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ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NHIỄM 

MẶN NGUỒN NƯỚC TỈNH BẾN TRE 

 
1. Những biến đổi khí hậu tiềm tàng cho Bến Tre: 

  
 

  

1.1. Tổng quan về Bến Tre 

Bến Tre là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, có diện tích tự nhiên là 

2.360 km2, được hợp thành bởi cù lao An Hóa, cù lao Bảo, cù lao Minh và do phù sa 

của 4 nhánh sông Cửu Long bồi tụ thành. Bến Tre có 4 con sông lớn chảy qua là: 

sông Tiền, sông Ba Lai, sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên, có 03 cửa sông tiếp giáp 

với biển: Cửa Đại, cửa Hàm Luông và cửa Cổ Chiên. Cửa Ba Lai đã được đóng lại 

vào năm 2002 bằng cống đập ngăn mặn, là công trình đầu tiên được xây dựng của dự 

án Ngọt hóa Bắc Bến Tre.  

Dân số 1,257 triệu người, mật độ dân số 532 người/km2. Gồm 08 huyện và 01 

thành phố trực thuộc tỉnh với 164 xã, phường, thị trấn. 
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1.2. Những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tiềm tàng cho Bến Tre dự báo 

đến năm 2050: 

- Nước biển dâng: ảnh hưởng khoảng 450 ngàn người dân và khoảng 75 ngàn 

ha đất thuộc 03 huyện ven biển là Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú thường xuyên bị 

ngập lụt, người dân không thể ổn định cuộc sống và canh tác được; 

- Xâm nhập mặn do nước biển dâng: ảnh hưởng đến toàn bộ diện tích canh tác 

và dân số của tỉnh Bến Tre; 

- Hạn hán: hiện tại điều này chưa xảy ra cho Bến Tre. Tuy nhiên, trong tương 

lai có thể xảy ra những đợt hán hán kéo dài do hiện tượng Enino, mực nước sông hạ 

thấp, kéo theo sự xâm nhập mặn do nước biển lấn sâu; 

- Lốc, xoáy nhiệt đới: đã xẩy ra 02 vụ vào năm 2012 tại huyện Bình Đại, huyện 

Châu Thành và thành phố Bến Tre làm chết 01 người, bị thương 20 người và hơn 200 

căn nhà bị hư hại, tốc mái. Dự báo trong thời gian tới, lốc xoáy sẽ xẩy ra thường 

xuyên hơn và nặng nề hơn; 

 - Thiếu nước sạch sinh hoạt: dẫn đến sự gia tăng nguy cơ của các bệnh dịch 

nguy hiểm do việc nhiễm bẩn sinh học hay hóa học. 

2. Những ảnh hưởng có thể xảy ra cho ngành nước và vệ sinh Bến Tre: 

2.1. Tổng quan về hệ thống cấp nước của Btrewaco: 

- Caùc nhaø maùy nöôùc ñaõ xaây döïng: 
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2 NMN Höõu Ñònh 

(H.Châu Thành) 

2005 - Nöôùc ngaàm 

Bãi giếng 

C.Thành 

10.500 6.000 Nước ngầm 
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3 NMN Chôï Laùch 

(H. Chợ Lách) 

2000 2011 Nöôùc maët 

sông Tiền 
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Trôm) 

 

Coäng: 

2006 - Nöôùc maët 

Rạch Vong   

(G.Trôm) 

3.600 

 

 

49.600 

5.000 

 

 

42.600 

Nguồn 

nước bị 

nhiễm mặn 

vào mùa 

khô 

 

 



3 

 

 

 

Hình: NMN Sôn Ñoâng 

 

- Maïng löôùi ñöôøng oáng: tính ñeán naêm 2011 khoaûng 573 km oáng caùc loaïi, 

ñöôøng kính Þ49 – Þ600.  
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Hình TB nöôùc thoâ Caùi Coû 

 

 2.2. Những ảnh hưởng có thể xảy ra cho ngành nước và vệ sinh Bến Tre: 

Haàu heát caùc nhaø maùy nöôùc cuûa tænh Beán Tre ñeàu söû duïng nguoàn nöôùc maët taïi 

choå, laáy töø nhaùnh soâng, neân thöôøng xuyeân phaûi ñoái maët vôùi vieäc khoâng ñuû nöôùc ñeå 

bôm khi trieàu xuoáng thaáp vaø bò nhieãm maën vaøo muøa khoâ (trừ NMN Chợ Lách). 

 Bieåu ñoà minh hoïa ñoä maën cao nhaát vaøo thaùng 3, thaùng 4 ño ñöôïc taïi nguoàn 

nöôùc maët nhaø maùy nöôùc Sôn Ñoâng töø naêm 2004 ñeán naêm 2010, cho thaáy trong chu 

kyø 5 naêm ñoä maën coù naêm cao naêm thaáp, chæ coù 01 naêm ñoä maën döôùi möùc cho pheùp. 
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Bieåu ñoà ñoä maën cao nhaát ño ñöôïc taïi NMN Sôn Ñoâng ( töø 2004-2012) 

  

           - Ô nhiễm các dòng sông và biến đổi khí hậu làm giảm số lượng và chất lượng 

nguồn nước cấp;  

 - Mặn ngày càng xâm nhập sâu, Bến Tre sẽ tốn nhiều tiền để đầu tư xây dựng 

những công trình dẫn nước ngọt về phía thượng nguồn. 

 

3. Một số giải pháp ứng phó cho cấp nước đô thị: 

3.1. Giải pháp chung: 
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- Công bố Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Bến Tre đến năm 2020 định hướng 

đến năm 2030;  

- Sở Xây dựng ban hành Điều lệ quản lý tổng thể nguồn nước; 

- Triển khai các dự án cấp nước ngọt đến năm 2020; 

- Phát động phong trào bảo vệ các dòng sông bắt nguồn từ chính những người 

dân, đến các cấp chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể; 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các dự án giảm thất thoát, thất thu nước sạch 

đến năm 2015 theo Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/ 2010 của Thủ tướng 

Chính phủ 

- Xã hội hóa và đầu tư phát triển nguồn nước sạch. 

 

3.2. Giải pháp cụ thể đến năm 2020: 

 

- Hoàn thành dự án Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre giai đoạn 1 theo Quyết định 

phê duyệt số: 824/QĐ-BNN-XD ngày 02/04/2010 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển 

nông thôn. Tổng mức đầu tư khoảng 2.124 tỷ VND, bằng nguồn vốn trái phiếu Chính 

phủ; 

 

- Tìm nguồn vốn để triển khai dự án Cấp nước sinh hoạt cho dân cư khu vực 

Cù Lao Minh trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Quy mô: Xây dựng 
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3 cụm công trình thu dọc sông Hàm Luông, 3 trạm bơm tăng áp, tuyến ống chuyển tải 

và phân phối nước thô với chiều dài 114 km từ huyện Chợ Lách đến huyện Thạnh 

Phú và các tuyến ống phân phối có đường kính từ D800 đến D100. Tổng mức đầu tư 

khoảng 1.000 tỷ VND; 

 

- Triển khai dự án Hệ thống phân phối nước sạch huyện Mỏ Cày Nam và 

huyện Mỏ Cày Bắc Quyết định phê duyệt số: 1816/QĐ-UBND ngày 21/09/2012 của 

UBND tỉnh Bến Tre. Qui mô: Traïm taêng aùp 7.000 m
3
/ngaøy đêm lấy nước từ nhà máy 

nước Sơn Đông; caùc tuyeán oáng chuyeån taûi và phân phối nöôùc saïch D100 – D300, 

chieàu daøi 67,7 km; oáng dịch vụ D <100, chieàu daøi 32 km; ñaáu noái 6.030 ñoàng hoà 

nöôùc. Toång möùc ñaàu tö khoảng 160 tyû VND, nguoàn voán do Chính  phuû Haø Lan taøi 

trôï (ORIO) 35%, 65% còn lại gồm: vay tín duïng trong nöôùc, vốn ngân sách đối ứng 

vaø voán töï coù. 

 

- Triển khai dự án Nhà máy nước An Hiệp giai đoạn 1, công suất 15.000 

m3/ngày đêm. Quy mô: Xây dựng công trình thu tại rạch Bến Rớ - sông Hàm Luông 

(gần cầu Cái Cỏ) công suất 47.000 m3/ngày đêm;tuyến ống chuyển tải nước thô và 

tuyến ống chuyển tải nước sạch D450, D500, D600 với chiều dài 15,84 km; tuyến ống 

phân phối có đường kính D150, D200 với chiều dài 6,21 km; oáng dịch vụ D <100, 

chieàu daøi 25 km; ñaáu noái 6.000 ñoàng hoà nöôùc. Toång möùc ñaàu tö khoảng 270 tyû 

VND, nguoàn voán trong Chương trình cấp nước đô thị Đồng bằng Sông Cửu long do 

AFD tài trợ 72% và vốn đối ứng 28%. 

 

DỰ ÁN AN HIỆP – TỈNH BẾN TRE 
An Hiep project – Ben Tre province  

 
Project location map: 
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- Triển khai Kế hoạch số 817/KH-UBND ngày 06/03/2012 của UBND tỉnh 

Bến Tre về triển khai Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch giai 

đoạn 2012 - 2015 

 

 4. Keát luaän vaø kieán nghò: 

 Beán Tre laø tænh cuoái nguoàn soâng Meâkoâng, giaùp bieån. Heä thoáng soâng raïch 

chaèng chòt, nguoàn nöôùc maët doài daøo vaøo muøa möa. Nhöng vaøo muøa khoâ, nguoàn 

nöôùc maët bò nhieãm maën do nöôùc soâng caïn, nöôùc bieån laán saâu; nguoàn nöôùc ngaàm 

khai thaùc ñöôïc coù tröû löôïng vaø chaát löôïng haïn cheá và đang bị nhiễm mặn. Laø tænh 

thöïc söï khoù khaên, thieáu nguoàn nöôùc ngoït ñeå sinh hoaït vaø saûn xuaát. 

 Trong nhöõng naêm qua tænh cuõng ñaõ noå löïc tìm nguoàn voán ñeå ñaàu tö caùc döï aùn 

daãn ngoït nhö: Döï aùn ngoït hoaù Baéc Beán Tre baèng nguoàn voán traùi phieáu Chính Phuû 

ñeå cung caáp nguoàn nöôùc ngoït cho huyeän Chaâu Thaønh, Bình Ñaïi, Gioàng Troâm, Ba 

Tri; Döï aùn daãn ngoït Sôn Ñoâng – Taân phuù, giai ñoaïn 1 coâng suaát 20.000 m3/ng.ñ, 

xây dựng đường ống dẫn ngọt D500, D600, dài 15 km, baèng nguoàn voán vay trong 

nước và vốn tự có ñeå đưa nöôùc ngoït về cho nhà máy nước Sơn Đông. 

 Coâng ty TNHH 1TV Caáp Thoaùt nöôùc Beán Tre mong muoán Chương trình 

Nước và Vệ sinh tại Việt Nam - Ngaân haøng Theá giôùi vaø caùc toå chöùc Quoác teá khaùc 

quan taâm xem xeùt, hoã trôï tænh Beán Tre noùi chung vaø Coâng ty noùi rieâng, tieáp caän 

ñöôïc caùc nguoàn voán vay öu ñaõi ñeå thöïc hieän caùc döï aùn caáp nöôùc öùng phoù vôùi bieán 

ñoåi khí haäu trong ngaønh nöôùc vaø veä sinh taïi tænh Beán Tre.  

 


