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I. Khái quát chung về hiện trạng, quy hoạch thủy lợi và những công trình đã 

xây dựng theo công nghệ truyền thống trên địa bàn tỉnh Cà Mau: 

Cà Mau là tỉnh cực Nam của Tổ quốc có 08 huyện và 01 thành phố: U Minh, 

Thới Bình, Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Cái Nước, Phú Tân, Năm Căn, Ngọc Hiển và 

thành phố Cà Mau. Diện tích tự nhiên 5.329 km2, dân số khoảng 1.123.140 người. 

Điều kiện địa lý khá phức tạp, với ba mặt tiếp giáp biển tạo thành một bán đảo chịu 

ảnh hưởng trực tiếp của 2 chế độ triều đó là nhật triều và bán nhật triều không đều của 

biển Tây và biển Đông. Địa hình được kiến tạo không đều và bị chia cắt bởi hệ thống 

sông rạch, kênh mương chằng chịt, hệ thống này chịu sự giao thoa của 2 chế độ triều 

nên có rất nhiều giáp nước. Nguồn nước ngọt trong tỉnh chủ yếu dựa vào nguồn nước 

mưa, nước ngầm, nguồn nước ngọt phục vụ cho sản xuất chủ yếu là nước mưa được 

trữ tại chổ, không có nguồn nước ngọt từ nơi khác bổ sung trong mùa khô, do vậy 

thường xảy ra tình trạng thừa nước trong mùa mưa (phải tập trung tiêu bỏ) và thiếu 

nước trong mùa khô. 

Đã qua, hệ thống thủy lợi được quy hoạch chủ yếu phục vụ cho sản xuất nông 

nghiệp là chính, do đó khi hệ thống này chuyển qua phục vụ sản xuất nuôi trồng thủy 

sản thì chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ mới, theo quy hoạch đã được phê duyệt 

hiện nay thì hệ thống thủy lợi tỉnh Cà Mau được chia làm hai vùng, bao gồm: Vùng 

Bắc Cà Mau (gồm các huyện: Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình) và vùng Nam Cà 

Mau (gồm thành phố Cà Mau và các huyện còn lại trừ 2 huyện Ngọc Hiển, Năm Căn). 

- Vùng Bắc Cà Mau: được quy hoạch chia làm 5 Tiểu vùng, thuộc hệ sinh thái 

ngọt với tổng diện tích là 204.000 ha (kể cả dự án Quản lộ Phụng Hiệp), nước ngọt 

phục vụ sản xuất chủ yếu là lượng nước mưa tại chổ, hiện toàn vùng vẫn chưa được 

khép kín giữ ngọt, chỉ có Tiểu vùng II, III thuộc huyện Trần Văn Thời, U Minh và 

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ là ngăn mặn, giữ ngọt triệt để. Đã qua, 

vùng này đã được đầu tư nạo vét một số tuyến kênh trục, cấp I, cấp II, cấp III, bồi trúc 

lại các đoạn đê bao xung yếu, xây dựng một số cống điều tiết đầu mối quan trọng, nhìn 

chung mặc dù được đầu tư nhiều nhưng vẫn chưa đồng bộ, hiệu quả đem lại chưa cao.  

- Vùng Nam Cà Mau: được quy hoạch chia làm 18 Tiểu vùng, thuộc hệ sinh thái 

mặn với tổng diện tích là 314.000 ha (kể cả hai huyện Ngọc Hiển và Năm Căn), trong 

thời gian qua, tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, vốn ngân sách tỉnh, ngân 



sách huyện, vốn huy động trong dân, bước đầu tập trung sên vét các kênh trục, kênh 

cấp I, II, III, bồi trúc một số tuyến đê, bờ bao. Hệ thống cống điều tiết tách Tiểu vùng 

chưa được đầu tư, do vậy chỉ góp phần tạo thông thoáng dòng chảy, chống tràn cục bộ, 

hạn chế tình trạng bồi lắng gây cản trở dòng chảy, tăng khả năng trao đổi cấp, thoát 

nước, giảm ô nhiễm nguồn nước, nhưng không chủ động trong việc điều tiết, kiểm 

soát nguồn nước, dẫn đến hiệu quả phục vụ không cao, đồng thời phải thường xuyên 

tái đầu tư nạo vét, bồi trúc gây tốn kém. 

Trước đây khi tiến hành xây dựng hệ thống cống trên địa bàn tỉnh Cà Mau áp 

dụng công nghệ truyền thống. Ổn định công trình theo nguyên lý chống trượt bằng ma 

sát đất, chống lật dùng trọng lượng công trình với nền đất tốt. Còn nền đất yếu thì ổn 

định bằng móng cọc. Chống thấm bằng đường viền ngang giữa bản đáy công trình và 

nền đất. Chống xói bằng kết cấu kiên cố sân tiêu năng, bể tiêu năng, sân sau và hố xói 

dự phòng. Tuy nhiên chi phí giải phóng mặt bằng cao, diện tích mất đất lớn, thời gian 

thi công kéo dài. Tổng mức đầu tư rất lớn. 

 

 
Mô hình xây dựng cống theo công nghệ truyền thống (cống BTCT) 

Xuất phát từ những nguyên nhân trên Sở Nông nghiệp và PTNT đã thí điểm ứng 

dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ trong việc xây dựng công trình thủy lợi 

trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

II. Những thuận lợi và khó khăn của việc ứng dụng khoa học công ghệ trong 

xây dựng công trình thủy lợi tỉnh Cà Mau: 



1. Thuận lợi: Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ban 

ngành, Sở Nông nghiệp và PTNT đang từng bước ứng dụng công nghệ mới đẩu xây 

dựng hệ thống cống. Điển hình là công trình cống Minh Hà, cống Rạch Lùm, cống 

Kênh Mới, cống Biện Nhị… đã và đang được xây dựng ứng dụng công nghệ đập xà 

lan, đập trụ đỡ. 

 

 
Mô hình cống Biện Nhị xây dựng theo công nghệ đập trụ đỡ 

 

 
Cống Minh Hà  xây dựng theo công nghệ đập xà lan 



 

Ưu điểm vượt trội của Công nghệ Đập trụ đỡ: 

- Đảm bảo khả năng tiêu thoát gần như khi chưa có công trình, tỷ lệ Bcống/Bkênh 

lớn do đó ít ảnh hưởng đến môi trường, ít gây diễn biến lòng sông hạ lưu, kết cấu tiêu 

năng đơn giản. 

- Giảm thiểu tối đa khối lượng đền bù, giải phóng mặt bằng.  

- Do ứng dụng nhiều kết cấu hợp lý nên giảm được khối lượng xây lắp, ở những 

công trình ngăn sông rộng càng rộng giá thành càng rẻ.  

- Thời gian thi công nhanh. 

- Giá thành công trình giảm 25 ÷ 30% so với cống truyền thống. 

Ưu điểm của Công nghệ Đập xà lan: 

- Giá thành rẻ, tổng chi phí xây dựng đập Xà lan giảm từ 30 ÷ 50% so với cống 

truyền thống có cùng điều kiện. 

- Có khả năng di chuyển công trình khi yêu cầu sản xuất chuyển đổi. 

- Tiến độ thi công rất nhanh.  

- Không phải xử lý nền hoặc ít phải xử lý nền mặc dù thi công trên nền đất yếu. 

- Tối ưu hóa được kết cấu, tiết kiệm nguyên vật liệu. 

- Giảm tối đa khối lượng mất đất và giải phóng mặt bằng. 

- Giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường, tăng khả năng tiêu thoát nước. 

2. Khó khăn:  

- Vấn đề chi phí bản quyền tác giả khi ứng dụng công nghệ cống đập trụ đỡ, 

cống đập xà lan là 2% của chi phí xây dựng của một công trình riêng lẻ. Nếu áp dụng 

đại trà thì chi phí bản quyền là rất lớn. 

- Tuy đã ứng dụng thành công công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội,  phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu ứng dụng đã đưa vào sản xuất và 

đời sống nhưng vấn đề về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền các cấp 

đối với khoa học và công nghệ cống đập trụ đỡ, đập xà lan phục vụ nông nghiệp và 

kinh tế nông thôn cần phải nhận được sự đồng tình cao hơn nữa. 

III. Giải pháp ứng dụng công nghệ đập trụ đỡ và đập xà lan vào thực tế tại 

Cà Mau:  

- Phải phát triển thị trường khoa học và công nghệ cống đập trụ đỡ, cống đập xà 

lan phù hợp với thực tiễn trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tình hình thực hiện và nhu cầu 

điều chỉnh, bổ sung các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để khuyến khích liên kết, hợp 

tác giữa doanh nghiệp, các hộ nông dân với tổ chức nghiên cứu, nhà khoa học trong 

phát triển sản phẩm, đổi mới công nghệ. 



- Cần đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh các nhà khoa học, doanh 

nghiệp, hộ nông dân để tăng cường nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học 

công nghệ cống đập trụ đỡ, cống đập xà lan cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà 

Mau. 

- Vấn đề nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền các cấp đối với 

khoa học và công nghệ cống đập trụ đỡ, cống đập xà lan phục vụ nông nghiệp và kinh 

tế nông thôn. 

IV. Kiến nghị: 

Để thực hiện các giải pháp nêu trên thì cần tập trung nghiên cứu một cách  khoa 

học, đồng bộ giữa các ngành, các cấp từ trung ương đến địa phương và đòi hỏi nhu cầu 

vốn là rất lớn, chắc chắn là nằm ngoài khả năng của tỉnh Cà Mau. Do vậy đề nghị các 

Bộ, ngành Trung ương, các Tổ chức quốc tế quan tâm, hỗ trợ đặc biệt cho tỉnh Cà Mau 

về vốn đầu tư, về nghiên cứu khoa học nhằm hoàn thiện hệ thống thủy lợi để giảm nhẹ 

và thích nghi được với tình trạng biến đổi khí hậu – nước biển dâng như hiện nay.  




