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TÓM TẮT
Tên đề tài: Nông dân địa phương nhận thức về vai trò của “không gian cho nước”
trong việc quản lý nước và vấn đề sinh kế ở huyện An Phú, tỉnh An Giang
Là một trong những vùng đồng bằng cực kỳ dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu,
đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức cần được
giải quyết theo những cách thức chiến lược và toàn diện. Trong phạm vi nghiên cứu này,
một bản kế hoạch chiến lược được xem là một tầm nhìn mới mà Mekong Delta Plan
(2013) đã phát triển gần đây đã áp dụng để thiết kế một số biện pháp không hối tiếc cho
kế hoạch phát triển đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Trong số các biện pháp này,
Room for the Rivers (RftR) được coi là một sự đổi mới điển hình, hiện đang cần được
xem xét cẩn thận để thực hiện trong quy trình lập kế hoạch ĐBSCL. Luận văn này do
đó nhằm mục tiêu điều tra vai trò và phân tích các khía cạnh xã hội của RftR như là một
biện pháp chiến lược mềm tiềm năng, ở thượng nguồn sông Hậu ở huyện An Phú, tỉnh
An Giang, đặc biệt là về cái gọi là đa chức năng. Nghiên cứu áp dụng cách tiếp cận khoa
học xã hội bao gồm phỏng vấn sâu và bảng hỏi (phương pháp định tính). Bên cạnh đó,
nghiên cứu cũng áp dụng phương pháp phân tích kết hợp (phương pháp định lượng).
Phương pháp định tính nhằm đạt được sự nhận thức của cộng đồng địa phương về giải
pháp RftR. Phương pháp định lượng nhằm đo lường sự sẵn lòng trả (WTP) của người
nông dân liên quan đến mức độ ưu tiên của họ đối với ba giải pháp được lựa chọn được
coi là biện pháp chiến lược và không hối tiếc. Đó là: Lúa nổi cho vùng thượng nguồn,
không gian cho nước cho vùng giữa và tích hợp tôm-rừng ngập mặn cho vùng ven biển,
sự lựa chọn này căn cứ trên đề xuất của MDP. Phân tích dữ liệu định tính cho thấy, nông
dân nhận thấy RftR rất hứa hẹn cho sinh kế của họ do tính đa chức năng và cả về mặt
quản lý nước. Kết quả định lượng cho thấy những người được hỏi đã thể hiện WTP của
họ trên RftR là 84. 240 nghìn đồng / năm. Trong số ba biện pháp được phân tích trong
nghiên cứu này, RfrR được xếp hạng là ưu tiên thứ hai từ người trả lời. Phát hiện này
cho thấy xu hướng của người nông dân ưu tiên về giải pháp họ muốn thực hiện có thể
được xem là tài liệu tham khảo cho những người ra quyết định trong các quy trình lập
kế hoạch đồng bằng.
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ABSTRACT
Thesis title: Local farmer’s perception on the role of “Room for the river” in
water management and livelihoods in An Phu district, An Giang province
Abstract:
As one of the deltas which is extremely vulnerable to climate change, the Mekong Delta,
Vietnam is facing many challenges that need to be addressed in strategic and holistic
ways. In this study scope, a strategic delta planning is recently considered as a new
vision that the recent developed Mekong Delta Plan (MDP) has adopted to design some
possible no regret measures. Amongst these measures, Room for the Rivers (RftR) has
been formulated as a typical innovation, which is currently in need of careful
consideration for implementing in the Mekong Delta’s planning process. This study
then attempts to investigate the roles and analyze sociological aspects of the RftR as
potential strategic “soft” measure, in upstream of Hau River in An Phu district, An
Giang province, especially in terms of its so-called multifunctions. The study applied a
social science approach embedded with a few qualitative methods including in-depth
interviews and questionnaire distribution. The results are further analysed by conjoint
analysis as a quantitative approach. The former method aimed at gaining the local
community’s perceptions about the RftR solution. The latter tries to gain farmers’
willingness to pay (WTP) with regard to their level of preference towards three selected
solutions which are considered as strategic and no-regret measures. These are: Floating
rice for Upper delta, Room for the Rivers for the Middle, and Shrimp-Mangrove
integration for the coastal delta and have been among others, proposed by the MDP. The
qualitative data analysis shows that, farmers perceive RftR as very promising for their
livelihoods due to its multifunctionality and also in terms of water management. The
quantitative results showed that respondents expressed their WTP’s on RftR as 84. 240
thousand VND/year. Amongst the three measures that are analysed within this study,
RfrR was ranked as second preference from respondents. This finding shows a tendency
about farmers’ preference on what solution they want to be implemented that can be
seen as a reference for the decision-makers in delta planning processes.
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ADM

Adaptive Delta management (Quản lý thích ứng vùng
đồng bằng)

BĐKH

Biến đổi khí hậu

COP

Conference of parties (Công ước Khung của Liên
hiệp quốc về biến đổi khí hậu)

CVM

Contingent valuation method (Đánh giá ngẫu nhiên)

ĐBSCL

Đồng bằng sông Cửu Long

ĐQHCL

Đoàn quy hoạch Cửu Long

KGCN

Không gian cho nước

LHQ

Liên Hợp Quốc

MDP

MeKong Delta Plan

PTKH

Phân tích kết hợp

PWD

the Public Works Department

SDP

Strategic Delta Planning (Quy hoạch chiến lược đồng
bằng)

UNDP

United Nations Development Programme (chương
trình phát triển Liên Hợp Quốc)

WTP

Willing to pay (Sẵn lòng trả)
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MỞ ĐẦU
1.1 Lý do chọn đề tài
Việt Nam là một trong năm quốc gia trên thế giới phải chịu ảnh hưởng nghiêm
trọng của biến đối khí hậu (BĐKH) [8]. Trong đó ảnh hưởng lớn nhất là khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long khi chịu tác động kép từ biến đổi khí hậu, nước biển
dâng và hoạt động khai thác, sử dụng nước không bền vững tại thượng nguồn sông
MeKong [16, 9]. Việc thích ứng với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long
là vấn đề được quan tâm và nhắc đến trong hội nghị thượng đỉnh lần thứ 21 Công
ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP-21).
Nhắc đến vùng thượng lưu của đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một nơi
trù phú màu mỡ, những điều kiện đó giải thích vì sao đây là nơi cung cấp nguồn
lương thực lúa gạo lớn trên thế giới. Với khoảng 18 triệu dân, sống trên hơn 40
nghìn km2, ĐBSCL là một trung tâm lớn về sản xuất lúa gạo, nuôi trồng và đánh bắt
thủy sản, đóng góp lớn về xuất khẩu lương thực thực phẩm của cả nước. Tuy nhiên,
trong bối cảnh biến đối khí hậu những thách thức mà khu vực phải đối mặt là các
vấn đề: về thủy lợi, nước sạch, xâm nhập mặn, xói lở bở biển và những biến đổi của
môi trường đang đe dọa đến nguồn sống của con người ở khu vực ĐBSCL.
Sau năm 1975, nước ta đã có những động thái quan tâm đến vấn đề thủy lợi đặc
biệt là vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đến cuối thế kỷ 20, Nhà nước ta định hướng
và đưa ra quy hoạch tổng thể chủ trọng phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt ở vùng
trung tâm ĐBSCL thành khu đô thị và khu công nghiệp. Từ đó tạo sức ép lên sản
lượng nông nghiệp của vùng ven ĐBSCL để đảm bảo an ninh lương thực. Và sau
trận lũ thế kỷ năm 2000, Nhà nước đã ra quyết định về việc thực hiện xây dựng đê
bao khép kín nhằm đảm bảo an toàn và chuyển đổi canh tác lên lúa 3 vụ làm tăng
sản lượng lúa gạo. Tuy nhiên, sau khi xây dựng vùng đê bao khép kín đã có nhiều
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bất cập gây ra nhiều vấn đề môi trường. Như vậy việc tìm kiếm một giải pháp thay
thế hay nâng cấp hệ thống đê nhằm tăng cường quản lý lũ ở vùng thượng nguồn để
đàm bảo an toàn cho toàn ĐBSCL là vô cùng cần thiết. Một trong những quan điểm
và định hướng của Chính phủ là phát triển thủy lợi nhằm tạo thuận lợi cho sự phát
triển về kinh tế và xã hội một cách lâu dài trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nước
biển dâng. Kế thừa những kinh nghiệm của các quốc gia đi tiên phong trong vấn đề
quản lý hiệu quả vùng đồng bằng đặc biệt là Hà Lan, Có rất nhiều giải pháp sáng
kiến được xem xét, một trong số những giải pháp thuộc nhóm giải pháp kỹ thuật ,
giải pháp “Không gian cho nước” (KGCN) được xem là hiệu quả trong việc “điều
thủy” cho tới hiện nay ở Đồng bằng Hà Lan. Tuy nhiên trong bối cảnh ĐBSCL, cần
có những xem xét về tính khả thi của giải pháp này và liệu rằng có thật sự mang lại
hiệu quả. Do đó, với những lý do trên đề tài “ Phân tích vai trò của giải pháp KGCN
trong việc tăng cường quy hoạch chiến lược phát triển bền vững tại huyện An Phú,
tỉnh An Giang” là một trong những mảnh ghép cần thực hiện trước khi lên kế hoạch
quy hoạch chiến lược, như một cần nhắc cho giải pháp này có nên hay không tham
gia vào quy hoạch chiến lược ĐBSCL nhằm thích ứng với những diễn biến tiêu cực
của BĐKH.
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu chính mà đề tài này hướng đến là tìm kiếm nhu cầu và sự
bằng lòng của của người dân tại huyện An Phú, tỉnh An Giang đối với giải pháp
không gian cho nước trong tình hình diễn biến BĐKH, nhằm kiểm soát lũ cho khu
vực nghiên cứu nói riêng và toàn ĐBSCL nói chung, làm tiền đề cho quy hoạch
chiến lược đồng bằng.
1.3 Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Giải pháp thủy lợi “Không gian cho nước”.
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Phạm vi nghiên cứu: khu vực huyện An Phú, tỉnh An Giang.
1.4 Lịch sử nghiên cứu trong và ngoài nước
Trên thế giới
Đồng bằng luôn là một hình thái địa lý nhạy cảm với những thay đổi khí hậu.
Do đó, nó luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu,
lịch sử nghiên cứu trên Thế giới đặc biệt đối với giải pháp không gian cho nước có
thể kể đến như sau:
(1) C. Zevenbergen, J. Rijke, S. van Herk and P.J.T.M Bloemen, Room for the
rivers: a stepping stone in Adaptive Delta management (ADM) (Không gian cho
nước: một bước đệm cho quản lý thích ứng đồng bằng): Nghiên cứu này tìm hiểu
về không gian cho nước trong quản lý thích ứng đồng bằng (ADM) như được áp
dụng là Delta Work tại Hà Lan. Nghiên cứu này định nghĩa KGCN là một giải pháp
tiếp cận đa chức năng: quản lý lũ kết hợp với những giá trị khác như cảnh quan, môi
trường, và các giá trị văn hóa. Giải pháp tiếp cận này được đánh giá là linh hoạt và
hướng đến bền vững trong tương lai. Theo nghiên cứu này KGCN được xem như là
bước đệm trong quản lý thích ứng đồng bằng của Delta Work và là giải pháp ưu tiên
khi nhắc đến việc quản lý lũ ở Hà Lan. Ngoài ra, trong quá trình phát triển, định
hình và thực hiện KGCN trên thực tế sẽ bị những tác động bởi nhiều yếu tố dẫn đến
những khái niệm và phương pháp tiếp cận khác có thể xuất hiện hướng đến phù hợp
nhất từ sự linh hoạt của cách tiếp cận KGCN. Sự phát triển của KGCN đã hình thành
các tính năng độc đáo của ADM trong Delta Programme: 1) Hành động ngắn hạn
có liên quan đến mục tiêu dài hạn, 2) linh hoạt có giá trị và kết hợp trong chiến lược
hoạch định chính sách, 3) nhiều chiến lược được coi là một cách hợp lý (con đường
thích nghi), 4) gắn kết các chương trình nghị sự khác nhau. Báo cáo tập trung giới
thiệu về quản lý thích ứng, nó khắc phục được những thiếu sót trong quản lý tài
nguyên như tập trung vào mục tiêu duy nhất, chính sách quản lý từng phần, và sự
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thiếu linh hoạt trong sắp xếp thể chế. Từ những phân tích và diễn giải của nghiên
cứu này đã cho thấy vị trí của KGCN trong quản lý thích ứng đồng bằng thông qua
Delta Programme đã thực hiện.
(2) P. Kim Sturrgess, Room for the River Pilot in the Bow River Basin, Advice
to the Government of Alberta (Thí điểm giải pháp không gian cho nước tại lưu vực
sông Bow, lời khuyên cho chính phủ Alberta): Nghiên cứu có thể cho thấy được sự
tiếp cận một cách toàn diện khi áp dụng giải pháp mới cho khu vực. Họ đã nghiên
cứu và học hỏi từng bước một. Ngoài ra, khi áp dụng họ đã có những chọn lọc phù
hợp cho cả mục tiêu và giai đoạn thực thi. Khu vực nghiên cứu thí điểm tại sông
Bow và ElBow, Alberta. Nghiên cứu cho thấy sự thích hợp của giải pháp KGCN tại
khu vực này. Phân tích cho thấy những yếu tố tiềm năng có thể phát triển cho KGCN
cho Alberta hiệu quả hơn trong quản lý nước. Trong đó, học hỏi từ những kinh
nghiệm đã thực hiện tại Hà Lan, họ đúc kết được rằng: (1) Phải xác định rõ mục
tiêu, (2) Phải chọn được những mô hình phù hợp cho từng khu vực để có được hiệu
quả, (3) Cân nhắc thực hiện những kè (gờ) tại những vùng sông có sức nước mạnh,
(4) Việc tìm kiếm sự chấp thuận từ người dân và chính phủ hay các bên liên quan
cho sự thay đổi lớn này là vô cùng cần thiết và cần nhiều thời gian. Những gợi ý
cho những mô hình KGCN thực hiện ở Alberta là: xây dựng những kênh dẫn nước
kết hợp với tạo cảnh quan tự nhiên và cơ sở hạ tầng sẵn có, mở rộng sông hiện tại
bằng cách mở rộng mặt cắt ngang thay vì đào sâu, xây dựng hồ chứa nước, và những
định hướng bảo vệ môi trường sống. Để có một chương trình thành công thì cần
quan tâm đến: những cấp độ lũ cần giảm nhẹ, những rủi ro và chi phí có thể xảy ra.
KGCN tại Alberta có thể xác định mục tiêu:
 An toàn và an ninh: Quản lý lũ.
 Cung cấp nước sạch: Quản lý rủi ro hạn hán.
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 Chất lượng nước: Quản lý dòng chảy tối thiểu cho các hệ sinh thái thủy sản,
đa dạng sinh học, nước uống, và vui chơi giải trí.
Ở Việt Nam
Ở Việt Nam, cho đến nay có rất nhiều nghiên cứu riêng cho vấn đề phát triển tự
nhiên, kinh tế và xã hội cho khu vực ĐBSCL, nhưng lại có rất ít nghiên cứu liên
quan có nhắc đến giải pháp không gian cho nước, một trong số đó là nghiên cứu của
ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi, Báo cáo đánh giá môi trường và xã hội
cho tiểu dự án: “Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng
nguồn sông Cửu Long” (tỉnh An Giang): Báo cáo này thực hiện nghiên cứu trên địa
bàn huyện An Phú (An Giang): tiểu dự án “Tăng cường khả năng thích ứng và quản
lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long” thuộc dự án “Chống chịu khí hậu
tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long”, đang được Chính phủ
Việt Nam đám phán với Ngân hàng Thế giới. Báo cáo này nhằm đánh giá bước đầu
cho địa phương phục vụ cho việc tìm ra hướng giải quyết bền vững cho huyện An
Phú hướng đến phát triển vùng một cách bền vững trong những giai đoạn tiếp theo
của dự án. Những hạng mục chính của dự án bao gồm các công trình liên quan đến
các tuyến đê bao và hệ thống công thoát nước. Dự án này được thực hiện để chủ
động trong kiểm soát nguồn nước và mực nước, là nền tảng phát triển cho những
công trình phát triển trong thời gian tới hướng đến sự bền vững trước những thay
đổi trong tương lai của ĐBSCL. Báo cáo đánh giá được gần như đầy đủ các khía
cạnh bị tác động bởi quá trình thực hiện dự án và đưa ra được giải pháp hạn chế
những tính trạng đó, tuy nhiên việc thực hiện hệ thống đê bao sẽ làm thay đổi hệ
sinh thái của khu vực và cần được đánh giá kỹ hơn đối với khía cạnh môi trường.
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CHƯƠNG 1.

TỔNG QUAN

1.1 Tổng quan về khu vực nghiên cứu
Giới thiệu vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long
Vị trí địa lý

Hình 1.1 Bản đồ Đồng bằng sông Cửu Long [36]
Đồng bằng sông Cửu Long nằm ở khu vực phía Nam Việt Nam. Vùng đồng bằng
có hình tam giác với diện tích 3,9 triệu ha trải dài từ Mỹ Tho ở phía Đông đến Châu
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Đốc và Hà Tiên ở phía Tây Bắc, xuống Cà Mau ở cực Nam của Việt Nam. Thượng
nguồn ĐBSCL trải dài theo hai nhánh sông Bassac và sông Mekong gần Phnom
Penh (với diện tích hơn 1,6 triệu ha). Diện tích hành chính châu thổ được chia thành
13 tỉnh, thành với thành phố Cần Thơ được xem là trung tâm của đồng bằng.
Dòng sông Mekong chảy qua hệ thống kênh rạch trước khi đổ ra biển Đông và
Vịnh Thái Lan hoặc biển Tây. Thành phố Hồ Chí Minh là cửa ngõ quan trọng nhất
nằm ngay bên ngoài châu thổ, mặc dù lũ lớn từ sông Mekong chảy qua sông Vàm
Cỏ và đi vào thành phố Hồ Chí Minh. Vùng châu thổ là rất bằng phẳng, cao độ tại
Châu Đốc là khoảng 3 đến 4 m và cao độ trung bình của đồng bằng là khoảng 0,8
m so với mực nước biển trung bình. Vào mùa mưa, dòng chảy lớn đổ vào hai nhánh
sông chính là Bassac / Hậu và Mekong / Tiền, phần lớn lưu lượng sẽ chảy tràn vào
nội đồng. Phần lớn (khoảng 50%) diện tích của châu thổ bị ngập lũ theo mùa lên
đến 3 m, chủ yếu là vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên. Điều này ảnh
hưởng đến đời sống của hơn 2 triệu người. Dòng chảy kiệt trong mùa khô gây xâm
nhập mặn ở các vùng ven biển của châu thổ, gây ảnh hưởng đến hơn 1,4 triệu ha.
Bờ biển có chiều dài khoảng 600 km, chủ yếu là đê biển có cao trình tương đối thấp
và rừng ngập mặn [36].
Nằm ở phần cuối của bán đảo Đông Dương, liền kề với vùng kinh tế trọng điểm
phía Nam nên vùng có mối quan hệ hai chiều rất chặt chẽ và quan trọng. Nằm giáp
với Campuchia và cùng chung sông Mekong là điều kiện giao lưu hợp tác với các
nước trên bán đảo. Nằm ở vùng tận cùng Tây Nam của Tổ quốc có bờ biển dài 73,2
km và nhiều đảo, quần đảo như Thổ Chu, Phú Quốc là vùng đặc quyền kinh tế giáp
biển Đông và vịnh Thái Lan.Vùng nằm trong khu vực có đường giao thông hàng
hải và hàng không quốc tế giữa Nam á và Đông Nam á cũng như với châu úc và các
quần đảo khác trong Thái Bình Dương. Vị trí này rất quan trọng trong giao lưu quốc
tế.
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Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
Địa hình:
Vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam được hình thành từ những trầm
tích phù sa và bồi dần qua những kỷ nguyên thay đổi mực nước biển; qua từng giai
đoạn kéo theo sự hình thành những giồng cát dọc theo bờ biển. Những hoạt động
hỗn hợp của sông và biển đã hình thành những vạt đất phù sa phì nhiêu dọc theo đê
ven sông lẫn dọc theo một số giồng cát ven biển và đất phèn trên trầm tích đầm mặn
trũng thấp như vùng Đồng Tháp Mười, tứ giác Long Xuyên – Hà Tiên, tây
nam sông Hậu và bán đảo Cà Mau. Địa hình của vùng tương đối bằng phẳng, độ
cao trung bình là 3 - 5m, có khu vực chỉ cao 0,5 - 1m so với mặt nước biển.
Khí hậu:
Nền khí hậu nhiệt đới ẩm với tính chất cận xích đạo thể hiện rõ rệt. Nhiệt độ
trung bình hàng năm 24 – 27oC, biên độ nhiệt trung bình năm 2 – 30oC, chênh lệch
nhiệt độ ngày và đêm thấp, ít có bão hoặc nhiễu loạn thời tiết. Có hai mùa rõ rệt,
mùa mưa tập trung từ tháng 5 - 10, lượng mưa chiếm tới 99% tổng lượng mưa của
cả năm. Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, hầu như không có mưa. Có thể
nói các yếu tố khí hậu của vùng thích hợp cho các sinh vật sinh trưởng và phát triển,
là tiền đề cho việc thâm canh, tăng vụ.
Đất đai:
Diện tích đất trong vùng bao gồm các nhóm đất sau:
+ Đất phù sa: Phân bố chủ yếu ở vùng ven và giữa hệ thống sống Tiền và
sông Hậu, diện tích 1,2 triệu ha chiếm 29,7% diện tích đất tự nhiên toàn vùng và
khoảng 1/3 diện tích đất phù sa của cả nước. Nhóm đất này có độ phì cao và cân
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đối, thích hợp đối với nhiều loại cây trồng lúa, cây ăn quả, màu, cây công nghiệp
ngắn ngày.
+ Nhóm đất phèn: Phân bố ở vùng Đồng Tháp Mười và Hà Tiên, vùng
trũng trung tâm bản đảo Cà Mau với tổng diện tích 1,2 triệu ha chiếm 40% diện tích
toàn vùng. Đất có hàm lượng độc tố cao, tính chất cơ lý yếu, nứt nẻ nhanh.
+ Nhóm đất xám: Diện tích trên 134.000 ha chiếm 3,4% diện tích toàn
vùng. Phân bố chủ yếu dọc biên giới Campuchia, trên các bậc thềm phù sa cổ vùng
Đồng Tháp Mười. Đất nhẹ, tơi xốp, độ phì thấp, độc tố bình thường.
+ Ngoài ra còn có các nhóm đất khác như đất cát giông, than bùn, đất đỏ
vàng, đất xói mòn… chiếm diện tích không đáng kể khoảng 0,9% diện tích toàn
vùng.
+ Nhìn chung đất đai ở đây rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, thích
hợp trồng lúa, dừa, mía, dứa, cây ăn quả.
Tài nguyên nước:
Với hệ thống hạ lưu sông Mekong ở Việt Nam là hai nhánh sông Tiền và sông
Hậu tổng lượng nước sông Cửu Long là 500 tỷ mét khối. Trong đó sông Tiền chiếm
79% và sông Hậu chiếm 21%. Chế độ thuỷ văn thay đổi theo mùa. Mùa mưa nước
sông lớn vào tháng 9, tháng 10 làm ngập các vùng trũng Đồng Tháp Mười, Tứ giác
Long Xuyên. Về mùa này, nước sông mang nhiều phù sa bồi đắp cho đồng bằng.
Về mùa khô, lượng nước giảm nhiều, làm cho thuỷ triều lấn sâu vào đồng bằng làm
vùng đất ven biển bị nhiễm mặn nghiêm trọng. Chế độ nước ngầm khá phức tạp,
phần lớn ở độ sâu 100 mét. Nếu khai thác quá nhiều có thể làm nhiễm mặn trong
vùng.
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Tài nguyên biển:
Chiều dài bờ biển 732 km với nhiều cửa sông và vịnh. Biển trong vùng chứa
đựng nhiều hải sản quí với trữ lượng cao: Tôm chiếm 50% trữ lượng tôm cả nước,
cá nổi 20%, cá đáy 32%, ngoài ra còn có hải sản quí như đồi mồi, mực…Trên biển
có nhiều đảo, quần đảo có tiềm năng kinh tế cao như đảo Thổ Chu, Phú Quốc.Ven
bờ là hệ thống rừng ngập mặn có giá trị về kinh tế và sinh thái với nhiều loại động
vật, thực vật.
Tài nguyên khoáng sản:
Trữ lượng khoáng sản không đáng kể. Đá vôi phân bố ở Hà Tiên, Kiên Lương
dạng núi vách đứng với trữ lượng 145 triệu tấn. Phục vụ sản xuất xi măng, vôi xây
dựng; cát sỏi ở dọc sông Vàm Cỏ, sông Mekong trữ lượng khoảng 10 triệu mét
khối; than bùn ở U Minh, Cần Thơ, Sóc Trăng, tứ giác Long Xuyên. Ngoài ra còn
các khoáng sản khác như đá, suối khoáng…[23].
Điều kiện kinh tế-xã hội
Hiện trạng dân số năm 2000, trên lưu vực sông MeKong tại Việt Nam khoảng
16.9 triệu người, trên tổng diện tích là 65.000 ha. 63.6% dân số của lưu vực ở Việt
Nam phụ thuộc vào canh tác nông nghiệp, khai thác thủy sản và lâm nghiệp.
Nông nghiệp
Đồng bằng Sông Cửu Long: Tiềm năng phát triển nông nghiệp ở ĐBSCL là rất
lớn, từ những năm thập niên 80 Chính phủ đã nhận định được điều đó và ưu tiên
phát triển nông nghiệp một cách hợp lý, chính vì lẽ đó ĐBSCL được biết đến là
vựa lúa của cả nước. Hạn chế đối với phát triển nông nghiệp ở ĐBSCL là điều
kiện đất đai với 1,6 triệu ha đất bị nhiễm phèn, bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn
và ngập lũ hàng năm với diện tích khoảng ½ diện tích toàn đồng bằng.
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Do ảnh hưởng của thay đổi khí hậu toàn cầu, hiện tượng nóng dần lên của trái
đất, nước biển dâng, Việt Nam đứng vào hàng thứ 2 về thiệt hại doảnh hưởng của
nước biển dâng, diện tích đất bị mất có thể lên đến 4 triệu ha, thiệt hại về cơ sở hạ
tầng có thể lên đến 17 tỷ đô la Mỹ và ảnh hưởng đến đời nơi cư trú của khoảng 17
triệu dân, phần lớn thiệt hại này là ở ĐBSCL. Chính vì lẽ đó, sự ổn định phát triển
nông nghiệp ở ĐBSCL đã và đang bị đe dọa.
Thủy sản
Lưu vực sông Cửu Long có tiềm năng và nguồn lợi thủy sản khá phong phú, tập
trung chủ yếu ở Campuchia và Việt Nam. Việc gia tăng phát triển thủy điện ở
thượng lưu làm ảnh hướng đến một số loài có đặc tính di cư sinh sản, làm giảm
lượng phù sa dinh dưỡng cho các loài cá, chính vì vậy nguồn lợi thủy sản có xu
hướng giảm. Bên cạnh đó, việc gia tăng đánh bắt, khai thác quá mức nguồn lợi thủy
sản cũng đã và đang làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên này.
Công nghiệp
ĐBSCL chỉ chiếm 35% GDP trên toàn lưu vực sông MeKong. Trước năm 1990,
phát triển chậm, chủ yếu GDP là từ khai thác dầu và khí.
Du lịch
Các đặc điểm du lịch của ĐBSCL bao gồm:
-

Các địa điểm văn hóa, tôn giáo, lịch sử và khảo cổ cho phép du khách xem,

trải nghiệm và tìm hiểu về lịch sử và truyền thống của quốc gia.
-

Các khu du lịch sinh thái hướng về tự nhiên, sông nước và núi rừng.

Các hầu như rất ít các khu du lịch nhưng lại có rất nhiều điểm du lịch trên toàn
vùng ĐBSCL. Tập trung là du lịch sinh thái, du lịch văn hóa. Phát triển du lịch đóng
góp rất lớn cho nên kinh tế của khu vực, tạo sinh kế và thu hút được tài trợ. Nhưng
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hiện nay, ngành du lịch ở khu vực này dễ bị tác động bới các yếu tố thời tiết, sự bất
ổn ở khu vực sát biên giới và hạ tầng hệ thống giao thông còn thấp,…[6].
Giới thiệu về huyện An Phú, tỉnh An Giang
Vị trí địa lý
An Phú là huyện biên giới thuộc tỉnh An Giang, nằm ở đỉnh cực Tây Bắc của
vùng đồng bằng Sông Cửu Long, ăn sâu vào lãnh thổ Campuchia, là nơi tiếp nhận
dòng chảy đầu tiên của sông Hậu từ Campuchia vào Việt Nam.
Vị trí nghiên cứu

Hình 1.2 Vị trí nghiên cứu
Tứ cận:
 Phía Tây và Bắc giáp Campuchia, đường biên giới dài 40,5 km.
 Phía Đông giáp kênh Xáng là ranh với huyện An Phú với thị xã Tân Châu.
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 Phía Nam giáp ngã ba sông Hậu ở Châu Đốc.
Diện tích: 226,42 km2.
Dân số: 180.293 người.
Điều kiện tự nhiên
Địa hình, địa mạo:
Hầu hết diện tích huyện An Phú tương đối bằng phẳng, chênh lệch không cao
(2-2,5m). Đất có cao trình biến thiên từ 1,3m – 3m thấp dần từ ven sông đến nội
đồng. Dọc theo ven đê đến nội đồng thường có khu trũng cục bộ. Tuy nhiên, với
khu đất được sử dụng làm tuyến/cụm dân cư vào mùa lũ có cao độ khoảng 4,5m5m. Là nền đất tương đối thấp so với khu vực còn lại nên vào mùa lũ khi đỉnh lũ đạt
4m thì khu vực có thể bị ngập sâu trong mức 1,5m-2m.
Nền đất ở An Phú tương đối đồng nhất chủ yếu là đất phù sa bồi đắp từ hệ thống
sông Mekong và chưa bị nhiễm phèn. Đất mặt là đất đắp mỏng, phía dưới là lớp bùn
sét pha cát, do đó lực nén yếu chỉ phù hợp để trồng trọt và khó có thể xây dựng các
công trình lớn.
Nhiệt độ:
Khí hậu đặc trung là nhiệt đới gió mùa, nền nhiệt cao và ổn định khoảng 27,3 27,9 0C. Nhiệt độ tháng nóng nhất là tháng 5 và lạnh nhất vào tháng 1.
Mưa:
Mưa ở khu vực huyện An Phú hay toàn tỉnh An Giang chủ yếu là do ảnh hưởng
của ấp thấp nhiệt đới và gió Tây Nam từ vịnh Beigan mang hơi nước vào. Chế độ
mưa phân hóa rõ ràng, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 11 đến
tháng 4 năm sau.
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Chế độ mưa giữa các năm có biến động lớn, khó theo dõi. Lượng mưa phân bố
không đều gây mưa lớn và ngập úng trên diện rộng trong một thời điểm trong năm,
vào mùa khô thì hầu như không có mưa. Năm 2008 có lượng mưa lớn nhất đạt 2.020
mm trong khi năm 2009 lượng mưa chỉ là 966mm.
Độ ẩm của khu vực phụ thuộc vào chế độ mưa, nên vào mùa mưa độ ẩm cao và
thấp vào mùa khô.
Gió:
Chế độ gió ở An Giang cũng chia thành 2 chế độ mùa gió: từ tháng 5 đến tháng
10 là gió mùa Tây Nam, mang hơi nước và tạo mưa, từ tháng 11 đến tháng 4 năm
sau là gió mùa Đông Bắc lạnh và khô, tốc độ trung bình qua các năm khoảng 3m/s.
Thủy lợi:
Huyện An Phú có địa thế chia làm 3 phần, sông Hậu chạy xuyên ở giữa chia đôi
mảnh đất, đồng thời sau nhiều năm phù sa tích tụ tạo nên cù lao An Phú nổi lên giữa
2 dòng sông: nhánh nhỏ bên bờ tây rộng chừng 300 m (gọi là sông Bình Di từ dòng
Bassac_Campuchia), nhánh lớn là sông Hậu (tiếp theo dòng chảy sông Mekong).
Chế độ thủy văn chịu ảnh hưởng từ nhánh sông Mekong chịu ảnh hưởng từ các
yếu tố: chế độ triều từ biển Đông lên sông Hậu, chế độ dòng chảy và mực nước của
sông Hậu, chế độ mưa nội đồng và hình thái kênh rạch, địa hình, các hệ thống kênh
mương nội đồng.
Do lượng nước lớn đổ về đột ngột từ thường nguồn vào đầu tháng 5, kết hợp với
địa hình thấp, mực nước trên sông Mekong dâng cao, mưa kết hợp với lượng nước
tích tụ tại Biển Hồ (Campuchia) làm cho toàn khu vực này bị ngập sâu nên khu vực
sẽ ngập sâu từ 1m – 2,5m kéo dài khoảng 2,5 tháng đến 5 tháng.
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Điều kiện kinh tế - xã hội
1.1.2.3.1 Kinh tế
Sinh kế của người dân ở đây phụ thuộc vào nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có.
Đặt biệt là khu vực khảo sát (xã Khánh An, xã Nhơn Hội), người dân chủ yếu là làm
ruộng, rẫy kết hợp với đánh bắt cá. Sinh kế của người dân phụ thuộc vào điều kiện
tự nhiên và chịu tác động bởi lũ vào mỗi năm.
Ở đây, nông dân chủ yếu là trồng lúa, bắp, kết hợp với một số ít hoa màu khác
phục vụ nhu cầu hằng ngày. Trước 2012, khu vực chưa có đê bao triệt để nên vùng
chủ yếu độc canh lúa 2 vụ.

Hình 1.3 Thời gian canh tác lúa 2 vụ trong năm [12]
Sau năm 2012, hệ thống đê bao triệt để hoàn thành, khuyến khích người dân sản
xuất lúa 3 vụ trong khu vực đê bao. Mỗi mùa vụ kéo dài khoảng 3 tháng và gần như
không có thời gian nghỉ đất trong mỗi mùa vụ. Mặt khác, do ngăn đê nên đất không
được bồi đắp phù sa nên dẫn đến đất bị suy thoái nghiêm trọng. Riêng năm 2015 và
2016 người dân đang dần thay đổi cơ cấu cây trồng sang trồng cây xoài, bắp và đậu
bắp ở các khu vực thiếu nước khi hiện nay vùng đang chịu tác động từ hiện tưởng
El Nino gây khô hạn và vấn đề thoái hóa đất trong khu vực đê bao.
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1.1.2.3.2 Xã hội
Huyện An Phú bao gồm 14 địa bàn hành chính với tổng dân số là 180.293 người
trong đó dân thành thị là 11,9% còn lại 88,1% là dân nông thôn.
Bảng 1.1 Bảng Dân số và sơ lược yếu tố xã hội của toàn tỉnh An Giang
Số hộ
dân
tộc
Chăm
(hộ)

Tỷ lệ
lao động
đã qua
đào tạo
(%)

Số
trường
mầm
non
mẫu
giáo

Số
trường
tiểu
học

Số
lượn
g cán
bộ y
tế

TT

Tên xã

Dân số
(người)

Số hộ
dân
(hộ)

1

TT. An Phú

11.765

2.925

15,49

1

2

8

2

TT. Long Bình

9.760

2.444

26,6

1

2

8

3

Khánh An

11.961

3.061

43,28

1

2

9

4

Khánh Bình

7.282

1.803

154

19,31

1

2

8

5

Quốc Thái

14.395

3.378

548

11,48

1

3

7

6

Nhơn Hội

13.449

3.238

444

14,27

1

2

9

7

Phú Hữu

18.579

4.634

5,29

1

4

9

8

Phú Hội

13.412

3.199

6,87

1

3

7

9

Phước Hưng

10.992

2.759

29,19

1

2

8

10

Vĩnh Lộc

11.627

3.133

46,07

1

2

8

11

Vĩnh Hậu

9.478

2.457

14,94

1

2

9

12

Vĩnh Trường

14.309

3.871

28,02

1

2

6

13

Vĩnh Hội
Đông

13.560

3.455

9,36

1

2

8

14

Đa Phước

19.724

4.719

453

17,48

1

2

8

2.148

19,68

14

32

112

Toàn huyện

180.293 45.076

549

Nguồn: [12]
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Búng Bình Thiên
Trong nghiên cứu này, Búng Bình Thiên là một khu vực được lựa chọn làm ví
dụ minh họa, mang chức năng tiêu biểu là hồ chứa nước trong giải pháp không gian
cho nước.
Búng Bình Thiên còn có tên gọi là Hồ Nước Trời, thuộc huyện An Phú, tỉnh
An Giang. Hồ nằm giữa ba xã biên giới của tỉnh là Khánh Bình, Khánh An và
Nhơn Hội, với chu vi rộng khoảng 300 ha vào mùa khô, tỏa rộng cả ngàn ha vào
mùa nước nổi và độ sâu trung bình là 4 m. Với diện tích như vậy, Búng Bình
Thiên được coi là một trong những hồ nước ngọt rộng nhất miền Tây Nam Bộ.
Búng Bình Thiên có đường thủy thông với sông Hậu và sông Bình Di. Đường
bộ nằm liền với tỉnh lộ 965 và quốc lộ 91 là điều kiện để An Giang có thể tổ chức
các tour xuôi dòng Mekong đến các tỉnh của ĐBSCL có thị trường du lịch năng
động như Đồng Tháp, Kiên Giang, TP.Cần Thơ. Bên cạnh đó, Búng Bình Thiên
nằm gần cửa khẩu Khánh Bình (huyện An Phú) và hai cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên
(huyện Tịnh Biên), Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu) có vị trí thuận lợi để chủ động
liên kết các tuyến du lịch với các tỉnh giáp ranh Takeo, Kandal, thủ đô Phôm Pênh
(vương quốc Campuchia).
Địa hình Búng Bình Thiên có dạng lòng chảo, cao ở hai bờ sông và thấp dần ở
giữa. Độ cao trung bình ở ven bờ là 3 - 4 m, ở khu lòng chảo là 1,5 - 3 m, chính vì
địa hình trũng thấp. Hàng năm, Búng Bình Thiên chịu ảnh hưởng của mùa lũ hay
còn gọi là mùa nước nổi. Khoảng từ tháng 6 hàng năm, mực nước trên sông
MeKong dâng cao, mưa nhiều kết hợp với lượng nước tích tụ tại Biển Hồ của
Campuchia làm gần như toàn bộ khu vực này chìm trong biển nước, độ ngập trung
bình khoảng 2 - 3 m. Thời gian ngập lụt kéo dài khá lâu, thường là khoảng 6 tháng.
Qua đây có thể thấy rằng, địa hình tại Búng Bình Thiên khá thuận lợi cho việc phát
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triển hệ sinh thái mùa nước nổi và tạo điều kiện để phát triển các tour du lịch mùa
nước nổi trong thời gian dài.

Cầu 3C

Hình 1.4 Búng Bình Thiên
Các yếu tố khí hậu:
 Mây: Lượng mây ở Búng Bình Thiên tương đối ít. Trong mùa khô, có khi
trời có mây nhưng vẫn nắng. Trong mùa mưa, lượng mây thường nhiều hơn.
Lượng mây trung bình tháng của các mùa khô là 3,1/10N và của các tháng mùa
mưa là 6,9/10N.
 Nắng: Búng Bình Thiên có mùa nắng khá cao. Bình quân mùa khô có tới 10
giờ nắng/ngày, mùa mưa tuy ít hơn nhưng cũng gần tới 7 giờ nắng. Tổng tích ôn
cả năm trên 2.400 giờ.
 Nhiệt độ: Huyện An Phú nói chung và Búng Bình Thiên nói riêng đều nằm
trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, có nền nhiệt cao và quanh năm. Nhiệt
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độ trung bình năm vào khoảng 27,5°C. Biên độ nhiệt giữa các tháng nóng nhất và
lạnh nhất không cao (khoảng 2 - 3°C).
 Gió: Chế độ gió khá thuần nhất và mang tính khu vực, hàng năm có hai
hướng gió chính. Từ tháng 5 đến tháng 10 có gió mùa Tây Nam, từ tháng 11 đến
tháng 4 năm sau có gió mùa Đông Bắc. Tốc độ gió thay đổi theo mùa, tốc độ gió
trung bình trong năm khoảng 3 m/giây. Trên địa bàn không có gió bão, các hiện
tượng lốc xoáy, gió nóng, thiên tai khác rất ít khi xảy ra và mức độ ảnh hưởng
không đáng kể đây là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch.
 Mưa:Một năm được chia thành hai mùa rõ rệt: mùa mưa bắt đầu từ tháng 5
đến tháng 11 và mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Tổng lượng
mưa mùa mưa chiếm 90% tổng lượng mưa năm. Lượng mưa đầu mùa lớn lại trùng
với mùa lũ của sông Mekong dồn về hạ lưu nên đã gây ra tình trạng ngập úng tổ
hợp với ngập lụt, chi phối đến nhiều hoạt động và đời sống của người dân.
 Chế độ thủy văn: Búng Bình Thiên là một hồ nước lớn với nước trong
quanh năm, Búng chủ yếu được sông Hậu và sông Bình Di cấp nước khi thủy triều
lên. Khi triều xuống, nước trong hồ có thể đổ ra hai con sông này. Với nguồn nước
ngọt quanh năm, đây là hồ chứa nước có vai trò rất quan trọng trong việc dự trữ,
điều tiết và cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất cho người dân địa phương. Đặc biệt,
đến mùa lũ hàng năm, diện tích mặt nước của Búng rộng đến gần 900 ha nhưng
vẫn trong suốt.
Vào mùa nước nổi, khu vực Búng là nơi cư ngụ của nhiều loài sinh vật. Hệ động
vật rất phong phú với hầu hết là thủy sản nước ngọt gồm các loài tôm thuộc bộ tôm
nước ngọt, cá nước ngọt rất đa dạng về giống loài phần lớn là cá đen (10 - 12 loài),
cá trắng (12 - 14 loài) có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao. Trong đó có 5 loài thuộc
họ cá rô, 1 loài thuộc họ cá lóc, 24 loài thuộc họ cá chép, 7 loài thuộc họ cá
chốt, 4 loài thuộc họ cá nheo. Bên cạnh đó có nhiều loài khác nhau như: cá linh, cá
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he, cá mè vinh, cá trê,… Đặc biệt là có các loài thủy sản quý hiếm di cư trú ngụ tại
đây, có nhiều loài cá được ghi nhận là những loài cá tiêu biểu đại diện cho vùng
ĐBSCL và cho các thủy vực nước ngọt chịu ảnh hưởng của sông Mekong và những
loài đại diện cho các quần xã thủy sinh vật di cư từ sông vào trong nội đồng hàng
năm như cá hô, cá chài, cá tra bần, cá lăng nha,… Hệ thực vật ven Búng cũng đa
dạng, mặt hồ bị chiếm cứ bởi lục bình, rong đuôi chồn. Trong Búng còn có hàng
trăm loài tảo làm nguồn thức ăn vô tận cho nhiều loài cá khác nhau. Ngoài ra Búng
Bình Thiên còn có 7 loài cây cho rau. Một số loài cây dân dã thường dùng, như rau
cóc, rau đắng, sen, súng,… mang đặc trưng vào mùa nước nổi. Du khách có thể bơi
xuồng để ngắm nhìn các hệ sinh thái loài thực vật rất phong phú và độc đáo khi con
nước tràn bờ [3].
1.2 Tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu
Lũ và đê bao huyện An Phú, tỉnh An Giang
Kịch bản Biến đổi khí hậu
Vị trí của huyện An Phú, tỉnh An Giang nằm giữ biển Đông và hệ thống sông
Mekong nên chịu áp lực chính từ các vấn đề thủy lợi. Theo những gì nhìn thấy, quá
trình biến đổi khí hậu đã xảy ra tác động lên sinh kế và hoạt động sống của người
dân. Những khó khăn gây ra cho người dân từ BĐKH diễn ra ngày càng phức tạp
và khó kiểm soát hơn. Kịch bản BĐKH được bộ Tài nguyên và Môi trường ban
hành từ năm 2012, cho thấy một dự báo cho tương lai dựa theo những tính toán của
các chuyên gia trong ngành liên quan đến mực nước biến, nhiệt độ, lượng mưa và
tần suất xảy ra áp thập nhiệt đới,… để lập ra một kịch bản cho tương lai gần. Những
dự báo đó được xem như tin cậy và nền tảng cho một sự chuẩn bị để đối phó và
thích ứng với biến đổi khí hậu.
Những dự báo chung cho toàn vùng ĐBSCL theo báo cáo từ kịch bản biến đổi
khí hậu bao gồm:
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Bảng 1.2 Kịch bản phát thải trung bình so với thời kỳ 1980-1999
Kịch bản phát thải trung bình so với thời kỳ 1980-1999
2020

2050

2100

Mức tăng nhiệt độ (oC)

0.4

1.0 (0.5-1.2)

2.0 (1.8-2.3)

Mức thay đổi lượng mưa (%)

1.1

3.0 (2.0-4.0)

5.8 (5.0-7.0)
Nguồn: [10]

Như vậy, xét về mức thay đổi lượng mưa theo kịch bản biến đổi khí hậu đối với
mức phát thải trung bình cho thấy sự tăng lên nhiều lần về lượng mưa là một nguyên
nhân gây ra ngập lụt tại khu vực nghiên cứu. Mức tăng này cho thấy nguy cơ ngập
lụt cao tương đương với trận lũ lụt năm 2000 trong tương lai cùng nền đất bồi đắp
phù sa dễ sụt lún ở An Phú sẽ ảnh hưởng mạnh đến nên kinh tế và xã hội cho toàn
vùng ĐBSCL.
Theo báo cáo của Đánh giá tác động môi trường và xã hội tại An Phú cho tiêu
dự án “Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước ở thưỡng nguồn sông Cửu
Long” thì nêu mực nước biển dâng 0,25m, thì mực nước toàn đồng bằng có xu
hướng dâng 0,05m đến 0,28m (xét theo lũ năm 2011) và dâng từ 0,03m đến 0,28m
(xét theo lũ năm 2000). Với mức nước dâng 0,50m, thì mức nước toàn đồng bằng
có xu hướng dâng 0,11m đến 0,57m (xét theo lũ năm 2011) và dâng từ 0,10 đến
0,56m (xét theo lũ năm 2000). Với trạm quan trắc Châu Đốc nước có thể tăng từ
0,04m đến 0,07m với kịch bản nước biển dâng 0,25m và tăng khoảng từ 0,11 đến
0,16m đối với kịch bản dâng 0.50m. Như vậy, mực nước dâng cao kéo dài thời gian
rút nước cũng như làm tăng thiệt hại về của ở nơi gây ngập.
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Lũ
Lũ là quá trình tự nhiên khi dòng chảy làm tràn bờ được gọi là lũ lụt. Hầu hết lũ
sông là kết quả của mối quan hệ giữa tổng lưu lượng và sự phân phối lượng mưa
trên lưu vực sông, tỉ lệ mưa thâm nhập vào đất, đá, và địa hình [24].
Lũ lụt là một hiện tượng thiên nhiên xảy ra hàng năm tại ĐBSCL. Lũ bắt đầu
khi nước sông Cửu Long dâng cao làm ngập vùng Savannakhet và Pakse ở miền
Nam Lào rồi đến vùng Kratie ở miền Đông Campuchia. Nước lũ từ thượng lưu theo
sông Tiền và sông Hậu chảy vào nước ta rồi thoát ra biển Đông và Vịnh Thái Lan
[4].
Đặc điểm thủy văn mùa lũ:
Sau giải phóng năm 1975, khu vực ĐBSCL nói chung và địa bàn huyện An Phú
nói riêng có nhiều thay đổi về chế độ thủy văn bởi sự can thiệp của con người lên
hệ thống kênh, mương, cầu, cống, đê bao,…Những nhận thức về lũ bao gồm các
khía cạnh tiêu cực và tích cực. Do đó, những giải pháp thủy lợi phát triển ở khu vực
không chỉ là ngăn lũ mà phải điều chỉnh lũ, nhằm kiểm soát những tác động tiêu cực
từ lũ mà vẫn khai thác được những nguồn lợi từ lũ đem lại. Với mức kết hợp thấp
là sống chung với lũ, mức kết hợp cao là kiểm soát được lũ mang tính bền vững hơn
trước những thay đổi bất thường của khí hậu và nước biển dâng.
Tại khu vực ĐBSCL nói chung và Đồng Tháp, An Giang nói riêng, trung bình
3-5 năm thì có 1 năm lũ lớn, trong đó có thời gian lũ lớn xảy ra trong 3 năm liên tục
(1937-1939, 1946-1948 và 2000-2002). Đỉnh lũ lớn nhất năm thường xuất hiện từ
trung tuần tháng IX đến trung tuần tháng X. Từ 1960-2008 có 14 năm đỉnh lũ lớn
hơn 4,50m: 1961, 1962, 1966, 1970, 1971, 1978, 1981, 1984, 1991, 1994, 1996,
2000, 2001, 2002 và 13 năm có đỉnh lũ nhỏ hơn 4,0m [12].
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Đặc trưng mùa lũ ở ĐBSCL nói chung:
1. Mùa lũ bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc vào tháng 12 hằng năm. Mùa lũ bao
gồm 3 giai đoạn: giai đoạn đầu mùa lũ (khi nước tràn về vùng trũng_An Phú từ
tháng 6 đến tháng 8), giai đoạn cao điểm lũ (thời gian xuất hiện đỉnh lũ, từ tháng 8
đến tháng 10), giai đoạn nước rút (nước từ vùng trũng đổ dần về vùng trung và hạ
lưu).
2. Chịu tác động điều chỉnh nước từ Biển Hồ (Campuchia), nên lượng nước
trong giai đoạn lũ đổ về nước ta tương đối ổn định, hầu như không có lũ quét như
khu vực miền trung nước ta.
3. Lũ ở ĐBSCL thường là lũ một đỉnh và xuất hiện trong khoảng tháng 9 đến
tháng 10. Có trường hợp xuất hiện đỉnh phụ vào khoảng từ tháng 8 đến tháng 9.
4. Do địa hình trũng thấp của An Phú nên khi gặp lũ lớn, thì nước lũ ngoài đi
vào nước ta theo nhánh sông chính có thể còn chảy tràn vào các vùng trũng.
Bảng 1.3 Bảng phân cấp lũ
Cấp báo động

Mực nước Tân Châu (m)

Mực nước Châu Đốc (m)

Cấp I

3,0

2,5

Cấp II

3,6

3,0

Cấp III

4,2

3,5

Đánh giá về lũ ở ĐBSCL trên khía cạnh xem lũ là thiên tai và tài nguyên:
 Đánh giá về lũ khi xem lũ là thiên tai:
Lũ và ngập lụt là một trong những thiên tai nghiêm trọng nhất tại ĐBSCL, ảnh
hướng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội và phát triển nông nghiệp trên một vùng
rộng lớn và trong một thời gian dài với múc độ nguy hiểm. Trước đây, khi khu vực
chưa có những phát triển kinh tế - xã hội, lũ được xem là nguồn tài nguyên lớn đối
với vùng ngập lũ. Những đợt lũ lớn năm 1961 (4.90m) và lũ năm 1966 (4.85m) đã
SVTH: Nguyễn Thị Phương Duyên
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không gây thiệt hại đáng kể. Tuy nhiên, từ những chương trình phát triển trên quy
mô lớn bắt đầu từ năm 1980, lũ và ngập lũ dần trở thành thiên tai nguy hiểm nhất
đối với vùng đồng bằng trù phú này. Các công trình chống lũ được xây dựng nhanh
chống, những bờ bao, đê triệt để được xây dựng một cách tự phát và phát triển nhanh
hơn cả kiềm soát quy hoạch quản lý lũ nhưng thiệt hại về người và của ngày một
tăng. Những công trình, đê bao, bờ bao khu dân cư, bờ bao kiểm soát lũ tháng 8, và
vùng phát triển nông nghiệp mùa lũ,... đã khiến dòng chảy và ngập lũ trở nên phức
tạp hơn. Và qua trận lũ lịch sử năm 2000 cho thấy rằng, nếu những phát triển trong
vùng lũ không tuân theo sự quản lý lũ mang tính chiến lược thì thiệt hại là không
lường trước được.
 Đánh giá về lũ khi xem lũ là tài nguyên:
Tuy chưa có một nghiên cứu trong nước tìm hiểu chi tiết về những lợi ích từ lũ,
nhưng thực tế cho thấy rằng: lũ mang lại nguồn phù sa bồi đắp hàng năm, cải thiện
môi trường, cung cấp nguồn và giống thủy sản nước ngọt từ thượng lưu sông
MeKong, bổ sung nguồn nước ngầm và độ ẩm cho mua khô, đẩy mặn,… là những
giá trị mà lũ mang lại cho ĐBSCL.
Phù sa từ lũ là một yếu tố quan trọng, đóng vai trò chính trong bồi lắng và hình
thành đồng bằng châu thổ, lòng sông và cửa biển, dọc kênh và nội đồng. Theo các
nghiên cứu trước đây, sông MeKong chuyển vào ĐBSCL khoảng 150 triệu tấn phù
sa, 138 triệu tấn vào sông Tiền và 12 triệu tấn vào sông Hậu [7]. Nhờ sự bồi lắng
này làm bờ sông ngày càng cao hơn, và hình thành cách giồng đất mới.
Do những hoạt động nông nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp nên tích
tụ tại đồng bằng một lượng lớn các chất ô nhiễm hữu cơ và vô cơ và một lượng lớn
các chất thải khác từ thượng lưu sông MeKong. Nhờ nước lũ hằng năm, những chất
ô nhiễm được rửa trôi và làm sạch đất, cải tạo môi trường,…
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Tình hình lũ tại An Phú (theo trạm quan trắc Châu Đốc):
Huyện Tân Châu đã được bao đê khép kín nên khu vực huyện An Phú hầu như
không bị ảnh hưởng bởi lũ từ sông Tiền ở Tân Châu. Mặt khác, ở khu vực huyện
An Phú không có trạm quan trắc nên mực lũ tại khu vực được thể hiện thông qua số
liệu từ trạm đo Châu Đốc trên đoạn dưới nhánh sông Hậu khi qua địa bàn huyện
Châu Đốc.

Đỉnh lũ đo tại trạm Châu Đốc (1990-2012)
(mét)

6
4
2
0
1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

(năm)

Hình 1.5 Biểu đồ thể hiện đình lũ đo tại trạm Châu Đốc (1990-2012) [15]
Tình hình lũ năm 2000:
An Giang hay Tứ Giác Long Xuyên được chia là khu lũ tức lụt chủ yếu là do
nước từ biên giới và từ sông, ảnh hưởng triều cường không đáng kể do vùng nằm
sát biên giới Campuchia, đường lũ ảnh hưởng lên vùng thông qua sông Tiền và sông
Hậu cùng sông Bình Di là nhánh sông Hậu. Khu vực chịu lũ đã phát triển các giải
pháp để “sống chung với lũ” tuy nhiên với những diễn biến phức tạp, nước dân cao
có thể lên đến 4-5m tùy khu vực và kéo dài đã gây ra những thiệt hại lớn.
Lũ năm 2000 về sớm với diễn biến phức tạp khi hai đỉnh lũ nối tiếp nhau, gây
ngập lụt nghiêm trọng trên toàn khi vực hạ nguồn sông Mekong (ĐBSCL). Trận lũ
lụt nãy kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11 được xem như là “Trận lũ thế kỷ”. Vào năm

2000, gió mùa bắt đầu sớm hơn đến 6-8 tuần. Những trận mưa lớn vào tháng 7 ở
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phía Bắc Lào và vùng Tây Nam Trung Hoa đã nâng cao mực nước sông Cửu
Long ở Vạn Tượng. Mực nước cứ dâng cao trong vòng hai tháng tới. Đến cuối
tháng 8, sông chính và các sông phụ ở Nam Lào đả tràn bờ. Cộng thêm những
cơn bão biển Đông đã liên tiếp mang đến những trận mưa lớn ở miền Trung nuớc
ta, những tỉnh thành miền Đông nước Campuchia, và vùng ĐBSCL. Đến đầu
tháng 10 đã có một vùng biển nội địa sâu đến 2m, phá hoại các đê đập và cô lập
hoá nhiều làng mạc ở các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Tiền Giang. Cơn lũ năm
2000 đã gây nên những tổn thất nặng nề nhất từ trước đến nay ở miền Nam.
Trong số gần 1000 người bị thiệt mạng, 80% là trẻ em, và hơn 500,000 gia đình
đã phải xin cứu trợ [20].

Hình 1.6 Bản đồ ngập lớn nhất lũ năm 2000 tại ĐBSCL [12]
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Tình hình đê bao tại An Phú
Tại huyện An Phú để bảo vệ sản xuất hệ thống đê bao được được chia làm hai
khu vực: khu vực đã được lên đê bao triệt để (chủ động sản xuất 3 vụ, quanh năm
không bị ảnh hưởng bởi lũ) và khu vực đê bao lửng – đê bao lũ tháng VIII (chỉ sản
xuất được 2 vụ do chỉ chống được lũ đầu vụ, khi lũ lên cao nước vẫn tràn đồng).
Đê bao tháng tám (đê bao lửng): là đê bao cao bảo vệ vùng đê bao chủ yếu là
thời gian thu hoạch lúa Hè Thu và xuống giống lúa Đông Xuân. Khi bao đê tháng
tám, người dân chủ động mở cống để nước tràn đồng vào khoảng tháng 8 khi nước
lớn.
Đê bao khép kín (đê bao triệt để): là đê bao cần cân nhắc khi xây dựng. Đê bao
khép kín cao và chắc chắn hơn đê bao tháng tám, những thay đổi từ đê bao khép kín
tương đối lớn. Nó ngăn nước vào một số khu vực và làm nước dân cao ở khu vực
còn lại, ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái [11].
Trước năm 2000, hệ thống đê bao đơn giản là đê bao lửng nhằm bảo vệ lúa Hè
– Thu. Tuy nhiên, sau trận lũ năm 2000, địa phưỡng đã có những đề nghị và thực
hiện đê bao khép kín và tương đối hoàn thành những mặt cơ bản và năm 2012, 2013.
Tác động của đê bao khép kín làm thay đổi hoạt động sản xuất của tỉnh An Giang:
Bảng 1.4 Tổng hợp lịch thời vụ một số yếu tố tại tình An Giang (2002)
Không có đê bao
Lúa
Màu
Chăn nuôi

Đê bao tháng 8
2 vụ không đảm bảo
2-3 vụ trong mùa khô
Quanh năm, bị ảnh
hưởng bởi lũ

Nuôi thủy sản

Khó, dễ bị thất thoát

Đánh bắt

7 – 11
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Đê bao triệt để
3 vụ, quanh năm
4 – 5 vụ, quanh năm
Không bị ảnh hưởng lũ
Khó nuôi, nước ô nhiễm,
thiếu thức ăn tự nhiên
Không bắt được
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Rãnh rỗi

7 – 10

Đến trường

9 – 6, ảnh hưởng bởi lũ

Ngập lũ
Làm thuê
Nghề thủ công
Buôn bán

7 – 11
2 vụ
11 – 6
11 – 6

Không
9 – 6, không bị ảnh
hưởng
Không ngập
3 vụ
Quanh năm
Quanh năm
Nguồn: [7]

Hình 1.7 Bản đồ hiện trạng đê bao tại tỉnh An Giang [12]
SVTH: Nguyễn Thị Phương Duyên
GVHD: Th.S Võ Thị Minh Hoàng

28

Phân tích vai trò của giải pháp Không gian cho nước (Room for the rivers) trong vấn đề
quy hoạch chiến lược phát triển bền vững tại huyện An Phú, tỉnh An Giang

Bảng 1.5 Bảng Tổng hợp hiện trạng đê bao ở An Giang (2012)
Số ô bao
Stt

Huyện

Diện tích (ha)
Tổng

Triệt để

Tháng 8
9

Tổng

Triệt để

Tháng 8

17

2.367

12.196

1

An Phú

8

2

Tân Châu

8

8

13.252

13.252

3

Phú Tân

20

20

27.030

27.030

4

Chợ Mới

81

81

27.788

27.788

5

Tri Tôn

3

128

131

860

45.453

46.313

6

Tịnh Biện

5

39

44

2.348

12.909

15.257

7

Châu Đốc

7

12

19

4.229

3.657

7.886

8

Châu Phú

32

34

66

19.957

15.140

35.097

9

Châu Thành

17

49

66

3.852

21.500

25.352

10

Long Xuyên

0

45

45

6.266

6.266

11

Thoại Sơn

100

20

120

31.340

4.367

35.707

281

336

617

133.023

121.488

254.510

Tổng số

14.563

Nguồn: [12]
Cơ cấu chính trị ở Việt Nam hiện nay trong việc ra quyết định quy hoạch
Cơ cấu chính thức của chính phủ
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đứng đầu bởi một ban lãnh đạo, bao
gồm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt nam, Thủ tướng chính phủ, và Chủ tịch nước.
Những phát biểu của những người lãnh đạo cấp cao được xem là quan trọng và là
những thông báo về các chính sách có thể được thảo luận nghiêm túc. Các ban lãnh
cấp cao có nhiệm kỳ phục vụ năm năm và được bầu chọn lại sau mỗi nhiệm kỳ từ
các thành viên Quốc hội.
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Nhiệm vụ: Bảo vệ Môi trường và tài nguyên nước

Sở TN & MT

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sở TN Khoáng sản, Nước và Khí tượng Thủy văn
Cục quản lý đất đai
Cơ quan Bảo vệ môi trường
Trung tâm TN & giám sát môi trường
Trung tâm TN & công nghệ thông tin môi trường
Trung tâm TN & công nghệ môi trường

Nhiệm vụ: Đảm bảo thực hiện các quy định về bảo vệ ngành thủy lợi do các
tổ chức Nhà nước cấp quốc gia

UBND tỉnh

Cơ quan

An Giang

ban ngành
có liên

1. Sở Tài chính
2. Sở Xây dựng
3. Sở Kế hoạch & đầu
tư
4. Sở Khoa học công
nghệ
5. Sở Công nghiệp &
Thương mại
6. Sở GTVT
7. Sở Y tế
8. Sở Tư pháp đô thị

Nhiệm vụ:
- Giá bán nước sạch (1,2)
- Cung cấp nước cho đô thị (2)
- Hướng dẫn tiêu chuẩn và chất lượng kỹ thuật của
sản phẩm công nghiệp, vệ sinh an toàn (5)
- Quyết định đầu tư (3)
- Tiêu chuẩn và chất lượng nước sạch (7)
- Tiêu chuẩn công nghệ (4)
- Giao thông đường thủy (6)
- Kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy
phạm pháp luật (8)

Nhiệm vụ: Thủy lợi, thủy sản, nông thôn và cấp nước

Sở NN &
PTNT

Các quận/huyện
nội thành

UBND
(cấp
huyện)
Các quận/huyện
ngoại thành

UBND (cấp
xã)

1. Thanh tra Sở NN & PTNT
2. Cơ quan thủy lợi
3. Cơ quan thủy sản

1. Văn phòng của sở
TN&MT
2. Văn phòng Tài chính-kế
hoạch
3. Văn phòng QL đô thị
4. Văn phòng Y tế
5. Văn phòng thư pháp
6. Thanh tra đô thị

1. Văn phòng của sở
TN&MT
2. Văn phòng sở
NT&PTNT
3. Tài chính-kế hoạch
4. Văn phòng Công nghiệp
và thương mại
5. Văn phòng Y tế
6. Văn phòng thư pháp
7. Thanh tra huyện

Cơ quan môi trường chuyên ngành
(Phụ trách các vấn đề về đất đai và xây dựng)

4. Cơ quan PTNT
5. Trung tâm cung cấp nước sạch
và vệ sinh môi trường
Nhiệm vụ:
 Môi trường, Tài nguyên nước, Tài
nguyên khoáng sản, Khí tượng thủy văn,
đất, biển, hải đảo, và bản đồ (1)
 Giá bán nước sạch (2)
 Cấp nước đô thị, vệ sinh môi trường,
quản lý chất thải (3)
 Quản lý chất lượng nước (4)
 Tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận
thức pháp luật về bảo vệ môi trường và
nước (5)
 Giải quyết các tranh chấp (6)
 Môi trường, Tài nguyên nước, Tài
nguyên khoáng sản, Khí tượng thủy văn,
đất, biển, hải đảo, và bản đồ (1)
 Thủy lợi, Thủy sản, PTNT (2)
 Giá bán nước sạch (3)
 Cấp nước nông thôn, vệ sinh môi
trường, quản lý chất thải (4)
 Quản lý chất lượng nước (5)
 Tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận
thức pháp luật về bảo vệ môi trường và
nước (6)
 Giải quyết các tranh chấp (7)

Nhiệm vụ: Hòa giải tranh chấp về vấn
đề đất đai và môi trường

Hình 1.8 Cơ cấu quản lý Nhà nước tại tỉnh An Giang
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Các cấp nhà nước Việt Nam được bổ nhiệm dựa trên sự bầu chọn từ các thành
viên cử tri bầu chọn theo nguyên tắc bình đẳng, bỏ phiếu kín. Chính quyền trung
ương gồm 17 bộ, 5 tổ chức bộ - nhóm cơ quan, và 26 cơ quan khác.
Quốc hội là cơ quan đại biểu và quyền lực nhất Nhà nước Việt Nam, và bao gồm
ba chức năng chính: lập hiến/lập pháp, quyết định các vấn đề nghiêm trọng, giám
sát các cấp tối cao Nhà nước.
Đảng và Nhà nước có sự chồng chéo nhau, khoảng 90% đại biểu Quốc hội là
Đảng viên, và các bộ trưởng là thành viên của Ủy ban Trung ương Đảng. Năng lực
của Đảng được tăng cường thông qua các hệ thống phân cấp của các tổ chức Đảng
trực thuộc đại chúng.
Đảng và Nhà nước: Việt Nam, Đảng cộng sản là Đảng duy nhất được phép
tham gia vào chính trị Việt Nam. Hiện nay, Đảng và Quốc hội cùng tham gia vào
bộ máy chính quyền Việt Nam. Mối quan hệ của Đảng và Quốc hội thay đổi theo
theo từng thời kì, nhưng Đảng vẫn luôn là trung tâm của quá trình chính sách.
Quá trình hoạch định chính sách ở Việt Nam:
Sự trọng tâm trong hệ thống chính sách ở Việt Nam là bao gồm lý luận và thực
tiễn của thể chế khi đạt được sự đồng thuận nội bộ trong các quyết định hoạch định
chính sách quan trọng. Việc hoạch định chính sách cần phải thông qua các cuộc
tranh luận để có được quan điểm chung giữa những nhà ra quyết định. Tuy nhiên,
có những sự thông qua không rõ ràng trong hệ thống Đảng và Nhà nước nên các
quyết định được thông qua như một sự thỏa hiệp mà không dẫn tới sự thống nhất
chung quan điểm thực hiện. Các mô hình về sự đồng thuận đóng vai trò trong việc
đảm bảo được sự đồng thuận với một quyết định là có khả năng thực hiện cao nhất
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hoặc thấp nhất, hạn chế tối đa sự không đồng tình trong việc thông qua hoạch định
chính sách.
1. Hoạch định chính sách:
- Đại hội Đảng Bộ
- Ủy ban trung ương Đảng
- Bộ Chính Trị

2. Khía cạnh thể chế pháp lý:
- Quốc hội, Tòa án và Viện kiểm sát
- Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ
- Các bộ và cơ quan ngang Bộ
4. Phản hồi chính sách:

- Các Sở và các chuyên gia

- Thành viên Quốc hội và Hội đồng
nhân dân

- Các tổ chức chính trị xã hội trong hệ thống
chính trị

- Báo chí
- Cán bộ Công chức
- Các nhà nghiên cứu

3. Ban hành và thử nghiệm:

- Các tổ chức kinh tế, xã hội và chính
trị

- Cơ quan Nhà nước cấp Trung ương và địa
phương
- Các tổ chức kinh tế, văn hóa và chính trị

- Các chuyên gia

- Công dân

Hình 1.9 Các giai đoạn ra chính sách tại Việt Nam
Hệ thống các loại quy hoạch ở Việt Nam theo dự thảo luật quy hoạch
Tại Việt Nam, hiện nay có 5 loại hệ thống quy hoạch chính bao gồm: (1) Quy
hoạch tổng thế quốc gia, (2) Quy hoạch tổng thể vùng, (3) Quy hoạch tổng thể tỉnh,
(4) Quy hoạch tổng thể lãnh thổ đặc biệt, (5) Quy hoạch ngành quốc gia. Trong đó,
các thành tố chính trong quy hoạch không gian bao gồm 2 “phân hệ thống” là quy
hoạch tổng thế và quy hoạch ngành [1]:
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 Phân hệ thống quy hoạch tổng thể gồm 4 loại quy hoạch: cấp quốc gia, cấp
vùng, tỉnh và lãnh thổ đặc biệt.
 Phân hệ thống quy hoạch ngành bao gồm 3 loại quy hoạch: quy hoạch ngành
sản xuất kinh doanh, quy hoạch ngành kết cấu hạ tầng kỹ thuật, và quy hoạch
ngành kết cấu hạ tầng xã hội.
Quy hoạch tổng thể là quá trình phân bổ và kết nối không gian cho việc định cư
và các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, an toàn công cộng, quốc phòng
dựa trên các chính sách và chiến lược phát triển quốc gia và ngành nhằm đạt mục
tiêu phát triển có trật tự, hiệu quả, công bằng và bền vững dài hạn trên phạm vi lãnh
thổ nhất định. Nói cách khác, quy hoạch tổng thể là quy hoạch được nhất thể hóa
bởi quy hoạch kinh tế - xã hội và quy hoạch không gian để hướng đến phát triển.
Trong một số quy hoạch không gia cho ngành được xét như một quy hoạch không
gian cũng có thể được gọi tên là chiến lược/kế hoạch phát triển ngành cũng là quy
hoạch ngành. Quy hoạch tổng thể trải qua nhiều thời đại có chế độ chính trị khác
nhau, trình độ kinh tế khác nhau, ở mỗi thời đại mục tiêu quy hoạch có thể khác
nhau. Tuy nhiên ngày nay, mục tiêu quy hoạch ở chế độ nào cùng hướng tới phát
triển ổn định bền vững. Quy hoạch ngành là quá trình phân bổ và kết nối không gian
cho các hoạt động của một ngành kinh tế, xã hội hay kết cấu hạ tầng dựa trên các
chính sách và chiến lược phát triển ngành.
Quá trình quy hoạch tại tỉnh An Giang
Tỉnh An Giang là một trong 13 tỉnh, thành thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long. Do đó những quy hoạch được thực hiện tại tỉnh An Giang hầu hết là những
quy hoạch chung cho đồng bằng sông Cửu Long kết hợp với những quy hoạch mang
tính tự phát tại địa phương. Sau chiến tranh năm 1975, ĐBSCL bắt đầu quan tâm
đến vấn đề thủy lợi được đoàn Quy hoạch Thủy lợi ÐBSCL, được gọi tắt là Đoàn
Quy hoạch Cửu Long (ÐQHCL) chịu trách nhiệm, để “thực hiện thắng lợi nhiệm
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vụ chánh trị to lớn”. Tuy nhiên, những chuyên gia trong ĐQHCL đều là các chuyên
gia thực hiện các quy hoạch cho Đồng bằng sông Hồng, họ thực hiện các nghiên
cứu, khảo sát và lập kế hoạch dựa trên những kinh nghiệm từ đồng bằng sông Hồng.
Tuy nhiên, trong những nghiên cứu mà họ thực hiện, họ bỏ qua những đặc tính phức
tạp của ĐBSCL và các yếu tố tác động lên nó cũng như bỏ qua những lời khuyên từ
các chuyên gia thủy lợi miền Nam. Các nguyên tắc trị thủy được áp dụng tương tự
như đồng bằng sông Hồng là nguyên tắc đào-đắp. Họ đào kênh để dẫn nước đến nơi
thiếu nước và đắp dòng chảy chặn dòng nước. Giải pháp này có hiệu quả ở đồng
bằng sông Hồng nhưng ở ĐBSCL có dòng chảy mạnh và lượng phù sa dồi dào từ
hệ thống sông Mekong thì không hiệu quả. Kế hoạch công trình thực hiện đến năm
1979 phải tăng lên rất nhiều so với kế hoạch ban đầu vào năm 1975 do ĐQHCL đề
ra. Đồng thời, những tiêu cực ở ĐBSCL bắt đầu xảy ra vào trận lụt 1978, tuy mực
nước không cao nhưng diện tích bị ngập lụt lại lớn hơn và thời gian kéo dài hơn so
với trận lụt 1961 và 1966. Đến năm 1996, Thủ tướng ra quyết định số 99/TTg để
nạo vét các con kênh có sẵn và đắp đê cao hơn tuy nhiên nước từ thượng nguồn khó
thoát nước gây ra nước lũ nội đồng ở vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long
Xuyên. Nhưng họ vẫn luôn khẳng định rằng nguyên tắc trị thủy đó là đúng và chưa
đạt được hiệu quả khi kênh đào chưa sâu và rộng để xả lũ, hệ thống đê bao thì chưa
đủ cao để ngăn lũ trong trận lũ năm 2000 [14]. Tuy nhiên những quy hoạch hiện nay
hầu hết tập trung vào vấn đề phát triển kinh tế, xã hội. Những quy hoạch được đề ra
đều tách biệt theo từng ban ngành. Những năm gần đây, công tác thủy lợi được chú
trọng nhiều hơn cụ thể là những quy hoạch gần đây đều hướng tới thực hiện các giải
pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.
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Bảng 1.6 Tổng hợp những quyết định về quy hoạch trên địa bàn khu vực tỉnh An
Giang
Quan điểm

Ban hành

Tên

Mục tiêu

1996:

QĐ Về định Định hướng dài Thủy

Số

hướng

99/TTg

hạn và kế năm (1996-2000) hệ thống thủy lợi, đời

lợi:

Ghi chú
từng - -

dài hạn kế hoạch 5 bước hoàn chỉnh trọng đến

hoạch 5 năm về phát triển thủy tưới,
1996-2000

lợi,

giao

tiêu,

thông, soát lũ… (hướng dân.

giao

lợi, nông

thôn

Tăng

năng suát

triển toàn diện phát triển vụ/năm).

thuỷ

sống

kiểm của người

đối với việc phát triển sản xuất đến canh tác 2-3 - phát

Chú

theo Giao thông (thủy- lúa

gạo

thông hướng công nghiệp bộ): đồng bộ tuyến (sản xuất 3

và xây dựng hóa, hiện đại hóa.

giao thông và hệ vụ).

nông

thống

thôn

thủy

lợi

vùng

(cống thoát nước)

ĐBSCL.

Dân cư: đảm bảo
đời sống và khu
vực sống an toàn
cho người dân.

2012:

QĐ

phê Quy hoạch thủy lợi Xây dựng hệ thống Vùng Tứ

Số:

duyệt

quy phải gắn liền với thủy lợi thích ứng giác Long

1397/QĐ- hoạch thủy quy hoạch
TTg

phát trong tình hình/ Xuyên:

lợi ĐBSCL triển kinh tế - xã diễn biến của biến hạn chế lũ
giai

đoạn hội.

2012-2020
và

đổi khí hậu, nước tràn

Quy hoạch thủy lợi biển

dâng:

hệ biên giới,

định hướng đến khai thống đê biển, đê tận
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hướng đến thác, sử dụng hiệu sông,

hệ

thống các

vùng

năm

2050 quả nguồn nước, cống điều tiết ngăn trữ

nước

trong

điều hạn chế thiệt hại do mặn.

kiện

biến lũ gây ra, và giảm Xác

để trữ lũ,
định

lũ.

các chậm

đổi khí hậu thiểu xâm nhập chương trình, dự Nâng cấp,
và

nước mặn do biến đổi án ưu tiên và kế làm

biển dâng.

khí hậu gây ra.

hoạch thực hiện các

mới
trục

Xây dựng các hệ giai đoạn 2012- thoát
thống

thủy

lợi 2020

và

lũ,

định dẫn nước

động bộ, phục vụ hướng đến 2050: tưới

tiêu

đa mục tiêu, phát ổn định sinh kế và cho vùng
huy lợi thế khu vực phát triển kinh tế - TGLX.
Tận dụng hiệu quả xã hội.
nguồn lợi do thiên
nhiên mang lại.
Tôn trọng hiệp ước
Mekong

và

các

điều ước quốc tế
liên quan.
2012

QĐ

phê Quy hoạch phát Phát triển ĐBSCL

Số:

duyệt

quy triển kinh tế - xã thành vùng trọng

939/QĐ-

hoạch tổng hội phù hợp với điểm xuất khẩu

TTg

thể

phát Chiến lược phát nông sản và thủy

triển kinh tế triển của cả nước. sản của cả nước
-

xã

hội Đảm bảo và thống với tốc độ phát

vùng
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ĐBSCL đến nhất với quy hoạch bền vững. Đối với
năm 2020.

các lĩnh vực khác

ngành.

Phát huy tiềm năng thì

phát

và thế mạnh của hướng

tới

triển
mặt

vùng. Phát triển bằng chung của cả
đồng bộ các khu đô nước.
thị, khu dân cư, kết
cấu hạ tầng.
Thực

hiện

triển

bền

phát
vững,

phát triển kinh tế,
xã hội với việc sử
dụng tiết kiệm tài
nguyên,

bảo

vệ

môi trường, có các
biện pháp tránh và
ứng

phó

với

BĐKH.
2014

QĐ

phê Quy hoạch tổng Mục

Số:

duyệt

quy thể phát triển kinh Xây dựng vùng

245/QĐ-

hoạch tổng tế - xã hội phù hợp kinh tế trọng điểm

TTg

thể

tiêu

2020:

phát với chiến lược phát ĐBSCL phát triển

triển kinh tế triển của cả nước năng động.
- xã hội và (2020).

Định hướng 2030:

vùng kinh tế Phát huy tiềm năng phát triển về khoa
trọng điểm của các vùng.
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Phát triển các cơ Xây dựng được

vùng

ĐBSCL đến cấu hạ tầng theo mạng lưới kết cấu
năm

2020, hướng thân thiện hạ tầng hiện đại.
nhìn với môi trường…

tầm
2030.
2014

QĐ

phê Quy hoạch nông Phát

Số:

duyệt

quy nghiệp nông thôn nghiệp nông thôn

639/QĐ-

hoạch nông vùng ĐBSCL phải vùng ĐBSCL một

TTg

nghiệp,

triển

nông

phù hợp với với cách toàn diện và

nông

thôn chiến lược phát thích ứng được với

vùng

triển kinh tế-xã hội những diễn biến

ĐBSCL đến và các quy hoạch của biến đổi khí
năm

2020, đã được phê duyệt. hậu. Tài nguyên

tầm

nhìn Đáp ứng được phát thiên nhiên được

2030 trong triển nông nghiệp sử dụng một cách
điều

kiện nông

thôn

theo hợp lý và được bảo

biến đổi khí hướng văn minh, vệ.
hậu.

tận dụng và phát
triển lợi thế địa
phương.

2014

Quyết định Thực

Số:

phê

duyệt hoạch nông nghiệp hướng hiện đại, trình thủy

805/QĐ-

quy

hoạch nông thôn ĐBSCL bền vững, thích lợi

BNN-KH

nông

phải gắn liền với ứng với biến đổi định

nghiệp,

chiến lược quốc khí hậu. Hàng hóa hướng đa

nông

thôn gia.
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vùng kinh tế Phát

triển

tiềm năng suất, có khả mang

trọng điểm năng của khu vực, năng cạnh tranh thị lợi
vùng

đầy mạnh tái cơ trường. Nâng cao tổng

ĐBSCL đến cấu ngành, sử dụng đời sống vật chất tận
năm
tầm
2030.

2020, hiệu

quả

ích
thể,
dụng

tài và tri thức của nguồn lợi
thiên người

nhìn nguyên

lại

dân.

Sử từ tự nhiên

nhiên. Phát triển dụng tài nguyên mang lại.
kinh tế ĐBSCL hợp lý và hiệu quả. Liên

kết

thành trung tâm

với

QĐ

khoa

số: 1397/

học-công

nghệ nông nghiệp,

QĐ-TTg.

nông thôn.
Kết hợp phát triển
nông thôn và xây
dựng nông thôn
mới.
Từ những quyết định về quy hoạch của địa phương và vùng ĐBSCL liên quan
đến tỉnh An Giang cho thấy các quy hoach từ trước đến nay vẫn chưa thật sự chuẩn
bị cho một sự phát triển bền vững trong tương lai. Các quy hoạch của các ngành
thực hiện riêng lẻ chỉ có những liên kết thông qua không gian quy hoạch. Do đó, dù
các quy hoạch thực hiện và hoàn thành tốt nhưng lại chưa mang lại hiệu quả tối ưu,
chưa có cái nhìn chung về định hướng phát triển chính của vùng. Theo quy hoạch
tổng thể đề ra, việc ưu tiên phát triển công nghiệp ở ven sông Hậu và sông Tiền
cùng với phát triển đô thị ở các khu vực trung tâm đã làm giảm đất nông nghiệp
hiện nay, gây sức ép về sản lượng lên các khu vực nông nghiệp khác. Do đó, hầu
hết các quy hoạch tại tỉnh An Giang đều tập trung vào phát triển nông nghiệp, tăng
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sản lượng lúa gạo và về sản lượng thủy sản. Và từ sau trận lũ năm 2000 đã đưa đến
quyết định xây dựng đê bao khép kín bảo vệ khu vực sống và tạo điều kiện chuyển
đổi lúa 2 vụ thành 3 vụ ở trong đê bao.
Quá trình thực hiện quy hoạch chiến lược
Giới thiệu
Quy hoạch chiến lược (Strategic Planning) ra đời ở Mỹ từ những năm 60 thế kỉ
20, nhằm tăng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Đến thập niên 1980 các
cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương ở Mỹ và nhiều nước phát triển đã áp
dụng phương pháp nảy cho đô thị, coi hoạt động của một đô thị cũng giống như
hoạt động của một doanh nghiệp. Ngày nay đối với đô thị, bên cạnh chiến lược kinh
tế - xã hội còn có chiến lược về môi trường và quy hoạch tổng mặt bằng (quy hoạch
không gian) nên quy hoạch chiến lược của đô thị còn được gọi là quy hoạch chiến
lược hợp nhất (Integrated Strategic Plan). Tương tự vậy, Hà Lan đã xem xét phương
án quy hoạch chiến lược này cho đồng bằng nhằm phù hợp với điều kiện môi trường
tại đồng bằng Hà Lan và cho ra đời Quy hoạch chiến lược đồng bằng (Strategic
Delta Planning_SDP).
Quy hoạch chiến lược đồng bằng (Strategic Delta Planning_SDP) là một quá
trình mà trong đó tất cả các ban, ngành họp bàn và thống nhất đưa ra các chính sách
và chiến lược hướng dẫn và phân bổ nguồn lực cho 3-5 năm tới. Một quy hoạch
đồng bằng chiến lược tương đương với một tuyên bố về những gì có thể làm được
trong hiện tại và tương lai. Nhằm xây dựng một tương lai trước những dự đoán trước
thông qua các tính toán của các chuyên gia.
Quy hoạch chiến lược đồng bằng là một cách tiếp cận tương đối mới lạ được sử
dụng trong việc hỗ trợ quản lý tổng hợp và quản lý thích ứng trong thời gian tới của
đồng bằng châu thổ đô thị hóa, ví dụ ở Hà Lan và Việt Nam. SDP được xây dựng
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cho một khu vực cần xét đến yếu tố lịch sử phát triển, cấu trúc xã hội và chính sách
môi trường nhằm đạt được sự phù hợp một cách tối đa trong giai đoạn triển khai
thực hiện. Đồng thời, khi xây dựng SDP yếu tố thời gian, tức là phải đảm bảo việc
giải quyết được các vấn đề hiện tại và được dự báo trong tương lai, là một yếu tố
quyết định hiệu quả đạt được của SDP. SDP được lập nên như một sự kết hợp giữa
nhiều ngành một cách toàn diện và được lựa chọn theo tiêu chí đạt được mục tiêu
mong muốn một cách toàn diện nhất. Nghiên cứu xây dựng SDP là nghiên cứu các
yếu tố: sự hình thành và thay đổi theo thời gian của khu vực đồng bằng, các giải
pháp có tiềm năng giải quyết và phát triển các vấn đề đang và sẽ diễn ra ở đồng
bằng, và những chính sách cùng với những quy hoạch hay cách quản lý hiện hữu.
Tuy nhiên quy hoạch chiến lược hợp nhất không thay thế được cho quy hoạch kinh
tế-xã hội, quy hoạch bảo vệ môi trường và quy hoạch xây dựng đô thị và quy hoạch
cơ sở hạ tầng đô thị. Đúng hơn là quy hoạch chiến lược hợp nhất như một cái dù
bao trùm lên các loại quy hoạch. Do vậy cần giao cho một đơn vị đứng ra là đầu
mối hợp nhất các bản quy hoạch nêu trên.
Tại Việt Nam, Quy hoạch chiến lược ra đời từ thập niên 90 thế kỷ trước phù hợp
với tinh thần Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Định hướng
chiến lược phát triển bển vững ở Việt Nam (Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam)
số 153/2004/QĐ- TTg ngày 17/8/2004 và nội dung Quy định việc bảo vệ môi trường
trong khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch,
kế hoạch phát triển ( Nghị định 140/2006/CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ, trong
đó Điều 3, mục a). Các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển được lập phải
đảm bảo hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường; định
hướng mục tiêu phát triển và mục tiêu bảo vệ môi trường tuân thủ các tiêu chí phát
triển bền vững. Phương pháp quy hoạch chiến lược được đưa vào Việt Nam nhờ dự
án VIE/95/051 “Tăng cường năng lực quản lý và quy hoạch đô thị tại TP Hồ Chí
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Minh” do Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tài trợ trong 3 năm 19961998. Tuy nhiên cho đến nay phương pháp này chưa được thể chế hóa để áp dụng
[22].
Kế

Đặc điểm

hoạch

Cơ quan

ban hành soạn thảo

Chiến

Thuộc quốc gia, thời

lược

gian 10 năm. Tầm

phát

nhìn

triển

gia với sự phát triển Cộng

chính trị quốc Đảng

kinh tế - trong thời kỳ dài hạn. Sản Việt
xã

hội Ưu tiên phát triển Nam

trong 10 quốc gia, vùng, và
năm

Cơ quan

Ví dụ

Viện Đầu tư
và Quy

Chiến lược phát triển

hoạch phát

kinh tế - xã hội giai đoạn

triển nông

2001-2010

nghiệp

ngành.

Kế
hoạch

Thuộc quốc gia, 5

phát

năm. Cụ thể hóa chiến

triển
kinh tế xã
trong

hội
5

lược phát triển và
kiểm soát quy hoạch

Bộ Kế

Kế hoạch phát triển kinh

hoạch và

tế - xã hội 2001-2005,

Đầu tư

2006-2010

Sở ngành

Chiến lược phát triển

Thủ

của Bộ Kế

ngành dịch vụ đến năm

tướng

hoạch và

2020; Chiến lược bảo vệ

đầu tư làm

môi trường đến năm

Quốc
hội

tổng thể ngành.

năm
Chiến
lược
phát

Thuộc khu vực, dài
hạn. Thiết lập mục
tiêu cho vùng.

triển
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kinh tế -

việc với Bộ

2010 định hướng đến

xã

ngành có

năm 2020

hội

theo

liên quan

ngành
Lên kế

Quy

hoạch và

hoạch

điều phối

phát

Thuộc khu vực và

triển

vùng, dài hạn. Thiết Thủ

kinh tế - lập mục tiêu cho tướng
xã

hội vùng.

bởi Bộ kế
hoạch và
đầu tư làm
việc cùng

theo

với các Bộ

vùng

có liên quan

Quy hoạch tổng thể phát
triển kinh tế - xã hội ở
đồng bằng sông Mê Công
đến năm 2010, Quy
hoạch phát triển kinh tế xã hội ở đồng bằng sông
Mê Công thời kỳ 20012005

Quy
hoạch
phát
triển

Thuộc

quốc

kinh tế - thường niên.
xã

Bộ Quy

Quy hoạch phát triển

hoạch và

kinh tế - xã hội 2007,

Đầu tư

2008, 2009 và 2010

Sở kinh tế

Quy hoạch tổng thể phát

Thủ

vùng và địa

triển kinh tế - xã hội

tướng

phương của

thành phố Cần Thơ giai

Sở Kế

đoạn 2006-2020, Quy

gia, Quốc
hội

hội

thường
niên
Quy
hoạch
phát

Thuộc tỉnh, 10 năm.
Thiết lập mục tiêu cho
tỉnh.

triển
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kinh tế -

hoạch và

hoạch tổng thể phát triển

xã

Đầu tư

kinh tế - xã hội tỉnh An

hội

Giang đến năm 2020

tỉnh

Các bước thực hiện quy hoạch chiến lược theo mô hình Hourglass
Mô hình đồng hồ cát (Hourglass) là một mô hình được đề xuất bởi nhóm dự án
UDW (2015-2019) như một cách tiếp cận mới cho việc phân tích một quá trình thực
hiện một quy hoạch chiến lược. Mô hình bao gồm ba giai đoạn thực hiện tường
đương với cấu trúc của một đồng hồ cát: quá trình thiết lập, lập kế hoạch quy hoạch
chiến lược đồng bằng và giai đoạn thực hiện:

Hình 1.10 Mô hình Hourglass (
(1) Quá trình thiết lập chương trình nghị sự (định hướng vấn đề và tìm kiếm
giải pháp): là giai đoạn chuẩn bị cho một SDP. Trong giai đoạn này, việc đầu tiên
là xác định mục tiêu cần đạt được từ đó xác định được các mối liên quan dựa trên
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các phân tích về không gian và thời gian của khu vực. Đồng thời, những công cụ
quản lý của nhà nước hiện hữu cần được làm rõ để cho thấy mức độ kết nối giữa
chính quyền các cấp tới địa phương. Và tìm kiếm các giải pháp, mô hình được xét
là có thể giải quyết được các vấn đề và phát triển khu vực được cho là phù hợp khi
thực hiện. Đó là những công việc tìm kiếm sự đồng thuận của các bên liên quan đối
với việc thực hiện SDP tại đồng bằng khi có những phân tích và chứng minh về sự
chấp nhận và phù hợp của SDP.
(2) Lập kế hoạch quy hoạch chiến lược đồng bằng: là giai đoạn phân tích và
đi sâu vào những kế hoạch cụ thể. Giai đoạn này phụ thuộc vào chuyên gia, người
dân đia phương và đặc biệt là sự hỗ trợ cũng như thông qua của các cấp chính quyền
ở khu vực. Lập kế hoạch quy hoạch là công đoạn xắp sếp lại các giải pháp đã được
lựa chọn lên trên không gian quy hoạch theo thời gian và cần sự thông qua của các
cấp chính quyền khu vực. Quy hoạch chiến lược đồng bằng có thể chia thành nhiều
hành động, quy hoạch nhỏ hơn nhưng tất cả phải phối hợp và hỗ trợ cho nhau và
hướng đến mục tiêu thích ứng và phát triển của đồng bằng.
(3) Giai đoạn thực thi: dựa trên kế hoạch quy hoạch chiến lược đồng bằng,
công việc tiếp theo là thực hiện kế hoạch đó dưới sự giám sát của các bên liên quan
và người thực hiện quy hoạch đó. Giai đoạn này phụ thuộc nhiều vào chính sách tại
địa phương, và nếu cần thiết có thể sẽ có những thay đổi trong các dự án khi phát
hiện các vấn đề không phù hợp khi thực hiện tại địa phương.
Mekong Delta Plan 2013 – Một ví dụ điển hình của quy hoạch chiến lược
“Mekong Delta Plan 2013” hay “Kế hoạch Đồng bằng sông Cửu Long_2013” là
một sự gợi ý của Hà Lan đối với Việt Nam trong tình hình biến đối khí hậu. Mekong
Delta Plan 2013 được xác định rõ ràng là không phải văn bản chính thức trong hệ
thống hành chính của Việt Nam mà chỉ là một lời khuyên chiến lược cho chính phủ
Việt Nam.
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Trong đó, Mekong Delta Plan 2013 dựa trên kịch bản biến đổi khí hậu, và dự
báo về bối cảnh kinh tế- xã hội của Việt Nam trong tương lai. MDP_2013 xét trên
những ưu điểm và khuyết điểm của vùng để vẽ nên 4 kịch bản phát triển có thể xảy
ra: công nghiệp hóa nông nghiệp, công nghiệp hóa hành làng kinh tế, công nghiệp
hóa nút kép, an ninh lương thực. Mong muốn của MDP_2013 là sự khả thi của 4
kịch bản trên vùng ĐBSCL đảm bào các tiêu chí về an toàn, trù phú, bền vững của
châu thổ cho sự phát triển dài hạn 100 năm tiếp theo. “Tầm nhìn” này bao gồm các
yếu tố [36]:
a. Sử dụng các ưu điểm của châu thổ: vùng trên, vùng giữa và vùng ven biển
ĐBSCL.
b. Tập trung kinh tế cho các khu vực khác nhau ở châu thổ.
c. Phục hồi và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.
d. Đề ra các giải pháp ứng phó với những đe dọa vùng đồng bằng ven biển: lũ
lụt, nước ngọt cạn kiệt, và xâm nhập mặn.
e. Tạo điệu kiện cho việc ra quyết định thực hiện quy hoạch xuyên biên giới.
Trong đó, sử dụng các ưu điểm của châu thổ là tham khảo chính cho nghiên cứu
này đặc biệt là đối với vùng trên và vùng giữa ĐBSCL với hưởng được gợi ý chính
trong MDP 2013 là quản lý lũ, cụ thể là:
Vùng trên: “tài nguyên lũ” được khai thác sử dụng cho nông nghiệp và giảm nhẹ
“thiên tai lũ” với những gợi ý: (1) Kiểm soát lũ – kết hợp lúa hai vụ và nuôi trồng
thủy sản, (2) Phòng lũ đô thị cục bộ, (3) Kênh chuyển lũ chính vụ.
Vùng giữa: với nhu cầu được đề ra là an toàn công nghiệp và lũ đô thị, đảm bảo
cấp nước sạch: (1) Đảm bảo phân dòng sông Tiền và sống Hậu, (2) Ngăn ngừa các
nhánh sông vào mùa khô – chuẩn bị cho ĐBSCL trước những hiện tượng thời tiết
cực đoan.
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Giải pháp không gian cho nước
Khái niệm
Không gian cho nước (Room for the rivers) là sự tích hợp các khía cạnh đảm bảo
an toàn, phát triển tự nhiên và phát triển kinh tế - xã hội. Không gian cho nước
(KGCN) được phát triển bởi chính phủ Hà Lan sau trận lũ 1993 và 1995. Điều này
dẫn đến việc xem xét lại chiến lược quản lý lũ hiện tại. Hơn nữa, đê bao không còn
được xem là một giải pháp bền vững trong tương lai, khi biến đổi khí hậu là gia tăng
những rủi ro về lũ lụt. Do đó, không gian cho nước được áp dụng như một chính
sách mới nhằm tạo ra nhiều không gian hơn cho sông. Chương trình “Không gian
cho nước” được sự chấp thuận và thông qua bởi chính phủ Hà Lan vào năm 2006.
Sáng kiến này là sự kết hợp giữa phòng chống lũ lụt, nâng cao chất lượng môi trường
và thích ứng với biến đổi khí hậu [27].
Không gian cho nước là một giải pháp phát triển sự đa chức năng của một con
sông, trong đó có chức năng chống lũ kết hợp với các chức năng khác như cảnh
quan, môi trường và giá trị văn hóa. KGCN không đơn giản là một kỹ thuật đào –
đắp như các phương pháp trị thủy trước đây. Giải pháp KGCN là một giải pháp điều
thủy được tính toán kỹ lưỡng, hướng về thiết kế và kỹ thuật được lập ra hợp lý nhất.
KGCN là một cách tiếp cận lịch sử trong quản lý rủi ro ngập lụt, hướng đến việc
mở rộng khoảng không gian cho dòng chảy của sông, nhằm xả thải bớt lưu lượng
nước mà không cần nâng cấp đê, đó là một bước chuyển đổi từ kỹ thuật xây dựng
sang quản lý rủi ro ngập lụt và nhu cầu không gian. KGCN là một bước đệm phát
triển ADM của Delta Programme, trở thành giải pháp quản lý vấn đề lũ lụt ở Hà
Lan. Sự phát triển của KGCN đã hình thành các tính năng độc đáo của ADM trong
Delta Programme: 1) Hành động ngắn hạn có liên quan đến mục tiêu dài hạn, 2)
linh hoạt có giá trị và kết hợp trong chiến lược hoạch định chính sách, 3) nhiều chiến
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lược được coi là một cách hợp lý (con đường thích nghi), 4) gắn kết các chương
trình nghị sự khác nhau [25].
Lịch sử hình thành giải pháp không gian cho nước ở Hà Lan
Hà Lan là một đất nước có địa hình đặc biệt với độ cao thấp hơn mặt nước biển,
là vùng châu thổ được hình thành từ bốn con sông Rhine, sông Meuse, sông Scheldt,
và sông Ijssel. Do có địa hình trũng thấp nên để tồn tại và phát triển thì lịch sử thủy
lợi của Hà Lan kéo dài trên 2000 năm. Là một nước đi đầu trong việc quản lý đồng
bằng trước những hậu quả từ Biển đổi khí hậu.
Hai nghìn năm trước, Hà Lan chống chọi với vấn đề ngập lụt bằng cách đắp các
khu đất cao theo quy mô hộ gia đình để xây nhà và sinh sống trên đó. Tiếp đó, họ
đắp đê để tạo thành các khu đất được bao quanh bới đê với hệ thống bơm nước lúc
bấy giờ là cối xây gió để phục vụ canh tác, hệ thống đó gọi là polder. Vấn đề tiêu
nước thoát nước được quan tâm hơn tại những polder, các trạm bơm nước được xây
dựng để điều chỉnh mực nước ở polder để đáp ứng nhu cầu canh tác. Mô hình polder
ngày được mở rộng cho các vùng lớn hơn phục vụ nhu cầu lớn hơn, những con đê
nhỏ được kết nối với nhau, mức độ an toàn không cao nên thường xuyên bị vỡ từ
năm 1700 đến năm 1950. Song song đó, Hà Lan luôn chịu những thiên tai, và mực
nước biển dâng cao hàng năm.
Những trận thiên tai nặng nề nhất: năm 1134, 1287, 1375, 1404, 1421, 1530,
1570, 1717, 1916, 1953 [18].
 1287, đê bị vỡ tạo ra một vịnh mới Zuiderzee (Biển Nam).
 1421: lụt ở Zeeland và Holland, 30 làng bị ngập và khoảng 2000 người
chết.
 1570: Vỡ đê làm ngập 2/3 diện tích của Hà Lan, hơn 2000 người chết, hàng
chục ngàn người mất nhà cửa.
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 Giáng sinh 1717, trận bão Biển Bắc tồi tệ nhất trong vòng 400 năm tấn
công Hà Lan, Đức và Scandinavia làm 14.000 người chết, Hà Lan có 2276.
 Năm 1916, nhiều đê điều ở Zuiderzee bị vỡ dẫn đến việc xây dựng đập
ngăn và con đê Afsluitdijk dài 32 km.
 Ngày 1/2/1953, bão lũ đã nhấn chìm phần lớn khu vực phía tây nam của Hà
Lan, giết chết 1835 người, 72.000 người mất nhà cửa làm ngập hơn 150
ngàn ha đất.
Từ năm 1950, tổ chức Public Works Department (PWD) là một tổ chức nhà nước
lớn và phát triển được tạo ra để tìm ra các giải pháp cho vấn đề ngập lụt tại Hà Lan.
PWD là đóng một vai trò quan trọng và được nhắc đến như là “nhà nước trong một
nhà nước”. Nhiệm vụ của PWD là quản lý các tuyến đê và sông quan trọng. Họ nổi
tiếng với những công trình thủy lợi đặc biệt là từ dự án Delta Work. Những công
trình của họ giải quyết được các vần đề về thủy lợi và bảo vệ không gian sống cho
người dân. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến trái chiều đặc biệt là những công trình đó đã
phá hủy môi trường tự nhiên và các giá trị văn hóa. Suy nghĩ về điều đó, họ quay về
giá trị môi trường là trung tâm của sự phát triển, và tìm kiếm một giải pháp giải
quyết được vấn đề ngập lụt, môi trường, cảnh quan, và xã hội – kinh tế. Ban đầu,
Room-for-the-Rivers hay không gian cho nước được xây dựng như một lệnh cấm
các hoạt động xây dựng trong vùng lũ, giải pháp mà hiện nay vẫn được áp dụng ở
nhiều nơi. Nhưng ngay sau đó, với cách nghĩ về giải pháp này đã không được nhiều
sự chấp nhận dù người ta biết được mối nguy hại ở khu vực vùng lũ và bắt buộc
PWD cần phải thay đổi và phát triển với hướng suy nghĩ khác. Qua một thời gia dài,
nhiều ý tưởng hình thành và phát triển giải pháp KGCN. Đến nay, thì giải pháp này
đã trở thành một giải pháp tương đối toàn diện khi hạn chế tối đa vấn đề ngập lụt,
sự phù hợp trong thiết kế các công trình công cộng, tăng chất lượng không gian
sống, kết hợp với sự phát triển của quốc gia. Đến 2005, các lệnh cấm “Room-for-
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the-rivers” trước đó được dở bỏ và phát triển như một giải pháp về thiết kế và xây
dựng không gian. KGCN là một giải pháp dung hòa giữa sự quản lý thích ứng đồng
bằng vời phát triển các giá trị môi trường và văn hóa tại địa phương [31].
Chức năng quản lý Nhà nước trong việc thiết lập KGCN ở Hà Lan:
-

Tầm nhìn xa:

Sự cố năm 1993 và 1995 cho thấy giải pháp ngăn nước không còn phù hợp khi
thực hiện. Kiểm soát việc trữ và xả nước ngày càng khó khăn khi mực nước tăng
kết hợp với những cơn bão làm mực nước tăng đột biến. Không gian sống không
còn an toàn và tính mạng người dân bị đe dọa. Do đó, KGCN là giải pháp được xem
xét đến bởi các nhà quy hoạch không gian, các chuyên gia, chính trị gia và cấp quản
lý nhà nước. Các thiết kế cho KGCN được lập dựa trên sự đóng góp của các chuyên
gia về cảnh quan, sinh thái, môi trường, kết hợp với chuyên gia về địa chất ở tại khu
vực thực hiện và phải được thông qua và chấp thuận bởi các cấp chính quyền và
người dân địa phương.
Những thiết kế phục vụ cho giải pháp KGCN đều phải có tầm nhìn xa trong
tương lai, chúng được thực hiện dựa trên các dự báo trong tương lai. Kể cả những
thay đổi về bản chất và các yếu tố tác động đến chúng đều trong dự tính của người
thiết kế. Đảm bảo là KGCN là một giải pháp mang tính chiến lược. Theo tầm nhìn
dựa trên những dự báo thì KGCN tại Hà Lan có hai mục tiêu chính: (1) tăng sức
chứa/xả nước lên 16.000 m3 tại hồ chứa; (2) tăng chất lượng không gian sống đặt
biệt là các khu vực ven sông.
-

Chính sách:

Giải pháp KGCN tại Hà Lan là một giải pháp được kiểm soát bởi Chính phủ Hà
Lan. Do đó, những hành động liên quan đến KGCN từ việc thiết kế, lên kế hoạch
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đến thực hiện điều phải có sự chấp thuận và thông qua của các Bộ ngành (Bộ công
chính, bộ Nông nghiệp và Môi trường, Quy hoạch không gian, và ban quản lý nhà
nước tại khu vực). Khi triển khai và thực hiện KGCN tại bất cứ đâu thì công việc
đầu tiên là xác định các tầm nhìn, mục tiêu, quá trình, vai trò và trách nhiệm và phải
có sự thông qua của tất cả các cập chính quyền có liên quan. Và cho giai đoạn thực
hiện, báo cáo về KGCN phải đảm bảo đủ các nội dung mô tả chất lượng, thời gian,
ngân sách, phương pháp tiếp cận, phương pháp kiểm soát dự án và báo cáo về những
rủi ro có thể xảy ra trong giai đoạn thực hiện.
-

Ngân sách:

Những kế hoạch cho ngân sách được tính toán một cách khôn ngoan khi cho
phép kết hợp với các giải pháp tại địa phương với chung mục đích thủy lợi. Điều
nay làm giảm sức ép cộng đồng lên việc quy hoạch thực hiện và công tác duy trì,
kiểm soát công trình bằng cách giao lại việc đó cho chính quyền địa phương và
người dân, những người thấy rõ được nguy hiểm cần tránh.
-

Quy định và tuân thủ:

Một kế hoạch được chuẩn bị cho giai đoạn thực hiện KGCN về thời gian, ngân
sách, trách nhiệm,… được đặt ra cho từng nhóm thực hiện KGCN. Căn cứ vào đó
cho một nhóm kiểm soát thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo việc hoàn thành KGCN
theo kế hoạch cũng như đảm bảo về kỹ thuật cho các công trình sau khi hoàn thành.
Đánh giá đảm bảo chất lượng cho mô hình là đánh giá về hiệu suất thủy lực, chất
lượng không gian, thiết kế phù hợp với khu vực, quản lý rủi ro, ngân sách và các
thủ tục pháp lý. Những báo cáo về các đánh giá trên phải thương xuyên được thực
hiện. Mặt khác, các nhóm thực hiện luôn phải tương tác với nhau và tương tác với
những người đang quản lý lưu vực sông để kiểm soát những thay đổi của dòng chảy.
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Điều này, như việc kiểm tra hiệu quả của công trình một cách thường xuyên và kịp
thời phản ứng nếu có bất kì thay đổi nào.
-

Khả năng lãnh đạo:

Trong giải pháp KGCN, ban lãnh đạo là trung tâm của giải pháp có nhiệm vụ
kết hợp các ban ngành trong khu vực thực hiện giải pháp và thực hiện công tác quản
lý trong cả giai đoạn chuẩn bị và thực hiện. Nhận trách nhiệm tiếp thu các ý kiến và
nắm vai trò đưa ra quyết định cuối cùng xác định tiếng nói chung của người dân
cùng với các ban ngành liên quan. Mặt khác, là đại diện đứng ra thực hiện ký kết
các hợp động thực hiện và giải quyết các vấn đề xảy ra chịu trách nhiệm quản lý
trong toàn bộ quá trình thực hiện.
-

Nâng cao năng lực và thực hiện:

Ba yếu tố năng cao năng lực thực hiện KGCN bao gồm: học hỏi các nghiên cứu
công trình đã được thực hiện, quản lý thích ứng liên tục trước những diễn biến xảy
ra cũng như theo dõi và hành động kịp thời, khi thực hiện kế hoạch cho KGCN thì
có sự đóng góp ý kiến của các bên liên quan và các chuyên gia.
-

Sự tham gia của cộng đồng:

Trong KGCN, quản lý không chỉ về sự lãnh đạo của các cấp chính quyền và cơ
quan nhà nước, mà còn có sự tham gia của cộng đồng. Hiểu và làm rõ vai trò của
cộng động trước khi thực hiện KGCN là một nhiệm vụ quan trọng. Tiếp thu các ý
kiến, mong muốn của người dân chính là quá trình tìm hiểu thực tế địa phương. Mặt
khác, khi giải quyết và đáp ứng được nhu cầu đó sẽ nhận được sự hợp tác và hỗ trợ
từ phía cộng đồng về thực hiện và duy trì công trình [30].
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Mô hình thiết kế cơ bản của giải pháp không gian cho nước
Giải pháp KGCN bao gồm chín mô hình thực hiện cơ bản trong đề xuất xây
dựng ở các khu vực khác nhau. Ngoài ra, với từng khu vực khác nhau những mô
hình này được linh động phát triển tùy theo điều kiện tự nhiên ở từng khu vực với
sự góp ý của các chuyên gia tại từng khu vực.
1. Làm sâu đáy sông:
Theo thời gian, một lượng lớn trầm
tích sẽ tích tụ ở lớp đáy sông/kênh tạo
thành một lớp bùn đáy, lớp bùn đáy
này làm giảm độ sâu của sông/kênh
cũng như giảm lượng lưu thông trong
sông/kênh. Nạo vét bùn đáy sông/kênh là làm tăng khả năng chứa nước cũng như
tăng tốc độ chứa và lưu thông nước. Tuy nhiên, do lượng bùn đáy nhanh tái tích tụ
nên việc nạo vét phải thường xuyên được thực hiện [37].
2. Hồ trữ nước:
Hồ Volkerak – Zoommeer là hồ
lớn được thiết kế để chứa nước tạm
thời ở Hà Lan. Trong trường hợp
xảy ra một cơn bão làm mực nước
dâng cao đột ngột, tăng nguy cơ xảy
ra lũ và lũ quét thì hồ chứa nước tạm thời Volkerak – Zoommeer đảm nhận vai trò
chứa nước tạm thời, tránh chảy tràn và làm ngập trong khu vực sinh sống của người
dân [19].
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3. Di dời đê:
Di dời đê hướng vào trong nhằm
tăng diện tích cho vùng lũ, cung cấp
thêm không gian cho dòng chảy của
sông khi mực nước dâng cao. Đồng
thời, đê được di chuyển vào phía nôi
địa làm giảm áp lực chịu tải lên đê khi nước dâng. Khi đó, nước có nhiều diện tích
tiếp xúc với mặt đất hơn, tăng tốc độ thấm nước xuống nền đất và tầng nước ngầm.
4. Gia cố đê:
Gia cố đê là hành động cải tạo lại
những tuyến đê cũ trước đây, với những
tuyến đê xuống cấp hay không đạt được
các yêu cầu về kỹ thuật được nâng cấp
hay sửa chữa. Hành động này nhằm tăng
độ bền của các tuyến đê trước các vấn đề về thủy lợi. Mặt khác, với những tuyến đê
thấp thì nâng độ cao đê để tránh việc nước dâng cao làm chảy tràn vào khu vực cần
được bảo vệ.
5. Đường chia nước:
Đường chia nước là một kênh nước
được tạo ra nhằm phân nhánh từ
sông/kênh chính để xả bớt lượng nước
của sông/kênh chính. Điều này nhằm điều
chỉnh hướng đi của dòng chảy theo mong
muốn và làm giảm áp lực lên dòng chảy
chính của sông/kênh.
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6. Hạ thấp vùng lũ:
Hạ thấp hay đào làm tăng diện tích chứa nước ở vùng lũ, hạn chế vật cản, tăng
lưu lượng dòng chảy cho sông.
7. Giảm độ cao kè biển:
Kè biển được thiết kế nhằm giữ lại trầm
tích, tránh thất thoát ra biển, đặc biệt hạn chế
việc xói mòn bờ làm thay đổi vận tốc và sức
chứa của dòng chảy. Tuy nhiên trong trường lưu lượng nước tăng thì kè bờ biển làm
cản dòng, do đó cần phải giảm độ cao của kè bờ biển để làm tăng tốc độ thoát nước
của dòng chảy.
8. Dời đê:
Tuyến đê tiếp giáp sông của các
polder được hạ thấp hoặc di dời vào nội
địa. Điều này làm tăng lưu lượng và tốc
độ dòng chảy trong trường hợp mực
nước lên cao.
9. Loại bỏ vật cản:
Loại bỏ vật cản hay sửa đổi các thiết kế
các công trình hiện hữu mà nó làm thu hẹp
hay cản trở dòng chảy của sông/kênh để tăng
tốc độ thoát nước của dòng chảy.
Vai trò của không gian cho nước
KGCN là một giải pháp toàn diện trong thực hiện quản lý đồng bằng hay quản
lý thích ứng trước biến đổi khí hậu. Trong đó, KGCN đảm nhận vai trò giải pháp kỹ
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thuật để kết hợp với các yếu tố con người, chính sách, thủ tục, kinh tế… để hình
thành một quản lý thích ứng hoàn chỉnh.
Không gian cho nước là một giải pháp đa chức năng với nhiều phương cách thực
hiện khác nhau ở các khu vực, địa hình khác nhau. Với một định hướng chính là mở
rộng không gian cho dòng chảy của sông, nhằm chủ động kiểm soát và quản lý được
các vẩn đề thủy lợi tại khu vực quy hoạch. KGCN là một giải pháp được cân nhắc
trước những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bởi tính đa
chức năng và tính chiến lược. Tương tự như thực hiện tại Hà Lan, nó hạn chế được
ngập lụt, lũ, chống xâm nhập mặn, bảo vệ và tích trữ nước ngọt, đồng thời tăng chất
lượng cảnh quan hay không gian sống và phát triển của con người. Bằng cách tạo
ra nhiều không gian hơn cho nước, hay giữ nước tại các hồ chứa cho phép việc kiểm
soát nước đặc biệt tại những khu vực có mực nước không ổn định.
Trong nghiên cứu này, KGCN được xem xét tới khía cạnh quản lý nước ở khu
vực thượng nguồn sông Hậu ở vùng ĐBSCL. Trong bối cảnh BĐKH, nước biển
dâng đã gây ra nhiều bất lợi cho vùng ĐBSCL, việc duy trì những phương thức canh
tác, giải pháp hiện tại sẽ không an toàn cho hoạt động sống và nhu cầu phát triển
của con người. Do đó, KGCN được mong đợi như một giải pháp mới có khả năng
thực hiện được chính phủ Hà Lan đề xuất thực hiện tại ĐBSCL cho một sự phát
triển bền vững trong tương lai. KGCN không chỉ đóng vai trò là giải pháp quản lý
lũ cho riêng khu vực thượng nguồn được áp dụng và xây dựng, mà giải pháp KGCN
còn tác động tích cực lên những khu vực còn lại trong lưu vực. Giải pháp này tuy
cần nhiều không gian cho quy hoạch nhưng những phần không gian còn lại phục vụ
nhu cầu sống của con người thì được bảo vệ an toàn. Đó chính là nền tảng cho sự
phát triển tiếp theo về kinh tế - xã hội. KGCN có thể tạo một điều kiện tốt nhất về
mặt thủy lợi và không gian cho sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng ĐBSCL.
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Tuy nhiên, KGCN là một giải pháp yêu cầu sự quy hoạch tổng thể, tức là cần sự
liên kết với các ngành liên quan đến không gian quy hoạch trên toàn vùng. Với quy
mô thực hiện lớn nên cần kinh phí lớn, sự hợp tác của các bên liên quan và thống
nhất quan điểm thực hiện. Và sự đồng thuận về quy hoạch đất đai từ người dân liên
quan mật thiết đến sinh kế, tập tục, truyền thống văn hóa của người dân địa phương
dẫn tới khó khăn trong giai đoạn lên kế hoạch. Do đó, trước khi thực hiện KGCN
thì luôn cần có những báo cáo khảo sát thực tế chi tiết nhất để đảm bảo không xảy
ra gián đoạn nào trong khi thực hiện.
Lợi ích và khó khăn khi thực hiện giải pháp không gian cho nước
Lợi ích:
-

Kiểm soát được mực nước đặc biệt là thời điểm lũ về.

-

Tích trữ nước ở hồ chứa nước, đảm bảo lượng nước cho canh tác vào mùa
khô.

-

Hạn chế xâm nhập mặn ở khu vực hạ nguồn, gần cửa biển.

-

Cung cấp đủ nước cho nông nghiệp hạn chế sử dụng nước ngầm là nguyên
nhân làm sụt lún và nhiễm phèn.

-

Làm giảm sức nước tác động lên bờ sông, hạn chế sạt lở gây ảnh hưởng đến
đất canh tác hay nơi sinh sống,…

-

Tận dụng những vùng đệm để có thể canh tác vào mùa khô

-

Giải quyết được những bất cập từ hệ thống đê bao khép kín: ô nhiễm đất,
nước trong đê, chuột dịch hại,…

-

Là giải pháp linh động với đa dạng mô hình có thể lựa chọn cho từng khu
vực.

-

Tạo cảnh quan đẹp, và đảm bảo an toàn giao thông vào mùa lũ là lợi thế cho
những phát triển như du lịch và kinh tế trong tương lai tại khu vực.

Hạn chế:
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-

Do sông là một hệ thống nên thực hiện KGCN ở thượng nguồn sẽ làm thay
đổi chế độ nước của toàn khu vực.

-

Ảnh hưởng đến đa dạng sinh thái.

-

Thời gian thực hiện lâu dài và cần lên kế hoạch thực hiện trong giai đoạn lũ
về.

-

Giải pháp cần quỹ đất lớn cho các hạng mục công trình, tuy nhiên đất chính
là sinh kế chính của người dân.

-

Cần nguồn hỗ trợ lớn và được sự giúp đỡ từ các chuyên gia có kinh nghiệm
trong lĩnh vực để lựa chọn và thiết kế hợp lý các công trình.

-

Hệ thống đê bao trong giải pháp KGCN phải được xây dựng dựa trên những
tính toán về mực nước dâng và mực nước lũ, nên cần những báo cáo về dự
báo tương đối chính xác trong tương lại để hệ thống đê bao sau khi xây dựng
đạt hiểu quả.

-

Là giải pháp thay đổi không gian nên cần sự thống nhất và chấp thuận của
các bên liên quan cũng như sự thỏa hiệp các ngành phát triển của khu vực,
đem lại sự phát triển tối ưu.
Dự án không gian cho nước tại Hà Lan

Mực nước này càng dâng cao là thách thức lớn nhất cho đồng bằng Hà Lan hiện
nay. Năm 1993 và 1995, mực nước tại Hà Lan đã đạt đến mức báo động, nó làm suy
yếu hệ thống đê bao hiện tại và có thể dẫn đến sự sụp đổ. Khi mưa lớn kéo dài và
tăng tần suất trên mỗi năm, hàng ngàn người phải sơ tán khỏi nhưng khu vực không
an toàn. Gia cố lại hệ thống đê bao không phải là một giải pháp thỏa đáng. Do đó,
từ giải pháp không gian cho nước đã phát triển trở thành một dự án không gian cho
nước thuộc một trong ba cuộc “cách mạng” chống và quản lý nước tại đồng bằng
Hà Lan. Dự án bao gồm 30 khu vực thực hiện, cho phép sông được mở rộng hơn
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bằng cách di chuyển các tuyến đê, dào kênh dẫn nước phụ và đào sâu đồng bằng
ngập lũ [26].
Không gian cho nước là một giải pháp tiếp cận sáng tạo để bảo vệ khu vực sống
và giảm lũ lụt. KGCN không chỉ bảo vệ khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt mà còn cải
thiện chất lượng tổng thể khu vực, với ưu điểm mới lạ có thể phát triển du lịch là
một điểm cộng cho giải pháp này. Nói tóm lại, KGCN là một giải pháp tích hợp về
an toàn và chất lượng không gian sống. Dự án không gian cho nước được thực hiện
nhờ sự hợp tác của người dân, các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương,
công ty trực tiếp giám sát,… hỗ trợ thực hiện nhăm giảm tối đa những nguyên nhân
làm chậm trễ tiến độ cũng như chất lượng công trình. Không gian cho nước là một
dự án thí điểm cho Delta Progamme tại Hà Lan, được thiết kế chuẩn bị cho đồng
bằng Hà Lan trước những diễn biến khắc nghiệt của tự nhiên.
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CHƯƠNG 2.

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Nội dung nghiên cứu
Xác định đối tượng và mục tiêu nghiên cứu

Lập kế hoạch thực hiện

Phương pháp kế thừa

Thu thập thông tin

Phương pháp thu thập
thông tin

Phương pháp xã hội học
(phỏng vấn sâu)

Tìm hiểu tình hình thực tế ở khu vực nghiên cứu

Giải pháp thủy
lợi hiện nay

Khó khăn của
người dân

Nhu cầu của
người dân

Phân tích sự đồng thuận của người dân với

Phương pháp điều tra xã hội
học (phiếu khảo sát)

Phương pháp phân tích kết hợp

giải pháp Không gian cho nước

Báo cáo kết quả

Hình 2.1 Khung nghiên cứu
Những nội dung chính cần thực hiện đề hoàn thành và đạt được mục tiêu đề ra
trong báo cáo này bao gồm:
-

Tìm hiểu tình hình thực tế tại địa phương dồng thời khảo sát nhu cầu và khó
khăn hiện tại của người dân mà họ mong muốn cải thiện liên quan đến vấn
đề quản lý nước.

-

Phân tích sự phụ hợp của giải pháp KGCN ở khía cạnh xã hội.
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-

Tính toán mức sẵn lòng trả từ kết quả khảo sát của người dân tại khu vực
nghiên cứu kết hợp với 2 nghiên cứu tương đồng khác bằng phần mềm SPSS.

-

Phân tích và đưa ra hướng giải quyết cho giải pháp KGCN bằng phương pháp
SWOT.

2.2 Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thu thập và nghiên cứu tài liệu
Phương pháp nghiên cứu tài liệu là phương pháp thu thập thông tin một cách
gián tiếp, không tiếp xúc với đối tượng nghiên cứu. Phương pháp này nhằm thu thập
những thông tin từ những bài báo cáo đã được thực hiện làm nền tảng cho nghiên
cứu khoa học [2]. Việc thu thập và nghiên cứu tài liệu nhằm mục đích:
 Có thêm kiến thức rộng, sâu về lĩnh vực đang nghiên cứu.
 Nắm được phương pháp của các nghiên cứu đã thực hiện trước đây.
 Làm rõ hơn đề tài nghiên cứu và xây dựng luận cứ của đề tài.
 Tìm kiếm phương pháp luận hay luận cứ chặt chẽ hợn.
 Tránh trùng lập với các nghiên cứu trước đây, vì vậy đỡ mất thời gian và
công sức, tài chính.
Phương pháp điều tra khảo sát và phỏng vấn
Trong nghiên cứu thực hiện 2 phương pháp: phỏng vấn bán cấu trúc, và thu thập
thông tin thông qua phiếu khảo sát, kết hợp với quan sát thực tế.
 Quan sát và phỏng vấn về tình trạng hiện tại của người dân cũng như
nhu cầu của người dân.
 Tìm hiểu các yếu tố phù hợp hoặc không phù hợp với giải pháp KGCN
về mặt xã hội.
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Phương pháp SWOT
Phân tích SWOT là một công cụ dùng xác định định hướng, chiến lược phát triển
hệ thống để đạt một hay nhiều mục tiêu nào đó dựa trên nguyên lý hệ thống, trong
đó:
Phân tích điểm mạnh (S = Strength), điểm yếu (W= Weakness) là sự đánh giá từ
bên trong, tự đánh giá về khả năng của hệ thống (đối tượng) trong việc thực hiện
mục tiêu, lấy mục tiêu làm chuẩn đề xếp một đặc trưng nào đó là điểm mạnh (hỗ trợ
mục tiêu) hay điểm yếu (cản trở mục tiêu).
Phân tích cơ hội (O = Opportunities), thách thức (T = Threats) là sự đánh giá
các yếu tố bên ngoài chi phối đến mục tiêu phát triển của hệ thống (đối tượng), lấy
mục tiêu làm chuẩn để xếp một đặc trưng nào đó của môi trường bên ngoài là cơ
hội (hỗ trợ mục tiêu) hay thách thức (cản trở mục tiêu) [13].
Bảng 2.1 Mô hình SWOT
Tích cực

Tiêu cực

Bên trong hệ thống

Các điểm mạnh

Các điểm yếu

Môi trường bên ngoài

Các cơ hội

Các thách thức

Sử dụng phương pháp SWOT trong bài nghiên cứu nhằm thực hiện tổng hợp lại
toàn bộ báo cáo về giải pháp KGCN trong việc tăng cường quy hoạch chiến lược tại
cho ĐBSCL khi thực hiện giải pháp KGCN với khảo sát được thực hiện tại huyen5
An Phú, tỉnh An Giang. Từ những tổng hợp đó, phương pháp cho ra một cái nhìn
tổng quát về giải pháp KGCN cũng như các yếu tố bên trong của giải pháp KGCN
và các tác động từ bên ngoài vào khả năng thực thi KGCN khi thực hiện tại An Phú.
Trong bài, phân tích SWOT được sử dụng như một phép tổng hợp toàn diện về giải
pháp KGCN.
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Phương pháp phân tích kết hợp
Về mặt lý thuyết, phương pháp phân tích kết hợp (conjoint analysis) ra đời năm
1978 do Green và Srinivasan đề xuất “Bao hàm những mô hình (models) & kỹ thuật
(techniques) nhằm nhấn mạnh sự chuyển thể từ những câu trả lời mang tính chất
chủ quan sang những thông số có thể ước lượng được”. Sau đó được sử dụng rộng
rãi trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường nhằm tìm hiểu sở thích của người tiêu dùng
về các đặc tính của hang hóa sao cho các tính năng mới và giá cả của những hàng
hóa sắp ra mắt có thể được định hướng một cách phù hợp với nhu cầu và sở thích
của người tiêu dùng. Phân tích kết hợp (PTKH) bắt đầu được sử dụng trong lĩnh vực
định giá tài nguyên môi trường và các dịch vụ môi trường kể từ những năm 1990
với kết quả ước tính trên sự sẵn lòng trả WTP [5]. Trong khóa luận này, phương
pháp PTKH được sử dụng để xác định mức độ ưa thích của người dân tại khu vực
nghiên cứu cho những dịch vụ môi trường giả định, mang tính “kịch bản”. Một trong
những đặc tính quan trọng của PTKH là: một vài thuộc tính của các dịch vụ môi
trường sẽ có thể được định giá cùng một lúc. Do các tình huống chọn lựa đối với
các sản phẩm hay dịch vụ môi trường sẽ thay đổi theo từng khách hàng và theo thời
gian, đồng thời, mỗi một sự lựa chọn sẽ không chỉ quan tâm trên duy nhất một thuộc
tính của sản phẩm hay dịch vụ môi trường, nên nếu so với các phương pháp định
giá khác, phương pháp PTKH sẽ cho phép người tiêu dùng (người được hỏi) đạt
được gần hơn sự lựa chọn gần sát với sở thích của mình nhất, đó là sự lựa chọn thực
tế nhất (real choice). Ba thuộc tính thành phần là mô hình lúa mùa nổi, mô hình
tôm- rừng ngập mặn và không gian cho nước được lựa chọn cho dịch vụ môi trường
về phát triển bền vững ĐBSCL.
WTP (Willingness to Pay) là thước đo độ thỏa mãn, đồng thời là thước đo lợi
ích và là đường cầu thị trường tạo nên cơ sở xác định lợi ích đối với xã hội từ việc
tiêu thụ hoặc bán một mặt hàng cụ thể. Việc xem xét các ước tính hợp lệ của WTP
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là cần thiết cho việc phát triển một chiến lược tối ưu. Trong phương pháp phân tích
kết hợp, WTP được rút ra thông qua những hành vi lựa chọn thực tế của người tiêu
dùng được quan sát trong những tình huống cụ thể.
Phân tích kết hợp bao gồm 3 phương pháp:
1. Thử nghiệm lựa chọn (choice experiment);
2. Xếp hạng (ranking);
3. Cho điểm những sự kết hợp (full profile rating).
Đối với nghiên cứu này, thì phương pháp cho điểm những sự kết hợp được lựa
chọn để thực hiện. Nhằm xem xét các thuộc tính cùng lúc và ngang bằng nhau về
các cơ hội lựa chọn. Theo Pearce & Ece (2002, trang 30), trong số các phương pháp
định giá kinh tế, phương pháp phân tích kết hợp được xếp vào nhóm phương pháp
phát biểu sở thích (Stated preference) mô tả sự lựa chọn theo cách lấy WTP ngẫu
nhiên, ngược lại với nhóm phương pháp bộc lộ sở thích (Revealed preference) –
WTP được rút ra thông qua những hành vi lựa chọn thực tế của người tiêu dùng
được quan sát trong những tình huống cụ thể. Do nhóm phương pháp phát biểu sở
thích được thực hiện dựa trên việc thực hiện những bảng hỏi với câu hỏi dành cho
người tiêu dùng là các tình huống giả định về các dịch vụ môi trường nên được xem
là khá “linh hoạt” và có thể được áp dụng trong hầu hết các tình huống định giá [35].
Các giá trị không sử dụng của tài nguyên – môi trường, ví dụ: giá trị tồn tại
(Existence values) của các loài đặc hữu chỉ có thể được định giá bởi nhóm phương
pháp phát biểu sở thích. Trong nhóm phương pháp này, phương pháp đánh giá ngẫu
nhiên (Contingent valuation method) là phương pháp phổ biến nhất và được sử dụng
rộng rãi hơn cả. Tuy nhiên, phương pháp đánh giá ngẫu nhiên chỉ có thể định giá
được một cách toàn diện một chủ thể môi trường, mà không thể định giá riêng lẻ
từng thuộc tính của chủ thể có sự bao hàm với một số các cấp độ khác nhau của
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thuộc tính mục tiêu, trong khi phương pháp phân tích kết hợp lại hoàn toàn có thể
làm được điều đó [34]. Đây cũng là lý do để phương pháp phân tích kết hợp được
áp dụng trong nghiên cứu này.
Trong một tình huống mua người mua đánh giá các thuộc tính như giá cả, hiệu
suất, màu sắc và thương hiệu của một sản phẩm để lựa chọn sản phẩm đó là hấp dẫn
nhất cho họ. Trong một tình hình thực tế, người mua ít khi tìm thấy các sản phẩm
cuối cùng, nhưng vẫn có thể lựa chọn sản phẩm tốt nhất từ tất cả những thuộc tính
có sẵn. Người tiêu dùng phải xem xét tất cả các thuộc tính với nhau. Sự kết hợp
khác nhau cho phép người tiêu dùng chọn lựa, xếp hạng hoặc xếp hạng lựa chọn
thay thế sản phẩm định trước khác nhau. Các lựa chọn thay thế tất cả đều có một bộ
khác nhau của các thuộc tính và mức độ của các thuộc tính. Bằng cách thay đổi mức
độ của các thuộc tính trình bày cho những người tiêu dùng trả lời, sở thích của người
tiêu dùng sẽ được tiết lộ [21].
Phân tích kết hợp liên quan đến việc đo lường án tâm lý (chẳng hạn như sở thích
của người tiêu dùng, hoặc chấp nhận) hoặc tương nhận thức hoặc sự khác biệt giữa
các lựa chọn thay thế sự lựa chọn. Tên “phân tích kết hợp” có ý nghĩa là nghiên cứu
những tác động chung đến sự lựa chọn của người được khảo sát [17].
Và để có thể xác định được các thuộc tính thì cần có một kiến thức tốt về các
tiêu chí để người tiêu dùng có thể chọn lựa. Vì vậy, cần có các thông tin để có thể
xác định chính xác thuộc tính cần khảo sát, thông tin này có thể thu được qua [32]:
 Nghiên cứu khảo sát
 Nghiên cứu nhóm
 Nghiên cứu mô tả
 Các chuyên gia đánh giá
Trong phương pháp phân tích kết hợp, các đặc điểm của hàng hóa được quy
thành các thuộc tính và cấp độ. Lấy một ví dụ đơn giản từ lĩnh vực nghiên cứu thị
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trường: một chiếc balô có các thuộc tính chính là màu sắc, chức năng chống sốc khi
đựng máy tính xách tay, và chức năng bền. Cụ thể, lấy trường hợp thuộc tính màu
sắc của chiếc balô thì các cấp độ màu là màu xanh, đen, bạc. Các thuộc tính và cấp
độ như trên sẽ được sử dụng cho thiết kế bảng câu hỏi. Một câu hỏi của bảng câu
hỏi là một sự kết hợp của các thuộc tính và cấp độ của hàng hóa.
Cụ thể hơn, để có thể hình ảnh hóa cho ví dụ của vừa đề cập trên đây, câu hỏi
sau đây được đặt ra cho một số khách hàng: làm thế nào để xác định xác suất mà
anh/chị muốn mua chiếc balô có các đặc điểm như sau:
Thuộc tính 1: Màu sắc: Đen;
Thuộc tính 2: Khả năng chống sốc khi đựng máy tính xách tay;
Thuộc tính 3: Độ bền;
Giá: 500.000 VNĐ
Câu trả lời của những người được hỏi sẽ được đánh giá như sau: Nếu người được
hỏi cảm thấy muốn mua nó, câu trả lời của họ là 100%. Nếu người được hỏi không
muốn mua nó, câu trả lời là 0%. Nếu họ cảm thấy nửa muốn nửa không muốn mua
sản phẩm, câu trả lời là 50%.
Như vậy, câu trả lời này thể hiện khả năng mua các sản phẩm, được coi là một
mức độ hài lòng của người trả lời (tức là một người tiêu dùng). P là xác suất mua
hàng của người tiêu dùng thứ j được kí hiệu là Pj (trong công thức 1). Giả sử, tiện
ích (tức là mức độ hài lòng của người trả lời /người tiêu dùng) thể hiện cho một tổng
hợp của tất cả các giá trị tiện ích thành phần (part-worth), thể hiện bằng xj (trong
công thức 1), thì câu trả lời của một khách hàng cho giá trị trên Pj đó chính là khả
năng/xác suất mua (hoặc chấp nhận) sự kết hợp giữa một số các thuộc tính và cấp
độ. Công thức được viết như sau:
𝑷𝐣 = 𝐔(𝑿𝒋 ) + 𝛆 = ∑𝛃𝒌 × 𝒌𝒋 + 𝛆
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Trong đó: βk; hệ số được ước tính, ε; sai số
Mỗi một hệ số trong công thức trên sẽ thể hiện tầm quan trọng của từng thuộc
tính và cấp độ của sản phẩm đối với người được hỏi. Bên cạnh đó, bằng cách chia
hệ số của một thuộc tính và cấp độ cho hệ số của giá, mức sẵn lòng trả (WTP) của
người tiêu dùng cho từng thuộc tính và mức độ sẽ được thể hiện. Đây là một lợi thế
của phương pháp phân tích kết hợp, mức sẵn lòng trả (WTP) cho mỗi thuộc tính
(mỗi chức năng của balô) sẽ được ước lượng một cách cụ thể trong khi các phương
pháp phân tích khác như phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM) chỉ có thể ước
lượng WTP cho bản thân chính chiếc balô đó
Phương pháp phân tích kết hợp có ưu, nhược điểm như sau:
Ưu điểm
Trong khi Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM) cho biết mức sẵn lòng trả
(WTP) cho sản phẩm thì khi thực hiện phương pháp phân tích kết hợp (CA) có thể
tính được mức sẵn lòng trả cho từng thuộc tính của sản phẩm. Chỉ trừ trường hợp,
sử dụng CVM nhưng lại chỉ đích danh từng thuộc tính trong khi thực hiện khảo sát,
thì trong trường hợp này, CVM cũng cho ra được WTP cho từng thuộc tính.
Sử dụng phương pháp phân tích kết hợp trong thị trường sẽ tìm ra được thuộc
tính yêu thích, từ đó biết được xu hướng thị trường sắp tới là gì, nhằm hoạch định
ra các kế hoạch phù hợp. Trong lĩnh vực Môi trường, có thể sử dụng phương pháp
này để biết được mức sẵn lòng trả cho các sản phẩm môi trường, cũng như bổ sung,
thay đổi thuộc tính nào để thị trường chấp nhận.
Nhược điểm
Trong quá trình thực hiện khảo sát, cần phải giải thích cụ thể, cũng như phiếu
khảo sát phải giải thích rõ ràng, tránh sự nhầm lần. Do sự kết hợp giữa các các độ
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của thuộc tính khá mới lạ, đối tượng khảo sát khó hình dung được vấn đề cần được
giải đáp.
2.3 Các bước thực hiện nghiên cứu
Bước 1: Xác định mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài bao gồm:
 Những khó khăn về thủy lợi đáng quan tâm của địa phương.
 Những giải pháp thủy lợi đã và đang thực hiện ở địa phương.
 Tiềm năng phát triển giải pháp KGCN tại địa phương, đặc biệt là khu
vực Bùng Bình Thiên.
Bước 2: Xác định khu vực nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu
Khu vực nghiên cứu tập trung tại các xã Nhơn Hội, xã Khánh An (khu vực điển
hình cho giải pháp KGCN)
Đối tượng nghiên cứu bao gồm các đối tượng chịu tác động chính từ các vấn đề
thủy lợi:
 Nông dân đang sinh sống và có thực hiện canh tác nông nghiệp trên địa bàn
khu vực.
 Người dân trên địa bàn với sinh kế chính là ngành nghề đánh bắt và nuôi
trồng thủy sản.
 Cán bộ quản lý địa phương nắm giữ các thông tin về quy hoạch tại địa
phương.
Cỡ mẫu cho khảo sát ở khu vực xã Khánh Bình và Quốc Thái có tổng số hộ gia
đình là 5181 hộ. Do xác định được cỡ mẫu nên công thức được sử dụng là:

𝒏=
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Trong đó:
n: Số đơn vị tổng thể mẫu
N: Số đơn vị tổng thể chung
e: phạm vị sai số chọn mẫu
Quy mô mẫu đượct hực hiện với độ tin cậy là 87%, sai số cho phép nằm trong
khoảng 13%. Tính theo tổng số hộ gia định xã Khánh Bình và xã Quốc Thái là 5181
hộ nên phép tính cỡ mẫu được thực hiện gồm 60 phiếu khảo sát.
Bước 3: Thực hiện phỏng vấn sâu các đại diện cho từng đối tượng nghiên
cứu đã xác định trước vào ngày 28/03/2016.
Xác định rõ các nhóm câu hỏi:
 Nhóm câu hỏi về thông tin người được phỏng vấn.
 Nhóm câu hỏi về nhu cầu của người dân.
 Nhóm câu hỏi về nhận thức của người dân đối với giải pháp KGCN.
Riêng đối với đối tượng là cán bộ khu vực, nắm giữ các thông tin về quản lý,
chính sách và tình hình chung tại địa phương thì thực hiện phỏng vấn tập trung các
câu hỏi mở:
 Nhóm câu hỏi về thông tin người được phỏng vấn.
 Nhóm câu hỏi về tình hình chung về thủy lợi ở địa phương.
 Nhóm câu hỏi về các chính sách hay định hướng trong tương lai.
 Nhóm câu hỏi về khả năng thực hiện giải pháp KGCN tại địa phương
theo đánh giá chuyên môn của nhà quản lý.
Bước 4: Xây dựng phiếu khảo sát
Dựa trên mục tiêu nghiên cứu của đề tài về xác định nhu cầu và mong muốn của
người dân trong việc áp dụng giải pháp KGCN tại địa phương và kết quả của tình
hình thực tế tại địa phương để thiết kế bảng câu hỏi.
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Trong đó, do tình hình thực tế nên bảng hỏi được chia làm hai nhóm: nhóm câu
hỏi định tính theo phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (60 phiếu) và nhóm câu hỏi
định lượng sử dụng phương pháp phân tích kết hợp để tính sẵn lòng trả (180 phiếu).
Bước 5: Tiến hành khảo sát khu vực nghiên cứu
Dựa trên những thông tin thứ cấp thu thập được và tham khảo các ý kiến từ Thầy
Phạm Duy Tiễn, chuyên ngành Quản lý đất đai tại Đại học An Giang về khu vực
điển hình cho việc thực hiện khảo sát. Khu vực khảo sát được chọn là 2 xã Quốc
Thái và Khánh Bình với lý do là:
(1) Đây là vùng thượng nguồn sông Hậu, có Hồ chứa nước Búng Bình
Thiên có tiềm năng phát triển giải pháp KGCN về hồ trữ nước, tăng cường
quản lý lũ.
(2) Dân cư thưa thớt, mục đích sử dụng đất là nông nghiệp nên hạn chế
áp lực từ vấn đề quỹ đất.
(3) Vùng thượng nguồn phù hợp với chức năng quản lý lũ của giải pháp
không gian cho nước. Mặt khác, khi vùng thượng nguồn quản lý được lũ thì
những vùng trung và hạ nguồn cũng ổn định hơn là nền tảng để phát triển các
công trình khác.
Bước 6: Tiến hành khảo sát lần thứ hai
Thực hiện khảo sát bằng phiếu khảo sát đã được thiết kế từ ngày 14/5/2016 đến
ngày 17/05/2016 tại những khư vực đã lên kế hoạch trước là vùng ven Búng Bình
Thiên thuộc xã Quốc Thái và xã Khánh Bình.
Bước 7: Xử lý thông tin
Thông tin được thu thập và xử lý từ phần mềm SPSS và Excel.
Bước 8: Báo cáo kết quả.
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CHƯƠNG 3.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1 Kết quả phân tích dựa trên tài liệu nghiên cứu
So sánh quy hoạch chiến lược và quy hoạch truyền thống
Việc so sánh giữa quy hoạch truyền thống và quy hoạch chiến lược cho thấy sự
khác nhau đặt biệt là bộc lộ được những bất cập hiện nay của quy hoạch truyền
thống, cho thấy sự cần thiết của quy hoạch chiến lược đại diện cho quy hoạch chiến
lược đồng bằng, và với quy hoạch truyền thống tại Việt Nam thì đặc trung là quy
hoạch tổng thể (quy hoạch chung).
Bảng 3.1 Bảng so sánh quy hoạch tổng thể và quy hoạch chiến lược
Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch chiến lược

Vai trò người Người cầm quyền sử dụng quy Quy hoạch chiến lược người
cầm

quyền hoạch do giới chuyên môn lập cầm quyền trực tiếp tham gia

và cộng đông để quản lý phát triển với nội tiến trình quy hoạch, tạo được
dân

chúng dung chủ yếu là kiểm soát.

tổ chức được sự hợp tác đa

trong

tiến

ngành, kết quả quy hoạch mới

trình

quy

đi vào thực tế nhanh chóng.

hoạch
Vai trò của Quy hoạch tổng thể là quy Các bước của quy hoạch chiến
quy

hoạch hoạch được nhất thể hóa bởi lược không nhắc đến quy hoạch

không gian

quy hoạch kinh tế - xã hội và không gian. Quy hoạch không
quy hoạch không gian.

gian được xem là một công cụ
để thực hiện các chiến lược, cần
đến đâu lập đến đó. Ở đây, quy
hoạch chiến lược tập trung quan
tâm đến tính định hướng.
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Yêu cầu về Quy hoạch tổng thể yêu cầu Quy hoạch chiến lược đòi hỏi
thông tin

mức độ thông tin thấp hơn so khối lượng thông tin cho khu
với quy hoạch chiến lược và chỉ vực phải thật hoàn chỉnh và chi
cần thông tin liên quan tại thời tiết cho bước thiết kế và lên kế
điểm thực hiên hay tương lai hoạch phù hợp và đem lại hiểu
ngắn.

Tầm nhìn

quả.

Tuy quy hoạch tổng thể có tấm Quy hoạch chiến lược có tầm
nhìn ngắn hơn so với quy hoạch nhìn xa hơn tức mang tính bền
chiến lược, và tuy có tính vững kết hợp được các mục tiêu
“chiến lược” nhưng không xác dài hạn và ngắn hạn.
định được mục tiêu chung.
liên Quy hoạch tổng thể có những Quy hoạch chiến lược đặt ra

Bên

phát triển riêng biệt theo thế mục tiêu chung được kết hợp từ

quan

mạnh từng vùng nhưng chưa mong muốn của các bên liên
tổng hợp thế mạnh của các vùng quan, từ đó tìm kiếm tiếng nói
khác nhau, tương tự như vậy đối chung trong giai đoạn thiết lập
với các ngành khác nhau là nên hạn chế được tối đa mâu
nguyên nhân cho nhiều mâu thuẫn giữa các bên liên quan.
thuẫn trong quy hoạch.
Giai

đoạn Các bước ra chính sách: thực Mô hình Hourglass: thực hiện

thực hiện

hiện theo 4 bước: (1) Hoạch theo 3 bước: (1) Thiết lập, (2)
định chính sách, (2) Thông qua Lập kế hoạch quy hoạch chiến
thể chế pháp lý, (3) Ban hành và lược đồng bằng, (3) Thực thi.
thực nghiệm, (4) Phản hồi.

Trong đó, mâu thuẫn của các

Chính sách hình thành từ tình bên được giải quyết từ bước (1),
hình thực tại, sau khi được ngoài ra trong giai đọan thực thi
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thông qua và thực hiện thì nhận luôn linh động giải quyết các
được phản hồi của các bên liên mâu thuẫn phát sinh khác nên
quan đối với chính sách đó, là khi hoàn thành sẽ hạn chế tới đa
lúc xuất hiện các mâu thuẫn hay những yếu tố tiêu cực.
các vấn đề bất cập.

Giải pháp Không gian cho nước
Dựa vào hiện trạng và những thông tin thứ cấp để xây dựng bảng so sánh những
lợi ích và thiệt hại khi thực hiện và không thực hiện giải pháp theo các khía cạnh về
kinh tế - xã hội và yếu tố môi trường. Tham khảo đánh giá tác động m i trường của
tiểu dự án “Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn
sông Cửu Long”. Theo đó sẽ có hai trường hợp xảy ra:
Trường hợp 1: “Không thực hiện giải pháp KGCN” là giữ nguyên tình trạng đê
bao hiện nay.
Trường hợp 2: “Thực hiện giải pháp KGCN” là trường hợp chấp nhận và thực
hiện giải pháp KGCN với những thực hiện chính là thay đổi hệ thống đê bao, làm
hỗ trữ nước và tạo kênh dẫn nước.
Bảng 3.2 Bảng so sánh nhữngt hay đổi khi thực hiện và không thực hiện giải pháp
không gian cho nước
Yếu tố tác

Không thực hiện giải pháp

động

KGCN

Thực hiện giải pháp KGCN

Tác động đến kinh tế xã hội
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Yếu tố tác

Không thực hiện giải pháp

động

KGCN

Thực hiện giải pháp KGCN

Giải tỏa thu Không có giải tỏa thu hồi đất

Giải tỏa và thu hồi đất ven sông

hồi đất

đề thực hiện xây dựng hệ thống
đê bao và làm đường chia nước
ở các khu vực gần sông, Búng
Bình Thiên

Mất đất do Đất bị mất do ảnh hưởng từ Công trình được kiên cố hoá và
sạt lở, sử dòng chảy của sông làm mất dịch chuyển vào phía trong nên
dụng

đất đất và gây nguy hiểm cho hộ hạn chế tối đa nguy cơ sạt lở

gia

cố dân ở khu vực sạt lở

tuyến đê
Ổn

định Hiện nay sản xuất bị đê bao Loại trừ ảnh hưởng của lũ. Chủ

sản xuất

khép kín làm ảnh hưởng nông động hơn trong việc quản lý
nghiệp và ngư nghiệ cũng như nước, bao đê khép kín hợp lý
sự bền vững của môi trường và hơn bảo vệ an toàn nơi ở của
sản xuất trong tương lại.

người dân.

Thiệt hại về Hàng năm người dân và chính Chi phí cho thực hiện dự án ban
kinh tế

quyền địa phương phải chi phí đầu khá cao cũng như chi phi
từ 4 – 10 tỷ để duy tu tuyến bờ giám sát, duy tu các hệ thống
bao để sản xuất [12].

kỹ thuật của dự án. Nhưng hại
chế được những thiệt hại không
mong muốn.
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Yếu tố tác

Không thực hiện giải pháp

động

KGCN

Thực hiện giải pháp KGCN

Thiệt

hại Tuyến đê bao chưa kiên cố nên Đê bao kết hợp với những

do lũ

một số thời điểm bờ bao bị vỡ đường chia nước và hồ trữ nước
gây thiệt hại cho sản xuất và Bùng Bình Thiên, làm giảm
phải tốn chi phí khắc phục.

những tác động xấu, đồng thời
vẫn tiếp nhận được nhựng lợi
ích từ lũ.

Tăng

thu Thu nhập chủ yếu của người Phát triển những thế mạnh hiện

nhập

dân là nông nghiệp và ngư tại dù diện tích đất cho nông
nghiệp nhưng bị hạn chế bới nghiệp bị hạn chế do thiết kế
hậu quả của đê bao khép kín cho KGCN nhưng có phát triển
toàn diện.

du lịch sinh thái.

Phát

triển Nông nghiệp: đất dần bị thoái Thu hút được nhà đầu tư để

các

mô hóa do hệ thống đê bao khép phát triển du lịch và tạo việc

hình
kế

sinh kín, mức sử dụng phân bón làm.
tăng thêm. Giảm năng suất cây Trỡ lại với canh tác bền vững
trồng và phải chuyên cơ cấu với lúa 2 vụ hay lúa mùa (lúa
câu trồng (Thu hẹp diện tích nổi) đạt năng suất cao.
trồng lúa).

Người dân được chuyển giao

Ngư nghiệp: hiện nay mô hình phương thức sản xuất mới
đê bao ảnh hưởng ít đến ngư trong mùa lũ, sống chung với lũ
nghiệp nhưng ngăn cá vào đồng
tác động đến sự sinh trưởng và
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Yếu tố tác

Không thực hiện giải pháp

động

KGCN

Thực hiện giải pháp KGCN

phát triển. Đồng thời khi xả lũ, và coi nước lũ là nguồn tài
nước xả từ đồng còn dư lượng nguyên để phát triển sản xuất.
thuốc bảo vệ tích tụ lâu làm ô
nhiễm nước và chết cá.
Giải quyết Người dân không có việc làm Người dân thực hiện các mô
công

ăn hoặc phải đi làm thuê cho các hình sinh kế trong mùa lũ.

việc

làm khu vực khác.

vào mùa lũ

Không còn chịu những bất tiện
vào mùa lũ, do mực nước lũ
được kiểm soát.

cao Sản phẩm chưa có được thị Các sản phẩm sản xuất trong

Nâng

giá trị các trường đầu ra ổn định, chưa khu vực có điều kiện phát triển
sản

phẩm đảm bảo đầu ra và chưa đảm theo các tiêu chuẩn xuất khẩu

sản

xuất bảo được những tiêu chuẩn và có thể được phát triển

trong vùng

xuất khẩu.

thương hiệu để gia tăng giá trị,
tăng lợi nhuận cho người nông
dân.

Tác động đến môi trường
Nguy

cơ Tăng, do người dân chuyển Kiểm soát được mực nước lũ.

tác

động sang đê bao triệt để tự phát.

đến

mực

nước lũ
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Yếu tố tác

Không thực hiện giải pháp

động

KGCN

Tác

Thực hiện giải pháp KGCN

động Có nguy cơ làm giảm thoát lũ Không làm ảnh hưởng đến

đến

khả chính vụ nếu người dân tự ý lên thoát lũ chính vụ.

năng thoát đê bao.
lũ
Thời

gian Không thay đổi nếu người dân Tại các khu vực nuôi thủy sản

lưu

nước không lên đê bao triệt để, khi sẽ gia tăng do cần giữ nước dài

trên

đồng người dân lên đê bao triệt để lũ hơn để nuôi thủy sản. Giải pháp

ruộng

và sẽ không còn được chứa trên KGCN có thể tăng trữ nước tại

khu vực dự ruộng.

Búng Bình Thiên, và mở rộng

án sau khi

vùng đệm nơi chứa nước vào

lũ rút

mùa nước nổi để tăng diện tích
thấm nước, rút ngăn thời gian
ngập.

Ảnh hưởng Các hoạt động sản xuất chưa có Chương trình IPM; chương
đến
trường

môi nhiều kỹ năng nên người dân sử trình “một phải năm giảm”
dụng dư phân bón và dư thuốc được thực hiện rộng rãi trong
bảo vệ thực vật so với nhu càu toàn huyện An Phú góp phần
thực tế.

giảm 30% lượng phân bón

Thiếu kỹ thuật sản xuất nên trong sản xuất. Giảm lượng
mặc dù sử dụng dư phân bón thuốc bảo vệ thực vật sử dụng.
năng suất cũng không cao, đôi Có thể học hỏi các mô hình kết
hợp (Ví dụ: tôm-lúa, lúa –
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Yếu tố tác

Không thực hiện giải pháp

động

KGCN

Thực hiện giải pháp KGCN

khi còn làm gia tăng sâu hại, màu,..) hạn chế sử dụng các
sâu bệnh kháng thuốc.

thuốc bảo vệ thực vật, phát
triển trồng theo các tiêu chuẩn
xuất khẩu, hạn chế ổ nhiễm từ
giai đoạn sản xuất.

Xu hướng Người dân sẽ tự ý lên đê bao Người dân ổn định sản xuất và
lên đê bao triệt để để sản xuất, ảnh hưởng có được phương án sản xuất
triệt để

đến thoát lũ khu vực thượng trong lũ coi lũ là nguồn tài
nguồn.

nguyên để phát triển chứ không
phải là thiên tai.

Hỗ

trợ Tuyến đê bao hiện hữu nằm sát Tuyến đê bao mới được dịch

thoát lũ đầu bờ kênh nên các năm lũ đến chuyển vào phía nội đồng từ 10
vụ vào năm sớm, nội đồng chưa thu hoạch - 100 m so với tuyến đê hiện
lũ đến sớm thì sẽ không hỗ trợ thoát lũ đầu hữu. Vào các năm lũ đến sớm
và lớn

vụ so với hiện trạng.

khoảng không này sẽ là hành
lang hỗ trợ thoát lũ đầu vụ.

Hỗ

trợ Trong tương lai khả năng thoát Trong tương lai nhờ tính lan toả

thoát

lũ lũ khu vực đầu nguồn có thể bị của mô hình sinh kế, các khu

chính

vụ thu hẹp do người dân tự ý lên vực đê bao 3 vụ có hướng đưa

trong tương đê bao 3 vụ để sản xuất.

lũ vào để sản xuất thủy sản thay

lai

vì sản xuất lúa 3 vụ, gia tăng
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Yếu tố tác

Không thực hiện giải pháp

động

KGCN

Thực hiện giải pháp KGCN

khả năng chứa lũ cho khu vực
thượng nguồn.
3.2 Kết quả phân tích phỏng vấn sâu
Nghiên cứu này, có sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu và thực hiện 8 phỏng vấn
với đa dạng nhóm đối tượng. Phỏng vấn này xoay quanh các vấn đề về thủy lợi, đê
bao cùng những vấn đề liên quan. Thông tin người tham gia phỏng vấn sâu (khảo
sát lần thứ nhất):
Bảng 3.3 Bảng tổng hợp thông tin người được phỏng vấn
Nhóm
STT
đối
tượng

Thông tin người được phỏng vấn
Họ và tên

Năm
sinh

Trình độ

Nguyễn Ngọc Khải

1975

Đại học

2

Huỳnh Văn Vững

1962

10/12

3

Bùi Văn Thuần

1963

3/12

Bùi Tấn Vinh
Nguyễn Hùng
Cường

1966

9/12

Trưởng trạm khuyến
nông huyện An Phú
Vườn tạp: Lúa (7ha),
xoài (0.5ha)
Vườn tạp: Lúa (5ha),
xoài (1.5ha)
Độc canh lúa (25ha)

1978

4/12

Bắp (7ha) ngoài đê

4
5

Cán
bộ

Nông dân

1

6

7
8

Ngư
dân
Khác

Ghi chú về ngành nghề

Trần Văn Ép

1992

5/12

Lúa (30ha), bắp (78ha), dừa (100 gốc)
xoài (200 gốc).
Ao nuôi cá, vịt (4ha)

Trần Thị Tác

1961

2/12

Chài lưới, nuôi cá bè

Huỳnh Hữu Rùm

1938

2/12

Làm công, chài lưới
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Giải pháp thủy lợi đã được thực hiện tại địa phương
Đê bao

Hình 3.1 Mô hình xây dựng đê bao [12]
Khu vực bị lũ do hệ thống sông Mekong thường không ảnh hưởng nhiều do dân
cư còn thưa thớt và sống tập trung ở 2 ven bờ sông Hậu. Khai thác và phát triển
vùng đất phù sa màu mỡ, người ta đã bắt đầu sinh sống đông đúc hơn, điều này cũng
làm thiệt hại trong những đợt lũ đáng ngại hơn. Tại huyện An Phú nói riêng và
ĐBSCL nói chung, vào những năm lũ lớn thường xảy ra ngập lụt kéo dài trên diện
rộng, ngập sâu khoảng 0.5-4.0m tùy từng nơi và từng khu vực. Do đó, hằng năm
những ảnh hưởng từ lũ tác động nghiêm trọng đến hoạt động sống và phát triển của
người dân. Để bảo vệ cuộc sống và sản xuất, từ giữa thế kỷ XX, nhân dân ta đã biết
xây dựng những đê bao, bờ bao quy mô nhỏ và theo thời gian nó phát triển thành đê
bao tháng 8 (hay đê bao lửng) để bảo vệ ruộng lúa hè – thu, xuân – đông. Đến cuối
thế kỷ XX, với những khu vực ngập sâu và canh tác lúa nổi, chính quyển địa phương
đã có những đề nghị xây dựng đê bao khép kín để canh tác lúa 3 vụ hay cây lâu năm.
Năm 2000, khu vực huyện An Phú được đề xuất xây dựng đê bao khép kín cho toàn
vùng sau trận lũ lớn với đỉnh lũ khoảng 5m và sức ép về an ninh lương thực khi các
khu vực trung tâm định hướng quy hoạch đô thị, và đến năm 2012 thì hầu hết các
khu vực đã được bao đê. Trên địa bàn hiện nay được chia làm 3 khu vực: khu vực
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không đê bao, khu vực đê bao khép kín (đê bao triệt để) và đê bao tháng tám (đê
bao lửng).
Theo số liệu năm 2012, hệ thống đê bao chiếm khoàng 65% diện tích toàn vùng.
Những hình thức bao đê hiện nay đều phụ thuộc vào nhu cầu của người dân. Những
khu vực lúa 3 vụ và 2 vụ,…Phỏng vấn trưởng trạm khuyến nông huyện An Phú ông
Nguyễn Ngọc Khải_Công tác xây dựng đê bao cho toàn vùng từ năm 2010 đã gần
như hoàn thành vào năm 2012. Mô hình tuyến đê bao hiện nay được tận dụng làm
đường giao thông trong khu vực. Tuy chỉ là đất được đắp cao nhưng đó được xem
là cao độ sinh hoạt cho khu vực. Đê bao được xây dựng dựa trên đường giao thông
của khu vực. Do đó, với hệ thống đê bao khép kín cho hai bên bờ sống, một bờ sẽ
có vùng đệm (bờ được bồi đắp) và không có vùng đệm (bờ không bồi đắp) với khu
vực này có khả năng xảy ra sạt lở.
Những tác động của đê bao
Thiệt hại:
-

Mất phù sa, thoái hóa đất: gián tiếp gây ra sụt lún và tích tụ phèn (Tham khảo
ý kiến từ ThS. Trần Đức Dũng, Trung tâm Quản lý nước và Biến đổi khí hậu,
Đại học quốc gia TP. HCM), tăng chi phí sử dụng phân bón hóa học trong
nông nghiệp.

-

Ô nhiễm nước: ô nhiễm đất canh tác và chết cá, thiếu nước sạch cho sinh
hoạt

-

Phát sinh chi phí lắp đặt và duy trì hệ thống mô-tơ bơm nước

-

Ngăn cá vào nội đồng, làm giảm đa dạng sinh học

-

Dễ phát sinh dịch hại

-

Giảm năng suất trồng lúa
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-

Ngăn quá trình thoát nước, nước dâng cao hơn ở khu vực không được bao đê
và dễ xảy ra sạt lở đê bao.
Lợi ích:

-

Bảo vệ nhà cửa không bị ngập, đi lại thuận tiện hơn

-

Nuôi cá trông hồ không bị ngập

-

Đa dạng canh tác trên khu vực bao đê: tăng vụ lúa, trồng màu và cây ăn trái.

-

Tạo điều kiện chăn nuôi gia súc, gia cầm

-

Tạo thêm việc làm

Sinh kế
Theo số liệu thống kê năm 2012, diện tích đất nông nghiệp ở An Phú là 189,82
km2 chiếm khoảng 83,8% tổng diện tích của toàn huyện, diện tích đất trồng lúa là
167,05 km2 [28].
Do tính tự phát của người dân trong canh tác nên khó quản lý các loại nông sản
được canh tác nơi đây. Trước năm 2012, hầu hết đều trồng lúa nước và trồng 2 vụ
lúa. Sau năm 2012, đê bao được xây dựng nên được chia thành hai nhóm ngoài đê
bao vẫn trồng lúa 2 vụ và trong đê bao trồng lúa 3 vụ để tăng năng suất. Tuy nhiên
với nhóm đất trong đê bao, lũ không vào ruộng, đất không được bồi đắp phù sa, đất
không được “rửa”, canh tác liên tục 3 vụ nên đất hiện nay bị thoái hóa. Vì vậy, một
phần đất từ khoảng năm 2014, theo phỏng vấn của nhóm hộ nông dân thì họ đang
chuyển đất trồng lúa thành đất trồng màu như bắp, đậu bắp, kiệu, mè,…) đến đầu
năm 2016 thì có những dấu hiệu chuyển thành canh tác cây ăn trái (xoài). Theo xu
hướng, những chuyển đổi này đều mang tính tự phát của người dân theo ảnh hưởng
từ các yêu tố tự nhiên nên không được quản lý và kiểm soát.
Từ năm 2012 đến năm 2015, để đảm bảo an ninh lương thực, địa phương vẫn
khuyến khích trồng lúa và có những hỗ trợ cho người dân về kinh tế. Mức hỗ trợ
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năm 2012 là 25.000 đồng/công ruộng, đến năm 2015 là 75.000 - 80.000 đồng/công
ruộng, mức hỗ trợ này còn thấp và chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân hiện
nay.

Hình 3.2 Bản đồ thể hiện tình trạng sản xuất 2012 [12]
Đối với đối tượng là ngư dân, việc bao đê làm ngăn cá vào đồng, làm suy giảm
số lượng và giống loại cá. Do đó, tuy trước đây địa phương thường không cho phép
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nuôi cá bè nhưng hiện nay đã không cấm hoạt động nay và thường xuyên thả cá con
vào nhiều khu vực để duy trì nguồn thủy sản. Đối với một số hộ gia đình thì đây là
nguồn thu nhập chính nên khó tránh khỏi việc đánh bắt không bền vững nên hầu
như cá con được thả vào đồng và Búng Bình Thiên đều không duy trì đến khi sinh
sản và phát triển.
Nơi sinh sống

Hình 3.3 Hình ảnh về nhà sàn là một trong những giải pháp sống chung với lũ
[28]
Những nhận thức của người dân về lũ được thể hiện qua những giải pháp từ kinh
nghiệm sống đế đối phó với lũ. Do trình độ học vấn chưa cao, những hiểu biết hầu
hết là kinh nghiệm sống trải qua những thiệt hại sau các cơn lũ, người dân đã quan
tâm hơn về cách bảo vệ bản thân và tài sản. Hầu hết, những người dân đang sống ở
khu vực đều là người địa phương, đã sinh sống từ nhỏ. Họ tích góp các kinh nghiệm
của nhau và thông qua tuyên tuyền để phát triển và nhân rộng ra toàn khu vực. Các
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trẻ em đều biết bơi, nhà ở được thiết kế cao hơn mực nước lũ (độ cao bằng đê), và
những hoạt động sống đều dựa trên thời gian lũ về được thông báo trước. Nhà ở
được thiết kế dạng nhà sàn, họ có thể nuôi gia súc hay tận dụng làm kho chứa đồ
vào mùa khô, và hạn chế thiệt hại vào mùa lũ.
Đến năm 2002, chương trình tuyến dân cư, cụm dân cư vượt lũ được thực hiện
với mục tiêu chủ động “sống chung” với lũ giai đoạn một đến năm 2009. Như vậy,
những khu vực có nguy cơ ngập và các hộ gia đình nghèo được ưu tiên di dời đến
nơi an toàn tránh lũ. Mặc dù vậy, sinh kế của người dân gắn liền với sông nước và
sau trận lũ lụt năm 2000 thì không xảy ra lũ lớn nên khó khăn trong việc kêu gọi
người dân di dời nơi ở khi hoàn thành tuyến dân cư, cụm dân cư với các đối tượng
sống ven sông.
Ngoài ra, năm 2012 để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ, vào mùa lũ thường tổ chức
những điểm giữ trẻ mùa lũ được hỗ trợ từ nhà nước. Những điểm giữ trẻ được bố
trí ở nơi an toàn và giữ từ 15-40 trẻ tùy theo điều kiện và nhu cầu.
Hồ chứa nước Búng Bình Thiên (lớn)
Búng Bình Thiên bao gồm Búng Bình Thiên lớn (Búng lớn) và Búng Bình Thiên
nhỏ (Búng nhỏ). Búng Bình Thiên nằm trong địa phận các xã Khánh Bình, xã Nhơn
Hội và Quốc Thái. Trong đó, Búng Bình Thiên nhỏ có diện tích mặt hồ là 10 ha, độ
sâu trung bình là 5m. Búng Bình Thiên lớn có diện tích mặt nước là khoảng 190 ha,
độ sâu trung bình là 6m, với diện tích này Búng lớn là hồ chứa nước lớn nhất miền
Tây Nam bộ. Búng Bình Thiên là hồ nước ngọt tự nhiên lớn, nó trữ nước và cung
cấp nước ngọt cho khu vực phụ cận.
Tuy nhận nước chính từ sông Bình Di tại cầu 3C nhưng lại không bị đục với phù
sa như các kênh rạnh gần đó mà vô cùng trong xanh. Do vẻ đẹp đó mà Búng Bình
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Thiên được xem là nơi có tiềm năng du lịch sinh thái tự nhiên và đang được phát
triển.
Diện tích mặt Búng lớn thay đổi theo mực nước, khi nước lớn diện tích mặt Búng
có thể lên đến 300 ha (Nguyễn Ngọc Khải). Người dân sống tập trung ven Búng và
đê bao sát Búng. Với phần đê bao của bờ còn lại do có vùng đệm với khoảng cách
từ đê bao đến sông từ khoảng 15m đến hơn 20m gây khó khăn cho việc đặt máy
bơm nước nước cho sinh hoạt nên dân cư thưa thớt hơn.

Hình 3.4. Búng Bình Thiên
Vai trò của Búng Bình Thiên:
-

Trữ nước: Búng Bình Thiên lớn là nguồn nước chính cho toàn khu vực ven
Búng. Ngoài ra, với một số ít hộ gia đình cũng sử dụng nước máy thì nguồn
nước sử dụng cho nông nghiệp và các hoạt động sinh hoạt của gia đình bằng
các máy bơm nước được lắp đặt theo từng hộ gia đình từ Búng Bình Thiên.
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Vào mùa khô, Búng Bình Thiên đóng vai trò quan trọng cho việc đảm bảo
nguồn nước sử dụng ở địa phương.
-

Giữ nước: vào mùa lũ, Búng được xem như là hồ chứa nước làm giảm sức
mạnh lũ đến các khu vực hạ nguồn.

-

Sinh kế: đối với nông nghiệp, Búng Bình Thiên là nguồn nước chính cho
canh tác, nước được bơm vào ruộng bằng máy bơm đặc biệt là với canh tác
lúa cần nhiều nước. Đối với hộ dân sống bằng nghề đánh bắt cá, thì họ sống
hoàn toàn dựa vào nguồn thủy sản từ hệ thống sông Mekong vào mùa lũ dẫn
vào Búng. Ngoài ra vào mùa khô, tuy việc nuôi cá ở đây là không được phép
nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn nên vẫn xuất hiện các nhà bè nuôi cá
quy mô nhỏ.

-

Phát triển du lịch: Tuy tiếp nhận nguồn nước từ hệ thống sông Mekong,
nhưng nước trong Búng Bình Thiên không bị đục vì phù sa mà rất trong sạch.
Ngoài ra, kết hợp với cảnh thiên nhiên nơi đây được xem như có tiềm năng
phát triển du lịch sinh thái. Do đó, địa phương vẫn đang có những kế hoạch
để phát triển nơi đây thành khu du lịch sinh thái và tìm kiếm sự đầu tư.

Sự đóng góp của Búng Bình Thiên khi thực hiện giải pháp KGCN:
-

Vị trí địa lý: nằm tại vùng trên của ĐBSCL, nó phù hợp với quản lỹ lũ.

-

Là hồ chứa nước lớn nhất nên có ảnh hưởng lớn đến hệ thống thủy lợi khác
trên toàn khu vực.

-

Là hồ chứa nước có sẵn trong tự nhiên tức hạn chế những thay đổi khác tại
vùng mà tận dụng Búng Bình Thiên làm hồ chứa nước chính trong giải pháp
KGCN.

-

Có thể dựa vào Búng Bình Thiên để giải thích cho KGCN khi thực hiện côn
tác truyền thông.
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Nhu cầu của người dân địa phương về vấn đề thủy lợi
Nông dân
-

Tuy có những ảnh hưởng từ đê nhưng hầu hết người dân đều mong muốn
duy trì đê. Đối với khu vực thấp người nông dân trong đê bao đảm bảo được
an toàn và thời gian thu hoạch lúa Hè – Thu. Đối với những khu vực cao,
người dân ít bị ảnh hưởng bởi lũ thất thường tận dụng đường đê như đường
giao thông chính trong khu vực, di chuyển trong mùa nước nổi.

-

Trong những cuộc họp khuyến nông tại địa phương 100% người nông dân
tham gia đều mong muốn xả lũ (nông dân Bùi Tấn Vinh) nhằm cải tạo đất,
phục vụ nông nghiệp. Với những khu vực bao đê khép kín và vẫn còn duy trì
hình thức canh tác lúa 3 vụ đều mong muốn chuyển đổi canh tác lúa 2 vụ,
nhằm giảm được lượng phân bón sử dụng và năng suất cao hơn.

-

Theo ý kiến từ nông dân Trần Văn Ép mong muốn tiếp tục phát triển đường
giao thông trên tuyến đê, thuận tiện giao thương buôn bán nông sản. Mặt
khác đường giao thông phát triển tạo điều kiện để cấp điện cho người dân hỗ
trợ sinh hoạt và là nguồn điện sử dụng cho hệ thống bơm nước phục vụ tưới
tiêu.
Ngư dân

-

Mong muốn được hỗ trợ kinh tế, do những ảnh hưởng của chế độ lũ dẫn đến
việc thiết hụt thủy sản, ảnh hưởng đến nguồn sống chính. Đồng thời, bỏ lệnh
cấm nuôi cá trong khu vực Búng Bình Thiên để người dân an tâm nuôi trồng.

-

Đối với ý kiến xả lũ, ngư dân Trần Thị Tác cho biết là do tình hình đê bao
hiện nay làm ô nhiễm đất lẫn nguồn nước trong khu vực đê bao nên việc xả
nước sẽ rửa trôi các chất ô nhiễm gây ra chết cá nuôi và cá theo nước lũ về.
Cấp quản lý (trạm khuyến nông huyện An Phú)

-

Đảm bảo được đầu ra cho người dân khi nông sản đạt tiêu chuẩn.
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-

Phát triển du lịch sinh thái tạo thêm sinh kế cho người dân.

-

Quản lý được hiện trạng canh tác nhằm đưa ra định hướng cho toàn vùng
trong bối cảnh hiện nay.

3.3 Kết quả phân tích phiếu khảo sát
Thông tin chung
Nghiên cứu thực hiện khảo sát cho thông tin này bao gồm 60 phiếu (Mục 3.3)
và thực hiện khu vực ven Búng Bình Thiên (xã Quốc Thái, xã Khánh Bình).
Thông tin
Giới tính

Tuổi

Trình độ văn hóa

Ngành nghề

Tổng (%)
Nam

91.67

Nữ

8.33

Dưới 30

6.67

Từ 31 – 50

38.33

Trên 51

55.00

Cấp 1

51.67

Cấp 2

35.00

Cấp 3

13.33

Đại học và sau đại học

0.00

Nông nghiệp

66.67

Ngư nghiệp

20.00

Nông – Ngư nghiệp

3.33

Khác

10.00

Số thành viên trung bình
Số thành viên trung bình tham gia sản xuất

4
1.6 (47.5% tổng)

Cuộc khảo sát được lựa chọn khảo sát ở vùng ven hồ Búng Bình Thiên lớn và
nhỏ là khu vực bị tác động nhiều nhất bởi sự thay đổi của thủy lợi. Khảo sát được
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thực hiện ngẫu nhiên tại các hộ
gia đình ven sông. Theo bảng

3.33%

tổng hợp có thể thấy nhóm đối

10%

20%

tượng là nông dân chiếm 70%
tổng số phiếu,

66.67%

23.3% đối

tượng được hỏi là ngư dân.
Nông nghiệp

Trình độ dân trí thấp, khoảng

Nông – Ngư nghiệp Khác

52% đối tượng được phỏng
vấn chưa hoàn thành

xong

trình độ cấp 1. Số thành viên

Ngư nghiệp

Hình 3.5 Biểu đồ tròn thể hiện ngành nghề của
nhóm người được khảo sát

trong gia đình dao động từ 2 đến 7 người và người lao động chính trong gia đình là
đàn ông. Theo bảng tổng hợp có thể thấy nhóm đối tượng là nông nghiệp 66.67%
tổng số người được hỏi, 20% đối tượng được hỏi có sinh kế chính là ngư nghiệp,
và 3.33% người được hỏi là nông nghiệp kết hợp ngư nghiệp (Hình 3.5).
Tình hình của địa phương liên quan đến các vấn đề thủy lợi
Vấn đề thủy lợi cần được quan tâm ở địa phương:
6.67%

Theo khảo sát, có 71.67%
người được hỏi quan tâm đến vấn

21.67%

đề trữ lượng và chất lượng nước
71.67%

ngọt hơn và những ảnh hưởng từ lũ
lụt, ngập lụt (21.67%) (Hình 3.6).
Như vậy, khác với những nghiên
cứu từ tài liệu thứ cấp cho thấy
rằng hiện nay vấn đề lũ và ngập lũ
người dân ít quan tâm hơn vấn đề
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trữ lượng nước vào màu khô và ô nhiễm nguồn nước ngọt.
Về nguồn nước sử dụng:
Nguồn nước sử dụng chính của
người dân ven Búng Bình Thiên là

36.67%
54.44%

nguồn nước mặt được lấy từ Búng

8.88%

(54.44%) chủ yếu là sử dụng cho
nông nghiệp và sinh hoạt hàng
ngày, ngoài ra 36.67% người dân
sử dụng nguồn nước cấp cho nấu
ăn, 8,88% số người được hỏi đã sử

Nước mặt

Nước ngầm

Nước cấp

Hình 3.7 Biểu đồ tròn thể hiện nguồn nước sử
dụng chính của nhóm người được khảo sát

dụng nước ngầm cho hoạt động
sinh hoạt và sản xuất, và hầu hết nguồn nước ngầm là do người dân tự đào giếng
khoan trong khu vực đất đai của gia đình, thỉnh thoảng nguồn nước ngầm này cũng
được chia sẻ với các hộ dân lân cận (Hình 3.7).
Từ kết quả trên cho thấy là
nguồn nước sử dụng chủ yếu của

19%

người dân là nước từ hồ chứa Búng

23%

Bình Thiên tuy nhiên hiện nay

4

21%

33%

những vẫn có nhiều vấn đề phát
sinh từ vấn đề sử dụng nước ở khu
vực. 33% người dân được hỏi phản
ánh lại là cho thấy rằng nguyên
nhân chính dẫn đến những khó

Thiếu nước
Ô nhiễm nước
Gây bệnh ngoài da, truyền nhiễm
Ảnh hưởng nông nghiệp

Hình 3.8 Biểu đồ tròn thể hiện những vấn đề
từ ô nhiễm nước mặt

khăn đó đều là do vấn đề ô nhiễm
nguồn nước mặt. Điều đó đã ảnh hưởng đến 23% hộ gia đình làm nông nghiệp, 19%
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là ảnh hưởng đến nguồn thủy sản, 21% là thiếu nước sạch cho những sinh hoạt và
phát triển của gia đình và 4% người được hỏi mắc bệnh ngoài da và truyền nhiễm
do sử dụng nguồn nước mặt mà chủ yếu từ Búng Bình Thiên (Hình 3.8).
Về lũ lụt và ngập lụt:
Tổng hợp những lựa chọn của người

3.53%

được hỏi từ về những ảnh hưởng từ lũ lụt,
23.53%

ngập lụt mà mọi người mong muốn khắc
phục nhất thì có 40% hộ gia đình được

40%

32.94%

hỏi quan tâm đến những thiệt hại chung
về người và của khi có xảy ra lũ lụt và

Thiệt hại về người và của

ngập lụt. 32.94% quan tâm đến những

Hạn chế giao thông trong khu vực

vấn đề về giao thông, đi lại vào mùa lũ.

Ảnh hưởng nông nghiệp

23.53% quan tâm đến những ảnh hưởng

Ảnh hưởng ngư nghiệp (ô nhiễm)

của lũ đến nông nghiệp và chủ yếu là hộ

gia đình canh tác ngoài đê bao và có một

Hình 3.9 Biểu đồ tròn thể hiện những thiệt
hại do ngập lụt, lũ lụt gây ra

số rất ít người được hỏi quan tâm đến vấn
đề ngư nghiệp và nuôi trồng thủy sản

16.67%
43.33%

8.33%

(Hình 3.9).
31.67%

Trong đó: 8.33% hộ gia đình được
hỏi là không bị ảnh hưởng gì do lũ lụt và
ngập lụt, và 91.67% hộ gia đình được hỏi
là bị thiệt hại sau lũ lụt và ngập lụt. Trong
đó, có 43.33% có thiệt hại >200.000

0 đồng

0 - 100.000 đồng

100.000 – 200.000 đồng

>200.000 đồng

Hình 3.10 Biểu đồ thể hiện thiệt hại của
người dân do lũ lụt bằng giá trị tiền

đồng (Hinh 3.10).
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Ý kiến của người dân về giải pháp đê bao hiện nay
Theo 60 phiếu khảo sát được
25%

thực hiện thì có 75% số hộ gia đình
được hỏi là đang sống trong khu
vực bao đê, 25% hộ gia đình còn lại

75%

sống ngoài khu vực bao đê, chủ yếu
là khu vực chưa bao đê hay sống ở

Đang sống ngoài khu vực đê bao

vùng đệm (vùng giáp sông ven theo

Đang sống trong khu vực đê bao

đê bao). Và đê bao hoàn thành trong

Hình 3.11 Biểu đồ số người được hỏi hiện
đang sống trong và ngoài đê bao

năm 2010 và 2012 tùy khu vực
(Hình 3.11).
Trong 75% số hộ gia đình sống
trong khu vực đê bao thì khi được
hỏi hiểu biết của họ về mục đích

14%
22%
64%

xây dựng của đê bao thì 64% câu
trả lời là để canh tác lúa 3 vụ, và
22% chọn mục đích đảm bào an
toàn mùa lũ và 14% chọn mục đích
giảm nhẹ tác hại do lũ. Như vậy có

Trồng lúa 3 vụ
Bảo vệ nơi ở
Hạn chế tác hại do lũ

Hình 3.12 Biểu đồ tròn thể hiện mục đích
khi xây dựng đê bao

thể thấy rằng người dân quân tâm
đặc biệt đến nông nghiệp hay nói cách khác là vấn đề lũ tuy quan trọng nhưng những
tác hại do lũ không ảnh hưởng nhiều đến mức giành được sự quan tâm nhất (Hình
3.12).
Khi được hỏi hiểu biết về những ảnh hưởng tiêu cực của việc xây dựng đê bao
khép kín như hiện nay thì tỉ lệ phần trăm câu trả được người dân lựa chọn thể hiện
như trong hình 3.13. Qua đó có thể thấy là người dân quan tâm chủ yếu nhất đến
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các ảnh hưởng liên quan đến sản xuất nông nghiệp với 44/60 phiếu chọn chi phí
phát sinh cho nông nghiệp, 40/60 phiếu chọn ảnh hưởng làm thoái hóa đất, 14/60
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Hình 3.13 Biểu đồ cột thể hiện tác hại nhận biết bởi người được phỏng vấn cho
việc xây dựng đê bao
phiếu chọn giảm phù sa cho đất, và giảm dần cho các yếu tố ngư nghiệp, chi phí
bơm, dịch hại nông nghiệp và nhiễm phèn.
Đối với câu hỏi về mong muốn sống trong khu vực đê bao khép kín cho nhóm
đối tượng tham gia phỏng vấn, kết
quả chỉ ra như sau: tới 63.33% người
được hỏi trả lời là muốn sống ở khu
vực trong đê bao và 36.67% là

36.67%
63.33%

không muốn sống trong khu vực đê
bao như hiện nay (Hình 3.14). Kết

Hình 3.14 Biểu đồ tròn thể hiện tỷ lệ người
Muốn sống trong khu vực đê bao
quả này có thể cho thấy phần lớn số được hỏi
chọn sống trong khu vực đê bao
Không muốn sống trong khu vực đê bao
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hộ gia đình được khảo sát lại mong muốn sống trong khu vực bao đê khép kín dù
hiện nay hệ thống đê bao khép kín đã gây ra những bất cập về nông nghiệp. Có
những ý kiến cho rằng, hệ thống đê bao tuy có những bất cập nhưng lý do thật sự là
do lũ những năm gần đây thấp, nước lũ không vào đồng dù có xả lũ. Cụ thể:
36.67% số người được phỏng vấn muốn sống khu đê bao vì:
-

Giải pháp duy nhất hiện nay ngăn được lũ

-

Đa dạng canh tác trong đê (trồng cây ăn trái)

-

Thuận tiện đi lại tạo điều kiện phát triển NN và toạn thêm sinh kế

-

Đảm bảo an toàn nhà ở và không sợ lũ về sớm (lúa hè thu)

-

Xây dựng tuyến dân cư an toàn
63.33% số người được phỏng vấn không muốn sống trong đê bao vì:

-

Phát triển dịch hại trong khu vực bao đê

-

Tốn chi phí bơm nước vì không dẫn nước bằng kênh/mương được

-

Tăng chi phí sản xuất nhưng giảm chất lượng và sản lượng nông sản

-

Làm giảm đa dạng thủy sản trong khu vực bao đê
Giải pháp không gian cho nước

Tổng hợp những ý kiến của 60 người được chọn để trả lời phiếu khảo sát về
những ưu điểm và khuyết điểm của giải pháp KGCN, kết quả chỉ ra như sau:
Về ưu điểm của giải pháp không gian cho nước: Người dân ưu tiên lựa
chọn lợi ích tích trữ nước cho mùa khô của giải pháp này với tổng số
phiếu cao nhất 34/60. Tiếp theo với những lợi ích như giảm ảnh hưởng
do lũ (23/60), bảo vệ khu vực sống (22/60), giảm thời gian ngập (20/60),
có mức lựa chọn trung bình cho thấy rằng tuy sống trong khu vực có đê
bao nhưng vấn đề về lũ vẫn có sự ảnh hưởng và người dân luôn mong
muốn cải thiện tình hình. Ngoài ra, các lợi ích về thiết kế của giải pháp
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(với 14/60 phiếu) dường như chưa cho thấy rõ được lợi ích trên thực tế
nên người dân vẫn chưa hiểu và lựa chọn. Trong khi đó vấn đề sạt lở
không nhận được nhiều sự quan tâm với 13/60 phiếu và ít được quan tâm
nhất là chức năng tạo cảnh quan đẹp với chỉ 8 phiếu. Qua đó có thể thấy
người nông dân vùng ĐBSCL vẫn còn gánh nặng về sinh kế nhiều hơn là
những mối quan tâm khác (Hình 3.15).
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Hình 3.15 Biểu đồ cột thể hiện lợi ích của giải pháp KGCN
Về khuyết điểm của giải pháp không gian cho nước: Đối với 60 phiếu
khảo sát tại khu vực nghiên cứu, cho câu hỏi về những vấn đề được xem
xét là khó khăn hiện nay khi thực hiện giải pháp KGCN, câu trả lời là cho
thấy khó khăn lớn nhất thuộc về việc sử dụng quỹ đất lớn với 40/60 phiếu
chọn. Theo những ý kiến từ người dân, hầu hết đất được sử dụng canh tác
là nguồn thu nhập và sinh kế chính của người dân. Các vấn đề còn lại hầu
hết liên quan đến các vấn đề quản lý với 32/60 phiếu quan tâm đến vấn
đề kinh phí, 24/60 phiếu quan tâm đến sự cần thiết của các chuyên gia có
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kinh nghiệm trong vấn đề thiết kế, xây dựng, 28/36 phiếu quan tâm về
vấn đề quy hoạch và sự định hướng phát triển trong khu vực, trong đó ít
quan tâm nhất với 11/60 phiếu là về sự đồng thuận giữa các bên liên quan
và sự thống nhất giữa các quy hoạch ngành trong vùng (Hình 3.16).
Đối với câu hỏi về khả năng thực hiện giải pháp KGCN tại địa phương
thì có đến 88.33% người được hỏi đồng ý thực hiện. 11.67% người được
hỏi không muốn thực hiện giải pháp này bởi các lý do liên quan đến sinh
kế hiện tại, và chưa thấy được những lợi ích trong tương lai mà KGCN
mang lại. Mặt khác với những yêu cầu về kỹ thuật buộc người dân với di
dời ra khỏi đồng bằng ngập lụt để sinh sống gây khó khăn cho sinh kế và
sinh hoạt của người dân. Đồng thời các ý kiến đều cho là vấn đề quỹ đất
là một yếu tố quan trọng nhất làm cho người được hỏi băn khoăn có nên
đồng ý thực hiện giải pháp KGCN không.
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Hình 3.16 Biểu đồ cột thể hiện những bất lợi của giải pháp KGCN
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3.4 Kết quả phân tích kết hợp đối với các giải pháp đề xuất cho vấn đề phát
triển vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
Như đã giới thiệu ở mục 2.2.4., phương pháp phân tích kết hợp (PTKH) được sử
dụng trong nghiên cứu này như một cách tiếp cận định lượng đối với mức độ ưa
thích của người dân của toàn bộ vùng ĐBSCL (đại diện ở hai tỉnh Trà Vinh và An
Giang) đối với ba giải pháp đề xuất, thể hiện ở mức sẵn lòng trả (WTP). Các bước
để thực hiện PTKH bao gồm [33]:
Bước 1. Lựa chọn thuộc tính và cấp độ (Choice of attributes and attribute
levels) (bước quan trọng nhất)
Bước 2. Lựa chọn kiểu nhóm người được hỏi (Choice of respondents)
Bước 3. Lựa chọn cách thức thu thập câu trả lời (Choice of data collection
method)
Bước 4. Thiết kế bảng hỏi (Design questionnaire)
Bước 5. Thực hiện thử nghiệm (Conduct the Pre-test)
Bước 6. Tiến hành khảo sát chính thức (Conduct the main survey)
Bước 7. Phân tích kinh tế lượng (Econometric analysis)
Bước 8: Đánh giá tính hợp lệ và tính tin cậy (Assess validity and
reliability)
Bước 9: Diễn giải kết quả ước lượng (Interpretations of estimation
results)
Do đó bước đầu tiên và cũng là bước quan trọng nhất là lựa chọn thuộc tính và
các cấp độ của thuộc tính.
Lựa chọn thuộc tính và cấp độ
Theo như những ý kiến từ đợt khảo sát lần thứ nhất, sinh viên cần kết hợp thêm
hai thuộc tính khác là 2 giải pháp khác hướng đến sự phát triển bền vững cho
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ĐBSCL trước những thay đổi của Biến đổi khí hậu, nước biển dâng: giải pháp phát
triển hệ thống canh tác dựa trên lúa nổi (lúa mùa), và mô hình nuôi trồng kết hợp
tôm – rừng ngập mặn.
Do khóa luận này thuộc phạm vi của một nghiên cứu rộng hơn trên bình diện cả
ĐBSCL, phần phân tích này có sự kết hợp phân tích kết hợp cả ba giải pháp khác
nhau bao gồm: 1) Mô hình trồng lúa mùa nổi, 2) Mô hình tôm – rừng ngập mặn, 3)
Giải pháp không gian cho nước. Kết quả phân tích kết hợp sẽ chỉ ra mức sẵn lòng
trả trên từng giải pháp. Từ đó, người đọc có thể suy diễn được xu hướng hoặc nói
khác đi là sự đồng thuận của người được hỏi (người thụ hưởng) trên việc áp dụng
những giải pháp đề xuất này. Kết quả này có thể giúp cho những nhà hoạch định
chính sách có thể định hướng được hướng pháp triển cùng ĐBSCL trong lương lai.
Tại mỗi khu vực nhóm nghiên cứu thực hiện khảo sát với 60 phiếu, như vậy tổng số
phiếu nghiên cứu cho phần phân tích này là 180 phiếu.
Cơ sở lựa chọn thuộc tính:
Những thuộc tính được lựa chọn là các giải pháp tiềm năng trong việc phát triển
bền vững ĐBSCL. Mỗi một thuộc tính được chọn mang một ý nghĩa cho toàn
ĐBSCL. Theo sự phân vùng của MDP chia không gian ĐBSCL thành ba tiểu vùng
(Hình 3.17): “vùng trên (upper delta)”, “vùng giữa (middle delta)” và “vùng ven
biển (coastal zone)”, trong đó mỗi tiểu vùng mang những đặc trưng địa lý, tự nhiên
kinh tế và xã hội khác nhau, cụ thể là:
Thuộc tính “Hệ thống canh tác lúa mùa nổi (floating rice based farming
system)”: Thuộc nhóm giải pháp phát triển một nền nông nghiệp dựa vào nước lũ,
cho khu vực trên (upper delta) của ĐBSCL. Theo MDP thì ngoài hình thức lúa nổi,
còn có những dạng canh tác “nổi” khác cũng được cân nhắc đề xuất như “rau màu
nổi (floating vegetables)”, “vườn nổi (floating gardens)” v.v. Thuộc tính này được
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lựa chọn ứng với giải pháp hệ thống canh tác dựa trên lúa mùa nổi nhằm giải quyết
các vấn đề về sinh thái lẫn kinh tế cho nông dân thuộc khu vực trên của ĐBSCL, là
khu vực đầu tiên nhận lũ và chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi lũ về. Mô hình trồng lúa
mùa nổi được lựa chọn áp dụng tại vùng thượng nguồn ĐBSCL vì: (1) làm nơi chứa
nước mùa lũ hỗ trợ giải pháp không gian cho nước được thực hiện với định hướng
quản lý lũ, (2) là vùng ổn định do ít chịu những tác động từ biển như xâm nhập mặn,
(3) là hướng phát triển canh tác mùa lũ có tiềm năng về mặt sinh thái, định hướng
nông nghiệp hữu cơ và chuyên môn hóa nông nghiệp, đồng thời giúp bảo tồn dạng
lúa nổi vốn đã là văn hóa lúa nước từ bao đời nay của khu vực miền Tây Việt Nam.
Thuộc tính “Mô hình kết hợp tôm – rừng ngập mặn (Shrimp-mangrove
integration model)”: Thuộc nhóm giải pháp phát triển nền nông ngư nghiệp nước
lợ (brackish environment) cho khu vực ven biển (coastal areas). Thuộc tính này
được chọn ứng với giải pháp mô hình kết hợp tôm – rừng ngập mặn là một sự lựa
chọn kép với việc nuôi tôm bền vững và tạo dải rừng ngập mặn phòng hộ ven biển.
Ngoài ra, giải pháp này đã được Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) lựa chọn cho
dự án của họ ở một số vùng ven biển tỉnh Cà Mau, Trà Vinh đã đi vào thực hiện từ
năm 2015. Là một giải pháp tiềm năng cho khu vực ven biển nhằm ngăn xói lở bờ
biển và cản mặn song song đó là tạo thêm thu nhập cho người dân để có một môi
trường tự nhiên phù hợp cho định hướng phát triển bền vững.
Thuộc tính “Không gian cho nước (Room for the Rivers)”: Thuộc nhóm giải
pháp cân bằng lưu lượng dòng chảy, cung cấp nước trong mùa khô và trữ nước trong
mùa lũ cho khu vực giữa của ĐBSCL. Tuy nhiên, do đặc tích di động của 2 biên
trên và dưới của khu vực giữa (Hình 3.17), các biên sẽ dịch chuyển tùy theo mùa,
ví dụ mùa lũ thì biên trên sẽ dịch chuyển xuống dưới, biên dưới sẽ dịch chuyển lên
trên khi nước biển dâng. Do đó, vùng giữa không phải là 1 định nghĩa cố định. Ngoài
ra, như đề cập trong mục 2.3, KGCN có thể phù hợp và linh động với nhiều khu vực

SVTH: Nguyễn Thị Phương Duyên
GVHD: Th.S Võ Thị Minh Hoàng

100

Phân tích vai trò của giải pháp Không gian cho nước (Room for the rivers) trong vấn đề
quy hoạch chiến lược phát triển bền vững tại huyện An Phú, tỉnh An Giang

khác nhau ở ĐBSCL, và với giới hạn đề tài là về chức năng quản lý lũ là chính, nên
trong khóa luận này giải pháp KGCN được lựa chọn để phân tích thí điểm ở 1 khu
vực thuộc vùng trên của ĐBSCL, mà không phải vùng giữa. Cụ thể hơn, giải pháp
KGCN được chọn lựa để áp dụng với khu vực thượng lưu sông (sông Hậu) nhằm
giải quyết các vấn đề thủy lợi tại khu vực và tác động tích cực đến khu vực hạ lưu
sông Hậu, hướng đến sự phát triển bền vững.

Hình 3.17 Hình ảnh phân chia ĐBSCL thành 3 tiểu vùng (vùng trên, vùng giữa và
vùng ven biển) ĐBSCL theo cách chia của MDP [29]
Riêng thuộc tính về tiền được lựa chọn như là một thuộc tính giá cả của sản
phẩm hay dịch vụ ở đây thể hiện mức đánh đổi (trade-off) mà người thụ hưởng sẽ
trả khi các giải pháp trên được thực hiện. Trong nghiên cứu này, mức “giá tiền” sẽ
được đại diện bằng “thuế (tax)” hoặc “mức quyên góp (donation)”.
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Cơ sở lựa chọn cấp độ:
Thuộc tính 1: Hệ thống canh tác lúa mùa nổi
Đối với thuộc tính hệ thống canh tác lúa mùa nổi có 2 cấp độ. Cấp độ 1: Phát
triển trồng lúa nổi ở các vùng lũ. Cấp độ 2: không trồng lúa nổi ở các vùng lũ, và
giữ nguyên hệ thống canh tác như hiện nay.
Thuộc tính 2: Mô hình kết hợp tôm - rừng ngập mặn
Đối với thuộc tính mô hình kết hợp tôm – rừng ngập mặn có 2 cấp độ. Cấp độ
1: Phát triển mô hình ở khu vực ven biển. Cấp độ 2: không thực hiện mô hình này
ở khu vực ven biển.
Thuộc tính 3: Không gian cho nước
Với thuộc tính KGCN nghiên cứu này có 2 cấp độ được xem xét. Cấp độ 1: là
cấp độ thực hiện giải pháp không gian cho nước với những mô hình được chọn là
thiết kế hệ thống, mở rộng không gian cho nước, và áp dụng Búng Bình Thiên để
trữ nước. Cấp độ 2: là giữ nguyên hiện trạng, không thay đổi gì ở địa phương.
Thuộc tính 4: Đóng góp (donation)
Trong thuộc tính Đóng góp được phân thành 3 cấp độ tương đương với mức giá
tiền 100.000 VNĐ/năm, 50.000 VNĐ/năm, 20.000 VNĐ/năm. Trong đó, mức giá
50.000 VNĐ được lựa chọn tương đương với mức thu nhập/ngày của hộ gia đình
nghèo và cận nghèo, tiếp theo là mức giá có thể gây lưu tâm cho người được hỏi
(100.000 VNĐ/năm) và mức giá không gây lưu tâm cho người được hỏi (20.000
VNĐ/năm).
Từ việc xác định các thuộc tính và cấp độ của các thuộc tính ta có: cấp độ một
là thực hiện giải pháp đã được chọn tương ứng với thuộc tính, cấp độ hai là không
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thực hiện và giữ nguyên hiện trạng giải pháp đó. Riêng với thuộc tính đóng góp sẽ
xác định mức đóng góp từ cao đến thấp: cấp độ một là 100.000 VNĐ/năm, cấp độ
hai là 50.000 VNĐ/năm, cấp độ ba là 20.000 VNĐ/năm.
Bảng 3.4 Bảng thiết kế thuộc tính và cấp độ
Thuộc tính

Hệ thống canh
tác lúa mùa
nổi

Mô hình kết
Không gian
hợp tôm - rừng
cho nước
ngập mặn

1

Phát triển
trồng lúa nổi ở
các vùng lũ

Phát triển mô
hình tôm –
rừng ngập mặn
ở các khu vực
ven biển

Tăng diện tích
trữ nước cho
các khu vực
sông, búng, hồ
chứa nước v.v

2

Không thực
hiện giải pháp

Không thực
hiện mô hình

Không thực
hiện giải pháp

Cấp độ

3

Đóng góp
(VNĐ/năm)

100.000

50.000

20.000

Bằng cách sử dụng chương trình thiết kế bảng hỏi (orthogonal design) trong
phần mềm SPSS tạo nên bảng hỏi với 8 trường hợp là sự kết hợp các cấp độ của các
thuộc tính trên. Người được hỏi sẽ cho điểm từ 1 đến 5 cho từng bộ kết hợp đó theo
thang điểm sau:
1. Hoàn toàn không đồng ý
2. Hơi không đồng ý
3. Không có ý kiến gì
4. Hơi đồng ý
5. Hoàn toàn đồng ý
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Hệ thống canh tác
lúa mùa nổi

1

Phát triển trồng lúa
nổi ở các vùng lũ

2

Phát triển trồng lúa
nổi ở các vùng lũ

3

Phát triển trồng lúa
nổi ở các vùng lũ

4

Không trồng lúa nổi ở
các vùng lũ

5

Không trồng lúa nổi ở
các vùng lũ

6

Không trồng lúa nổi ở
các vùng lũ

7

Không trồng lúa nổi ở
các vùng lũ

8

Phát triển trồng lúa
nổi ở các vùng lũ

Mô hình kết hợp tôm
Không gian cho nước
- rừng ngập mặn
Không phát triển mô
hình tôm – rừng ngập
mặn ở các khu vực
ven biển
Phát triển mô hình
tôm – rừng ngập mặn
ở các khu vực ven
biển
Phát triển mô hình
tôm – rừng ngập mặn
ở các khu vực ven
biển
Phát triển mô hình
tôm – rừng ngập mặn
ở các khu vực ven
biển
Không phát triển mô
hình tôm – rừng ngập
mặn ở các khu vực
ven biển
Không phát triển mô
hình tôm – rừng ngập
mặn ở các khu vực
ven biển
Phát triển mô hình
tôm – rừng ngập mặn
ở các khu vực ven
biển
Không phát triển mô
hình tôm – rừng ngập
mặn ở các khu vực
ven biển
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Đóng góp Cho
(Đồng/ điểm
Năm)
(1-5)

Tăng diện tích trữ
nước cho các khu vực
sông, búng, hồ chứa
nước v.v

50 000

Giữ nguyên hiện trạng
diện tích sông, búng,
hồ chứa nước v.v.

20 000

Tăng diện tích trữ
nước cho các khu vực
sông, búng, hồ chứa
nước v.v

100 000

Giữ nguyên hiện trạng
diện tích sông, búng,
hồ chứa nước v.v.

50 000

Giữ nguyên hiện trạng
diện tích sông, búng, 100 000
hồ chứa nước v.v.
Tăng diện tích trữ
nước cho các khu vực
sông, búng, hồ chứa
nước v.v
Tăng diện tích trữ
nước cho các khu vực
sông, búng, hồ chứa
nước v.v

20 000

100 000

Giữ nguyên hiện trạng
diện tích sông, búng, 100 000
hồ chứa nước v.v.
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Tiến hành khảo sát:
Thông tin khảo sát được thu thấp bằng cách khảo sát trực tiếp tại 3 khu vực An
Phú (An Giang), Tri Tôn (An Giang), và Duyên Hải (Trà Vinh); tương ứng với các
khu vực thượng, giữa và ven biển ĐBSCL. Số phiếu thu thập cho tính toán này là
180 phiếu (60 phiếu/khu vực). Như vậy, với mức tính sẵn lòng trả theo phương pháp
này chỉ mang tính tham khảo không mang tính đại diện được xét cho toàn khu vực
ĐBSCL.
Mô tả toán học dùng trong phương pháp phân tích kết hợp
Mô hình hồi quy đa biến được sử dụng để ước tính các hệ số của các giá trị thuộc
tính được lựa chọn làm cơ sở để thực hiện phép tính mức sẵn lòng trả. Theo lý
thuyết, mô hình hồi quy đa biến có dạng:
𝑷𝒋 = 𝑼(𝑿𝒋 ) + 𝜺 = ∑ 𝜷𝒌 × 𝑿𝒌𝒋 + 𝜺
Trong đó:
𝑷𝒋 : Khả năng chấp thuận của người được phỏng vấn thứ j
𝑿𝒋 : Mức độ hài lòng của đối tượng đối với tổng thể tất cả các giá trị tiện ích
thành phần
𝜺: Sai số
𝜷𝒋 : Hệ số được ước tính
Đối với nghiên cứu này, mô hình phân tích hồi quy đa biến có dạng:
𝐘 = 𝐚 + 𝛃𝟏 . 𝐅𝐒𝟎𝟏 + 𝛃𝟐 . 𝐅𝐒𝟎𝟐 + 𝛃𝟑 . 𝐒𝐌𝟎𝟏 + 𝛃𝟒 . 𝐒𝐌𝟎𝟐 + 𝛃𝟓 . 𝐑𝐑𝟎𝟏 +
𝛃𝟔 . 𝐑𝐑𝟎𝟐 + 𝛃𝟕 . 𝐃𝐎𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 + 𝐮 (1)
Trong đó:
𝒀: Là mức độ hài lòng của đối tượng khảo sát đối với bộ kết hợp thuộc tính và
cấp độ
𝒂: Hằng số của phương trình
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𝜷𝟏 đến 𝜷𝟕 : Hệ số của mỗi thuộc tính tương ứng
𝒖: Sai số
Bảng 3.5: Bảng mô tả các biến thuộc tính
Biến

Thuộc tính

FS01

Phát triển trồng lúa nổi ở các vùng lũ

FS02

Không trồng lúa nổi ở các vùng lũ

SM01

Phát triển mô hình tôm – rừng ngập mặn ở các khu vực ven biển
Không phát triển mô hình tôm – rừng ngập mặn ở các khu vực

SM02

RR01
RR02

ven biển
Tăng diện tích trữ nước cho các khu vực sông, búng, hồ chứa nước
v.v
Giữ nguyên hiện trạng diện tích sông, búng, hồ chứa nước v.v.

DONATION Đóng góp (VNĐ/năm)
Tất cả các biến trên đều là biến dummy trừ biến “tiền” là dựa vào tình hình
thực tế. Với phương trình có nhiều biến dummy thường dễ xảy ra hiện tượng đa
cộng tuyến làm ngẫu nhiên mất đi hay bị trùng các biến đó trong khi tính hệ số của
các thuộc tính. Do đó, để tránh trường hợp này, phương trình (1) được xác định từ
lý thuyết sẽ được thay thế bởi 4 mô hình phương trình sau:
Mô hình phương trình 1:
𝐘 = 𝐚 + 𝛃𝟏 . 𝐅𝐒𝟎𝟏 + 𝛃𝟑 . 𝐒𝐌𝟎𝟏 + 𝛃𝟓 . 𝐑𝐑𝟎𝟏 + 𝛃𝟕 . 𝐃𝐎𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 + 𝐮
Mô hình phương trình 2:
𝐘 = 𝐚 + 𝛃𝟐 . 𝐅𝐒𝟎𝟐 + 𝛃𝟑 . 𝐒𝐌𝟎𝟏 + 𝛃𝟓 . 𝐑𝐑𝟎𝟏 + 𝛃𝟕 . 𝐃𝐎𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 + 𝐮
Mô hình phương trình 3:
𝐘 = 𝐚 + 𝛃𝟏 . 𝐅𝐒𝟎𝟏 + 𝛃𝟒 . 𝐒𝐌𝟎𝟐 + 𝛃𝟓 . 𝐑𝐑𝟎𝟏 + 𝛃𝟕 . 𝐃𝐎𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 + 𝐮
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Mô hình phương trình 4:
𝐘 = 𝐚 + 𝛃𝟏 . 𝐅𝐒𝟎𝟏 + 𝛃𝟑 . 𝐒𝐌𝟎𝟏 + 𝛃𝟔 . 𝐑𝐑𝟎𝟐 + 𝛃𝟕 . 𝐃𝐎𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 + 𝐮
Chạy lần lượt bốn mô hình trên bằng phần mềm SPSS để nhận được kết quả
của 𝛃𝟏 đến 𝛃𝟕
Kết quả sẵn lòng trả
Mô hình 1:
Model Summary
Model

R

R2

R2 hiệu chỉnh

1

0.401a

0.161

0.159

Sai số tiêu chuẩn
của ước lượng
1.216

a. Biến phụ thuộc: RATING
b. Giá trị dự đoán: (Constant), DONATION, RR01, SM01, FS01
Coefficientsa
Hệ số chưa chuẩn hóa
Mô hình
Model

(Unstandardized
Coefficients)

B

Hệ số đã chuẩn
hóa
(Standardized
Coefficients)

Std.
Error

Constant

2.529

0.090

FS01

1.016

0.064

SM01

0.059

RR01
DONATION

Mức
t

nghĩa
(Sig.)

Beta
28.082

0.000

0.383

15.843

0.000

0.064

0.022

0.926

0.355

0.240

0.064

0.091

3.743

0.000

-0.000002849

0.000

-0.073

-3.038

0.002

SVTH: Nguyễn Thị Phương Duyên
GVHD: Th.S Võ Thị Minh Hoàng

107

ý

Phân tích vai trò của giải pháp Không gian cho nước (Room for the rivers) trong vấn đề
quy hoạch chiến lược phát triển bền vững tại huyện An Phú, tỉnh An Giang

Mô hình 2:
Model Summary
Model

R

R2

R2 hiệu chỉnh

2

0.401a

0.161

0.159

Sai số tiêu chuẩn
của ước lượng
1.216

a. Biến phụ thuộc: RATING
b. Giá trị dự đoán: (Constant), DONATION, RR01, SM01, FS01
Coefficientsa
Hệ số chưa chuẩn hóa
(Unstandardized

Mô hình

Coefficients)

Model

hóa
(Standardized
Coefficients)

Std.

B

Hệ số đã chuẩn

Error

Constant

2.529

0.090

FS02

-1.016

0.064

SM01

0.059

RR01
DONATION

Mức

ý

nghĩa

t

(Sig.)

Beta
28.082

0.000

-0.383

-15.843

0.000

0.064

0.022

0.926

0.355

0.240

0.064

0.091

3.743

0.000

-0.000002849

0.000

-0.073

-3.038

0.002

Mô hình 3:

Model Summary
Model

R

R2

R2 hiệu chỉnh

3

0.401a

0.161

0.159
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a. Biến phụ thuộc: RATING
b. Giá trị dự đoán: (Constant), DONATION, RR01, SM01, FS01
Coefficientsa
Hệ số chưa chuẩn hóa
(Unstandardized

Mô hình

Coefficients)
Std.

B

hóa
(Standardized

Coefficients)

Model

Hệ số đã chuẩn

Error

Constant

2.529

0.090

FS01

1.016

0.064

SM02

-0.059

RR01
DONATION

Mức

ý

nghĩa

t

(Sig.)

Beta
28.082

0.000

0.383

15.843

0.000

0.064

-0.022

-0.926

0.355

0.240

0.064

0.091

3.743

0.000

-0.000002849

0.000

-0.073

-3.038

0.002

Mô hình 4:
Model Summary
Model

R2

R

R2 hiệu chỉnh

Sai số tiêu chuẩn
của ước lượng

4

0.401a

0.161

0.159

1.216

a. Biến phụ thuộc: RATING
b. Giá trị dự đoán: (Constant), DONATION, RR01, SM01, FS01
Coefficientsa
Mô hình
Model

Hệ số chưa chuẩn hóa
(Unstandardized
Coefficients)
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(Standardized
Coefficients)
B

Std.
Error

Constant

2.529

0.090

FS01

1.016

0.064

SM01

0.059

RR02
DONATION

Beta
28.082

0.000

0.383

15.843

0.000

0.064

0.022

0.926

0.355

-0.240

0.064

-0.091

-3.743

0.000

-0.000002849

0.000

-0.073

-3.038

0.002

Trích các kết quả của các hệ số β chưa chuẩn hóa (Unstandardized
Coefficients) từ các kết quả chạy mô hình 1, 2, 3, và 4 và mức ý nghĩa Sig. Ta có
bảng tổng hợp các giá trị:
Hệ số chưa chuẩn hóa
Mô hình 1
Mô hình 2, 3, 4
FS01
1.016
*
FS02
-1.016
*
SM01
0.059
*
SM02
-0.059
*
RR01
0.240
*
RR012
-0.240
*
DONATION -0.000002849
*
-0.000002849
*
2
R
0.161
0.161
Mức ý nghĩa * là: 5%
Tổng số phiếu: 180
Thuộc tính

Tiếp theo, ta áp dụng công thức sau đề tính mức sẵn lòng trả của đối tượng
khảo sát, từ đó xác định thuộc tính và cấp độ nào nhận được sự đồng thuận. Giá trị
mức sẵn lòng chi trả thể hiện được mức đánh giá của thuộc tính đó, như vậy nếu
mức sẵn lòng chi trả cao thì càng được đánh giá cao, và ngược lại.
Mức sẵn lòng chi trả (WTP) = Hệ số thuộc tính / Hệ số thuế = 𝜷𝒌 / 𝜷𝟕
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Áp dụng công thức trên ta có bảng giá trị sẵn lòng chi trả của đối tượng khảo
sát đối với từng loại thuộc tính sau:
Bảng 3.6 Kết quả tính sẵn lòng trả
Tên biến

Thuộc tính

FS01

Phát triển trồng lúa nổi ở các vùng lũ

Mức sẵn lòng trả
(VNĐ/năm)
356.616

FS02

Không trồng lúa nổi ở các vùng lũ

-356.616

Phát triển mô hình tôm – rừng ngập mặn ở các

SM01

20.709

khu vực ven biển
Không phát triển mô hình tôm – rừng ngập

SM02

-20.709

mặn ở các khu vực ven biển
Tăng diện tích trữ nước cho các khu vực sông,

RR01

84.240

búng, hồ chứa nước v.v
Giữ nguyên hiện trạng diện tích sông, búng, hồ

RR02

-84.240

chứa nước v.v.

RR02
RR01
SM02
SM01
FS02
FS01
-400000
Series1

-300000

FS01
356616

-200000

-100000

FS02
-356616

SM01
20709

0

100000
SM02
-20709

200000

300000

RR01
84240

400000

(VNĐ)

RR02
-84240

Hình 3.18 Biểu đồ trình bày kết quả tính sẵn lòng trả
Từ biểu đồ trên có thể thấy được là mô hình trồng lúa nổi được ưu tiên lựa chọn
hơn giải pháp không gian cho nước và cuối cùng là mô hình tôm-rừng ngập mặn.
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Tuy nhiên, xét về giá trị có thể thấy là mức đánh giá của mô hình lúa nổi cao gấp 4
lần giải pháp KGCN và gấp 17 lần đối với mô hình tôm – rừng ngập mặn. Qua đó
ta thấy nược nhu cầu của người dân ở ĐBSCL thường chú trọng vào những giải
pháp tác động chính về sinh kế đặc biệt là nông nghiệp.
Với giải pháp không gian cho nước tuy được chấp nhận ở mức không cao nhưng
đây là một giải pháp mới và linh động nên có thể phát triển theo nhu cầu của cộng
đồng dân cư. Nên có thể xem xét thêm về những thiếu sót của KGCN đáp ứng nhu
cầu của người dân.
Tuy nhiên với mức R2 = 0.161 thể hiện độ chính xác không cao biển hiện cho sự
biến động lớn của những biến phụ thuộc. Điều này có thể được giải thích là do các
thuộc tính chưa thực hiện nên người dân tại khu vực khảo sát nên họ chưa thực sự
hiểu được lợi ích hay những ảnh hưởng mà nó mang lại dẫn tới những lựa chọn chủ
quan ảnh hưởng đến kết quả khảo sát. Từ đó gây khó khăn cho việc xác định xu
hướng chung của những lựa chọn cho ba thuộc tính. Ngoài ra, khảo sát được thực
hiện tại ba khu vực khác nhau cũng có thể làm tăng biến động này bới trên thực tế
người được hỏi chủ yếu là người dân địa phương và họ chỉ thật sự hiểu những mong
muốn của mình đối với nơi họ sống và không thể trả lời cho câu hỏi mang tính vĩ
mô cho toàn ĐBSCL.
3.5 Phân tích SWOT
Điểm mạnh (Strength_S)

Điểm yếu (Weakness_W)

(S1) Có thể tận dụng hệ thống đê bao có

(W1) Nền đất yếu, khó xây dựng các

sẵn nhưng vẫn cần kiểm tra nhằm đảm

công trình hay các bờ kè kiên cố.

bảo những thiệt kế kỹ thuật cho toàn hệ

(W2) Khó thực hiện các công trình mở

thống.

rộng sông.
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(S2) Tận dụng những đường chia nước

(W3) Vì là giải pháp mới nên chưa có

là một trong các mô hình của KGCN để

minh chứng cụ thể cho người dân có

làm đường dẫn nước tưới cho ruộng

thể hiểu và thấy được lợi ích lâu dài.

phục vụ nông nghiệp.

(W4) Cần những nghiên cứu chi tiết về

(S3) Khu vực thượng nguồn sông Hậu,

khu vực và diễn biến của những yếu tố

phù hợp cho các dự án kiểm soát lũ

tác động trước khi thiết kế công trình.

tương tự như giải pháp KGCN.

(W5) Cần vạch rõ mục tiêu thực hiện

(S4) Có Hồ chứa nước Búng Bình

để lên kế hoạch cho thời gian dài hạn.

Thiên lớn và Búng Bình Thiên nhỏ phù

(W6) Không bảo vệ được đồng bằng

hợp cho việc trữ nước và giữ nước, như

ngập lụt vào cuối vụ lúa Hè – Thu khi

mô hình hồ chứa nước từ KGCN.

lũ đến.

(S5) Là giải pháp với nhiều môi trường
linh động phù hợp với từng khu vực.
(S6) Tận dụng đừng đồng bằng ngập lụt
cho canh tác nông nghiệp mùa khô.
Cơ hội (Opportunities_O)

Thách thức (Threats_T)

(O1) Thu hút vốn đầu tư phát triển du (T1) Khó di dời các hộ dân sống nhờ
lịch sinh thái tại địa phương

vào nguồn nước Búng Bình Thiên.

(O2) Có thể nhận được sự đồng thuận (T2) Hiện nay hệ thống đê bao đã có
của người dân khi thực hiện giải pháp những nhược điểm gây ra thoái hóa đất
KGCN để đảm bảo được sinh kế và nơi nên không được ủng hộ thực hiện.
sống an toàn cho người dân.

(T3) Đất là nguồn sinh kế chính của

(O3) Nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức phân lớn hộ dân nên khó quy hoạch
trong và ngoài nước. (NGOs)
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(O4) Nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ (T4) Nhiều yếu tố tự phát của người dân
Hà Lan, là nước tiên phong trong quản gây khó khăn trong việc quản lý và quy
lý thích ứng đồng bằng.

hoạch.
(T5) Sức ép chính lên KGCN là phải tạo
được điều kiện môi trường phục vụ đa
canh tác.

Chiến lược kết hợp ma trận SWOT:
S-O: phát huy điểm mạnh để tận

S-T: phát huy diểm mạnh để vượt

dụng thời cơ

qua điểm yếu

S4-O1: Tận dụng cảnh quan đặc biệt từ S2-T2: Phát triển hệ thống kênh/mương
Hồ Búng Bình Thiên cho phát triển du nước để cải thiện những khuyết điểm do
lịch sinh thái.

hệ thống đê bao gây ra cho những khu

S5-O4: Nhớ sự tư vấn và kinh nghiệm vực cần bao đê.
từ dự án tại đồng bằng Hà Lan để cho S5-T5: Tận dụng đồng bằng ngập lụt
ra những lời khuyên phù hợp đối với (ngoài đê bao) để có thể sử dụng làm đất
từng loại mô hình cho từng khu vực nông nghiệp vào mùa khô, và làm nới
khác nhau.

đánh bắt cá vào mùa lũ khu nước dâng
cao.
S6-T3: Tận dụng sự linh động của giải
pháp để tại ra nhiều khu vực với điều
kiện đa dạng thích hợp cho từng loại
canh tác (lúa nước, cây ăn trái, màu,...)

W-O: không để điểm yếu làm mất cơ W-T: không để thử thách làm phát
hội
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W4-O3: Sự hỗ trợ về kinh tế của các tổ W6-T5: Đối với vùng đồng bằng ngập
chức để đầu tư cho những nghiên cứu lụt ngoài đê bao theo thiết kế mô hình
tìm hiển diễn biến của biến đổi khí hậu, KGCN thì có thể tận dụng sản xuất
nước biển dâng hay các yếu tố làm thay nông nghiệp nhưng do thời gian lũ về
đổi môi trường khu vực thực hiện để hỗ sớm có thể tác động lên thời gian thu
trợ cho việc thiết kế các công trình đảm hoạch lúa Hè-Thu. Nên có thể thay thể
bảo tính chiến lược.

bằng một vụ màu với thời gian canh tác

W3-O4: Vì chưa có dự án KGCN mang ngắn hơn để thu hoạch sớm hơn lũ về,
tính chiến lược nào thực hiện tại cũng như tăng cường sự linh động của
ĐBSCL nhưng vẫn có thể tham khảo người dân với lũ.
những lợi ích và ảnh hưởng mà dự án
tương tự đã thực hiện tại đồng bằng Hà
Lan.
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CHƯƠNG 4.

KẾT LUẬN VÀ THẢO LUẬN

4.1 Kết luận
Tương tự như những khó khăn mà Đồng bằng Hà Lan đã trải qua, ĐBSCL hiện
đang gặp rất nhiều vấn đề là hậu quả của biến đối khí hậu, nước biển dâng. Những
giải pháp hiện nay dường như đã “lạc hậu” so với tốc độ của BĐKH. Và nước là
cần những giải pháp mới phù hợp với nhu cầu hiện tại và trong tương lai. Giải pháp
không gian cho nước là một giải pháp quản lý nước được hình thành trong bối cảnh
biến đổi khí hậu, nước biển dâng tại vùng đồng bằng Hà Lan. Giải pháp KGCN thể
hiện một quá trình từ chống lại đến thích ứng của người Hà Lan với nước, do đó nó
là một bài học kinh nghiệm tuyệt vời để nước ta có thể học hỏi và thực hiện. Sau
khi thực hiện nghiên cứu sinh viên có những kết luận sau:
Theo lý thuyết:
 Từ kết quả so sánh giữa quy hoạch truyền thống của Việt Nam và quy hoạch
chiến lược đồng bằng có thể thấy là có sự khác nhau đang kể giữa hai loại quy hoạch.
Khi Việt Nam muốn thực hiện quy hoạch chiến lược tức là cần phải thay đổi rất
nhiều trong cách nhìn và phương thức quản lý, là những điều khó thực hiện ngay
được. Tuy nhiên, việc lồng ghép tính “chiến lược” vào quy hoạch truyền thống cụ
thể là quy hoạch tổng thể là hành động mà Việt Nam đã thực hiện nhưng lại không
có mục tiêu “chiến lược” rõ ràng. Mặt khác, tại Việt Nam quy hoạch truyền thống
thiếu đi sự kết hợp giữa các bên liên quan làm phân mảnh khu vực, chồng chéo
những quy hoạch khác nhau lên một khu vực và còn dựa trên phân khu chức năng
từng vùng tức chưa có sự thống nhất và đó chính là những bất cập của quy hoạch
truyền thống so với quy hoạch chiến lược.
 Với việc giả sử thực hiện KGCN tại An Phú, để so sánh những thay đổi của
các khía cạnh môi trường, kinh tế, xã hội thể hiện được lợi ích lâu dài và bền vững
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trong tương lai nhưng song song đó là những khó khăn trong giai đoạn lên kế hoạch
và thực hiện ngoài ra nó còn ảnh hưởng lớn đến sinh kế của vùng.
Trên thực tế:
 Trong nghiên cứu này, phỏng vấn sâu kết hợp quan sát thực tế tại xã Quốc
Thái và Khánh Bình, huyện An Phú cho thấy các hộ dân tại khu vực nghiên cứu có
thu nhập thấp và sinh kế chính là nông nghiệp. Điều này làm chi phối những quyết
định của phần lớn cộng đồng dân cư nơi đây. Do đó, với giải pháp KGCN đươc
thực hiện tại đây cần phải thiết thực, cho thấy được lợi ích lâu dài và đặc biệt là
phát triển được ngành nông nghiệp tại địa phương. Minh chứng là theo kết quả tổng
hợp phiếu khảo sát cho thấy 63.33% hộ gia đình được hỏi thì không muốn sống
trong khu vực đê bao và nguyên nhân chính là do những ảnh hưởng từ đến nông
nghiệp mà người dân thấy được mà bỏ qua các yếu tố về an toàn trong thời gian lũ.
Và 36.67% hộ gia đình muốn sống trong đê bao vì sự an toàn và thuận tiện đi lại
thì họ cũng có yêu cầu về việc tăng cường xả đê cải tạo đất nông nghiệp trong vùng
bao đê khép kín.
 Hồ chứa nước Búng Bình Thiên có sẵn trong tự nhiên nó có thể thích hợp để
cho mô hình hồ chứa nước cho giải pháp KGCN. Điều này có nghĩa là khi tận dụng
Búng Bình Thiên làm hồ chứa nước có thể làm giảm tác động đến những môi
trường tự nhiên khi thực hiện hồ chứa nước/chứa lũ cho giải pháp KGCN cũng như
đó là một sự thích hợp tự nhiên với môi trường. Mặt khác, tận dụng phong cảnh tự
nhiên của Búng Bình Thiên và khu vực vùng ven để phát triển du lịch sinh thái của
địa phương như một nguồn thu nhập thay thế cho những thiếu sót của giải pháp
này về vấn đề sinh kế của người dân. Búng Bình Thiên đóng một vai trò quan trọng
chiếm 54.44% nước sử dụng, là nơi đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, hỗ trợ nông
nghiệp,…
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 Tổng hợp từ kết quả khảo sát cho thấy 88.33% hộ gia đình được hỏi đồng ý
thực hiện giải pháp KGCN tại địa phương. Tuy nhiên trên thực tế, để hỗ trợ việc
thực hiện giải pháp họ có thể sẵn sàng đóng góp đất nhưng không muốn di dời nơi
hiện đang sinh sống. Theo hình 1.4 và khảo sát thực địa cho thấy rằng dân cư tập
trung sinh sống ở vùng ven Búng Bình Thiên nên dẫn tới những khó khăn trong di
dời khu vực này, nếu chưa tạo được đường dẫn nước đến nơi mới.
 Từ tính toán WTP mà sinh viên đã thực hiện, dù có độ chính xác chưa đủ để
xem là một kết quả chính thức nhưng đây có thể được xem như một tham khảo cho
những nghiên cứu khác. Với độ chính xác thấp (R2 = 0.161) có thể được giải thích
là do sự thiếu sót trong quá trình phỏng vấn và do người được hỏi chưa thấy được
lợi ích (trên thực tế) của các giải pháp và mô hình nên kết quả nhận được còn chủ
quan điều này dẫn tới biến động lớn giữa các biến phụ thuộc làm giảm giá trị của
R2. Mặt khác, khi xem kết quả được tính toán là một kết quả có thể tham khảo thì
người dân ở cả ba vùng khảo sát đánh giá cao mô hình lúa mùa nổi hơn hai giải
pháp KGCN và mô hình tôm rừng là mô hình thể hiện rõ ràng về nhu cầu sinh kế
của người dân. Còn đối với kết quả của giải pháp KGCN mang một giá trị trung
bình cho thấy nó nhận được sự quan tâm nhưng còn khá thấp vì tính mới và khó áp
dụng cũng như người được hỏi chưa thật sự thấy được lợi ích lâu dài mà khi thực
hiện KGCN lại có những chi phí hay sử dụng quỹ đất lớn ảnh hưởng trực tiếp đến
người dân tại khu vực thực hiện.
4.2 Thảo luận
Theo kết quả khảo sát thực thế cho thấy diễn biến lũ ngày càng bất thường và
đang có chiều hướng suy giảm. Những nhận định ban đầu của vấn đề này có thể
xuất phát từ hoạt động khai thác tài nguyên thủy điện ở vùng thượng và vùng giữa
hệ thống sông MeKong. Ngoài ra, hiện tượng El Nino đã làm thay đổi về lượng mưa
và nhiệt độ đột ngột từ 2015 đến 2016. Từ tác động kép đó lên khu vực nghiên cứu
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đã làm ảnh hưởng chế độ lũ hằng năm, dẫn chứng là sau năm 2011 đỉnh lũ thấp và
nằm 2015 gần như là không có lũ. Việc này ảnh hưởng mạnh mẽ đến sinh kế chính
của khu vực nên thay vì cần quản lý lũ thì người dân lại mong muốn có lũ để cải
thiện cuộc sống hiện tại. Điều này cho thấy rằng, nhu cầu của người dân tại khu vực
nghiên cứu có xu hướng phụ thuộc vào thời tiết hay là những tác động lên sinh kế
của người dân nên nó mang tính thời sự và không thật sự phù hợp cho nghiên cứu
này tại thời điểm do chịu nhiều tác động bất thường của thời tiết đặc biệt là nước
“thấp” (thiếu nước) và nước bị ô nhiễm.
Tuy nhiên, nếu trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nước biển dâng và lũ thượng
nguồn như thời gian trước năm 2011 thì có thể thấy, KGCN có thể phù hợp tại khu
vực. Theo nghiên cứu và kháo sát thực tế, nhận thấy những mô hình hỗ trợ cho sinh
kế của người dân là nông nghiệp và ngư nghiệp điều có khả năng thực hiện trong
bối cảnh nước “lớn” như: mô hình xây dựng hồ trữ nước, di dời đê bao, hạ thấp
vùng lũ, làm đường chia nước.
Do đó, để trả lời cho câu hỏi giải pháp KGCN có phù hợp với khu vực An Phú,
thượng nguồn sông Hậu không? Thì cần thêm những nghiên cứu và dự báo về thời
tiết và những tác động của biến đổi khí hậu trong tương lai. Từ đó mới có thể xác
định được mục tiêu và vai trò chính của KGCN khi thực hiện.
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PHỤ LỤC

PHIẾU KHẢO SÁT
Mã phiếu:
Ngày điều tra, khảo sát:
Thông tin chung về người được phỏng vấn:
Họ và tên: ………………………………………………………………………….
Tuổi: …………………………………
Giới tính: …………………………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………
Trình độ văn hóa: …………………………………………………………………
Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………
Thu nhập bình quân cho mỗi vụ: ……………………………………………………
I.

Tình hình sản xuất nông nghiệp gia đình
1. Số thành viên trong gia đình: ................. Số người tham gia sản xuất nông
nghiệp: ………………………………………………………………………
2. Hình thức sản xuất:
□ Lúa … vụ
□ Lúa nổi + vụ màu (loại màu gì?……………………)
□ Nuôi thủy sản: ……………
□ Cây ăn quả (CAQ): ……………
□ Khác: …………..

II.

Thông tin về khu vực khảo sát
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1. Nguồn nước mà gia đình Ông/Bà hiện đang sử dụng chính là nguồn nước
nào?
 Nước ngầm (nước giếng)
 Nước mặt (sông/hồ)
 Nước cấp
 Khác: ……………………………………………………………
2. Ông/Bà có nghĩ chất lượng và trữ lượng nguồn nước ông bà hiện đang sử
dụng đang bị đe dọa không?
 Có

□ Không

3. Vấn đề thủy lợi nào Ông/Bà thấy cần đươc quan tâm tại địa phương?
 Lũ lụt
 Sạt lở
 Trữ lượng và chất lượng nước ngọt
 Khác: ………………………………………………………………
4. Vấn đề thủy lợi trên đã ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của Ông/Bà?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
III. Nhận thức về hệ thống đê bao & vấn đề lũ lụt
1. Khu vực ông bà ở có đê bao không (cao/lửng/tháng 8)?
 Có
 Không (Tiếp Câu 4)
2. Hệ thống đê bao được xây dựng từ khi nào? ...................................................
3. Vào thời điểm đó, đê bao được xây dựng là nhằm những mục đích chính nào
(có thể chọn nhiều câu trả lời)?
 Mong muốn gia tăng sản lượng nông nghiệp
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 Kiểm soát lũ
 Bảo vệ người dân
 Khác…………………………………………………………………
4. Những tác động tiêu cực của đê bao theo ông bà biết là gì?
 Đất ngày càng bị thoái hóa, giảm độ phì nhiêu của đất do thiếu phù sa
 Sụt lún đất
 Gia tăng sử dụng phân bón
 Giảm chất lượng nuôi trồng thủy sản
 Tăng chi phí bơm nước và chi phí bảo trì hệ thống đê
 Khác:
……………………………………………………………………….
5. Ông bà có muốn sống trong khu vực có đê bao (cao) không? Vì sao?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
6. Khi lũ đến, biện pháp mà ông bà thường dùng để đối phó là gì?
.........................................................................................................................
7. Ông bà có cho rằng đê bao chính là giải pháp tốt nhất không? Vì sao?
…….................................................................................................................
.........................................................................................................................
8. Ông bà có thể cho biết ý tưởng xây dựng đê bao có từ đâu/từ ai không?
………………………………………………………………………………
9. Ông bà vui lòng chọn từ dưới đây những tác động tiêu cực của lũ mà ông bà
biết:
 Thiệt hại về người và của (do bị cuốn trôi, do ngập trong nước)
 Khó khăn khi di chuyển đi lại
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 Mất 3 tháng không làm nông nghiệp để chờ lũ rút
 Ý kiến khác:............................................................................
 Chi phí mà ông/bà dành cho việc đối phó và khắc phục hậu quả do lũ
hằng năm là bao nhiêu?0 đồng
 0-100.000 đồng
 100.000 - 200.000 đồng
 >200.000 đồng
10. Chính phủ có những biện pháp hỗ trợ nào cho ông/bà đối phó với lũ lụt
không?
 Có
 Không
Nếu có thì đó là những biện pháp gì?
.........................................................................................................................
IV. Thông tin về giải pháp “không gian cho nước”
Giải pháp không gian cho nước (Room for the Rivers) là một giải pháp đa
chức năng, nó giải quyết được các vấn đề kiểm soát lũ, ngập; hạn chế sạt lở; chống
xâm nhập mặn và đảm bảo nguồn nước nhằm nâng cao chất lượng không gian sống.
Định hướng chính của giải pháp này là điều thủy tức là tăng thêm không gian chứa
nước cho sông bằng các phương pháp như nạo vét, điều chỉnh đê bao, xây dựng hồ
trữ nước, mở rộng dòng chảy và một số giải pháp kỹ thuật. Tuy nhiên, giải pháp
không gian cho nước cần phải được thực hiện trên quy mô lớn, cần hỗ trợ về kinh
phí, quỹ đất lớn phục vụ quy hoạch và sự liên kết ngành thì mới đem lại hiệu quả
toàn diện.
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Lưu ý: Giải pháp không gian cho nước không ngăn lũ mà chỉ kiểm soát
mực nước lũ trong một không gian chứa nước như hồ, ruộng lúa hay khu vực
ven sông.
1. Những ưu điểm của giải pháp không gian cho nước mà Ông/Bà thấy có ích
với nhu cầu địa phương?
 Hạn chế ngập lụt
 Hạn chế thiệt hại do lũ
 Bảo vệ không gian sống và sinh hoạt
 Trữ nước ngọt cho mùa khô
 Hạn chế sức ép dòng chảy lên bờ sông gây sạt lở
 Thiết kế phù hợp cho từng khu vực và địa hình
 Thiết kế đê bao hợp lý tận dụng được quỹ đất cho trồng trọt vào mùa
khô
 Tạo cảnh quan đẹp
 Ý kiến khác: ……………………………………………………
2. Những khuyết điểm của giải pháp không gian cho nước mà Ông/Bà thấy
không phù hợp và khó khắc phục tại địa phương?
 Sử dụng quỹ đất lớn
 Kinh phí thực hiện cao
 Cần liên kết tổng thể các ngành, và thống nhất đưa ra quyết định cuối
cùng liên quan đế quy hoạch và thiết kế kỹ thuật phù hợp
 Cần hỗ trợ từ các chuyên gia có kinh nghiệm trong quy hoạch vùng
và liên quan đến giải pháp không gian cho nước
 Cần xem xét lại các quyết định về định hướng phát triển kinh tế - xã
hội của vùng cần bổ sung thêm yếu tố môi trường
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 Ý kiến khác: ………………………………………………………
GIẢ SỬ:
Có một dự án quy hoạch về việc thực hiện giải pháp Không gian cho
nước được thực hiện cụ thể là huyện An Phú, tỉnh An Giang đặc biệt là
khu vực hồ chứa nước Búng Bình Thiên Lớn. Dự án quy hoạch đang
được cân nhắc thực hiện để cải thiện tình hình thủy lợi và phát triển du
lịch ở địa phương. Thực hiện dự án về giải pháp Không gian cho
nước là một dự án liên quan đến quy hoạch toàn vẹn trên khu vực
nhằm kiểm soát và quản lý thủy lợi. Dự án này giải quyết được các
vấn đề về tăng chất lượng không gian sống như:
1.
Kiểm soát lũ
2.
Trữ nước ngọt
3.
Hạn chế sạt lở
4.
Kiểm soát mặn
5.
Tạo cảnh quan
6.
Tạo nguồn thu nhập từ thủy sản
Và khi dự án này thực hiện tại địa phương thì có những khó khăn chính
về tài chính và quỹ đất.
3. Ông/Bà có chấp nhận thực hiện giải pháp này tại nơi ông/bà đang sống
không?
 Có

□ Không

4. Nếu không, thì Ông/Bà vui lòng cho biết lý do vì sao?
.................................................................................................................
5. Nếu việc thực hiện dự án cần sử dụng đất thuộc sở hữu của Ông/Bà thì
Ông/Bà có chấp nhận di dời với khoản bồi thường hợp lý không? Nếu không
thì vì sao?
 Chấp nhận
 Không chấp nhận, vì: …………………………………………
V.

Các câu hỏi mở rộng
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1. Chính quyền địa phương có những chính sách gì góp phần phát triển
sinh kế tại địa phương chưa?□ Có
□ Chưa
Nếu có thì đó là những chính sách gì?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
2. Ông/bà có đề xuất ý kiến gì với chính quyền cho vấn đề quy hoạch phát triển
nông nghiệp và kiểm soát lũ trong thời gian tới?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Kính mời quý ông bà cho điểm từ 1 đến 5 cho 8 bộ lựa chọn chính sách phát
triển vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (thử nghiệm ở 2 tỉnh An Giang và Trà
Vinh) như sau:
1: Hoàn toàn không đồng ý (thấp điểm nhất)
2: Hơi không đồng ý
3: Tôi vừa đồng ý vừa không đồng ý
4: Hơi đồng ý
5: Hoàn toàn đồng ý (cao điểm nhất)
(Tham khảo ở ví dụ)
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Hệ thống canh tác
lúa mùa nổi
Ví dụ:

Không trồng lúa nổi
ở các vùng lũ

1

Phát triển trồng lúa
nổi ở các vùng lũ

2

Phát triển trồng lúa
nổi ở các vùng lũ

3

Phát triển trồng lúa
nổi ở các vùng lũ

4

Không trồng lúa nổi
ở các vùng lũ

5

Không trồng lúa nổi
ở các vùng lũ

6

Không trồng lúa nổi
ở các vùng lũ

7

Không trồng lúa nổi
ở các vùng lũ

8

Phát triển trồng lúa
nổi ở các vùng lũ

Mô hình kết hợp tôm rừng ngập mặn
Phát triển mô hình tôm –
rừng ngập mặn ở các khu
vực ven biển
Không phát triển mô hình
tôm – rừng ngập mặn ở các
khu vực ven biển
Phát triển mô hình tôm –
rừng ngập mặn ở các khu
vực ven biển
Phát triển mô hình tôm –
rừng ngập mặn ở các khu
vực ven biển
Phát triển mô hình tôm –
rừng ngập mặn ở các khu
vực ven biển
Không phát triển mô hình
tôm – rừng ngập mặn ở các
khu vực ven biển
Không phát triển mô hình
tôm – rừng ngập mặn ở các
khu vực ven biển
Phát triển mô hình tôm –
rừng ngập mặn ở các khu
vực ven biển
Không phát triển mô hình
tôm – rừng ngập mặn ở các
khu vực ven biển
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Đóng góp Cho
(Đồng/ điểm
Không gian cho nước
Năm)
(1-5)
Giữ nguyên hiện trạng
diện tích sông, búng, hồ
50 000
4
chứa nước v.v.
Tăng diện tích trữ nước
cho các khu vực sông,
50 000
búng, hồ chứa nước v.v
Giữ nguyên hiện trạng
diện tích sông, búng, hồ
20 000
chứa nước v.v.
Tăng diện tích trữ nước
cho các khu vực sông,
100 000
búng, hồ chứa nước v.v
Giữ nguyên hiện trạng
diện tích sông, búng, hồ
50 000
chứa nước v.v.
Giữ nguyên hiện trạng
diện tích sông, búng, hồ 100 000
chứa nước v.v.
Tăng diện tích trữ nước
cho các khu vực sông,
20 000
búng, hồ chứa nước v.v
Tăng diện tích trữ nước
cho các khu vực sông,
100 000
búng, hồ chứa nước v.v
Giữ nguyên hiện trạng
diện tích sông, búng, hồ 100 000
chứa nước v.v.

viii

