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Chương trình Thoát nước và chống ngập đô thị Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó
với biến đổi khí hậu (FPP) - Câu chuyện thành công #6

Nghiên cứu sụt lún đất tại ĐBSCL sử dụng
dữ liệu vệ tinh
Đặt vấn đề
Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những khu vực
phát triển nông nghiệp quan trọng của Việt Nam, đóng
góp 50% sản lượng lương thực, 90% sản lượng gạo xuất
khẩu, 70% lượng trái cây và 65% sản lượng thủy sản. Mặc
dù đạt năng suất cao song ĐBSCL phải đối mặt với nhiều
hiểm họa và sự sụt giảm năng suất sẽ mang lại những
hậu quả không chỉ cho khu vực này mà còn cho cả Việt
Nam. Sụt lún đất là một trong số những hiểm họa đó. Các
nghiên cứu cho thấy ĐBSCL đang bị lún với mức độ trung
bình là 1cm một năm, khiến cho đồng bằng này gần hơn
với mực nước biển trong khi mực nước biển dâng ở mức
4mm/năm ở miền Nam Việt Nam.
Sụt lún đất là hiện tượng hạ thấp đột ngột hoặc dần dần
của bề mặt đất mà không có hoặc có rất ít biến chuyển
theo chiều ngang. Định nghĩa về sụt lún đất không hạn
chế ở mức độ, quy mô hay diện tích tác động của sự dịch
chuyển theo phương thẳng đứng này. Sụt lún có thể do
các quy trình tự nhiên hay nhân tạo ví dụ khai thác nước
ngầm quá mức và tải trọng đối với nền đất tăng thêm
cùng với việc xây dựng cơ sở hạ tầng và các tòa nhà. Tác
động của yếu tố tự nhiên và con người đối với sụt lún
đất tại các khu vực khác nhau có sự khác nhau. Điều này
đến nay chưa được hiểu rõ và vì vậy cần thực hiện những
nghiên cứu sâu hơn để xác định mức độ tác động của
từng yếu tố đối với sụt lún đất.
Tác động của sụt lún đối với các khía cạnh khác nhau
trong đời sống con người là khá rõ ràng và dễ nhận thấy
tại khu vực ĐBSCL. Những tác động có thể kể đến là gia
tăng lũ từ sông, sạt lở, xâm nhập mặn từ nước biển, sự
mất ổn định của các tòa nhà (nghiêng, nứt), phá hỏng
đường ống cung cấp nước sạch, cống thoát nước. Về lâu
dài, các khu vực trũng sẽ bị ngập vĩnh viễn. Đây là những
tác động không ai mong muốn. Tìm cách giảm thiểu sụt
lún và xác định các hoạt động giảm nhẹ những tác động
tiêu cực này hiện đang được xem xét nhưng đến nay vẫn
chưa thực hiện được nhiều hành động cụ thể.
Những khoảng trống trong khung chính sách về sụt lún đất
Chỉ mới gần đây hiện tượng sụt lún đất - như là một yếu
tố làm tăng thêm tác động của biến đổi khí hậu tại ĐBSCL

- mới trở thành đề tài thảo luận của các nhà lập chính
sách, học giả và các nhà tài trợ hoạt động tại Việt Nam.
Vì vậy, hiện nay chưa có cơ sở dữ liệu thực tế để giúp
mọi người có hiểu biết đầy đủ về nguyên nhân và cơ chế
sụt lún. Trong khi đó, khung chính sách của Việt Nam về
sụt lún đất cũng cho thấy một số khoảng trống và chồng
chéo cần được điều chỉnh.
Vấn đề đầu tiên là “sụt lún đất” chưa được định nghĩa
rõ ràng trong các văn bản quy phạm pháp luật của Việt
Nam, gây nên sự lẫn lộn và chồng chéo về thuật ngữ, ví
dụ sụt lún đất còn được coi là sạt lở. Luật Phòng chống
Thiên tai quy định thiên tai bao gồm: bão, ngập lụt, sạt
lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ
hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng,
hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng
thần và các loại thiên tai khác. Sụt lún đất không phải là
hiện tượng xảy ra do mưa lũ hay dòng chảy, có thể từ
“sụt lún” trong Luật này chỉ sạt lở đất ở bờ sông hay sườn
núi. Vì vậy, cần phải bổ sung sụt lún đất là một yếu tố góp
phần tạo nên thiên tai vì bản thân sụt lún chậm không
phải là thiên tai.
Quản lý sụt lún đất được chia thành năm bước sau và
phần tiếp theo của báo cáo sẽ phân tích những hạn chế
của khung chính sách hiện có trong từng bước này.
1. Đo lường mức độ sụt lún
 thu thập số liệu về dịch chuyển đất nền

2. Hiểu về nguyên nhân gây sụt lún
 thu thập số liệu về dịch chuyển đất nền

3. Hiểu về những tác động (�êu cực) của sụt lún
 nghiên cứu tác động

4. Giảm nhẹ sụt lún
 giảm tốc độ sụt lún

5. Thích ứng với sụt lún
 sống chung với sụt lún

Hình 1: Các khía cạnh trong quản lý sụt lún đất

Đo lường: hiện nay chưa có quy định chi tiết về quan trắc
sụt lún đất. Chưa có cơ quan được giao trách nhiệm thực
hiện đo lường mức độ sụt lún đất. Tần suất thu thập số
liệu, quy mô, mật độ, cường độ, tốc độ tăng giảm, xác
định các khu vực có tốc độ sụt lún cao cũng như các sản
phẩm tiêu chuẩn cần có (bản đồ, bảng biểu, tần suất cập
nhật) chưa được quy định trong các văn bản pháp lý. Ví
dụ Luật Đo đạc và Bản đồ có quy định về đo dạc, bản đồ
phục vụ phòng, chống thiên tai song việc quan trắc sụt
lún đất không được đề cập đến.
Hiểu về nguyên nhân gây sụt lún: Hiện nay chưa có cơ
quan nào của Việt Nam chính thức được giao nhiệm vụ
nghiên cứu nguyên nhân của sụt lún. Một số nghiên cứu
được thực hiện một cách tự nguyện và riêng lẻ. Bộ Tài
nguyên Môi trường và các cục vụ trực thuộc hiện đang
trong giai đoạn chuẩn bị một dự án lớn hơn để xác định
nguyên nhân gây sụt lún đất.
Hiểu về tác động của sụt lún: Luật Phòng chống Thiên
tai quy định nghiên cứu về tác động của thiên tai là một
nội dung trong kế hoạch quốc gia về phòng chống thiên
tai. Kế hoạch cần đưa vào đánh giá về rủi ro thiên tai và
tác động của hiện tượng sụt lún đất. Nếu “sụt lún đất”
được đưa vào danh mục các hiểm họa do luật quy định,
thì nghiên cứu về tác động của sụt lún chắc chắn sẽ là
một nội dung trong kế hoạch phòng chống thiên tai.
Giảm nhẹ sụt lún đất: Nội dung này đã được lồng ghép
trong Luật Thủy lợi (không được khai thác nước ngầm
nếu điều này gây sụt lún đất). Tuy nhiên việc thực hiện
nội dung của Luật tại ĐBSCL thì không khả thi vì hầu hết
các hộ gia đình nông thôn đều phụ thuộc vào nước ngầm
là nguồn cung cấp nước chính.
Thích ứng với sụt lún đất: Sụt lún đất không dễ dàng
kiểm soát được và có lẽ chiến lược đối phó chính là
thích ứng với hiện tượng này. Một phần quan trọng khi
xây dựng chiến lược ứng phó là dự báo ngập lụt, sạt lở
và xâm nhập mặn. Những dự báo này nên được thực
hiện bằng cách xem xét những yếu tố khác như mực
nước biển dâng do các chuyên gia thủy văn của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn (hoặc một Cục, Vụ trực
thuộc được Bộ giao). Sản phẩm nên là các dự báo về sụt
lún đất mang tính pháp lý để các cơ quan, đơn vị khác sử
dụng, trong đó bao gồm quy hoạch sử dụng đất, thủy lợi,
xây dựng hạ tầng, khu thương mại, khu dân cư. Việc xem
xét các số liệu chính thức về sụt lún nên được lồng ghép
trong các luật liên quan (khí tượng thủy văn, đất đai,
thủy lợi, phòng chống thiên tai, xây dựng).

Đóng góp của chương trình FPP
Nền đất ở đồng bằng sông Cửu Long đang lún dần với
tốc độ khác nhau ở các khu vực khác nhau. Ở khu vực đô
thị, sụt lún đất diễn ra nhanh hơn so với khu vực nông
thôn. Độ phân giải về không gian và thời gian của số liệu
thu được cần đủ chi tiết để hiểu về xu hướng sụt lún đất.

Vì sao đất bị sụt lún? Vì sao sụt lún đất lại diễn ra nhanh
hơn ở đô thị? Vì sao tốc độ sụt lún đất không giảm đi ở
hầu hết mọi vị trí? Các nghiên cứu xác định được một số
yếu tố gây nên sụt lún đất, song chính phủ, các đối tác
phát triển và các nhà nghiên cứu vẫn chưa hiểu được
mức độ tác động của từng yếu tố khác nhau này và hình
thái tác động của chúng trong toàn bộ khu vực ĐBSCL.
Sụt lún đất chỉ là một yếu tố tác động đến sự phát triển
của ĐBSCL. Các yếu tố khác bao gồm mực nước biển
dâng do biến đổi khí hậu, giảm lượng trầm tích của sông
do xây dựng các đập và khai thác cát ở thượng lưu, tăng
cường đê chống ngập, đô thị hóa. Những yếu tố này kết
hợp lại sẽ gây ra những hậu quả đối với những người dân
sinh sống ở khu vực ĐBSCL.
Chương trình “Thoát nước và Chống ngập Đô thị ĐBSCL
Ứng phó với Biến đổi Khí hậu do Chính phủ Thụy Sỹ và
Đức đồng tài trợ, Bộ Xây dựng và Tổ chức GIZ thực hiện
tại ba tỉnh ĐBSCL. Trong giai đoạn 2, Chương trình áp
dụng một phương thức tiếp cận tổng hợp và toàn diện
trong các hoạt động về thích ứng với BĐKH tại các đô
thị, trong đó có việc thực hiện nghiên cứu mới và thu
thập số liệu cơ bản về sụt lún đất tại ĐBSCL. Nghiên cứu
này được thực hiện phối hợp với Cục Cứu trợ và Phòng
chống Thiên tai Liên bang Đức (BKK), Viện Khoa học Địa
chất và Tài nguyên CHLB Đức (BGR). Những kiến thức và
số liệu sau đó được chuyển đến cấp quốc gia nhằm mục
đích cung cấp cho các nhà lãnh đạo những bằng chứng
xác thực trong quá trình ra quyết định và xây dựng chính
sách. Báo cáo kết quả nghiên cứu sụt lún đất được xuất
bản qua một ấn phẩm riêng.
Chương trình FPP tập trung nghiên cứu tác động của sụt
lún đất ở các bước khác nhau theo trình tự trong Hình 1.
Ví dụ, các hoạt động liên quan đến lập mô hình ngập lụt
giúp mọi người hiểu sâu hơn về hậu quả của sụt lún đất;
các hoạt động liên quan đến giá dịch vụ thoát nước và lộ
trình thực hiện, quy hoạch thoát nước và chống ngập đô
thị, cảnh báo sớm, phòng chống thiên tai giúp cho các đô
thị và người dân thích ứng và “sống chung” với những
hậu quả không thể tránh khỏi của hiện tượng sụt lún đất.
Trong khi đó, các hoạt động liên quan trực tiếp đến sụt
lún đất giúp tăng cường công tác đo lường mức độ sụt
lún cũng như hiểu rõ hơn về nguyên nhân dẫn đến sụt
lún đất. Nhờ đó mang đến nhiều kết quả ấn tượng, cung
cấp các thông tin, nhận định ban đầu.
Nhằm mục đích góp phần tăng cường công tác đo lường
mức độ sụt lún đất, chương trình đã thu thập, chắt lọc,
phân tích và nội suy các số liệu. Khoảng 750.000 điểm đo
tại ĐBSCL đã được xác định và cao độ nền do vệ tinh ghi
nhận đối với từng điểm 8 ngày một lần trong thời gian 4
năm, từ đó cho số liệu của 135 triệu giá trị với độ phân
giải về thời gian và không gian cao hơn nhiều so với các
số liệu đã có từ trước.

Những phát hiện chính:
 Trung bình ĐBSCL sụt lún ở mức 1cm/năm, làm tăng thêm đáng kể tác động của mực nước biển dâng.
 Các khu vực đô thị sụt lún nhanh hơn nông thôn.
 Khu vực đô thị sụt lún ở mức trung bình 2-4 cm/năm.
 Khu vực nông thôn sụt lún ở mức 0,5-2 cm/năm
Hình 2 thể hiện kết quả của những tính toán dựa trên
vệ tinh và khái quát sự dịch chuyển của nền đất theo
phương thẳng đứng. Các khu vực màu xanh ở phía Tây
Bắc của bản đồ (chủ yếu là tỉnh Kiên Giang bao gồm các
khu vực quanh thành phố Rạch Giá) cho thấy ít có sự
dịch chuyển. Những nơi này chủ yếu là núi đá được coi
là có tính ổn định về mức độ dịch chuyển theo phương
thẳng đứng hơn so với các vùng đất bồi ở những khu
vực khác của ĐBSCL. Kết quả của nghiên cứu khẳng định
các phát hiện của những nghiên cứu trước nhưng bao
gồm số liệu chi tiết hơn rất nhiều để từ đó có thể đưa ra
những kết luận có tính thuyết phục hơn.
Với mục đích giúp mọi người hiểu rõ hơn về nguyên
nhân gây sụt lún đất tại ĐBSCL, Chương trình FPP đóng
góp cho những nỗ lực nghiên cứu hiện có thông qua
các số liệu vệ tinh. Số liệu thu thập được cho thấy có sự
khác biệt lớn về mức độ dịch chuyển của nền đất theo

phương thẳng đứng tại ĐBSCL, có nơi dịch chuyển mạnh,
có nơi ở mức trung bình. Cùng một khu vực, các tòa nhà
cũng lún ở mức độ khác nhau. Khoa học cho rằng hiện
tượng sụt lún có nguyên nhân từ sự kết hợp giữa yếu tố
tự nhiên và nhân tạo (Hình 3).
Hầu hết các hộ gia đình nông thôn tại ĐBSCL phụ thuộc
vào nước ngầm là nguồn cung cấp nước chính phục vụ
mục đích sinh hoạt, kinh doanh và các hoạt động nông
nghiệp. Số liệu về khối lượng, địa điểm và nguồn khai
thác nước ngầm tại ĐBSCL không đầy đủ và không đạt
mức độ tin cậy cao khiến cho việc tìm ra mối liên hệ với
mức độ sụt lún đất quan trắc được tương đối khó khăn.
Các mô hình nghiên cứu về tác động của việc khai thác
nước ngầm đối với sụt lún đất tại ĐBSCL chủ yếu dựa
trên các giả định có thể phản ánh đúng hoặc chưa đúng
về hiện tượng này.

Hình 2: Dịch chuyển theo phương thẳng đứng tại ĐBSCL – phép nội suy đơn giản

Hình 3: Các yếu tố gây sụt lún

Những phát hiện chính:


Các đập ở thượng nguồn và bề mặt bị bịt kín do con người cư trú hay xây dựng hạ tầng giảm thiểu khả năng
bổi đắp tự nhiên của đất từ phù sa mang đến hạ lưu;



Khai thác nước ngầm quá mức và không được kiểm soát là một nguyên nhân quan trọng gây sụt lún đất tại
ĐBSCL;



Các tòa nhà và cơ sở hạ tầng tạo thêm tải trọng cho đất nền và làm tăng mức độ sụt lún đất tại khu vực đô thị;

	
Sử dụng số liệu đã có, nghiên cứu về địa chất thủy văn của các tầng chứa nước, nghiên cứu mức độ khai thác
nước ngầm sẽ giúp làm rõ hơn về những vấn đề được quan tâm.
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Đại diện cho

Bộ Hợp tác và Phát triển kinh tế Liên bang Đức (BMZ)
Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO)

Phối hợp với

Bộ Xây dựng

GIZ chịu trách nhiệm về nội dung của ấn phẩm này.
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