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1. Đặt vấn đề 

 Giới thiệu chung:  

Sông Hồng là sông lớn thứ 2 của Việt Nam (sau sông Mê Kông), là sông quốc tế 

bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, bao gồm lãnh thổ của 3 nước: Việt Nam, Trung 

Quốc và Lào. Tổng diện tích toàn lưu vực vào khoảng 169.020 km2 (lưu vực nằm ở Việt 

Nam chiếm 51,3%, Lào chiếm 0,7% còn lại thuộc Trung Quốc). Tuy nhiên, lượng dòng 

chảy sinh ra tại Việt Nam vào khoảng 61,1% và lượng dòng chảy sinh ra từ Trung Quốc 

vào khoảng 38,9%. Chiều dài sông Hồng trong lãnh thổ Việt Nam khoảng 328km. Vùng 

đồng bằng sông Hồng (châu thổ sông Hồng) bao gồm 11 tỉnh và thành phố, có diện tích 

vào khoảng 21.260,3 km², chiếm 6,37% diện tích của cả nước. 

 
 

Hình 1: Bản đồ lưu vực sông Hồng. 
Nguồn: Wikipedia 

Hình 2: Bản đồ vùng đồng bằng sông Hồng  

Từ năm 1990 đến nay, ngoài các hồ chứa đã được hoàn thành là hồ Thác Bà (1972), 

hồ Hòa Bình (1990), phía thượng nguồn sông Hồng còn có nhiều hồ chứa đã được hoàn 

thành đưa vào sử dụng. Trên sông Đà có hồ Sơn La (2012), hồ Bản Chát (2013), hồ Huội 

Quảng (2016), Lai Châu (2016); trên sông Lô – Gâm có hồ Tuyên Quang (2007), hồ Bắc 

Hà, hồ Chiêm Hóa, hồ Nho Quế. Bên cạnh đó, ở địa phận Trung Quốc có khoảng 52 hồ 

chứa đã và đang được xây dựng trên thượng nguồn sông Đà, Thao và sông Lô. Với số 



lượng hồ chứa như vậy, lượng bùn cát lắng đọng trong hồ sẽ rất lớn, chế độ dòng chảy 

xuống vùng hạ du sẽ thay đổi.  

Trong những năm gần đây, dưới sức ép của sự phát triển, việc khai thác cát quá mức 

đã làm cho lòng dẫn vùng hạ du sông Hồng bị biến động mạnh, mực nước ngày càng bị hạ 

thấp, chế độ dòng chảy thay đổi, tỷ lệ phân lưu nước từ sông Hồng vào sông Đuống có sự 

gia tăng đột biến so với giai đoạn trước 1998. Về mùa lũ, sự gia tăng tỷ lệ phân lưu vào 

sông Đuống sẽ làm tăng nguy cơ cho hệ thống đê điều và công trình kè khi xảy ra lũ lớn. 

Về mùa kiệt, mực nước lại có xu thế ngày càng hạ thấp đã gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt 

động bình thường của các công trình lấy nước lớn trên sông Đuống và sông Hồng, trung 

bình hàng năm yêu cầu tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) xả nước gia tăng từ các hồ chứa 

thượng nguồn để nâng cao mực nước trên sông trong thời kỳ đổ ải vào khoảng 5 tỷ m3 

(điều đáng nói là chỉ khoảng 20% lượng nước trên được sử dụng đúng mục đích) – điều 

này ảnh hưởng rất lớn đến an ninh năng lượng; ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng; 

sự giảm sút mực nước về mùa kiệt đã làm cho vấn đề xâm nhập mặn vùng ven biển khó 

kiểm soát hơn. Những vấn đề này đã tác động rất lớn đến sản xuất,  môi trường và đời sống 

của người dân vùng hạ du sông Hồng. Trước hết là về cấp nước cho sản xuất: Nhiều công 

trình bị trơ đáy, mực nước ngoài sông nhiều thời kỳ còn thấp hơn cả cao trình đáy cống, 

hoặc cao trình chõ bơm, như trạm bơm Phù Sa, Đan Hoài, Bạch Hạc, Cẩm Đình, Liên 

Mạc,... Đặc biệt, trên hệ thống Thủy nông sông Nhuệ (đầu mối cống Liên Mạc) đã gây ô 

nhiễm môi trường nặng nề; hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải có khi chỉ đạt thấp hơn 50% 

theo thiết kế ban đầu; cấp nước cho sinh hoạt cũng bị ảnh hưởng trầm trọng; giao thông 

thủy cũng bị ảnh hưởng lớn (năm 2007 có lúc giao thông thủy qua Hà Nội đã bị tê liệt hoàn 

toàn); mực nước ngầm trên toàn vùng đồng bằng cũng bị hạ thấp ảnh hưởng rất lớn đến 

sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân (hình 3).   

 

 

Hình 3: Tình trạng cạn kiệt và ô nhiễm môi trường trên các chi lưu sông Hồng  



Vấn đề ô nhiễm môi trường nặng nề trên toàn hệ thống thủy lợi nội đồng cũng như 

nội đô các thành phố lớn, đặc biệt là TP. Hà Nội ngày càng có xu hướng gia tăng một cách 

trầm trọng mà một trong những nguyên nhân quan trọng là không chủ động được nguồn 

nước để xử lý. 

Như vậy, nếu chúng ta không hành động ngay, không có những giải pháp căn cơ, 

lâu dài thì vấn đề an ninh nguồn nước cho vùng hạ du sông Hồng sẽ không thể được đảm 

bảo. Vấn đề xâm nhập mặn, khô hạn tại đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn vừa qua là 

một bài học sâu sắc cho vấn đề này.  

Trong nhiều năm qua, Bộ NN&PTNT đã cùng các Bộ ngành liên quan đề xuất một 

số giải pháp tháo gỡ như: (1) Lắp đặt các trạm bơm dã chiến trên sông để bơm tiếp nước 

phục vụ sản xuất, (2) Đề nghị tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) xả nước từ các hồ chứa 

thượng nguồn để nâng cao mực nước trên sông mỗi năm khoảng 5 tỷ m3 nước; (3) Giải 

pháp nạo vét kênh mương để tăng khả năng lấy nước vào đồng… Nhưng các giải pháp mới 

chỉ mang tính ứng phó mà chưa có tính căn cơ lâu dài. Ví dụ, việc xả 5 tỷ m3 nước, thực 

chất chỉ sử dụng được khoảng 20% lưu lượng nước, đã gây tổn thất lớn (hàng trăm tỷ đồng) 

cho ngành điện, do chênh lệch giá điện giữa các thời kỳ cấp điện và tiềm ẩn nhiều sự xung 

đột trong quản lý và sử dụng nguồn nước.   

Như vậy, cần phải có những giải pháp căn cơ, lâu dài nhằm đảm bảo cho vấn đề an 

ninh nguồn nước vùng hạ du sông Hồng, đồng thời cũng góp phần đảm bảo cho an ninh 

năng lượng thông qua việc sử dụng tiết kiệm, hợp lý nguồn nước cho các hồ chứa thượng 

nguồn. Trên cơ sở đó, đề tài “Nghiên cứu tổng thể giải pháp công trình đập dâng nước 

nhằm ứng phó tình trạng hạ thấp mực nước, đảm bảo an ninh nguồn nước cho vùng hạ du 

sông Hồng” đã được Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam chủ trì với sự phối hợp thực hiện 

của Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam, Viện Quy hoạch Thủy lợi bắt đầu 

thực hiện vào cuối năm 2015 và kết thúc năm 2018. Đây là đề tài nghiên cứu về vấn đề khó 

và phức tạp, trong quá trình triển khai nghiên cứu đã nhận được sự tham vấn ý kiến của 

các địa phương, từ người dân và các nhà khoa học trong và ngoài ngành. 

Để có cơ sở khoa học cho việc đề xuất giải pháp đề tài đã thực hiện nhiều nội dung, 

công việc: toán lại cân bằng nguồn nước cho hiện tại và tương lai; nghiên cứu xác định các 

vị trí, bố trí tổng thể cho các công trình dự kiến; nghiên cứu đề xuất các giải pháp công 

trình điều tiết đảm bảo khai thác hiệu quả, tối ưu nguồn nước về mùa khô nhưng gần như 

không ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ, cũng như phải đảm bảo khả năng giao thông thủy, 

đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội và môi trường. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở khoa học cho các cơ quan quản lý nhà nước, 

cơ quan chuyên môn xem xét sớm có quyết định đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo an ninh 



nguồn nước, an ninh năng lượng cho vùng hạ du góp phần phát triển bền vững vùng đồng 

bằng sông Hồng nói riêng và cả nước nói chung. 

2. Những biến động về vùng hạ du sông Hồng 

2.1. Ảnh hưởng của các hồ chứa thượng nguồn đến sự suy giảm bùn cát và 

biến động lòng dẫn vùng hạ du sông Hồng 

Lượng bùn cát lắng đọng trong các hồ rất lớn đã gây ra hiện tượng xói nước trong 

đối với lòng sông ở hạ du. Độ đục trung bình năm tại các trạm thủy văn Hòa Bình, Sơn 

Tây, Hà Nội, Thượng Cát qua các thời kỳ được thể hiện trong bảng 1 và hình 7. Tính toán 

thống kê trung bình giai đoạn từ 2007÷2014 lượng bùn cát sông Đà chuyển xuống hạ du 

khoảng 1,9 triệu m3/năm, sông Thao là 15,68 triệu m3/năm, sông Lô - Gâm là 6,48 triệu 

m3/năm.  

2.2. Ảnh hưởng do khai thác cát vùng hạ du sông Hồng 

Theo số liệu điều tra, đánh giá giai đoạn 2007 – 2014, lượng cát khai thác khoảng 

33 triệu m3/năm; lượng cát về khoảng 24  triệu m3/năm. Nhu cầu cho giai đoạn sắp tới 

khoảng 37,9 triệu m3/năm. Lượng cát khai thác tại các bãi khoảng 27,5 triệu m3/năm. 

Lượng cát bổ sung về khoảng 11 triệu m3/năm. 

Cát là một loại vật liệu quan trọng, không thể thiếu được trong lĩnh vực xây dựng. 

Hoạt động KTC diễn ra tại hầu hết các sông suối trên phạm vi cả nước. Về nguyên tắc về 

khai thác cát bền vững thì khối lượng khai thác nhỏ hơn lượng bùn cát bồi lắng. Vì vậy, do 

ảnh hưởng của khai thác cát quá mức, biến động lòng dẫn trung bình trên sông Hồng và 

sông Đuống đã và đang diễn biến phức tạp, lòng dẫn bị biến động nghiêm trọng, gây mất 

ổn định lòng dẫn cũng như các công trình đê điều (bảng 1). 

Bảng 1: Mức độ hạ thấp lòng dẫn do quy luật “xói nước trong”  

và do khai thác cát 

Trạm thủy 
văn 

Cao độ đáy sông Cao độ đáy 
sông bị hạ 

thấp 

Chiều sâu 
hạ thấp do 
xói nước 

trong 

Chiều sâu 
hạ thấp do 

khai thác cát 1997 2012 

Sơn Tây 0.38 -2.28 2.66 1.50 1.16 

Hà Nội 0.54 -1.13 1.67 0.50 1.17 

Thượng Cát 1.12 -5.38 6.60 0.50 6.10 

Như vậy, xói lòng dẫn do quy luật tự nhiên tiếp tục phát triển; khai thác cát tiếp tục 

gia tăng do đó xu thế chung lòng dẫn tiếp tục bị hạ thấp. 



3. Biến động lòng dẫn và tác động đối với vùng hạ du sông Hồng 

3.1. Biến động lòng dẫn 

Lòng dẫn vùng hạ du sông Hồng, sông Đuống trong những năm gần đây đang bị 

xói sâu và mở rộng mặt cắt ướt ở nhiều đoạn. Theo tài liệu khảo sát địa hình và tổng 

hợp số liệu đo đạc mặt cắt sông qua các năm cho thấy sông Hồng và sông Đuống đều 

bị xói sâu. Trên sông sông Đuống cao độ đáy sông hạ thấp từ (4-6)m, còn trên sông 

Hồng tại vị trí Sơn Tây đáy sông hạ thấp đến 5m. Trên toàn tuyến sông việc mở rộng 

mặt cắt diễn biến rất phức tạp, thay đổi theo từng năm sau mùa lũ, thay đổi vị  trí từng 

đoạn sông. 

 

 

Hình 4: Biến động lòng dẫn sông Đuống đoạn qua Thượng Cát 

 

Hình 5: Biến động lòng dẫn sông Hồng đoạn qua Hà Nội 



 

Hình 6: Biến động lòng dẫn sông Đuống đoạn qua Thượng Cát 

 

(1) Trên dòng chính sông Hồng:  

Diễn biến tổng thể toàn đoạn từ năm 2000 đến năm 2014: Cao độ lạch sâu hạ thấp 

từ 1,25 m đến 2,0m. Tại Sơn Tây, lòng sông bị xói trên toàn mặt cắt ướt (xói sâu 4m và xói 

mở rộng trên toàn mặt cắt ngang); Tại vị trí TV Hà Nội, lạch sâu hầu như không hạ thấp, 

xói mở rộng trên toàn mặt cắt ngang, 

diện tích mặt cắt ướt tăng 1,6 lần (hình 5, hình 6). 

 (2) Trên toàn bộ sông Đuống:  

Diễn biến tổng thể toàn đoạn từ năm 2000 đến năm 2014: Cao độ lạch sâu hạ thấp 

trung bình từ 3,27 m đến 4,87 m ( tại khu vực cửa vào: lạch sâu hạ thấp trung bình 13 m: 

cao độ năm 2000 là -5,0 m; năm 2014 là - 18,0 m ). Việc hạ thấp lòng dẫn ảnh hưởng rất 

lớn đến mực nước trên sông, được thấy rõ qua quan hệ Q-H như (hình 6). 

Việc hạ thấp đáy sông có 2 nguyên nhân chính đó là việc khai thác cát sỏi trái phép 

trên sông và hiện tượng xói nước trong. Việc khai thác cát, sỏi quá mức gây hạ thấp lòng 

sông đã làm cho mực nước trên dọc sông Hồng và sông Đuống hạ thấp.  Bên cạnh đó, việc 

khai thác cát trên sông Đuống quá mức cũng đã làm cho tỷ lệ lượng nước phân sang sông 

Đuống thay đổi mạnh hơn. Theo kết quả nghiên cứu của PGS.TS Phạm Đình cho thấy, 

mức độ xói sâu do KTC lớn hơn rất nhiều so với do quy luật xói nước trong. Theo kết quả 

tính toán cân bằng nước, tổng lượng nước về đủ cho nhu cầu của cả vùng hạ du, nhu cầu 

nước hiện tại cho vùng ĐBSH vào khoảng 18 tỷ m3; năm 2050 khoảng 22 tỷ m3 (chiếm 

22% lượng nước đến).  



Tuy nhiên, kể cả trong trường hợp nguồn nước về được bổ sung vẫn sẽ gây rất nhiều 

khó khăn cho thực tế sản xuất bởi lẽ mực nước lại có xu hướng hạ thấp mạnh mẽ hơn. Hiện 

tượng hạ thấp mực nước vùng hạ du sông Hồng khó có thể phục hồi lòng dẫn như trước 

đây. 

3.2. Tác động chính của việc biến động lòng dẫn đến vùng hạ du sông Hồng 

i). Tác động đến các công trình cấp nước: 

Toàn lưu vực có khoảng 2.531 trạm bơm khai thác sử dụng nước tưới cho nông 

nghiệp thì ở đồng bằng sông Hồng có 2.198 công trình cấp nước tưới cho khoảng 371.000 

ha (chiếm 68%), phần còn lại ở miền núi và trung du của lưu vực có khoảng 300 công trình, 

cấp nước cho khoảng 60.000 ha (chiếm 14%) so với tổng năng lực tưới với loại hình này 

trên phạm vi toàn lưu vực.  

Việc hạ thấp lòng dẫn vùng hạ du sông Hồng tác động rất lớn đến khả năng lấy nước 

của tất cả các hệ thống thủy lợi. Điều này được thể hiện rõ qua biểu đồ quan hệ giữa cao 

trình mực nước bình thường và việc xả nước theo yêu cầu sản xuất. 

Quá trình mực nước tại vị trí cống khi các hồ xả bình thường, cống Phù Sa thiếu 1,7 
m; cống Liên Mạc thiếu 2,0m; cống Xuân Quan thiếu 0,9 m; cống Long Tửu thiếu 1,1m so 
với thiết kế (hình 12, hình 13). Trong trường hợp các hồ thượng nguồn xả nước gia tăng 
cũng chỉ xấp xỉ mực nước yêu cầu thiết kế (trung bình mỗi năm cần khoảng 5 tỷ m3 – gây 
lãng phí và tổn thất lớn cho ngành điện). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá trình mực nước tại các cống khi hồ xả bình thường - 1 thời đoạn mùa kiệt 2015
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Hình 7: Quá trình mực nước tại các cống lấy nước khi các hồ xả bình thường 

 

Hình 8: Quá trình mực nước tại các cống lấy nước khi các hồ xả gia tăng 

ii). Tác động đến các công trình bảo vệ đê, xâm nhập mặn vùng ven biển 

Việc hạ thấp lòng dẫn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến độ ổn định chân kè bảo vệ bờ sông). 

Vào các thời điểm đỉnh triều chiều dài xâm nhập mặn 1‰ trên các sông cũng có xu hướng 

gia tăng, lớn nhất khoảng 30-35 km. Chiều dài xâm nhập mặn 1‰ lớn nhất trên các sông 

có xét đến biến đổi khí hậu khoảng 35-45 km, thậm chí sông Ninh Cơ bị ảnh hưởng xâm 

nhập mặn toàn bộ sông. 

iii). Gây ô nhiễm môi trường đến toàn vùng hạ du 

Việc thường xuyên không đảm bảo cao trình lấy nước vào các hệ thống thủy lợi 

theo thiết kế, cũng như các chi lưu của sông Hồng đã làm cho sự lưu thông nguồn nước 

không đảm bảo, tác động rất lớn đến môi trường nguồn nước (hình 14). 

Quá trình mực nước tại các cống  thời gian 1 đợt xả gia tăng trong mùa kiệt 2015
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Hình 9: Ô nhiễm nguồn nước trên sông Tô Lịch và sông Nhuệ 

v). Ảnh hưởng đến giao thông thủy 

Trong một số giai đoạn nhất định của mùa khô, việc hạ thấp lòng dẫn đã làm gián 

đoạn việc lưu thông của các phương tiện vận tải thủy trên sông Hồng (hình 15). 

  

Hình 10: Ảnh hưởng đến giao thông thủy trên sông Hồng 

Việc mực nước sông Hồng bị hạ thấp đã gây ảnh hưởng lớn đến các mặt của đời 

sống kinh tế, xã hội như: Tưới tiêu cho nông nghiệp, cấp nước cho sinh hoạt,  môi trường 

sinh thái, xâm nhập mặn, giao thông thủy,… 

 

 

4. Một số nhận định về nguồn nước cho vùng hạ du sông Hồng 

Theo kết quả tính toán, nhu cầu nước hiện tại khoảng 18 tỷ m3; năm 2050 khoảng 

22 tỷ m3 (chiếm 22% lượng nước đến). Tỷ trọng nhu cầu nước cho NN hiện tại là 80%, 



đến 2050 còn 66%. Nếu không có các hồ chứa lớn ở thượng du thì 3 tháng II, III, IV bị 

thiếu nước. 

Trong thời gian xả nước gia tăng tổng lưu lượng xả vượt xa nhu cầu dùng nước. 

Một số nhận định về thực trạng vùng hạ du sông Hồng: 

(1). Thực trạng và xu thế hạ thấp lòng dẫn vùng hạ du sông Hồng đã và ngày càng 

trầm trọng, do lượng phù sa về hạ lưu bị giảm sút và tình hình khai thác cát quá mức, khó 

kiểm soát. 

(2). Lấy nước vào các hệ thống công trình thủy lợi gặp rất nhiều khó khăn, ảnh 

hưởng lớn đến đời sống và sản xuất. 

(3). Tỷ lệ phân lưu dòng chảy qua sông Đuống tăng đột biến gây nên tình trạng sạt 

lỡ ngày càng nghiêm trọng và mất cân bằng về dòng chảy. 

(4). Việc hạ thấp lòng dẫn sông Hồng đã làm cho việc lưu chuyển dòng chảy qua 

các chi lưu sông Hồng gặp nhiều khó khăn, gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường hết sức 

trầm trọng trên toàn hệ thống. 

(5). Việc hạ thấp lòng dẫn sông Hồng cũng đã tác động xấu đến nhiều vấn đề, lĩnh 

vực khác như giao thông thủy, khai thác nước ngầm, xâm nhập mặn,.. 

5. Giải pháp 

Để khắc phục hiện tượng suy giảm mực nước trên sông Hồng, trong thời gian qua 

một số giải pháp trước mắt đã được thực hiện như:  

(1) Điều hành xả nước gia tăng từ các hồ chứa nhằm dâng mực nước trong từng thời 

điểm nhất định. 

(2) Lắp đặt các trạm bơm dã chiến phục vụ nhu cầu tưới tiêu. 

(3) Nạo vét luồng lạch, hạ thấp cốt đáy các công trình lấy nước dọc sông Hồng. Tuy 

nhiên, các giải pháp này về cơ bản chỉ mới đáp ứng được các nhu cầu trước mắt, tức thời 

và hạn chế đáp ứng trong phạm vi đối với nông nghiệp, thủy lợi. 

Xu thế chung đối với vùng hạ du của các công trình Thủy điện ở thượng nguồn là 

mất cân bằng về chế độ cấp nước cho hạ du và sự hạ thấp lòng dẫn, dẫn đến hạ thấp mực 

nước trong sông về mùa khô nghiêm trọng. Do đó, về lâu dài, cần phải có một giải pháp 

tổng thể cho vấn đề an ninh nguồn nước sông Hồng. Giải pháp mang tính chiến lược, đa 

mục tiêu, phát triển bền vững. 

Trên cơ sở phân tích điều kiện kinh tế và trình độ khoa học công nghệ hiện nay, giải 

pháp xây dựng các công trình dâng nước sông Hồng để điều tiết nguồn nước phục vụ sản 

xuất và kinh tế - xã hội có thể được xem là giải pháp phù hợp nhất để giải quyết căn cơ cho 

vấn đề an ninh nguồn nước vùng hạ du sông Hồng.  



 

5.1. Cơ sở đề xuất giải pháp 

Giải pháp tổng thể được nghiên cứu, đề xuất trên cơ sở xem xét, phân tích, đánh giá 

các yếu tố liên quan như: điều kiện địa hình, hình thế sông, dòng chảy; nhu cầu, mục tiêu, 

nhiệm vụ của các công trình thủy lợi (tưới, tiêu) của từng vùng; đặc điểm và quy hoạch hệ 

thống giao thông; vấn đề ô nhiễm môi trường và định hướng giải pháp xử lý; nghiên cứu 

các giải pháp, công nghệ xây dựng các công trình điều tiết mực nước trên thế giới cũng 

như trong nước,... 

Trên cơ sở chạy bài toán thủy lực mạng cho toàn hệ thống, sẽ cho biết đường mực 

nước qua các vùng, mức độ ảnh hưởng và hiệu quả dâng nước của các công trình để làm 

cơ sở đề xuất hệ thống. 

5.2. Đề xuất giải pháp tổng thể 

Dựa vào các cơ sở dữ liệu về các mặt vấn đề như đã phân tích ở trên, chúng tôi đã 

phân chia vùng hạ du sông Hồng thành 3 tiểu vùng, và đã đề xuất 10 vị trí xây dựng công 

trình đập dâng điều tiết.  

Kết quả tính toán đường mực nước hiện trạng ứng với tần suất 85% cho thấy độ dốc 

thủy lực đường mực nước của mỗi vùng khác nhau, mức độ ảnh hưởng của đường mực 

nước cũng khác nhau làm cơ sở để đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ và dự kiến các vị trí đập 

dâng nước trong từng vùng phù hợp với quy hoạch phát triển chung, kết hợp với giao thông 

thủy, bộ, phát triển kinh tế - xã hội. 

Các công trình dâng nước phù hợp với quy hoạch phát triển chung của vùng, 

phù hợp với quy hoạch giao thông, để đảm bảo giao thông thủy được thông suốt trên 

toàn tuyến.  

Mỗi vị trí công trình, tương ứng được đề xuất một giải pháp công nghệ phù hợp 

(hình 11). 



 

Hình 11: Tổng hợp vị trí các công trình điều tiết đề xuất XD trên hệ thống sông Hồng 

 

5.3. Đề xuất giải pháp trước mắt 

Trên cơ sở phân tích, đánh giá các yếu tố liên quan, chúng tôi đã phân ra 3 vùng 

nghiên cứu và đề xuất 10 vị trí tuyến có thể bố trí xây dựng các công trình điều tiết. Sử 

dụng các phần mềm tính toán thủy lực để kiểm tra, phân tích, đánh giá và cụ thể hóa các 

thông số về quy mô, kết cấu công trình nhằm đáp ứng được các yêu cầu đặt ra. 

Nếu hệ thống các công trình điều tiết được xây dựng đồng bộ, các công trình nói 

riêng và hệ thống nói chung trên sông Hồng vận hành theo đúng quy trình, sẽ giải quyết 

được hầu hết các vấn đề nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước cho vùng hạ du đồng bằng 

sông Hồng. 

Nâng cao mực nước trong trường hợp nguồn nước được cấp về từ thượng nguồn 

có thể bị giảm sút hoặc không đảm bảo yêu cầu cho các công trình lấy nước; chủ động 

giữ ngọt và kiểm soát mặn phục vụ tưới tiêu, sinh hoạt dịch vụ; tạo nguồn nước và điều 

kiện thuận lợi (nguồn nước và đầu nước) cho việc xử lý môi trường; đảm bảo khả năng 

giao thông thủy về mùa cạn; bằng việc tạo ra một mực nước cao, ổn định sẽ góp phần 

tạo cảnh quan, phát triển du lịch cho vùng thủ đô ven sông. Bên cạnh đó, đồng thời phải 

đảm bảo một yêu cầu tiên quyết là không được ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ về mùa 

mưa. 

Đề tài đã kiến nghị xem xét triển khai xây dựng ngay các đập dâng nước trên sông 

Hồng tại Xuân Quan và Long Tửu trên sông Đuống. Kết quả tính toán, phân tích hiệu quả 



kinh tế, xã hội cho thấy, trong trường hợp chưa đủ nguồn lực để đầu tư xây dựng toàn bộ 

hệ thống, giai đoạn đầu chỉ cần đầu tư xây dựng 2 cụm công trình điều tiết phía hạ lưu cống 

Long Tửu (trên sông Đuống – hình 25) và cụm công trình điều tiết phía hạ lưu cống Xuân 

Quan (trên sông Hồng – hình 26) cũng đã giải quyết được nhiều vấn đề về an ninh nguồn 

nước cho vùng hạ du sông Hồng. 

Kết cấu đập dâng nước thực chất là các cửa van điều tiết và nằm hoàn toàn trong 

phạm vi lòng sông mùa kiệt. Về mùa lũ các cửa điều tiết được kéo lên hoặc nằm chìm đáy 

do đó không ảnh hưởng đến chế độ dòng chảy về mùa lũ. Đây là một trong những vấn đề 

quan trọng khi phân tích lựa chọn các giải pháp kết cấu đập.  

6. Kết luận và kiến nghị 

Việc xây dựng các công trình điều tiết sẽ mang lại hiệu quả cho sản xuất và đời sông 

nổi bật nhất ở những điểm sau: 

Hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong 

sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng bằng sông Hồng là vùng kinh tế, chính 

trị, văn hoá và xã hội quan trọng của đất nước trong đó có thủ đô Hà Nội, là nơi có mật độ 

dân số cao ở nước ta. Vì vậy, việc quản lý khai thác nguồn nước sông Hồng phục vụ sản 

xuất, phát triển kinh tế xã hội có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong sự phát triển chung 

của cả nước. Giải pháp tổng thể của đề tài đề xuất nếu được triển khai sẽ mang lại hiệu quả 

rất lớn trên nhiều mặt: đối với sản xuất nông nghiệp, đối với phát điện, đối với giao thông 

thủy, đối với cấp nước sinh hoạt, đối với môi trường khu vực, và nhiều vấn đề khác như 

nâng cao mực nước ngầm, tăng cường khả năng cấp nước mặt cho toàn vùng. 

 Giá trị đặc biệt rất khó tính được bằng tiền đó là sau khi xây dựng công trình 

điều tiết nước trên sông, sẽ góp phần rất lớn để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường 

trong các sông nhánh của sông Hồng, trên các hệ thống thủy lợi cũng như hệ thống 

tiêu thoát nước cho TP. Hà Nội – đây là vấn đề bức xúc của toàn xã hội. Bên cạnh đó, 

việc xây dựng các công trình điều tiết sẽ tạo nên một cảnh quan, phát triển du lịch cho 

vùng ven sông và trên sông Hồng đoạn qua TP. Hà Nội. 

Chính vì vậy, việc xây dựng các công trình điều tiết nước trên sông vùng hạ du 

sông Hồng là rất cần thiết và sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, khi được kết 

hợp với các dự án quy hoạch chỉnh trị hai bên bờ sông Hồng để có giải pháp mang 

tính tổng thể, căn cơ. Các kết quả nghiên cứu của đề tài rất cần sớm được xem xét 

ứng dụng vào thực tiễn. 
 


