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Tình trạng ngập lụt tại Cần Thơ

1

2

3

Ngập lụt ở Cần Thơ là do:
1. Lưu lượng lớn từ thượng nguồn 

Sông Hậu đổ về

2. Triều cường ở Biển Nam

3. Lượng mưa lớn tại thành phố

• Cần Thơ đặc biệt dễ bị ngập lụt vì 
đây là vùng trũng thấp và bị sụt 
lún

• Biến đổi khí hậu sẽ làm tăng mực 
nước triều, và có thể khiến dòng 
chảy sông cao hơn và lượng 
mưa lớn hơn



Phát triển TP. Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng

của đô thị (CTUDR)

C1. Quản lý rủi ro ngập lụt
Tạo ra vùng đê bao Cần Thơ để “chống 
ngập” cho khu vực lõi đô thị, bằng
cách:

– Kè xung quanh / xây tường ngăn 
triều

– Đường mới kiêm kè

– 12 cống mới, 2 cống có âu
thuyền

– Trạm bơm tại kênh Đầu Sấu, 
Tham Tướng

– 2 trạm bơm thoát nước nhỏ hơn 
trong hệ thống ống

– Cải thiện hệ thống thoát nước



Hệ thống thông tin quản lý rủi ro ngập (FRMIS)

Mục tiêu chung:
• Hỗ trợ tăng cường năng lực và quản lý rủi ro ngập lụt ở Cần Thơ

Mục tiêu cụ thể:
• Thành lập FRMIS để hỗ trợ thành phố Cần Thơ ra quyết định về:

– Vận hành các hệ thống thoát nước và kiểm soát ngập lụt của thành phố

– Lập quy hoạch quản lý rủi ro ngập lụt, ngắn hạn và trung hạn, bao gồm cả dự báo

– Tăng cường năng lực và các công cụ để lập quy hoạch phát triển đô thị chống ngập cho trung và dài hạn

• Để hỗ trợ tính bền vững bằng cách xây dựng năng lực kỹ thuật để quản lý FRMIS, bao gồm vận hành, 

bảo trì và nâng cấp hệ thống



FRMIS là gì và lợi ích của hệ thống?

FRMIS là hệ thống thông tin và quản lý ngập lụt cho Cần 
Thơ.

Cần có hệ thống FRMIS để:
• Hỗ trợ Thành phố quản lý tối ưu hoạt động của các cổng và 

máy bơm mới

• Cung cấp các cảnh báo và dự báo sớm về ngập lụt trong khu 
vực lõi đô thị và khu vực toàn thành phố

Lợi ích của FRMIS:

• Giúp Thành phố quản lý cơ sở hạ tầng mới theo cách tối ưu 
nhất

• Cung cấp cảnh báo trước về ngập lụt cho lãnh đạo của Thành 
phố và người dân để chuẩn bị cần thiết

• FRMIS giúp đánh giá rủi ro ngập lụt hiện tại và tương lai để lập 
kế hoạch dài hạn bền vững với sự tham gia của tất cả các Sở 
ngành của Thành phố và các bên liên quan khác



Các thành phần cốt lõi của FRMIS



Tổng quát về thiết kế và chức năng của FRMIS

• FRMIS vận hành 
trên hai khung thời 
gian:
– Thời gian thực 

(trực tuyến): vận 
hành liên tục cơ sở 
hạ tầng ô bao và 
cảnh báo sớm ngập 
lụt

– Lập quy hoạch 
(ngoại tuyến) cho 
quy hoạch bền 
vững trung và dài 
hạn và phát triển đô 

• Mô hình thủy động 
lực học củng cố cả 
hai tiểu hệ thống



Các mô hình

• Các mô hình mô phỏng dự đoán mực nước trong 
các kênh, sông và phạm vi ngập lụt:

– trong thời gian thực (cho các hoạt động của cống và cảnh báo 
ngập lụt)

– về lâu dài (để lập quy hoạch bền vững)

• Các mô hình sử dụng dữ liệu đo thực tế:
– Dữ liệu địa hình như mực nước, mặt cắt ngang sông, mạng lưới 

đường ống, cửa và máy bơm

– Dữ liệu thủy văn như lượng mưa, mực nước sông và dòng chảy, 
mực nước thủy triều

• Các mô hình (phần mềm MIKE +) đã được phát 
triển và kiểm định dựa trên các sự kiện lịch sử trong 
quá khứ

• Để vận hành theo thời gian thực, các mô hình cần 
có dữ liệu dự báo mực nước và lượng mưa (từ Đài 
KTTV Nam Bộ) và dữ liệu SCADA (lượng mưa, mực 
nước, trạng thái máy bơm và cổng)

• Để lập quy hoạch, mô hình sử dụng đầu vào thống 
kê (lượng mưa, mực nước biển và dòng chảy của 
sông) tính đến biến đổi khí hậu trong tương lai



Kế hoạch kiểm soát nước (khu vực lõi đô thị))

KH Kiểm soát nước (WCP) là gì: Cho biết mực nước 
cần được kiểm soát trong vùng lõi đô thị ở mùa khô 
(duy trì mực nước tối thiểu) và mùa mưa (giảm thiểu 
tác động của lũ lụt)

WCP dựa trên: 

– Tình huống tại thời điểm mà hệ thống vận hành (chẳng hạn: điều kiện cơ sở hạ tầng và điều

kiện biên). Không phải là một tình huống trong tương lai

– Các yêu cầu của các bên liên quan liên quan đến: quản lý ngập lụt, giao thông thủy nội địa, 

môi trường và cảnh quan

WCP lập để: Các ranh giới phải tạo ra một hàng rào vững chắc để ngăn nước xâm nhập vào khu

vực lõi thành phố để có thể kiểm soát mực nước ở khu vực lõi.



Kế hoạch kiểm soát nước

Xây dựng các chỉ báo về kế hoạch kiểm soát nước

▪ Kịch bản

#10

Mùa Số hiệu
PA

Mô tả Sử dụng cho mục đích

Khô 0 Tất cả các cửa cống đều mở Môi trường nước được trao đổi trong
và ngoài hệ thống để tăng khả năng tự
làm sạch

Khô 1 Quản lý mực nước thấp Giao thông thủy, môi trường, cảnh
quan

Mưa 2 Quản lý mực nước trong TH không có mưa Quản lý lũ

Mưa 3 Quản lý mực nước khi có mưa lớn hơn hoặc bằng 10% 
xuất hiện trên hệ thống

Quản lý lũ

Mưa 4 Quan lý mực nước với mưa cực đoan = 5% Quản lý lũ

April 22 2022



Quản lý mực nước – Mùa khô

#11

MWL:      Mực nước được

kiểm soát

Max WL: Mực nước lớn nhất

Min WL:  Mực nước nhỏ nhất

April 22 2022

• Mở các cống lâu nhất có thể

• Duy trì mực nước (MWL) trong
thành phố để đảm bảo cho
giao thông thủy và chất lượng
nước

• Mực nước trong các kênh
không thể xuống dưới MWL

• Mực nước các kênh có thể
vượt MWL – ví dụ khi có mưa

• Sử dụng các cống ngăn triều
để hệ thống không bị ảnh
hưởng bởi triều thấp

Cửa cống mở

Cửa cống đóng

Mực nước ở các sông
bao quanh hệ thống

Vùng đô thị lõi

THỜI KỲ MÙA KHÔ



Các hệ thống cống ngăn triều hoạt động thế nào trong mùa khô

Ví dụ ở Cái Khế

• Các cống được

lập trình bởi

SCADA để

đóng khi mực

nước trong

sông < 0.0m

• Mở khi mực

nước trong

sông > 0.0m





Cống Cái Khế vận hành vào mùa khô

Cống
cái
khế

Mực nước sông
Mực nước kênh

Cống mở

Cống đóng

Mực nước được kiếm soát

Kênh Cái Khế, phía trong hệ thống Kênh Cái Khế, phía ngoài hệ thống



Quản lý nguồn nước – mùa mưa

#15

MWL: Mực nước kiểm soát

Max WL: Mực nước lớn nhất

Min WL: Mực nước nhỏ nhất

Notes: 

1- Max WL and Min WL in the surrounding 

rivers are different in wet and dry period.

2 – MWL are different in wet and dry  period. 

MWL can differ per protocol. 

April 22 2022

• Mở các cống ngăn triều lâu nhất

có thể

• Duy trì mực nước (MWL) trong

thành phố để có khả năng trữ

nước mưa khi cần thiết

• Mực nước trong kênh không nên

vượt MWL trừ khi có mưa

• MWL được giảm nhỏ khi có dự

báo mưa lớn trong thời gian tới.

• Sử dụng hệ thống cống ngăn triều

để đảm vệ hệ thống khi triều cao

và mực nước lũ sông ngoài cao.

Cửa cống mở

Cửa cống đóng

Mực nước ở các sông
bao quanh hệ thốngVùng đô thị lõi

THỜI KỲ MÙA MƯA 



Các hệ thống cống ngăn triều hoạt động thế nào trong mùa mưa

2. FRMIS tính toán tổng lượng mưa trong 24 giờ tới = 96.5 mm 1. FRMIS nhận dự báo mưa từ SRHMC

3. Dựa vào kế hoạch kiểm soát nước, Quản lý hệ thống bằng phương án P3 (MWL = 1.4m)



Các hệ thống cống ngăn triều hoạt động thế nào trong mùa mưa

FRMIS SCADA
“Áp dụng
PA 3”

Cống Cái Khế

Cống Tham Tuong

Cống Dau Sau

Cống Hang Bang

….

Nguyên lý của PA3:

Nếu mực nước sông > 1.4m: 
ĐÓNG CỐNG

Nếu mực nước sông < 1.4m
HOẶC

Mực nước kênh> Mực nước
sông: MỞ CỐNG

Chạy mô hình
MIKE+ với mực

nước và mưa dự
báo

Bản đồ ngập
Cảnh báo ngập



Các hệ thống cống ngăn triều hoạt động thế nào trong mùa mưa

– Ví dụ cống Đầu Sấu





Vận hành cống Đầu Sấu trong mùa mưa

Cống
Đầu
Sấu

Kênh Đầu Sấu – Phía trong hệ thống Sông Cần Thơ

Mực nước sông

Mực nước kênh
Mưa bắt đầu

Mực nước kiểm
soát tại 1.4m

Cống mở

Cống đóng



Kết luận

• Một hệ thống quản lý nguồn nước cho một hệ thống như các thành phố có hiểm họa về lũ lụt và môi trường

cần được xây dựng một quy trình vận hành và kiểm soát hệ thống tổng thể, mang tính tích hợp nhằm bảo đảm

cả yêu cầu về bảo vệ môi trường, cảnh quanh và quản lý ngập lụt,…

• Đây sẽ là một mô hình có thể nhân rộng cho các thành phố ven biển và ven sông lớn ở Việt Nam để có thể

phát triển bền vững trong tương lai.



Xin chân thành cảm ơn


