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ABSTRACT 

This research is aimed to apply remote sensing and GIS technologies to 
monitor shoreline changes and assess erosion processes in Tien and Hau 
riverbanks of the period from 1989 to 2017. The methodology was applied 
LANDSAT time-series combined with normalized difference water index 
to extract shoreline and GIS methods to monitor shoreline changes during 
30 years. The research results showed that the total area of erosion is 
14,685.83 ha mainly in two provinces of An Giang at 3,146.94 ha (21.43% 
total erosion area) and Dong Thap at 3,787.68 ha (25.79% total erosion 
area). The erosion rate in major provinces is from high to very high levels 
and almost focus on An Giang province about 381.97 ha per year in the 
period of the year from 2000 to 2005. The accuracy assessment of 
classification imagery was assessed with overall accuracy (T) from 78.8 
to 85.7 and Kappa coefficient (K) from 0.58 to 0.71 in Tien and Hau 
riverbanks. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS theo dõi diễn tiến 
đường bờ và đánh giá tình hình sạt lở ven hai nhánh sông Tiền và sông 
Hậu giai đoạn 1989-2017. Nghiên cứu sử dụng chuỗi lịch sử ảnh 
LANDSAT kết hợp phương pháp ảnh chỉ số nước (NDWI) để trích lọc 
đường bờ và phương pháp GIS theo dõi biến động đường bờ và tình hình 
sạt lở trong giai đoạn 30 năm. Kết quả nghiên cứu cho thấy tổng diện tích 
sạt lở trong giai đoạn nghiên cứu là 14.685,83 ha, chủ yếu tại tỉnh An 
Giang 3.146,94 ha (chiếm 21,43%) và tỉnh Đồng Tháp 3.787.68 ha (chiếm 
25,79%). Tốc độ sạt lở tại các tỉnh chủ yếu ở cấp độ nhanh đến rất nhanh 
và nhiều nhất thuộc tỉnh An Giang (318,97 ha/năm) trong giai đoạn 2000-
2005. Độ tin cậy kết quả giải đoán được xác định dựa trên hai thông số 
gồm độ chính xác toàn cục (T) dao động từ 78,8 đến 85,7 và hệ số Kappa 
(K) từ 0,58 đến 0,71 trên hai bờ sông Tiền và sông Hậu trong giai đoạn 
1989-2017. 

Trích dẫn: Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quang Minh, Phan Nhựt Trường, Lâm Kim Thành và Lê Trần Quang 
Vinh, 2019. Diễn tiến tình hình sạt lở ven bờ sông Tiền và sông Hậu, vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí 
hậu)(2): 125-133. 
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1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sạt lở là hiện tượng tất yếu diễn ra trong quá 
trình phát triển địa hình, tác động trực tiếp đến cuộc 
sống của con người (Trịnh Văn Bình và Trịnh Thế 
Hiếu, 2010). Theo kết quả một số cuộc khảo sát thực 
tế và dân cư sống dọc bờ sông, những năm gần đây 
tình hình xói lở dọc bờ sông Tiền, sông Hậu diễn ra 
với quy mô lớn và tần suất cao với cường độ trung 
bình (Hà Quang Hải và Vương Thị Mỹ Trinh, 2011). 
Việc theo dõi tình hình bồi tụ và sạt lở bờ sông Tiền 
và sông Hậu theo thời gian là rất cần thiết, nhằm 
cung cấp thông tin kịp thời, làm cơ sở cho các chính 
sách quản lý và định hướng thích hợp. Ngày nay, 
công nghệ viễn thám ngày càng phát triển và đóng 
vai trò quan trọng trong việc theo dõi những tai biến 
thiên nhiên như sạt lở, lũ lụt, xâm nhập mặn,... Viễn 
thám cho phép đánh giá khách quan và theo chu kỳ 
nhằm theo dõi và phát hiện đầy đủ các biến thể 
không gian và thời gian của các hệ thống sông. 
Nghiên cứu giám sát sạt lở vùng ĐBSCL bằng viễn 
thám của Anthony et al. (2015) sử dụng SPOT 5 để 
phát hiện các thay đổi và sự tăng tốc việc khai thác 
dưới lòng sông. Theo Liu et al. (2017) đã sử dụng 
LANDSAT để ước tính tốc độ xói mòn và bồi tụ dọc 
theo bờ của đồng bằng và áp lực phát triển đáng kể 
từ đê kỹ thuật, sụt lún đất và nước biển dâng. Các 
nghiên cứu liên quan về việc theo dõi sự thay đổi 
của bờ sông trong vùng ĐBSCL trong đó việc đo lặp 
lại các mặt cắt ngang, mô hình thủy động lực và kỹ 
thuật viễn thám đã được sử dụng (Bertoldi et al., 
2010; Lam-Dao et al., 2011; Letrung et al. , 2016; 
Li et al., 2017; MRC, 2018). Nghiên cứu của Feyisa 
et al. (2013) về chỉ số trích xuất nước tự động 
AWEInsh dùng loại bỏ đối tượng không có nước 
(khu đất xây dựng) và AWEIsh dùng để loại bỏ 
những đối tượng AWEInsh không thể loại bỏ được. 
Ngoài ra, Pardo Pascual et al. (2018) đã phân tích 
đường bờ được trích từ kênh 11 và 12 sử dụng bộ 
cảm Sentinel-2 về và từ kênh ảnh 6 và 7 từ bộ cảm 
LANDSAT 8. Mourad Louati et al. (2014) đã đánh 
giá sự thay đổi bờ biển bằng phương pháp viễn thám 
và kỹ thuật GIS, nghiên cứu vùng bờ biển đồng bằng 
Medjerda-Tunisia giai đoạn 1972-2013. Theo Vũ 
Thị Thu Thủy (2012), một số công trình nghiên cứu 
biến động không gian và tai biến liên quan đến xói 
lở, bồi tụ gây biến động vùng ven biển gồm các 
nghiên cứu như: dự án độc lập cấp nhà nước KHCN-

5A (2000) về “Nghiên cứu dự báo, phòng chống sụt 
lở bờ biển Bắc Bộ từ Quảng Ninh tới Thanh Hóa” 
được Phân viện Hải dương học Hải Phòng tiến 
hành., một số công trình sử dụng công nghệ viễn 
thám nghiên cứu tai biến xói lở - bồi tụ như một số 
nghiên cứu của Phạm Văn Cự (1996); Phạm Quang 
Sơn (1997, 2004), các nghiên cứu của Trung tâm 
Viễn thám (2000, 2001, 2002, 2006-2008) và đề tài 
ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu biến 
động đới bờ khu vực cửa Văn Úc, thành phố Hải 
Phòng của tác giả Hoa Thúy Quỳnh (2011), Nghiên 
cứu Phạm Phương Thảo và ctv (2011), ứng dụng 
viễn thám (chỉ số NDWI) và GIS theo dõi và tính 
toán biến động đường bờ khu vực Phan Thiết, tác 
giả Phan Kiều Diễm và ctv. (2013) đánh giá tình 
hình sạt lở, bồi tụ khu vực ven biển tỉnh Cà Mau và 
Bạc Liêu giai đoạn 1995–2010 sử dụng viễn thám 
(phương pháp phân ngưỡng và tỉ số ảnh) và công 
nghệ GIS, nghiên cứu của Nguyễn Văn Trung và 
Nguyễn Văn Khánh (2016) về diễn biến đường bờ 
khu vực của sông Đại, sông Thu Bồn, Quảng Nam 
bằng phương pháp tỷ số ảnh. Các nghiên cứu ứng 
dụng viễn thám theo dõi thay đổi hình dạng bờ sông 
đã từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng nhằm 
lưu trữ dữ liệu lịch sử và đánh giá các biến đổi theo 
không gian và thời gian trong các hệ thống sông, tạo 
tiền đề phát triển các công nghệ hổ trợ cho phép thu 
thập, xử lý và phân tích dữ liệu với chi phí thấp trên 
khu vực rộng lớn (Marcus and Fonstad, 2010). Từ 
những nhu cầu cấp thiết trên, nghiên cứu “Diễn tiến 
tình hình sạt lở ven bờ sông Tiền và sông Hậu 
vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long” được thực hiện 
nhằm theo dõi và đánh giá tình hình sạt lở bờ sông 
Tiền và sông Hậu phục vụ cho công tác quản lý và 
ra quyết định các giải pháp kịp thời hạn chế những 
thiệt hại do sạt lở tại vùng nghiên cứu. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Thu thập dữ liệu 

Các bản đồ hành chính các tỉnh dọc theo hai 
nhánh sông Tiền và sông Hậu gồm 9 tỉnh là An 
Giang, Đồng Tháp, Tp.Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền 
Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Hậu Giang và Sóc Trăng 
được sử dụng để giới hạn khu vực nghiên cứu.  

 Các số liệu tthống kê liên quan đến tình hình sạt 
lở và bồi tụ ven sông tại khu vực nghiên cứu (Sở Tài 
nguyên Môi trường, Viện Khoa học Thủy Lợi) 

Bảng 1: Các bộ dữ liệu ảnh vệ tinh LANDSAT sử dụng cho nghiên cứu 

STT Tên ảnh Ngày chụp Vệ tinh chụp 
1 p125r053_5dt19890116_z48 21/09/1989 LANDSAT 5 MSS 
2 L71125053_05320001106 28/6/2000 LANDSAT 5 TM 
3 LT05_L1TP_125053_20050824 24/08/2005 LANDSAT 5 TM 
4 LT05_L1TP_125053_20091209 12/09/2009 LANDSAT 5 TM 
5 LC08_L1TP_125053_20140918 18/09/2014 LANDSAT 8 
6 LC08_L1TP_125053_20170129 29/01/2017 LANDSAT 8 
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Nguồn dữ liệu ảnh viễn thám: dữ liệu ảnh viễn 
thám được thu thập tại trang web của Cục khảo sát 
địa chất Hoa Kỳ (USGS - United States Geological 
Survey) từ năm 1989 đến 2017, ảnh sử dụng có mây 
che phủ < 10%. Thông tin dữ liệu ảnh LANDSAT 
được trình bày ở Bảng 1. 

2.2 Trích đường bờ 

Theo Claire (2012), đường bờ được làm nổi bật 
thông qua chỉ số nước NDWI (normalized 
difference water index) và cho phép tách biệt giữa 
đất và nước theo công thức (1) và trích xuất đường 
bờ được áp dụng theo công thức (2). Dữ liệu trích 
xuất đường bờ được kết hợp dữ liệu ảnh vệ tinh để 
điều chỉnh chính xác phân bố đường bờ tại thời điểm 
chụp ảnh: 

NDWI = (Kênh 4 – Kênh 5)/(Kênh 4 + Kênh 5)
   (1) 

Đường bờ = ((Kênh 2/Kênh 4) x (Kênh 2/Kênh 
5)) + NDWI     (2) 

Trong đó: kênh 2 có bước sóng 0,52 - 0,6 (μm) 
– Green (Lục), kênh 4 có bước sóng 0,76 - 0,90 (μm) 
– NIR (Hồng ngoại gần) và kênh 5 có bước sóng 
1,55 - 1,75 (μm) – SWIR (Hồng ngoại ngắn). 

2.3 Phương pháp GIS 

Nghiên cứu xác định các khu vực sạt lở điểm 
hình và ước tính diện tích sạt lở qua 5 giai đoạn 
(1989, 2000, 2005-2009, 2009-2014, 2014-2017) sử 
dụng phép toán giao (Intersect) trên phần mềm 
ArcGIS. Các bản đồ hoàn chỉnh được biên tập và 
trình bày theo đúng quy định.  

2.4 Phân cấp tốc độ sạt lở ven bờ 

Nghiên cứu thực hiện phân cấp và đánh giá tình 
trạng và tốc độ sạt lở ven bờ theo các cấp độ được 
trình bày ở Bảng 2. 

Bảng 2: Phân cấp tốc độ sạt lở vùng ven bờ 

Chỉ tiêu đánh giá Mức độ Thông số 

Tốc độ bồi tụ/xói 
lở 

Chậm < 5 m/năm 
Trung bình 5-10 m/năm 
Nhanh 10-30 m/năm 
Rất nhanh > 30 m/năm 

(Nguồn: Lê Xuân Hồng, 2007) 

2.5 Khảo sát và đánh giá độ tin cậy 

Khảo sát thực tế 90 điểm tại khu vực nghiên cứu 
bờ sông Tiền và sông Hậu theo biểu phỏng vấn được 
soạn sẵn nhằm thu thập thông tin về tình hình sạt lở 
từ người dân địa phương sinh sống lâu năm tại khu 
vực nghiên cứu (chọn những hộ dân sinh sống tại 
địa bàn trên 20 năm) nhằm tăng độ chính xác của 
thông tin về thay đổi đường bờ lịch sử. Đồng thời 
xác định vị trí tọa độ các điểm khảo sát bằng GPS 
để tính toán độ tin cậy giải đoán ảnh kết hợp chụp 
ảnh cho thấy hiện trạng sạt lở tại địa phương.  

Đánh giá độ tin cậy dựa trên hai thông số gồm 
độ chính xác toàn cục và chỉ số Kappa (Stephen, 
1996). Sử dụng phương pháp ma trận sai số phân 
loại để xác định độ chính xác toàn cục (T) cho giải 
đoán ảnh theo Lê văn Trung (2005). Nghiên cứu tiến 
hành đánh giá theo hai loại đối tượng khảo sát là 
điểm có sạt lở và điểm không có sạt lở (Bảng 3). 

Bảng 3: Bảng ma trận sai số 

Hiện trạng 
Giải đoán 

Độ chính xác 
Không phải xói lở Xói lở 

Không phải xói lở a1 a2 A= a1/(a1+a2)*100 
Xói lở b1 b2 B= b2/(b1+b2)*100 
Độ chính xác C=a1/(a1+b1)*100 D=b2/(a2+b2)*100 T=(a1+b1)/(a1+a2+b1+b2)*100 

Chỉ số Kappa (K) được xác định theo công thức 
(3) 

    K=
(T - E)
(1 - E)     (3) 

Trong đó: T là độ chính xác toàn cục của ma trận 
sai số 

 E là đại lượng thể hiện sự kì vọng phân loại 
có thể dự đoán trước 

2.6 Khu vực nghiên cứu 

Nghiên cứu tập trung tại các huyện ven bờ sông 
Tiền và sông Hậu thuộc 8 tỉnh gồm An Giang, Đồng 
Tháp,  Hậu Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, 
Sóc Trăng, Vĩnh Long và TP. Cần Thơ (Hình 1). 
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Hình 1: Khu vực nghiên cứu các tỉnh dọc hai nhánh sông Tiền và sông Hậu 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Tình hình sạt lở ven sông Tiền và sông Hậu 

Tổng diện tích sạt lở trong giai đoạn nghiên cứu 
là 14.685,83 ha, phân bố chủ yếu tại tỉnh An Giang 
3.146,94 ha (21,43%) và tỉnh Đồng Tháp 3.787.68 
ha (25,79%). Quá trình sạt lở trên sông Tiền và sông 
Hậu diễn biến khá phức tạp, xuất hiện rất nhiều điểm 
nóng sạt lở mạnh tại các xã trên 9 tỉnh vùng nghiên 
cứu (Hình 2). 

Trên ven bờ sông Hậu, các điểm nóng sạt lở phân 
bố chủ yếu trên các xã thuộc các quận/huyện gồm 
các xã Bình Thạnh Đông (Phú Tân), Bình Thủy 
(Châu Phú), Bình Thạnh (Châu Thành), Mỹ Hòa 

Hưng (TP.Long Xuyên) thuộc tỉnh An Giang; xã 
Tân Lộc (Thốt Nốt), Thới An (Ô Môn) thuộc 
TP.Cần Thơ; xã Tân Hòa (Lai Vung) thuộc tỉnh 
Đồng Tháp; xã An Thạnh 1 (Cù Lao Dung) tỉnh Sóc 
Trăng.  

Trên ven bờ sông Tiền sạt lở mạnh phân bố chủ 
yếu tại khu vực gồm các xã Long Khánh A, Thường 
Thới Tiền, Phú Thuận B (Hồng Ngự), xã Tân Long, 
Tân Huệ (Thanh Bình), Tân Thuận Đông (TP.Cao 
Lãnh), Bình Hàng Tây, An Hiệp (TP.Sa Đéc) tỉnh 
Đồng Tháp; Kiến An (Chợ Mới) tỉnh An Giang; xã 
Đồng Phú (TP.Vĩnh Long) tỉnh Vĩnh Long; xã Vĩnh 
Bình (Chợ Lách) tỉnh Bến Tre. 

 
Hình 2: Các khu vực sạt lở điển hình trên bờ sông Tiền và sông Hậu, giai đoạn 1989-2017 

(a) Mỹ Hòa Hưng, Long Xuyên, An Giang; (b) Long Khánh A, Hồng Ngự, Đồng Tháp; 

(c) Bình Thạnh, Cao Lãnh, Đồng Tháp; (d) Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long 
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3.2 Thống kê tình hình sạt lở 

Quá trình sạt lở đã làm mất đi diện tích khoảng 
3.373,55 ha đất ven sông Tiền và sông Hậu trong 
giai đoạn 1989-2000. Đến giai đoạn 2000-2005, 
tổng diện tích sạt lở tăng thêm 1.792,76 ha và giai 
đoạn này có tổng diện tich sạt lở lớn nhất (5.166,31 
ha). Quá trình sạt lở giảm mạnh trong giai đoạn tiếp 
theo (2005-2009), tổng diện tích sạt lở trong giai 
đoạn này là 1.655,05 ha (giảm 3.511,26 ha). Giai 
đoạn 2009-2014 ghi nhận sự tăng cao của hiện tượng 
sạt lở với tổng diện tích sạt lở là 3.215,07 ha (tăng 
1.560,02 ha) so với giai đoạn trước đó. Giai đoạn 
2014-2017 có tổng diện tích sạt lở thấp nhất 
(1.275,65 ha) chiếm 8,69% diện tích sạt lở trên toàn 
giai đoạn nghiên cứu (Bảng 2). 

Theo Bảng 2, tỉnh Đồng Tháp có diện tích sạt lở 
cao nhất ở giai đoạn 1989–2000, với khoảng 
1.492,78 ha chiếm 44,25% tổng diện tích sạt lở và 
giai đoạn 2009–2014 với diện tích 909,15 ha chiếm 
28,28%, các giai đoạn còn lại diện tích sạt lở giảm 
và thấp hơn. Giai đoạn 2000–2005, tỉnh An Giang 
có diện tích sạt lở cao nhất với diện tích 1.594,89 ha 
chiếm 30,87% tổng diện tích sạt lở, các giai đoạn 
còn lại diện tích sạt lở tại tỉnh An Giang đều thấp. 
Kế đến, tỉnh Bến Tre và tỉnh Sóc trăng có diện tích 
sạt lở thứ 2 lần lượt là 601,3 ha chiếm 17,82% tổng 
diện tích sạt lở giai đoạn 1989–2000 và 721,39 ha 
chiếm 13,96% tông diện tích sạt lở của giai đoạn 
2000–2005. Các tỉnh còn lại có diện tích sạt lở tương 
đối thấp trong đó tỉnh Hậu Giang có sạt lở thấp nhất 
ở giai đoạn này, chỉ cao nhất ở giai đoạn 2000–2005 
với diện tích 25,23 ha chiếm 0,48% tổng diện tích 
sạt lở. 

Bảng 2: Thống kê diện tích sạt lở tại các tỉnh ven sông Tiền và sông Hậu qua các giai đoạn 
(Đơn vị: ha) 

Giai đoạn 1989-2000 2000-2005 2005-2009 2009-2014 2014-2017 
An Giang 551,47 1.594,87 448,01 467,44 85,15 
Đồng Tháp 1.492,78 831,71 306,82 909,15 247,23 
TP.Cần Thơ 37,64 523,78 3,63 245,92 75,09 
Vĩnh Long 219,28 428,75 119,42 408,45 243,12 
Hậu Giang 0,00 25,23 0,00 6,46 0,99 
Trà Vinh 131,70 384,14 154,16 351,39 76,99 
Bến Tre 601,30 205,44 290,47 503,07 343,00 
Tiền Giang 304,98 451,01 151,87 243,40 110,13 
Sóc Trăng 34,40 721,39 180,67 79,78 93.94 
Tổng 3.373,55 5.166,31 1.655,05 3.215,07 1.275,65 

3.3 Tốc độ sạt lở giai đoạn 1989-2017 

Trong giai đoạn 1989-2014, tình hình sạt lở tỉnh 
An Giang diễn ra ở cấp độ rất nhanh, cao nhất ở giai 
đoạn 2000-2005 (tốc độ trung bình 318,97 ha/năm), 
giai đoạn 2014-2017 ở mức độ nhanh với tốc độ 
trung bình (28,38 ha/năm). Tại tỉnh Đồng Tháp, tình 
hình sạt lở luôn diễn ra ở cấp độ rất nhanh trong toàn 
giai đoạn nghiên cứu, tốc độ sạt lở lớn nhất thuộc 
giai đoạn 2009-2014 (181,83 ha/năm) và thấp nhất 
ở giai đoạn 2005-2009 (76,71 ha/năm). Ngược lại, 
khu vực Tp.Cần Thơ, tình hình sạt lở cấp độ chậm 
diễn ra trong hai giai đoạn 1989-2000 (3,76 ha/năm) 
và 2005-2009 (0,91 ha/năm), với cấp độ nhanh trong 
hai giai đoạn 2000-2005 (104,76 ha/năm) và 2009-
2014 (49,18 ha/năm).  

Tình hình sạt lở tỉnh Vĩnh Long chủ diễn ra chủ 
yếu ở cấp độ nhanh đến rất nhanh, tốc độ cao nhất ở 
giai đoạn 2009-2017 với tốc độ khoảng 80 ha/năm. 

Tỉnh Hậu Giang là tỉnh có diện tích sạt lở ven sông 
nhỏ nhất với cấp độ thấp, do độ dài đường bờ sông 
Hậu đi qua tỉnh này ngắn hơn các tỉnh còn lại, tốc 
độ sạt lở chủ yếu ở mức chậm đến trung bình, cao 
nhất trong giai đoạn 2000-2005 với tốc độ 5,05 
ha/năm. Tỉnh Trà Vinh có mức độ sạt lở ở cấp độ 
nhanh đến rất nhanh, tốc độ sạt lở lớn nhất ghi nhận 
được thuộc giai đoạn 2000-2005 với tốc độ 76,83 
ha/năm. Tỉnh Bến Tre có tốc độ sạt lở ở cấp rất 
nhanh trên toàn giai đoạn nghiên cứu, tốc độ tăng 
dần trong giai đoạn 2000-2017 (2000-2005: 41,09 
ha/năm; 2005-2009: 72,62 ha/năm; 2009-2014: 
100,61 ha/năm và 2014-2017: 114,33 ha/năm). Tỉnh 
Tiền Giang có tốc độ sạt lở ven sông ở cấp độ rất 
nhanh, tốc độ cao nhất ở giai đoạn 2000-2005 (90,2 
ha/năm). Trong giai đoạn 1989-2000, tỉnh Sóc 
Trăng có tốc độ sạt lở ở cấp độ chậm (3,44 ha/năm), 
trong giai đoạn 2000-2017 tốc độ sạt lở ở mức nhanh 
đến rất nhanh, cao nhất trong giai đoạn 2000-2005 
với tốc độ 144,28 ha/năm (Hình 3). 
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Hình 3: Tốc độ sạt lở ở các tỉnh qua các giai đoạn 

3.4 Đánh giá kết quả giải đoán 

Kết quả phỏng vấn người dân và khảo sát được 
90 điểm gồm 48 điểm dọc sông Tiền và 42 điểm dọc 
sông Hậu, ngày 15/11/2018 (Hình 4). Các giai đoạn 
được phân chia chủ yếu dựa vào thời điểm chụp ảnh 
nhằm tính toán và đánh giá được tốc độ sạt lở tại khu 
vực nghiên cứu. Độ tin cậy kết quả giải đoán ảnh về 
tình hình sạt lở qua các giai đoạn có kết quả khá cao 
(trung bình >80%), trong đó giai đoạn 1989-2000 có 
độ chính xác thấp (78,7%) nhất do chất lượng của 
ảnh cũng như một số thông tin về tình hình sạt lở 
trong giai đoạn này thông tin được thu thập cũng như 
được địa phương cung cấp chưa đầy đủ (Bảng 3). 

Bảng 3: Kết quả đánh giá độ tin cậy 

STT Giai đoạn 
Độ chính xác 
toàn cục (%) 

Kappa 

1 1989-2000 78,8 0,58 
2 2000-2005 83,3 0,67 
3 2005-2009 84,1 0,68 
4 2009-2014 85,7 0,71 
5 2014-2017 85,4 0,71 

 

Hình 4: Vị trí các điểm khảo sát  

3.5 Đánh giá chung 

Tình hình sạt lở qua các giai đọan nghiên cứu từ 
1998 đến 2017 chủ yếu phân bố tại hai tỉnh đầu 
nguồn sông Tiền và sông Hậu khu vực ĐBSCL. 
Nguyên nhân do xây dựng các đâp thủy điện và hồ 
chứa ở thượng nguồn, theo tính toán (WWF, 2013) 
trước khi các đập thủy điện đi vào vận hành tổng 
lượng phù sa, bùn cát hàng năm về Tân Châu và 
Châu Đốc, tỉnh An Giang khoảng 73 triệu tấn/năm, 
sau khi các đập ở Trung Quốc đi vào vận hành giảm 
xuống còn 42 triệu tấn/năm (giảm 42 %), các hồ 
chứa ở Lào và Campuchia đi vào vận hành giảm 
thêm chỉ còn 15 triệu tấn/năm (giảm 80% trước khi 
có đập thủy điện). Bên cạnh đó, việc khai thác cát 
quá mức trên sông Mekong đặc biệt ở hạ lưu với 
lượng khai thác tương đương với lượng bùn cát tự 
nhiên (Sở Tài nguyên Môi Trường Cần Thơ, 2016).  

Theo báo cáo của WWF (2018), tổng lượng khai 
thác cát trung bình năm 2011-2012 trên toàn hệ 
thống sông MêKông ước khoảng 35 triệu m3 trong 
đó 8 triệu m3 khai thác ở hạ lưu sông Mêkông. Việc 
khai thác cát quá mức đã làm lòng sông bị hạ thấp, 
dẫn đến cao độ mực nước về mùa kiệt trên các tuyến 
sông bị giảm; thay đổi chế độ thủy văn dòng chảy 
tại các phân lưu, hợp lưu (lưu lượng từ sông Tiền 
sang sông Hậu qua sông Vàm Nao có xu thế gia tăng 
trong những năm gần đây đã làm hạ thấp đáy sông 
từ -17.00 m tại trước hợp lưu xuống -44.00 m tại sau 
hợp lưu) ảnh hưởng trực tiếp đến ổn định bờ sông, 
bờ biển, suy thoái rừng ngập mặn ven biển.  

Sạt lở, bồi lắng thường xảy ra ở những đoạn sông 
cong, các cửa phân lưu, nhập lưu, các khu vực sông 
phân lạch, nơi giao thoa giữa dòng chảy trong sông 
và dòng triều là những nơi dòng chảy không ổn định. 
Theo kết quả quan trắc, đánh giá, khi đến Tân Châu 
và Châu Đốc, tỷ lệ phân phối lưu lượng trong mùa 
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lũ của sông Tiền khoảng 77-78%, sông Hậu khoảng 
22-23%. Do có mực nước cao hơn sông Hậu, dòng 
lũ trên sông Tiền trước khi ra biển qua 6 cửa sông 
còn chuyển một lượng đáng kể sang sông Hậu qua 
sông Vàm Nao. Sau khi phân phối lại (sau sông Vàm 
Nao), tỷ lệ lưu lượng trên sông Tiền tại Mỹ Thuận 
khoảng 51 -52%, trên sông Hậu Cần Thơ khoảng 48-
49%, tạo cho dòng lũ hai sông xấp xỉ nhau (Viện 
Khoa học Thủy Lợi Miền Nam, 2017). 

Những năm qua, hệ thống giao thông khu vực 
Đồng bằng cũng đã có những bước phát triển rõ rệt, 
trong giai đoạn từ 2010-2015, đã xây dựng và nâng 
cấp mở rộng nhiều tuyến giao thông, trong đó có 
nhiều đoạn bám sát bờ sông, kênh, rạch, nhất là các 
tuyến liên huyện, liên xã. Tác động của các phương 
tiện vận tải với xu thể ngày càng gia tăng cả về mật 
độ và trọng lượng cũng là một trong số các yếu tố 
làm gia tăng nguy cơ sạt lở. Cùng với đó, hệ thống 
giao thông thuỷ đang ngày càng phát triển nhanh và 
mạnh cả về số lượng, tải trọng và tốc độ của tàu 
thuyền, toàn vùng có khoảng 160.000 phương tiện, 
lưu lượng hàng hóa vận chuyển bằng phương tiện 
thủy nội địa của Đồng bằng đạt 51,5 triệu tấn/năm. 
Qua tính toán ở một số sông vùng ĐBSCL, các loại 
ghe tàu có tải trọng trên 5 tấn khi chạy trên sông đều 
gây ra dòng chảy ngược có tốc độ dòng chảy lớn hơn 
vận tốc khởi động bùn cát của lòng dẫn. Đối với 
dòng chảy ngược, tàu có tải trọng từ hơn 15 tấn có 
tốc độ lớn nhất gần bờ gấp 1,5 - 5,0 lần so với vận 
tốc khởi động bùn cát lòng dẫn (Lê Mạnh Hùng, 
2004 và Trịnh Phi Hoành, 2014). 

Ngoài ra, việc đầu tư xây dựng các tuyến đê bao, 
bờ bao vùng ĐBSCL cũng rất phát triển trong những 
năm gần đây. Nhất là việc xây dựng các tuyến đê 
bao chưa có quy hoạch để trồng lúa vụ 3 đã làm thu 
hẹp không gian thoát lũ, gây tác động không nhỏ đến 
ổn định lòng dẫn, gia tăng nguy cơ gây sạt lở. Bên 
cạnh đó, việc đổ chất thải, vật liệu phế thải và xây 
dựng công trình lấn chiếm bãi sông, lòng sông cũng 
đã làm gia tăng nguy cơ xói lở bờ sông (Nguyễn 
Tiến Thương, 2011). 

Các kịch bản biến đổi khí hậu đều cho thấy 
lượng mưa có xu thế gia tăng về mùa mưa, giảm về 
mùa khô làm tăng lưu tốc dòng chảy về mùa lũ và 
tạo ra chênh lệch mực nước lớn hơn trước đây giữa 
mùa lũ và mùa kiệt cũng là những tác động làm gia 
tăng nguy cơ sạt lở bờ sông. Trong mùa kiệt tốc độ 
truyền triều trên sông Tiền từ Biển Đông đến Hồng 
Ngự khoảng 25-30 km/giờ, biên độ triều trung bình 
20-25 cm (lớn nhất có thể đạt 100 cm)  (Ngô Trọng 
Thuận 2007). 

Đồng bằng được hình thành do bồi đắp trong 
thời gian ngắn (đồng bằng trẻ), nền địa chất mềm 
yếu, khả năng chịu lực thấp. Địa chất bờ và lòng dẫn 

thuộc vào loại đất yếu, phù sa trẻ, nhạy cảm với xói 
lở; lớp đất yếu thường có chiều dày khoảng 30 m. 
Các trị số của lực dính C = 0,06 kg/cm2, góc ma sát 
trong  < 50 vì thế khả năng kháng trượt của khối 
đất bờ rất yếu. Với nền địa chất như vậy, chỉ cần tải 
trọng khoảng 3T/m2 là nguy cơ sụt lún, sạt lở xảy ra 
(Bùi Huy Bình, 2012) 

4 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Trong giai đoạn nghiên cứu 1989-2017, tổng 
diện tích sạt lở được ghi nhận là 14.685,83 ha, chủ 
yếu phân bố tại hai tỉnh An Giang (3.146,94 ha, 
chiểm 21,43%) và Đồng Tháp (3.787.68 ha, chiểm 
25,79%). 

Những điểm nóng xảy ra sạt lở thuộc các xã: Mỹ 
Hòa Hưng (Tp.Long Xuyên) thuộc tỉnh An Giang; 
xã Tân Hòa (Lai Vung), Phú Thuận B (Hồng Ngự) 
thuộc tỉnh Đồng Tháp; xã Đồng Phú (Tp.Vĩnh 
Long) tỉnh Vĩnh Long; xã Vĩnh Bình (Chợ Lách) 
tỉnh Bến Tre. Những vị trí xảy ra sạt lở thường có 
đặc điểm là các cồn giữa sông, các đoạn cong ven 
sông nơi chịu tác động mạnh của dòng chảy. 

Tốc độ sạt lở tại các tỉnh chủ yếu ở cấp độ nhanh 
đến rất nhanh, tốc độ sạt lở cao nhất được ghi nhận 
tại tỉnh An Giang (318,97 ha/năm) trong giai đoạn 
2000-2005. 

Ảnh viễn thám thu thập cho các giai đọan nghiên 
cứu cần cùng thời điểm và vào mùa khô để không bị 
ảnh hưởng do mưa lũ và tăng độ chính xác khi giải 
đoán ảnh xây dựng dữ liệu phân bố không gian. 

Nghiên cứu đề xuất tiếp tục sử dụng công nghệ 
viễn thám trong giải đoán và nghiên cứu tình hình 
sạt lở cũng như biến động đường bờ nhằm hổ trợ 
công tác dự báo sạt lở trong thời gian tới, giúp các 
nhà quản lý đưa ra các biện pháp giảm thiểu thiệt hại 
và phòng chống thiên tai kịp thời đồng thời bổ sung 
nguồn dữ liệu ảnh vệ tinh có độ phân giải cao để 
theo dõi tình hình sạt lở tại địa phương cấp huyện 
hoặc tỉnh. 

LỜI CẢM TẠ 

Nhóm tác giả gởi lời cảm ơn sâu sắc đến dự án 
ODA, Trường Đại học Cần Thơ đã hỗ trợ kinh phí 
nghiên cứu và tạo mọi điều kiện cho nhóm hoàn 
thành kết quả nghiên cứu. Đồng thời, nhóm tác giả 
chân thành cảm ơn các ban ngành địa phương 13 
tỉnh ĐBSCL hỗ trợ tài liệu, số liệu cần thiết và tạo 
điều kiện nhóm nghiên cứu điều tra khảo sát tại địa 
phương trong thời gian nghiên cứu. 
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