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GÓP Ý DỰ ÁN QUY HOẠCH THUỶ LỢI  
PHỤC VỤ TÌM KIẾM GIẢI PHÁP CHỐNG NGẬP LỤT CHO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TS Tô Văn Trường 

BBT. Như tin đã đưa (mời xem /Web/Content.aspx?distid=1451 ), Tổ Nghiên cứu do 

Bộ Nông nghiệp và PTNT thành lập đã hoàn thành Báo cáo “Qui hoạch Thuỷ lợi chống 
úng ngập khu vực TP HCM” và trình bày tại nhiều cuộc họp và Hội thảo. Rất nhiều ý 
kiến đồng tình song cũng có một số ý kiến khác. Trước một vấn đề lớn và nhạy cảm 
thì có lúc có những ý kiến khác nhau là chuyện thường gặp. Dưới đây là ý kiến của TS. 
Tô Văn Trường, Viện trưởng Viện Qui hoạch Thuỷ lợi miền Nam. Mong các nhà nghiên 
cứu, các chuyên gia và bạn đọc tham gia thảo luận.    

 
Là người dân sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi thực sự vui mừng, 

được chứng kiến sự phối hợp, quyết tâm của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông 
thôn và thành phố Hồ Chí Minh trong việc chỉ đạo thực hiện dự án “Quy hoạch thuỷ lợi 
phục vụ tìm kiếm giải pháp chống ngập lụt cho thành phố Hồ Chí Minh”. Sau thời gian 3 
tháng, (một thời gian kỷ lục), Tổ công tác của Bộ Nông nghiệp & PTNT đã hoàn thành báo 
cáo và trình bày tại hội thảo ngày 6/3/2008 đã đạt được sự đồng thuận, đánh giá cao và 
cho rằng phải nhanh chóng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sớm để triển khai. 
Do tính chất quan trọng, cấp thiết và quy mô công trình lớn, Bí thư Thành uỷ Lê Thanh 
Hải chỉ đạo cần công bố rộng rãi toàn văn báo cáo tóm tắt của dự án để lắng nghe thêm các 
ý kiến đóng góp của nhân dân.     

Trong bối cảnh “tiền hô, hậu ủng” như vậy, nếu góp ý theo cách “tát nước theo 
mưa” thì thật đơn giản, dễ làm lại chẳng mất lòng ai. Nếu muốn đi sâu “mổ xẻ” nâng cao 
chất lượng của dự án đáp ứng yêu cầu phục vụ cuộc sống của người dân thành phố, đòi hỏi 
những người phản biện phải thực sự am hiểu sâu sắc về công tác quy hoạch, đào sâu, suy 
nghĩ, đối chiếu với thực tế, tính toán kiểm chứng thật khách quan và khoa học, đủ độ tin 
cậy làm rõ các vấn đề, thì mới thuyết phục được lãnh đạo và những người có trách nhiệm 
liên quan đến dự án.  

Thời gian qua, tôi nhận được điện thoại, email của nhiều người thuộc các ngành 
nghề khác nhau (kể cả đồng nghiệp ở nước ngoài) muốn tìm hiểu và thảo luận về dự án 
quan trọng nói trên. Ngay cả các thủ trưởng cũ và đồng nghiệp đã nghỉ hưu như nguyên Bộ 
trưởng Lê Huy Ngọ, nguyên Thứ trưởng Nguyễn Giới, nguyên Cục trưởng Cục quản lý đê 
điều & Phòng chống lụt bão Nguyễn Ty Niên, nguyên Phó viện trưởng Viện Quy hoạch 
Thuỷ lợi Trần Đức Khâm, nguyên Phó tổng thư ký Uỷ ban sông Mê Công Lưu Phú Hào 
vv…cũng rất quan tâm, băn khoăn, trăn trở  về dự án này. Là công dân sống, đang làm việc 
tại TP.HCM và tương đối am hiểu về công tác quy hoạch, tôi càng thấy trách nhiệm của 
mình cần phải thể hiện chính kiến qua bài viết góp ý có tính chất hệ thống dưới đây. Xin 
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lưu ý bài viết góp ý này, mặc dù  một số lĩnh vực đã tham khảo, trao đổi với chuyên gia 
quốc tế  nhưng cũng chỉ là phản biện cá nhân của một nhà khoa học không phản ánh 
quan điểm của Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam.              
I.  Nhận xét chung.   

Tổ công tác xây dựng dự án gồm 13 người thuộc các cơ quan: Hội Thuỷ lợi, Viện 
Quy hoạch Thuỷ lợi, Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam, Viện Khoa học Thuỷ lợi miền 
Nam, Cơ sở 2 Đại học Thuỷ lợi, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi (HEC 2) do 
GS Nguyễn Sinh Huy làm tổ trưởng. Trong thành phần Tổ công tác có nhiều  nhà khoa học 
thuỷ lợi và các chuyên gia quy hoạch tâm huyết và có uy tín như GS.TSKH Nguyễn Ân 
Niên, GS.TS Lê Sâm, PGS.TS Lê Chí Nguyện, Giám đốc công ty (HEC 2) TS. Trịnh Công 
Vấn, Phó viện trưởng Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam Nguyễn Ngọc Anh, Phó viện 
trưởng Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam Đỗ Tiến Lanh vv…  Bên cạnh đó, Tổ công tác 
còn nhận được sự hỗ trợ rất lớn của các đồng nghiệp từ các cơ quan trong và ngoài Bộ. 
Nghiên cứu toàn bộ 64 trang của báo cáo tóm tắt “Quy hoạch thuỷ lợi phục vụ tìm kiếm 
giải pháp chống ngập lụt cho thành phố Hồ Chí Minh” cho thấy sự nỗ lực, cố gắng của Tổ 
công tác. Mục tiêu và ý tưởng của dự án tương đối cụ thể. Dự án cũng đã kế thừa nhiều 
nghiên cứu trước đây, đề cập được nội dung quan trọng từ xác định rõ nguyên nhân ngập 
lụt, đến đề xuất các giải pháp và mô phỏng đánh giá khả năng và hiệu quả của các giải 
pháp.  

GS Nguyễn Sinh Huy và một số thành viên chủ chốt trong Tổ công tác đã nhiều lần 
điện thoại và trực tiếp đến Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam trao đổi, thảo luận về ý 
tưởng và bước đi của dự án quy hoạch thuỷ lợi chống ngập lụt cho TP.HCM nên tôi nắm 
được khá rõ tiến trình xây dựng dự án. Trong quá trình thảo luận, tôi cũng đã nói rõ quan 
điểm, phương pháp luận làm quy hoạch và những bất cập, tồn tại của dự án nhưng do yếu 
tố thời gian và nhiều nguyên nhân khác, dự án chưa thực hiện được. Nội dung bản báo cáo 
này đáng hoan nghênh, trân trọng nhưng đây cũng chỉ có thể coi là bước khởi đầu, làm cơ 
sở cho những nghiên cứu tiếp theo đầy đủ, khoa học hơn thì mới đáp ứng được yêu cầu đặt 
ra đó là “tìm giải pháp tốt nhất chống ngập lụt cho thành phố Hồ Chí Minh”.  
  Dự án chỉ thực hiện trong thời gian ngắn có hơn 3 tháng, nhiều nguyên nhân khách 
quan và chủ quan đã hạn chế rất nhiều đến chất lượng của dự án. Rất ít người được biết, dự 
án này đã làm quy hoạch theo quy trình ngược là có báo cáo tóm tắt trong khi vẫn chưa 
hoàn thành các báo cáo chuyên đề bắt buộc phải có như  kinh tế xã hội, thuỷ văn, thuỷ 
công, thuỷ lực, tính toán hiệu quả kinh tế, đánh giá tác động môi trường và đặc biệt cũng 
chưa có báo cáo tổng hợp. Trong bối cảnh vội vã, những người làm dự án phải “xào nấu” 
ra báo cáo tóm tắt theo kinh nghiệm và ý kiến chủ quan của mình cho nên các tồn tại, 
khiếm khuyết của dự án là điều không có gì lạ vì cổ nhân đã dạy “Dục tốc, bất đạt”!   

II.  Nhận xét cụ thể  
1. Phương pháp luận, cách tiếp cận thực hiện dự án quy hoạch  
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  Thông thường, để xây dựng một quy hoạch chống ngập lụt thì phải kết hợp với các 
quy hoạch khác như quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch cốt nền, 
quy hoạch xây dựng chi tiết (tỷ lệ 1/2000 của thành phố và 1/500 của Quận, huyện), quy 
hoạch giao thông, quy hoạch điện, bản đồ tổng thể về đường dây, đường ống, v.v… (Xem 
hình 1).  
  Theo Báo Thanh Niên ngày 28 tháng 2 năm 2008, trong bài “Phải thay đổi cách 
làm quy hoạch” đã phản ảnh sự lúng túng và bất cập trong các dự án quy hoạch của 
TPHCM, đặc biệt chưa hoàn chỉnh quy hoạch cốt nền xây dựng. Về cách thức thực hiện, 
dự án quy hoạch thuỷ lợi chống ngập lụt TP.HCM không kết hợp được với các dự án quy 
hoạch khác của TP.HCM trong bài toán quy hoạch tổng thể. Đây chính là hạn chế, ảnh 
hưởng rất lớn đến chất lượng của dự án quy hoạch thuỷ lợi chống ngập lụt TP.HCM của 
Bộ Nông nghiệp & PTNT. 
  Muốn tìm ra giải pháp tốt nhất để giải quyết chống ngập lụt cho TP.HCM trước hết, 
phải xác định rõ nguyên nhân và các yếu tố tác động cả theo không gian và thời gian. 
Nguyên nhân gây ngập lụt trong báo cáo cũng đã nêu rõ do: Mưa + Lũ + Triều. Nhưng 
thực tế trong dự án chỉ chú trọng đến các giải pháp chống ngập do lũ và triều cường.  Như 
vậy, dự án này đã bỏ qua, không nghiên cứu giải pháp chống ngập do tác động của mưa!?  
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Hình 1: Các thành phần liên quan đến quy hoạch chống ngập lụt  
  TP.HCM, thời gian hơn 20 năm về trước, ngập lụt do mưa không nghiêm trọng vì 
lúc đó, không gian còn thông thoáng: Mưa vẫn có đường thoát nhanh ra sông kênh. Hiện 
nay, khu trữ trong các vùng dân cư không còn, bờ bao còn tạm bợ, lộn xộn, việc xây dựng 
và nâng cấp công trình hạ tầng cơ sở đã làm cản trở tiêu thoát nước mưa ra sông kênh. Đấy 
chính là một trong các nguyên nhân làm ngập lụt sau mỗi trận mưa (47 điểm) 
  Một thực tế dễ nhận thấy: Sau mỗi trận mưa, nước trong kênh rạch khu nội thành 
lên cao và tiêu thoát chậm, bởi vì kênh mương bị thu hẹp do lấn chiếm, do nhà tạm. Điều 
này cản trở dòng chảy mặt, làm giảm khả năng tiêu thoát nước từ kênh ra sông, kéo theo là 
các chất thải trên mặt nước gây ô nhiễm cho môi trường.  

Tổ công tác có quan điểm tách riêng quy hoạch tiêu thoát nội thị, nội đồng với quy 
hoạch chống ngập lụt TP.HCM thành 2 quy hoạch riêng biệt là điều bất hợp lý cả về lý 
luận lẫn thực tiễn. Hai quy hoạch này có mối quan hệ hữu cơ gắn bó, là tiền đề và tương 
tác lẫn nhau có tính hệ thống nên không thể tách rời khi xây dựng  quy hoạch chống ngập 
lụt.    
2. Về nguyên nhân gây ra ngập lụt.   

Báo cáo đã nêu rõ 3 nguyên nhân gây nên ngập lụt TP.HCM là mực nước triều cao, 
lưu lượng lũ thượng nguồn và mưa nội tại lớn. Cần bổ sung thêm nguyên nhân do hệ thống 
tiêu thoát của thành phố đã quá cũ, quá tải và xuống cấp. Hệ thống tập trung thu gom nước 
mưa, hệ thống cống ngầm chưa đáp ứng được yêu cầu tiêu, việc quản lý vận hành cũng còn 
nhiều yếu kém, bất cập.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hình 2: Các tác nhân ảnh hưởng của ngập lụt 
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- Lũ: Thực tế khi nước sông Sài Gòn dâng khi có lũ từ thượng lưu về thì vùng phụ 
cận ven sông đều bị ngập, do hệ thống đê bờ hữu rất đơn giản, xuống cấp và hiện nay đang 
được nâng cấp, hoàn chỉnh. 

-  Mưa + Cống + Kênh mương: Vào mùa mưa, sau mỗi trận mưa thì thành phố lại 
bị ngập (có ít nhất cũng hơn 40 điểm ngập) nguyên nhân do nền thấp, hệ thống cống thoát 
chưa đáp ứng được khả năng tiêu thoát, hệ thống kênh mương bị thu hẹp. Một số nơi có độ 
dốc ngược so với điều kiện tự nhiên trước đây, gặp khi có những trận mưa lớn kéo dài 
nhiều giờ sẽ gây ngập lụt nghiêm trọng, đặc biệt đối với những vùng “trũng treo”.  

-  Triều + Cống + Kênh mương: Khi triều dâng cao, một số vùng phụ cận đều bị 
ngập, khi triều đã rút nhưng các khu dân cư vẫn bị ngập do hệ thống cống thoát chưa đáp 
ứng được khả năng tiêu thoát và hệ thống kênh mương bị thu hẹp.  

Xin lưu ý, các nhân tố tác động đến ngập lụt có mối quan hệ mật thiết với nhau. Do 
đó, khi xét lựa chọn mô hình tính toán, cần phải khách quan, để lựa chọn được một mô 
hình hợp lý, trong đó kết hợp được việc xét các yếu tố tác động cả về không gian và thời 
gian của: Mưa + Triều + Cống ngầm, Kênh mương + Lũ. Từ đó, mới có thể xây dựng được 
bản đồ ngập lụt chính xác cho khu vực TP. HCM. 
3. Xây dựng bản đồ ngập lụt thành phố Hồ Chí Minh 

Để đưa ra được những giải pháp một cách toàn diện trong giải quyết bài toán ngập 
lụt  ở thành phố Hồ Chí Minh (kể cả nội đô cũng như ngoài thành, vùng đô thị cũ cũng như 
khu vực mới) cần hiểu rõ tình trạng ngập lụt, diễn biến ngập lụt trong bối cảnh phát triển 
hiện tại cũng như những dự kiến trong tương lai mà chưa có tác động của các công trình đề 
xuất cần phải được mô phỏng. Xây dựng bản đồ ngập lụt là một trong những nội dung 
quan trọng cần phải thực hiện. 

Dự án quy hoạch thuỷ lợi chống ngập úng TP.HCM không xây dựng bản đồ ngập 
lụt theo quan điểm khoa học và thực tế đã nói ở trên mà chỉ dựa vào bản đồ ngập lụt của 
Chi cục thuỷ lợi và phòng chống lụt bão TP.HCM xây dựng từ năm 2003 làm cơ sở tính 
toán là không hợp lý vì bản đồ này chỉ dựa trên quá trình khảo sát điều tra thu thập ngoài 
thực địa trước đây. Điều chúng ta cần là bản đồ hiện trạng ngập lụt thành phố hiện nay 
được tính toán từ mô hình thuỷ lực 2 chiều kết hợp cả triều và mưa hoặc ít nhất cũng phải 
là mô hình 1 chiều (xét các yếu tố tác động cả về không gian và thời gian). Bản đồ ngập lụt 
TP.HCM  cần thể hiện hướng  truyền lũ, hướng truyền triều, hướng chảy tràn, hướng tiêu 
thoát và cao độ các khu vực ngập vv…  
4. Phân vùng kiểm soát lũ – triều    

Dự án đã phân thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận thành 3 vùng để kiểm 
soát lũ, triều. Vùng I : bao gồm toàn bộ khu vực bờ hữu sông Sài Gòn kể cả Cần Đước – 
Cần Giuộc của Long An. Vùng II : là khu vực ngã ba sông Đồng Nai – Sài Gòn đến Bình 
Dương và Đồng Nai. Vùng III bao gồm khu vực bờ tả sông Nhà Bè – Soài Rạp. Trong dự 
án không nêu ra tiêu chí để phân vùng nên người đọc rất khó có cơ sở để đánh giá. Tuy 
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Rạch Tra

Vàm Thuật

Bến Nghé

Tân Thuận

Phú Xuân

Mương Chuối

Sông Kinh

Kinh Lộ

Kinh Hàng
ThủBộ

K. Xáng Lớn

Bến Lức

1. KHU BỜ HỮU SÔNG SÀI GÒN

Hệ thống công trình chính
- Gồm 12 cống, khẩu độ 900m
- Hệ thống đê bao dài 164 km
- Kinh phí 7200 tỷ

Tiến trình
- GĐ1: Xây 6 cống Phú

Xuân, Mương Chuối, 
Sông Kinh, Kinh Lộ, 
Kinh Hàng, ThủBộ và
các cống nhỏkhác;Kinh
phí 4000 tỷ

- GĐ2: Xây 2 cống Rạch
Tra, Vàm Thuật;Kinh phí
2000 tỷ

- GĐ3: Xây 4 cống Bến
Nghé, Tân Thuận, Bến
Lức, Kênh Xáng Lớn, 
mở thống cống An Hạ
hiện hữu; Kinh phí 1200 
tỷ

nhiên, có thể nhận thấy một vùng đô thị phát triển (nội thành TP.HCM) lại được ghép với 
một vùng nông nghiệp như vùng I là điều bất hợp lý. Bởi vì tần suất chống lũ và mức độ 
xử lý nước thải cho vùng đô thị khác hẳn với vùng nông nghiệp.  
5.  Phương án quy hoạch.  

 Báo cáo cho rằng triều biển là thuộc nguồn gốc ngoại lai nên kiểm soát  từ xa là 
hiệu quả nhất! Vì vậy, các tác giả đã chia ra làm 3 cấp độ nghiên cứu. Vòng ngoài: trên cửa 
các sông lớn sát biển. Vòng giữa: trên cửa sông Đồng Nai, Sài Gòn, Vàm Cỏ. Vòng trong  
các vùng nội đồng.  

Trong báo cáo thể hiện việc ưu tiên lựa chọn phương án bao nhỏ. Theo tôi biết, vẫn 
có một số ý kiến cân nhắc muốn lựa chọn phương án bao lớn (vòng ngoài) kết hợp đê bao 
thành đường cao tốc vành đai ngoài phía Nam và còn giảm chi phí dự kiến làm 2 cầu lớn 
trên sông Soài Rạp và Lòng Tàu  vì cống được bố trí kết hợp với giao thông. Phương án 
này thi công tập trung nhanh hơn và vận hành không phức tạp như hệ thống các cống trong 
phương án bao nhỏ. Để thuyết phục, việc lựa chọn phương án bao nhỏ, dự án cần bổ sung 
tính toán so sánh cả 3 phương án bằng các số liệu cụ thể về  thuỷ văn, thuỷ lực, kinh tế, xã 
hội và tác động đến môi trường.  

Quy mô dự án vùng bao được chọn như (hình 3 và hình 4) lên đến trên 2.000 km2, 
không nên xem đây là phương án bao nhỏ mà phải gọi đúng tên là “phương án kiểm soát 
dọc sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ”  hoặc chưa xây dựng công trình trên dòng chính.  
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2. KHU NGÃ BA SÔNG 
ĐỒNG NAI-SÀI GÒN 
(Bờ tả sông Sài Gòn)

Hệ thống công trình chính
- Gồm 8 cống, khẩu độ 300m
- Hệ thống đê bao dài 19,5 
km

- Tổng kinh phí 3426 tỷ
-Cống 1001 tỷ
-Đê bao 89 tỷ
-Nạo vét kênh mương
1336 tỷ

Kỳ Hà

G. Ông Tố

Rạch Chiếc

Gò DưaÔng Dậu

Cầu Đập

Bà Cua

Ông Nhiêu

 
Hình 3: Phương án bao nhỏ khu bờ hữu sông Sài Gòn 

Trong bối cảnh hiện nay và tương lai phát triển của thành phố HCM, về định tính, 
tôi tán thành quan điểm đã nêu trong báo cáo là ưu tiên chọn thực hiện phương án kiểm 
soát dọc sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ. Tuy nhiên, nếu phân tích rõ các tồn tại, khiếm 
khuyết của dự án, sẽ thấy cần phải có tầm nhìn, cách đặt vấn đề và các giải pháp chống 
ngập lụt cho TP.HCM theo hướng tiếp cận khác, khoa học và thực tế hơn để không 
mâu thuẫn với phương án lâu dài khi biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng cao.  
-  Đừng để người dân ngộ nhận, nếu hoàn thành dự án sẽ giải quyết triệt để việc chống 
ngập lụt cho thành phố. Mục tiêu của hệ thống đê bao và cống như đề xuất trong dự án chỉ 
để chống lũ và triều cường cho nên khi gặp các trận mưa lớn, nếu không có giải pháp tổng 
thể, chắc chắn nhiều khu vực trong thành phố vẫn còn phải bì bõm trong nước .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 4: Phương án bao nhỏ công trình khu bờ tả sông Sài Gòn 
- Trọng tâm của dự án là chống ngập lụt do lũ và triều cường, trong đó, giải pháp 
chống triều cường mới chỉ chú ý đến việc kiểm soát cao độ mực nước triều. Người dân 
thành phố thường bức xúc, than phiền :” vì sao có lúc mưa lớn thì không ngập nhưng sau 
khi có công trình cải tạo, thì có khi mưa nhỏ cũng lại gây ngập” ? Để giải thích cho hiện 



www.vn
co

ld.
vn

 8

tượng này và cũng giúp cho việc đề xuất dự án được thực tế hơn, bắt buộc chúng ta còn 
phải quan tâm đến dạng triều trong ngày và chu kỳ triều trong tháng.   

Đối với triều biển Tây có dạng W với 1 đỉnh cao, 1 đỉnh thấp và 2 chân thấp tiêu 
nước tốt. Triều biển Đông hàng ngày có 2 dạng. Thứ nhất là triều có 2 đỉnh cao, một chân 
cao, một chân thấp có dạng chữ  M. Thứ hai là triều có 
2 đỉnh cao và 2 chân thấp có dạng chữ W (Ví dụ nếu 
xem xét theo giờ trong ngày như dạng triều W từ 0 giờ 
ngày 9/11/2000 đến 0 giờ ngày 10/11/2000). Xin lưu ý, 
triều dạng chữ M sẽ đẩy nước vào nội đồng và triều 
dạng chữ W sẽ đẩy nước ra. Do đó, nếu mưa và lũ xảy 
ra vào thời gian triều có dạng chữ M thì khó tiêu thoát 
hơn dạng chữ W. Cần quan tâm phân tích mưa rơi vào 
ngày có dạng triều như thế nào để đánh giá phương án. 
Do đó, việc chọn trường hợp bất lợi nhất với năm triều 
điển hình, mực nước triều rất cao, sẽ không hợp lý nếu 
không chú ý đến dạng triều khi mưa như phân tích ở 
trên. Trường hợp bất lợi nhất có thể là trong thời gian có ngày triều dạng chữ M trước, và 
sau những ngày mưa nhiều, lúc đó nước đã đầy trên kênh rạch cho nên khó tiêu thoát. Cần 
chú ý, 2 loại dạng triều này không nhất thiết luôn luôn xảy ra vào đúng những ngày nào 
trong tháng  theo Dương lịch hoặc Âm lịch mà thay đổi theo tháng. Nếu vẽ quá trình triều 
cả năm sẽ thấy dạng triều của từng ngày. Nếu nhìn dạng triều trong mỗi chu kỳ triều sẽ 
thấy có 2 dạng triều hình chữ M, loại 2 đỉnh có chân cao bất lợi cho tiêu thoát nước và 
dạng 2 đỉnh bằng nhau và chân thấp như hình bên. 
 -  Ngoài ra, cần quan tâm đến sự luân chuyển của chân triều, đa số là chân triều thấp. 
Lúc chân triều thấp, thuận lợi cho việc tiêu thoát nhưng thường xảy ra vào ban đêm trong 
các tháng mưa nhiều. Do đó, nếu mưa lớn vào ban đêm thì nước có thể rút nhanh hơn, và 
nếu có chỗ còn ngập sâu thì cũng ít ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân 
vì phần lớn còn đang ngủ. Ngược lại, mưa vào ban ngày thường là buổi chiều, đa số gặp 
thời gian đỉnh triều, dễ gây ngập lụt ảnh hưởng trầm trọng đến giao thông và sinh hoạt của 
người dân. Do đó, dự án cần phân tích thời điểm mưa trong ngày để đánh giá ảnh hưởng và 
chọn trường hợp bất lợi nhất.              
-  Bảng 3 (trang 11) của báo cáo đưa ra kết quả xác suất xuất hiện của mực nước cao 
nhất trong nhiều năm và kết luận:”Nước lớn xuất hiện chậm dần từ Đông sang Tây và từ 
nguồn xuống biển”  là chưa chuẩn xác vì các yếu tố tác động đến mực nước cao nhất của 
các sông lớn đều mang tính quy luật tác động giữa sông và biển. Trên các sông lớn như 
Đồng Nai, Sài Gòn, Vàm Cỏ Đông do sự tác động của nhiều yếu tố cho nên thời điểm xuất 
hiện mực nước cao nhất có khác nhau. Lũ lớn nhất trên sông Đồng Nai, Sài Gòn thường 
xuất hiện vào tháng 9, trong khi lũ lớn nhất trên sông Cửu Long xuất hiện vào cuối tháng 
9, đầu tháng 10. Thuỷ triều ở  biển Đông có mực nước cao nhất vào tháng 11. Do đó, xác 
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suất, xuất hiện mực nước cao nhất ở Biên Hoà vào tháng 11, nơi bị ảnh hưởng chủ yếu bởi 
lũ sông Đồng Nai. Các trạm Thủ Dầu Một, Phú An, Nhà Bè vừa chịu tác động của lũ sông 
Đồng Nai-Sài Gòn vừa chịu ảnh hưởng của thuỷ triều biển Đông nên xác suất xuất hiện 
mực nước cao nhất thường vào tháng 10. Trạm Bến Lức vừa chịu ảnh hưởng của lũ  Đồng 
bằng sông Cửu Long vừa chịu tác động chính của thuỷ triều nên xác suất xuất hiện mực 
nước cao nhất thường vào tháng 11. 
-  Tần suất lũ thiết kế cho khu đô thị TP.HCM lấy bằng 0,5%, nếu tổ hợp với bão cấp 
11, thuỷ triều biển dâng là 0,7 (cảnh báo có khả năng xảy ra cao nhất vào năm 2100) là quá 
lớn, chỉ với tổ hợp lũ 0,5% và thuỷ triều 2000 làm dâng mực nước  tại Phú An lên 1,92 m. 
Đến năm 2020 tất cả bậc thang thuỷ điện trên hệ thống sông Đồng Nai sẽ hoàn thành và có 
cơ chế vận hành liên hồ  thì  việc chọn tần suất xả lũ thượng nguồn 0,5%  để thiết kế càng 
trở nên  lãng phí lớn về kinh tế.  
- Từ nguồn tư liệu của Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam cho thấy hình vẽ mô tả 
các điểm điều tra vết lũ lịch sử năm 1952 với tần suất 1%  tại Cát Lái mực nước lũ chỉ còn 
1,5 m, trong khi mực nước lũ tại cầu Đồng Nai khoảng 3,5 m. Khi chọn tần suất thiết kế 
hay đánh giá khả năng  thoát lũ của hệ thống dọc sông Đồng Nai cần quan tâm phân tích 
trận lũ lịch sử 1952.      
-  Việc lựa chọn 1 đường quá trình bất lợi tổ hợp với mực nước biển dâng 0,7 m để 
tính toán chưa đủ luận cứ thuyết phục (trang 22) nhưng ở phần kết luận (trang 46) lại đề 
cập khi mực nước biển dâng cao hơn 0,8 m phải nghĩ đến việc kiểm soát triều vòng ngoài? 
Vì sao lại có 2 con số khác nhau như vậy? Nếu sau này phải kiểm soát triều vòng ngoài thì 
vốn  đầu tư bỏ ra gần 11 nghìn tỷ đồng đã làm cho phương án bao nhỏ sẽ được nhìn nhận, 
đánh giá ra sao? 
- Bảng 7, (trang 22) trình bày kết quả tính tổ hợp giữa triều năm 2000 với các trường 
hợp lũ khác nhau nhưng chưa bao gồm các tổ hợp công trình đê cống ngăn lũ-triều.  
Trường hợp thiết kế với tổ hợp triều 2000, lũ 0,5% mực nước cao nhất tại Phú An là 1,92 
m! Vậy khi có các công trình đê bao, cống thì mực nước sẽ dâng lên đến bao nhiêu?  Trang 
23 đề cập khi mực nước biển dâng 0,7 m so với hiện nay Hmax Phú An sẽ dâng lên 0,5 đến 
0,55 m.  Trong khi chưa xem xét các phương án công trình đê bao và cống đã kết luận là 
cơ sở để xem xét cao trình cốt nền trong tương lai!? (cách giải bài toán cốt nền xây dựng 
của TP.HCM tôi sẽ đề cập ở phần sau) Xin lưu ý, khi xem xét vết lũ lịch sử năm 1952 dọc 
sông Đồng Nai đoạn từ hợp lưu sông Đồng Nai-sông Bé đến cầu Đồng Nai không có phân 
lưu và khu trữ thì độ dâng mực nước rất cao. Nếu đưa các công trình đê bao và cống vào 
mô hình làm cắt giảm ô trữ và các nhánh sông phân lũ ở hạ lưu Đồng Nai thì kết quả mực 
nước tại Phú An có khả năng dâng lên đến 1 m chứ không  phải chỉ có 0,55 m như trong 
báo cáo của dự án. 
-  Báo Sài gòn giải phóng ngày 12/3/2008 đăng bài “Chống lũ và triều cường-Làm 
đê và bờ bao cho cả thành phố” phỏng vấn GS Nguyễn Sinh Huy Tổ trưởng Tổ công tác 
về tác động của việc làm đê bao, cống với ô nhiễm được giải thích như sau: “Các chất thải 
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trên sông, kênh chưa kịp trôi ra biển khi nước triều rút thì đã bị đợt thuỷ triều mới xâm 
nhập đẩy ngược trở lại. Các chất thải vì thế cứ nằm lơ lửng trên kênh, rạch và gây ô nhiễm 
cho môi trường. Nếu có đê bao với các cống ngăn triều hợp lý thì chúng ta có thể giải 
quyết được vấn đề triều tràn ngược vào sâu trong nội thành”. Tôi tán thành quan điểm của 
GS Huy vì theo tôi hiểu, khi làm cống trên kênh, lưu lượng lớn nhất (Qmax) và lưu lượng 
nhỏ nhất (Qmin) sẽ nhỏ nhưng lưu lượng trung bình sẽ tăng nhờ chủ động mở cống tiêu 1 
chiều. Tuy nhiên, thực tế, trong mùa khô dòng chảy hệ thống sông Đồng Nai rất nhỏ, vì thế 
chính lượng nước mặn này pha loãng ô nhiễm trong kênh rạch nội thị. Nhiều người băn 
khoăn, khi đóng cống, làm đê bao thì vấn đề môi trường bên trong sẽ giải quyết như thế 
nào?  
- Phụ lục tính toán thuỷ lực đề cập đến 82 trường hợp tính toán, các bảng trình bày 
kết quả tính có 9 kịch bản nhưng không nói rõ tổ hợp biên và phương án công trình tương 
ứng nên không có cơ sở để đánh giá các kết quả tính toán.  
- Tổng mức đầu tư cho phương án chọn trong dự án là gần 11 ngàn tỷ đồng . Đây là 
con số không hề nhỏ. Xin lưu ý, tính toán đầu tư của dự án chỉ ở dạng ước tính vốn, chưa 
có các chỉ tiêu so sánh đánh giá như hệ số nội hoàn (IRR), giá trị lợi nhuận quy về hiện tại 
(NPV) và tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí (B/C), do đó, không đủ cơ sở để nhận xét, đánh giá 
việc lựa chọn phương án. Ngoài ra, việc đánh giá tác động môi trường cũng chỉ ở dạng dự 
kiến hiệu quả là hạn chế lớn của dự án.  
- Báo cáo của dự án cho thấy lựa chọn bao vùng bờ hữu sông Sài Gòn đến bờ tả sông 
Vàm Cỏ Đông làm thành vùng tiêu và xây dựng cống bao quanh là quá lớn, sẽ không tận 
dụng được chân triều để tiêu và ảnh hưởng đến giao thông thuỷ từ các tỉnh của Đồng bằng 
sông Cửu Long đi về TP.HCM. Một câu hỏi thiết thực được đặt ra, chúng ta “phải làm cái 
gì và làm như thế nào để thực sự có được phương án bao nhỏ hiệu quả, công trình đề 
xuất xây dựng trong giai đoạn trước mắt không mâu thuẫn với phương án lâu dài, vốn 
đầu tư  không lớn, ít tác động đến môi trường?”  
(i)  Công việc quan trọng đầu tiên của dự án là rà soát đánh giá lại thực trạng các mặt 
còn tồn tại của hệ thống cơ sở hạ tầng (thuỷ lợi, giao thông, kiến trúc, mạng lưới ngầm, vệ 
sinh môi trường  vv…)  và các  dự án quy hoạch của các ngành và quận liên quan. Dự án 
quy hoạch thuỷ lợi chống ngập lụt cho TP.HCM chỉ thành công khi liên kết, có sự tham 
gia, hợp tác chặt chẽ của các ban ngành và các quận của TP.HCM. 
(ii) Trong khi chờ đợi các giải pháp công trình, cần quan tâm đặc biệt đến giải pháp 
phi công trình. Tuyên truyền, giáo dục cộng đồng không xả rác bừa bãi xuống hệ thống 
cống và kênh rạch, có thể học tập chương trình “Nói không với rác” 3 R (Reduce - Reuse - 
Recycle)  giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế rác thải của Hà Nội với mục tiêu thiết thực bảo 
vệ và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người. Biện pháp phi công trình này rất 
thiết thực vì nếu không coi trọng ngay từ bây giờ thì khi có dự án đê bao, cống cũng không 
phát huy được hiệu quả như mong muốn. Biện pháp thiết thực nhất là ngay từ khi còn mùa 
khô cần tập thói quen cho người dân nếp sống “Văn minh đô thị”.  Bên cạnh đó, các biện 
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pháp chế tài cần được quan tâm áp dụng thích đáng. Bài học kinh nghiệm về chấp hành đội 
mũ bảo hiểm khi đi xe máy của người dân là kinh nghiệm rất quý giá.     
(iii)  Ngoài việc nghiên cứu chọn giải pháp hạ thấp mực nước trên hệ thống kênh cấp I 
bằng cách xây dựng các cống lớn (như đề xuất trong báo cáo), cần kiểm tra đánh giá khả 
năng tiêu thoát của hệ thống kênh cấp II, cấp III và cấp IV. Thực tế, khi nước bị tắc nghẽn 
ở bất cứ hệ thống nào cũng sẽ gây ra ngập lụt. Cần tính toán trả lời câu hỏi khi xây dựng hệ 
thống đê bao, cống làm thế nào để hệ thống công trình vận hành và bảo quản tốt sau khi 
xây dựng? Tốc độ dòng chảy trong hệ thống kênh rạch và cống  rãnh có đủ để đẩy rác và 
phù sa ra đến điểm tập trung? Hay là mỗi năm vẫn phải  đầu tư nạo vét và khai thông dòng 
chảy từ kênh cấp  IV đến kênh cấp I ?.     
(iv)  Kết quả tính toán đưa ra ở bảng 7 trong báo cáo cho thấy ở Nhà Bè ảnh hưởng thuỷ 
triều là chính và tại Bến Lức trên sông Vàm Cỏ Đông cũng ít  bị ảnh hưởng lũ. Đề nghị Tổ 
công tác nghiên cứu có thể chia vùng I thành 2 vùng Bắc Bến Lức và Nam Bến Lức sẽ có 
ưu điểm là đường tiêu sẽ ngắn đi, tận dụng được chân triều và cũng phân biệt được giữa 2 
vùng đô thị và nông nghiệp để có các biện pháp riêng thích hợp, đỡ tốn kém hơn. Phương 
án này bỏ ngỏ sông Bến Lức, sông Cần Giuộc, kênh Tầu Hủ rất thuận tiện cho giao thông 
thuỷ và ít tác động đến môi trường. 
(v)  Vùng Bắc Bến Lức, đề nghị chia ra làm 3 vùng nhỏ (1) Vùng Đức Hoà; (2) Vùng 
Rạch Tra-Tham Lương (3) Vùng tiêu Tham Lương. Điều mấu chốt của vùng Đức Hoà là 
mở rộng kênh An Hạ, nạo vét kênh Rạch Tra và xây dựng các cống Trảng Bàng, Rạch Tra, 
An Hạ.  Vùng Rạch Tra-Tham Lương cần mở rộng kênh Tham Lương từ Vàm Thuật đến 
sông Bến Lức và xây cống ở cuối kênh. Đây là vùng nội thành nên được thiết kế với tần 
suất lớn hơn. Xin lưu ý ở vùng nội thành phải giải quyết từng vùng như Nhiêu Lộc - Thị 
Nghè, Tầu Hủ - Bến Nghé, kênh Tân Hoá - Lò Gốm,  khu vực Bình Thạnh vv…  
(vi) Giải pháp cấp bách nhất là những vùng nào bị ngập thường xuyên do triều cường 
cần làm cống ở các cửa xả nhỏ để khắc phục trước mắt. Để có cống vừa có khả năng tiêu 
vừa không gây ô nhiễm cho vùng khác, cần xác định các cửa tiêu chính nằm trong trong 
phạm vi chiều dài tự làm sạch nhờ triều của dòng sông. Hay nói một cách rõ hơn, phải xây 
dựng đường quan hệ giữa lượng nước trao đổi trong 1 chu kỳ triều và dung tích trữ của 
đoạn sông để chọn vị trí của các cửa tiêu thích hợp.    
(vii) Bài toán cốt nền của TP.HCM rất quan trọng để làm cơ sở cho quy hoạch chống 
ngập lụt nhưng hiện nay vẫn còn đang bỏ ngỏ. Tôi đã trao đổi với một số chuyên gia quốc 
tế có kinh nghiệm, đề nghị Tổ công tác nghiên cứu hướng tiếp cận và cách giải bài toán cốt 
nền xây dựng cho thành phố Hồ Chí Minh như sau: 

Bước thứ nhất: Điều tra, khảo sát, phân tích đánh giá, xây dựng mô hình toán dựa 
theo địa hình và hệ thống kênh rạch tự nhiên với giả thiết là địa hình trống trải, chưa có 
đường sá, công trình, nhà cửa. Chọn thời điểm tính toán có lượng mưa và chế độ triều bất 
lợi như lượng mưa vào tháng 10, chế độ những ngày triều cường có dạng chữ M có đỉnh 
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bất lợi nhất (Lớn nhất) với nhiều ngày triều đẩy nước vào và rất khó tiêu thoát trong khi 
thời gian chân triều rất ngắn. Kết quả tính toán của mô hình sẽ cho chúng ta các cao độ 
nước ngập ở tất cả các điểm trong trường hợp không có công trình được gọi là cao độ mực 
nước tự nhiên.  

Bước thứ hai: Đưa các công trình đã có hiện nay vào mô hình bao gồm hệ thống 
cống, kênh rạch, đường sá, công trình công cộng vv… và chạy lại mô hình toán với trường 
hợp lượng mưa và chế độ triều bất lợi. Xin lưu ý, phải phân tích nhiều tình huống để xác 
định trường hợp bất lợi có thể khác với trường hợp bất lợi đã có ở bước thứ nhất. Kết quả 
của mô hình sẽ cho ra cao độ mực nước hiện trạng. So sánh cao độ mực nước hiện trạng 
với cao độ mực nước tự nhiên sẽ thấy những điểm nào bị gia tăng ngập úng do tác động 
của các công trình gây ra.  

Bước thứ ba: Đưa các công trình trong quy hoạch vào mô hình bao gồm hệ thống 
cống, đê bao, kênh rạch, đường sá, nhà cửa trong tương lai đến 2020, 2050 và chạy lại mô 
hình với trường hợp lượng mưa và chế độ thuỷ triều bất lợi. Trường hợp bất lợi nhất đối 
với điều kiện ngập úng ở TP. HCM ngoài yếu tố tự nhiên do mưa, thuỷ triều còn do xả tràn 
lũ của các hồ chứa ở thượng lưu như Dầu Tiếng (sông Sài Gòn), Trị An (sông Đồng Nai), 
Srock Phumiêng (sông Bé). Kết quả của mô hình sẽ cho ra cao độ mực nước tương lai 
chưa điều chỉnh.  

Bước thứ tư: Để đảm bảo tránh ngập lụt trong điều kiện tự nhiên, hiện tại và tương 
lai, phải chọn cốt nền tại mỗi điểm cao hơn cao độ mực nước lớn nhất của các phương án 
trong bước thứ nhất (tự nhiên), phương án trong bước thứ hai (hiện trạng) và phương án 
trong bước thứ ba (tương lai chưa điều chỉnh) nêu ở trên. Đây mới chính là cốt nền tham 
khảo. 

Bước thứ năm: Kiểm tra lại cốt nền tham khảo nói trên bằng cách nâng cao tất cả 
nền nhà và công trình ở TP. HCM cao hơn cốt nền này. Lúc đó, sẽ xảy ra hiện tượng mực 
nước dâng cao hơn nữa vì diện tích chứa nước và tiêu thoát nước bị thu nhỏ lại do nền nhà 
và công trình đã được nâng cao hơn mức ngập. Trong tính toán, cần lưu ý đến khả năng đất 
bị lún do khai thác nước ngầm quá mức trữ lượng cho phép. Thành phố Bangkok, Thái Lan 
là ví dụ điển hình về lún do khai thác nước ngầm. Kết quả tính sẽ cho ra mức nước ngập 
mới. Cần phải lặp lại tính toán bằng mô hình nhiều lần nghĩa là khi nâng cao nền nhà và 
công trình công cộng cho đến khi mực nước không còn lên cao được nữa, có nghĩa là lúc 
đó sẽ có mực nước tương ứng với cốt nền lý tưởng.  

Tuy nhiên, phải thấy rằng cốt nền lý tưởng này ở nhiều khu vực có thể rất cao so với 
hiện nay, trong khi điều kiện kinh tế không cho phép xây dựng theo cốt nền này. Do đó, 
chúng ta lại phải tìm phương án để hạ thấp cốt nền lý tưởng này xuống mức cốt nền khả 
thi.    
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6.  Mô hình thuỷ lực  
 Công cụ quan trọng nhất để kiểm tra lại ý tưởng và hoàn thiện việc xây dựng 

phương án của dự án quy hoạch thuỷ lợi chính là mô hình thuỷ lực. Trong báo cáo tóm tắt 
đề cập đến việc sử dụng 3 mô hình thuỷ lực là MIKE 11, VRSAP và HYDROGIS nhưng 
thực tế các kết quả hình vẽ chỉ có HYDROGIS. Các mô hình nói trên đều là mô hình 1 
chiều. Bài toán thuỷ lực rất phức tạp, độ tin cậy của tính toán đòi hỏi phải có các chuyên 
gia chuyên sâu về mô hình cùng thảo luận, đánh giá lựa chọn sơ đồ và các điều kiện biên 
thượng và hạ lưu cho tính toán. Hạn chế thấy rõ nhất là các tính toán thuỷ lực đều sử dụng 
mô hình 1 chiều, mới chỉ dừng ở lại việc mô phỏng, đánh giá hệ thống kênh cấp 1, chưa 
mô phỏng, đánh giá được vùng nội thị, nội đồng, hệ thống các đường ống ngầm là một 
trong những nguyên nhân gây nên ngập lụt. Xin lưu ý, theo nghiên cứu của Công ty CDM 
(Mỹ) và Black & Veatch cho lưu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Tân Hoá – Lò Gốm 
tính cho trường hợp biên mực nước ngoài cửa tiêu chỉ vào khoảng 0,8-1,0 m (gần tương 
đương với mực nước triều khống chế của dự án quy hoạch thuỷ lợi chống ngập lụt 
TP.HCM đề xuất là 0,5 - 0,8 m) và hệ thống kênh, đường ống đã được cải tạo nhưng một 
số khu vực vẫn phải chấp nhận ngập khoảng 20 cm. Như vậy, nếu chỉ trông chờ  vào hệ 
thống đê và cống không thể giải quyết hết việc chống ngập.          

Báo cáo thuỷ lực của Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam tương đối cụ thể nhưng 
việc đưa mô hình NAM và MIKE 11 để tính toán xây dựng bản đồ ngập lụt cho TP.HCM 
chưa được hợp lý bởi vì:  

- NAM: là mô hình mưa dòng chảy. Kết quả của NAM sẽ đưa vào MIKE 11 thông 
qua các mặt cắt, đoạn sông kênh, như vậy là không thực tế với TP. HCM do mưa rơi trên 
diện rộng (trong các khu vực dân cư). Việc đưa mưa vào sông kênh sẽ làm nước sông kênh 
dâng nhanh hơn, như vậy không thể phản ánh được mức độ ảnh hưởng gây ngập, thời gian 
tồn đọng của mưa, sau đó mới thoát ra kênh mương qua bề mặt và cống tiêu. 

- MIKE 11:  là mô hình một chiều trên sông kênh có kết hợp mô phỏng các ô ruộng 
mà kết quả thuỷ lực trong các ô ruộng là “giả 2 chiều” (Thuật ngữ kỹ thuật). Tác động của 
triều dâng, khả năng tiêu thoát của TP.HCM phụ thuộc nhiều vào mực nước ngầm, hệ 
thống cống ngầm. Nhưng MIKE 11 không có khả năng mô phỏng khả năng tiêu thoát của 
cống ngầm. Đây là một thiếu sót lớn khi sử dụng MIKE 11 trong mô tả ngập lụt khu đô thị. 

- MIKE FLOOD: Theo như tôi biết có 2 khả năng xây dựng bản đồ ngập lụt 
TP.HCM bằng mô hình hiện có. Thứ nhất là từ kết quả của MIKE 11 sẽ được chuyển qua 
MIKE FLOOD để xây dựng bản đồ ngập lụt. Thứ hai là  xây dựng trực tiếp bản đồ ngập 
lụt từ mô hình MIKE FLOOD.  Tuy nhiên, nếu làm theo các cách này sẽ gặp những hạn 
chế như sau: 

+ MIKE FLOOD là mô hình hình thái, mới chỉ có thể xây dựng trên một đoạn sông 
gắn với một khu vực ven sông rất nhỏ, khó có thể đáp ứng được yêu cầu là xây dựng bản 
đồ ngập lũ cho toàn khu vực TP.HCM. Việc chuyển kết quả từ MIKE 11 qua MIKE 
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FLOOD để xây dựng bản đồ ngập lụt, có hạn chế  vì bản thân kết quả MIKE 11 đã chưa 
thoả đáng (như đã phân tích ở trên), nay thêm một lần “trung chuyển” thì kết quả chắc 
chắn có sai lệch. 

Hiện nay, trên thế giới đã có nhiều phần mềm thuỷ lực 2 chiều phục vụ công tác xây 
dựng bản đồ ngập lụt, như: SMS, FLO-2D, RMA 2 v.v… được áp dụng rộng rãi ở Mỹ và 
Châu Âu. Tổ công tác cần nghiên cứu có thể áp dụng  mô hình 2 chiều trong dự án quy 
hoạch thuỷ lợi chống ngập lụt TP.HCM!. Tuy nhiên, việc này còn tuỳ thuộc vào nguồn 
nhân lực, phần mềm và đặc biệt là số liệu đầu vào của mô hình.  Trong trường hợp chưa 
thể áp dụng ngay trong dự án quy hoạch, cần phải kiến nghị cơ quan chức năng cho nghiên 
cứu áp dụng mô hình 2 chiều nói trên dưới dạng đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước 
hoặc cấp Bộ. Trong phạm vi hiểu biết của mình tôi xin nêu một số ưu điểm của mô hình 
FLO-2D: 

Mô hình FLO-2D: Urban Flood Mapping - Bản đồ ngập lụt đô thị 
- FLO-2D là mô hình thuỷ động lực học mô phỏng lũ lụt thông qua mô phỏng dòng 
chảy sông kênh, dòng chảy tràn và dòng chảy trong đô thị. Mô hình thể hiện mức độ ngập 
lụt tương ứng với địa hình, địa vật phức tạp trong khi vẫn đánh giá được cân bằng thể tích, 
đây là chìa khoá chính của việc đánh giá chính xác sự ngập lụt.  
- Mô hình sử dụng phương trình động lượng sóng động đầy đủ, kết hợp giữa thuỷ văn 
và thuỷ lực.  

FLO-2D có thể được áp dụng tại các khu vực có các vấn đề phức tạp về ngập lụt 
bao gồm: 

 Ngập lụt ven sông  
 Dòng chảy cửa sông và sự bồi lắng 
 Bản đồ ngập lụt thành phố: mô phỏng dòng chảy trên đường phố, sự cản trở 

dòng chảy và các khu vực bị ngập 
 Sóng thần và sóng dâng do bão 
 Dòng chảy bùn cát 
 Trận mưa và lưu lượng mưa và đường thuỷ phân 
 Giảm thiểu lũ lụt  
 Lưu lượng gia nhập hoặc trận mưa  

Lưu lượng gia nhập được gắn vào các đoạn hoặc mặt cắt sông kênh. Trận mưa  
được phân phối trên các khu chảy ngập hoặc trong các dòng suối nhỏ và khe rãnh cho đến 
khi nó chảy vào kênh chính.  

 Tổn thất lưu lượng do thấm và bốc hơi 
Tổn thất lưu lượng có thể được tính toán như là sự rỉ ra hoặc do bốc hơi. Thấm 

trong kênh, khu ngập theo không gian, thời gian được mô tả qua mô hình thấm Green-
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Ampt. Sự bay hơi bề mặt nước được tính toán cho khu ngập và kênh dựa vào sự biến đổi 
thời tiết hằng ngày. 

 Dòng chảy tràn và trên kênh, sự trao đổi nước giữa kênh và ô ngập   
Với sự ngập lụt đô thị, mô hình mô phỏng: dòng chảy tràn từ sông kênh xuyên qua 

nơi cư ngụ thông qua đường phố xung quanh và sự cản trở dòng chảy, sau đó mới quay trở 
lại sông kênh.  

 Đường phố  
Trong đô thị thì đường phố đóng vai trò quan trọng tới phân phối luồng dòng chảy 

và có ảnh hưởng một cách đáng kể đến vùng ngập lụt. Trong FLO-2D, đường phố được 
mô tả như những kênh hình chữ nhật nông với một chiều cao chiều rộng hạn chế. 

 
Hình 5: Khả năng mô phỏng của mô hình FLO-2D 

 Công trình  
Mô hình có khả năng mô tả: Cầu, cống ngầm, những đập ngăn sông hoặc các dạng 

công trình điều khiển khác.   
 Đê, bờ sông 
Được mô tả thông qua cao trình của đường hay bờ sông 
 Nhà cửa, và sự cản trở dòng chảy 

Những toà nhà, biến đổi địa hình... có ảnh hưởng đến sự thay đổi diện tích ngập đều 
được thống nhất mô tả trong mô hình thông qua hệ số giảm diện tích.  
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 Suối nhỏ và khe rãnh 
Mô phỏng dòng chảy bề mặt 
 Kết quả 

 Bao gồm: Độ sâu mực nước (H), lưu tốc (V), Lưu lượng (Q) và mực nước (Z) với 
sự biến đổi theo không gian và thời gian. Kết quả H, Vmax, cùng với vùng lụt lội có thể đ-
ược xem bằng đồ thị trong bản đồ và MAXPLOT.  

Bản đồ thể hiện một số tuỳ chọn của đầu ra bao gồm những đường đẳng trị H, Z, V 
cùng với đó là hệ thống màu mô tả sự thay đổi của V, Z, H; Làm video mô phỏng ngập lụt 
và những phép nội suy tính Z, H thông qua kết quả mô hình và hệ thống DEM. 
7.  Các bài học kinh nghiệm 

Đối với bất kỳ một quốc gia nào, tăng trưởng kinh tế bền vững phải luôn gắn với 
quá trình xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội được cân nhắc dựa trên một tư duy 
hợp lý và được lòng dân. Chiến lược ấy sẽ là cơ sở quan trọng cho việc lập quy hoạch và 
kế hoạch thực hiện trên nguyên tắc khai thác tài nguyên và phòng chống thiên tai một cách 
khôn ngoan, sử dụng nguồn vốn một cách có hiệu quả theo từng giai đoạn trước mắt và lâu 
dài. Ở các nước tiên tiến, lãnh đạo và các cơ quan tư vấn có trách nhiệm, luôn quan tâm, 
tôn trọng, biết lắng nghe ý kiến của dân chúng, các phản biện khoa học và phản biện xã 
hội, đặc biệt là các phản biện mang tính khách quan, khoa học, thực tế với tinh thần trách 
nhiệm cao, và hiểu biết chuyên môn sâu sắc.   

Trong quá trình tham gia nghiên cứu, viết góp ý hay phản biện ở cả trong và ngoài 
nước, tôi đã rút ra được khá nhiều bài học kinh nghiệm để ngẫm suy, làm sao vừa lĩnh hội, 
học hỏi nâng cao kiến thức, vừa góp ý  xây dựng, thực sự hữu ích, và đặc biệt trong bất cứ 
hoàn cảnh nào cũng phải có chính kiến.   

Báo Tuổi Trẻ ngày 6/3/2008, Báo Đại Đoàn Kết ngày 8/3/2008 đăng bài “Gói thầu 
số 7, dự án Nhiêu Lộc-Thị Nghè : Nhà thầu có vấn đề về năng lực” và Báo Người Lao 
Động hôm nay 20/3/2008 có bài viết “Giá thầu tăng hàng chục tỉ đồng vẫn …OK”  phản 
ánh Bộ Kế hoạch - đầu tư vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ sau khi cử đoàn công tác 
nghiên cứu tình hình thực hiện dự án Nhiêu Lộc-Thị Nghè tại TP.HCM. Đây là văn bản 
báo cáo để trả lời một số vấn đề liên quan đến dự án này trong bài viết :”Nguyên nhân 
đích thực, cội rễ trì trệ của dự án vốn vay ODA” của tiến sĩ Tô Văn Trường Viện Quy 
hoạch Thuỷ lợi miền Nam nghiên cứu đề xuất gửi Thủ tướng. Thực tế, đoàn công tác của 
Bộ KHĐT do Vụ trưởng Đặng Huy Đông kiêm Tổng biên tập báo Đấu thầu làm trưởng 
đoàn đến làm việc với tôi chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Đoàn công tác nêu lướt qua một 
số điểm chính trong bài viết (7 trang) của tôi gửi Thủ tướng, chủ yếu họ quan tâm, truy tìm 
vì sao và bằng cách nào mà tôi có được nhiều thông tin, tư liệu đến như thế! Và làm thế 
nào để nội dung bài viết của tôi không ảnh hưởng đến việc phải xem xét, sửa lại Nghị định 
111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về  “Hướng dẫn thi  hành Luật đấu 
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thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng.” Vì “tế nhị” tôi trả lời tất cả tư 
liệu, thông tin lấy từ báo chí, và trên mạng!  

Mục đích chính của tôi khi đi điều tra, nghiên cứu viết góp ý về dự án Nhiêu Lộc – 
Thị Nghè không đơn thuần chỉ là phê phán năng lực của nhà thầu, sự bê trễ, bất cập, lãng 
phí của dự án do trách nhiệm của các các cơ quan liên quan ở thành phố HCM. Điều chủ 
yếu là mong muốn những người có trách nhiệm ở Trung ương nghiên cứu, xem xét, sửa 
đổi nhận thức từ  “gốc rễ - hệ thống” để giúp các cơ quan và địa phương có đủ quyền hạn, 
trách nhiệm và quyền lợi, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA trên địa bàn của cả 
nước thực sự vì cuộc sống của nhân dân.  

Qua nghiên cứu Nghị định 111/2006/NĐ-CP của Chính phủ  và văn bản trả lời của 
Bộ KHĐT số 1095/BKH-QLĐT ngày 25 tháng 2 năm 2008 (Bộ trưởng Võ Hồng Phúc ký) 
gửi Thủ tướng, tôi thấy vẫn còn có độ chênh lớn về nhận thức và bảo thủ của những người 
tham mưu soạn thảo Văn bản, chắc chắn vẫn còn gây khó khăn, trở ngại cho các cơ quan 
và địa phương thực hiện dự án vốn vay ODA vì các lý do sau đây: 
Thương thảo hợp đồng: Các Nhà tài trợ quốc tế thường sử dụng mẫu văn bản của Hiệp 
hội kỹ sư tư vấn quốc tế (FIDIC). Trước khi ký hợp đồng với đơn vị được chấm trúng thầu, 
chủ đầu tư thường tổ chức “Đàm phán hợp đồng”, theo Luật đấu thầu Việt Nam gọi là 
“Thương thảo hợp đồng”. Nhưng theo nguyên tắc của các Nhà tài trợ  không được “đàm 
phán” hoặc “thương thảo” về hợp đồng vì làm như  thế  là không công bằng với các đơn vị 
dự thầu. Đây là sự khác biệt trong quy định của cả 2 phía. Sự khác biệt trong thực tiễn và 
tư duy cũng không thể tránh khỏi. Điều được xem là bình thường trong thực tiễn quốc tế có 
thể bị xem là bất hợp pháp hoặc không được phép tại Việt Nam. Hợp đồng cho phép hành 
động, nhưng hành động này không thể áp dụng vào thực tế. Các Nhà tài trợ không đồng ý 
việc “Đàm phán hợp đồng” mà chỉ chấp nhận việc “Làm rõ hợp đồng”. Nhưng phía Việt 
Nam vẫn nhất quyết tiến hành đàm phán, thường đưa thêm những điều kiện không có trong 
Hồ sơ Mời thầu. Đây là việc làm sai thông lệ quốc tế.  
Trình duyệt thẩm định phê duyệt: Khâu này tốn quá nhiều thời gian ở các cơ quan chức 
năng. Cần hạn định thời gian theo từng nhóm dự án. Ví dụ như dự án nhóm A  giới hạn 
trong 60 ngày, nhóm B  khoảng 45 ngày và nhóm C là 30 ngày.  
Xử lý tình huống: Đối với dự án ODA, nên cho Chủ Đầu tư hoặc UBND Thành phố/Tỉnh 
quyền hành rộng rãi để xử lý tình huống, không phải chuyện gì cũng báo cáo lên Trung 
ương mất rất nhiều thời giờ. Ví dụ: 
-  Trường hợp tại thời điểm đóng thầu có ít hơn 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu: FIDIC 
không bắt buộc phải báo cáo hoặc xin phép mở thầu và chờ đợi (mất rất nhiều thời giờ). 
-  Trường hợp giá đề nghị trúng thầu của các nhà thầu đều vượt giá gói thầu đã duyệt: 
FIDIC không bắt buộc phải báo cáo và chờ đợi (mất rất nhiều thời giờ). Thường là do đơn 
giá của Nhà nước quá lạc hậu, không theo kịp diễn biến giá cả trên thị trường. 
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-  Trường hợp giá đề nghị trúng thầu do chủ đầu tư, cơ quan thẩm định đề nghị thấp 
bất thường hoặc thấp dưới năm mươi phần trăm (50%): nhiều trường hợp chỉ cần thấp dưới 
20% là đã thấy không ổn, nếu dự toán đã ở mức thấp do đơn giá quá lạc hậu. Việc xử lý 
các tình huống (kể cả trường hợp bỏ giá cao hơn dự toán) nên để cho Tư vấn chấm thầu 
quyết định dựa theo từng trường hợp cụ thể. 
Chấm thầu 

Dự án ODA nên giao cho Tư vấn chấm thầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
Nếu Tư vấn có năng lực và uy tín thì sẽ vì bảo vệ uy tín của mình mà làm việc công tâm. 
Tư vấn nước ngoài còn có thể rút kinh nghiệm từ quốc tế về giá cả, công nghệ, năng lực 
của nhà dự thầu quốc tế. Vì thế, cần xem xét kỹ, chọn Tư vấn nước ngoài có uy tín và kinh 
nghiệm để chấm thầu, thì họ sẽ phát huy hiệu quả mà tư vấn trong nước không có đủ điều 
kiện phát huy. (Tương tự như đội tuyển bóng đá quốc gia ở Việt Nam vẫn cần phải có huấn 
luyện viên người nước ngoài vì  ngoài  năng lực, kinh nghiệm, đặc biệt họ còn có vị thế 
độc lập, cái uy và bản lãnh).  

Xin trở lại các bài học kinh nghiệm về công tác thuỷ lợi liên quan đến dự án quy 
hoạch thuỷ lợi chống ngập lụt TP.HCM. Trong suốt thời gian qua, người dân cả nước đều 
thấy rõ các công trình thuỷ lợi đã đóng góp vai trò to lớn vào phát triển kinh tế xã hội và 
bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, ngành thuỷ lợi cũng rút ra không ít bài học kinh nghiệm khi 
đề xuất xây dựng các cống ở vùng triều. Hệ thống cống Chà Và, Thâu Râu ở vùng Nam 
Mang Thít khi thiết kế chưa coi trọng đúng mức đến phần đánh giá tác động đến môi 
trường nên khi công trình hoàn thành, người dân, biểu tình phản ứng vì hệ thống cống đã 
gây ra tác hại còn hơn khi chưa có công trình. Kết quả, phải bổ sung xây dựng thêm số 
cống khác như Vĩnh Kim, Vĩnh Bình …vừa tốn kém, vừa ảnh hưởng đến mỹ quan vì trong 
một vùng nhỏ, các cống  được đặt rất sát gần nhau.  

Báo cáo đưa ra phương án chọn, gồm 20 cống lớn và vài chục cống nhỏ, quy trình 
vận hành cho cả hệ thống không phải là điều đơn giản.  Minh chứng là Công ty Tư vấn 
Thuỷ lợi 2 (HEC 2) thiết kế và xây dựng  4 cống  Bình Triệu,  Rạch Lăng, Bình Lợi và Cầu 
Bông thuộc lưu vực Rạch Xuyên Tâm khoảng 700 ha để chống ngập lụt. Người dân Bình 
Thạnh phản ánh xây cống xong, càng  gây thêm ô nhiễm, muỗi nhiều vô kể. Theo tôi hiểu, 
thực tế đến nay mới làm xong 2 cống Bình Triệu và Rạch Lăng, còn Bình Lợi mới chặn 
dòng thi công. Do chặn dòng lâu (mặc dù nước vẫn chảy qua cống Bình Triệu) ảnh hưởng 
đến dòng chảy tự nhiên và việc vận hành của 2 cống Bình Triệu và Rạch Lăng chưa được 
khoa học nên gây ra các tác động xấu, phản ánh của người dân là rất đúng với thực tế. Xin 
lưu ý lưu vực rạch Xuyên Tâm là vùng cục bộ, vận hành cống đơn giản mà đã trắc trở như 
vậy cho nên khi muốn xây dựng hàng loạt cống cho cả lưu vực rộng lớn hơn 2000 km2 như 
đề xuất trong báo cáo của dự án cần phải tính toán thận trọng, nên theo phương châm 
chọn vùng ưu tiên, cấp bách  như vùng Nam Sài Gòn vừa làm, vừa xem xét, đánh giá 
rút kinh nghiệm.    
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Một bài học khác, vào cuối thập niên 90, Cố vấn Võ Văn Kiệt gọi tôi đến giao cho 
nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất cách xử lý 40 nghìn ha rừng tràm của Công ty Kiên Tài (Đài 
Loan) tại Kiên Giang và tính toán khả năng dời cống và âu thuyền từ Chắc Băng về Tắc 
Thủ theo ý tưởng đề xuất của GS Nguyễn Sinh Huy và Phó giáo sư Hồ Chín (Phân viện 
Địa lý TP.HCM). Đây là 2 nhà khoa học, tôi rất kính trọng, quen biết vì đã có thời gian 
cùng lăn lộn với công tác kiểm soát lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi có kết quả 
tính toán về thuỷ lực và kinh tế liên quan đến công trình cống âu Tắc Thủ, tôi đã ra Hà Nội 
báo cáo lãnh đạo. Tôi vẫn nhớ cuộc họp ngày ấy ở Văn phòng Chính phủ có 3 người là Cố 
vấn Võ Văn Kiệt, Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và trợ lý cố vấn Vũ Đức Đam.  

Tiếp đến là hội thảo bàn về công trình Tắc Thủ tại Dinh Thống Nhất có đại diện các 
ngành trung ương, địa phương và các nhà khoa học. Trên quan điểm phân tích hệ thống, 
tính toán thuỷ lực, thuỷ văn, kinh tế môi trường, thay mặt cho Phân viện Khảo sát Quy 
hoạch Thuỷ lợi Nam bộ (Nay là Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam), đồng thời quán triệt 
tinh thần chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Kiệt và Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tôi đã 
trình bày báo cáo và nêu rõ quan điểm tại hội thảo:”Tán thành việc  xây dựng cống và âu 
thuyền Tắc Thủ với các điều kiện: Thứ nhất là tỉnh Cà Mau cần rà soát, phân rõ ranh mặn 
ngọt, bố trí cơ cấu sản xuất vùng ngọt cho vùng bắc Cà Mau thích hợp với quy trình vận 
hành của công trình Tắc Thủ; Thứ hai là các cơ quan trung ương, cụ thể  là Bộ Nông 
nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải và các tỉnh như Kiên Giang, Cà 
Mau, Bạc Liêu cần nắm chắc và nhất quán về Dự án quy hoạch thuỷ lợi Đồng bằng sông 
Cửu Long, đặc biệt cho vùng Bán đảo Cà Mau để thống nhất chỉ đạo thực hiện; Thứ ba là 
cống âu Tắc Thủ chỉ được tiến hành xây dựng đồng thời với các cống Biện Nhị (Cà Mau), 
Xẻo Rô (Kiên Giang) để khép kín vùng ngọt thì mới phát huy hiệu quả.”  

Mặc dù đã cảnh báo từ trước, nhưng thực tế, do Bộ GTVT nhờ tiết kiệm từ nguồn 
vốn ODA đã bỏ ra khoảng 5 triệu đô la Mỹ để xây dựng cống, âu Tắc Thủ, trong khi các 
ngành khác do khó khăn về nguồn vốn và các nguyên nhân khách quan và chủ quan đã 
không thực hiện xây dựng các công trình theo nguyên tắc đồng bộ. Viết đến đây, tôi không 
khỏi ngậm ngùi, xót xa bởi vì công trình  cống - âu Tắc Thủ  đã bị “treo” 4 năm nay, vẫn 
không vận hành vì hệ thống công trình không khép kín, gây ra lãng phí về hiệu quả đầu tư.  
Tiếc thay lịch sử không có 2  từ “giá như”!              
III. Kết luận và kiến nghị:  

Dự án quy hoạch thuỷ lợi chống ngập lụt TP.HCM  được sự ủng hộ của lãnh đạo từ 
trung ương đến thành phố và đặc biệt sự quan tâm của người dân là thuận lợi, khích lệ 
động viên rất lớn cho những người làm quy hoạch. Trong thời gian ngắn, Tổ công tác đã 
đưa ra được báo cáo tóm tắt trình bày nguyên nhân, thực trạng ngập lụt, ý tưởng và các giải 
pháp chống ngập lụt để  thảo luận, xin ý kiến là thành công bước đầu rất đáng hoan 
nghênh, trân trọng. Tuy nhiên, đây là dự án lớn, rất quan trọng lại thực hiện trong thời gian 
quá ngắn nên các khiếm khuyết là điều không thể tránh khỏi. Qua phân tích đánh giá cụ thể 
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ở trên, Tổ công tác cần phải rà soát, xem xét lại, thay đổi cách làm, tuân thủ theo đúng 
trình tự quy định của Nhà nước về công tác lập dự án quy hoạch thuỷ lợi. 

Dự án quy hoạch thuỷ lợi chống ngập lụt TP.HCM được xây dựng trên quan điểm 
chỉ chống ngập lụt do lũ và triều cường, còn phần chống ngập bởi mưa, do thành phố thực 
hiện là sai lầm về cách tiếp cận hệ thống. Các dự án do TP.HCM thực hiện như dự án vệ 
sinh môi trường Nhiêu Lộc-Thị Nghè, Tàu Hủ - Bến Nghé, Kênh Đôi- Kênh Tẻ, Tân Hoá 
–Lò Gốm đều còn đang ngổn ngang với bao bất cập, khó khăn, trở ngại nên càng phải 
được quan tâm, đánh giá thực trạng để “lồng ghép” vào dự án quy hoạch thuỷ lợi chống 
ngập lụt của Bộ Nông nghiệp & PTNT. Đây là 2 mảng có mối quan hệ “nhân - quả” là tiền 
đề và tương tác hỗ trợ lẫn nhau trong cùng một hệ thống, không thể tách rời trong tầm nhìn 
và phương pháp luận khi xây dựng dự án quy hoạch chống ngập lụt cho TP.HCM.  
  Dự án này chỉ thành công khi liên kết, có sự tham gia, hợp tác chặt chẽ của các ban 
ngành và các quận của TP.HCM. Trong khi chờ đợi các giải pháp công trình, cần quan tâm 
đặc biệt đến giải pháp phi công trình. Tuyên truyền, giáo dục cộng đồng không xả rác bừa 
bãi xuống hệ thống cống và kênh rạch, tương tự như chương trình 3 R (Nói không với rác 
của Hà Nội). Biện pháp phi công trình rất thiết thực vì nếu không coi trọng thì khi có dự án 
đê bao, cống cũng không phát huy được hiệu quả như mong muốn. Biện pháp thiết thực 
nhất là ngay từ khi còn mùa khô cần tập thói quen cho người dân nếp sống “Văn minh đô 
thị”.  Bên cạnh đó, các biện pháp chế tài cần được quan tâm áp dụng thích đáng. Bài học 
kinh nghiệm về chấp hành đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy của người dân  trong cả nước là 
kinh nghiệm rất quý giá. 

Đề nghị nghiên cứu sử dụng các phần mềm thuỷ lực 2 chiều tiên tiến trên thế giới 
(Urban Flood Mapping) SMS, FLO-2D, InforWork, RMA 2 để phục vụ công tác xây dựng 
bản đồ ngập lụt thành phố HCM. Trong trường hợp nguồn nhân lực, phần mềm và cơ sở 
dữ liệu đầu vào cho mô hình 2 chiều còn khó khăn hạn chế,  nên chuyển việc nghiên cứu 
ứng dụng các mô hình tiên tiến 2 chiều nói trên thành đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà 
nước hoặc cấp Bộ. Trong trường hợp hiện nay, có thể tạm thời sử dụng mô hình MIKE 11 
tiêu thoát trên sông, kênh kết hợp với mô hình MOUSE tiêu thoát hệ thống cống ngầm 
trong dự án quy hoạch thuỷ lợi chống ngập lụt cho TP.HCM.   

Đừng để người dân ngộ nhận dự án chỉ cần  gần 11 ngàn tỷ đồng là giải quyết triệt 
để cho việc chống ngập lụt cho TP.HCM. Khi dự án hoàn thành cũng chỉ có tác dụng hạ 
mực nước ở kênh hở chính của thành phố, cải thiện điều kiện tiêu và kiểm soát ngập do 
đỉnh triều. Nếu gặp các trận mưa lớn thì vẫn “BÓ TAY.COM” cho nên phải kết hợp với 
các dự án chống ngập của TP.HCM trong bài toán tổng thể. 

Sau khi  tiến hành khảo sát cơ sở hạ tầng, thu thập đánh giá các dữ liệu cơ bản, đưa 
ra các tiêu chí phân vùng, chọn tần suất thiết kế thích hợp, kết hợp với bản đồ quy hoạch 
xây dựng của thành phố tỷ lệ 1:2000 và quy hoạch xây dựng các quận, huyện tỷ lệ 1:500, 
chắc chắn Tổ công tác sẽ có được các phương án khác, khả thi và hiệu quả hơn nhiều so 
với  phương án đã đề xuất hiện nay. 
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Từ bài học của các công trình xây cống Bình Lợi, Rạch Lăng, Bình Lợi, Cầu Bông 
chống ngập cho lưu vực Rạch Xuyên Tâm 700 ha như đã phân tích ở trên, trước mắt có thể 
tập trung nghiên cứu sâu hơn, bài bản hơn cho khu vực ưu tiên, cấp bách ở Nam Sài Gòn 
thí điểm theo phương châm vừa làm, vừa xem xét, đánh giá rút kinh nghiệm.     

Dự án cần được tiếp tục nghiên cứu, mở rộng trong một giải pháp tổng thể khai 
thác, sử dụng bền vững dòng chảy kiệt và lũ của hệ thống sông Đồng Nai - Sài Gòn trong 
bối cảnh biến đổi khí hậu và tác động ảnh hưởng của mực nước biển dâng. Nghiên cứu đưa 
ra quy trình vận hành liên hồ thích hợp cho hệ thống các công trình thuỷ điện trên sông 
Đồng Nai, hồ Dầu Tiếng trên sông Sài Gòn để giảm sự gia tăng mực nước vào lúc đỉnh 
triều.  

Vốn đầu tư của dự án gần 11 nghìn tỷ đồng, mặc dù chưa tính đúng, tính đủ. Trong 
bối cảnh đất nước đang gặp bài toán nan giải mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế và  bảo vệ 
môi trường, giữa tăng trưởng GDP và chống lạm phát, thì chính biện pháp sử dụng nguồn 
vốn cho các công trình đầu tư sao cho có hiệu quả là góp phần “hạ nhiệt” cho các mâu 
thuẫn nói trên. Các bài học đắt giá của các chương trình, dự án đầu tư chạy theo phong trào 
“xin-cho”, và chào mừng những dịp kỷ niệm , ngày lễ lớn trước đây trong cả nước, cho đến 
nay vẫn còn nguyên giá trị thời sự.       

Bộ Nông nghiệp &  PTNT và  lãnh đạo TP.HCM cần tổ chức hội thảo khoa học mở 
rộng mời các cơ quan chức năng, các nhà khoa học cả tự nhiên và xã hội, các nhà quy 
hoạch có kinh nghiệm để cùng tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến. Hồ sơ của dự án cần 
có các cơ quan chức năng phản biện ở trung ương, Hội Liên hiệp Khoa học, các ban ngành 
ở TP.HCM và các tỉnh liên quan như Long An, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng 
Tàu.  Nếu cần thiết nên mời cả chuyên gia quốc tế làm công tác phản biện.   


