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Tóm tắt  

Kiểm soát vấn đề phát triển lục bình là một vấn đề hết sức cấp bách và cần thiết. Tuy nhiên, 

nếu chỉ quan tâm đến phần “ngọn”, xử lý (loại bỏ) tại chỗ có thể sẽ không giảm thiểu được 

mà còn có ảnh hưởng xấu, ví dụ: giảm thiểu khả năng tự làm sạch sinh học của dòng sông. 

Bài báo trình bày cách tiếp cận tổng hợp nhằm giảm thiểu sự phát triển lục bình trên toàn bộ 

lưu vực sông Vàm Cỏ Đông bao gồm 4 nhóm giải pháp cụ thể 

- Tập trung vào vào các giải pháp giảm thiểu nguồn thải (phân tán, tập trung)  trên 

toàn bộ hệ thống lưu vực bao gồm: điều tra, thống kê nguồn thải chi tiết, xây dựng mô 

hình mô phỏng quá trình vận chuyển các chất ô nhiễm trong lưu vực từ đó đánh giá 

tải lượng tối đa cũng như giải pháp giảm thiểu nguồn. 

- Giải pháp kỹ thuật cần tiến hành nhằm từng bước phục hồi chất lượng nước: kỹ thuật 

sinh thái (tạo hành lang ven sông, mô hình thí nghiệm phục hồi chất lượng nước cho 

một số khu vực),  

- Xây dựng hệ thống chia sẽ cơ sở dữ liệu không gian, thời gian; đồng bộ và phát triển 

mạng lưới quan trắc diễn biến chất lượng nước 

- Công tác quản lý thích ứng 

Việc liên kết, thực hiện đồng bộ các hợp phần có thể coi như làm cơ sở cho việc giải quyết 

“từ gốc đến ngọn” nhằm mục tiêu chung là từng bước giảm thiểu vấn đề phát triển lục bình 

trên lưu vực.   

1.  GIỚI THIỆU   

Lục bình là một thực vật ngoại lai rất khó kiểm soát. Nó ảnh hưởng không chỉ đến tính đa 

dạng sinh học mà còn ảnh hưởng đến các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Xuất phát từ 

vùng Amozon, Nam Mỹ, đến nay lục bình đã phát triển trên hơn 50 quốc gia vùng nhiệt đới 

và cận nhiệt đới. Những nghiên cứu gần đây cho thấy ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cũng 

làm gia tăng sự phát triển lục bình [1]. 1 thể hiện sự phân bố lục bình trên thế giới.  
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1: Phân bố bèo lục bình trên thế giới  [1] 

Ở phía Nam Việt Nam, trong những năm qua, sự xuất hiện của lục bình trên các kênh 

rạch thuộc hệ thống sông Tiền, sông Hậu, các sông lớn thuộc hệ thống lưu vực sông Đồng 

Nai ngày càng nhiều và dày đặc. Lục bình phát triển không những cản trở dòng chảy, gây khó 

khăn cho giao thông đường thủy, các mảng lục bình khi thối rữa còn gây ô nhiễm, ảnh hưởng 

đến nguồn nước phục vụ tưới tiêu đồng ruộng cũng như nuôi trồng thủy sản ở những địa 

phương này.  

Có thể nhận thấy, tác động xâm hại chính của lục bình bao gồm: (1) giảm tính đa 

dạng sinh học do sự phát triển mạnh mẽ của lục bình ngăn chặn sự phát triển các phiêu sinh, 

thực vật khác; (2) làm suy giảm ô xy do hạn chế cơ chế trao đổi khí và gây ô nhiễm nguồn 

nước do lục bình chết, thối rữa; (3) Lục bình cũng là nơi sinh sống của nhiều loài vật có khả 

năng gây bệnh như muỗi; (4) sự phát triển dày đặc của lục bình làm hạn chế vấn đề đi lại 

đường thủy, ảnh hưởng đến các hoạt động tưới tiêu, đánh bắt thủy sản, thủy điện, bơi lội giải 

trí [1].  

Có nhiều phương pháp khác nhau được áp dụng để làm giảm lục bình trong ao hồ, 

sông rạch. Chủ yếu tập trung quanh các nhóm phương pháp sinh học, hóa học và cơ học. Các 

địa phương Bình Dương, Tây Ninh Long An cũng đã có triển khai các đề tài nghiên cứu, giải 

pháp kỹ thuật để giảm thiểu lục bình. Ví dụ, Mô hình sử dụng lục bình làm Biogas là kết quả 

đề tài KHCN cấp tỉnh của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Tây Ninh: 

“Ứng dụng công nghệ biogas xử lý lục bình ở Tây Ninh”; Thiết bị thu gom lục bình do Trung 

tâm nghiên cứu và phát triển Công nghệ - Máy công nghiệp thuộc Đại học Công nghiệp TP. 

HCM triển khai từ kết quả đề tài cấp Nhà nước“Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống máy, 

thiết bị cắt rong, cỏ dại, vớt bèo tây, rác thải nổi trong lòng kênh, mương, hồ chứa nước”. 

Tuy nhiên, có thể nhận thấy là tất cả các phương pháp xử lý tại chỗ cũng chỉ có tác dụng ngắn 

hạn, không kiểm soát hoàn toàn được sự phát triển lục bình. Ví dụ, Chị Nguyễn Thị Kim 

Thương, ngụ tại phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một cho biết: “Năm nào cũng thấy kêu 

gọi vớt lục bình nhưng không ăn thua vì lục bình sinh sôi nhanh, vài ngày lại phục hồi 

như cũ”
1
 

                                                 

1
http://baobinhduong.vn/newsdetails/1D3FE191F07/Xu_ly_luc_binh_tren_song_Nhieu_phuong_an_dua_ra_nh

ung_.aspx 

http://baobinhduong.vn/newsdetails/1D3FE191F07/Xu_ly_luc_binh_tren_song_Nhieu_phuong_an_dua_ra_nhung_.aspx
http://baobinhduong.vn/newsdetails/1D3FE191F07/Xu_ly_luc_binh_tren_song_Nhieu_phuong_an_dua_ra_nhung_.aspx
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2: Máy cắt lục bình do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ - máy công nghiệp 

(Trường ĐH Công nghiệp TPHCM) triển khai 

Một mặt, lục bình có những xâm hại đến môi trường xã hội như đã trình bày ở trên, lục 

bình cũng có vai trò rất lớn trong công tác giảm thiểu xử lý ô nhiễm nguồn nước. ví dụ, nhóm 

nghiên cứu đại học Cần Thơ sử dụng lục bình để xử lý nước thải chăn nuôi, kết quả cho thấy 

hiệu suất xử lý nước thải của lục bình đối với độ đục là 97,79%; COD là 66,10%; Nitơ tổng 

là 64,36%, phosphat tổng là 42,54% [2]. Hoặc trong khuôn khổ Đề tài “Nghiên cứu công 

nghệ xử lý nguồn nước mặt bị ô nhiễm ở vùng nông thôn bằng công nghệ sinh thái” mã số 

KC.07.17/06 - 10 do TS. Lê Văn Nhạ - Viện Môi trường nông nghiệp - Viện Khoa học nông 

nghiệp Việt Nam - Bộ NN & PTNT làm chủ nhiệm đề tài thực hiện tại Bình Dương và Bắc 

Ninh cho thấy, qua hệ thống xử lý có phân đoạn sử dụng lục bình, chất lượng nước được cải 

thiện đáng kể. Do vậy, có thể nói, một trong những nguyên nhân phát triển nhanh của lục 

bình trên các hệ thống sông rạch hiện nay là do tình trạng gia tăng ô nhiễm môi trường và lục 

bình cũng có vai trò trong việc giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước. Ví dụ, theo ông Tâm, một 

người dân sinh sống trên sông Sài Gòn có nhận xét “Do sinh sống ở gần sông nên tôi rất hiểu 

tập tính của loài cây lục bình này. Chúng có vòng đời khá ngắn, chỉ chừng 2 tuần là tự chết 

để nhường chỗ cho những nhánh cây con. Tuy nhiên, lục bình hiện nay phát triển nhanh hơn 

mà bè lại to hơn bình thường. Nhiều bè lục bình dài tới hơn 1 mét, dễ cũng dài cả nửa mét, 

nặng mấy chục cân. Chắc chắn, đây là hậu quả của việc nước sông Sài Gòn bị ô nhiễm khiến 

chúng phát triển quá nhanh, sinh sản nhiều mà sự chết lại chậm đi nên mới nhiều như vậy”
2
 

Có thể nói việc giảm thiểu và kiểm soát sự phát triển lục bình là hết sức cần thiết và cấp 

bách. Tuy nhiên, đây không chỉ giới hạn trong phạm vi của dòng sông mà còn phải quan tâm 

đến bài toán quản lý chất lượng nước trên toàn bộ lưu vực. Nhiều nghiên cứu trên thế giới 

cho rằng sự phát triển của lục bình có quan hệ mật thiết với hàm lượng ni-tơ, phốt – pho 

trong nước và do vậy, việc kiểm soát lục bình đòi hỏi phải kiểm soát hàm lượng các chất dinh 

dưỡng trên[3]. Công việc này đòi hỏi phải thực hiện trên phạm vi toàn lưu vực, từ công tác 

kiểm soát các nguồn điểm (nhà máy) cho đến các nguồn ô nhiễm phân tán (từ nông nghiệp, 

đo thị) đến các công tác quy hoạch, sử dụng đất hợp lý. Phần tiếp theo của bài báo sẽ trình 

bày một số nội dung có tính chất tổng hợp nhằm giảm thiểu ô nhiễm, phục hồi chất lượng 

nước lưu vực sông Vàm Cỏ Đông, từng bước hạn chế và kiểm soát sự phát triển lục bình.  

                                                 

2
 http://phuongnam.net.vn/26-28-1838-Luc-binh-ket-cung-song-Sai-Gon.html 

http://phuongnam.net.vn/26-28-1838-Luc-binh-ket-cung-song-Sai-Gon.html
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2.  ĐIỀU TRA NGUỒN Ô NHIỄM VÀ TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH 

VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRÊN LƯU VỰC  

2.1 Điều tra các nguồn ô nhiễm 

Nguồn thải chính trên phạm vi lưu vực sông Vàm Cỏ Đông chủ yếu bao gồm các 

nguồn thải công nghiệp, sinh hoạt, nông nghiệp. Theo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thì 

các nguồn thải công nghiệp, sinh hoạt sẽ gia tăng đáng kể. Ví dụ, trên toàn lưu vực sông 

VCĐ trên địa phận tỉnh Tây Ninh theo quy hoạch đến năm 2020 có tổng cộng 8 Khu công 

nghiệp và 11 cụm công nghiệp với tổng diện tích là 7.749,16 ha trong đó diện tích đất công 

nghiệp là 4.491,86 ha [4]. Điểm lưu ý là hiện nay vẫn chưa có cơ chế phân bổ nguồn thải 

công nghiệp, sinh hoạt hợp lý, đảm bảo chất lượng môi trường. Ngoài ra, nguồn thải phân tán 

từ các hoạt động nông nghiệp vẫn chưa được quan tâm và có đánh giá cụ thể. Bên cạnh đó, 

phạm vi lưu vực sông Vàm Cỏ Đông đi qua địa bàn 3 tỉnh Tây Ninh, Long An, Tp. Hồ Chí 

Minh đòi hỏi phải có sự phối hợp giữa các địa phương trong công tác kiểm soát nguồn thải. 

Do vậy, việc điều tra, đánh giá chi tiết các nguồn thải trên toàn bộ lưu vực phải được thực 

hiện một cách hệ thống làm cơ sở cho công tác tính toán tải lượng ô nhiễm tối đa, phân bổ 

nguồn thải hợp lý trong lưu vực.  

2.2 Xây dựng mô hình vận chuyển các chất ô nhiễm  

Mô hình toán đã được sử dụng rộng rãi trong quản lý nguồn nước nói chung và quản 

lý chất lượng nước nói riêng. Việc tích hợp các nguồn thải vào mô hình tính toán giúp có thể 

đánh giá rõ ràng mối quan hệ “nhân – quả” (xả thải, gây ô nhiễm) làm cơ sở trong công tác 

quy hoạch, ngăn ngừa ô nhiễm (trên cơ sở giảm thiểu và phân bổ nguồn thải hợp lý). Tổng 

hợp các áp dụng cụ thể mô hình toán có thể tham khảo trong nhiều tài liệu, ví dụ như [5-7, 

vd.8, 9-11]. Trong chương trình “Tổng Tải lượng Tối Đa Ngày – Total Maximum Daily Load 

(TMDL)”, mô hình đã được sử dụng rộng rãi [12-14] như được Lung [p.1, 13] trình bày “Mô 

hình là xương sống của chương trình TDML”. Tương tự tại châu Âu, Højberg và nnk [15]  

cho rằng mô hình có thể sử dụng trong “Khung chỉ thị về nước - Water Framework 

Directive” qua các hình thức: (1) đánh giá dữ liệu quan trắc; (2) Nội/ngoại suy số liệu quan 

trắc; (2) hiểu về bản chất khu vực; (3) Đánh giá các tác động nhân sinh; (4) Phát triển, xây 

dựng các kịch bản quản lý nguồn nước.  

Ở Việt Nam, nhìn chung, nghiên cứu phát triển và ứng dụng mô hình trong quản lý 

chất lượng nước là một trong những nội dung đã và đang phát triển mạnh trên thế giới, đặc 

biệt ở Mỹ, châu Âu, Úc. Bên cạnh những mô hình có tính chất thương mại cao như MIKE 

SHE, MIKE 11, TELEMAC … thì cũng có rất nhiều mô hình được hỗ trợ miễn phí như 

SWAT, CE-QUAL W2, BASINS có khả năng áp dụng được trong điều kiện Việt Nam. Một 

số các nhà khoa học trong nước đã nghiên cứu xây dựng các mô hình lan truyền ô nhiễm 

nguồn điểm, xâm nhập mặn …. Ví dụ như  mô hình KOD ( Nguyễn Ân Niên, 1996), 

HYDROGIS (Nguyễn Hữu Nhân), VRSAP (Nguyễn Như Khuê), SAL (Nguyễn Tất Đắc), 

ENVIN (Bùi Tá Long) cũng như sử dụng mô hình nước ngoài như MIKE 11, MIKE SHE 

(Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Viện Quy Hoạch Thủy Lợi Miền Nam), TELEMAC 

(Viện Cơ Học Ứng dụng), F28 (Lê Song Giang) 

Tuy nhiên, việc sử dụng mô hình các nguồn phân tán thì hầu như chưa được quan tâm 

trong các chương trình nghiên cứu lớn mà chỉ dừng ở mức nghiên cứu áp dụng thí điểm mô 

hình mà không đánh giá cụ thể các nội dung quan trọng như phuơng thức vận chuyển, cơ chế 

lan truyền ô nhiễm …. Ví dụ ứng dụng mô hình MIKE SHE (viện Quy hoạch thủy lợi miền 

Nam), mô hình SWAT (Viện Khí Tượng thủy văn, Đại học Nông lâm). Gần đây, nhóm 
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nghiên cứu Viện Môi trường và Tài nguyên đã bước triển khai nghiên cứu cho một số lưu 

vực phía Nam [16]. 

Error! Reference source not found. thể hiện các quá trình liên quan đến dòng chảy và vận 

chuyển chất ô nhiễm được mô phỏng bằng phần mềm HSPF. Có 4 mô đun quan trọng bao 

gồm: 

 Hợp phần đầu vào: Khí tượng (mưa, bốc hơi, nhiệt độ, bức xạ, hướng gió, …) và dữ 

liệu liên quan chất ô nhiễm (nguồn thải điểm, nguồn thải phân tán).  

 Hợp phần dòng chảy thể hiện các quá trình liên quan đến chu trình thủy văn ở lưu vực 

 Hợp phần các chất ô nhiễm thể hiện các quá trình vận chuyển, chuyển hóa các chất ô 

nhiễm hòa tan và không hòa tan trong nước, trong đất. 

 Hợp phần kết quả 

 Để xây dựng mô hình tính toán quá trình vận chuyển các chất ô nhiễm cần thu thập 

nhiều dữ liệu, cụ thể bao gồm: Thông tin về lớp phủ, hiện trạng phân bố sử dụng đất; Bản đồ 

địa hình (tỉ lệ 1:25.000) để xây dựng mô hình số độ cao cho toàn lưu vực, từ đó chiết tách 

thông tin về thủy văn, địa hình; các nguồn ô nhiễm phân tán, các nguồn thải tập trung; Số liệu 

khí tượng, thủy văn; loại đất, chất lượng đất; chất lượng nước … 

 

Hình  1: Khung mô hình mô phỏng dòng chảy và chất ô nhiễm trong mô hình HSPF [17] 

Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu “Xử lý nước thải công nghiệp chế biến tinh bột 

khoai mì và quản lý tổng hợp ô nhiễm nước trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt 

Nam”, nhóm nghiên cứu Viện Môi trường và Tài nguyên cùng các đồng nghiệp CHLB Đức 

đã tích hợp mô hình SWAT và mô hình HEC-RAS để mô phỏng chất lượng nước khu vực 

rạch Tây Ninh [18].  
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3: Sơ đồ tính hợp kết quả mô hình SWAT vào mô hình HEC-RAS (W = mực nước, Q = 

lưu lượng, C = nồng độ) (hình trái) và kết quả mô phỏng lưu lượng, chất lượng nước (hình phải) 

3 GIẢI PHÁP PHỤC HỒI CHẤT LƯỢNG NƯỚC 

3.1 Ngăn chặn nguồn ô nhiễm phân tán vào sông bằng vùng đệm 

Hệ đệm thực vật ven sông là một vùng dọc dòng sông nơi ít bị tác động bởi các hoạt 

động phát triển. Chức năng chính của hệ đệm thực vật là bảo vệ và cách ly một dòng sông, hồ 

hoặc vùng đất ngập nước khỏi sự xáo trộn hoặc xâm chiếm trong tương lai. Nếu được thiết kế 

đúng, hệ đệm thực vật ven sông có thể là giải pháp bảo vệ, duy trì tính toàn vẹn cho môi 

trường sống của hệ sinh thái thủy sinh, đặc biệt giảm thiểu các nguồn ô nhiễm phân tán. 

Để xử lý nước mưa chảy tràn hiệu quả, hệ đệm thực vật ven sông nên được thiết kế 

như sau: hệ đệm nên được kết hợp cả ba vùng: một khu vực làm giảm lượng nước mưa mà 

dẫn đến một dải cỏ lọc và lần lượt dẫn đến một hệ đệm rừng. Các vùng làm giảm lượng nước 

mưa được thiết kế để giữ lại và lưu trữ nước mưa trong những trận mưa nhỏ hơn và bỏ qua 

những đỉnh lũ lớn trực tiếp vào một kênh. Dòng chảy bị giữ lại trong khu vực làm giảm nước 

mưa sau đó có thể chảy dọc theo một hệ thống lọc cỏ được thiết kế trong điều kiện dòng chảy 

tĩnh cho cơn bão chất lượng nước. Bộ lọc cỏ sau đó đổ vào một hệ đệm rừng rộng lớn hơn 

được thiết kế để không có một dòng chảy tràn bề mặt nào đổ vào thủy vực. 

Hiệu quả xử lý ô nhiễm của hệ đệm thực vật ven sông phụ thuộc vào hệ đệm được 

thiết kế để ngăn chặn các chất ô nhiễm từ trong lưu vực, chúng không được thiết kế để loại bỏ 

chất gây ô nhiễm trong một trận mưa. Một số nghiên cứu về khả năng loại bỏ các chất ô 

nhiễm của hệ đệm thực vật ven sông được cho trong 1. 
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1: Khả năng xử lý ô nhiễm của hệ đệm thực vật ven sông 

Nguồn tham 

khảo 

Hệ đệm thực 

vật 

Chiều rộng 

hệ đệm (m) 

Khả năng xử lý ô nhiễm (%) 

TSS T-P T-N 

Dillaha et 

al.1989 
Cỏ 

4,6 63 57 50 

9,1 78 74 67 

Magette et al. 

1987 
Cỏ 

4,6 72 41 17 

9,2 86 53 51 

Schwer and 

Clausen 1989 
Cỏ 26 89 78 76 

Lowrance et 

al. 1983 

Rừng trưởng 

thành bản địa 
20 - 40 - 23 - 

Doyle et al. 

1977 
Cỏ 1,5 - 8 57 

Barker and 

Young 1984 
Cỏ 79 - - 99 

Lowrance et 

al. 1984 
Rừng  - - 30 - 42 85 

Overman and 

Schanze 1985 
Cỏ - 81 39 67 

Young et al. 

1980 
Cỏ 27,4 - 88 87 

Nguồn: http://www.stormwatercenter.net 

3.2 Xây dựng mô hình thí nghiệm phục hồi chất lượng nước 

Việc tiến hành phục hồi chất lượng nước trong lưu vực có thể bắt đầu từ các điểm bị ô nhiễm 

cao như các ao, sông rạch có quy mô nhỏ. Hiện nay, kỹ thuật sinh thái đảo nổi sinh học 

(floating island) đã và đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới [19, 20]. PGS. TS. Mai Tuấn 

Anh và nhóm nghiên cứu gần đây đã nghiên cứu kỹ thuật Đảo nổi thực vật lai hợp (hybrid 

floating island) và thủ nghiệm tại Tp. Hồ Chí Minh. Mục đích của đảo nổi với thực vật lai 

hợp là: (1) Xử dụng thực vật để cải tạo nguồn nước đang bị ô nhiễm/phục hồi chất lượng của 

chúng; (2) Tạo cảnh quan đẹp thông qua các tổ hợp thực vật; đảo có thể sử dụng cho các 

mục đích tham quan, ngắm cảnh, tạo môi trường sinh sản cho các loài thủy cầm...[21]. Đảo 

nổi có cấu tạo từ các loại vật liệu plastic tái sinh và lớp bọt xốp với các lỗ rỗng có khả năng 

nổi trên mặt nước. Trên bề mặt đảo nổi tùy theo môi trường nước sẽ được phủ đất và các loại 

thực vật thích hợp. Các loại thực vật phát triển có bộ rễ xuyên qua cấu trúc rỗng của lớp vật 

liệu cấu tạo đảo nổi, hấp thụ các chất ô nhiễm trong nguồn nước và qua đó tái tạo làm sạch 

nguồn nước. Ưu điểm của phương pháp là rẻ tiền so với các phương pháp truyền thống, ít gây 

các ảnh hưởng phụ đến môi trường và có khả năng kết hợp tạo các cảnh quan đẹp, phục vụ 

cho du lịch sinh thái. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng xử lý các chất dinh dưỡng, phục 

hồi các ao hồ bị ô nhiễm là rất khả quan.  
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4: Mô hình đảo nỗi thực vật lai hợp được triển khai tại khu vực huyện Bình Chánh, Tp. 

Hồ Chí Minh [21]. 

4 HỆ THỐNG DỮ LIỆU QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC 

Quan trắc chất lượng nước là một trong nội dung thiết yếu trong công tác quản lý chất lượng 

nước. Trong thời gian qua công tác này đã và đang được triển khai thường xuyên từ các 

chương trình quan trắc trong khuôn khổ các đề tài nghiên cứu các cấp, các nhiệm vụ thường 

xuyên của Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, hoặc vùng (ví dụ: chương trình quan trắc 

chất lượng nước hệ thống lưu vực sông Đồng Nai. Tuy nhiên, điểm hạn chế trong công tác 

quan trắc hiện nay là chủ yếu sử dụng lấy mẫu thủ công, các điều kiện quan trắc rất khó thể 

hiện các đặc tính thay đổi chất lượng nước theo thời gian (đặc biệt trong điều kiện thời tiết 

mưa lũ, các điểm “nhạy cảm”). Ngoài ra, công tác chia sẽ đồng bộ dữ liệu từ nhiều nguồn 

khác nhau còn hết sức hạn chế, gây lãng phí. Một trong những giải pháp đang được sử dụng 

rộng rãi trên thế giới hiện nay là sử dụng hệ thống quan trắc tự động tích hợp với hệ cơ sở dữ 

liệu không gian, thời gian nhằm theo dõi một cách đồng bộ và liên tục chất lượng nước. Tuy 

nhiên, công tác này đòi hỏi kinh phí và nắm bắt công nghệ, đặc biệt nếu phải nhập thiết bị từ 

nước ngoài. Trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định 

phục vụ quản lý tài nguyên nước mặt lưu vực sông Sài Gòn trong bối cảnh thiếu hụt nguồn 

nước và biến đổi khí hậu”, nhóm nghiên cứu Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc 

Tế, Đại học Khoa học tự nhiên đang nghiên cứu xây dựng và phát triển hệ thống tương tự.   

5  QUẢN LÝ THÍCH ỨNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC 

 Quản lý chất lượng nước là một công việc hết sức khó khăn phức tạp đặc biệt trong bối 

cảnh các lưu vực sông liên tỉnh, nhiều nguồn thải khác nhau, các nguy cơ thay đổi môi 

trường, biến đổi khí hậu. Công tác quản lý đòi hỏi cũng cần phải có những điều chỉnh phù 

hợp. Quản lý thích ứng (QLTƯ) TNN (Adaptive water resources management) được giới 

thiệu như một cách tiếp cận mới nhằm giải quyết những vấn đề khó khăn mà quản lý thống 

nhất và tổng hợp (integrated water resources management – IWRM) đang gặp phải đặc biệt 

các khía cạnh bất định, nâng cao khả năng thích ứng trước những nguy cơ không thể tránh 

khỏi. Để xây dựng một giải pháp mềm linh hoạt hơn trong việc quản lý nước trong điều kiện 

tính bất định gia tăng cũng với những nguy cơ thay đổi môi trường cần có sự thay đổi cơ bản 

trong mô hình quản lý nước cách kiểm soát. Hơn nữa cần có những điều tra chi tiết về khả 

năng thích nghi với các điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa, kỹ thuật, môi trường... 

Do vậy, QLTƯ nên được mô tả như là một cách tiếp cận hệ thống để tăng cường cách 

thức quản lý và thích ứng với những thay đổi bằng cách học tập kinh nghiệm các kết quả 
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chính sách quản lý và thực tiễn. QLTƯ là một quá trình học tập các quản lý trên cơ sở quản 

lý cách học tập (learning to manage by managing to learn) [22]. Nó bao gồm các bước chính 

sau:  

 Phát triển các giải pháp quản lý;  

 Thu thập thông tin để nâng cao hiểu biết về các bất định;  

 Phát triển các quy trình giám sát, theo dõi liên tục cũng như tạo các điểu kiện để điều 

chỉnh. 

QLTƯ làm tăng khả năng thích ứng thông qua một quá trình nghiên cứu theo chu kỳ bao 

gồm xây dựng chính sách, thực hiện và đánh giá cũng như sửa đổi các khái niệm dựa trên kết 

quả của việc đánh giá chính sách. Từ quan điểm quản lý hệ sinh thái và thể chế, nghiên cứu 

liên tục nổi lên như là một kết quả của chu kỳ kinh nghiệm - kiến thức - hành động này. Chu 

trình học tập này cho thấy rằng hành động có mục đích bắt nguồn từ kiến thức dựa trên kinh 

nghiệm của chính nó sẽ dẫn đến kiến thức mới. Trong đó, sự tham gia của các bên liên quan 

trong suốt quá trình này để nâng cao chất lượng và nhận thức của các quyết định được thực 

hiện tại mỗi bước. 

 Các bước tiến hành trong quá trình QLTƯ 

 

5: Các bước tiến hành trong QLTƯ [23] 

Trong khuôn khổ đề tài NCKH cấp đại học quốc gia [24] “Nghiên cứu ứng dụng 

phương pháp quản lý thích ứng tài nguyên nước mặt nhằm đáp ứng trước những nguy cơ biến 

đổi khí hậu và môi trường”, nghiên cứu thí điểm khu vực thành phố Tây Ninh, nhóm nghiên 

cứu cũng đã Dự án đề xuất cho việc áp dụng cụ thể tại địa phương có thể là “Xây dựng chiến 

lược quản lý thích ứng tài nguyên nước phục vụ giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước lưu 

vực rạch Tây Ninh”. Dự án được xây dựng trên cơ sở có sự điều phối, chủ trì của UBND 

thành phố Tây Ninh có sự phối hợp với các cơ quan các cấp theo khuôn khổ khung mô hình 

quản lý thích ứng.   
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6 KẾT LUẬN 

Có thể nói việc giảm thiểu và kiểm soát sự phát triển lục bình là hết sức cần thiết và cấp bách. 

Tuy nhiên, đây không chỉ giới hạn trong phạm vi của dòng sông mà còn phải quan tâm đến 

bài toán quản lý chất lượng nước trên toàn bộ lưu vực. Bài báo đã trình bày một số nội dung 

có tính chất tổng hợp nhằm giảm thiểu ô nhiễm, phục hồi chất lượng nước lưu vực sông Vàm 

Cỏ Đông, bao gồm việc điều tra tính toán nguồn thải; áp dụng mô hình tính toán để giảm 

thiểu, phân bổ nguồn thải; áp dụng kỹ thuật sinh thái phục hồi chất lượng nước, quan trắc, 

giám sát chất lượng nước; và quản lý thích ứng. Các giải pháp cần phải được thực hiện đồng 

bộ và có tính chất lâu dài để từng bước hạn chế và kiểm soát sự phát triển lục bình.            

Thông tin liên lạc:  

TS. Nguyễn Hồng Quân (ĐTDĐ: 0908275996, Email: hongquanmt@yahoo.com) 
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