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Công cụ đánh giá nhanh và xác định ưu tiên 

đối với các công trình đập (DRAPT)

Xây dựng công cụ DRAPT

Tổng quan về DRAPT

Hội thảo DRAPT dành cho các cán bộ quản lý và chuyên gia



Xây dựng Công cụ DRAPT

Khoảng 750
Đập lớn

> 6.000
Đập nhỏ / trung bình

• Việt Nam có khoảng 7.000 đập trong tổng số:



Xây dựng Công cụ DRAPT

• Nhiều đập đang có hiện trạng xuống cấp hoặc 
khả năng điều tiết lũ không đạt yêu cầu



Phát triển DRAPT

• Nhiều đập nằm ở thượng nguồn, hạ lưu là các 
cộng đồng hoặc các khu vực đông dân cư



Xây dựng Công cụ DRAPT

• Hiểm họa do mất an toàn đập được hiểu như
sau

Hiểm họa do mất an toàn đập
= Khả năng xảy ra hư hỏng x Hậu quả của sự hư hỏng
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Xây dựng Công cụ DRAPT

• Công cụ DRAPT được phát triển để cung cấp một phương pháp dựa trên các
chứng cứ từ các điều kiện đánh giá và việc xác định ưu tiên đầu tư cho việc nâng 
cấp đập ở Việt Nam.

Dam(Đập) Rapid(Nhanh) Assessment(Đánh giá) Prioritisation(ưu tiên) Tool (Công cụ)

• Công cụ DRAPT cung cấp đánh giá ban đầu về:
– Điều kiện đập từ khảo sát hiện trường
– Đánh giá năng lực đập tràn
– Hậu quả của của việc hỏng đập
– Các dạng hư hỏng tiểm ẩn đang đang phát triển tại công trình đập
– Hiểm họa mất an toàn đập

• Kết quả của việc dùng công cụ DRAPT cho phép đưa ra các quyết định đúng 
đắn về việc điều tra thêm và / hoặc xây dựng các công trình phục phụ trợ để 
giảm rủi ro mất an toàn đập



Xây dựng Công cụ DRAPT

• Công cụ DRAPT được phát triển vào năm 2017/2018 bởi:

– Damwatch Engineering (New Zealand):

– Đại học Thủy lợi (Việt Nam):

– GNS Science (New Zealand):

• Xây dựng bởi các chuyên gia và điều tra về an toàn đập

• Thử nghiệm trên hơn 100 đập ở Việt Nam cho đến nay

• Tài trợ bởi Bộ ngoại giao và thương mại

New Zealand



• DRAPT có thể được áp dụng như một công cụ đánh giá 

mẫu cho một số lượng lớn các đập ở một xã, huyện 
hoặc tỉnh. 

• Công cụ này giúp phân loại/ xếp loại ưu tiên  theo rủi ro:
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Xây dựng Công cụ DRAPT



Công cụ đánh giá nhanh và xác định ưu 

tiên đối với các công trình đập (DRAPT)

- Phát triển DRAPT 

- Tổng quan về DRAPT

Hội thảo Công cụ DRAPT cho cán bộ quản lý và chuyên gia



Tổng quan về DRAPT

• DRAPT bao gồm 5 bước sau đây để đánh giá đập:



Tổng quan về DRAPT

• Các biểu mẫu chuẩn được sử dụng để hoàn thành việc đánh giá



Tổng quan về DRAPT

• Tham khảo Hướng dẫn sử dụng DRAPT (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) để
biết thêm thông tin



Các tính năng chính

– Phương pháp ra quyết định dựa vào đánh giá rủi ro

– Tập trung vào các đập đất vừa và nhỏ (cao từ 5m đến 15m) 
nhưng cũng có thể được áp dụng cho các đập lớn hơn

– Đánh giá đã được phát triển thành bộ bảng tính EXCEL tiêu 
chuẩn.

– Yêu cầu kiểm tra hiện trường và 1 ngày làm việc trong phòng đối
với mỗi đập.

– DRAPT được áp dụng cho một đập đơn hoặc một danh mục các 
đập.

Rủi ro mất an toàn đập = Khả năng xảy ra hư hỏng x Hậu quả
của việc hư hỏng

Tổng quan về DRAPT



Hạn chế 

– Hiện tại chỉ phát triển cho các đập đất. Có thể được 
mở rộng cho các đập bê tông.

– Phần đánh giá khả năng đập tràn mới chỉ áp dụng
được cho Nghệ An và Hà Tĩnh. 

– Đối với đập có cống xả hoặc đập tràn phức tạp đòi hỏi 
đầu vào từ phân tích diễn toán lũ thủy văn riêng biệt.

– Yêu cầu tập huấn trước khi sử dụng

– Kết quả từ DRAPT ở mức đánh giá sơ bộ và không
được sử dụng làm cơ sở cho thiết kế hoặc xây dựng.

Tổng quan về DRAPT



Đảm bảo chất lượng

• Thử nghiệm trên hơn 100 đập ở tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cho 
đến nay

• Kiểm định “ Đánh giá sơ bộ tác động hạ lưu” đối với mô hình vỡ 
đập đập Sông Sào (tỉnh Nghệ An) và đập Saddle ở New 
Zealand

• “ Đánh giá sơ bộ năng lực đập tràn” được phát triển và thử 
nghiệm bởi các nhà thủy văn và kỹ sư thủy lực tại VN và New 
Zealand

• “ Đánh giá sơ bộ các dạng hư hỏng tiềm ẩn” đã được áp dụng 
với các chuyên gia về an toàn đập, các điều tra đập, và các 
chuyên gia về trượt lở đất của GNS

Tổng quan về DRAPT



Việt Nam - New Zealand:
Dự án an toàn đập

http://damsafety.tlu.edu.vn

Xin cảm ơn!

http://damsafety.tlu.edu.vn/


DRAPT Presentation 1 – Introduction

- Development of DRAPT

- Overview of DRAPT

DRAPT Course for Dam Officials and Regulators



DRAPT Development

About 750
Large Dams

> 6,000
Small/Medium Dams

• Viet Nam has about 7,000 dams in total:



DRAPT Development

• Many small and medium dams are in poor 
condition or have unsatisfactory flood capacity



DRAPT Development

• Most dams are situated upstream of communities 
or populated areas



DRAPT Development

• The risk of these dams needs to be understood…

• To prioritise investment for dam upgrades to dams 
with highest risk

Dam Safety Risk = Likelihood of Dam Failure x Consequences of Failure

High 
Risk
Dam



DRAPT Development

• The DRAPT tool was developed to provide an evidence-based method for 
assessing condition and prioritising investment for dam upgrades in Viet Nam.

Dam Rapid Assessment and Prioritisation Tool

• The DRAPT tool provides an initial assessment of the risk, hazards and 
consequence of failure of a dam.

• Information from the DRAPT tool allows informed decisions to be made 
regarding options for further investigations and/or rehabilitation works 
to reduce dam safety risks



• The DRAPT can be applied over a portfolio (large number) 
of dams in a commune, district or province

• This allows the dams to be ranked/prioritised according   
to risk:

Dam Safety Risk = Likelihood of Dam Failure x Consequences of Failure
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DRAPT Development



DRAPT Development

• The DRAPT tool was developed in 2017/2018 by:

– Damwatch Engineering (New Zealand):

– Thuyloi University (Vietnam):

– GNS Science (New Zealand):

• Developed by dam safety experts and dam inspectors

• Tested on over 100 dams in Vietnam to date

• Development funded by the New Zealand Ministry of 
Foreign Affairs and Trade



DRAPT Presentation 1 – Introduction

- Development of DRAPT

- Overview of DRAPT

DRAPT Course for Dam Managers



DRAPT Overview

• The DRAPT involves the following 5 steps for dam assessment:



DRAPT Overview

• Standard forms used to complete the assessment



DRAPT Overview

• The DRAPT User Guide is also available in Vietnamese and English and 
should be referred to for further information



Key Features

– Risk informed decision making methodology

– Focus on small to medium embankment dams (between 5m and 
15m+ high) but can also be applied to larger dams

– Assessment has been developed into standard set of EXCEL 
spreadsheets.

– Requires field inspection and approx. 1 day office based 
assessment per dam.

– The DRAPT is applicable to a single dam or a portfolio of dams.

Dam Safety Risk = Likelihood of Dam Failure x Consequences of Failure

DRAPT Overview



Limitations 

– Currently only developed for embankment dams. Can 
be extended for concrete dams.

– Spillway assessment module can only be used in Nghe
An & Ha Tinh Provinces.

– Dams with gated spillways or complex spillway 
arrangements require input from a separate 
hydrological flood routing assessment.

– Requires training before use.

– Results from the DRAPT are a preliminary assessment 
and should not be used as a basis for design or 
construction.

DRAPT Overview



Quality Assurance

• Tested on over 100 dams in Nghe An & Ha Tinh provinces to 
date

• Validation of “Preliminary Downstream Impact Assessment” 
against dam break model for Song Sao (Nghe An province) and 
a Saddle Dam located in New Zealand

• “Preliminary Spillway Capacity Assessment” developed and 
tested by hydrologists and hydraulic engineers in VN and NZ

• The “Preliminary Potential Failure Modes Assessment” has 
been workshopped with dam safety experts, dam inspectors, 
and GNS landslide and faulting experts

DRAPT Overview



Viet Nam – New Zealand:
Dam Safety Project

http://damsafety.tlu.edu.vn

Thank You

http://damsafety.tlu.edu.vn/



