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TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM 

Báo cáo này do GNS Science International Limited (GNS), Damwatch Projects 

Limited (Damwatch) của New Zealand, và Đại học Thủy Lợi (ĐHTL) của Việt 

Nam soạn thảo trong khuôn khổ một Dự án do New Zealand Aid tài trợ cho Bộ 

Ngoại giao và Thương mại New Zealand (MFAT). Báo cáo này nhằm mục đích 

hỗ trợ cho công tác quản lý an toàn đập và quản lý rủi ro thiên tai liên quan đến 

các đập và hồ chứa ở Việt Nam. 

Những tư liệu trong báo cáo này được soạn thảo theo tiêu chuẩn và hướng dẫn 

chuyên môn được công nhận rộng rãi. Nội dung của báo cáo này không dùng 

thay thế cho các kết quả điều tra và phân tích chi tiết phù hợp khác. Đồng thời, 

phải lưu ý rằng luôn có một mức độ sai số nhất định về diễn biến các hiện tượng 

tự nhiên cũng như hậu quả của chúng. 

Mặc dù đã cố gắng đảm bảo sự chính xác và hoàn thiện của báo cáo, GNS, 

Damwatch, cùng các công ty con cũng như ĐHTL (hoặc bất cứ lãn đạo, nhân 

viên, chi nhánh hoặc nhà thầu nào của họ) sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ 

thiệt hại hoặc chi phí nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc 

tham khảo các thông tin trong báo cáo này của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. 

 

SAO CHÉP VÀ SỬ DỤNG BÁO CÁO NÀY 

Bản quyền của báo cáo này là của  MFAT, với một số tư liệu do các đối tác đóng 

góp sở hữu hoặc đã được phép sử dụng. Bảo lưu mọi quyền, và ngoại trừ việc 

sử dụng ở Việt Nam, báo cáo này không được áp dụng, sửa đổi, sao chép hoặc 

chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất cứ phương tiện gì, trừ khi 

đã được cấp phép bằng văn bản.  
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LỜI NÓI ĐẦU 

Việt Nam có một mạng lưới đập lớn nhất trên thế giới với hơn 7.000 công trình đập, trong 
đó có trên 750 đập thuộc loại đập lớn (cao >15 m và dung tích hồ chứa >3 triệu m3). Nhiều 
khó khăn đáng kể đang tồn tại trong việc quản lý an toàn hoạt động của mạng lưới công 
trình này. 

Tài liệu Hướng dẫn này kết hợp các quy trình về đánh giá an toàn đập và quản lý rủi ro thiên 
tai được quốc tế công nhận thành một quy trình tổng hợp duy nhất tiếp cân theo lưu vực 
sông. Tài liệu Hướng dẫn cho phép người sử dụng: 

1. Xác định và đánh giá mưc độ ưu tiên các công  việc cần làm để nâng cấp an toàn đập 

2. Xác định các điểm yếu cần cải tiến của công tác Quản lý Rủi ro Thiên tai (DRM) cho 
cộng đồng hạ lưu đập 

Các phương pháp được nêu trong Tài liệu Hướng dẫn này được áp dụng cho việc thiết kế 
các công trình đập mới hoặc cho công tác đánh giá an toàn các đập hiện có. Phương pháp 
này có thể áp dụng cho tất cả các đập với tính chất và kích thước khác nhau. 

Tài liệu Hướng dẫn gồm có 6 chương: 

 Chương 1: “Giới thiệu”. 

 Chương 2: "Đánh giá sơ bộ" đưa ra một phương pháp đánh giá nhanh về các mối nguy 

hiểm tiềm năng khi xảy ra vỡ đập đối với khu vực hạ lưu khi có hạn chế về số 

liệu, thời gian và nguồn nhân lực. Phương pháp này phù hợp cho các đập 

vừa và nhỏ với dung tích hồ chứa < 3 triệu m3. 

 Chương 3: “Xác định hiểm họa” đưa ra các phương pháp toàn diện để xác định định tính 
các hiểm họa lũ, nguy cơ động đất và trượt lở đất đối với các công trình đập. 

 Chương 4: “Đánh giá mô hình vỡ đập tiềm năng” đưa ra phương pháp toàn diện để xác 
định cụ thể các vị trí dễ bị tổn thương của công trình đập. 

 Chương 5: “Tác động của hiểm họa đối với cộng đồng hạ lưu” đưa ra các phương pháp 
toàn diện để xây dựng bản đồ ngập lụt do vỡ đập và do đập tràn và định 
lượng những tác động tiềm tàng đối với con người, cơ sở hạ tầng, đất nông 
nghiệp ở hạ lưu.  

 Chương 6: “An toàn đập và Quản lý Rủi ro Thiên tai” cung cấp các phương pháp trong 
việc đưa ra quyết định để cải tiến công tác an toàn đập và biện pháp quản lý 
rủi ro thiên tai. 

Tài liệu Hướng dẫn này có liên quan đến các kỹ sư, các nhà khoa học, các nhà quy hoạch, 
các nhà tư vấn, các chủ sở hữu đập, các nhà quy hoạch khẩn cấp, các nhà lãnh đạo, các 
cơ quan Bộ, các cơ quan chính quyền địa phương và các đơn vị có trách nhiệm trong việc 
quản lý an toàn đập, quản lý đất đô thị và nông thôn và ứng phó khẩn cấp tại Việt Nam. Xây 
dựng Tài liệu Hướng dẫn này là một phần của Dự án An toàn đập và Vùng hạ lưu (DDCSI) 
và là sự hợp tác giữa các chuyên gia an toàn đập của Việt Nam và  New Zealand. 
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CÁC TỪ VIẾT TẮT 

1D One-dimensional 

2D Two-dimensional 

AEP Annual Exceedance Probability 

ARI Average Recurrence Interval 

ANCOLD Australian National Committee on Large Dams (Australia) 

COSAMD Centre of Survey and Mapping Data 

CN Curve Number 

DARD Department of Agricultural and Rural Development 

DCL Dam Crest Level 

DDCSI Dam and Downstream Community Safety Initiative 

DOIT Department of Industry and Trade 

DEM Digital Elevation Model 

DHI Danish Hydraulic Institute (Denmark) 

DRM Disaster Risk Management 

EA Environment Agency (United Kingdom) 

EPP Emergency Preparedness Plan 

FEMA Federal Emergency Management Agency (United States) 

FERC Federal Energy Regulatory Commission 

FSL Full Supply Level 

GDGMV General Department of Geology and Minerals of Viet Nam  

GEM Global Earthquake Model 

GIS Geographic Information System 

GNS GNS Science International Limited (New Zealand) 

GPS Global Positioning System 

HEC Hydrologic Engineering Centre (United States Army Corps of Engineers) 

ICOLD International Committee on Large Dams 

IDF Inflow Design Flood 

IGP Institute of Geophysics (Viet Nam) 

MARD Ministry of Agricultural and Rural Development 

MFAT Ministry of Foreign Affairs and Trade (New Zealand) 

MOIT Ministry of Industry and Trade 

MDE Maximum Design Earthquake 

MONRE Ministry of Natural Resources and Environment 

NCHMF National Centre for Hydro-Meteorology Forecasting 

NHMF National Hydro-Meteorology Service 

NZSOLD New Zealand Society on Large Dams 
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CÁC TỪ VIẾT TẮT 

PFMA Potential Failure Modes Analysis 

PGA Peak Ground Acceleration 

PMF Probable Maximum Flood 

PMP Probable Maximum Precipitation 

PPC Provincial People’s Committee 

PSH Probabilistic Seismic Hazard 

PSHA Probabilistic Seismic Hazard Analysis 

SCS Soil Conservation Service 

UHM Unit Hydrograph Model 

USACE United States Army Corp of Engineers (United States) 

USBR United States Bureau of Reclamation 

USDA United States Department of Agriculture 

USGS United States Geological Survey 

VNCOLD Vietnam National Committee on Large Dams 

WMO World Meteorological Organisation 

WRU Water Resources University (Viet Nam) 
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1.0 GIỚI THIỆU 

1.1 TỔNG QUAN 

Tài liệu Hướng dẫn này đưa ra phương pháp luận để: 

1. Xác định và ưu tiên các công trình cần thiết để cải thiện công tác an toàn đập 

2. Xác định vị trí cần được cải tiến công tác Quản lý Rủi ro Thiên tai (DRM) cho cộng 
đồng ở hạ lưu đập  

Trong Tài liệu này, phương pháp tiếp cận toàn lưu vực được sử dụng bao gồm cả khu vực 
thượng lưu và hạ lưu của đập, như được minh họa trong Hình 1.1 

 
Hình 1.1 Tổng quan về phương pháp đánh giá. 
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Dự án An toàn Đập và Vùng Hạ lưu (DDCSI) là một dự án hợp tác giữa các chuyên gia an 
toàn đập của Việt Nam và New Zealand. Dự án DDCSI đã xây dựng Tài liệu Hướng dẫn để 
đưa ra phương pháp luận cho các nhà quản lý và chủ sở hữu đập hiểu rõ hơn về những vấn 
đề sau: 

a) Những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến đập, 

b) Những hiểm họa tự nhiên ảnh hưởng đến công trình đập (lũ lụt, sạt lở đất và động đất) 

c) Những nguyên nhân gây ra vỡ đập, 

d) Những biện pháp cải tiến có thể thực hiện để giảm thiểu rủi ro 

Tài liệu Hướng dẫn được sử dụng  để: 

 Xác định và định lượng các thảm họa thiên nhiên và khả năng ảnh hưởng tới các đập 

 Thực hiện đánh giá chung các vị trí cụ thể dễ bị tổn thương của công trình đập 

 Xác định các khu vực ngập lụt do xả lũ đập tràn và lũ lụt do đập sự cố 

 Tính toán hậu quả có thể xảy ra đối với cộng đồng ở hạ lưu do xả lũ đập tràn và lũ do 
vỡ đập 

Phương pháp mô tả trong Tài liệu Hướng dẫn này sẽ cho phép các bên liên quan đến công 
trình đập đưa ra quyết định chính xác trong việc thực hiện những cải tiến về cấu trúc và hoạt 
động đối với kết cấu công trình đập. Phương pháp này cũng sẽ giúp cải thiện công tác Quản 
lý Rủi ro Thiên tai trên toàn lưu vực sông. 

Các phương pháp đánh giá được nêu trong Tài liệu Hướng dẫn này có thể được áp dụng 
cho tất cả các loại và kích cỡ đập khác nhau.Tài liệu này cũng được áp dụng cho từng đập 
riêng lẻ hay một nhóm tổ hợp các công trình đập trên cùng hệ thống sông và có thể sử dụng 
cho các công trình đập và hồ chứa hiện nay hoặc đối với các công trình đang được quy 
hoạch và thiết kế xây dựng trong tương lai. 
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1.2 ĐỐI TƯỢNG ĐỘC GIẢ 

Tài liệu Hướng dẫn này có liên quan đến nhiệm vụ, công việc của các kỹ sư, nhà khoa học, 
các nhà quy hoạch, chuyên gia tư vấn, chủ sở hữu đập, nhà quản lý, người lập kế hoạch 
khẩn cấp, các cơ quan Bộ, chính quyền địa phương và những người chịu trách nhiệm quản 
lý an toàn đập hoặc các hoạt động ứng phó khẩn cấp tại Việt Nam. 

Tài liệu này không nhằm đưa ra các chỉ dẫn từng bước mà sẽ cung cấp đầy đủ thông tin và 
tài liệu tham khảo để người đọc có thể lựa chọn phương pháp tốt nhất đối với một hay nhiều 
đập trong cùng lưu vực. Ngoài ra Tài liệu này nhằm mục đích cung cấp thông tin hỗ trợ cho 
việc ra quyết định liên quan đến vấn đề an toàn đập và quản lý rủi ro thiên tai. 

Nếu người đọc không có đủ kinh nghiệm và kiến thức trong bất kỳ mục nào của Tài 
liệu Hướng dẫn thì nên tham gia cùng với các chuyên gia có kinh nghiệm và kiến thức 
phù hợp để thực hiện việc phân tích. 
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1.3 CẤU TRÚC CỦA TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN 

Hướng dẫn này được chia thành các chương được chỉ ra trong hình 1.2.Cấu trúc của 
Hướng dẫn này là thực hiện đánh giá ở mức Sơ bộ, Trung bình và Chi tiết được thảo luận 
tại Mục 1.4. 

 
Hình 1.2 Cấu trúc Tài liệu Hướng dẫn. 

Chương 2 cung cấp phương pháp thực hiện đánh giá Sơ bộ để đưa ra đánh giá nhanh về 
khả năng tác động đến hạ lưu khi vỡ đập dựa trên thông tin dễ tiếp cận. 

Phương pháp toàn diện hơn để thực hiện đánh giá ở mức độ Trung bình hoặc Chi tiết được 
nêu từ chương 3 đến chương 6. Các chương này đưa ra đánh giá tổng hợp trên toàn bộ lưu 
vực sông gồm cả hai phía thượng lưu và hạ lưu đập, như minh họa trong Hình 1.1. Nội dung 
của các Chương 3-6 được tóm tắt ngắn gọn như sau: 

 Chương 3: “Xác định các loại hiểm họa” cung cấp phương pháp để xác định số trận 
lũ, nguy cơ động đất và sạt lở đất đối với đập  

 Chương 4: “Đánh giá Mô hình sự cố đập tiềm năng” đưa ra phương pháp để thực 
hiện đánh giá an toàn đập sử dụng phương pháp Đánh giá Mô hình sự cố 
đập tiềm năng (PFMA) 

 Chương 5: "Tác động thiên tai đối với cộng động hạ lưu” đưa ra phương pháp để xây 
dựng bản đồ ngập lụt do vỡ đập, xả lũ đập tràn và định lượng những tác 
động tiềm ẩn đối với con người, tài sản và đất nông nghiệp ở hạ lưu  

 Chương 6: “An toàn Đập và Quản lý Rủi ro Thiên tai” cung cấp phương pháp trong 
việc đưa ra quyết định để cải thiện an toàn đập và công tác DRM  

Hướng dẫn

Chương 1: Giới thiệu

Chương 2: Đánh giá Sơ bộ

Chương 3: Xác định các loại hiểm họa

Chương 4: Đánh giá Mô hình sự cố đập tiềm năng

Chương 5: Tác động thiên tai đối với cộng đồng hạ lưu

Chương 6: An toàn đập và Quản lý Rủi ro Thiên tai
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1.4 MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ 

1.4.1 Tổng quan 

Những nỗ lực cần thiết để đánh giá an toàn đập phụ thuộc vào điều kiện vị trí cụ thể. 

Ví dụ như việc đánh giá chi tiết có thể đảm bảo an toàn cho các đập có hồ chứa lớn nằm ở 
thượng nguồn có số dân tương đối lớn và hậu quả của sự cố vỡ đập sẽ gây ra tác động 
đáng kể đối với vùng hạ lưu. Trong khi đó có thể dùng phương pháp đánh giá ít chi tiết hơn 
đối với các con đập có hồ chứa nhỏ, nằm ở thượng nguồn của khu dân cư thưa thớt và ít bị 
ảnh hưởng hơn của sự cố vỡ đập. 

Nguồn dữ liệu sẵn có về địa hình, thủy văn, thông tin về đập và hồ chứa, kinh nghiệm thực 
hiện đánh giá cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến mức độ chi tiết của việc đánh giá. 

1.4.2 Mức độ đánh giá 

Hướng dẫn này đưa ra ba cấp độ chi tiết khác nhau để thực hiện việc đánh giá, như được 
tóm tắt trong Bảng 1.1 

Bảng 1.1 Mức độ đánh giá. 

 

Bảng 1.2 đưa ra sự so sánh về chất lượng của ba mức độ đánh giá dựa trên các tiêu chí 
như yêu cầu dữ liệu, chất lượng các kết quả đầu ra, yêu cầu về thời gian, chi phí và kinh 
nghiệm của người đánh giá. 

Bảng 1.2 So sánh các mức độ đánh giá 

Mức độ 

đánh giá 

Tiêu chí 

Yêu cầu về 

dữ liệu 

Chất lượng 

kết quả 

Yêu cầu về 

thời gian 
Chi phí 

Người sử 

dụng 

Sơ bộ Hạn chế 
Đánh giá tương 

đối 
Ít Thấp 

Được đào tạo có 

giới hạn 

Trung bình 
Nhiều nhất có 

thể 
Trung bình Trung bình Trung bình Có kinh nghiệm 

Chi tiết 
Độ chi tiết cao/ 

đáng tin cậy 
Cao Rất cao Rất cao Chuyên gia 

Việc đánh giá sơ bộ cung cấp thông tin tương đối nhanh về khả năng xảy ra thiên tai do vỡ 
đập ở hạ lưu dựa trên nguồn số liệu hạn chế. Sau khi thực hiện đánh giá Sơ bộ, nên tiến 
hành đánh giá thêm các đập có nguy cơ rủi ro ở hạ lưu bằng cách sử dụng đánh giá mức độ 
Trung bình hoặc Chi tiết nếu thích hợp. 

•Đánh giá nhanh dựa trên nguồn dữ liệu dễ tiếp cậnSơ bộ

•Đánh giá dựa trên dữ liệu hiện có và các phương pháp phân 
tích tương đối thường xuyênTrung bình

•Đánh giá dựa trên các số liệu vị trí cụ thể, điều tra và phương 
pháp phân tích chi tiếtChi tiết



Dự án An toàn Đập và Vùng hạ lưu - Tháng 11 năm 2015 

 

6 Tài liệu Hướng dẫn, Chương 1, GIỚI THIỆU 
 

Đánh giá ở mức độ Trung bình và Chi tiết có các phương pháp tổng thể tương tự nhau 
nhưng thay đổi tùy theo số lượng và chất lượng về dữ liệu, nguồn lực và kinh phí cần thiết 
để tiến hành đánh giá. Các yếu tố thực hiện đánh giá Trung bình và Chi tiết có thể được sử 
dụng thay thế cho nhau. Ví dụ nếu ngập lụt thường xuyên xảy ra ở hạ lưu đập đang được 
điều tra thì nên tiến hành đánh giá tổng thể ở mức độ Trung bình nhưng vẫn thực hiện đánh 
giá chi tiết để xác định thiên tai lũ lụt (xem Chương 3) và ảnh hưởng của lũ lụt đối với vùng 
hạ lưu (xem Chương 5). Ngoài ra, nếu tình trạng đập xảy ra hư hỏng có thể tiến hành đánh 
giá một cách toàn diện ở mức độ Trung bình, nhưng vẫn thực hiện đánh giá Chi tiết các mô 
hình khả năng đập sự cố (xem Chương 4) và vấn đề quản lý an toàn đập (xem Chương 6) . 

Đánh giá ở mức độ Chi tiết trong Hướng dẫn này mô tả chi tiết hơn về các mối hiểm họa, 
tình trạng đập và tác động đối với hạ lưu. Kiến thức này được sử dụng trong việc lập kế 
hoạch cải tiến công tác an toàn đập và quản lý rủi ro thiên tai. 

1.4.3 Lựa chọn mức độ đánh giá phù hợp 

Hình 1.3 đưa ra quá trình lựa chọn mức độ đánh giá. Hình này chỉ đưa ra hướng dẫn còn 
quyết định về mức độ đánh giá phải dựa trên tham vấn giữa các chủ đập, các nhà quản lý 
đập, chính quyền cấp tỉnh và huyện, các cộng đồng ở hạ lưu và những người thực hiện việc 
đánh giá. 

Hình 1.3 cho thấy đối với các đập có dung tích hồ chứa nhỏ hơn 3 triệu m3 (dung tích ứng 
với mực nước dâng bình thường) thì nên thực hiện đánh giá sơ bộ trước để có sự nhận định 
nhanh chóng và khái quát đối với một đập (hoặc một nhóm các đập) có nguy cơ thiên tai ở 
hạ lưu. Chương 2 của Hướng dẫn này đưa ra một phương pháp đánh giá Sơ bộ. 

Sau khi thực hiện đánh giá Sơ bộ sẽ tiến hành đánh giá ở mức độ Trung bình và mức độ 
Chi tiết tại các đập có nguy cơ rủi ro ở hạ lưu đối với khu vực có số lượng dân cư trên 25 
người. 

Đối với các đập có lưu lượng hồ chứa lớn hơn 3 triệu m3 (dung tích ứng với mực nước dâng 
bình thường) thì nên thực hiện đánh giá ở mức độ Trung bình/Chi tiết. Từ Chương 3 đến 
Chương 6 của Hướng dẫn này mô tả phương pháp đánh giá mức độ Trung bình/Chi tiết. 
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Hình 1.3 Sơ đồ xác định mức độ đánh giá. 
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1.5 YÊU CẦU VỀ DỮ LIỆU 

Bảng 1.3 đưa ra những yêu cầu dữ liệu đặc trưng đối với đánh giá Sơ bộ. Bảng 1.4 và Bảng 
1.5 cung cấp các yêu cầu dữ liệu điển hình để thực hiện đánh giá ở mức Trung bình và Chi 
tiết. Sử dụng các bảng này để hiểu biết về các yêu cầu dữ liệu điển hình trước khi tiến hành 
phân tích.Thông tin cụ thể hơn nữa liên quan đến các yêu cầu dữ liệu được đưa ra trong 
từng chương. 

Bảng 1.3 Yêu cầu về dữ liệu đối với Đánh giá Sơ bộ. 

Mức độ đánh 

giá 
Yêu cầu dữ liệu 

Sơ bộ 

 Tên và vị trí công trình đập và hồ chứa  

 Chiều cao tối đa của đập 

 Cao trình đỉnh đập 

 Mực nước dâng bình thường 

 Dung tích hiệu dụng  

 Diện tích hồ chứa tại mực nước dâng bình thường 

 Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10,000 hoặc 1:25,000 bao gồm cả diện tích hồ chứa và khu vực 
lòng hồ ở hạ lưu 

Bảng 1.4 Yêu cầu dữ liệu đối với đánh giá mức độ Trung bình. 

Mức độ đánh 

giá 

Yêu cầu dữ liệu 

Chương 3 - 

Xác định các loại 

hiểm họa 

Chương 4 - 

Đánh giá Mô hình 

sự cố đập tiềm 

năng 

Chương 5 - 

Tác động thiên tai 

đối với cộng 

đồng ở hạ lưu 

Chương 6 - 

An toàn đập và 

Quản lý Rủi ro 

thiên tai 

Trung bình 

Thủy văn 

 Số liệu lượng 
mưa và dòng 
chảy 

 Khả năng xả 

 Đường quan hệ 
mực nước – 
dung tích 

Địa chấn 

 Bảng thống kê 
trận động đất ở 
trong nước và 
khu vực  

 Cơ sở dữ liệu về 
các vết nứt gãy 
đang hoạt động  

Sạt lở đất 

 Bản đồ địa chất 
và địa hình 

 Không ảnh 

 Ghi chép từ 
những nghiên 
cứu trong khu 
vực 

Phân tích Mô hình 
sự cố đập tiềm 
năng 

 Tất cả các thông 
tin có sẵn liên 
quan đến đập và 
lưu vực (bản vẽ, 
hồ sơ xây dựng, 
thủy văn hồ 
chứa, báo cáo 
thiết kế, hình 
ảnh, sổ tay 
hướng dẫn hoạt 
động, hồ sơ giám 
sát / quan sát...)  

Mô hình lũ lụt 

 Số liệu địa hình 
tốt nhất hiện có  
(mặt cắt sông 
hoặc bản đồ 
đường đồng mức 
tỷ lệ 1:25.000 ) 

 Không ảnh 

Đánh giá tác động 

 Bản đồ địa hình 
tỷ lệ 1:10.000 
hoặc 1:25.000  

 Không ảnh 

Quản lý an toàn đập 

 Sổ tay hướng 
dẫn vận hành và 
bảo dưỡng đập 
hiện nay 

 Kế hoạch theo 
dõi giám sát hiện 
trạng 

 Kế hoạch ứng 
phó khẩn cấp 
hiện tại 

Quản lý rủi ro thiên 
tai 

 Thông tin và 
nguồn lực cho 
việc lập kế hoạch 
DRM (như kế 
hoạch và quy 
trình ứng phó 
khẩn cấp, 
phương tiện 
truyền thông, hệ 
thống cảnh 
báo...) 
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Bảng 1.5 Yêu cầu dữ liệu đối với đánh giá mức độ Chi tiết. 

Mức độ đánh 

giá 

Yêu cầu dữ liệu 

Chương 3 - 

Xác định các loại 

hiểm họa 

Chương 4 - 

Đánh giá Mô hình 

sự cố đập tiềm 

năng 

Chương 5 - 

Tác động thiên tai 

đối với cộng 

đồng ở hạ lưu 

Chương 6 - 

An toàn đập và 

Quản lý Rủi ro 

thiên tai 

Chi tiết 

Thủy văn 

 Số liệu lượng 
mưa và dòng 
chảy 

 Khả năng xả 

 Đường quan hệ 
mực nước – 
dung tích 

Địa chấn 

 Bảng thống kê 
trận động đất ở 
trong nước và 
khu vực  

 Cơ sở dữ liệu về 
các vết nứt gãy 
đang hoạt động 

 “Tectonic strain 

rates from GPS” 

 Điều tra các vết 

nứt gãy đang 

hoạt động tại 

hiện trường 

Sạt lở đất 

 Bản đồ địa chất 
và địa hình 

 Không ảnh 

 Ghi chép từ 
những nghiên 
cứu trong khu 
vực 

Phân tích Mô hình 
sự cố đập tiềm 
năng 

 Tất cả các thông 
tin có sẵn liên 
quan đến đập và 
lưu vực (bản vẽ, 
hồ sơ xây dựng, 
thủy văn hồ 
chứa, báo cáo 
thiết kế, hình 
ảnh, sổ tay 
hướng dẫn hoạt 
động, hồ sơ giám 
sát / quan sát...) 

 

Mô hình lũ lụt 

 Dữ liệu địa hình 

chi tiết bao gồm 

kênh mương và 

vùng đồng bằng 

ngập lụt  (khảo 

sát địa hình mặt 

cắt ngang sông 

và vùng ngập lụt) 

Đánh giá tác động 

 Các lớp GIS về 

độ sâu và mực 

nước lũ (hoặc 

vận tốc) 

 Các lớp GIS về 

sử dụng đất (nhà 

ở, đất thương 

mại  và nông 

nghiệp) 

 Các lớp GIS về vị 

trí và đặc điểm 

nhà cửa dân sinh 

 Không ảnh 

Quản lý an toàn đập 

 Sổ tay hướng 
dẫn vận hành và 
bảo dưỡng đập 
hiện nay 

 Kế hoạch theo 
dõi giám sát hiện 
tại 

 Kế hoạch ứng 
phó khẩn cấp 
hiện tại 

Quản lý rủi ro thiên 
tai 

 Thông tin và 

nguồn lực cho 

việc lập kế hoạch 

DRM (như kế 

hoạch và quy 

trình ứng phó 

khẩn cấp, 

phương tiện 

truyền thông, hệ 

thống cảnh 

báo...) 
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1.6 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 

Các phương pháp nêu trong Hướng dẫn này đã được áp dụng ở lưu vực sông có chứa hai 
công trình đập lớn ở tỉnh Nghệ An và được nêu trong bản Báo cáo nghiên cứu điển hình 
riêng biệt. Báo cáo Nghiên cứu điển hình này là một tài liệu đi cùng với Tài liệu Hướng dẫn 
và được coi là ví dụ mẫu áp dụng quá trình đánh giá đã được nêu trong Hướng dẫn. 

Hình 1.4 cho thấy mối quan hệ giữa Tài liệu Hướng dẫn và Báo cáo Nghiên cứu điển hình. 

 
Hình 1.4 Mối quan hệ giữa Tài liệu Hướng dẫn và Báo cáo Nghiên cứu điển hình. 

Tài liệu Hướng dẫn

•Cung cấp phương pháp để tiến 
hành phân tích kỹ thuật

Báo cáo nghiên cứu 
điển hình

•Cung cấp ví dụ áp dụng phân 
tích kỹ thuật đối với các công 
trình đập ở Nghệ An (được mô 
tả trong Hướng dẫn)
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1.7 YÊU CẦU PHÁP LÝ ĐỐI VỚI AN TOÀN ĐẬP 

1.7.1 Pháp luật và Quy định 

Luật pháp và quy định để giải quyết vấn đề quản lý an toàn đập và quản lý rủi ro thiên tai ở 
Việt Nam gồm: 

 Luật số 8/1998 / QH10 về Tài nguyên nước 

 Pháp lệnh 32/2001 / PL-UBTVQH10 về khai thác và Bảo vệ Công trình Thủy lợi 

 Nghị định số 72/2007 / NĐ-CP về Quản lý An toàn đập 

 được thay thế bằng Nghị định số 72/2013 / NĐ-CP (đang chuẩn bị) 

 Thông tư 33/2008 / TT-BNN về Hướng dẫn một số điều của Nghị định 72/2007 

 Luật số 33/2013 / QH13 về Phòng chống Thiên tai 

 Các tiêu chuẩn khác nhau như: 

˗ QCVN 04-05 2011 / BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thuỷ 

˗ QP.TL.C-6-77: Quy định các tiêu chí thủy văn trong thiết kế 

Phương pháp An toàn đập của dự án DDCSI đã xây dựng và được công nhận trong “Sổ tay 
An toàn Đập” của VNCOLD (2012), trong đó đưa ra các công cụ phù hợp với một số điều 
khoản của Nghị định số 72/2013 / NĐ-CP về quản lý an toàn đập. 

Những điểm chung giữa phương pháp đánh giá được nêu trong Tài liệu Hướng dẫn này và 
yêu cầu trong Nghị định 72 được tóm tắt trong bảng 1.6 

Bảng 1.6 Những ví dụ về điểm chung giữa Nghị định 72 và Tài liệu Hướng dẫn 

Điều khoản Nghị địnhsố 72/2013/NC-CP Điều liên quan trong Tài liệu Hướng dẫn 

Chương II, Điều 5, Số 4 (h) 
Đối với các đập lớn: 
Bản đồ ngập lụt được xây dựng cho khu vực hạ 
lưu đối với lũ thiết kế, trường hợp khẩn cấp và 
kịch bản vỡ đập. 

Chương 2 và 4 

Phân tích thủy văn, vỡ đập và lập bản đồ mô hình 
ngập lụt: 

 Cung cấp các phương pháp đơn giản và chi tiết để 

xây dựng bản đồ ngập lụt trong trường hợp xả đập 

tràn và sự cố vỡ đập. 

Chương III, Điều 15, Số 2 
Đánh giá về An toàn đập 

Chương 3 

Phân tích Mô hình sự cố đập tiềm năng: 
• Đưa ra đánh giá toàn diện về các vấn đề an toàn 

đập và những khu vực dễ bị hư hỏng đập 

Chương 5 

Xác định công tác cải tiến an toàn đập 
• Giúp xác định vị trí cần nâng cấp của công trình đập 

để đảm bảo an toàn 

Chương IV, Điều 20 
Bảo vệ và phòng chống lụt bão cho các cộng 
đồng ở hạ lưu 

Chương 4 

Đánh giá hậu quả vùng hạ lưu: 

 Đưa ra các phương pháp để tính toán thiệt hại về 

người, tài sản, cơ sở hạ tầng, đất nông nghiệp 

trong trường hợp lũ khẩn cấp. 
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1.7.2 Quy định cơ quan quản lý an toàn đập 

Trách nhiệm của các cơ quan trong công tác quản lý an toàn đập tại Việt Nam được tóm tắt 
trong Hình 1.5. Sơ đồ này mô tả trách nhiệm của các Bộ, cơ quan và Ủy ban nhân dân các 
cấp tỉnh, huyện và xã và cũng nêu trong Nghị định số 72/2013 / NĐ-CP về quản lý an toàn 
đập là "chủ sở hữu và nhà quản lý đập chịu trách nhiệm về sự an toàn của các công trình 
đập mà họ làm chủ và quản lý". 

Hình 1.5 cho thấy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN & PTNT) và Bộ Công 
Thương là các cơ quan Trung ương chịu trách nhiệm điều tiết công tác an toàn đập. Bộ 
Công Thương có trách nhiệm quản lý đối với các đập thuỷ điện; Bộ NN & PTNT chịu trách 
nhiệm chính đối với các đập thủy lợi kể cả việc cung cấp nước và kiểm soát lũ. 

Ở cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) là cơ quan quản lý cao nhất có quyền quy định về 
vấn đề an toàn đập. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT) và Sở Công 
Thương được UBND tỉnh ủy quyền trong việc thực hiện quản lý về an toàn đập theo pháp 
luật. Các công ty quản lý thủy lợi và thủy điện do UBND, Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở 
Công thương thành lập để hoạt động, duy tu và quản lý hệ thống đập hay hồ chứa. 

Ở cấp huyện và cấp xã, UBND huyện và xã có trách nhiệm báo cáo cho UBND tỉnh.Công ty 
quản lý thủy lợi huyện do UBND huyện thành lập trực tiếp hoạt động và quản lý đập hoặc hồ 
chứa. Tương tự ở cấp xã thì Hợp tác xã nông nghiệp và các hiệp hội dùng nước do UBND 
xã thành lập. 
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Hình 1.5 Quản lý an toàn đập và hồ chứa ở cấp Trung ương, tỉnh, huyện và địa phương (tham khảo “Dam, 
et al, 2012” và Nghị định số 72/2013/NĐ-CP). 
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1.8 QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN 

Tài liệu Hướng dẫn này được xây dựng như một phần kết quả của Dự án DDCSI. Đây là dự 
án được thực hiện từ năm 2012 đến 2015 dưới sự hợp tác giữa Damwatch Limited 
(Damwatch) và GNS Science International Limited (GNS) của New Zealand, Trường ĐH 
Thủy lợi và Hội đập lớn Việt Nam (VNCOLD).Viện Vật lý địa cầu Việt Nam (IGP) cũng hợp 
tác trong phần hiểm họa địa chấn. 

Dự án DDCSI được Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand (MFAT) tài trợ. 
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1.0 GIỚI THIỆU 

1.1 PHẠM VI 

Chương này trình bày phương pháp đánh giá sơ bộ về ảnh hưởng của đập đến dân cư ở hạ 
lưu. Kết quả đánh giá bao gồm: 

1. Mức độ ngập lụt khi vỡ đập 

2. Số người có khả năng bị ảnh hưởng do ngập lụt 

Phương pháp đánh giá Sơ bộ được sử dụng để: 

 Đánh giá nhanh mức độ ảnh hưởng do vỡ đập ở khu vực hạ lưu dựa vào các thông tin 
có sẵn 

 Đánh giá nhanh một số lượng lớn các đập trong một xã hay huyện để xác định những 
tác động tiềm ẩn đối với hạ lưu. Việc đánh giá này rất có ích khi đưa ra thứ tự ưu tiên 
khi đầu tư và sửa chữa căn cứ vào mức độ ảnh hưởng tới hạ lưu. 

 Quyết định xem có cần tiến hành phân tích sâu hơn để đánh giá ở mức độ Trung bình 
hay Chi tiết không (xem Chương 1 – Giới thiệu, mục 1.3) 

Đánh giá Sơ bộ được xây dựng trong Tài liệu Hướng dẫn này chỉ áp dụng đối với các 
đập đất. 

1.2 MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ 

Mức độ sử dụng thời gian và nguồn lực để đánh giá an toàn đập và quản lý rủi ro thiên tai 
cần phải phù hợp với quy mô, tính phức tạp và tác động tiềm ẩn đến hạ lưu của hồ, đập cần 
đánh giá. 

Chính vì lý do này mà Tài liệu Hướng dẫn sẽ đưa ra ba cấp độ đánh giá khác nhau. Chương 
1, Mục 1.3 mô tả ba cấp độ đánh giá (Sơ Bộ, Trung bình và Chi tiết) và những tình huống áp 
dụng các cấp độ đánh giá này. 

Chương này trình bày phương pháp đánh giá Sơ bộ. 
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1.3 TỔNG QUAN 

Phương pháp Đánh giá sơ bộ được tóm tắt trong Hình1.1. Mục 2.0 sẽ trình bày chi tiết các 
bước áp dụng. 

 
Hình 1.1 Các bước thực hiệnphương pháp đánh giá Sơ bộ. 

1.4 YÊU CẦU VỀ DỮ LIỆU 

Dưới đây là dữ liệu yêu cầu cho một đánh giá Sơ bộ. 

 Tên đập và hồ chứa 

 Vị trí đập 

 Chiều cao đập 

 Cao trình đỉnh đập 

 Mực nước dâng bình thường (MNDBT) 

 Diện tích mặt hồ tại MNDBT 

 Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10,000 hoặc 1:25,000 của vùng bị ngập lụt do vỡ đập ở hạ lưu 

Yêu cầu số liệu chi tiết hơn được trình bày ở mục 2.3. Những dữ liệu này có thể dễ dàng thu 
thập được từ chủ đập hoặc cơ quan quản lý. Cần lưu ý nếu không thu thập được bản đồ tỷ lệ 
1: 10.000 hoặc 1: 25.000 ở các khu vực nghiên cứu thì cần phải sử dụng bản đồ tỷ lệ 1: 
50.000. 

1. Thu thập số liệu

- Dữ liệu từ chủ đập và bản đồ địa hình khu vực hạ lưu

2. Tính toán đường quá trình lũ khi vỡ đập
- Tính toán đường quá trình lũ khi vỡ đập sử dụng các phương 
trình thực nghiệm

3. Diễn toán dòng chảy do vỡ đập
- Diễn toán dòng chảy vỡ đập sử dụng phương pháp Bowles, 
et al.(2013)  và bản đồ địa hình

4. Xây dựng bản đồ ngập lụt do vỡ đập gây ra

- Khoang vùng ngập lụt do vỡ đập trên bản đồ địa hình

5. Đánh giá tác động ở hạ lưu
- Sử dụng bản đồ địa hình sơ bộ ước tính số hộ dân  nằm 
trong vùng ngập lụt do vỡ đập
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1.5 NHỮNG HẠN CHẾ 

Đánh giá Sơ bộ trình bày trong chương này dựa trên điều kiện hạn chế về dữ liệu và phân 
tích nên kết quả phân tích chỉ có độ chính xác nhất định. Các hạn chế chính của phương 
pháp đánh giá Sơ bộ được liệt kê dưới đây: 

 Do hạn chế về dữ liệu địa hình, và việc sử dụng phương pháp diễn toán dòng chảy đơn 
giản nên có thể diện ngập thực tế khi vỡ đập khác so với ước tính bằng phương pháp 
này. 

 Phân tích ngập lụt được xác định bằng phương pháp này chỉ sơ bộ đưa ra phạm vi ngập 
lụt có thể khi vỡ đập giả định. Mức độ chính xác chưa đủ cho các mục đích sơ tán trong 
trường hợp khẩn cấp. 

 Phương pháp này chưa xét đến ảnh hưởng của các công trình (như cầu cống, đường, 
đê...) đến mức độ ngập lụt. 

 Cao trình và độ sâu ngập lụt có độ chính xác thấp và giảm dần về phía hạ lưu. Do vậy 
cần lưu ý khi sử dụng trong công tác quản lý rủi ro thiên tai. 

 



 

 

Trang này được để trống có chủ ý. 
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2.0 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 

2.1 GIỚI THIỆU 

Những mục sau đây mô tả quá trình thực hiện đánh giá Sơ bộ. Phương pháp đánh giá này 
được chia thành các bước như liệt kê trong Hình 1.1 và được mô tả chi tiết hơn trong các 
mục sau. 

2.2 BẢNG MẪU TÍNH TOÁN 

Quá trình thực hiện đánh giá Sơ bộ đã được lập sẵn trong một số bảng tính EXCEL với ví dụ 
mẫu được trình bày trong Phụ lục 1. 

Cần tham khảo ví dụ trong Phụ lục 1 khi đọc từng phần của phương pháp đánh giá sơ bộ ở 
các mục sau đây. 

2.3 THU THẬP DỮ LIỆU 

Các dữ liệu về đập và hồ chứa cần thiết cho đánh giá Sơ bộ được trình bày trong Bảng 2.1 
và minh họa trong Hình 2.1 

Các dữ liệu liệt kê trong Bảng 2.1 có thể được thu thập từ nguồn thông tin có sẵn do chủ 
đập cung cấp. 

Bản đồ địa hình cần thu thập phải là phiên bản mới nhất, ở hệ tọa độ VN2000, có thể thu 
thâp từ Cục Xuất bản bản đồ.Bản đồ thu thập có thể ở định dạng raster (ảnh hoăc pdf) hoặc 
vector. Nếu người thực hiện đánh giá biết về hệ thông tin địa lý (GIS) thì nên thu thập bản đồ 
ở định dạng vector. 

Dữ liệu bản đồ địa hình cần bao trùm toàn bộ khu vực có thể ngập lụt ở hạ lưu khi vỡ đập. 
Bảng 2.2 là hướng dẫn của ANCOLD (2012) về mức độ ngập lụt khi vỡ đập tương ứng với 
các dung tích hồ chứa khác nhau. Bảng 2.2 quy định khoảng cách tối thiểu từ đập về hạ du 
mà bản đồ cần bao trùm tới. Hướng dẫn thêm về khoảng cách đến hạ lưu để thu thập thông 
tin bản đồ địa hình được nêu trong Mục 2.5. 
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Bảng 2.1 Yêu cầu về dữ liệu. 

Dữ liệu ĐVT Ký hiệu Nguồn 

Tên đập và hồ chứa - - Chủ đập 

Vị trí hồ chứa(1) - - Chủ đập 

Chiều cao đập m H Chủ đập 

Cao trìnhđỉnh đập m DCL Chủ đập 

Mực nước dâng bình thường (MNDBT) m FSL Chủ đập 

Diện tích mặt hồ ở MNDBT m2 AFSL Chủ đập(2) 

Dung tích bình thường (dung tích hồ tại MNDBT) m3 VFSL Chủ đập 

Bản đồ địa hình tỷ lệ1:10,000 hoặc 1:25,000 (4) - - Cục Xuất bản bản đồ 

Ghi chú: 
(1) Vị trí hồ chứa là tọa độ địa lý ở định dạng vĩ độ / kinh độ (ví dụ: vĩ độ19,6963 °, kinh độ 105,3720 °) hoặc các mô 

tả chi tiết để xác định vị trí đập (ví dụ 6,2 km về phía đông bắc Bản Mồng, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An). 
(2) Nếu không có sẵn số liệu từ chủ đập thì sử dụng bản đồ địa hình hoặc ảnh chụp hàng không để tính toán 

diện tích mặt hồ ở MNDBT. 
(3) Nếu không có sẵn thông tin về dung tích bình thườngtừ chủ đập thì có thể tính toán như trình bày trong Mục 2.4.3. 
(4) Sử dụng dữ liệu bản đồ có sẵn tốt nhất (bản đồ tỷ lệ 1: 10.000 hoặc 1: 25.000). Chỉ sử dụng bản đồ địa hình 

tỷ lệ 1: 50.000 khi không có bản đồ tỷ lệ 1: 10.000 hoặc 1: 25.000 cho khu vực nghiên cứu. Các bản đồ này 
phải bao gồm cả khu vực hồ chứa và vùng hạ lưu (xem bảng 2.2 để được hướng dẫn). 

 
Hình 2.1 Sơ họa các thông số của hồ, đập. 

Bảng 2.2 Khoảng cách diễn toán dòng chảy do vỡ đập (theo ANCOLD, 2012). 

Dung tích hồ chứa (m3) 
Khoảng cách dòng chảy vỡ 

đập có thể tới hạ lưu 

> 2,000,000 m3 60 km hoặc lớn hơn 

200,000 m3 to 2,000,000 m3 20 km hoặc lớn hơn 

< 200,000 m3 5 km hoặc lớn hơn 
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2.4 TÍNH TOÁN DÒNG CHẢY DO VỠ ĐẬP 

2.4.1 GIỚI THIỆU 

Vỡ đập là một vết mở không kiểm soát đượctrong thân đập. Dưới đây là yếu tố góp phần 
gây ra sự cố đập: 

 Sự xuống cấp của công trình đập hoặc công tác bảo dưỡng yếu kém 

 Các thảm họa tự nhiên như mưa lớn, lũ lớn, động đất hoặc sạt lở đất lớn 

 Sụt lún thân đập hoặc nền đập 

 Công trình đập bị thấm  

 Thiết kế đập không đáp ứng các tiêu chuẩn thiết kế hiện đại 

 Quá trình xây dựng đập không đúng quy cách 

 Hồ chứa chưa được vận hành đúng cách 

Đường quá trình dòng chảy do vỡ đập cho biết sự thay đổi lưu lượng dòng chảy theo thời 
gian. Đường quá trình này có thể thay đổi tùy thuộc vào nguyên vật liệu xây dựng đập, dung 
tích và độ sâu hồ chứa tại thời điểm đập vỡ. 

Những mục dưới đây trình bày phương pháp đơn giản để xác định đường quá trình dòng 
chảy do vỡ đập đập đất trên cơ sở hạn chế về số liệu về hồ, đập. 

2.4.2 Kịch bản vỡ đập giả định 

Kịch bản vỡ đập giả định trongĐánh giá Sơ bộ là trường hợp vỡ đập phổ biến. Tuy nhiên 
cần hiểu rằng trên thực tế có rất nhiều kịch bản vỡ đập có thể xảy ra và có thể khác với các 
kịch bản vỡ đập điển hình được mô tả trong phần này. 

Các thông số đối với các kịch bản vỡ đập điển hình được tóm tắt trong Bảng 2.3 

Một số giả định đã được đơn giản đối với sự cố vỡ đập điển hình như: 

 Dòng chảy đến hồ: không mô tả rõ, tuy nhiên giả thiết tại thời điểm vỡ, mực nước hồ ở 
cao trình đỉnh đập. 

 Dòng chảy trên sông ở hạ lưu đập tại thời điểm xảy ra vỡ: không mô tả rõ nhưng được 
xem xét từ bản đồ địa hình khi xây dựng bản đồ ngập lụt. 

 Đập dạng bậc thang: xem xét đến quá trình vỡ đập hạ lưu khi khi vỡ đập ở thượng lưu 
làm nước tràn đỉnh đập ở hạ lưu. Xem phương pháp ở Mục 2.5  
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Bảng 2.3 Các thông số giả định đối với kịch bản vỡ đập thông thường 

Thông số Giả định 

Hình thức vỡ Tràn hoặc nước chảy thành dòng qua thân đập 

Độ cao vết vỡ Giả thiết vết vỡ dọc suốt chiều cao của đập đất và kết thúc tại chân đập  

Mực nước hồ chứa tại 

thời điểm xảy ra vết vỡ 
Mực nước hồ tại cao trình đỉnh đập 

Lượng nước xả 

Tất cả lượng nước trữ trong hồ chảy qua vết vỡ. Chú ý không tính đến các tường chắn 

sóng (parapet walls) nếu được thiết kế ngăn sóng leo. Tường chắn sóng sẽ được tính 

nếu thiết kế để tăng khả năng tích nước khi có lũ 

2.4.3 Đường quá trình dòng chảy do vỡ đập – Đập đất 

Các bước sau đây tóm tắt cách tính toán mô phỏng đường quá trình dòng chảy do vỡ 
đập đất. Đường quá trình dòng chảy do vỡ đập được xây dựng dưới dạng đơn giản 
(dạng tam giác) như được minh họa trong Hình 2.2.Trong đó Qp là lưu lượng đỉnh, Tp là 
thời gian từ khi vỡ đến khi lưu lượng đạt đỉnh và Te là thời gian từ khi lưu lượng đạt đỉnh 
tới khi rút hết nước. 

 
Hình 2.2 Đường quá trình dòng chảy do vỡ đập dạng hình tam giác được xây dựng bằng phương trình thực 
nghiệm. 

Thời gian

L
ư

u
 lư

ợ
n

g
 X
ả
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[Bước 1] Tính toán lưu lượng lớn nhất (Qp), thời gian từ khi vỡ đến khi đạt đỉnh (tp) và thời 
gian từ đỉnh đến hết lũ (te) trong Bảng 2.4. 

[Bước2] Chỉnh sửa lại đường quá trình, nếu te đã tính ở Bước [1] nhỏ hơn 2tp thì: 

 Giữ Qp không đổi, đặt et bằng 2 pt và giảm pt  để tổng lượng dòng chảy do 

vỡ đập bằng dung tích hồ chứa (Vw): 

w
p

p

V
t

Q
  

 Nếu thỏa mãn điều kiện trên, tp cần được giảm nhỏ hơn 40.Hw, đặt tp bằng 
40.Hw và giảm Qp cho đến khi tổng lượng dòng chảy do vỡ đập bằng với 
dung tích hồ chứa (Vw). 

[Bước 3] Tiến hành kiểm tra thực tế: 

 Xem xét các vị trí vỡ từ ảnh chụp hàng không và chắc chắn rằng Qp không 
bị hạn chế do kết cấu đập (ví dụ độ dài đỉnh đập rất ngắn). 

 Tra cứu lưu lượng đỉnh lũ do vỡ đập gây ra trong cơ sở dữ liệu vỡ đập lịch 
sử (Wahl, 1998; Pierce, 2008 and Xu &Xhang, 2009) về mối liên quan giữa 
lưu lượng lũ lớn nhất do vỡ đập với dung tích nhân với độ sâu nhất của hồ – 
xem Hình 2.3. Kiểm tra lưu lượng lớn nhất được tính toán khi vỡ đập có 
nằm trong biên như trong Hình 2.3. 

 
Hình 2.3 Số liệu thống kê về lưu lượng lũ lớn nhất khi vỡ đập (Qp) với độ sâu tối đa và dung tích hồ chứa. 

 

 

 

 

 

Dung tích hồ chứa x Độ sâu nhất của hồ (m4) 
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Bảng 2.4 Tính toán lưu lượng đỉnh lũ khi vỡ đập theo phương pháp đơn giản hóa cho đập đất. 

Thông số vỡ đập Phương trình 

Lưu lượng lũ lớn nhất khi vỡ đập 
0.295 1.240.607( )p w wQ V H

 (Froehlich, 1995) 

Thời gian từ khi vỡ đến khi đạt đỉnh ?? EMBED Equation.DSMT4 
120p wt H

  

Thời gian của toàn bộ đường quá trình lũ 2( / )e w pt V Q  

Trong đó: 

pQ
= Lưu lượng đỉnh lũ khi vỡ đập (m3/s) 

pt  = Thời gian từ khi vỡ đến khi đạt đỉnh (s) 

wH
 = Độ cao (m) từ mực nước trong hồ tại thời điểm xảy ra vết vỡ so với cao trình đáy vết vỡ 

 Giả sử Hw = H như đã xác định trong Hình 2.1 cho đánh giá sơ bộ (tức là toàn bộ chiều 

cao của đập bị vỡ và mực nước hồ tại cao trình đỉnh đập hoặc chỉ mới tràn đỉnh đập). 

wV
= Dung tích hồ chứa (m3) tại thời điểm vỡ đập. Các cách tính toán cho Vw được nêu trong 

Bảng 2.5 

Bảng 2.5 Các cách tính dung tích. 

Trường hợp Phương trình dung tích 

Trường hợp 1: Nếu biết Vbt, Hdap, MNDBT ta sử dụng phương 

trình sau: 
Vw = Vbt + Abt (Hdap – MNDBT) 

Trường hợp 2: Nếu chưa biết Vh, Hdap, MNDBT ta sử dụng 

phương trình sau: 
0.5( . )w FSLV A H  

Trong đó: 

H = Độ cao tối đa của đập (trừ tường chắn sóng). 

Vbt= Dung tích hồ tại mực nước dâng bình thường (m3). 

FSLA
= Diện tích bề mặt hồ ở mực nước dâng bình thường (m2). 

Hdap= Cao trình đỉnh đập (m) 

MNDBT= Mực nước dâng bình thường (m) 

Ghi chú: 

* Dung tích trong trường hợp 2 là phương pháp tính toán tương đối sử dụng tham số chuyển đổi 0.5 để tính độ 
dốc tại các bờ hồ chứa. 
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2.5 DIỄN TOÁN DÒNG CHẢY DO VỠ ĐẬPTHEO CÁCH ĐƠN GIẢN 

Phương pháp đơn giản diễn toán dòng chảy lũ do vỡ đập xuống các vùng trũng ở hạ lưu 
được Bowles và nnk đề xuất năm 2013. Việc sử dụng phương pháp này cần thận trọng vì có 
thể đưa ra đánh giá quá mức những tác động do vỡ đập gây ra. Do đó, phương pháp diễn 
toán đơn giản hóa chỉ nên được sử dụng đối với các đập có hồ chứa tương đối nhỏ, nằm ở 
thượng nguồn nơi khu vực dân cư thưa thớt hoặc chỉ sử dụng như một công cụ sàng lọc 
ban đầu đối với nhiều đập có khả năng ảnh hướng đến hạ lưu khi xảy ra sự cố đâp. 

Phương pháp Bowles và nnk (2013) bao gồm: 

 Chia vũng trũng ở hạ lưu thành dạng các ô dựa vào bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 10.000 
hoặc 1: 25.000. 

 Xác định mặt cắt ngang hình thang điển hình, độ dốc đáy và hệ số Manning n cho mỗi 
vùng. 

 Áp dụng mối tương quan đơn giản để tính toán mức giảm dần của sóng lũ do vỡ đập 
qua từng ô–xem Hughes và nnk(2013) để tham khảo thêm về mối tương quan giảm 
dần này. 

 Tính toán độ sâu và diện tích ngập lụt cho mỗi vùng và sử dụng thông tin này để xây 
dựng bản đồ ngập lụt đơn giản (xem Mục 2.3.5). 

Phương pháp diễn toán đơn giản này được xây dựng trong các bảng tính EXCEL – xem 
Phụ lục 1. 

Phương pháp này chỉ nên được coi như một cách tính toán tương đối gần đúng về độ sâu, 
phạm vi và lưu lượng dòng chảy lũ trong quá trình lũ chảy xuống vùng hạ lưu. Các cách tính 
chi tiết hơn mô tả trong Chương 3 sẽ được sử dụng nếu có bất kỳ vấn đề gì không chắc 
chắn trong việc xác định dân cư trong vùng rủi ro khi sử dụng phương pháp diễn toán đơn 
giản này. 

Một số vấn đề cần xem xét và thảo luận khi sử dụng phương pháp diễn toán đơn giản, gồm: 

(i) Khoảng cách để diễn toán lưu lượng dòng chảy lũ do vỡ đập 

Phạm vi và giới hạn hạ lưu để diễn toán lũ do vỡ đập hay xả lũ qua tràn cần được đánh giá 
cho từng trường hợp cụ thể. Theo như hướng dẫn của FEMA, (2013), sóng lũ được sẽ 
được diễn toán và dừng lại nếu gặp một trong những điều kiện sau: 

 Dòng chảy lũ được chứa trong một hồ chứa lớn ở hạ lưu  

 Dòng chảy lũ chảyra biển hoặc kênh dẫn bị ảnh hưởng của thủy triều 

 Dòng chảy lũ được chứa ở trong sông được bảo vệ ở 2 bờ bao dưới hạ lưu. 

Bảng 2.2 cũng đưa ra hướng dẫn về khoảng cách tối thiểu diễn toán lũ do vỡ đập theo 
ANCOLD (2012). 

(ii) Vỡ đập phụ/Vỡ nhiều vị trí 

Thông thường vị trí vỡ đập thường xảy ra tại vị trí thấp nhất của đỉnh đập và dòng chảy do 
vỡ đập sẽ được xác định dựa trên địa hình của vùng.Tuy nhiên nếu có nhiều đường thoát lũ 
tại nhiều vị trí vỡ sẽ gây ra các vùng ngập úng khác nhau (ví dụ vỡ các đập phụ) thì từng vị 
trí vỡ cần được phân tích riêng biệt. Trường hợp hồ chứa có nhiều đập là một ví dụ. 
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(iii) Sự cố hệ thống đập bậc thang 

Có nhiều đập được xây dựng theo dạng bậc thang dọc thung lũng nên nếu các đập ở phía 
trên bị vỡ thì nước lũ sẽ chảy xuống các hồ chứa bên dưới gây ra sự cố hệ thống đập bậc 
thang tại các đập ở vị trí thấp hơn –xem Hình 2.4. Sự cố vỡ đập bậc thang ở hạ lưu do vỡ 
hồ chứa thượng nguồn cần được xem xét trong trường hợp này. 

 
Hình 2.4 Minh họa sự cố đập bậc thang. 

Khi xem xét các hồ chứa dạng bậc thang cần chú ý rằng việc thực hiện phân tích vỡ đập 
sẽ được tiến hành ở hồ chứa thượng nguồn. Hồ chứa dạng bậc thang là các hồ chứa đặt 
trên cùng một con sông về phía hạ lưu đối với hồ chứa thượng nguồn để tiếp nhận lượng 
nước xả từ hồ chứa này. Một hồ chứa thượng nguồn có thể có một hoặc nhiều hồ chứa 
dạng bậc thang. 

Dưới đây tóm tắt các bước được khuyến nghị trong tính toán đường quá trình dòng chảy do 
vỡ đập đối với các hồ chứa bậc thang nằm ở hạ lưu của hồ chứa thượng nguồn: 

 Xác định tất cả các hồ chứa bậc thang tiềm năng về phía hạ lưu của hồ chứa thượng 
nguồn. 

 Tính toán đường quá trình lũ do vỡ đập cho mỗi hồ chứa bậc thang sử dụng phương 
pháp trong Mục 2.4.3. 

 Đưa thêm yếu tố lưu lượng lớn nhất bổ sung khi vỡ đập từ hồ chứa bậc thang khi thực 
hiện diễn toán dòng chảy theo phương pháp đơn giản hóa của Bowles và nnk (2013) – 
xem các bảng tính EXCEL ở Phụ lục 1. 

(iv) Hệ số triết giảm lưu lượng dòng chảy  

Lưu lượng lũ lớn nhất được tính toán sơ bộ sử dụng các phương trình trong Bảng 2.4. Độ 
lớn của thông số này sẽ giảm khi sóng lũ chảy xuống thung lũng bị suy giảm. Phương pháp 
Bowles và nnk, (2013) áp dụng hệ số triết giảm lũ lý từ lưu lượng đỉnh lũ. Phạm vi của hệ số 
này nằm trong khoảng từ 1 đến 10 và được khuyến nghị nên sử dụng giá trị là 2.5 theo 
phương pháp Hughes, et al (2000). 

Hồ chứa thượng nguồn 

Hồ chứa bậc thang 1 

Hồ chứa bậc thang 2 
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2.6 LẬP BẢN ĐỒ NGẬP LỤT TƯƠNG ĐỐI 

Diễn toán dòng chảy do vỡ đập đơn giản (xem Phần 2.5) thu được kết quả bao gồm độ sâu và 
cấp độ và độ rộng ngập lụt. Những kết quả này có thể được sử dụng kết hợp với bản đồ địa 
hình tỷ lệ 1:10.000 hoặc 1:25.000 để xác định mức độ ngập lụt do vỡ đập, như: 

 Vẽ trên bản đồ vùng ngập lụt ở từng khu vực. 

 Ước lượng  phạm vi ngập lụt giữa các vùng dựa trên độ sâu và  mức độ ngập lụt và 
bất kỳ đặc điểm địa hình ở từng địa phương hiển thị trên bản đồ tỷ lệ 1:10,000 hoặc 
1:25,000 (các khu vực đồi núi và vùng trũng ở từng khu vực). 

Quá trình lập bản đồ này có thể được kiểm tra một cách thủ công trên bản đồ địa hình tỷ lệ 
1:10.000 hoặc 1:25.000 hoặc với sự hỗ trợ của phần mềm GIS (ArcGIS, QGIS). 

Phụ lục 1 trình bày một ví dụ về quá trình xây dựng bản đồ ngập lụt do vỡ đập bằng phần 
mềm ArcGIS. 

2.7 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG Ở HẠ LƯU 

Thực hiện Đánh giá Sơ bộ về tác động ở hạ lưu của dòng chảy lũ do vỡ đập bằng cách: 

 Đếm số hộ gia đình hiển thị trên bản độ địa hình tỷ lệ 1:10.000 hoặc 1: 25.000 ở khu 
vực có khả năng bị ngập lụt do vỡ đập như đã trình bày trong Phần 2.6. 

 Nhân số hộ gia đình với 4 (giả sử trung bình mỗi hộ gia đình có 4 người dựa trên số 
liệu từ Nguyen, 2011). 

 Xác định các công trình công cộng như trường học, bệnh viện, các tòa nhà thương 
mại hoặc các khu công nghiệp trong vùng ngập lụt để ước tính số người làm việc tại 
các tòa nhà này và đưa vào đánh giá. 

Phương pháp này dựa vào giả thiết bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 10.000 hoặc 1: 25.000 có đầy đủ 
vị trí các hộ gia đình ở phạm vi ngập lụt. Tuy nhiên nếu việc sử dụng đất bị thay đổi sau khi 
bản đồ được xuất bản (ví dụ có nhiều khu nhà mới được xây dựng trong vùng) thì số lượng 
các hộ gia đình trong vùng ngập lụtbao gồm trong đánh giá thấp hơn đáng kể so với thực tế. 
Do đó nên sử dụng ảnh không gian (GoogleEarth) để kiểm tra và xác định xem vị trí các hộ 
gia đình được hiển thị trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 hoặc 1: 25.000 có đúng với điều 
kiện hiện trạng hay không. 

Phụ lục 1 đưa ra ví dụ tóm tắt Đánh giá Sơ bộ tác động ở hạ lưu. 

Nên hiểu rằng việc Đánh giá Sơ bộ đối với các tác động ở hạ lưu đã được đơn giản hóa và 
chỉ cho ra kết quả hạn chế về số lượng người có khả năng bị ảnh hưởng ở khu vực ngập lụt 
do vỡ đập. Đánh giá này chưa bao gồm các đánh giá về ảnh hưởng đối với các cơ sở hạ 
tầng giao thông (đường xá, cầu, đường sắt), đất nông nghiệp, những người làm việc ở môi 
trường bên ngoài nhà của họ, các cơ sở hạ tầng quan trọng và thiết yếu (nhà máy thủy điện, 
đường truyền tải điện, bệnh viện.). Những yếu tố này sẽ được xem xét trong phần đánh giá 
hậu quả ở mức độ Trung bình/Chi tiết. 
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1.0 GIỚI THIỆU 

1.1 PHẠM VI 

Lũ lụt, động đất và sạt lở đất được quốc tế công nhận là các thảm họa thiên nhiên có thể 
gây nguy hiểm đến sự an toàn đập. Việc định lượng mức độ nguy hiểm, tần suất xảy ra và 
ảnh hưởng của các thảm họa này để đưa ra các quyết định về an toàn đập và biện pháp làm 
giảm thiểu rủi ro thiên tai. 

Biểu đồ dưới đây phác thảo nội dung các phần của Chương này. 

 

Phần 2.0
• Thiên tai lũ lụt

Phần 3.0
• Thiên tai động đất

Phần 4.0
• Thiên tai sạt lở đất
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1.2 MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ 

Mức độ sử dụng thời gian và nguồn lực để thực hiện đánh giá an toàn đập và quản lý rủi ro 
thiên tai phải phù hợp với quy mô, mức độ phức tạp và khả năng tác động tới hạ lưu đập 
hay hồ chứa được điều tra. 

Vì lý do này nên Tài liệu Hướng dẫn đã đưa ra ba cấp độ đánh giá khác nhau. Chương 1, 
Mục 1.3 mô tả ba mức độ đánh giá (Sơ bộ, Trung bình và Chi tiết) và các điều kiện phù hợp 
để sử dụng từng loại đánh giá. 

Các phương pháp phân tích được nêu trong Chương này liên quan đến các mức độ đánh 
giá Trung bình và Chi tiết về những tác động do thảm họa thiên nhiên gây ra cho các công 
trình đập. Bảng 1.1 đưa ra thông tin tham khảo về các điều kiện phù hợp với các mức đánh 
giá được nêu trong Chương này. 

Bảng 1.1 Phương pháp đánh giá thảm họa thiên tai sử dụng mức độ đánh giá Trung bình/Chi tiết. 

Mức độ đánh giá Phương pháp đánh giá Mục liên quan 

ĐÁNH GIÁ THIÊN TAI LŨ LỤT 

Trung bình 
Phân tích tần suất lũ bằng phương pháp sử dụng dữ 

liệu dòng chảy; diễn toán hồ chứa; 
Mục 2.5.4 và Mục 2.6 

Chi tiết 

Phân tích tần suất lũ bằng cách sử dụng dữ liệu dòng 

chảy hoặc; 

Mô hình lượng mưa dòng chảy sử dụng phương pháp 

Lũ cực hạn; 

Diễn toán hồ chứa; 

Mục 2.5.4 

Mục 2.5.5/ Mục 2.5.6 

Mục 2.6 

ĐÁNH GIÁ THIÊN TAI ĐỘNG ĐẤT 

Trung bình 
Đánh giá mức độ nguy hiểm động đất và xác suất 

thiên tai động đất sử dụng dữ liệu có sẵn  

Mục 3.3.2 

Mục 3.3.3 

Chi tiết 

Đánh giá mức độ nguy hiểm động đất và xác suất 

thiên tai động đất bằng cách sử dụng dữ liệu tốt nhất 

hiện có trong đó có cả điều tra hiện trường để xác 

định chỗ đứt gãy xung quanh khu vực đập để có biện 

pháp sửa chữa một cách toàn diện. 

 

Mục 3.3.2 

Mục 3.3.3 

ĐÁNH GIÁ THIÊN TAI SẠT LỞ ĐẤT 

Trung bình 

Lập bản đồ và đặc tính của sạt lở đất diện rộng bằng 

việc biên dịch các ảnh không gian và hình ảnh vệ tinh 

rồi đưa ra xác minh ngắn gọn  

Mục 4.3.2 

Chi tiết 

Lập bản đồ các khu vực sạt lở đất lớn ( như đánh giá 

Trung bình), điều tra thực tế và đánh giá các vị trí cụ 

thể (gồm có khoan thăm dò, giám sát, phân tích mức 

độ ổn định và cơ chế gây ra vết vỡ). 

Mục 4.3.2 
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1.3 CÁC KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ LIÊN KẾT VỚI CÁC GIAI ĐOẠN KHÁC 

Kết quả của các phương pháp đánh giá được nêu trong Chương này gồm: 

 Định lượng đường quá dòng chảy lũ thiết kế, dòng chảy tràn và mực nước hồ chứa 
lớn nhất đối với sự cố lũ xác suất vượt hàng năm. 

 Định lượng thiên tai địa chấn đối với công trình đập 

 Định lượng thiên tai sạt lở đất đối với công trình đập 

Hình 1.1 chỉ ra cách liên kết giữa kết quả của Chương này với các giai đoạn thực hiện 
phương pháp đánh giá Trung bình/Chi tiết được mô tả từ Chương 3 đến Chương 6 trong Tài 
liệu Hướng dẫn này. 

 
Hình 1.1 Sơ đồ mối liên kết giữa các bước đánh giá. 

 



 

 

Trang này được để trống có chủ ý. 
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2.0 XÁC ĐỊNH THIÊN TAI LŨ LỤT 

2.1 GIỚI THIỆU 

Lũ lụt và kiểm soát lũ là yếu tố chủ đạo trong việc thiết kế, xây dựng và vận hành đập 
(ICOLD, 2003). Việc đánh giá hiện tượng lũ lụt cực đoan chảy vào hồ chứa thông qua thiết 
bị xả là rất quan trọng đối với sự an toàn của các đập xây mới và các đập hiện có. 

Chương này mô tả các phương pháp xác định Dòng chảy đến củalũ thiết kế (IDF) đối với 
một hồ chứa dựa trên các tiêu chuẩn thiết kế quốc tế và Việt Nam hiện nay đồng thời cũng 
đưa ra các phương pháp để diễn toán IDF qua hồ chứa và đập tràn. 

Nội dung Chương này cũng đưa ra tham chiếu đối với IDF. IDF là lưu lượng lũ vào hồ chứa 
trước khi có sự kết hợp giữa khả năng tràn, giảm dung tích hồ chứa và thoát lũ. IDF được 
lựa chọn là dòng chảy lũ đến lớn nhất (lưu lượng đỉnh, tổng lượng dòng chảy, hình dạng đồ 
thị thủy văn, thời gian lũ) mà đập và các công trình lien quan có khả năng chịu đựng (công 
trình vẫn được an toàn 

Hình 2.1 Sơ đồ mối quan hệ giữa IDF và dòng chảy đập tràn 

 

 
Hình 2.1 Mối quan hệ dòng chảy đến hồ, dòng chảy ra khỏi hồ và dung tích hồ chứa. 

Đỉnh đập 

Mực nước hồ chứa 
Dòng chảy 

vào hồ 

Độ cao an toàn Dòng chảy 
 tràn 

Độ giảm dần

Thời gian chảy Thời gian 

L
ư

u
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ư
ợ

n
g
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ả 

Dòng chảy ra

Dòng 
chảy vào 
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2.2 QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN 

Quá trình tính toán IDF đối với đập và diễn toán dòng chảy vào hồ chứa được tóm tắt trong 
sơ đồ sau và sẽ được nêu ở các mục dưới đây: 
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2.3 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ THỦY VĂN ĐỐI VỚI ĐẬP 

2.3.1 Giới thiệu 

Mục sau sẽ đưa ra các hướng dẫn về tiêu chí lựa chọn IDF trong việc thiết kế các công trình 
đập mới hoặc đánh giá mức độ an toàn đối với công trình đập hiện có. 

2.3.2 Hướng dẫn lựa chọn Tiêu chuẩn Thiết kế Thủy văn 

Các quy định về tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng và vận hành đập trong quá trình xây dựng các 
công trình đập ở Việt Nam thường phụ thuộc vào các nguồn kinh phí tài trợ cho đập như 
được nêu trong sơ đồ sau. 

 Đối với đập do Chính phủ Việt Nam tài trợ thiết kế và xây dựng thì tiêu chuẩn thiết kế 
IDF sẽ được lựa chọn dựa vào: 

˗ Quy chuẩn QCVN 04-05:2012/BNNPTNT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết 
cấu thủy lực - các Quy định cơ bản trong việc thiết kế” 

Tham khảo chi tiết tại Mục 2.3.3. 

Cần chú ý rằng việc thiết kế đập nên kiểm chứng với các khuyến nghị đã nêu trong 
Bảng 2.4 của VNCOLD (2012), trong đó liên quan đến tiêu chuẩn IDF đối với mối hiểm 
họa gây ra ở hạ lưu đập. 

 Đối với các đập do Ngân hàng Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tài trợ:  

Yêu cầu căn cứ vào tiêu chuẩn thiết kế quốc tế để lựa chọn IDF dựa trên các mối nguy 
hiểm tiềm ẩn ở hạ lưu của đập như được nêu trong tài liệu ICOLD (2003). Công trình 
đập và Lũ lụt – Tài liệu Hướng dẫn và Lịch sử Nghiên cứu. Hội Đập lớn Quốc tế. 

Tham khảo chi tiết tại Mục 2.3.4 (Bảng 2.3 hoặc Bảng 2.4). 

Các mục sau cung cấp chi tiết thêm về các phương pháp lựa chọn IDF của Việt Nam và 
quốc tế trong việc thiết kế công trình đập mới hoặc đánh giá mức độ an toàn của các đập 
hiện có. 

2.3.3 Tiêu chuẩn của Việt nam 

IDF cho các đập và hồ chứa tại Việt Nam có liên quan đến “cấp độ xây dựng" đập. Các cấp 
độ này được nêu trong Quy chuẩn QCVN 04-05: 2012 / BNNPTNT và được liệt kê trong 
Bảng 2.1. 

Quy chuẩn QCVN 04-05: 2012 / BNNPTNT yêu cầu phân tích cả "lũ thiết kế" và "lũ kiểm tra" 
trong quá trình thiết kế và được định nghĩa trong ICOLD (1992) như sau: 

 Lũ thiết kế: Lũ thiết kế có dòng chảy đến được xả ra ở điều kiện bình thường với 
một biên độ an toàn so với độ vượt cao của công trình đập.. 

 Lũ kiểm tra: Lũ kiểm tra có dòng chảy đến đủ lớn có thể gây mất an toàn cho công 
trình đập. Nó được coi là quá trình kiểm tra chấp nhận được đối với 
cấu trúc đỉnh, đường nước và kết cấu tiêu năng. 

Dòng chảy lũ đến thiết kếtrong cả hai trường hợp "lũ thiết kế" và "lũ kiểm tra" được liệt kê 
trong Bảng 2.2 đối với từng Cấp độ Xây dựng dựa trên QCVN 04-05: 2012 / BNNPTNT. 
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Bảng 2 cho thấy ở Cấp độ Xây dựng “đặc biệt” là cấp độ khắt khe nhất yêu cầu cấu trúc đập 
được thiết kế để chịu được IDF với tần suất xuất hiện trong khoảng 0.1% và 0.02 % (tương 
đương chu kỳ lặp 1,000 và 5,000 năm ) tương ứng đối với lũ thiết kế và lũ kiểm tra. Tuy 
nhiên Ghi chú 2 ở Bảng 2.2 cũng chỉ ra rằng cấp độ xây dựng và lũ thiết kế cần được tăng 
lên 1 cấp khi những thiệt hại về kinh tế xã hội và môi trường trở nên nghiêm trọng.  

Ngoài ra, đối với các công trình đập ở Cấp độ Xây dựng Đặc biệt thì lũ kiểm tra có thể được 
tăng lên đến 0,01% khi xảy sự cố xảy ra lũ (chu kỳ lặp 10.000 năm) hoặc lũ cực lớn nếu 
được các nhà đầu tư chấp nhận. 

2.3.4 Tiêu chuẩn quốc tế 

Đa số các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn đậpkết nối vớitiêu chí thiết kế thủy văn với các mối 
nguy hiểm tiềm ẩn ở hạ lưu đập. Nguyên tắc chung là khi đập sự cố gây ra những thiệt hại 
lớn hoặc tổn thất nhiều sinh mạng thì việc thiết kế, xây dựng và bảo dưỡng đập nên được 
thực hiện theo tiêu chuẩn cao hơn để giảm thiểu các thiệt hại này khi xảy ra vỡ đập. 

Ví dụ, đối với các đập có nguy cơ rủi ro cao thường yêu cầu phải được thiết kế để chịu được 
mức Lũ Cực Hạn (PMF), còn đối với các đập có nguy cơ rủi ro thấp hơn yêu cầu chịu được 
mức lũ thiết kế với cường độ từ 1:100 AEP đến 1:1.000 AEP. 

Bảng 2.1 liệt kê các loại đập và các tiêu chí "lũ thiết kế" và "lũ kiểm tra" tương ứng của 
ICOLD (2003). 

VNCOLD (2012) đã đề xuất tiêu chuẩn thiết kế thủy văn liệt kê trong Bảng 2.4 đối với các 
đập được xây dựng lại trong Dự án Hỗ trợ Tài nguyên nước Việt Nam (VWRAP) do Ngân 
hàng Thế giới tài trợ. Bảng này đưa ra các mối nguy hiểm tiềm ẩn ở hạ lưu đập để làm cơ 
sở cho việc lựa chọn IDF. Mức Lũ Cực Hạn (PMF) đề xuất IDF cho các đập có khả năng gây 
rủi ro cao ở hạ lưu. 

Cả hai Bảng 2.3 và Bảng 2.4 đều khuyến cáo dùng PMF như là tiêu chí IDF đối với các đập 
có nguy cơ rủi ro cao nhất. 
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Bảng 2.1 Cấp độ Xây dựng các công trình đập ở Việt Nam (theo QCVN 04 05: 2012 / BNNPTNT). 

Loại công trình và Khả 

năng cung cấp 
Loại 

Cấp độ xây dựng công trình 

Đặc biệt I II III IV 

Diện tích tưới (x103 ha) - - > 50 >10 đến 50 >2 đến 10  2 

Dung tích hồ chứa 

MNDBT* (x106 m3) 
- >1,000 

>200 đến 

1,000 
>20 đến 200  3 đến 20 < 3 

Cung cấp nước công nghiệp 

(m3/s) 
- > 20 >10 đến 20 >2 đến 10  2 - 

Chiều cao đập đất (m) 

A > 100 >70 đến 100 >25 đến 70 >10 đến 25  10 

B - > 35 đến 75 >15 đến 35 >8 đến 15  8 

C - - >15 đến 25 >5 đến 15  5 

Chiều cao đập bê tông (m) 

A > 100 >60 đến 100 >25 đến 60 >10 đến 25  10 

B - >25 đến 50 >10 đến 25 >5 đến 10  5 

C - - >10 đến 20 >5 đến 10  5 

Chiều cao tường chắn (m) 

A - >25 đến 40 >15 đến 25 >8 đến 15  8 

B - - >12 đến 20 >5 đến 12  5 

C - - >10 đến 15 >4 đến 10  4 

Notes: 

1. Kết cấu địa chất được chia thành 3: 

 Nhóm A: đá tảng; 
 Nhóm B: cát, đất thô, sỏi, đất sét có độ dẻo kém;  
 Nhóm C: Đất sét bão hòa có độ dẻo cao; 

2. Chiều cao công trình được tính như sau: 

 Đập đất: chiều cao tính từ bề mặt thấp nhất đến đỉnh đập (không tính chiều cao lan can). 
 Đập bê tông: chiều cao tính từ đáy lên đỉnh của tường dâng thấp nhất 
* MNDBT = mực nước thông thường cần thiết để đạt được mức cấp nước thiết kế 

 

Bảng 2.2 Tần suất “lũ thiết kế” và “lũ kiểm tra” (theo QCVN 04 05:2012/BNNPTNT). 

Loại công trình 
Cấp độ xây dựng công trình 

Đặc biệt I II III IV 

1. Các loại công trình đầu mối phức tạp hoạt động thông qua hệ thống nước tưới cho nông nghiệp: 

Lũ thiết kế AEP (%) 0.10 0.50 1.00 1.50 2.00 

Lũ thiết kế ARI (năm) 1,000 200 100 67 50 

Lũ kiểm tra AEP (%) 0.02 0.10 0.20 0.50 1.0 

Lũ kiểm tra ARI (năm) 5,000 1,000 500 200 100 

Ghi chú: 

1. Nếu thiệt hại về kinh tế-xã hội và môi trường cực lớn thì cấp độ xây dựng phải được tăng lên một cấp. 

2. Đối với cấp độ xây dựng đặc biệt, nếu khả thi và được các nhà đầu tư chấp nhận thì tần suất lũ kiểm tra là 
0,01% AEP (tương ứng với 10.000 năm ARI) hoặc sự cố lũ lụt cực đoan. 
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Bảng 2.3 Mức độ rủi ro đối với đập và IDF trong ICOLD (2003). 

Mức độ 

rủi ro đối 

với đập 

Rủi ro tiềm ẩn ở hạ lưu IDF 

Thiệt hại về người 

Tác động Chính 

trị, Kinh tế, Xã hội 

và Môi trường 
Lũ thiết kế Lũ kiểm tra 

Cao Hơn 1 người Cực lớn 
% PMF hoặc 

1,000 đến 5,000 

PMF hoặc 

5,000 đến 10,000 

Trung bình Từ 0 đến 1 người Đáng kể 
% PMF hoặc 

500 đến 1,000 

% PMF hoặc 

1,000 đến 5,000 

Thấp 0 Tối thiểu 100 100 đến 150 

Bảng 2.4 Tiêu chí IDF của VNCOLD (2012). 

Số cư dân ở hạ lưu bị ảnh hưởng Mức độ nguy hiểm Lũ kiểm tra 

>10,000 Rất cao PMF 

1,000 đến 10,000 Cao 
PMF hoặc 

1:10,000 AEP 

25 đến 1,000 Thấp 
PMF hoặc 

1: 10,000 AEP 

< 25 Rất thấp 1:1,000 AEP 
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2.4 MẠNG LƯỚI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

2.4.1 Giới thiệu 

Các phần sau sẽ đưa ra cái nhìn tổng quát về mạng lưới khí tượng thuỷ văn Việt Nam. Dữ 
liệu từ các mạng lưới này được sử dụng làm đầu vào cho mô hình thủy văn để tính toán IDF 
cho đập. 

Dữ liệu khí tượng thủy văn ở Việt Nam do Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia 
(NCHMF) quản lý. Đây chính là một phòng của Dịch vụ Khí tượng Thủy văn Quốc gia 
(NHMF) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN & MT). Trung tâm Dự báo Khí tượng 
Thủy văn Quốc gia có trụ sở tại Hà Nội và có trách nhiệm thu thập, lưu trữ và phân phối dữ 
liệu khí tượng và thủy văn. Các dữ liệu được cung cấp có tính phí. 

Nhìn chung hồ sơ khí tượng thủy văn của Việt Nam từ những năm 1960-1970 cho đến nay 
là tương đối đầy đủ, còn dữ liệu trước những năm 1960-1970 thì không được liên tục hoặc 
không đầy đủ do yếu tố lịch sử. 

2.4.2 Mạng lưới khí tượng 

Có khoảng 182 trạm khí tượng quốc gia tại Việt Nam được sử dụng để quan sát lượng mưa 
hàng ngày và cung cấp thông tin khí tượng mới nhất cho NCHMF. 

Các trạm khí tượng được liệt kê ở đây là trạm Cấp 1 hoặc Cấp 2. Các trạm Cấp 1 cung cấp 
dữ liệu về lượng mưa, độ bốc hơi, nhiệt độ, tốc độ và hướng gió, độ ẩm và thời gian nắng. 
Các trạm Cấp 2 chỉ cung cấp thông tin về lượng mưa. Cần liên hệ với NCHMF để xác nhận 
các dữ liệu thu thập đã đúng yêu cầu hay chưa. Dữ liệu từ các máy đo mưa không tự động 
cho biết tổng lượng mưa hàng ngày, trong khi cường độ mưa được ghi lại với tần suất là 
15’/lần đối với máy đo mưa tự động. 

Phần lớn các trạm này hoạt động tích cực trong suốt khoảng thời gian từ năm 1975 đến nay.  

Một số trạm đo mưa bổ sung được đặt trên khắp đất nước, tuy nhiên dữ liệu từ các trạm này 
không liên tục và độ tin cậy của dữ liệu không được HMDC xác nhận. Do vậy khuyến nghị 
chỉ nên sử dụng dữ liệu của những trạm do HMDC quản lý để phân tích thủy văn. 

2.4.3 Mạng lưới thủy văn 

Ở Việt Nam, các trạm quan trắc đo mực nước được đặt tại những khúc sông lớn và phần 
lớn các trạm đo này do NCHMF quản lý. Cần liên hệ với NCHMF để có thông tin chắc chắn 
về vị trí mới nhất của các trạm đo này và số liệu của từng lưu vực. Thông thường các trạm 
này ghi chép thông tin mực nước hàng giờ và mực nước lúc cao nhất - thấp nhất hàng ngày. 
Mực nước được chuyển đổi thành lưu lượng thông qua đường quá trình lưu lượng xả. 
Thông tin về lượng phù sa cũng được ghi chép tại một số trạm quan trắc.  

Các trạm thuỷ văn được liệt kê ở đây là trạm Cấp 1 hoặc Cấp 2. Trạm Cấp 1 cung cấp dữ 
liệu về mực nước, lưu lượng xả và các thông số khác như chất lượng nước, lượng phù sa 
bồi đắp... Trạm cấp 2 chỉ cung cấp thông tin về mực nước. Cần liên hệ với NCHMF để xác 
nhận các dữ liệu thu thập đã đúng yêu cầu hay chưa. 
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2.4.4 Thu thập dữ liệu 

Để có được dữ liệu khí tượng thuỷ văn cho một lưu vực nhất định, cần liên hệ với NCHMF 
để kiểm tra mức độ sẵn có của dữ liệu và các chi phí liên quan. Tại thời điểm soạn thảo 
hướng dẫn này thì chi phí cho dữ liệu khí tượng thủy văn được xác định bằng đơn vị bảng 
như sau: 

 1 đơn vị bảng = dữ liệu hàng ngày trong 1 năm 

2.4.5 Xác minh dữ liệu 

Tất cả các dữ liệu khí tượng thủy văn do NCHMF cung cấp cần được kiểm tra trước khi sử 
dụng xem số liệu có đầy đủ hoặc có gì bất thường không.Đồ thị mực nước-lưu lượng sử 
dụng để chuyển đổi mực nước sang lưu lượng được khuyến nghị cần phải kiểm tra. Đặc 
biệt, cần trình bày đầy đủ các phương pháp sử dụng để đánh giá dòng chảy lũ sử dụng 
trong tính toán và ngoại suy đường quan hệ mực nước – lưu lượng để đánh giá dòng chảy. 

2.4.6 Các lưu vực sông quốc tế 

Một số lưu vực sông ở Việt Nam kéo dài qua biên giới các nước khác nên để có được dữ 
liệu khí tượng và thủy văn cho các lưu vực này có thể phải yêu cầu từ các trạm quan trắc 
bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Dưới đây là các cơ quan cần liên hệ để nhận được các dữ liệu 
đó. Cần lưu ý rằng khi yêu cầu nhận dữ liệu từ các cơ quan bên ngoài Việt Nam có thể sẽ 
gặp một số khó khăn. 

 Cam-pu-chia: Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng; 

 Trung Quốc: Quản lý Khí tượng Trung quốc; 

 Lào: Cục Khí tượng Thủy văn; 

 Sông Mekong: Ủy ban Sông Mekong. 

Trong một số trường hợp cần dữ liệu về các lưu vực bên ngoài Việt Nam nhưng không có 
được các số liệu này từ các đơn vị trên hoặc từ các nguồn khác thì cần áp dụng các phương 
pháp phân tích được mô tả trong Mục 2.7 
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Hình 2.2 Các trạm khí tượng thủy văn Cấp 1 NCHMF trong lãnh thổ Việt Nam. 

Chú thích 

Trạm khí tượng cấp 1 

Trạm Thủy văn cấp 1 

Laos 

Thailand 

Cambodia 

China 

China 
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2.5 TÍNH TOÁN DÒNG CHẢY LŨ THIẾT KẾ 

2.5.1 Giới thiệu 

Các phần sau sẽ đưa ra hướng dẫn về phương pháp và công cụ để tính toán IDF cho một 
hồ chứa. 

Việc tính toán IDF cho hồ chứa chỉ nên được thực hiện bởi những người có kinh nghiệm về 
phương pháp thủy văn. 

2.5.2 Bối cảnh 

ICOLD (2012) và ICOLD (1992) cho rằng các phương pháp tính toán IDF cho một hồ chứa 
sẽ rất khác nhau phụ thuộc vào người thực hiện tính toán. Tuy nhiên việc tính IDF thường 
được thực hiện bằng phương pháp phân tích tần suất lũ hoặc mô hình lượng mưa dòng 
chảy, các phương pháp này được định nghĩa ngắn gọn như sau: 

 Phân tích Tần suất Lũ:   Phân tích thống kê lũ lớn nhất trong lịch sử đã 
  quan trắc ởgần vị trí đập và ngoại suy đường 
  tần suất lũ thiết kế để xác định tần suất cho các 
  trận lũ thấp; 

 Mô hình Lượng mưa Dòng chảy: Mô hình toán học mô phỏng sự chuyển đổi  
  của lượng mưa sang dòng chảy ở lưu vực  
  cụ thể hoặc vị trí thoát nước. 

Phương pháp phân tích tần suất lũ sử dụng để tính toán cường độ lũ 1.0 % AEP (ARI 100 
năm) yêu cầu dữ liệu trong vòng 25 năm (USGS, 1982). Đối với lũ có cường độ lớn hơn thì 
giá trị ngoại suy sẽ không nhất thiết phải đáng tin cậy và chính xác. 

Hình 2.3 cung cấp chỉ số định tính về giới hạn khả thi của phép ngoại suy khi sử dụng 
phương pháp tần suất lũ theo Nathan & Weinmann (2001). Nên sử dụng việc tính toán lũ 
dựa vào lượng mưa (mô hình lượng mưa dòng chảy) trong trường hợp xảy ra lũ cực đoan. 
Tài liệu ICOLD (1992) khuyến nghị sử dụng các phương pháp được liệt kê trong Bảng 2.5 
để xác định IDF theo các hàm tần số lũ. 

PMF định nghĩa ở mục 2.2.1 thường được tính theo phương pháp diễn toán PMP đối với 
lưu vực hồ chứa bằng mô hình lượng mưa dòng chảy. Lượng mưa lớn nhất khả năng 
(PMP) được định nghĩa là “lượng mưa lớn nhất có thể có, theo lý thuyết, trong một khoảng 
thời gian nhất định ở một phạm vi lưu vực nhất định tại một thời điểm nào đó trong năm” 
(ICOLD, 1992). 

Nhiều quốc gia cũng sử dụng phương pháp hợp lý và mang tính chất khu vực và xây dựng 
hệ thống dữ liệu quốc gia về phân bố lượng mưa. Những phương pháp này thường thích 
hợp đối với các khu vực ít có nguy cơ rủi ro và đối với lưu vực tương đối nhỏ. Tuy không 
được thảo luận trong báo cáo nhưng phương pháp này có thể được sử dụng đối với các đập 
ít nguy hiểm và không có nhiều dữ liệu khí tượng thủy văn dùng để kiểm tra chéo kết quả 
hợp lý của phương pháp tính toán lũ đã nêu trong Bảng 2.5. 

Hướng dẫn xác định IDF sử dụng các phương pháp đã nêu trong Bảng 2.5 được đưa ra 
trong các phần sau. 
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Hình 2.3 Sơ đồ phạm vi áp dụng và hạn chế của kỹ thuật thủy văn (theo Nathan &Weinmann, 2001). 

 

Bảng 2.5 Phương pháp tính toán IDF 

Tần suất lũ Phương pháp tính toán IDF 

1.0% đên 0.1% AEP 

(100 đến 1,000 year ARI) 
Phân tích tần suất lũ 

0.1% đến 0.01 % AEP 

(1,000 đến 10,000 year ARI) 
Mô hình lượng mưa dòng chảy 

PMF 
Mô hình lượng mưa dòng chảy sử 

dụng PMP 
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2.5.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương pháp tiếp cận 

Việc lựa chọn phương pháp tiếp cận để phân tích thủy văn của IDF cho một hồ chứa nên 
tính toán đến các khía cạnh sau: 

 Loại hình rủi ro đối với đập: yêu cầu đọc chỉ số cường độ lũ để được đánh giá và yêu 
cầu khu vực phân tích thủy văn (tham khảo Phần 2.3); 

 Mức độ có sẵn dữ liệu: mức độcó sẵn của dữ liệu thủy văn và dữ liệu khí tượng trong 
khu vực tiêu thoát nước được nghiên cứu (tham khảo Mục 2.4); 

 Nguồn tài chính: thời gian và kinh phí để thực hiện các nghiên cứu thủy văn; 

 Nguồn nhân lực: trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của người thực hiện nghiên cứu 
thủy văn. 

Điều quan trọng cần phải lưu ý là các tính toán thủy văn có thể có sai số đáng kể. Cần có 
sự đánh giá song song bằng ít nhất 2 hoặc nhiều phương pháp tính toán độc lập đồng thời 
thực hiện phân tích độ nhạy để thu được thông tin về mức độ tin cậy của các kết quả 
(USACE, 1994). 

2.5.4 Phân tích tần suất lũ 

Việc phân tích tần suất lũ liên quan đến phân tích thống kê lưu lượng dòng chảy lớn nhất 
quan trắc được hàng năm để tính toán cường độ lũ trong các khoảng thời gian khác nhau. 
Phương pháp này được định nghĩa trong các tài liệu sau: 

 Quy chuẩn QP.TL-C6-77 “Tiêu chuẩn tính toán thiết kế thủy văn”; 

 USGS (1982) Bulletin #17B “Tần suất dòng chảy lũ”; 

 Sổ tay Kỹ thuật USACE (1993) EM 1110-2-1415 “Phân tích tần suất thủy văn”. 

Phân tích tần suất lũ yêu cầu sử dụng phân bố thông số của trận lũ cực lớn để có thể tính 
toán các trận lũ có tần suất xuất hiện Quy chế QP.TL-C6-77 đề nghị sử dụng phân bố Log-
Pearson Loại III để thực hiện nhiệm vụ này. 

Khi tiến hành phân tích tần suất lũ tại vị trí không được đo đạc thì số liệu này có thể được lấy 
từ các lưu vực có điều kiện thủy văn tương tự và đã có sẵn số liệu mực nước lũ lớn nhất hàng 
năm. Dưới đây là công thức được sử cho phân tích này: 

 

Trong đó 

QmaxP_DS= Lưu lượng xả lũ thiết kế theo chu kỳ lặp tại vị trí đập (m3/s) 

QmaxP_ST= Lưu lượng xả lũ thiết kế theo chu kỳ lặp tại trạm quan trắc (m3/s) 

FDS = Phạm vi lưu vực tới vị trí đập (km2) 

FST= Phạm vi lưu vực tới trạm quan trắc (km2) 

n = yếu tố điều chỉnh trong khu vực theo QP.TL-C6-77(-) 

Đường quá trình lũ có thể được tổng hợp bằng cách sử dụng đường quá trình quan trắc 
được từ sự cố lũ lịch sử và tăng tung độ đường quá trình này bằng tỷ số dòng chảy lớn nhất 
được xác định bằng cách phân tích số lần quan trắc dòng chảy lớn nhất. 
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Độ chính xác của kết quả phân tích tần suất lũ phụ thuộc rất nhiều vào mức độ và độ tin cậy 
của số liệu dòng chảy lũ. Chính vì nguyên nhân này mà ICOLD (1992) đã khuyến cáo nên 
thận trọng khi áp dụng phân tích tần suất lũ khi: 

 Dữ liệu không đầy đủ, không đáng tin cậy với khoảng thời gian thu thập ngắn; 

 Dòng chảy hay thay đổi; 

 Xác suất sự cố thấp (<0,2% AEP). 

2.5.5 Mô hình lượng mưa dòng chảy 

Mô hình lượng mưa-dòng chảy mô phỏng sự dịch chuyển lượng mưa qua lưu vực bằng 
cách xem xét đến sự suy giảm mực nước ngầm, độ ẩm đất và lượng nước bốc hơi. Các mô 
hình lượng mưa – dòng chảy thường sử dụng mô hình của các đơn vị dưới đây (ví dụ về 
các mô hình lượng mưa – dòng chảy tổng hợp): 

 Viện thủy lực Đan Mạch (DHI) MIKE11-NAM model (DHI, 2012); 

 US Army Corp of Engineers (USACE) HEC-HMS model (USACE, 2010). 

Ngoài ra, mô hình TANK (Sugawara, 1984) trước đây cũng đã được sử dụng ở Việt Nam. 
Mô hình này có thời hạn tính toán trong nhiều ngày nên chủ yếu thích hợp cho các lưu vực 
có diện tích lớn (VNCOLD, 2012). 

Mô hình lượng mưa-dòng chảy đòi hỏi hai quá trình vận hành tuần tự được trình bày trong 
ICOLD (1992): 

i. Thất thoát do thấm không được tính vào lượng mưa 

Tính toán này thường sử dụng phương pháp Số đường cong (Curve Number CN) 
bằng Phương pháp do Trung tâm Bảo tồn Tài nguyên Đất của Sở Nông nghiệp Hoa 
Kỳ xây dựng. 

ii. Diễn toán lượng mưa bằng hàm chuyển đổi để tính toán dòng chảy. 

Mô hình MIKE11-NAM và HEC-HMS sử dụng Mô hình thủy văn đơn vị (UHM) để 
chuyển đổi lượng mưa dư thừa thành dòng chảy trực tiếp. Có một số phương pháp 
thường được sử dụng để xây dựng mô hình dòng chảy trực tiếp như của Clark’s, 
Snyder, SCS hoặc người sử dụng chỉ định đơn vị thủy văn lấy từ quá trình phân tích 
thủy văn quan trắc được trước đó. Các khuyến nghị về việc lựa chọn phương pháp 
dòng chảy trực tiếp được nêu trong USACE (2010). 

Yêu cầu dữ liệu cơ bản cho mô hình lượng mưa-dòng chảy thường bao gồm các khu vực và số 
lần quan trắc về lượng mưa, nhiệt độ, lượng nước bốc hơi và lưu lượng xả dòng. Tất cả các mô 
hình lượng mưa-dòng chảy yêu cầu hiệu chỉnh trước khi thực hiện tính toán dòng chảy lũ thiết 
kế. Trong quá trình hiệu chỉnh, cần điều chỉnh một cách hệ thống các thông số của mô hình đến 
khi các mô hình này có thể mô phỏng chế độ thủy văn của lưu vực một cách chính xác nhất. 

Các thông số đầu vào về dữ liệu, thời gian và chi phí là yêu cầu cần thiết để thiết lập,hiệu 
chỉnh và chạy mô hình lượng mưa dòng chảy. Hướng dẫn này đề cập chi tiết từng bước về 
lý thuyết và quá trình xây dựng, hiệu chỉnh và chạy các mô hình lượng mưa dòng chảy. Quá 
trình nàynên được người có trình độ và kinh nghiệm về phương pháp thủy văn thực hiện. 
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2.5.6 Tính toán Lũ Cực hạn 

Lũ Cực Hạn (PMF) là lũ lớn nhất có thể xảy ra do sự kết hợp các yếu tố tiêu cực về khí hậu 
và thủy văn gây ra ở lưu vực tiêu thoát nước trong vùng nghiên cứu (FEMA, 2004b). PMF 
được tính toán từ PMP do đó không liên quan đến tần suất tái xuất hiện. Các tiểu mục dưới 
đây sẽ mô tả phương pháp thường được sử dụng để tính toán PMP và PMF. 

2.5.6.1 Lượng mưa Lớn nhất khả năng (PMP) 

Có nhiều phương pháp để xác định PMP. Do dữ liệu và kiến thức còn hạn chế nên PMP chỉ 
nên được xem như mộtcáchtính toán tương đối và việc xác định giá trị này cần phải được 
cân nhắc kỹ lưỡng (Chow, 1988). 

Hiện nay chưa có tài liệu tham khảo hoặc quy chuẩn để tính toán PMF ở Việt Nam, tuy nhiên 
các tài liệu tham khảo sau đây thường được sử dụng làm tài liệu hướng dẫn tạm thời 
(VNCOLD, 2012): 

 Ha, V. K. et al. (2007). Giáo trình kết cấu thủy lực [bằng tiếng Việt]. NXB Khoa học và 
Công nghệ. 

 VNCOLD. (2012). Sổ tay An toàn đập. Báo cáo của Hội đập lớn Việt Nam (VNCOLD) 
cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN & PTNT), 12/ 2012. 

 Khải, N.H., Ruân, D.K. (2009). Xác định lũ hồ chứa ở lưu vực sông Ba [tiếng Việt]. Đại 
học QG Việt Nam, Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ số 25, Số 36 (2009) 450-
460. 

 WMO (2009). Sổ tay tính toán lượng mưa lớn nhất khả năng (PMP). Tổ chức Khí 
tượng Thế giới. 

Hai phương pháp được mô tả ngắn gọn dưới đây thường được áp dụng để tính toán PMP 
đối với một lưu vực ở Việt Nam: 

i. Tối đa hóa khả năng ảnh hưởng của bão  

Nếu có sẵn số liệu ảnh hưởng thực tế của bão thì có thể tối đa hóa giá trị có được để 
tính ra PMP. Quá trình này gồm có việc tăng lượng mưa quan trắc được do ảnh 
hưởng của bão bằng tỷ lệ lượng ẩm thực tế để tối đa hóa lượng ẩm tối đa về mặt lý 
thuyết có thể xảy ra trên thực tế. Nếu không có đủ số liệu về bão ở lưu vực thiết kế thì 
có thể chuyển sang số liệu của các trận bão ở những lưu vực tương tự khác. 

ii. Phương pháp thống kê Herchfield 

Phương pháp này được mô tả trong WMO (2009) và thích hợp trong trường hợp có 
sẵn dữ liệu lượng mưa tại lưu vực thiết kế và thiếu các dữ liệu về sương, gió, không 
khí và áp suất khí quyển. WMO (2009) cho rằng phương pháp này thường được sử 
dụng để tính toán nhanh ở các lưu vực có diện tích nhỏ hơn 1000 km2, tuy nhiên nó 
cũng đã được áp dụng cho các lưu vực lớn hơn. 

Hướng dẫn chi tiết hơn về việc áp dụng những phương pháp này được đưa ra trong tài liệu 
VNCOLD (2012) và WMO (2009). Việc tính toán PMP cho một lưu vực nhất định chỉ do 
người có trình độ và kinh nghiệm về phương pháp thủy văn thực hiện. 

Cần lưu ý là WMO (2009) cũng đưa ra phương pháp tổng quát để tính toán PMP cho các 
lưu vực tiêu thoát nước từ 5.000 đến 25.000 km2 ở lưu vực sông Mekong được xây dựng từ 
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nghiên cứu của Cục Thời tiết Hoa Kỳ năm 1970 (USWB, 1970). Phương pháp này không 
được khuyến khích vì dễ tính sai PMP và hầu hết các lưu vực thoát nước trong phạm vi từ 
5.000 đến 25.000 km2 đã có đầy đủ dữ liệu khí tượng thủy văn để sử dụng cả hai phương 
pháp Tối đa hóa khả năng ảnh hưởng của bão và Thống kê Hirschfield trong việc tính toán. 

2.5.6.2 Lũ Lớn nhất Khả năng 

Khi PMP được xác định, yêu cầu về mô hình lượng mưa-dòng chảy thủy văn để tính toán 
PMF như được mô tả trong Phần 4.2.2. Nếu không đủ dữ liệu để xây dựng và hiệu chỉnh mô 
hình lượng mưa dòng chảy thì công thức Xokolopski (công thức đã được chỉnh sửa) cũng 
có thể thích hợp để chuyển đổi từ PMP sang PMF cho lưu vực lớn hơn 100 km2 như đã quy 
định tại Quy chế QP.TL C6-77, Chương IV, Phần 4.13 

2.5.7 Các khu vực không được quan trắc 

Trong một số trường hợp, việc đo đạc lưu lượng xả liên tục không tiến hành được ở vị trí 
thích hợp hoặc các khu vực lân cận có thủy văn tương tự. Việc đo đạc này yêu cầu sử dụng 
trong các phương pháp phân tích tuần suất lũ mô tả trong Mục 2.5.4 và trong việc hiệu hỉnh 
các mô hình lượng mưa dòng chảy mô tả trong Mục 2.5.5. 

Khuyến nghị trong trường hợp này là sử dụng phương pháp cho các khu vực không được 
đo đạc, chi tiết nêu trong Quy định QP.TL-C6-77, Chương IV, Mục từ 4.11 đến 4.15. Quy 
định QP.TL-C6-77 khuyến nghị sử dụng các phương trình sau:  

 Phương pháp Xopolopski cho lưu vực > 100 km2  

 Phương pháp Alexceyap cho lưu vực <100 km2 

2.5.8 Tác động của biến đổi khí hậu 

Báo cáo "Các kịch bản về Biến đổi Khí hậu và Mực nước biển dâng đối với Việt Nam" của 
Bộ TN & MT (2009) mô tả những tác động có thể xảy ra trong tương lai của biến đổi khí hậu 
đối với Việt Nam. Tài liệu này đã chỉ ra rằng vào cuối thế kỷ 21, nhiệt độ trung bình ở Việt 
Nam dự kiến sẽ tăng khoảng 2,3°C; tổng lượng mưa hàng năm và lượng mưa trong mùa 
mưa sẽ tăng trong khi lượng mưa vào mùa khô giảm đi. 

Các phương pháp ứng dụng những tác động của biến đổi khí hậu trong tính toán IDF cho hồ 
chứa không được xây dựng tốt trong cộng đồng quốc tế. Vì lý do này mà khi tiến hành phân 
tích thủy văn đối với các đập mới hoặc đập hiện có thì các chủ sở hữu đập được tư vấn về 
chiến lược phù hợp để kết hợp những tác động của biến đổi khí hậu vào việc tính toán IDF 
cho hồ chứa. Những chiến lược này gồm: 

 Điều chỉnh hồ sơ ghi chép lượng mưa lịch sử để phản ánh dự báo biến đổi khí hậu 
hàng tháng 

 Chi tiết hóa thủy văn các mô hình khí hậu toàn cầu đối với lưu vực đang được xem 
xét. 

 Thực hiện thử nghiệm độ nhạy về mức độ ảnh hưởng làm tăng cường độ và thời gian 
lũ vào hồ chứa. 
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2.5.9 Lũ thi công 

Lũ thi công là dung tích và lưu lượng lũ có thể được xử lý một cách an toàn trong quá trình 
xây dựng một đập mới hoặc trong khi khắc phục một đập hiện có. Quy chuẩn QCVN 04-05: 
2012 / BNNPTNT đã quy định mức lưu lượng lũ thi công để thiết kế các công trình dẫn dòng 
tạm thời. Bản tin số 108 của ICOLD có nêu một số quy định về lũ thi công áp dụng trong quá 
trình xây dựng đập đất và đập bê tông tại một số nước trên thế giới. 

Nhìn chung quy định về lưu lượng lũ thiết kế được dựa trên vị trí đập, loại công trình đập, chi 
phí xây dựng và những ảnh hưởng của công trình đập đối với con người và tài sản ở hạ lưu 
khi xảy ra lũ vượt quá lưu lượng lũ thi công. Loại công trình đập có vai trò rất quan trọng bởi 
vì những đập đất chưa được xây dựng hoàn chỉnh thường sẽ vỡ nếu bị lũ tràn qua đỉnh 
trong khi đang xây dựng. Còn các đập bê tông thường có khả năng chống chịu được khi bị 
lũ tràn đỉnh nếu nền móng của đập phù hợp. Sự khác biệt về loại công trình đập này thường 
ảnh hưởng đến quy định về thiết kế lũ thi công. Trong tất cả các trường hợp đều phải đảm 
bảo an toàn cho những công nhân xây dựng cũng như con người và tài sản ở khu vực hạ 
lưu đập. 

2.6 PHƯƠNG PHÁP DIỄN TOÁN HỒ CHỨA 

2.6.1 Giới thiệu 

Phần này mô tả các phương pháp diễn toán đường quá trình lũ thiết kế vào hồ để đánh giá 
đường quá trình dòng chảytràn. Quá trình này thường được gọi là "diễn toán hồ chứa" và 
điều khiển dòng chảy vào hồ, dung tích hồ chứa và dòng chảy tràn được minh họa trong 
Hình 2.1. 

2.6.2 Yêu cầu về dữ liệu 

Dưới đây là các dữ liệu cần thiết để thực hiện phương pháp diễn toán hồ chứa: 

 Đường quá trình dòng chảy vào hồ (tỷ lệ dòng chảy vào hồ chứa theo thời gian) 

 Dung tích hồ chứa (đường quan hệ dung tích - cao trình mực nước hồ) 

 Đường cong kiểm định tràn (đường quan hệ cao trình mực nước hồ - lưu  lượngxả 
qua tràn) 

Các tiểu mục dưới đây mô tả cách thu thập các số liệu này. 

2.6.2.1 Đường quá trình dòng chảy vào hồ 

Phương pháp để có được đường quá trình dòng chảy vào hồ được trình bày trong Mục 2.5. 

Đường quá trình lũ thiết kế vào hồ được lấy từ các chủ sở hữu đập. Lưu ý rằng khi lấy số 
liệu đường quá trình lũ từ các chủ sở hữu đập, cần kiểm tra đường quá trình IDF vào hồ đối 
với các công trình thủy văn bổ sung hoặc khi có nhu cầu để kiểm tra dung lượng tràn với 
đường quá trình dòng chảy lũ cực đoan (ví dụ như tính toán Lũ cực hạn). 

2.6.2.2 Dung tích hồ chứa 

Đường quan hệ dung tích - cao trình mực nước hồ xác định tổng dung tích hồ chứa ở độ 
cao nhất định của hồ. Số liệu về đường quan hệ này thường có nguồn gốc từ các chủ sở 
hữu đập. 
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Nếu dữ liệu dung tích hồ chứa không có sẵn từ các chủ sở hữu đập, hoặc nếu các dữ liệu 
yêu cầu xác minh độc lập thì đường quan hệ dung tích - cao trình mực nước hồ được tính 
toán dựa vào thông tin đường đồng mức địa hình (nếu có) và tổng hợp phương trình thể tích 
diện tích sau cùng đối với độ sâu hồ chứa (xem Phương trình 1). Thông thường phương 
pháp này yêu cầu bản đồ đường đồng mức với khoảng cách ít hơn 5m để có được kết quả 
chính xác. 

 
 Phương trình (1) 

Trong đó: V = Thể tích giới hạn đường đồng mức i và j (m3)  

 Ai = Diện tích mặt tại đường đồng mức i (m2)  

 Aj = Diện tích mặt tại đường đồng mức j (m2)  

 h = Khoảng cách theo chiều thẳng đứng giữa các đường 

đồng mức (m) 

 

2.6.2.3 Đường quá trình lưu lượng xả qua tràn  

Đường quan hệ cao trình mực nước hồ và lưu lượng xả qua tràn do chủ sở hữu đập cung 
cấp. Trong trường hợp thông tin này không có sẵncần phải xác định tỷ lệ tràn hiện tại. Các 
đường quan hệ cao trình mực nước hồ - lưu lượng xả qua tràn được tính toán từ phương 
trình thủy lực liên quan đến công trình và lưu lượng xả, Bảng 2.6 cho thấy các loại đậptràn 
và công trình lấy nước. 

Lưu ý rằng một công trình đập có thể có một số công trình xả nước và công trình lấy nước 
và sự kết hợp các công trình này cần được đưa ra trong tính toán thủy lực. Ngoài ra việc 
tính toán đường quá trình lưu lượng xả qua tràn nên do người có kinh nghiệm về kỹ thuật 
thủy lực thực hiện. 

Phương trình lưu lượng xả được liệt kê trong bảng 2.6 có độ chính xác cao đối với các hệ số 
lưu lượng được lựa chọn và phải thực hiện cẩn thận để đảm bảo việc sử dụng chính xác hệ 
số lưu lượng xả. Các hệ số lưu lượng xả phải được dựa vào sơ đồ cụ thể vị trí đập tràn và 
công trình lấy nước. Các tài liệu tham khảo sau đây hướng dẫn cách xác định hệ số lưu 
lượng xả. Cần lưu ý và thận trọng khi sử dụng các đơn vị đo lường trong USACE (1995) và 
USBR (1960) khi chuyển đổi hệ số xả sang các đơn vị mét. 

 Khatsuria (2004). “Hydraulics of Spillways and Energy Dissipators” 

 USACE (1995) “Thiết kế thủy lực của đập tràn” 

 USBR (1960) “Thiết kế đập nhỏ” 

 Novak, et al (2007). “Kết cấu thủy lực” 

Đối với các đập tràn được liệt kê trong Bảng 2.6 như tràn bên cạnh kênh dẫn, các loại hình 
dáng lạ, siphons, tràn phím đàn piano và tràn Labyrinth,người đọc có thể tham khảo những 
tài liệu sau: 

 Khatsuria (2004). “Hydraulics of Spillways and Energy Dissipators” 

 USACE (1995) “Thiết kế thủy lực của đập tràn” 

 Visher& Hager (1998) “Thiết kế thủy lực đối với đập” 

 USACE (2003) “Thiết kế thủy lực của tràn Labyrinth” 
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Nếu đập tràn hoặc công trình lấy nước có cửa van cần có quy trình vận hành cửa van trong 
trường hợp xảy ra lũ. Thông tin này do chủ sở hữu đập cung cấp và được sử dụng để tính 
toán đường quá trình lưu lượng xả qua tràn theo quy tắc vận hành lũ. 

Bảng 2.6 Phương trình lưu lượng qua cửa xả đập 

Thiết bị xả  Phương trình 
Phạm vi dự 

kiến của C* 

Đập tràn Ogee tự do 

 

 

Q = Lưu lượng xả lũ (m3/s) 

C = hệ số lưu lượng xả 

L = Chiều dài đỉnh đập (m) 

H = Tổng cột nước trên đỉnh đập tràn 

(m) 

1.9 – 2.3 

Đập tràn đỉnh rộng tự do 

 

 

Q = Lưu lượng xả lũ (m3/s) 

C = hệ số lưu lượng xả 

L = Chiều dài đỉnh đập (m) 

H = Tổng cột nước trên đỉnh đập tràn 

(m) 

1.4 – 1.7 

Đập tràn Ogee cửa hướng tâm 

có khống chế 

 

 

Q = Lưu lượng xả lũ (m3/s) 

C = hệ số lưu lượng  

L = Chiều dài đỉnh đập (m) 

Go = Độ mở cửa đập (m) 

H = Cột nước trên đỉnh (m) 

0.68 – 0.72 

Cửa cống (cửa kiểm soát nước 

vào ngập dưới nước  

 

 

Q = Lưu lượng xả lũ (m3/s) 

C = hệ số lưu lượng  

A = Diện tích phần cống mở (m2) 

H = Tổng cột nước trên trung điểm của 

phần cống mở (m) 

0.6 – 0.8 

* Phạm vi của hệ số lưu lượng xả (C) tính theo m. Hệ số thực sự được xác định dựa trên cấu trúc cụ thể của đập tràn hoặc cửa 
xả theo khuyến nghị trong Mục 2.6.2.3. 

2.6.3 Diễn toán hồ chứa 

Diễn toán hồ chứa được sử dụng để xác định mức độ giảm dòng chảy khi đường quá trình 
đi vào hồ (xem Hình 2.1). Diễn toán hồ chứa được thực hiện bằng cách sử dụng phương 
pháp diễn toán qua hồ hoặc diễn toán động lực học được mô tả chi tiết hơn ở các tiểu mục 
sau đây. 

2.6.3.1 Phương pháp diễn toán theo mực nước  

Phương pháp diễn toán theo mực nước hồ là quy trình tính toán đường quá trình dòng chảy 
ra khỏi hồ với giả thuyết mặt nước trong hồ theo phương nằm ngang Level pool routing is a 
procedure for calculating the outflow hydrograph from a reservoir assuming a horizontal 
water surface, given its inflow hydrograph and storage-outflow characteristics. Ưu điểm của 
phương pháp này là việc tính toán được thực hiện trực tiếp mà chỉ yêu cầu về dữ liệu đầu 
vào như liệt kê trong Mục 2.6.2. 

3/2Q CLH

3/2Q CLH

2oQ CLG gH

2Q CA gH
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Phương pháp diễn toán hồ chứa tuyến tính dựa trên khái niệm dòng chảy ra, vào và dung 
tích hồ chứa phải tuân thủ các nguyên tắc bảo toàn khối lượng như mô tả trong Phương 
trình (2). Phương trình (2) được tính từng bước trong bảng tính theo các hướng dẫn trong 
USACE (1994). Ngoài ra phần mềm "Công cụ thủy lực" của cơ quan Quản lý đường cao tốc 
Liên bang Mỹ cũng có mô-đun để giải phương trình (2) - xem chi tiết tại FHWA (2012). 

 
 Phương trình (2) 

Trong đó: I = Dòng chảy vào hồ (m3/s)  

 O = Dòng chảy ra khỏi hồ (m3/s)  

 ∆S = Thay đổi dung tích hồ chứa (m3)  

 ∆t = Bước thời gian (s)  

2.6.3.2 Diễn toán động lực học 

Diễn toán hồ chứa động lực học là một quá trình được sử dụng để mô phỏng sự suy giảm 
sóng lũ khi hồ chứa được xác định bởi một số mặt cắt ngang và mô hình thủy lực dùng để 
giải các phương trình nước nông một chiều. Quá trình này đưa ra một phương pháp diễn 
toán rõ ràng và chính xác hơn. Tuy nhiên phương pháp nàyđòi hỏi dữ liệu về độ sâu chi tiết 
cho hồ chứa mà việc có được dữ liệu này thường rất khó khăn và tốn kém. Ngoài ra yêu cầu 
về thời gian và mức độ phức tạp để thiết lập và chạy mô hình diễn toán động lực học này là 
lớn hơn so với phương pháp diễn toán qua hồ chứa.  

Cần chú ý rằng phương pháp diễn toán qua hồ chứa thường cho kết quả sát thực hơn so 
với phương pháp diễn toán động lực học. Phương pháp diễn toán động lực này được dùng 
thay cho phương pháp diễn toán qua hồ chứa khi chiều dài hồ chứa tương đối lớn so với 
chiều sâu và đây cũng là phương pháp khả thi để tính toán độ sâu của hồ chứa. 

Phương pháp diễn toán động lực học được thực hiện thông qua các mô hình thủy lực 1D 
như mô hình MIKE11 hoặc mô hình HEC-RAS. Thông tin chi tiết về các mô hình thủy lực 
này được trình bày ở Chương 5 Tài liệu Hướng dẫn này. 

2.6.3.3 Mực nước hồ chứa ban đầu 

Kết quả của phương pháp diễn toán hồ chứa rất nhạy cảm với sự lựa chọn mực nước hồ 
chứa ban đầu giả định trước khi lũ vào hồ chứa. Mực nước cấp nước tối đa được khuyến 
nghị là mực nước hồ ban đầu, trừ trường hợp có đủ thong tin để giả định mực nước kém an 
toàn hơn (VD đối với đập phòng lũ). 

2.7 CÁC ĐỒ THỊ THỦY VĂN 

Kết quả đánh giá thủy văn đối với đập thường được biểu thị bằng các đồ thị thủy văn của dòng 
chảy lũ, trong đó lưu lượng đỉnh và mực nước đỉnh hồ chứa được biểu diễn dưới dạng là hàm 
số của AEP. Xem ví dụ trong Hình 2.3 – Hình 2.5. 

Hình 2.3 cho thấy các kết quả dòng chảy tối đa vào hồ là hàm số của AEP bằng cách sử 
dụng các kỹ thuật tính toán nêu trong Mục 2.5. Các đường quá trình lũ thiết kế này được 
diễn toán qua hồ và đập tràn để đánh giá mực nước lớn nhất bằng cách sử dụng các kỹ 
thuật tính toán nêu tại Mục 2.6. Hình 2.5 hiển thị mực nước hồ chứa là hàm số của AEP. 

Đồ thị thủy văn dòng chảy lũ do USBR (2004) khuyến nghị đã tổng hợp các kết quả đánh giá 
thủy văn đối với hồ chứa để có được cái nhìn tổng quan rõ ràng về mức độ dễ bị tổn thương 
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khi xảy ra đập sự cố như tràn đỉnh, thấm/xói ngầmbên trong kết cấu công trình. Những đồ thị 
này cũng được sử dụng trong Đánh giá Mô hình khả năng đập sự cố mô tả trong Chương 3 
và hiểu đầy đủ thông tin về đập và hồ chứa để ứng phó khi xảy ra lũ lụt cực đoan. 

 
Hình 2.4 Ví dụ về đồ thị thủy văn dòng chảy lũcho thấy dòng chảy tối đa vào hồ là hàm số của AEP. 

 
Hình 2.5 Ví dụ về đồ thị thủy văn dòng chảy lũcho thấy dòng chảy tối đa vào hồ là hàm số của AEP. 

 

Dòng chảy vào hồ lũ cực hạn 

AEP (1 in Y) 
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3.0 XÁC ĐỊNH THIÊN TAI ĐỊA CHẤN 

3.1 GIỚI THIỆU 

Việt Nam là một nước có tỷ lệ động đất ở mức độ thấp đến trung bình. Tuy nhiên, những đứt 
gãy hệ thống có tiềm năng gây ra các trận động đất với cường độ lớn. Do đó các yếu tố an 
toàn đập quan trọng như cửa dưới, cửa đập tràn và các bộ phận điều khiển liên quan cần 
phải được thiết kế để chịu được những rung chuyển của mặt đất do động đất gây ra. 

Chương này chỉ ra các phương pháp để xác địnhlực địa chấngây ra cho đập dựa trên các 
tiêu chuẩn thiết kế của quốc tế và Việt Nam hiện nay. 

3.1.1 Cấu trúc mảng kiến tạo 

Cấu trúc các mảng kiến tạo của Việt Nam được biểu thị trong Hình 3.1 cho thấy mảng kiến 
tạo chính ảnh hưởng đến Việt Nam có tốc độ di chuyển trung bình 10 mm/năm giữa các 
khối thuộc miền nam Trung Quốc và Đông Dươnglần lượt nằm trong các mảng Âu-Á và 
Ấn-Úc (mũi tên biểu thị xu hướng dịch chuyển ngang đường ranh giới). Đường ranh giới 
nằm vắt qua một vùng rộng lớn của miền Bắc Việt Nam và do không phát hiện thấy các vết 
đứt gãy dịch chuyển hàng năm nên sự dịch chuyển của các mảng này được coi là do động 
đất gây nên. Chính vì lý do này mà thảm họa địa chấn có khả năng xảy ra nhiều nhất ở 
phía bắc (tại hoặc gần ranh giới mảng kiến tạo) và giảm dần về phía nam (cách xa ranh 
giới mảng kiến tạo). 

 
Hình 3.1 Cấu trúc các mảng kiến tạo tại Việt Nam (chuyển thể từKrobicki et al., 2008). 

 

Viet Nam 
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3.2 CÁC TIÊU CHÍ THIẾT KẾ ĐỊA CHẤN ĐỐI VỚI ĐẬP 

3.2.1 Giới thiệu 

Các phần sau đưa ra hướng dẫn về những phương pháp và công cụ để đánh giá hiểm họa 
địa chấn đối với các đập. 

Việc tính toán các rung động địa chấn đối với đập chỉ nên được thực hiện bởi những chuyên 
gia có kinh nghiệm về các phương pháp đánh giá hiểm họa địa chấn. 

3.2.2 Lựa chọn tiêu chí thiết kế địa chấn 

Việc lựa chọn các tiêu chí thiết kế địa chấn và mức độ chi tiết trong các đánh giá hiểm họa 
địa chấn thường dựa trên kích thước, nguy cơ ở hạ lưu và mức độ quan trọng của đập. Ví 
dụ như ICOLD đã đưa ra các khuyến nghị dựa vào nguy cơ ở hạ lưu đập. Nhìn chung chu 
kìvà độ phức tạp của việc đánh giá hiểm họa địa chấn sẽ tăng lên cùng với nguy cơ ở hạ 
lưu. Chương 1.1 đã chỉ ra rằng việc đánh giá hiểm họa địa chấn theo mức độ chi tiết, hiệu 
quả và độ phức tạp nên theo các mức sau: 

 Mức trung bình:Đánh giá hiểm họa địa chấn tất định và tần suất dựa trên số liệu thống 
kê động đất quốc gia hoặc khu vực (nếu có) và các dữ liệu/ấn phẩm về các đới địa 
chất hoạt động.Có các kết quả về quang phổ với tần suất xuất hiện khác nhau. 

 Mức độ chi tiết:Đánh giá hiểm họa địa chấn tất định và tần suất (như trong mức trung 
bình), và kết hợp điều tra thực địa về các đới địa chất hoạt động đã biết hoặc đáng 
ngờ gần vị trí đập. Sử dụng các tập dữ liệu phân tán (GPS) để bổ sung thêm đặc tính 
của các nguồn động đất (các đứt gãy phân tánvà động đất nền h) đồng thời tiến hành 
hiệu chỉnh toàn bộ tại tất cả các giai đoạn đánh giá. Có các kết quả về quang phổ với 
tần suất xuất hiện khác nhau và thời điểm xuất hiện trong quá khứ.  

Việc đánh giá hiểm họa địa chấn ở cả 2 mức trung bình và chi tiết cần được thực hiện bởi 
những chuyên gia được đào tạo hoặc đã có kinh nghiệm trong các lĩnh vực có liên quan 
(IGP hoặc các chuyên gia đánh giá hiểm họa quốc tế). 

3.2.3 Các tiêu chí của Việt Nam 

Tiêu chuẩn TCXDVN 375:2006 mã động đất (dựa trên mã châu Âu 8: Thiết kế các công 
trình có khả năng chống động đất) được sử dụng tại Việt Nam cho việc thiết kế chống 
động đất cho các công trình. Tiêu chuẩn này tập trung vào việc thiết kế các tòa nhà cao 
tầng, tuy nhiên cũng đồng thời được sử dụng làm cơ sở thiết kế và đánh giá cho các đập 
tại Việt Nam. 

Tiêu chuẩn TCXDVN 375:2006 đã nêu rõ: các công trình phải được thiết kế để không bị sụp 
đổ các cấu trúc nội tại và tổng thể, bảo toàn được sự toàn vẹn cấu trúc và khả năng chịu tải 
sau các sự cố địa chấn. Địa chấn thiết kế cần có xác suất vượt hàng năm là 10% trong 
khoảng thời gian 50 năm hoặc chu kỳ lặp là 475 năm. Theo yêu cầu thì các công trình cần 
được thiết kế để chịu được các cơn địa chấn có tần suất xuất hiện cao hơn tần suất thiết kế 
mà không bị hư hại hoặc hạn chế về công năng sử dụng.Hoạt động địa chấn đáp ứng yêu 
cầu gây thiệt hại ở mức độ hạn chế cần có tần xuất vượt là 10% trong 10 năm hoặc chu kỳ 
lặp là 95 năm.  

Theo tiêu chuẩn TCXDVN 375:2006, thiên tai địa chấn được đánh giá dựa trên gia tốc rung 
lắc đỉnh tham khảo (PGA)trên nền loại A (đá hoặc nền dạng đá) được xác định trên bản đồ 
vùng địa chấn đi kèm. 
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Thông lệ quốc tế đã thông qua 2 mức tải trọng động đấtcho việc đánh giá và thiết kế các đập 
lớn. Tuy nhiên chu kỳ động đất thường kéo dài hơn và sẽ được giải thích chi tiết hơn tại Mục 
3.2.3 sau đây. 

3.2.4 Các tiêu chí quốc tế 

Thông cáo số 72 của ICOLD (ICOLD, 2010) định nghĩa 2 mức tải trọng động đất sử dụng 
cho việc đánh giá các đập lớn có sẵn hoặc thiết kế các đập mới: 

 Mức động đất cho đánh giá an toàn (SEE) 

SEE còn được gọi là Mức động đất lớn nhất thiết kế (Maximum Design Earthquake, 
MDE) trong một số khuôn khổ pháp lý. Nó đòi hỏi khi các đập tuân theo SEE thì phải 
kiểm soát được lượng nước xả từ các hồ chứa. Thông thường cần thiết kế an toàn 
cho các thành phần trọng yếu của đập như cửa xả đáy, cửa xả tràn và các thiết bị vận 
hành liên quan nhằm đảm bảo cho đập vẫn an toàn sau động đất và mực nước trong 
hồ chứa được hạ thấp khi cần. Trong một số tài liệu, dư chấn động đất, thường có độ 
rung lắc nhỏ hơn SEE, được đánh giá để đảm bảo an toàn đập do ảnh hưởng tích lũy 
từ những rung lắc ban đầu của SEE. 

 Mức động đất cho điều hành cơ bản(OBE) 

OBE là mức độ chuyển động của mặt đất tại vị trí đập mà chỉ gây hư hại nhẹ cho đập, 
các cấu trúc và thiết bị phụ trợ và các hư hại này dễ sửa chữa. 

Các chu kỳ SEE và OBE được quốc tế thông qua với nhiều loại thiên tai ở hạ lưu khác nhau 
được gợi ý trong Bảng 3.1 (số dân có nguy cơ như đã được chỉ ra đối với thiệt hại do lũ 
trong Hướng dẫn an toàn đập ở Việt Nam, VNCOLD 2012)  

Bảng 3.1 Các tiêu chí đề nghị về độ chuyển động của mặt đất 

Số người bị ảnh 

hưởng ở hạ lưu* 
Mức độ nguy hiểm* 

Xác suất vượt hàng năm 

OBE SEE/MDE 

> 10,000 Rất cao 
1 in 150 1 in 10,000 

1,000 – 10,000 Cao 

25 – 1,000 Thấp 
1 in 150 1 in 2,500 

< 25 Rất thấp 

* Đã thông qua trong Hướng dẫn an toàn đập tại Việt Nam (VNCOLD 2012). 

Những người đánh giá và thiết kế cần phải nhận thức được rằng một trận động đất sẽ ảnh 
hưởng đến tất cả các yếu tố của một con đập bao gồm các cấu trúc phụ thuộc, công trình 
ngầm, thiết bị, công trình tạm thời như đê quai ... Do vậy tất cả các thành phần này cũng cần 
được thiết kế để chịu được các trận động đất. Tuy nhiên đối với các thành phần này thì có 
thể áp dụng các tiêu chí an toàn ở mức thấp hơn so với mức an toàn của thân đập và các 
thành phần trọng yếu khác. Ngoài ra thì chuyển động của thiết bị hỗ trợ phải được sử dụng 
làm các yếu tố đầu vào. Đối với các thành phần nằm trên đỉnh đập thì cần rất phải chú ý đến 
các chuyển động hỗ trợ này, đặc biệt là đối với các đập bê tông. 
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3.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỂM HỌA ĐỊA CHẤN 

3.3.1 Tổng quan 

Mục này mô tả ngắn gọn về các phương pháp có thể áp dụng trong phương pháp tiếp cận 
để đánh giá mức độ trung bình và chi tiết về tải địa chấn đối với các đập. Các đánh giá này 
cần được thực hiện bởi các chuyên gia của một loạt các lĩnh vực khác nhau như địa chấn, 
địa chất, thảm họa 

Phương pháp tiếp cận tổng quát bao gồm các bước sau: 

Xác định nguồn động đất: Các nguồn động đất có thể được xác định từ cả dữ liệu địa chất 
lẫn dữ liệu địa chấn. Dữ liệu thống kê động đất cung cấp các thông tin về phân bố và phạm 
vi động đất trong vùng thông qua các số liệu ghi lại hoặc đo đạc được.Dữ liệu về các vết nứt 
gãy đang hoạt động sẽ cung cấp các thông tin về các trận động đất trong lịch sử. Rất nhiều 
các vết nứt gãy này đã ngưng hoạt động trong thời gian dài nên việc thu thập thông tin về 
các trận động đất trong quá khứ làrất quan trọng để có một cái nhìn toàn cảnh về các 
nguyên nhân gây động đất(Hình 3.2). Để đạt được điều này chủ yếu là cần điều tra chi tiết 
để thu thập các dữ liệu về động đất như chu kỳ xuất hiện (điều tra các rãnh (dấu vết) của 
động đất). Số liệu trắc địa cũng ngày càng được sử dụng nhiều trong việc xác đinh các 
nguồn động đất tiềm ẩn. Thông thường các dữ liệu trắc địa và dữ liệu lịch sử được sử dụng 
để xác định nguồn bao phủ các vùng khuyếch tán có tình trạng địa chấn tương đối đồng 
nhất (các nguồn theo vùng) và trong mỗi vùng các dữ liệu nứt gãy được sử dụng để xây 
dựng tìm kiếm các nguồn nút gãy riêng biệt. Ở mức độ đánh giá chi tiết sẽ nghiên cứu các 
phương pháp định nghĩa các nguồn này. 

Các quan hệ xảy ra động đất: Mỗi nguồn được gán các giá trị động đất tương ứng với các 
cường độ nhỏ nhất và lớn nhất.Cường độ lớn nhất là phạm vi động đất tối đa xảy ra trong 
một nguồn vùng hoặc nguồn phay.Các quan hệ xảy ra động đất thường luôn hiện hữu, bao 
gồm cả những biên độ rung lắc địa chấn đơn và rất nhỏ (VD như mô hình đánh giá đặc tính 
của trận động đất đơn Schwartz and Coppersmith, 1984) cho đến những biên độ lớn(VD: mô 
hình Gutenberg-Richter; Gutenberg và Richter, 1944).Các nghiên cứu chi tiết sẽ chỉ ra sự 
không chắc chắn về các giá trị, các cường độ động đất và sự không chắc chắn xung quanh 
việc lựa chọn các mối quan hệ khi xảy ra động đất. 

Các phương trình dự đoán sự dịch chuyển của mặt đất:Các phương trình cung cấp giá trị 
ước tính về sức mạnh của sự rung chuyển mặt đất dựa vào cường độ của trận động đất và 
khoảng cách đến các vị trí bị ảnh hưởng là một công cụ quan trọng trong việc phân tích thiên 
tai địa chấn.Việc lựa chọn phương trình dựa trên cơ sở các điều kiện địa chất và sơ đồ 
mảng kiến tạo. Các phương trình này thường không hoàn toàn phù hợp với một khu vực cụ 
thể vì nhiều lý do (không có phương trình nàotạo riêng cho khu vực) nên việc lựa chọn các 
phương trình khác nhau thường được áp dụng cho vùng được lựa chọn làm đại diện, đặc 
biệt là trong trường hợp nghiên cứu ở mức độ chi tiết. 

Đánh giá thiên tai địa chấn:Có hai phương pháp thường được áp dụng để đánh giá tải trọng 
địa chấn cho các đập là phân tích thiên tai động đất theo phương pháp tất định và phân tích 
thiên tai động đất theo phương pháp xác suất. Mục sau đây sẽ mô tả chi tiết về hai phương 
pháp này. 
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Hình 3.2 Quan hệ xảy ra động đất tổng quát cho thấy sự đóng góp tương đối của dữ liệu động đất lịch sử và 
tiền sử cho mô hình nguồn động đất kết hợp. 

3.3.2 Phân tích thiên tai động đất tất định (DSHA) 

Cách tiếp cận trung bình và chi tiết để đánh giá tải địa chấn đối với các đập cần sử dụng 
phương pháp phân tích thiên tai động đất tất định (DSHA) bên cạnh việc sử dụng các 
phương pháp xác suất (xem mục 3.3.2). 

DSHA là một phương pháp phân tích dựa trên kịch bản thiên tai,các thiên tai được căn cứ 
trên một số hữu hạn các nguồn động đất (thường là các nguồn gần nhất, hoạt động mạnh 
nhất đối với vị trí bị ảnh hưởng). Phương pháp DSHA có ưu điểm là đơn giản do chỉ dựa vào 
một số hữu hạn các nguồn động đất và không tính đến sự tái xuất hiện của các trận động 
đất này. 

Khó khăn lớn nhất của phương pháp DSHA là việc lựa chọn các nguồn động đất tất định 
thích hợp có khả năng gây rủi ro dưới hoặc trên mức độ thiên tai được dự báo. Do vậy việc 
tiến hành DSHA cần được thực hiện bởi các chuyên gia có kinh nghiệm về rất nhiều các 
thành phần của DSHA (các chuyên gia từ IGP, IGS, và/hoặc Hiệp hội chuyên gia thiên tai 
địa chấn quốc tế). 

Trong DSHA thì sự khác nhau cơ bản giữa phương pháp tiếp cận mức độ trung bình và 
mức độ chi tiết là ở việc xử lý toàn diện đối với sự không chắc chắn trong các dự báo 
chuyển động của mặt đất và ở các nhiệm vụ phức tạp như xác định tiến trình lịch sử thời 
gian cho các sự kiện trong kịch bản của các nghiên cứu chi tiết. 

Kết quả của phương pháp DSHA sử dụng trong việc đánh giá tải địa chấn của các đập bao 
gồm các vấn đề sau: 

 Định nghĩa các trận động đất thiết kế  

 Xây dựng phổ phản ứng kịch bản cho các trận động đất thiết kế 

 Lựa chọn lịch sử thời gian cho các trận động đất thiết kế 
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3.3.3 Phân tích hiểm họa động đất xác suất (PSHA) 

Cách tiếp cận trung bình và chi tiết để đánh giá tải địa chấn đối với các đập cần sử dụng 
phương pháp phân tích thiên tai động đất xác suất (PSHA) bên cạnh việc sử dụng các 
phương pháp DSHA (xem mục 3.3.1). 

Tiến trình thực hiện PSHA được tổng hợp trong hình 3.3. Phương pháp này sử dụng thông 
tin về vị trí, cường độ, tốc độ và các dự báo về chuyển động mặt đất xung quanh khu vực để 
tính toán các mức chuyển dịch mặt đất cho các mức xác suất người dùng chỉ định hoặc các 
chu kỳ (chu kỳ 10,000 năm đối với các đập lớn). Do vậy phương pháp này liên quan đến sự 
tích hợp của tất cả các trận động đất và các chuyển động mặt đất được dự báo tại vị trí đập. 

PSHA và DSHA (Mục 3.3.1) cần phải được thực hiện đồng thời trong việc nghiên cứu ở các 
mức độ trung bình và chi tiết do DSHA đưa ra được các tính toán dự báo chuyển động mặt 
đất đối với các nguồn động đất cụ thể và được xác định là có ý nghĩa đóng góp quan trọng 
cho PSHA. Việc xây dựng PSHA chỉ có thể được thực hiện bởi các chuyên gia có kinh 
nghiệm về các thành phần và tiến trình của PSHA cũng như DSHA (chuyên gia từ IGP, IGS, 
và/hoặc Hiệp hội chuyên gia thiên tai địa chấn quốc tế). 

Các phương pháp tiếp cận chi tiết để xác định tải địa chấn tại vị trí đập sử dụng các dữ liệu 
tốt nhất để phát triển mô hình nguồn, trong khi phương pháp tiếp cận trung bình thường sử 
dụng các dữ liệu sẵn có. Hơn nữa, việc xử lý sự không chắc chắn trong mô hình nguồn, dự 
toán chuyển động mặt đấtvà sự phát triển của lịch sử thời gian cho các sự kiện kịch bản 
được lựa chọn là đặc trưng của phương pháp phân tích PSHA chi tiết. 

Kết quả của PSHA sử dụng trong việc đánh giá tải địa chấn cho các đập bao gồm các 
mục sau: 

 Đồ thị thủy văn dòng chảy lũ đối với một biên độ các chu kỳ quang phổ khác nhau 

 Phổ đáp ứng cho các chu kỳ liên quan (Hình 3.4) 

 Bản đồ thiên tai (hình 3.5) 

 Đồ thị phân tán đối với các chu kỳ liên quan để xác định các trận động đất thiết kế 
(Hình 3.6) 

 Quang phổ đối với mỗi kịch bản cho các trận động đất thiết kế bắt nguồn từ phân tích 
các đánh giá về thiên tai(Hình 3.4, Hình 3.6) 

 Lựa chọn các thời điểm lịch sử đối với động đất thiết kế 
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Hình 3.3 Bốn bước của quá trình PSHA doCornell xây dựng (1968). Phương pháp DSHA chỉ giới hạn từ 
bước 1 đến bước 3. 

 
Hình 3.4 Ví dụ về phổ đáp ứng theo PSHA và DSHA. Các đường liền cho thấy phổ của các chu kỳ 150, 475, 
2500 và 10,000 năm (từ dưới lên), các đường đứtcho thấy phổ của động đất theo kịch bản trên phay tại địa 
phương. 
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Hình 3.5 Ví dụ về bản đồ thiên tai cho thấy mức độ gia chấn đỉnh dự kiến (đơn vị tính bằng g) đối với chu kỳ 
10.000 năm. Các đường màu đỏ cho thấy các vết nứt gãy được mô phỏng lại là một phần của mô hình thiên tai 
địa chấn tổng thể. 

 
Hình 3.6 Ví dụ về đồ thị phân tántheo cường độ (Mw) và khoảng cách (D) cho thấy phần trăm đóng góp của 
các nguồn động đất trong các thiên tai. 
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3.3.4 Động đất do hồ chứa 

ICOLD (2012) đã thừa nhận rằng các hồ chứa nước lớn có thể làm tăng nguy cơ động đất 
tại hoặc gần vị trí của hồ.Hiện tượng này được gọi là hiện tượng động đất do hồ chứa 
(RTS). Số trường hợp RTS được chấp nhận trên thế giới nằm trong khoảng từ 40 đến 100 
(theo ICOLD, 2012).RTS được kích hoạt do tải của hồ chứa và do sự tăng áp lực nước lỗ 
rỗng trong các hồ chứa mới. 

ICOLD (2012) đã chỉ ra rằng RTS thường xảy ra trong khoảng thời gian một vài tháng hoặc 
vài năm đầu khi hồ bắt đầu tích nước và thường không kéo dài quá 20 năm. Fell (2015)cho 
rằng khi các áp lực bên dưới hồ chứa đã đạt tới trạng thái ổn định thì khả năng xảy ra động 
đất sẽ chỉ tương đương với mức trước khi xây dựng hồ chứa. 

Cường độ RTS lớn nhất quan sát được nằm trong khoảng từ 6.0 đến 6.3 tại các hồ chứa và 
đập cực lớn (đập có độ cao hơn 80 m và hồ chứa có dung tích lớn hơn 1,000 Mm3). Theo 
ICOLD (2012) thì RTS khi xảy ra sẽ kích hoạt các trận động đất nông với cường độ từ 1 đến 5. 

Khả năng xuất hiện RTS sẽ tăng cùng với chiều cao đập và dung tích của hồ chứa. Đối với 
các đập lớn (độ cao > 80 m) xây dựng tại các vùng có hoạt động kiến tạo thì cần phải thực 
hiện các giám sát RTS như sau: 

 Trước khi xây dựng 

 Trong quá trình ngăn dòng 

 Trong các năm đầu vận hành hồ chứa 

Chuyển động mặt đất của RTS thường nhỏ hơn rất nhiều so với SEE (xem Mục 3.2.4) nên 
các thiết kế an toàn động đất trong trường hợp này chỉ cần tuân thủ các tiêu chí đối với SEE. 
Tuy nhiên đối với các đập lớn (độ cao> 80 m) thì cần kiểm tra lại sự an toàn của các công 
trình phụ trợ, các sườn đập và các tòa nhà trong vùng lân cận tại cường độ RTS dự kiến. 
RTS có thể gây ra lở đất đá gây thiệt hại cho các công trình phụ trợ, các thiết bị cơ khí thủy 
cơ và thiết bị cơ điện. 
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4.0 XÁC ĐỊNH THIÊN TAI TRƯỢT LỞ 

4.1 GIỚI THIỆU 

Trượt lở đất được định nghĩa là “sự chuyển động của một khối lượng lớn các khối đá hay 
đất xuống sườn dốc” (Cruden, 1991) với quy mô từ dưới 10 m3đến hơn 100 triệu (M) m3. 
Quy mô này có nghĩa là tác động sạt lở đất có thể dao động từ ít (hoặc không) đối với các 
công trình nhà ở riêng lẻ đến mức độ thiệt hại lớn đối với cơ sở hạ tầng quan trọng. 

Các phần sau đây phác thảo cách thức định lượng các sạt lở nguy hiểm cho đập và hồ 
chứa. Trọng tâm chính là về vấn đề sạt lở đất với quy mô lớn như đã nêu tại mục 1.2. Mức 
độ chi tiết trong việc đánh giá nguy cơ sạt lở phải phù hợp với các đập đang được điều tra 
hoặc xem xét. Bảng 4.1 cung cấp các hướng dẫn liên quan đến các mức đánh giá trung bình 
hoặc chi tiết. 

4.2 BỐI CẢNH 

Trượt lở đất gây ảnh hưởng đến sự an toàn của đập theo ba hình thức chính như sau: 

1. Thứ nhất, lở đất ở các vùng lân cận có thể gây tổn hại cho các con đập và các công 
trình phụ trợ hoặc hạn chế hoạt động của các thành phần như cửa hút hoặc đập tràn 
do đất đá có thể làm tắc nghẽn các vị trí này,  

2. Thứ hai, lở đất trên mép hồ chứa có khả năng gây ra sóng xung (triều ở hồ, seiche) 
gây nguy hiểm cho đập do nước dâng hoặc gây tràn đỉnh đập. 

3. Thứ ba, lở đất ở hồ chứa hoặc thung lũng tại thượng lưu đập có tiềm năng tạo ra một 
con đập mới và sau đó sẽ bị sạt lở tạo ra dòng chảy lũ gây thiệt hại ở đập chính. 

Quá trình đánh giá thiên tai sạt lở đất chủ yếu dựa trên sự hiểu biết thấu đáo về địa chất và 
các quá trình hình thành cảnh quan trong quá khứ và hiện tại ở khu vực hồ chứa và các 
thung lũng sông thượng nguồn.Điều đặc biệt quan trọng là việc xác định và nắm bắt được 
vấn đề sạt lở đất đã xảy ra trong quá khứ. Thông tin này sau đó được sử dụng để xác định 
nguy cơ sạt lở đất trong tương lai và đánh giá ảnh hưởng của chúng đối với đập. 

Trọng tâm của việc đánh giá thiên tai sạt lở đất trong các mục sau sẽ tập trung vào các vụ lở 
đất với dung tích lớn hơn 10 Mm3 và có khả năng gây ra tắc nghẽn ở thung lũng hoặc tạo ra 
các song xung trong hồ chứa gây nguy hiểm cho đập. Tuy nhiên cũng cần xem xét trong 
việc thiết kế các đập mới hoặc đánh giá an toàn cho các đập hiện có về vấn đề ổn định thân 
đập (bao gồm cả mố và nền móng), các công trình phụ trợ hay các vị trí dễ bị tắc nghẽn như 
cửa vào hay đập tràn. Các vấn đề này cần được xác định trong quá trình đánh giá PFMA 
(xem hướng dẫn Chương 4) 

Sạt lở đất có thể được phân loại theo kiểu và tốc độ sạt lở (Bảng 4.1 và 4.2). Một loạt các cơ 
chế có thể kích hoạt sự dịch chuyển của đất bao gồm nước mưa, động đất và hoạt động của 
con người. Nhiều hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra do tốc độ sạt lở cao và khối lượng sạt 
lở lớn (mặc dù điều này không phải luôn luôn xảy ra). 
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Bảng 4.1 Phân loại vắn tắt về trượt lở (sau TRB 1996). 

Kiểu dịch chuyển 

Loại vật liệu 

Đá 
Đất công trình 

Thô Tinh 

Rơi Đá rơi Mảnh vỡ rơi Đất rơi 

Đổ Đá đổ Rác đổ Đất đổ 

Trượt Lăn Đá lún sụt Rác lún sụt Đất lún sụt 

Trượt Đá trượt  Rác trượt  Đất trượt  

Lan truyền trên bề mặt Đá lan truyền Rác lan truyền  Đất lan truyền  

Dòng chảy Dòng chảy 

đá 

Dòng chảy rác Dòng chảy đất 

Phức hợp Kết hợp của hai hoặc nhiều loại trên 

Bảng 4.2 Quy mô tốc độ sạt lở đất (sau TRB 1996). 

Cường độ Mô tả 
Tốc độ 

(mm/giây) 
 

Tốc độ 

điển hình 
Tác hại  

7 Cực nhanh   
Gây ra thảm họa lớn; tòa nhà bị phá hủy do tác 
động của vật liệu sạt lở; số tử vong lớn; khó thoát 
hiểm 

  
5 x 103 5 m/giây 

 

   

6 Rất nhanh   
Gây ra một số thương vong do không phải tất cả 
mọi người đều có thể thoát hiểm 

  
5 x 101 3 m/phút 

 

   

5 Nhanh   
Có khả năng di tản; các công trình, tài sản và 
thiết bị bị phá hủy 

  
5 x 10-4 2 m/giờ 

 

   

4 Vừa phải   
Một số công trình tạm thời và không nhạy cảm có 
thể được bảo toàn 

  
5 x 10-3 15 m/tháng

 

   

3 Chậm   

Việc khắc phục hậu quả có thể được thực hiện 
trong quá trình sạt lở; các cấu trúc không nhạy 
cảm có thể được duy trì trong công tác bảo trì 
thường xuyên nếu tổng khối lượng sạt lở không 
lớn 

  
5 x 10-5 2 m/năm 

 

   

2 Rất chậm   Một số công trình vĩnh cửu không bị hư hại  

  
5 x 10-7 

15 
mm/năm 

 

   

1 Cực kỳ chậm   
Không thể nhận thấy nếu không sử dụng máy 
móc đo đạc; có thể tiến hành xây dựng một cách 
thận trọng 
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Các hồ được hình thành ở thượng nguồn của vụ lở đất lấp đầy một phần hoặc hoàn toàn 
các thung lũng khó có cơ hội tồn tại. Tuổi thọ của các hồ này bị ảnh hưởng bởi các yếu tố 
như khối lượng, kích thước, hình dạng của các đập nước và lưu lượng nước vào hồ. Costa 
& Schuster (1988) đã ước tính là có khoảng 56% các đập như vậy tồn tại dưới 1 tháng và 
86% tồn tại dưới 1 năm kể từ khi được hình thành. 

Một ví dụ điển hình về sự sạt lở đất ảnh hưởng đến hồ chứa là tại Vaiont phía bắc Italy vào 
tháng5 năm 1963 (Hình 4.1). Hơn 270Mm3đất đá đã sạt lở với vận tốc lớn (lên tới 30m/giây) 
xuống hồ chứa Vaiont mới được xây dựng (Hendron& Patton, 1987) đã gây ra đợt sóng tràn 
qua đập gây thiệt hại rất lớn và hàng nghìn người tử vong ở hạ lưu. 

 
Hình 4.1 Lở đất ở Vaiont. Mũi tên đỏ chỉ hướng sạt lở của 270 Mm3đất đá vào hồ chứa tạo ra sóng tràn qua 
đập (mũi tên màu xanh). 
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4.2.1 Sạt lở đất ở Việt Nam 

Sạt lở đất xảy ra trên khắp Việt Nam chủ yếu do độ dốc của địa hình kết hợp với lượng mưa 
lớn hàng năm và sự phong hóa sâu của bề mặt. Do sự xuất hiện thường xuyên và có tác 
động lớn đến cộng đồng dân cư và cơ sở hạ tầng nên việc nghiên cứu sạt lở đất hiện đang 
rất phổ biến ở Việt Nam (Long et al. 2012). Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sảnViệt Nam 
(VIGMR) thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường (MONRE) cũng đang tiến hành chương trình lập 
bản đồ toàn quốc. 

Rất nhiều các vụ lở đất ở Việt Nam xảy ra riêng lẻ với quy mô từ nhỏ tới trung bình (khối 
lượng dưới 50,000 m3) và thường xảy ra tại các sườn dốc tại tầng phong hóa (đất công 
trìnhl/regolith) dọc các đường quốc lộ. Sạt lở đất tự nhiên cũng rất phổ biến (Duc, 2013) đặc 
biệt là ở vùng sâu vùng xa nơi có địa hình dốc. 

Nhiều nghiên cứu sạt lở đất liên quan đến các trận mưa hình thành trong cơn bão (ngày 
15/12/2005 tại tỉnh Bình Định, Duc, 2013) hoặc sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phân 
tích không gian để xây dựng vùng nhạy cảm (Bui et al 2013, Lee & Dan 2005 tương ứng tại 
đông bắc và tây bắc Việt Nam). Một số nghiên cứu đã được tiến hành với quy mô sạt lở lớn 
hơn (khối lượng trên 10 Mm3) và tiến hành đối với các hồ được hình thành do lở đất. Một 
nghiên cứu ở quy mô khu vực liên quan đến ảnh hưởng cấu trúc của đá nhưng đã không 
đưa ra dữ liệu về kích cỡ và phạm vi của các vụ sạt lở riêng lẻ dựa trên các yếu tố như sự 
đứt gãy tán rừng. 

Ở Việt Nam việc thực hành quản lý hồ chứa không trực tiếp bao gồm việc nghiên cứu các vụ 
lở đất lớn có nguy cơ làm tắc nghẽn thung lũng và hồ (VNCOLD, 2012). Tuy nhiên hướng 
dẫn VNCOLD cũng đã nhận định được sự cố vỡ đập có thể xảy ra vào thời gian ngoài mùa 
mưa lũ (gián đoạn sạt do lở đất). Việc nhận định các nguy cơ tiềm ẩn của sạt lở đất đối với 
khu vực hồ chứa là một đóng góp mới cho quá trình đánh gia thiên tai ở Việt Nam. 
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4.3 TÍNH TOÁN TRƯỢT LỞ ĐẤT 

4.3.1 Giới thiệu 

Các mục sau đưa ra hướng dẫn để định lượng thiên tai sạt lở đất cho các đập và hồ 
chứa.Mục 4.3.2 cung cấp các thông tin tổng quan, Mục 4.3.3 mô tả các nguồn dữ liệu cần 
thiết, Mục 4.3.4 và 4.3.5 cung cấp quá trình ước lượng và đánh giá tổng quan trong việc 
nhận định các nguy cơ tiềm ẩn của sạt lở đất đối với hồ chứa. 

4.3.2 Bối cảnh 

Mục đích của phần này là đưa ra hướng dẫn cho việc nhận định khả năng sạt lở đất lớn ảnh 
hưởng đến các đập và khu vực hồ chứa. ICOLD Bulletin 124 (ICOLD 2002) cung cấp các 
hướng dẫn và dữ liện lịch sử liên quan đến các kinh nghiệm thực hành trên thế giới hiện 
nay. 

Chủ đề của Hướng dẫn này bao gồm các vụ sạt lở đất sau: 

1. Lở đất bên lề của các hồ chứa và có thể gây ra song xung tràn đỉnh và làm hư hại đập. 

2. Lở đất làm tắc nghẽn thung lũng trong hồ chứa hoặc trong các lưu vực sông nhánh ở 
thượng lưu đập tạo thành các đập do lở đất tự nhiên. Như đã nêu trong Chương 4.2, 
bản chất rời rạc của các mảnh vỡ sạt lở và việc không kiểm soát đập tràn có thể dẫn 
đến thảm họa lở đất với những sóng lũ gây nguy hiểm cho các đập xây dựng ở hạ lưu. 

Điều kiện lý tưởng nhất là thực hiện đánh giá sạt lở đất ở giai đoạn khả thi của thiết kế đập 
nhằm xác định sớm các nguyên nhân có nguy cơ gây ảnh hưởng lớn đến dự án. Sự nhận 
định các nguy cơ này thường được hiện thực hóa bằng việc tiến hành các điều tra cụ thể và 
đánh giá sự ổn định ở khu vực ven hồ chứa (hoặc trên thượng nguồn). 

Việc đánh giá nguy cơ sạt lở tại thời điểm thiết kế và xây dựng dự án sẽ ít tốn kém hơn so với 
thời điểm trong hoặc sau khi tích nước vào hồ chứa vốn có thể làm chậm quá trình hoàn thiện 
và vận hành hồ chứa của dự án. ICOLD (2002) cũng chỉ ra rằng thời điểm quan trọng nhất 
chính là thời gian tích nước ban đầu của hồ chứa (85% sự cố sạt lở đất xảy ra trong quá 
trình xây dựng, ngăn dòng hoặc trong vòng 2 năm sau khi dự án hoàn thành)  

Như đã nêu trong báo cáo của ICOLD về vấn đế sạt lở đất tại hồ chứa (ICOLD, 2002), điều 
quan trọng là không thể đưa ra một chương trình điều tra theo quy tắc cho tất cả các trường 
hợp nghiên cứu. Một số ấn phẩm đã liệt kê hoặc phác thảo danh sách các phương pháp điều 
tra (như Phần 2 trong TRB (1996)). Tuy nhiên theo ICOLD (2002) thì Hướng dẫn này có mục 
tiêu nhằm hướng tới phương pháp tiếp cận dạng nêu câu hỏi hoặc đưa ra các danh mục kiểm 
tra như minh họa trong Bảng 4.3 và 4.4 tương ứng. 

Không phải tất cả các câu hỏi được liệt kê trong Bảng 4.3 và 4.4 đều có thể được trả lời 
trong phạm vi của nghiên cứu đánh giá ở mức độ trung bình hoặc thậm chí ở mức độ chi 
tiết. Các đánh giá mức trung bình dựa trên các thông tin điều tra bề mặt (bản đồ) và các 
đánh giá khu vực để xác định nguy cơ sạt lở đất ven hồ chứa hoặc trên thượng nguồn. Do 
vậy các câu hỏi cần được trả lời sẽ liên quan nhiều đến 1/3 phía trên Bảng 4.3 và 4.4. Đánh 
giá ở mức độ chi tiết nhằm mục tiêu có được các thông tin cụ thể từ các khảo sát dưới bề 
mặt (khoan thăm dò, giám sát) để nhận định và đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn tại một vị trí 
xác định và do đó sẽ có câu trả lời toàn diện hơn bao gồm các hiểm họa và tùy chọn về độ 
ổn định trong các phần sau của cả hai Bảng 4.3 và 4.4. 
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ICOLD (2002) đề cập đến 4 trường hợp đã xảy ra trong quá khứ liên quan tới các sự cố sạt 
lở nổi bật hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả có được qua các cuộc điều tra chuyên 
ngành để đánh giá các đặc tính sạt lở đã được xác định. ICOLD (2002) cũng phân biệt giữa 
việc điều tra các vụ sạt lở đất hiện tại so với các vụ sạt lở đất lần đầu. Xác định khả năng sạt 
lở đất lần đầu sẽ khó khăn hơn và thường dựa theo kết quản đánh giá các vụ sạt lở đất 
và/hoặc cấu trúc địa chất hiện tại trong vùng lân cận hồ chứa. Bảng 4.3 và 4.4 thể hiện các 
vụ sạt lở đất hiện tại. Câu hỏi và các bảng danh sách kiểm tra đối với các vụ lở đất lần đầu 
đều có trong báo cáo của ICOLD. Điều tra nguy cơ sạt lở đất lần đầu có nhiều khả năng tạo 
nên một phần của việc đánh giá ở mức độ chi tiết. 

Bảng 4.3 Các câu hỏi nêu ra trong quá trình khảo sát sạt lở đất tại hồ chứa đối với các vụ lở đất hiện tại (sau 
ICOLD, 2002). Chú ý là các nguồn (không ảnh) trong tài liệu này liên quan nhiều hơn tới mức độ đánh giá trung 
bình. Các nguồn khác (khoan thăm dò) liên quan đến các khảo sát đánh giá ở mức độ chi tiết. 

Câu hỏi Nguồn trả lời 

Cấu trúc địa chất 

 Địa chất động đất của khu vực và địa 

phương 

Công bố thông tin, dịch ảnh vệ tinh và không ảnh, lập bản đồ hiện 

trường, danh mục động đất, sơ đồ hệ thống động đất nhỏ tại địa 

phương 

Kiểm soát địa chất về sự hình thành và 

hình dạng sạt lở 

 Vết nứt gãy, vùng trượt, khớp nối 

 Nền/phiến đất 

Phân tích ảnh vệ tinh và không ảnh, lập bản đồ, đánh giá dữ liệu 

Sự cố mái Phân tích không ảnh, lập bản đồ 

Tốc độ và hướng sạt lở  Không ảnh, lập bản đồ, giám sát 

Dữ kiện sạt lở lịch sử  Bằng chứng địa chất và địa mạo, không ảnh tuần tự hoặc lặp đi lặp 

lại (đặc biệt là theo chiều dọc), các ghi chép lịch sử, giám sát 

Hành động hiện tại Lập bản đồ hiện trường, giám sát 

Đường biên, kích thước theo các chiều và 

dung lượng  

Phân tích không ảnh, lập bản đồ, tính toán. Để có được kết quả 

tính toán dung lượng tin cậy thì cần có các thông tin bên dưới bề 

mặt 

Vị trí sạt lở có là một phần của một vùng 

sạt lở lớn hơn? 

Phân tích không ảnh, lập bản đồ hiện trường 

Cấu hình và các tính chấtcủa vùng/mặt 

bằng sự cố nền 

Khảo sát dưới bề mặt, kiểm tra thử 

Cấu hình và các tính chất của vùng /bề mặt 

trong phạm vị giới hạn 

Lập bản đồ, khảo sát dưới bề mặt, kiểm tra thử 

Cấu trúc bên trong của vết sạt lở Khảo sát dưới bề mặt 

Quan hệ giữa các giới hạn sạt lở (bên 

cạnh, nền) và khối lượng đá gốc 

Lập bản đồ, khảo sát dưới bề mặt  

Nước ngầm tại khu vực Lập bản đồ (nguồn nước, suối, kiểm soát địa chất), cơ sở dữ liệu 

khu vực 

Phân phối và áp suất nước ngầm trong 

phạm vị trượt và khối đá gốc 

Lập bản đồ, khoan thăm dò, giám sát đo áp suất 

Mối quan hệ giữa hệ thống và cấu trúc 

nước ngầm trong phạm vị trượt và khố đá 

gốc 

Lập bản đồ, khoan thăm dò, giám sát đo áp suất, mô hình địa 

chất/thủy văn 
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Câu hỏi Nguồn trả lời 

Ảnh hưởng của việc tích nước hồ chứa đối 

với hệ thống nước ngầm  

Giám sát đo áp suất, lập mô hình  

Ảnh hưởng của việc vận hành hồ chứa đối 

với hệ thống nước ngầm 

Giám sát đo áp suất, lập mô hình 

Có các loại đất hoặc đá có khả năng hòa 

tan hoặc trương nở 

Lập bản đồ, khảo sát dưới bề mặt, kiểm tra thử 

Có các loại đất hoặc đá (hoặc các vùng 

trượt giữa chúng), loại thường trở nên yếu 

khi ngập lụt 

Lập bản đồ, khảo sát dưới bề mặt, kiểm tra thử 

Cơ chế sạt lở Lập bản đồ, khảo sát dưới bề mặt, giám sát sự biến dạng, mô hình 

địa chất  

Nguyên nhân sạt lở Giám sát, đưa ra bằng chứng địa chất bao gồm thời điểm xảy ra 

sự cố trong quá khứ và/hoặc các cơ chế kích hoạt sạt lở (động 

đất) 

Mối quan hệ giữa tốc độ di chuyển của sạt 

lở và lượng mưa / dòng chảy 

Giám sát 

Các yếu tố an toàn (và các giả định) 

 Điều kiện hiện tại, tải động đất 

 Lượng mưa, lũ lụt lớn 

 Tích nước và vận hành hồ chứa 

 Xả nước nhanh 

Chứng cứ, tài liệu lịch sử, quan sát, phân tích hiện trường 

Hạn mức cho lượng mưa lớn hoặc sự kiện 

địa chấn 

Dữ kiện lịch sử, thông tin thống kê, các tiền lệ 

Khả năng xảy ra sự cố Dữ kiện lịch sử, thông tin thống kê 

Tác động có thể đối với sườn dốc nếu 

không ổn định 

Đánh giá thiên tai/rủi ro, mô hình phân tích 

Khả năng xảy ra sự cố với những điều kiện 

này 

Đánh giá rủi ro 

Có khả năng gây tắc nghẽn thung lũng? So sánh các khu vực mặt cắt ngang của vết sạt lở và thung lũng 

Hậu quả của sự cố Đánh giá rủi ro 

Các tùy chọn ổn định Tùy thuộc vào các điều kiện, kiểm tra tính tương thích bằng các 

mô hình phân tích  

Bảng 4.4 Danh mục khảo sát sạt lở đất tại hồ chứa đối với các vụ sạt lở hiện tại (sau ICOLD, 2002). Giồng 
như Bảng 4.3, tài liệu này chỉ mô tả một số mục (cấu trúc địa chất) và thích hợp với mức độ đánh giá trung bình. 
Các mục khác (nước ngầm ở trong khối trượt) sẽ đi kèm với quá trình khảo sát cụ thể hơn ở các mức độ đánh 
giá chi tiết. 

Cấu trúc địa chất 

 Địa chấn khu vực, địa phương  

Kiểm soát địa chất về sự hình thành và hình dạng sạt lở 

 Vết nứt gãy, vùng trượt, khớp nối, nền 

Kiểu sạt lở 

Tốc độ và hướng sạt lở 
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Dữ kiện về sạt lở trong lịch sử  

Hoạt động hiện tại 

Đường biên, hướng và dung tích 

Có là một phần của vụ sạt ở lớn hơn không? 

Cấu hình và tính năng của vùng/đĩa trượt nền 

Cấu hình và tính năng của mặt bằng/vùng giới hạn 

Cấu trúc bên trong 

Quan hệ giữa các giới hạn sạt lở (mặt cạnh, nền) và khối đá gốc 

Nước ngầm trong khu vực 

Phân phối và áp lực nước ngầm 

 Trong phạm vi khối trượt và khối đá gốc 

Ảnh hưởng của dòng chảy đối với áp lực nước ngầm 

Mối quan hệ giữa hệ thống và cấu trúc nước ngầm 

 khối trượt và khối đá gốc 

Ảnh hưởng của việc tích nước hồ chứa đối với hệ thống nước ngầm 

Ảnh hưởng của việc vận hành hồ chứa đối với hệ thống nước ngầm 

Có loại đất hoặc đá có khả năng hòa tan hoặc trương nở 

Có loại đất hoặc đá (hoặc vùng trượt giữa chúng) thường trở nên yếu khi ngập lụt 

Cơ chế sạt lở 

Nguyên nhân sạt lở 

Mối quan hệ giữa tốc độ di chuyển của sạt lở và lượng mưa / dòng chảy 

Các yếu tố an toàn (và các giả định) 

 Điều kiện hiện tại, tải động đất, lượng mưa, lũ lụt lớn 

 Tích nước và vận hành hồ chứa, xả nước nhanh 

Hạn mức cho lượng mưa lớn hoặc sự kiện địa chấn 

Khả năng xảy ra sự cố 

Tác động có thể đối với sườn dốc nếu không ổn định 

Khả năng xảy ra sự cố với những điều kiện này 

Hậu quả của sự cố 

Các tùy chọn ổn định 

4.3.2.1 Thu thập dữ liệu 

Việc đánh giá tiềm năng sạt lở đất lớn đối với vùng hoặc lưu vực của hồ chứa hiện tại hoặc 
trong kế hoạch ở cả mức độ trung bình và chi tiết cần bắt đầu bằng việc thu thập và kiểm tra 
các dữ liệu và thông tin từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm: 

 Địa hình 

 Địa chất 

 Không ảnh 

 Khảo sát nền đất 
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 Các nghiên cứu liên quan 

Ví dụ về các định dạng dữ liệu từ một vùng tại Việt Nam được chỉ ra trong Hình 4.2. Các tiểu 
mục sau đây sẽ phân tích chi tiết hơn từng nguồn dữ liệu này.  

  

  
Hình 4.2 Ví dụ về dữ liệu tại tỉnhNghệAn. Các sơ đồ địa hình phía trên bên trái, địa chất phía trên bên phải, 
ảnh vệ tinh phía dưới bên trái (Landsat) và không ảnh chiều dọc phái dưới bên phải đều có cùng tỷ lệ. Dữ liệu lấy 
từ một số phòng ban của MONRE. 
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Địa hình 

Rất nhiều đập và hồ chứa nằm tại các vùng sâu vùng xa, nơi chỉ có bản đồ địa hình tỷ lệ 
1:100,000 (đường đồng mức 40 m) hoặc 1:50,000 (đường đồng mức 20 m). Ở một số nơi 
đông dân cư thì có thể có bản đồ chi tiết hơn với tỷ lệ 1:10,000 (đường đồng mức 5 m). Các 
bản đồ này thường ở dạng bản in hoặc định dạng số Mô hình số độ cao (Digital Elevation 
Models, DEMs).Tuy nhiên cần chú ý là độ phân giải của định dạng DEM phản ánh khoảng 
cách giữa các đường đồng mức trong dữ liệu địa hình (có nghĩa là độ phân giải theo chiều dọc 
sẽ không chính xác hơn khoảng cách giữa các đường đồng mức). 

Địa chất 

Các bản đồ địa chất khu vực ở tỷ lệ mức quốc gia (1:2,000,000) hoặc tỉnh 
(1:100,000)thường minh họa sự phân bố, cấu trúc và lịch sử địa chất (khi có chú thích) của 
các loại đất đá. Các bản đồ này sẽ cung cấp cái nhìn tổng quát đầu tiên về cấu trúc của lưu 
vực hay hồ chứa.  

Do thường không đạt được mức độ chi tiết tại một vùng nhất định nên các bản đồ này không 
có thông tin chi tiết về dữ liệu định hướng kỹ thuật (hiện tượng phong hóa) hoặc lịch sử vào 
Kỷ Đệ tứ (quá trình tiến hóa thung lũng sông). Trong một số trường hợp thì các thông tin này 
(thời kỳ Đệ tứ) có thể được thể hiện trên một số bản đồ chuyên dụng. Các bản đồ địa hình 
thường ở dạng bản in hay định dạng số để sử dụng làm đầu vào cho quá trình đánh giá sạt 
lở đất (xem Bảng 4.3 và 4.4). 

Không ảnh 

Sử dụng các không ảnh được chụp từ máy bay trên các khu vực là cách truyền thống để 
xác định được mô hình 3 chiều của mặt đất. Các ảnh này được chụp sao cho khi nhìn 
theo phương thẳng đứng (từ trên xuống) thì mô hình mặt đất được thể hiện dưới dạng 
lập thể. Tỷ lệ của các không ảnh phụ thuộc vào tính năng kỹ thuật của máy ảnh và độ 
cao khi chụp. Khi kết hợp với các mốc kiểm soát mặt đất thì một trong những ứng dụng 
của các ảnh này là sử dụng cho các bản đồ địa hình. 

Sự ra đời của ảnh vệ tinh đã tạo ra một loạt các phương pháp tiếp cận mới. Độ phân giải 
đang ngày càng được cải thiện cùng với chi phí ngày càng tăng (của Landsat là 30 m và 
RapidEye là 5 m). Khi các ảnh được sắp xếp trên mô hình mặt đất (Mô hình địa hình số - 
DTM) có độ phân giải tăng từ 90 m hoặc 30 m (ASTER) lên 10 m (e.g. from RapidEye) 
thì địa hình có thể xem theo chiều xiên cũng như theo chiều thẳng đứng (khi sử dụng 
Google Earth). 

Một công cụ khác được sử dụng là sóng radar, có thể là vệ tinh (Shuttle Ranging 
Transmission Mission – SRTM) hoặc thiết bị đặt trên máy bay (Laser Imaging, Detection 
and Ranging - LiDAR). Các thiết bị này có nhiều ưu điểm trong việc thu thập dữ liệu độ 
cao để xây dựng các DTM. Kỹ thuật này cũng phụ thuộc rất nhiều vào việc loại bỏ thảm 
thực vật để có thể có được dữ liệu hình thái học của các địa hình “bên dưới tán cây”. 
Trong trường hợp này, công nghệ LiDAR được sử dụng trong các vùng cụ thể cũng như 
trong việc điều khiển quá trình chụp không ảnh. 
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Khảo sát nền đất 

Việc khảo sát nền đấtsử dụng không ảnh để xác định các vị trí có nguy cơ xảy ra sạt lở đất. 
Có hai mục đích chính cần đạt được: trước tiên là xem xét địa hình nơi sạt lở đất được xác 
định và thứ hai là thiết lập mối liên hệ giữa vị trí của các khu vực này với các dữ liệu về đất 
đá và cấu trúc trên các bản đồ địa chất của vùng lân cận. Tại những khu vực có địa hình gồ 
ghề hiểm trở hoặc bị tán cây che phủ dày thì việc khảo sát này có thể bị hạn chế hoặc rất 
tốn thời gian. Trong những trường hợp như vậy thì có cũng có thể tiết kiệm được thời gian 
và chi phí bằng cách sử dụng hình thức khảo sát trên không bằng máy bay cánh cố định 
hoặc máy bay trực thăng. 

Các nghiên cứu liên quan 

Các nghiên cứu liên quan bao gồm việc tìm kiếm các tài liệu về sạt lở đất và các ấn phẩm 
địa chất đồng thời có thể thực hiện các nghiên cứu về các hình thức và phân bố sạt lở đất ở 
các lưu vực lân cận và định nghĩa về địa chất công trình và địa chất Đệ tứ trong lưu vực. 
Cũng cần tìm hiểu trong các ghi chép lịch sử về các vụ sạt lở đất hậu quả nghiêm trọng 
trước đó trong các vùng lân cận của lưu vực. Các hồ được hình thành do lở đất trong khu 
vực cũng cần được lưu ý. 

Việc nghiên cứu tình huống của những đánh giá tương tự cũng nằm trong các nghiên cứu 
liên quan, bao gồm hình thức điều tra chi tiết, đặc biệt là các điều tra về cấu trúc địa chất 
tương tự. Cần bổ sung các liên hệ và trao đổi với những người có kinh nghiệm vềsạt lở đất 
ở hồ chứa, đặc biệt là khi bắt đầu tiến hành xây dựng các khuôn khổ dự án hoặc nghiên cứu 
một lưu vực mới. 

4.3.3 Đánh giá dữ liệu 

Một khía cạnh quan trọng cần chú ý trong việc đánh giá khả năng sạt lở đất ảnh hưởng đến 
đập và hồ chứa là thực hiện đánh giá trên quy mô lớn. Ví dụ một vụ lở đất với khối lượng 10 
triệu m3 (chiều rộng 300 m, chiều dài 700 m và sâu 50m). Để hiện tượng sạt lở đất xảy ra thì 
cần hội tủ đủ các điều kiện ở các bên sườn thung lũng như độ dốc và địa hình đồi núi.  

Việc kiểm tra địa hình địa mạo ở các bên thung lũng thường được tiến hành ở mức độ đánh 
giá trung bình hoặc trong giai đoạn đầu của mức độ đánh giá chi tiết. Quá trình này được thực 
hiện bằng cách sử dụng các mô hình ba chiều của địa hình thung lũng dốc, chẳng hạn có thể 
sử dụng kính lập thể để xem xét các cặp không ảnh chồng nhau theo chiều thẳng đứng hoặc 
sử dụng các mô hình địa hình của Google (Hình 4.3). Các hình dạng như sườn dốc hình vòng 
cung, chỗ trũng đại diện cho các khu vực bỏ trống và các khối hoặc phần trồi của khối đất đá 
trượt lở. Khixảy ra lở đất gây tắc nghẽn thung lũng, bằng chứng về sự thay đổi dòng chảy có 
thể được bảo toàn ở đáy thung lũng cùng với tàn dư của các đập do lở đất ban đầu. 

Trong trường hợp đánh giá ở mức độ chi tiết, khi tiến hành khảo sát địa hình địa mạo tại một 
khu vực cụ thể thì sẽ thu thập thêm các dữ liệu bằng một loạt các kỹ thuật như khoan thăm 
dò, giám sát và phân tích độ ổn định số (Bảng 4.3 và 4.4). Việc đánh giá số lượng dữ liệu 
(bao gồm cả các vụ lở đất lần đầu tiên với các thông tin trong báo cáo số 124 của ICOLD) 
không thuộc phạm vi đề cập trong bản hướng dẫn này (ICOLD, 2002). 

Do có quy mô nhỏ và nông, các vụ sạt lở đất liên quan đến sự phá hủy thảm thực vật trong 
các trận mưa lớn tạo thành những vết sẹo trên bề mặt hoặc thuộc dạng bị xói mòn. Đây 
cũng thường là đối tượng của các nghiên cứu về công nghệ GIS và không là trọng tâm 
chính trong bản hướng dẫn này. Tuy nhiên cũng cần có các nhận định về những vụ lở đất 
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nhỏ liên quan đến sự không ổn định của các con đường vì chúng có khả năng làm gián 
đoạn việc tiếp cậnđến các đập, các cộng đồng dân cư,các cơ sở hạ tầng và công trình phụ 
trợ của đập. 

 
Hình 4.3 Ví dụ về vụ lở đất gây tắc nghẽn thung lũng ở tỉnh Nghệ An. Dòng chảy đã chuyển hướng và chảy 
quanh chân của phần sạt lở (ld) sau đó chảy xuống dốc. Hình ảnh có được bằng cách sử dụng mô hình địa hình 
Google. 

4.3.4 Đánh giá 

Việc đánh giá khả năng xảy ra sạt lở đất tại hồ chứa cần quan tâm đến một số vấn đề 
bao gồm: 

1. Có chứng cứ về các vụ lở đất trước kia với khối lượng đủ làm tắc nghẽn thung lũng 
(hoặc hồ chứa trong tương lai)? 

2. Có khả năng các vụ sạt lở thường xảy ra ở những địa hình có cấu tạo địa chất đặc biệt 
(địa hình có đá phiến và trầm tích đá chứa ít vôi)? 

3. Kiểu sạt lở đất, tốc độ sạt lở và các nguyên nhân kích hoạt tình trạng sạt lở? 

4. Có bao nhiêu vụ sạt lở ở thể holoxen trongvòng 10,000 năm qua? 

5. Sự hình thành hồ chứa có bao gồm phần chân của mảng trượt lở hiện tại và do đó làm 
thay đổi tải trên sườn dốc (theo cách tiêu cực)? 

6. Có tồn tại nguy cơ do các vụ sạt lở đất lần đầu tiên (chủ yếu chịu ảnh hưởng của cấu 
trúc địa chất thung lũng)? 

Việc đánh giá các thiên tai địa chất như động đất và lũ lụt dựa trên các sự kiện thực tế đã 
xảy ra trước đó. Mặc dù có thể suy luận được tốc độ của quá trình đánh giá các vụ sạt lở đất 
lớn ảnh hưởng đến an toàn đập nhưng vẫn tồn tại một số trở ngại. Thứ nhất là số lượng các 
sự kiện không nhiều, thứ hai thời gian xuất hiện thường hiếm khi được biết đến (thường dựa 
trên tuổi dự đoán của các vùng đất trong thung lũng trước và sau các trận lở đất cần xác 
định thời gian).Những yếu tố này không dẫn đến một mô hình xác suấttheodạng có thể xây 
dựng nênnguy cơ động đất và lũ lụt. 
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Việc hình thành các hồ chứa cũng gây ra sự biến đổi tải trên các sườn thung lũng. Việc đánh 
giá tác động của sạt lở đất đến sự ổn định đòi hỏi có sự chuẩn bị về các mô hình địa chất và 
hiệu suất của các tính toán ổn định bằng số tại các địa điểm cụ thể. Các đánh giá này bản chất 
là tất định và việc ra quyết định nhằm quyết định xem có cần xây dựng một mô hình sạt lở xác 
suất trong trường hợp có sẵn dữ liệu về vị trí sạt lở, khối lượng và thời gian trên toàn bộ khu 
vực quan tâm hay không. 

Nguy cơ xảy ra sạt lở đất làm tắc nghẽn thung lũng hoặc lấp đầy hồ chứa cần được xem là 
một phần không thể thiếu trong chương trình mô tả đặc tính của các đập và hồ chứa. Vấn đề 
này tốt nhất là nên được giải quyết sớm trong thời gian đầu của tiến trình dự án để có thể 
đưa ra một số yêu cầu ưu tiên trong quá trình khảo sát. Khi đã được coi là một phần quan 
trọng của dự ánmới hoặc đã triển khai thì việc khảo sát các vấn đề địa kỹ thuật cụ thể của 
hiện tượng sạt lở đất cần được lập kế hoạch và tiến hành thực hiện,bao gồm việc khoan 
thăm dò, phát triển các mô hình địa chất, giám sátvà đánh giá sự ổn định bằng số (trước và 
khi có hồ chứa). Mục đích của việc này là đánh giá được sự ổn định và có được một chiến 
lược quản lý / giảm thiểu rủi ro phù hợp trong quá trình thiết kế và xây dựng dự án. 
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1.0 GIỚI THIỆU 

1.1 PHẠM VI 

Chương này đưa ra phương pháp thực hiện Đánh giá Mô hình sự cố đập tiềm năng (PFMA) 
đối với đập hiệnđang được quốc tế công nhận. PFMA là công cụ được sử dụng để đánh giá 
mức độ an toàn đập hiện có hoặc để thiết kế các công trình đập mới. Dưới đây là sơ đồ nội 
dung từng phần trong chương này. 

 

1.2 MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ 

Mức độ về thời gian và nguồn lực để thực hiện đánh giá an toàn đập và quản lý rủi ro thiên 
tai phải phù hợp với quy mô, độ phức tạp và khả năng tác động ở hạ lưu đập hay hồ chứa 
đang được điều tra. 

Vì vậy, Hướng dẫn này đưa ra ba mức độ đánh giá khác nhau. Chương 1, Mục 1.3 mô tả ba 
mức độ đánh giá (Sơ bộ, Trung bình và Chi tiết) và điều kiện thích hợp để sử dụng từng 
phương pháp. 

Mục 3.0 và 4.0 của Chương này đưa ra phương pháp thực hiện PFMA ở mức độ Trung bình 
và Chi tiết. 
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1.3 BỐI CẢNH 

Mục đích của PFMA là đạt được sự hiểu biết một cách rõ ràng về nguyên nhân gây vỡ 
đập,qua đó đưa ra những phương pháp cần thiết để giảm thiểu nguy cơ vỡ đập. 

PFMA là một phương pháp thực hành để xác định mô hình sự cố đập tiềm năngvới các điều 
kiện hoạt động nhưtải trọng bình thường, mực nước hoạt động bình thường, lũ lụt, động đất 
và sạt lở đất. Mô hình khả năng vỡ đập được định nghĩa là một chuỗi các sự cốgây ra tình 
trạng hoạt động không đạt yêu cầu của đập và dẫn đến việc xả lũ không kiểm soát được của 
hồ chứa. 

Các mô hình khả năng vỡ đập được đánh giá là "đáng tin cậy" trong việc giảm nhẹ rủi ro 
bằng cách thiết kế và xây dựng các biện pháp khắc phục thông qua việc theo dõi và giám 
sát thích hợp. Các biện pháp giảm thiểu rủi ro đối với mô hình khả năng vỡ đập được nêu 
trong Chương 6, Mục 2.6 của Tài liệu Hướng dẫn này.  

PFMA đòi hỏi việc xây dựng các mô hình khả năng vỡ đập và kết cấu công trình phải được 
cán bộ có trình độ và kinh nghiệm trong việc đánh giá kết cấu công trình đập thực hiện. Các 
yếu tố đầu vào và đầu ra điển hình của phương pháp PFMA được tóm tắt trong Hình 1.1. 

 
Hình 1.1 Tổng quan PFMA. 
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PFMA được xem như một phần bổ sung cho quá trình đánh giá theo phương pháp truyền 
thống, trong đó việc đánh giá an toàn đập dựa vào tiêu chí được quốc tế công nhận về mức 
độ ổn định và các điều kiện khác. Quá trình thực hiện PFMA nhằm: 

 Đưa ra danh sách đầy đủ Mô hình sự cố đập tiềm năng (PFM) trong đó bao gồm các 
bước cần thực hiện khi xây dựng mô hình đập sự cố. 

 Xác định PFM không dùng các phương pháp thường được sử dụng để phân tích (ví 
dụ như sự ổn định độ dốc và phân tích địa chấn) như mô hình khả năng vỡ đập do 
thấm và mô hình vỡ đập liên quan đến cửa xả lũ. 

 Xác định các PFM liên quan đến khả năng vận hành không đúng cách hoặc sự cố do 
sai sót của con người. 

 Xác định các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn đậpmột cách hiệu quả nhất. 

 Tăng cường quá trình giám sát/kiểm tra an toàn đập và chương trình giám sát thiết bị đo 
đạc tập trung vào các khu vực quan trọng. 

 Xác định những sai sót về dữ liệu, thông tin hoặc đưa ra các phân tích cần thiết để 
đánh giá an toàn đập 

 Tài liệu hóa các kết quả trong quá trình hướng dẫn về kiểm tra an toàn đập và giám 
sát kết cấu công trình đập trong tương lai 
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1.4 CÁC THUẬT NGỮ CHÍNH 

Sau đây là định nghĩa một số thuật ngữ chính được sử dụng trong PFMA. 

Vỡ đập 

 Là sự đổ vỡ hoàn toàn hoặc một phần thân đập hay vỡ một hoặc nhiều phần kết cấu đập dẫn đến 

việc xả nước một cách không kiểm soát gây nguy hiểm và thiệt hại về cơ sở hạ tầng, môi trường và 

cộng đồng ở hạ lưu. 

Mô hình sự cố đập tiềm năng (PFM) 

 Một loạt các sự cố gây ra vỡ đập, có ba yếu tố của mô hình vỡ đập là: 

 

 

Phân tích Mô hình sự cố đập tiềm năng (PFMA) 

 Việc khảo sát tất cả những yếu tố có thể gây ra vỡ đập bằng cách xác định các mô hình sự cố đập 

tiềm năng dựa vào việc xem xét các dữ liệu và thông tin hiện có, ý kiến của cán bộ tại vị trí đập, kiểm 

tra hiện trường, phân tích kỹ thuật, nguy cơ xảy ra thiên tai và hậu quả. 

1.5 CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM 

Phương pháp PFMA được trình bàyở một số tài liệu tham khảo quốc tế được chỉ ra dưới 
đây. Các tài liệu tham khảo này cung cấp thêm thông tin liên quan đến PFMA. 

 USBR. (2012). Các hướng dẫn thực hành tốt nhất về phân tích rủi ro an toàn đê và đập 
do U.S. Department of the Interior, Bureau of Reclamationvà U.S. Army Corps of 
Engineershợp tác xuất bản. 

 EA (2013). Hướng dẫn đánh giá rủi ro trong quản lý an toàn hồ chứa. Cơ quan Môi 
trường Anh. 

1.  Điều kiện ban đầu

•Các điều kiện nguy 
hiểm hoặc sự cố 
gây ra vỡ đập (ví 
dụ như mực nước 
hồ chứa tăng do lũ 
lụt, động đất 
mạnh, sự cố tràn 
thiết bị cửa xả khi 
có xảy ra lũ lụt; đập 
đất bị thấm...)

2. Tiến trình hình 
thành vết vỡ

•Quá trình hình 
thành vết vỡ (một 
chuỗi các sự cố xảy 
ra dẫn đến vỡ 
đập).  Các vị trí có 
khả năng vỡ cần 
được chú ý.

3. Sự can thiệp/vết 
vỡ

•Những cách mà 
con người  có thể  
can thiệp  để ngăn 
chặn sự tiến triển 
PFM

•Mô tả vết vỡ, quá 
trình hình thành và 
phát triển vết vỡ 
như thế nào.
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1.6 KÊ ́T QUẢ VA ̀ QUÁ TRI ̀NH LIÊN KÊ ́T VỚI CA ́C GIAI ĐOẠN KHÁC 

Kết quả của phương pháp PFMA chỉ ra trong Chương này gồm: 

 Xác định các mô hình khả năng vỡ đập cụ thể đối với một công trình đập 

 Ưu tiên các mô hình khả năng vỡ đập quan trọng nhất để quản lý an toàn đập 

 Hiểu biết về việc phân tích và dữ liệu cần thiết trong trường hợp yêu cầucó các phân 
tích chi tiết. 

 Xác định các kịch bản vỡ đập giả định 

Hình 1.2 chỉ rasự liên kết giữa kết quả củaphương pháp PFMA với các giai đoạn thành công 
trước đó của phương pháp đánh giá Trung bình/Chi tiết  đã mô tả trong các Chương 3-6 của 
Tài liệu Hướng dẫn này. 

 
Hình 1.2 Sơ đồ liên kết giữa các giai đoạn đánh giá. 

 



 

 

Trang này được để trống có chủ ý. 
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2.0 CÁC BƯỚC THỰC HIỆN PFMA 

2.1 TỔNG QUAN 

Các bước và quá trình thực hiện PFMA đối với một đập cụ thể được nêu trong sơ đồ dưới 
đây. Đây là những bước tối thiểu được khuyến nghị thực hiện PFMA một cách toàn diện, 
phù hợp và đầy đủ. 

 

Các phần sau của báo cáo cung cấp chi tiết hơn về các bước thực hiện ở mức độ đánh giá 
Trung bình hoặc Chi tiết (xem Phần 1.3) 

Việc hoàn thiện sáu bước cụ thể này là rất quan trọng do đó các nguyên tắc của quá trình 
thực hiện PFMA phải được hiểu biết và tuân thủ nhằm đạt được đầy đủ giá trị của quá trình 
thực hiện. Những nguyên tắc này gồm có: 

 Sự chuyên cần trong việc tìm kiếm và thu thập tất cả các thông tin cơ bản 

 Thái độ điều tra cởi mở trong việc xác định và hiểu rõ mô hình sự cố đập tiềm năng và 
kịch bản vỡ đập 

 Sự tận tâm của người được giao nhiệm vụ đọc và xem xét tất cả các thông tin cơ bản 
về các đập trước khi diễn ra hội thảo PFMA 

 Đối với mức độ đánh giá Chi tiết cần nhiều yếu tố đầu vào của cán bộ tại vị trí đập, cán 
bộ vận hành, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý và tất cả những người khác có thể cung 
cấp thông tin về hồ chứa 

 Những tài liệu ghi chép ý tưởng và kinh nghiệm của tất cả những thành viên tham gia 
quá trình thực hiện PFMA 

 Thiện chí của các bên trong việc bỏ qua vai trò của mình và tập trung vào việc học hỏi 
từ các dữ liệu, thông tin, kinh nghiệm và kiến thức của từng cá nhân riêng lẻ. 
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2.2 PHÂN LOẠI MÔ HÌNH SỰ CỐ ĐẬP TIỀM NĂNG 

Mô hình sự cố đập tiềm năng (PFM) có thể được phân loại để: 

 Ưu tiên các hành động thực hiện để cải thiện công tác an toàn đập đối với từng đập 
riêng lẻ 

 Xếp hạng nguy cơ cho các đập  

 Đưa ra phán đoán một cách tương đối về tầm quan trọng của từng mô hình sự cố đập 
tiềm năng 

 Hỗ trợ xây dựng kế hoạch theo dõi và giám sát 

 Tập trung thực hiện công tác kiểm tra đập thường xuyên  

Phân loại PFM nhằm tập trung nâng cao nhận thức và có sự quan tâm đến các vị trí dễ có 
khả năng bị tổn thương nhất. 

Phương pháp mô tả đặc tính của PMF sử dụng trong báo cáo này được chỉ ra trong Bảng 
2.1. Các PFM được phân loại bằng việc đánh giá kỹ thuật và xem xét trong quá trình hội 
thảo PFMA. 

Phải thừa nhận rằng một số PFM có thể thuộc nhiều loại và trong trường hợp này thì loại có 
thứ tự cao nhất sẽ được sử dụng. Ví dụ một mô hình vỡ đập được coi là rất đáng tin cậy 
(Loại I), nhưng cũng cần thêm thông tin để hiểu về mô hình vỡ đập (Loại III). Trong ví dụ 
này, mô hình vỡ đập nên được phân là loại I và III, nhưng vẫn được coi như loại I cho đến 
khi có thêm các thông tin xác nhận khác. 

Bảng 2.1 Phân loại trong việc xác định Mô hình Sự cố đập tiềm năng (theo USBR, 2012). 

Loại Mô tả 

Loại I 

Rất đáng tin cậy 

Mô hình sự cố đập tiềm năng rất đáng tin cậy 

Những mô hình sự cố đập tiềm năngvừa mới bắt đầu và đang trong quá trình thực hiện, 

dự kiến sẽ tiến hành trong điều kiện thiết kế và hoạt động bình thường. Trong trường 

hợp cấp bách, có thể yêu cầu thực hiện những hành động khẩn cấp và các biện pháp 

giám sát hoặc giảm nhẹ rủi ro nếu thấy tình hình trở nên nguy hiểm liên quan đến khả 

năng vỡ đập cũng như những hậu quả do vỡ đập gây ra. 

Loại II 

Đáng tin cậy 

Mô hình sự cố đập tiềm năng đáng tin cậy 

Loại này cũng được đánh giá là quan trọng nhưng không yêu cầu hành động ngay để làm 

giảm thiểu nguy cơ rủi ro. Lưu ý rằng mặc dù mô hình này được coi là ít quan trọng hơn so 

với Loại I nhưng vẫn được mô tả ở cùng mức độ chi tiết như Loại I. Lý do ít quan trọng 

hơn này đã được chú thích và tóm tắt trong tài liệu báo cáo hoặc trong phần ghi chú. 

Loại III 

Thông tin không 

đầy đủ 

Yêu cầu bổ sung thêm thông tin hoặc phân tích thêm 

Cần có thêm thông tin để phân loại các mô hình sự cố đập tiềm năng dạng này. Để hiểu 

biết sâu hơn về mô hình cũng cần tiến hành các hoạt động điều tra và phân tích thêm. 

Vì các hoạt động này cần có trước khi ra quyết định nên cần được quan tâm thoả đáng. 

Loại IV 

Không đáng tin cậy 

Mô hình sự cố đập tiềm năng bị loại bỏ 

Các mô hình dạng này có thể được loại bỏvì công trình không tồn tại. Thông tin có sẵn 

đã hạn chế tối đanhững quan ngại cho rằng đã gây ra sự phát triển của mô hình sự cố 

đập tiềm năng, hoặc mô hình khả năng sự cố đập này còn mơ hồ và có thể được xác 

định là không đáng tin cậy. 
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3.0 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MÔ HÌNH KHẢ NĂNG ĐẬP SỰ CỐ (PFMA) 
MỨC ĐỘ TRUNG BÌNH 

3.1 GIỚI THIỆU 

Những phần sau đây sẽ đưa ra hướng dẫn cách thực hiện PFMA ở mức độ đánh giá Trung 
bình (xem Mục 1.2). 

3.2 BƯỚC 1: CHỈ ĐỊNH NGƯỜI THAM GIA PHÂN TÍCH MÔ HÌNH KHẢ NĂNG 

ĐẬP SỰ CỐ 

Phương pháp PFMA ở mức độ Trung bình phảiđược thực hiện bởi một nhóm nghiên cứu có ít 
nhất hai kỹ sư (hoặc địa chất kỹ thuật) có trình độ phù hợpvà đã quen thuộc với việc đánh giá 
an toàn, thiết kế, cơ chế gây ra vỡ đập và phương pháp PFMA. Bất kỳ báo cáo hoặc những 
kết quả nàodo phương pháp PFMA đưa ra đều phải được Kỹ sư cao cấp về đập xem xét lại. 

3.3 BƯỚC 2: THU THẬP DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẬP 

Một số thông tin chi tiết quá trình xây dựng và vận hành đập sẽ có sẵn cho việc thực hiện 
phương pháp đánh giá này. Tuy nhiên không phải tất cả các thông tin sau đây đều có sẵn 
mà nên thu thập tất cả các loại thông tin được liệt kê trong danh sách sau đây: 

 Xây dựng và hiểu biết về các báo cáo, bản vẽ, các thông tin và nghiên cứu khác đối 
với hệ thống đập và hồ chứa cũng như vai trò của từng thành phần kết cấu trong việc 
ngăn chặn sự cố vỡ đập. Những tài liệu sau đây nên có sẵn: 

˗ Hồ sơ và bản vẽ xây dựng 

˗ Thông số kỹ thuật Xây dựng 

˗ Chi tiết móng và nhật ký khoan 

˗ Báo cáo thiết kế bao gồm các đánh giá trình trạng ngập lụt, phân tích mức độ ổn 
định. 

˗ Số liệu theo dõi và giám sát 

˗ Các nội dung thảo luận với đội ngũ cán bộ giám sát và vận hành đập  

˗ Sổ tay hướng dẫn vận hành 

˗ Sổ tay hướng dẫn bảo trì 

˗ Hình ảnh tại vị trí đập (trong thời gian xây dựng và sau khi xây dựng) 

˗ Thông tin chi tiết về khả năng chống chịu của đập trước các sự cố như lũ lụt, 
động đất trong lịch sử. 

˗ Lịch sử vềnhững thay đổi hoặc sửa chữa đối với đập kể từ khi xây dựng, đặc 
biệt là sự khác nhau giữa thực tế và trên bản vẽ. 

˗ Chi tiết vềcác vấn đề liên quan đến quá trìnhhoạt động của đập như vỡ cổng 
thoát lũ. 

 Kế hoạch Ứng phó khẩn cấp đối với các đập hiện nay (nếu có) 

 Ảnh không gian và bản đồ địa hìnhở vùng hạ lưu có khả năng bị ảnh hưởng do nứt 
vỡ kết cấu công trình đập 
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3.4 BƯỚC 3: ĐỌC VÀ TỔNG KẾT THÔNG TIN CƠ BẢN 

Điều quan trọng là đội ngũ thực hiện PFMA phảiđọc và hiểu biết tất cả các thông tin để có cái 
nhìn rõ ràng về việcxây dựngđập và mối liên hệ với thực tiễn thiết kế và xây dựng đập hiện đại. 

Đánh giá ở mức độ Trung bình cần bao gồm việc thăm quan thực địa tại công trình đập để 
nhóm có sự hiểu biết tốt hơn về cách bố trí thiết kế đập, những hạn chế trong công tác vận 
hành hoặc bất kỳ vấn đề thực tiễn cụ thể nào khác. Cần có sự trao đổi với các chủ sở hữu 
đập và cán bộ vận hành đập để nhận được thông tin không có trong tài liệu nhằm làm phong 
phú thêm những thông tin thu thập được. 

Ở Việt Nam một số đập do cùng một đơn vị thiết kế nên các chi tiết xây dựng rất giống nhau. 
Nếu các đập đang được đánh giá không cóđủ thông tin thì có thể bổ sung thông tintừ những 
con đập khác. Tuy nhiên, các thông tin này cần phải được xử lý thận trọng và cần được ghi 
chú lại trong báo cáo PFMA. 

3.5 BƯỚC 4: THĂM QUAN THỰC ĐỊA 

Việcthăm quan thực địa rất quan trọng đối với những người tham gia đánh giá để hiểu biết về 
cách bố trí thiết kế và kết cấu đập. Việc thăm quan thực địa nên có sự tham gia của nhân viên 
vận hành đập vìnhững người này có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết liên quan đến lịch sử 
hoạt động của đập và các vấn đề cụ thể khác. Cũng nên tham quan các khu vực hạ lưu đập để 
sớm nhìn nhận được những hậu quả khi có sự cố vỡ đập xảy ra. 

3.6 BƯỚC 5: HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ PFMA CƠ BẢN 

Mức độ đánh giá Trung bình đòi hỏi sự hiểu biết chi tiết về quá trình xây dựng đập và đặc 
biệt là các chi tiết và kiến thức về địa chất nền móng và tường trụđể xây dựng các mô hình 
khả năng vỡ đập một cách đầy đủ và chi tiết. 

Quá trình PFMA bao gồm các bước sau đây và sẽ được hướng dẫn tại hội thảo: 

 Xác định các thành phần trong hệ thống hồ chứa và vai trò của chúng. Thành phần 
này gồm có thân đập, đập tràn, tháp lấy nước và hệ thống đường ống 

 Xác định các yếu tố thiết kế không đáp ứng được tiêu chuẩn đập hiện đại như thiếu các bộ 
lọc, hệ thống thoát nước kém,bề mặt mái đập không chi tiết, bố trí màng phụt không tốt. 

 Lập danh mục tất cả các thảm họa thiên tai như lũ lụt, động đất, vỡ cổng xả lũ, lỗi vận 
hành...có thể dẫn đến mô hình đập sự cố. Danh mục được liệt kê trong Bảng 3.1 đối 
vớiđập đất và Bảng 3.2 đối với đập bê tông là hướng dẫn ban đầuvà cần xem xét 
thêmcác thảm họa ở từng vị trí cụ thể khác có thể gây ra đối với đập nếu có. 

 Đối với mỗithảm họa thiên tai cần xem xét các khả năng gây vỡ đập để hiểu thêm về 
các thành phần trong hệ thống đập - Bảng A3.1, Phụ lục 3 có thể hỗ trợ quá trình này. 

 Phân loại mô hình sự cố đập tiềm năngtheo các loại mô hình đáng tin cậy hay không 
đáng tin cậy như trong Bảng 2.1. Lựa chọn mô hình sự cố đập tiềm năng được xác 
định là "Rất đáng tin cậy", "Đáng tin cậy" hoặc "Thông tin không đầy đủ" đối với các 
đập đang được điều tra. 

 Cần lựa chọn tối thiểu ba mô hình sự cố đập tiềm năng. PFM xói mòn bên trong đập 
đất nên được cung cấp đầy đủ tài liệu đối với các đập đất. 
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Một ví dụ tóm tắt những kết quả của phương pháp PFMA ở mức độ Trung bình được mô tả 
trong Phụ lục 1. 

3.7 BƯỚC 6: TÀI LIỆU KẾT QUẢ HỘI THẢO PFMA 

Những kết quả của PFMA cần được ghi chép và trình bày trong báo cáo bao gồm các nội 
dung sau đây: 

 Tham khảo tất cả các dữ liệu được sử dụng trong việc đánh giá, trong đó cótên những 
người cung cấp thông tin cơ bản và thu thập các dữ liệunhư: 

˗ Mô tả các nguy cơ và mô hình sự cố đập tiềm năngđược đánh giá,và lý do áp 
dụng đối với từng đập cụ thể. 

˗ Tóm tắt một cách rõ ràng các kết quả của PFMA (tham khảo ví dụ ở Phụ lục 1) 

˗ Khuyến nghị để có nghiên cứu thêm hoặc điều tra chi tiết hơn nếu có 

˗ Khuyến nghị sử dụng đặc điểm vết vỡ khi phân tích hậu quả xảy ra do vỡ đập. 

3.8 THỜI GIAN DỰ KIẾN 

Dưới đây là khung thời gian cần thiết để thực hiện phương pháp PFMA mức độ Trung bình: 

 Thu thập dữ liệu   4 ngày 

 Đánh giá xem xét dữ liệu  2 ngày 

 Đánh giá PFMA    2 ngày 

 Chuẩn bị báo cáo kết quả PFMA  3 ngày 

 Đánh giá kỹ báo cáo kết quả PFMA  1 ngày 

 Báo cáo cuối cùng   1 ngày 
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Bảng 3.1 Mô hình sự cố đập tiềm năngở mức độ đánh giá Trung bình đối với đập đất. 

Nguyên nhân Cơ chế gây ra vỡ đập Ảnh hưởng đối với kết 

cấu 

Đập đất 

Lũ lụt Tràn đỉnh dẫn đến xói lở đập Vỡ đập 

Nước đỉnh dẫn đến xói lởđập hoặc vai đập 

Gió mạnh gây ra sóng Tràn đỉnh dẫn đến sự mất ổn định mái dốc hạ 

lưu  

Mưa lớn Lượng mưa tập trung ở dốc hạ lưu dẫn đến 

tình trạng mất ổn định 

Động đất Biến dạng quá mức dẫn đến tràn đỉnh 

Vết nứt do vật liệu không thấm nước dẫn đến 

xói ngầm và xói trong thân đập 

Sự xuống cấp trong thân đập Xói ngầm – xói trong đập Vỡ đập 

Dòng thấm đi vào ống/cống lấy nướcgây ra 

xói ngầm trong đập. 

Nứt vỡ cục bộ dọc theo các 

khớp nối trong kết cấu đập 

Dòng thấm dọc theo các mặt tiếp giáp mái 

đập và kết cấu đập như tườngđập tràn hoặc 

cống lấy nước dọc theo mái đập dẫn đến xói 

trong  

Sự xuống cấp hoặc hư hại 

của nền móng hoặc tường trụ 

đập 

Xói ngầm – xói nền móng hoặc vai đập Nứt vỡ vai đập hoặc mái đập 

Nứt vỡ vai đập và nền móng do các điểm yếu 

hiện hữu như tấm đáy hoặc vết nứt gãy  

Vận hành Cửa van thoát lũ bị kẹt (nếu xảy ra) dẫn đến 

tràn đỉnh hoặc xói lở đập 

Vỡ mái đập 
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Bảng 3.2 Mô hình sự cố đập tiềm năng ở mức độ đánh giá Trung bình đối với đập bê tông. 

Nguyên nhân Cơ chế gây ra vết vỡ Ảnh hưởng đối với kết 

cấu 

Đập bê tông 

Lũ lụt Sự mất ổn định của kết cấu trọng lực  – trượt 

trên tấm mặt trong 

Trượt khối và bị lật 

Sự mất ổn định của kết cấu trọng lực – trượt 

trên tấm mặt móng 

Tràn đỉnh đập dẫn đến xói lở tường trụ hoặc 

nền móng và sự không ổn định trọng lực hay 

dạng kết cấu vòm 

Trượt khối, bị lật hay sập đổ 

kết cấu vòm 

Động đất Mất ổn định kết cấu trọng lực – trượt trên tấm 

mặt trong 

Trượt khối và bị lật 

Mất ổn định kết cấu trọng lực -trượt trên tấm 

mặt móng 

Sự xuống cấp của nền móng 

hoặc tường trụ đập 

Sụt lún không đồng đều hoặc trượt dọc theo 

đặc tínhđịa chất hình thành sự mất ổn định 
Trượt khối, bị lật hay sập kết 

cấu vòm 

Thân đập bị xuống cấp (ASR, 

kết nối yếu, chất lượng bê 

tông kém) 

Mất ổn định cấu trúc Trượt khối và bị lật 

Vận hành Không mở được cửa thoát lũ (nếu có) dẫn 

đến tràn đỉnh đập và sự xói lở tường trụ và 

nền móng hoặc sự không ổn định trọng lực 

hay dạng kết cấu vòm. 

Trượt khối, bị lật hay sập kết 

cấu vòm 

 



 

 

Trang này được để trống có chủ ý. 
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4.0 PHƯƠNG PHÁP PFMA Ở MỨC ĐỘ CHI TIẾT 

4.1 GIỚI THIỆU 

Những phần sau hướng dẫn phương thức để thực hiện PFMA ở mức độ đánh giá Chi tiết 
(xem Mục 1.2). 

4.2 BƯỚC 1: CHỈ ĐỊNH NGƯỜI THAM GIA PHÂN TÍCH MÔ HÌNH KHẢ NĂNG 

ĐẬP SỰ CỐ 

Để thực hiện phương pháp PFMA ở mức độ Chi tiết cần phải thành lập một nhóm nghiên 
cứu có ít nhất 4 người trong đó có một Trưởng nhóm. Tất cả mọi người trong nhóm đều phải 
có kinh nghiệm trong việc đánh giá an toàn đập, từng có kinh nghiệm về thiết kế, xây dựng, 
phân tích, thực hiện và vận hành đập. Họ sẽ nắm được các thông tin về công trình thông 
qua việc đọc tất cả các tài liệu cơ bản và sẽ tham gia cả việc thực hiện PFMA lẫn việc chuẩn 
bị các báo cáo. Trưởng nhóm chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo tất cả các quá trình 
PFMA đềuđược tuân thủ và ghi chép lại. 

Ưu điểm chính của việc có nhiều người tham gia vào quá trình xác định mô hình sự cố đập 
tiềm năng là nhiều ý tưởng và câu hỏi được đưa ra thảo luận,cung cấp thêm nhiều kiến thức 
và thông tin và có nhiều quan điểm đa dạng trong quá trình thực hiện.Các thành viên trong 
nhóm cần được phân định rõ vai trò và trách nhiệm cụ thể và họ cần phải có những kinh 
nghiệm cần thiết để hoàn thànhvai trò của mình. Vai trò và yêu cầu nhiệm vụtương ứng với 
các thành viên trong nhóm được liệt kê dưới đây. 

Trưởng nhóm cần phải có những kỹ năng sau: 

 Là một kỹ sư địa kỹ thuật dân dụng hoặc kỹ thuật địa chất có kinh nghiệm về kỹ thuật 
an toàn đập và kinh nghiệm trong việc thực hiện các PFMA tương tự như mô tả trong 
Tài liệu Hướng dẫn này 

 Khuyến nghị nên chọn những Trưởng nhóm đã có kinh nghiệm thực hiện một số đánh 
giá PFMA trước đây với vai trò là thành viên hoặc trưởng nhóm. Yêu cầu này nhằm 
mục đích đảm bảo rằng Trưởng nhóm sẽ không chỉ nắm được các bước thực hiện 
PFMA mà còn biết được về các kết quả có thể đạt được. 

Nhóm này  thường bao gồm (tối thiểu) những người như đã liệt kê trong Bảng 4.1. Khuyến 
nghị trong nhóm nên có các kỹ sư và các nhà khoa học đến từ nhiều ngành khác nhau (như 
ngành dân sự, địa kỹ thuật, kết cấu, cơ khí, điện, thủy văn, thủy lực, địa chất, địa chấn) để 
có nhiều kỹ năng và kinh nghiệm hơn. Điều quan trọng là các thành viên nhóm phải có kỹ 
năng phù hợp với đập đang được đánh giá (ví dụ như kỹ sư kết cấu đối với các đập bê tông 
trọng lực, kỹ sư địa kỹ thuật đối với các đập đất, nhà địa chấn học đối với các đập đã được 
xây dựng hoặc gần các khu vực vết nứt gãy đang hoạt động) 

Việc sử dụng nhân sự của các chủ đập trong việc đánh giá PFMA vềkết cấu đập là không 
phù hợp. 
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Bảng 4.1 Các thành viên nhóm đánh giá PFMA ở mức độ Chi tiết. 

Thành viên Mô tả nhiệm vụ 

Trưởng nhóm 
Điều hành cuộc họp PFMA và thay mặt chủ đập và tất cả các thành viên khác đánh giá 

báo cáo kết quả PFMA. 

Kỹ sư về đập* 
Là kỹ sư giàu kinh nghiệm về đập, chưa từng tham gia thiết kế, xây dựng, vận hành đối 

với một đập cụ thể và là người sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo PFMA. 

Các thành viên 

nhóm* 

Yêu cầu là các kỹ sư và các nhà khoa học đến từ nhiều ngành khác nhau, quan trọng là 

các thành viên nhóm phải có các kỹ năng phù hợp đối với đập đang được đánh giá. 

Kỹ thuật địa chất 

hoặc kỹ sư địa kỹ 

thuật *  

Trong nhóm cần có kỹ sư về kỹ thuật địa chất hoặc kỹ sư địa kỹ thuật với kinh nghiệm 

thiết kế xây dựng đập.Nhiệm vụ của thành viên này là tổng hợp lại các tài liệu địa 

chất,theo dõi quá trình đánh giá hiện trường và tham gia thảo luận về nền móng đập liên 

quan đến các PFM. Kinh nghiệm cho thấy chuyên môn này rấtcó giá trị trong các giai 

đoạn thực hiện PFMA. 

Đại diện chủ sở hữu 

đập 
Đại diện kỹ thuật của chủ sở hữu đập (kỹ sư hoặc người quản lý). 

Nhân viên vận hành 

đập 

Đội ngũ nhân viên vận hành chính của đập cũng cần tham gia vào các giai đoạn PFMA. 

Những người này có thể làm rõ các quy tắc và thủ tục vận hành đập và qua đó cũng học 

hỏi được những kiến thức trong quá trình xây dựng mô hình sự cố đập tiềm năng. 

Các chuyên gia đánh 

giá 

Các chuyên gia đánh giá không tham gia hội thảo PFMA nhưng có thể được mời để 

giám sát kỹ thuật và sẽ đánh giá báo cáo kết thúc hội thảo. 

* Một hoặc nhiều ngườicó thể được đào tạo để làm Trưởng nhóm qua việc tham gia vào một số nghiên cứu 
PFMA. 
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4.3 BƯỚC 2: THU THẬP DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẬP 

Thu thập tất cả dữ liệu, nghiên cứu và thông tin trong quá trình điều tra, thiết kế, xây dựng, 
phân tích và vận hành đập. Xem xét và đánh giá tất cả các nghiên cứu và báo cáo điều tra 
hiện có liên quan đến sự an toàn đập.Cần lập một danh sách các dữ liệu có sẵn cho việc 
đánh giá và đưa vào xem xét trong quá trình hội thảo và trong tài liệu báo cáo PFMA (xem 
Bước 4). 

Các loại tàiliệu cần được thu thập (nếu có), tuy nhiên không giới hạn các loại tài liệu được 
liệt kê dưới đây: 

 Trao đổi thảo luận với cán bộ giám sát và vận hành đập 

 Sổ tay hướng dẫn vận hành 

 Sổ tay hướng dẫn bảo dưỡng 

 Hình ảnh tại vị trí đập (trong suốt quá trình xây dựng và sau khi xây dựng) 

 Chi tiết về các sự cố đã xảy ra trước đây như lũ lụt trên diện rộng, động đất... 

 Lịch sử vềnhững thay đổi hoặc sửa chữa đối với đập kể từ khi xây dựng, đặc biệt là sự 
khác nhau giữa thực tế và trên bản vẽ. 

 Báo cáo kiểm định xây dựng 

 Phân tích kỹ thuật về an toàn đối với các đập hiện nay hoặc các đập mới xây dựng 
gần đây, trong đó có phân tích mức độ ổn định  

 Dữ liệu giám sát và thiết bị đo đạc gần đây nhất cùng với các hồ sơ ghi chép trong lịch sử 

 Các cuộc khảo sát kết cấu công trình gần đây nhất (số liệu điều tra ngang và dọc) 

 Khảo sát chi tiết về đỉnh của tất cả kết cấu công trình gồm cả độ cao đỉnh đập tràn đối 
với độ cao an toàn được giả định trong các cuộc thảo luận. Nên xem xét độ cao vị trí 
kết cấu nền có thể dẫn đến tràn xung quanh kết cấu công trình. Ngoài ra, cũng nên 
nêu ra các dữ kiện liên quan đến kết cấu nền công trình đập. 

 Số liệu quan trắc dòng chảy và khí tượng trong thời gian gần đây và trước kia gần khu 
vực công trình đập  

 Các nghiên cứu thủy văn,diễn toán lũ hiện tại và các phân tích hậu quả/ rủi ro thiên tai 

 Kế hoạch Ứng phó Khẩn cấp hiện nay 

 Ảnh không gian và bản đồ địa hình ở vùng hạ lưu có khả năng bị ảnh hưởng do vỡ đập 
và kết cấu liên quan 

 Các báo cáo thiết kế xây dựng bản gốc và bản chỉnh sửa, thông số kỹ thuật, bản vẽ 
xây dựng, hình ảnh. 

 Nhật ký khoan và các chi tiết móng 

 Tài liệu vận hành (thường là những ghi chép trong lịch sử) về đường cong xả tràn sơ cấp 
và thứ cấp (ví dụ tràn cầu chì), cơ chế, thời gian đáp ứng mở (như cửa cột, đê quai, cửa 
chớp lật, cửa xả) và các vấn đề khác (như rác, sự cố cơ chế) 

 Chuẩn bị sẵn các thông số tải trọng động đất gần đây nhất đối với vị trí đập 

 Bất kỳ báo cáo liên quan đến sự cố vỡ cổng thoát lũ hoặc do thấm bên trong 

Lập danh mục tài liệu có sẵn sử dụng cho việc đánh giá và xem xét trong quá trình PFMA, 
các tài liệu này cần bao gồm trong tài liệu báo cáo PFMA. Cần bố trí thời gian trước hội thảo 
để các thành viên trong nhóm có thể đọc hết được các dữ liệu đã thu thập. 
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4.4 BƯỚC 3: ĐỌC VÀ XEM XÉT THÔNG TIN CƠ BẢN 

Nhóm nghiên cứu xem xét tất cả các thông tin cơ bản để có sự hiểu biết chung và có những 
câu hỏi cụ thể: 

 Có đầy đủ thông tin để hiểu đầy đủ về thiết kế và các vấn đề an toàn đập? Nếu không 
thì thiếu thông tin ở phần nào và có bổ sung được các thông tin còn thiếu không.  

 Đập bị vỡ như thế nào (xem xét từng vị trí cụ thể, tình trạng kết cấu và vận hành đập)? 

 Các mô hình sự cố đập tiềm năng có được giám sát trực tiếp hay qua các công cụ 
máy móc? 

 Những hành động trước mắt hoặc lâu dài có thể làm giảm nguy cơ vỡ đập hoặc giảm 
hậu quả do vỡ đập gây ra? Những hành động này gồm có: thu thập dữ liệu, phân tích, 
điều tra, thay đổi cách vận hành, tăng cường công tác truyền thông, tăng cường giám 
sát và các biện pháp khắc phục hậu quả. 

 Điều gì sẽ xảy ra nếu đập bị vỡ? 

Trưởng nhóm cần cùng với các thành viên trong nhóm rà soát lại các tiến trình và mục tiêu   
PFMA trước khi đọc các tài liệu. 

4.5 BƯỚC 4: THĂM THỰC ĐỊA 

Mục đích đi thực địa của nhóm PFMA là nhằm nâng cao hiểu biết về cách bố trí và kết cấu 
đập cũng như xác định được các vấn đề thực tế cụ thể. Việc này cũng giúp nhóm điều tra 
mô hình sự cố đập tiềm năng, quan sát tình trạng kết cấu và địa chất của công trình và có 
cơ hội phỏng vấn những người điều hành đập về tiêu chí vận hành và mô hình sự cố đập 
tiềm năng. 

Nhóm PFMA thường tập trung lần đầu tiên tại thực địa. Các nhân viên vận hành của chủ sở 
hữu đập có thể không quen với quá trình PFMA nên để đảm bảo tất cả mọi người đều hiểu 
được quá trình PFMA thì cần đưa ra đánh giá nhanh về quá trình này.Đây được xem là một 
ý tưởng hay. Trưởng nhóm nên xem lại khái niệm cơ bản của quá trình PFMA và các mục 
tiêu của đánh giá thực địa và đặt ra bất cứ câu hỏi gì (trong thời gian từ 10 đến 30 phút). 

Thời gian của chuyến thăm thực địa phụ thuộc vào kích thước, loại đập và cấu trúc đập. 
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4.6 BƯỚC 5: HƯỚNG DẪN HỘI THẢO PFMA 

Phần này mô tả các yêu cầu để thực hiện hội thảo Phân tích Mô hình sự cố đập tiềm năng. 

4.6.1 Giới thiệu hội thảo PFMA 

Khi bắt đầu hội thảo, Trưởng nhóm nên giới thiệu về các giai đoạn PFMA (mục tiêu, mục 
đích, quy trình) và phát tài liệu về các Loại hìnhMô hình sự cố đập tiềm năng cho tất cả mọi 
người (xem Bảng 2.1). 

Việc cung cấp thông tin tóm tắt về đập và những nội dung chính của chương trình cho các 
đại biểu tham gia là rất có ích trước khi bắt đầu thảo luận PFMA. Cũng cần đưa ra đánh giá 
về thông số thiết kế thủy văn, dữ liệu địa chất cũng như điều kiện địa chất tại vị trí xây dựng 
đập để đảm bảo tất cả những người tham gia hội thảo đều hiểu được nội dung của hội thảo. 

Trưởng nhóm cũng cần chỉ ra sản phẩm đầu ra của phương pháp PFMA không chỉ là tài liệu 
hỗ trợ quá trình ra quyết định mà còn có cả các tài liệu về thông tin, nguồn lực do các thành 
viên nhóm kết hợp xây dựngvà tài liệu nàyđược sử dụng trong công tác an toàn đập và là 
nguồn tài liệu tham khảo sau này. 

Điều quan trọng là Trưởng nhóm phải lôi kéo được tất cả các đại biểu tham gia thảo luận tại 
hội thảo và cho mọi người cơ hội để trình bày kiến thức, sự hiểu biết và quan điểm của mình 
về các mô hình sự cố đập tiềm năng, những hậu quả cũng như đưa ra các biện pháp để 
giảm thiểu nguy cơ rủi ro có thể xảy ra. 

Trưởng nhóm nên tạo một môi trường thảo luận giữa những người tham gia hội thảo. Trong 
phòng hội thảo có thể đặt các bản vẽ mô hình trên tường và sử dụng bảng trắng, giấy vẽ 
hoặc máy chiếu để phác thảo và ghi lại các mô hình khả năng vỡ đập trong quá trình diễn ra 
hội thảo. 

Hội thảo PFMA nên có tất cả các tài liệu tham khảo như đã được thu thập ở Bước 2 (xem 
Mục 4.3) để các đại biểu có thể dễ dàng truy cập và tham khảo ý kiến tại hội thảo. Danh mục 
chi tiết tất cả các tài liệu tham khảo này cần được cung cấp cho các thành viên trong nhóm 
và bổ sung thêm các thông tin được đưa ra tại hội thảo PFMA. 

Nên đề xuất một cán bộ khác không phải là Trưởng nhóm chịu trách nhiệm ghi chép quá 
trình diễn ra hội thảo PFMA để đảm bảo các thành viên trong nhóm tham gia tích cực vào 
các cuộc thảo luận. Cán bộ ghi chép này nên là một kỹ sư có kinh nghiệm phù hợp, có thể 
hiểu và ghi lại một cách chính xác các cuộc thảo luận. Nếu cán bộ này là một kỹ sư trẻ thì rất 
có lợi vì họ có thể tìm hiểu và học hỏi được quy trình PFMA. 

4.6.2 Xây dựng và mô tả Mô hình Sự cố đập tiềm năng (PFM) 

Để bắt đầu xây dựng các PFM, Trưởng nhóm sẽ chỉ đạo nhóm xem xét các PFM cụ thể đối 
với đập. Phụ lục 1 đưa ra danh mục mô hình sự cố đập tiềm năng thường gặp đối với đập, 
danh mục các sự cố/ thảm họa thiên tai và tiến trình xảy ra sự cố. Danh mục này cũng rất 
hữu ích để bắt đầu các cuộc thảo luận xây dựng các PFM cụ thể. 

Đề xuất nên xây dựng các PFM một cách có hệ thống bằng cách xem xét các kết quả của 
từng loại hình thiên tai ban đầu đã được liệt kê trong Bảng 4.2 và xem xét tác động của 
chúng đối với từng cấu phần đập (như đập chính, đập phụ, đập tràn, cửa van, công trình lấy 
nước, nhà máy thủy điện.). 
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Bảng 4.2 Thiên tai bắt nguồn từ Mô hình Sự cố đập tiềm năng. 

 

Ở giai đoạn này, mỗi PFM phải được mô tả từ khi bắt đầu xảy ra vết vỡ. Tham khảo định 
nghĩa quá trình bắt đầu xảy ra vỡ đối với PFM tại Mục 1.4. 

Lý do cần mô tả kỹ PFM là để đảm bảo các thành viên trong nhóm cùng hiểu biết chung đối 
với các cuộc thảo luận tiếp theo và cũng để người đọc báo cáo sau này hiểu biết rõ ràng về 
những gì mà thành viên trong nhóm đang nghĩ đến. Phụ lục 3 đưa ra một ví dụ mô tả về PFM. 

Đề xuất xây dựng các sơ đồ mô tả PFM trong quá trình hội thảo và đưa vào báo cáo tóm tắt 
PFMA (xem Bước 6, Mục 5.7). 

Các PFM liên quan đến hành động khủng bố thường không được xem xét trong trường hợp 
này. Tuy nhiên, quá trình PFMA có thể được áp dụng trong việc hỗ trợ các chủ sở hữu đập 
trong việc đánh giá tính dễ tổn thương và khả năng rủi ro đối với các đập liên quan đến hành 
động khủng bố nếu có. 

4.6.3 Xây dựng các yếu tố thuận lợi và bất lợi 

Sau khi nhóm hội thảo hoàn thành mô tả PFM sẽ tiến hành thực hiện đánh giá bằng cách liệt 
kê những yếu tố sau: 

 Các yếu tố bất lợi dẫn đến mô hình vỡ đập "có nhiều khả năng xảy ra" 

 Các yếu tố thuận lợi dẫn đến mô hình vỡ đập “ít có khả năng xảy ra” 

Các yếu tố này dựa trên hiểu biết của các thành viên trong nhóm về công trình đập và các 
tài liệu cơ bản liên quan đến đập. Trưởng nhóm nên ghi lại những yếu tố này ở dạng ngắn 
gọn (gạch đầu dòng).Sau hội thảo, các yếu tố thuận lợi và bất lợi này cần được ghi trong 
báo cáo PFMA (xem bước 6, Mục 4.7) để người đọc sau này có thể hiểu biết rõ ràng về 
những gì mà thành viên trong nhóm đang nghĩ đến. 

Phụ lục 2 đưa ra ví dụ mô tả tương đối đầy đủ về các yếu tố thuận lợi và bất lợi đối với  PFM. 

•Điều kiện làm việc bình thường (dòng thấm qua thân đập trong 
điều kiện mực nước hồ chứa bình thường)

Bình thường 

•Lượng mưa lớn gây ra lũ lụt và mực nước trong hồ chứa tăng cao 
(VD: tràn đỉnh trong quá trình xảy ra lũ)

Lũ lụt

•Sự rung chuyển động lực học tại vị trí đập do động đất gây ra 
chuyển động mặt đất (rung lắc địa chấn gây ra điều kiện bất ổn 
định cho đập)

Địa chấn

•Lỗi vận hành gây nguy hiểm cho đập (VD: lỗi do mở cửa van)Vận hành

•Những rủi ro khác liên quan đến vị trí đập (VD: sạt lở đất, gió gây 
ra sóng tràn đỉnh)

Khác
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4.6.4 Phân loại Mô hình Sự cố đập tiềm năng 

Sau khi PFM được xác định, mô tả và thảo luậncần phân loại PFM theo hệ thống phân loại 
được nêu trong Bảng 2.1. Một sốcơ sởđể lựa chọn mức độ phân loại được liệt kê trong 
bảng 2.1: 

 Loại I: Mô hình Sự cố đập tiềm năng ở mức rất đáng tin cậy 

Mô hình này được sử dụng nếu hội thảo cho rằng mô hình đập sự cố rất có khả năng 
xảy ra trong điều kiện làm việc bình thường hoặc trong điều kiện hoạt động ở mứctải 
trọng thiết kết. Cần ngay lập tức tăng cường công tác giám sát và các biện pháp khác 
để giảm nguy cơ rủi ro của mô hình sự cố đập tiềm năng Loại 1. 

 LoạiII: Mô hình sự cố đập tiềm năng đáng tin cậy 

Loại này dành cho các PFM được coi là đáng tin cậy tuy nhiên việc xây dựng lại mất 
nhiều thời gian và cóthể được quan trắc trước khi xảy ra nứt vỡ hoặc một số thành 
phần của đập bị sự cố trước khi xảy ra vỡ đập (VD: lũ lụt làm tăng mực nước trong hồ 
chứa, cửa van bị kẹt và các cán bộ vận hành cũng không thể can thiệp để mở cửa 
van...). Loại này bao gồm các PFM gây rabởi các sự cố rất mơ hồ (từ xa) hoặc tại vị trí 
không yêu cầu thiết kế đập cho các sự cố ở mức độ này. 

 Loại III: Mô hình sự cố đập tiềm năng tin cậy chưa đầy đủ thông tin để khẳng định 
thuộc loại nào 

Những PFM này được cho là đáng tin cậy nhưng yêu cầu có bằng chứng để khẳng 
định thuộc loại nào.PFM này cần được coi là đáng tin cậy cho đến khi có các bằng 
chứng chứng minh khác. Trong quá trình thảo luận và báo cáo về mô hình vỡ đập 
vẫntiến hành các nghiên cứu bổ sung để tìm hiểu thêm nguy cơ gây ra đập sự cố. 

 Loại IV: Mô hình sự cố đập tiềm năng không đáng tin cậy 

Một loạt các sự cố xảy ra đối với mô hình PFM này được đánh giá là quá mơ hồ 
vàkhông khả thi. Do đó loại PFM này không đáng tin cậy. 

Sau khi thảo luận tất cả các Mô hình sự cố đập tiềm năng và xem xét cách phân loại cần có 
cuộc thảo luận để thống nhất giữa các thành viên nhóm tham gia hội thảo. Lưu ý rằng nếu 
không đạt được sự đồng thuận giữa các thành viên trong nhóm trong việc phân loại thì cho 
phép thực hiện phân loại kép (Ví dụ: I / II hoặc III / II), tuy nhiên cần đưa ra lý doáp dụng mỗi 
loại này. 

Nếu có đủ thông tin để có cái nhìn toàn diện về PFM thì thông tin này cần được ghi chép lại. 
Ví dụ, cần thực hiện đánh giá thêm về thủy văn hoặc địa chấn để xác định xem các yếu tố 
này có khả năng gây ra vỡ đậpkhông. 

Trong một số trường hợp những phân tích thủy văn, địa kỹ thuật, kết cấu hoặc địa chấn đã 
được thực hiện trước đó nhưng vẫn yêu cầu tìmhiểu thêmvề những tác động hoặc cập nhật 
phương pháp luận và các tiêu chuẩn thiết kế hiện đại. Trong trường hợp này nênghi chép lại 
thông tin có được từ các cuộc điều tra và phân tích bổ sung. Tuy nhiên, nếu có thông tin 
quan trọng để phân loại PFM ở Loại I hoặc II thì PFM này nên được phân loại ở cấp cao hơn 
cho đến khi có thêm thông tin. 

Việc phân loại PFM nhằm cung cấp cho các chủ sở hữu đập sựhiểu biết tương đối về tầm 
quan trọng của các PFM và hỗ trợ việc ra quyết định làm giảm nguy cơ vỡ đập như được 
mô tả ở Chương 6 của Tài liệu Hướng dẫn này. 
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4.6.5 Những đánh giá khác 

Phụ lục 4 đưa ra một danh sách các PFM đã được xác định từ kinh nghiệm trong quá khứ 
của USBR (2012). Đây không phải là một danh sách đầy đủ tuy nhiên cũng đưa ra được một 
danh sách các PMF chung để xem xét trong khi tiến hành hội thảo PFMA. 

4.6.6 Sự can thiệp và nứt vỡ 

Khi xác định mô hình sự cố đập tiềm năng nên thảo luận về bản chất của những tác động 
gây ra đập sự cố. 

Xác định một loạt kịch bản và hậu quả gây ra vỡ đập là một phần trong cuộc thảo luận. Các 
cuộc thảo luận cần bao gồm những vấn đề sau: 

 Kích thước, hình dạng và thời gian diễn biến vết vỡ là gì? Hiểu biết một cách định 
lượng về kích thước và thời gian diễn biến vết vỡ dựa vào đánh giá kỹ thuật. Thông tin 
này dùng để chỉ ra một cách tương đối về sự tác động đến hạ lưu của PFM (tức là liệu 
đập sẽ không bị vỡ một cách nghiêm trọng hay chỉ bị vỡ cục bộ do dòng chảy ra tương 
đối nhỏ). Thông tin này cũng được sử dụng trong mô hình lũ lụt do vỡ đập và là một 
phần phân tích hậu quả ở mức độ chi tiết (xem Chương 5 của Tài liệu Hướng dẫn 
này). 

 Các chỉ số hiệu năng PFM là gì? Thảo luận và mô tả các chỉ số hiệu năng chính cho 
thấyPFM đang trong quá trình thực hiện. Ví dụ đối với chỉ số mô hình khả năng vỡ đập 
do tràn đỉnh sẽ làm tăng mực nước trong hồ chứa; chỉ số đối về xói ngầm trong thân 
đập đất sẽ là dòng thấm trên bề mặt hạ lưuđập hayhoặc cột cao đo áp cao ở phía hạ 
lưu đập. 

 Có thể quan trắc PFM được không? Thảo luận và mô tả về các thông số hiện đang 
được quan trắctại vị trí đập (như: mực nước hồ chứa, quan sát trực quan, áp lực nước 
lỗ rỗng thông qua các cột cao đo áp trong thân đập, dòng thấmở chân đập về phía hạ 
lưu)và về khả năng bổ sung thêm các thông số quan trắc khác để tăng cường khả 
năng giám sát trước khi có sự cố xảy ra. 

 Có thể thực hiện các biện pháp can thiệp nhanh trong thời gian ngắn để ngăn chặn 
PFM ngay sau khi được quan trắc hay không? Câu trả lời sẽ cho biết về độ thích ứng 
có thể ngăn chặn đối với PFM cụ thể nếu được quan trắc. 

 Kế hoạch chuẩn bị ứng phó khẩn cấp (EPP)là gì? Nếuđập xây dựng đã có EPP thì xác 
định xem PFM có nằm trong EPP đó không và trong kế hoạch đó còn có mối quan tâm 
nào khác nữa. 

Phụ lục 2 đưa ra ví dụ mô tả tương đối chi tiết về các thảo luận liên quan đến các hậu quả 
của PFM. 
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4.7 BƯỚC 6: TÀI LIỆU KẾT QUẢ HỘI THẢO PFMA 

Trưởng nhóm phải chuẩn bị báo cáo với các thông tin sau: 

 Vai trò và những đóng góp của những người tham gia PFMA và tham gia hội thảo 

 Mô tả quá trình thực hiện từ giai đoạn thu thập dữ liệu ban đầu đến quá trình đi thực 
địa vàtiến hành hội thảo  

 Tóm tắt mô hình sự cố đập tiềm năngđược xác định trong giai đoạn đầu của hội thảo 
và các mô hình đã được thống nhất và cho là đáng tin cậy. Đối với các mô hình sự cố 
đập tiềm năng không được coi là đáng tin cậy thì cần liệt kê rõ lý do.Nên ghi trong báo 
cáo cả những mô hình ít cókhả năng gây ra vỡ đập nhưng cần theo dõi thêm. 

 Các kết quả và các cuộc thảo luận chi tiết về mô hình sự cố đập tiềm năng đáng tin 
cậy nên được ghi chép lại. Một tài liệu ví dụ mẫu được đưa ra trong Phụ lục 2 

 Tóm tắt lại kết quả hội thảo và PFMA 

 Khuyến nghị trong hội thảo về các nghiên cứu hoặc phân tích tiếp theo  

 Liệt kê những biện pháp cải tiến hệ thống theo dõi và giám sát  

 Liệt kê những biện pháp đề xuất làm giảm thiểu nguy cơ rủi ro 

 Trình bày rõ ràng những đặc điểm vết vỡ sử dụng trong đánh giá vỡ đập 

 Danh mục chi tiết tất cả các thông tin được sử dụng trong PFMA cần được nêu trong 
Phụ lục của báo cáo 
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4.8 DỰ KIẾN KHUNG THỜI GIAN 

Khung thời gian đề nghị thực hiện PFMA ở mức độ đánh giá Chi tiết được nêu trong Bảng 
4.3. Thời gian giữa hội thảo PFMA và chuẩn bị dự thảobáo cáo không quá 2-3 tháng. Khung 
thời gian này sẽ giúp nâng cao chất lượng của báo cáo PFMA vì các thành viên trong nhóm 
sẽ khó nhớ đượcnội dung các cuộc thảo luận 2-3 tháng trước đó. 

Bảng 4.3 Giả định các kịch bản vỡ đập do lũ lụt và vỡ đập Ngày nắng đối với đập và hồ chứa. 

Hành động Khung thời gian dự kiến 

Bổ nhiệm những người tham gia PFMA và thành lập nhóm, xác định Trưởng 

nhóm và các thành viên nhóm chịu trách nhiệm viết báo cáo (TMR) 
14 ngày 

Thu tập tài liệu cơ bản và chuyển cho các thành viên chủ chốt PFMA  30 ngày 

Các thành viên chủ chốt đọc và xem xét tài liệu cơ bản 14 ngày 

Các thành viên chủ chốt đi tham quan thực địa 1 ngày 

Tiến hành hội thảo PFMA 2 đến 5 ngày 

Kỹ sư về đập sao chép những hiểu biết và phát hiện quan trọng để gửi cho 

Trưởng nhóm và các thành viên cho ý kiến 

Trong vòng 14 ngày hội thảo 

PFMA  

Thành viên chủ chốt của nhóm xem xét và đánh giá 
Trong vòng 14 ngày hội thảo 

PFMA 

Kỹ sư về đập chuẩn bị dự thảo báo cáo PFMA và gửi cho Trưởng nhóm và 

Người đánh giá xem xét  

Trong vòng 30 ngày hội thảo 

PFMA 

Người đánh giá hoàn thành dự thảo báo cáo PFMA  
Trong vòng 14 ngày nhận được 

báo cáo dự thảo PFMA 

Kỹ sư về đập  xem xét ý kiến đánh giá Báo cáo PFMA và gửi báo cáo sửa 

đổi cho từng người tham gia PFMA  

Trong vòng 7 ngày nhận được 

báo cáo đánh giá dự thảo PFMA 

Những người tham gia PFMA xem xét dự thảo PFMA, báo cáo và gửi nhận 

xét cho kỹ sư xây dựng đập. 

Trong vòng 14 ngày nhận được 

báo cáo dự thảo 

Kỹ sư về đập xem xét tất cả các ý kiến nhận được của những người tham 

gia PFMA, và chỉnh sửa Báo cáo PFMA nếu cần thiết và hoàn thiện báo cáo 

PFMA 

Trong vòng 7 ngày nhận được 

báo cáo dự thảo (trong vòng 90 

ngày diễn ra hội thảo PFMA) 
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A1.0 VÍ DỤ BẢNG TÓM TẮT PFMA Ở MỨC ĐỘ TRUNG BÌNH 
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Bảng A1.1 Ví dụ về một bảng PFMA hoàn thiệnđối với đánh giá mức Trung bình. 

PFM  

Mô tả mô hình sự cố đập tiềm năng Phân loại 

Thiên tai Cơ chế gây ra vỡ Ảnh hưởng đến kết cấu 
Đáng tin 

cậy 
Hiệu chỉnh Loại 

Yêu cầu thông tin bổ sung 

không? 

1 Lũ lụt Cửa van bị kẹt (do mất điện) và tràn đập đất Tràn đỉnhdẫn đến xói lở đập Có 
Khả năng vỡ hỏng cửa van (do cơ khí hoặc do mất 

điện) 
I  

2 Lũ lụt 
Lũ lớn hơn so với khả năng xả đập tràn dẫn đến tràn đập cầu 

chì (đập phụ) 
Tràn đỉnhdẫn đến xói lở đập Có 

Nghiên cứu lũ lụt cho thấy tràn đỉnh đập cầu chì trong 

trường hợp lũ kiểm tra 
I  

3 Mưa cực lớn Mưa tập trung gây ra xói mòn cục bộ ở 2 bên vai đập Tràn vai đập dẫn đến xói đập  
Không 

Đập được trồng cỏ và bảo dưỡng tốt IV  

4 Gió Sóng tràn đỉnh đập gây ra xói ở hạ lưu đập Tràn làm xói lở đập 
Không Tường chắn sóng trênđỉnh đập được thiết kế để giảm 

sóng tràn  
IV  

5 Động đất Những rung lắc do động đất dẫn đến trượt mái đập  Tràn làm xói lở đập 
Có Có thể xảy ra nhưng không xác định được diễn biến 

của động đất 
III Kiểm tra hoạt động địa chấn 

6 Động đất 
Động đất gây lún đập và giảm chiều cao an toàn dẫn đến tràn 

đỉnh và xói đất 
Tràn đỉnh và gây xói qua các vết nứt 

Có Có thể xảy ra nhưng không xác định được diễn biến 

của động đất 
III Kiểm tra hoạt động địa chấn 

7 
Điều kiện hoạt động 

bình thường 

Xói ngầm dọc theo các cống lấy nước tưới dẫn đến xói trong 

thân đập 
Xói ngầm dẫn đến vỡ đập 

Có 
Đầm nện xung quanh cống không tốt  III 

Kiểm tra cống thấm chi tiết và hoạt 

động 

8 
Điều kiện hoạt động 

bình thường 
Thiếu vật liệu hoặc vật liệu không tương thích gây xói ngầm. Xói ngầm dẫn đến vỡ đập 

Có 
Không rõ tính chất tầng lọc  III 

Kiểm tra tính chất và hoạt động 

tầng lọc 

9 
Điều kiện hoạt động 

bình thường 

Xói mòn vật liệu dưới đập tràn khi vượt lũ tràn dẫn đến xói lở 

bờ kè 
Vỡ đập tràn dẫn đến xả lũ không kiểm soát Có 

Bê tông đập tràn kém đi và được xây dựng bằng vật 

liệu dễ bị xói mòn  
II  

10 Mưa cực lớn Sạt lở đất gây ra sóng tràn bờ kè đê đập Tràn và xói mòn dẫn đến vỡ đập Không Địa hình thấp và không có bằng chứng của trượt lở đất IV  

 

Phân loại PFM  

I Rất đáng tin cậy 

II Đáng tin cậy 

III Thông tin chưa đầy đủ 

IV Không đáng tin cậy 

 



 

 

Trang này được để trống có chủ ý. 
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A2.0 VÍ DỤ MÔ TẢ CHI TIẾT PFM 

Bảng A2.1a Ví dụ mô tả PFM ở mức độ đánh giá chi tiết. 

STT. PFM  Xói mòn dọc ống dẫn nước bên trong đập đất 

Điều kiện thiên tai Điều kiện hồ chứa hoạt động bình thường 

Mô tả mô hình vỡ 

đập 

Thấm qua vết nứt trong thân đập dẫn đến xói đất dọc theo các cống lấy nước ở cao trình thấp. 

Quá trình xói ngầm không được kiểm soát dẫn đến mở rộng các lỗ rỗng bên trong đập và gây 

ra sụt lún đập. 

Vị trí có thể xảy ra Dọc theo cống lấy nước ở cao trình thấp 

Các yếu tố thuận 

lợi và bất lợi 

Các yếu tố bất lợi làm cho PFM dễ xảy ra Các yếu tố thuận lợi giúp PFM khó xảy ra 

 Đập đất đồng chất không có tầng 

lọc hoặc thiết bị tiêu thoát nước ở 

hạ lưu 

 Khó quan trắc thấm dọc theo cống 

lấy nước khi cửa ra bị ngập. 

 Cửa van điều khiển cống dẫn 

nước nằm ở phía hạ lưu, bởi vậy 

cống chịu áp tăng, tăng khả năng 

dòng thấm chảy dọc theo cống. 

 Các khớp nối thấm xung quanh 

cốngđược cho là có nguy cơ gây 

sự cố cao hơn do xói trong  

 Nguyên liệu cát mịn thích hợp tạo 

ra lớp bảo vệ của các ống xói 

ngầm thường và bản thân cũng dễ 

bị xói  

 Dòng thấm cần đáng kể giúp xói 

ngầm diễn ra nhanh và gây xói các 

vật liệu ở bờ sông  

 Đập rộng và có sườn đập tương 

đối phẳng 

Sự tiến triển của 

vết vỡ 

 Quá trình xói ngầm diễn ra (tính bằng tháng hoặc năm) nhưng khi các ốngđược 

hình thành thì vết vỡ sẽ phát triển rất nhanh (tính theo phút hoặc giờ) 

 Độ rộng vết vỡ có thể mở rộng bộ đập 

Các thông số 

nhận biết 

 Dòng thấm tại đầu ra ống dẫn nước (nếu khó quan trắc vì thường ngập trong 

nước ở điều kiện làm việc bình thường) 

 Lún đập tại vị trí cống 

Khả năng giám 

sát? 

 Đập đất hạ lưu được giám sát thường xuyên nhưng khó phát hiện sự cố do đầu 

ra ống dẫn ngập nước trong điều kiện hoạt động bình thường 

Khả năng can 

thiệp nhanh? 

 Có thể can thiệp nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, tuy nhiên vết vỡ sẽ rất khó 

được khắc phục khi đã chuyển sang tình trạng xói mòn nhanh. 

Phân loại PFM 

 
Loại II Mô hình vỡ đập đáng tin cậy. 

Hạn chế về hiểu 

biết 
 Đầm nện xung quanh khớp nối chống thấm chưa rõ và phân cấp vật liệu giới hạn 
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Bảng A2.1b Ví dụ 2 mô tả PFM ở mức độ đánh giá chi tiết. 

PFM No.2 Tràn đập đất do không điều khiển được cửa xả khi có lũ 

Điều kiện thiên tai Lũ lụt 

Phân tích Mô hình 

sự cố đập tiềm 

năng 

Khi có lũ thì các cửa xả sẽ mở để thoát lũ. Hai trong số 5 cửa bị kẹt, chỉ mở 1 phần hoặc bị kẹt 

do rác dẫn đến mực nước hồ chứa dâng cao quá mực nước trong hồ. Không can thiệp để mở 

được cửa xả trong quá trình xảy ra lũ.Mực nước tiếp tục tăng và tràn đỉnh gây xói lở đỉnh dẫn 

đến vỡ đập. 

Vị trí có thể xảy ra 
Đã từng gặp khó khăn trong quá trình vận hành cửa van 1 và 2, dễ bị hư hỏng dẫn đến vỡ 

đập 

Các yếu tố thuận 

lợi và bất lợi 

Các yếu tố bất lợi làm cho PFM dễ xảy ra 
Các yếu tố thuận lợi giúp PFM khó xảy 

ra 

 Cửa van đã từng bị kẹttrước đây 

 Không có nguồn điện dự phòng và 

khi có sự cố thì phải thao tác bằng 

tay 

 Không thể tiếp cận cửa vanvì 

đường đi bị chặn do mưa lũ  

 Số lượng rác nhiều khi xảy ra lũ 

 Đập đất được xây bằng các vật 

liệu dễ bị xói mòn khi tràn đỉnh 

 Không có lưới chắn rác 

 Cửa van cungvới thiết kế đơn giản 

nên không dễ bị chặn do rác 

 Tràn đỉnh mố bên phải đập có thể 

làm giảm nguy cơ tràn đỉnh đập  

Sự tiến triển của 

vết vỡ 
 Tràn đỉnh đập đất gây ra xói mòn nhanh (tính bằng phút) 

Các thông số 

nhận biết 

 Vận hànhcửa van, đặc biệt là khi có lũ 

 Vận hành lưới chắn rác trong quá trình xảy ra lũ 

Khả năng giám 

sát? 
 Có 

Khả năng can 

thiệp nhanh? 

 Nếu cửa van không làm việc khi có lũ thì có thể can thiệp bằng các biện pháp 

khẩn cấp nhưng không chắc nâng được cửađể mở theo yêu cầu 

Phân loại PFM 

 
Loại I Mô hình sự cố này rất đáng tin cậy 

Hạn chế về hiểu 

biết 
 Nguyên nhân gây hư hại cửa xả trong quá khứ 
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Bảng A2.1c Ví dụ 3 mô tả PFM ở mức độ đánh giá chi tiết. 

PFM No.3 Tràn đỉnh do động đấtvà xói ngầm trong thân đập 

Điều kiện thiên tai Động đất 

Phân tích Mô hình 

sự cố đập tiềm 

năng 

Động đất gây biến dạng nền và các vết nứt và biến dạng trong thân đập. Nếu đập bị lún nhiều 

hơn độ cao an toàn dự trữ thì sẽ bị tràn đỉnh. Mặt khác, dòng thấm đi qua các khe nứt tập trung 

ở trong thân đập dẫn đến xói ngầm dọc theo các vết nứt. Quá trình xói ngầm phát triển làm mở 

rộng các vết nứt trong thân đập.Vị trí dòng thấm không được xác định trước gây ra khó khăn 

trong việc can thiệp làm giảm thấm. Sau đó xói đập đất sẽ mở rộng sang 2 bên và gây ra vỡ 

đập. 

Vị trí có thể xảy ra Trung tâm của vùng thung lũng sâu nhất của đập dễ bị lún nhất 

Các yếu tố thuận 

lợi và bất lợi 

Các yếu tố bất lợi làm cho PFM dễ xảy ra Các yếu tố thuận lợi giúp PFM khó xảy ra 

 Đập đất đồng chất không có tầng 

lọc hoặc thiết bị tiêu thoát nước ở 

hạ lưu 

 Đập đất được xây bằng các vật 

liệu dễ bị xói mòn  

 Các lớp vật liệu bồi tích ở dưới 

sâu dễ bị hóa lỏng. 

 Đập dễ bị lún không đều do chiều 

dầy của lớp bồi tích thay đổi đáng 

kể. 

 Không có vùng thượng nguồn để 

hạn chế dòng chảy qua đập khi 

xảy ra nứt nghiêm trọng 

 Đập rộng và có sườn đập tương 

đối phẳng 

Sự tiến triển của 

vết vỡ 

 Vết vỡ sẽ pháp triển rất nhanh khi xảy ra tràn đỉnh 

 Xói ngầm dọc theo các vết nứt cần thời gian để tiến triển và có xác xuất can thiệp 

thành công 

Các chỉ số hiệu 

năng hoạt động 
 Nứt vỡ và hỏng kết cấu đập khi có động đất 

Khả năng giám 

sát? 
 Có 

Khả năng can 

thiệp nhanh? 

 Không, nếu đã xảy ra tràn đỉnh 

 Có, nếu triển khai các hành động can thiệp ngay sau động đất và hiện tượng xói 

ngầm đang trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên vết vỡ sẽ rất khó can thiệp nếu đã xảy 

ra xói ngầm nhanh 

Phân loại PFM 

 
Loại III Cần phân tích hoặc bổ sung thêm thông tin  

Hạn chế về hiểu 

biết 

 Có nhiều hạn chế đáng kể về mức độ hiểu biết các vật liệu xây dựng, vật liệu nền 

móng, tải trọng động đất và kỹ thuật xây dựng đập. 

 



 

 

Trang này được để trống có chủ ý. 

 



Dự án An toàn Đập và Vùng hạ lưu - Tháng 11 năm 2015 

 

Tài liệu hướng dẫn, Chương 4 – PFMA 37 
 

A3.0 MỘT SỐ VÍ DỤ 

 



 

 

Trang này được để trống có chủ ý. 
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Bảng A3.1 Ví dụ về các mối nguy hiểm ban đầu và bắt đầu khởi phát mô hình sự cố đập tiềm năng (theo EA, 2013). 

NGUYÊN NHÂN 

BAN ĐẦU / THIÊN 

TAI 

CƠ CHẾ GÂY SỰ CỐ CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH ĐẬP 

Sự xói mòn máihạ 

lưu 

Khu vực xung 

quanh mô tiêu 

năng và đập tràn 

Vỡ kết cấu Stability Failure 

Nền hoá lỏng nền 
Tái hoạt động của 

vết nứt gãy 
Xói trong 

Tường đỉnh 
Mô tiêu năng qua 

xả tràn 
Thân đập đất Thân đập bê tông Nền móng đập 

Lũ lụt  
Tràn đỉnh và tràn qua 

phía hạ lưu 

Vượt quá khả năng 

lượng của mô tiêu 

năng  

  

Tràn đỉnh làm thấm 

dẫn đến mất ổn định 

mái dốc 

Vết nứt căng dãn ở 

khớp nối các lớp bê 

tông 

Lực căng dãn  ở nền   

Gradient thuỷ lực gia 

tăng do nứt gãy thuỷ 

lực 

Gió 
Sóng tràn đỉnh đập và 

gây ra xói lở 
 

Gió gây ra biến dạng 

hoặc lật đổ 
 

Sóng tràn đỉnh đập, 

bão hoà 
     

Thời tiết xấu 
Mưa tập trung gây ra 

xói cục bộ/dòng thấm 

tập trung khác 

   

Mưa lớn gây bão hoà 

mái hạ lưu dẫn tới mất 

ổn định mái dốc 

     

Hồ chứa     
Rò rỉ chậm ở mái 

thượng lưu 
     

Động đất     
Rung lắc địa chấn gây 

mất ổn đỉnh mái dốc 

Tải trọng động đất gây 

biến dạng đập 

Tải trọng động đất gây 

biến dạng đập 
Tải trọng động đất 

Dịch chuyển lớn ở vết 

nứt gãy 
 

Dòng chảy không 

kiểm soát 
Tràn đỉnh và tràn qua 

mái phía hạ lưu 
   

Gia tăng áp lực khe 

rỗng trong trạng thái 

bão  

     

Hoạt động của 

con người 
Cửa van bị kẹt để xả lũ    

Chặt phá cây cối làm 

gia tăng áp lực độ rỗng 

và giảm độ chắc của 

nền đất khi có rễ cây 

     

Sự xuống cấp 

thân đập 
    

Dòng chảy qua vết nứt 

trong lõi đập làm gia 

tăng pwp ở vai đập 

phía hạ lưu 

Sự xuống cấp thân 

đập (phản ứng alkali-

silica) làm mất độ chặt 

thân đập và kết nối 

nước 

   
Có thể gián đoạn, phụ 

thuộc vào thời gian 

Sự xuống cấp nền 

móng đập 
      

Sự lún sụt nhiều vị trí 

dẫn đến vỡ đập  
  

Có thể gián đoạn, phụ 

thuộc vào thời gian 

Sự hư hại kết cấu 

giao diện và nền 

đường 
         

Thường do phân tách 

thuỷ lực 

Sự xuống cấp vật 

liệu xây dựng đập 

Đường ống được lắp 

đặt đột ngôt trong vùng 

lõi đập 

        Rò rỉ từ đường ống 

 



 

 

Trang này được để trống có chủ ý. 
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A4.0 XEM XÉT MÔ HÌNH SỰ CỐ ĐẬP TIỀM NĂNG 

Xem xét Mô hình Sự cố đập tiềm năng (theo USBR, 2012) 

Danh sách các vấn đề sau đây dựa theo USBR (2012) và các kinh nghiệm của USBR về 
PFMA trong quá khứ. Danh sách này tuy chưa được đầy đủ nhưng cũng đã đưa ra được 
những thông tin cơ bản và có giá trị về các vấn đề phổ biến chung để xem xét khi tiến hành 
hội thảo PFMA. 

A4.1 TẢI TRỌNG DO LŨ GÂY RA 

 Thực hiện tính toán dòng chảy thủy văn và điều tiết lũ sử dụng các phương pháp thực 
hành hiện nay và phải phù hợp với điều kiện thực địa. 

 Quá trình điều tiết lũ cần phải được thực hiện cẩn thận. Trong một số trường hợp, mực 
nước đỉnh đập có thể thấp hơn so với mực nước giả định ở trên bản vẽ, cao trình đỉnh 
của công trình dâng nước  có thể thay đổi và cao trình của từng kết cấu có thể thay đổi. 

 Mực nước lũ hạ lưu cao có thể làm ngập các nhà máy thủy điện ở phía hạ lưu (có thể 
xảy ra), bộ phận cấp điện để đóng mở cửa van tràn, đường vào cửa van tràn dẫn đến 
mất khả năng xả lũ và gây ra tràn đỉnh 

 Khả năng xả lũ của tràn giảm khi mực nước trong hồ chứa dâng lên đã không được tính 
đến trong thiết kế ban đầu và tác động lên đáy của cửa van đang mở một phần và 
chuyển từ dòng chảy tự do sang dòng chảy qua lỗ dẫn đến tràn đỉnh. 

 Việc tràn đỉnh đập bê tông có thể được chấp nhận. Tuy nhiên cần đánh giá chất lượng 
của vật liệu nơi có dòng chảy tràn tác động 

 Bố trí một tràn cầu chì phải dựa vào điều tiết lũ để đảm bảo đập không bị tràn đỉnh. 
Trong trường hợp này thì việc thiết kế và xây dựng tràn cầu chìphải được kiểm tra cẩn 
thận để chắc chắn nó có thể làm việc đúng như thiết kế. 

 Một số hồ chứa có rác trong quá trình xảy ra lũ làmbít cửa đập tràn nên dễ dẫn đến hiện 
tượng tràn sớm. Bộ phận chắn rác không chắc chắn có thể chịu được tải trọng của rác 
vì vậy cần phải tính toán đến vấn đề này. 

 Tràn có thể hoạt động không như tính toán do tràn đỉnh các tường bên của tràn do áp 
lực đẩy ngược tác động lên bàn đáy dốc nước hiện tượng xâm thực hoặc xói các vật 
liệu đã bị xuống cấp. Quá trình xói này sẽ gây ra vỡ đập. Các biện pháp bảo vệ trong 
các tình huống này nên được xem xét. 

 Các cửa van lớn có thể xả lượng nước đe dọa đến đời sống của cộng đồng ở phía hạ 
lưu nếu chúng bị hỏng khi làm việc bình thường. Sự mất ổn định của càng cửa van cung 
khi vận hành (ma sát ở trụcpin friction) hoặc các tải trọng động đất  cần được đặc biệt 
xem xét. Sự xuống cấp do thiếu bảo dưỡng là một nhân tố gây ra hiện tượng này. 

 Mất điện hoặc mất thông tin liên lạc khi có sét đánh, động đất hoặc do các nguyên nhân 
khác có thể gây ra lỗi vận hành cửa xả dẫn đến tràn đập và nguy cơ đối với cộng đồng 
hạ lưu. 

 Đóng mở cửa van theo quy trình vận hành hoặc đường cong vận hành làm ngập cộng 
đồng ở hạ lưu. Một phần có thể do người vận hành do dự khi tiến hành mở cửa nên có 
thể dẫn đến việc xả chậm và sớm gây ra tràn đập. 

 Việc mắc kẹt tại các cửa đập tràn (có thể do phản ứng hóa học alkali-silica làm bê tông 
nở ra) hoặc do hỏng cơ khí gây khó mở cửa xả nên dẫn đến hiện tượng tràn sớm. 
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A4.2 TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT 

 Cần tiến hành việc phân tích mức độ ổn định do động đất  đối với đập đất và bê tông 
dựa trên các phương pháp thực tiễn hiện nay và phù hợp với điều kiện thực tế. Trong 
nhiều trường hợp việc phân tích này có thể không được thực hiện. 

 Phân tích mức độ ổn định động đất theo 2 chiều đôi khi chỉ đưa ra các vấn đề tiềm ẩn 
trong khi đó bài toán 3 chiều sẽ cho kết quả trong tình trạng ổn định (ví dụ như: trọng 
lực bê tông hẹp nằm giữa một bức tường đá rắn khớp nối với phần đập tràn lớn) 

 Trụ pin của đập tràn được thiết kế để chịu được tải trọng theo hướng từ thượng lưu về 
hạ lưu; đối với động đất ở thung lũng ngang, tải trọng có thể sản sinh ra những mô 
men lớn so với trục yếu. Sự hư hỏng do mô men của trụ có thể gây ra hư hỏng hai 
cửa van liền kề.  

 Động đất tác động lên phần kết cấu đất ở giữa đập đất và tường bên tràn có thể gây ra 
sự mất liên kết giữa chỗ tiếp xúc và xuất hiện dòng thấm tại vị trí này. 

 Sự hóa lỏng của nền đất yếu hoặc của đất đắp đập có thể dẫn đến sự biến dạng và 
giảm chiều cao an toàn do đó dẫn đến tràn đỉnh đập hoặc có thể dẫn đến nứt và xói 
ngầm do dòng thấm qua các vết nứt. 

 Vị trí thay đổi hệ số mái hoặc sự thay đổi mái dốc trong đập bê tông trọng lực có thể 
dẫn đến tập trung ứng xuất khi có tải trọng động đất, vết nứt qua kết cấu hoặc gây ra 
trượt. Phương pháp phân tích sau động đất rất có ích để đánh giá trong điều kiện này. 

 Nghiên cứu mô hình rung động trong đập vòm bê tông cho thấy hiện tượng mất ổn 
định do động đất thường xuất hiện vết nứt ngang gần tâm của đập, hoặc vết nứt xiên 
song song với vai đập, và làm tách rời các khối bê tông bởi các vết nứt hình "bán 
nguyệt" tại hạ lưu. 

 Sự chuyển vị các vết nứt gãy trong nền đập đất có thể làm nứt phần lõi, xuất hiện dòng 
thấm và xói ngầm. Nếu các vết nứt gãy xuất hiện trong nền của đập bê tông thì sẽ 
nghiêm trọng hơn và gây ra hiểm họa đối với cấu trúc công trình, từ đó có thể dẫn tới 
xói trong nền, lún không đều và vỡ cửa van, nước hồ thoát ra thông qua các vết nứt 
tạo ra, hoặc mất khả năng chịu tải. 

A4.3 CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC 

 Sạt lở đất lớn tại ven hồ chứa có thể gây ra sóng tràn đỉnh và xói mòn đập.  

 Sạt lở đất có thể tạo ra rác tại thung lũng trên thượng nguồn và dễ tràn đỉnh khi có 
mưa lớn và tạo ra các dải nước có khả năng gây nguy hiểm cho các đập ở hạ lưu. 

 Sạt lở đất có thể tạo ra rác tại thung lũng dưới hạ lưu và dễ tràn đỉnh do xả lũ và có 
khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng ở hạ lưu. 

 Sạt lở bờ vai đập có thể dẫn đến nứt vỡ lõi và xói ngầm nếu nền móng không ổn định 
đối với đập đất hoặc ứng suất công trình nghiêm trọng đối với điểm nơi khả năng chịu 
tải bị mất đối với đập bê tông. 

 Tràn đỉnh đập đất do gió tạo ra sóng trong hồ chứa cũng có thể gây ra xói mòn bề mặt 
hạ lưu và tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố đối với kết cấu đập. 
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A4.4 CÁC VẤN ĐỀ VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG 

 Lỗi thiết bị có thể gây ra hiện tượng hiển thị các thông số của hồ chứa và dòng chảy 
đang ở giới hạn cho phép nhưng thực tế thì các dòng chảy ra, dòng chảy vào và mực 
nước hồ đang trong tình trạng nguy hiểm. 

 Hư hỏng cơ khí của các cửa xả, van, do không được bảo dưỡng có thể gây ra lỗi trong 
quá trình vận hành các thiết bị này vào thời điểm khẩn cấp (lũ, hư hại hồ chứa). 

 Hệ thống thông tin vận hành đập có thể bị hư hỏng trong các trường hợp cực đoan (lũ 
lụt, động đất). Cần xem xét đến vấn đề dự phòng cho các hệ thống thông tin vận hành 
đảm bảo an toàn đập. 

 Đường tiếp cận đập có thể bị chặn do bị xói lở gây ra bởi lũ, động đất hoặc mưa lớn. 
Cần xem xét đến các tuyến đường thay thế trong trường hợp khẩn cấp. 

 Mức áp suất cao ở hạ lưu của đập đất có thể gây ra vỡ mái đập. 

A4.5 CÁC VẤN ĐỀ NỀN MÓNG CẦN XEM XÉT 

 Nền đá ở dưới lõi của đập đất có các khớp nối hở không được xử lý bằng cách đổ vữa 
hoặc trít bê tông có thể dẫn đến xói trong nền móng đập. Có thể xảy ra hiện tượng 
tương tự nếu nguyên liệu lõi đập đất được đặt trực tiếp trong nền móng không tương 
thích. 

 Nhiều trường hợp khi xây dựng đập bê tông đã không tiến hành đánh giá địa chất 
công trình và đặc tính cơ học của đádo tin tưởng vào độ cứng của nền đá,mặc dù các 
khớp nối, vết nứt gãy, trượt, mặt phân lớp hoặc lớp lót nền đã định hướng sai có thể 
quan sát được trong các ảnh chụp thi công và hạ lưu đập.Sự mất ổn định của nền 
móng có thể xảy ra khi các điều kiện tải trọng thay đổi. 

A4.6 XÓI TRONG ĐẬP ĐẤT 

 Cần xem xét vấn đề xói mòn đất xuyên qua thân đập cũng như xói mòn đối với nền 
móng đập, dọc theo nền đập và vai đập. 

 Cần xem xét vấn đề xói mòn nội bộ dọc theo ống dẫn nước và các nguy cơ rò rỉ khác. 
Độ nén không đạt yêu cầu xung quanh các ống dẫn nước có thể gây ra các vùng tỷ 
trọng thấp và có nguy cơ bị nứt gãy thuỷ lực ở phía dưới ống dẫn. 

 Xói trong có thể xảy ra theo hướng vào hoặc ra tại các vết nứt hoặc các khiếm khuyết 
chưa biết trong ống dẫn áp lực. 

 Trong một số trường hợp, sự cố liên quan đến đường thấm và sụt đất đã xảy ra trong 
quá khứ không được tìm hiểu đến. Vì vậy cần kiểm tra cẩn thận để có thể xác định vị 
trí có khả năng xảy ra xói ngầm. 

 Xói ngầm vào hệ thống thoát nước phía dưới có thể tạo khe rỗng bên cạnh hoặc bên 
dưới của ống dẫn hoặc công trình. Điều này dẫn tới lối ra không có lọc (tới khe rỗng) 
gần với công trình hồ chứa làm gia tăng gradient trung bình. Điều này thực sự là vấn 
đề bất lợi đối với đất có độ dẻo kém. 

 Xói ngầm vật liệu bên dưới đập bê tông được xây dựng trên đất phù sa có thể dẫn đến 
mất nước hồ chứa nhanh và đe dọa dòng chảy hạ lưu. 
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 Dòng thấm mà không được bảo vệ / không được lọc ở cửa ra có thể dẫn đến xói ngầm 
qua thân đập hoặc nền. Trong một số trường hợp, các dòng chảy có thể được đo bằng 
các máng đo, mà các máng này lại không chặn được bùn cát trong dòng thấm. Trong 
các trường hợp khác, nếu xảy ra dòng thấm, thì có thể cũng không  quan sát được do 
cỏ mọc ở hạ lưu, ngập dưới mực nước hạ lưu, hay lớp gia cố không có tầng lọc. 

 Bất kỳ sự cố do xói ngầm được mô hình đứt gãy đập xác định đều có thể xảy ra sau 
khi đập bị hư hại do một trận động đất hoặc khi hồ chứa ở mực nước cao khi xảy ra lũ. 
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1.0 GIỚI THIỆU 

1.1 PHẠM VI 

Chương này đưa ra các phương pháp để (i) xác định đường quá trình dòng chảy giả định do 
vỡ đập (ii) diễn toán thủy văn lũ lụt qua thung lũng hạ lưu (iii) thực hiện đánh giá hậu quả ở 
hạ lưu. Biểu đồ sau phác thảo nội dung từng phần trong chương trình. 

 

Phần 2.0
• Tính toán đường quá trình dòng chảy do vỡ đập

Phần 3.0
• Lập bản đồ và mô hình ngập lụt

Phần 4.0
•Đánh giá tác động ở hạ lưu
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1.2 MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ 

Mức độ đầu tư về thời gian và nguồn lực để thực hiện đánh giá an toàn đập và quản lý rủi ro 
thiên tai phải phù hợp với quy mô, độ phức tạp và khả năng tác động ở hạ lưu đập hay hồ 
chứa đang được điều tra. 

Vì vậy, Tài liệu Hướng dẫn này đưa ra ba mức độ đánh giá khác nhau. Chương 1, Mục 1.3 
mô tả ba mức độ đánh giá (Sơ bộ, Trung bình và Chi tiết) và các điều kiện phù hợp tương 
ứng để sử dụng từng phương pháp. 

Phương pháp phân tích ở Chương này liên quan đến mức độ đánh giá Trung bình hoặc Chi 
tiết. Bảng 1.1 liệt kê các phương pháp được nêu ở Chương này tương ứng với mức độ 
đánh giá Trung bình hoặc Chi tiết. 

Bảng 1.1 Mức độ đánh giá để xác định nguy cơ lũ lụt. 

Mức độ 

đánh giá 

Nguồn gốc dòng chảy 

do vỡ đập 

Diễn toán đường quá 

trình dòng chảy ở hạ lưu 

Đánh giá tác động ở hạ 

lưu 

Phần 2 Phần 3 Phần 4 

Trung bình 

Phương trình thực 

nghiệm/Mô hình vỡ đập 

[Xem Phần 2.3] 

Mô hình thủy lực 1D hoặc 2D 

[xem Phần 3.2] 

Đánh giá bán định lượng 

[xemPphần 4.3] 

Chi tiết 
Mô hình vỡ đập 

[xem Phần 2.3] 

Mô hình thủy lực 1D, 2D hoặc 

liên kết 1D-2D 

[xem phần 3.2] 

Phương pháp mô hình không 

gian địa lý định lượngđối với 

những tác động bằng cách 

sử dụng phần mềm mô hình 

rủi ro (RiskScape) 

 [xem Phần 4.4] 
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1.3 BỐI CẢNH 

Ba yếu tố được nêu trong các chương tiếp theo được được tóm tắt như sau: 

 

Ba yếu tố này là một phần quan trọng trong quản lý an toàn đập và được sử dụng với nhiều 
mục đích khác nhau như: 

 Đánh giá nguy cơ rủi ro đối với đập 

 Xây dựng Kế hoạch Chuẩn bị Ứng phó khẩn cấp (EPP) 

 Lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp 

 Lập kế hoạch giảm thiểu hiểm họa 

 Truyền đạt thông tin về hiểm họa tiềm năng của đập đối với các khu vực bên ngoài  
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1.4 KẾT QUẢ VÀ LIÊN KẾT VỚI CÁC GIAI ĐOẠN KHÁC 

Các kết quả của phương pháp đánh giá được chỉ ra trong Chương này gồm: 

 Đánh giá đường quá trình dòng chảy do vỡ đập 

 Xây dựng bản đồ ngập lụt do: 

˗ Sự cố vỡ đập 

˗ Xả lũ 

 Đánh giá nguy cơ rủi ro về người, tài sản và cơ sở hạ tầng do lũ lụt 

Hình 1.1 chỉ ra mối liên hệ giữa kết quảtừ các phương pháp đánh giá đã nêu với các kết 
quả đã thành công trước đây của phương pháp phân tích đã mô tả trong Tài liệu Hướng 
dẫn này. 

 
Hình 1.1 Sơ đồ chỉ ra mối liên kết giữa các bước đánh giá. 
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2.0 ĐƯỜNG QUÁ TRÌNH DÒNG CHẢY VỠ ĐẬP 

2.1 GIỚI THIỆU 

Phần sau tóm tắt phương pháp tính toán đường quá trình dòng chảy vỡ đập giả định. 
Phương pháp này bao gồm việc mô tả các kịch bản vỡ đập để phân tích và cách thức để 
xác địnhđường quá trình dòng chảy vỡ đập đối với đập đất và đập bê tông. 

2.2 KỊCH BẢN VỠ ĐẬP 

Việc đánh giá đập sự cố liên quan đến hai loại kịch bản vỡ đập: “vỡ đập ngày nắng” và “vỡ 
đập do lũ lụt”. Các kịch bản này được xác định như sau: 

 Vỡ đập ngày nắng – xảy ra trong điều kiện hồ chứa hoạt động bình thường. Vỡ 
đậploại này được bắt nguồn từ các sự cố như động đất haydòng thấmqua đậpkhông 
được kiểm soát. 

 Vỡ đập do lũ lụt – xảy ra do sự cố lũ lụt. Vỡ đập loại này có nguồn gốctừ việc mực 
nước hồ chứa tăng dẫn đến tràn đỉnh,xói ngầm hoặc nứt gãy nền móng. 

Bảng 2.1 liệt kê các giả định quan trọng liên quan đến tình trạng đập và hồ chứa khi thực 
hiện phân tích khả năng vỡ đập đối với cả kịch bản vỡ đập ngày nắng và vỡ đập do lũ. Lưu 
ý rằng cáctràn xả lũ được đặt ngay tại đập nênthông thường sẽ thực hiện phân tích các 
trường hợp vỡ nứt một hay nhiều cửa xả khi xảy ra lũ lớn. 

Thông thường việcphân tích kịch bản vỡ đập do lũ lụt yêu cầu thực hiện khối lượng công 
việc lớn hơn khi phải xem xét cả đến các hồ chứa và lưu vực hạ lưu trong điều kiện lũ lụt. 

Bảng 2.1 Giả định về đập và hồ chứa đối với kịch bản vỡ đập ngày nắng và vỡ đập do lũ lụt. 

Thông số Kịch bản Vỡ đập Ngày nắng Kịch bản Vỡ đập do lũ lụt 

Dòng chảy hồ chứa ban 

đầu 
Lưu lượng dòng chảy bình năm Lũ đến hồ 

Mực nước hồ chứa khi 

xảy ra vỡ đập 
Mực nước dâng bình thường 

Diễn toán dòng chảy hồ chứa xác định mực 

nước hồ chứa (xem Phần 3.2.3) 

Lưu vực hạ lưu Lưu lượng dòng chảy bình năm Có mưa ở hạ lưu 
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2.3 NGUỒN GỐC DÒNG CHẢY VỠ ĐẬP ĐỐI VỚI ĐẬP ĐẤT 

2.3.1 Bối cảnh 

Đập đất là loại đập được đắp bằng đất và có thể được kết hợp với cácloại vật liệu khác để 
chống xói mòn (như đá đổ). 

Đập đất thường không bị vỡ hoàn toàn hoặc không bị vỡ một cách đột ngột, đúng hơn là có 
xu hướng vỡ tại các vị trí xung yếu hoặc vỡ tại những vị trí xây dựng bằng vật liệu chống xói 
mòn như nền móng đập. Theo Costa (1985) vỡ đập do tràn đỉnh là nguyên nhân phổ biến 
nhất gâyra hiện tượng vỡ đập đấtdo sự cố hư hỏng móng và xói ngầm bên trong đập. Hai cơ 
chế gây vỡ (vỡ do tràn đỉnh và vỡ do xói ngầm) được mô tả ngắn gọn như sau: 

 Vỡ do tràn đỉnh xảy ra khi mực nước hồ chứa vượt quá chiều cao đập và bắt đầu tràn 
tại đỉnh, vai đập hoặc vị trí thấp ở mép hồ chứa. Theo Hanson, et al (2005), Hình 2.1 
cho thấy các giai đoạn điển hình gây ra sự cố đập đất do tràn đỉnh. Hình này cho thấy 
rõ độ dốc về phía hạ lưu đập khi bắt đầu xuất hiện vết nứt như khe suối nhỏ do nước 
chảy qua (xem hình 2.1a). Nếu không được kiểm soát, sự xói mòn này sau đó sẽ di 
chuyển về phía mái thượng lưu (Hình 2.1b), cuối cùng dẫn đến nứt vỡ trong thân đập 
(Hình 2.1c). Sau đó mực nước đỉnh đập bắt đầu giảm và phạm vi vết vỡ dần dần mở 
rộng ra và nước tại hồ chứa tràn qua chỗ vỡ (hình 2.1d đến f). 

 
Hình 2.1 Kiểm tra thực tế cho thấy sự phát triển của vết vỡ do đập tràn (Hanson, et al, 2005, chỉ sao chép 
khi được phép). 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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 Vỡ do xói ngầm xảy ra khi hiện tượng xói mòn bên trong làm cho nước chảy qua chỗ 
đất có độ kết dính kém hoặc do vết nứt mở rộng dần theo thời gian hình thành một 
"đường ống". Nếu đường ống tiếp tục phát triển sẽ dẫn đến đập bị đổ vỡ hoàn toàn. 
Theo Hanson, et al. (2010), Hình 2.2 cho thấy các giai đoạn điển hình của vỡ đập đất 
do xói ngầm. Hình này chỉ rõ quá trình sau khi hình thành thì đường ống bắt đầu rộng 
raở máihạ lưu đập (hình 2.2a đến 2.2d),và tiếp theo là mái vòm ống bị sụp đổ gây ra 
vỡ đập (hình 2.2e). Sau đó các vết vỡnày bắt đầu mở rộng và nước ởhồ chứa thoát ra 
ngoài (hình 2.2F). 

 
Hình 2.2 Kiểm tra thực địa cho thấy sự phát triển của vết vỡ do xói ngầm (Hanson, et al. 2010, chỉ sao chép 
khi được phép). 

 

 

 

(a) (b) 

(d) (c) 

(f) (e) 
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Sự phát triển vết vỡ thường được mô tả bởi các kích thước liệt kê trong Bảng 2.2 và minh 
họa trong Hình 2.3. Những thông số này định lượng về kích thước, hình dạng và thời gian 
phát triển ở giai đoạn vỡ sau cùng. 

Có một số phương pháp dự đoán các thông số vết vỡ dựa trên việc phân tích các sự cố xảy 
ra vỡ đập trong lịch sử hoặc mô hình thủy lực như được mô tả ở các phần sau. 

Bảng 2.2 Mô tả thông số vết vỡ 

Thông số Ký hiệu Mô tả 

Độ sâu vết vỡ Dw 
Đo độ thẳng đứng của vết vỡ từ độ cao cụ thể tới đáy của vết vỡ đập 

 

Độ rộng vết vỡ Bw 

Đo chiều rộng trung bình vết vỡ sau cùng ở giữa đường vuông góc của 

vết vỡ. 

 

Độ dốc cạnh của vết 

vỡ 
z Góc vết vỡ tạo bởi 1 đơn vichiều dọc và z đơn vị chiều ngang (1V:zH) 

Thời gian hình thành 

vết vỡ 
tf 

Thời gian vỡ từ lúc đầu ở thượng lưu đập (vỡ ban đầu) và đến khi vết 

vỡ đạt cực đại 

Dòng chảy vết vỡ lớn 

nhất 
Qp Lưu lượng lớn nhất khi vỡ đập 

 
Hình 2.3 Minh họa các thông số vết vỡ đối với các đập đất. 

Bw 

Qp 

Dw 
z 
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2.3.2 Các phương trình thực nghiệm 

Phương trình thực nghiệm sử dụng các mối quan hệ hồi quy từ các sự cố vỡ đập trong lịch 
sử để đưa ra mối quan hệ giữa các thông số vỡ đập được minh họa trong Hình 2.3 và các 
thông sốquan trọng khác như chiều cao đập và dung tích hồ chứa (xem Wahl, 2004 và 
ASCE, 2011). Những phương trình này có thể được sử dụng để tính toán đường quá trình 
dòng chảy do vỡ đập. 

Bảng 2.3 liệt kê các phương trình thực nghiệm tính toán lưu lượng xả lớn nhất và thời gian 
hình thành vết vỡ cũng như các yếu tố đầu vào cần thiết cho các phương trình này. Phương 
trình lưu lượng lớn nhất khi vỡ đập của Froehlich (1995b) được lựa chọn vì phương trình 
này đã được Wahl (2004) thực hiện trong đó thể hiện kết quả chính xác nhất trong số các 
phương trình thực nghiệm được phân tích. 

Điều quan trọng cần chú ý là phương trình Froehlich (1995b) chứa độ bất định đáng kể vì nó 
được xây dựng bởi 22 sử kiện vỡ đập của các đập đồng chất, đập đất, đập đất có tường lõi 
và đâp đá đổ. Thời gian lưu lượng xả vết vỡ cao nhất là mối quan hệ đơn giản dựa vào 
hướng dẫn của Hughes, et al. (2000). 

Đường quá trình dòng chảy do vỡ được tính toán dựa vào đường quá trình dạng tam giác 
(Hình 2.4). Tính toán thời gian dòng chảy vết vỡ cao nhất Tp theo Bảng 2.3 và tính toán thời 
gian lưu lượng xả đỉnh (Qp)từ phương trình Froehlich (1995b). 

Thời gian toàn bộ đường quá trình (Te) được tính bằng phương pháp bảo tồn khối lượng sao 
cho đường quá trình này cân bằng với dung tích hồ chứa. Lưu ý rằng như đã được nêu 
trong Hughes và nnk (2000) nếu giá trị của Tenhỏ hơn 2 lần giá trị của Tp, sau đó giảm Tp 
đồng thời giữ Te = 2.Tp. Trong điều kiện này đường quá trình lũ sẽ đối xứng với giá trị lớn 
nhất Qp và thời gian Tp tại một vị trí giữa 40H và 120H. Việc giảm Tp xuống ít hơn 40H không 
được khuyến cáo sử dụng. 

Bảng 2.3 Phương trình thực nghiệm tính toán lưu lượng lớn nhất khi xảy ra vỡ đập và thời gian hình thành 
vết vỡ. 

Thông số vết vỡ Phương trình 

Lưu lượng lớn nhất khi 

vỡ đập (Qp) 

Froehlich (1995b): 
Qp = Lưu lượng lớn nhất khi vỡ đập(m3/s) 

Vw = Thể tích hồ chứa tại thời điểm vỡ đập (m3) 

Hw = Độ cao mực nước trong tại thời điểm xảy 

ra vỡ đập (m) 

Thời gian đến lúc lưu 

lượng đạt đỉnh lớn nhất 

(Tp) 

Hughes, et al.(2000): 

 

Tp = Thời gian đến lúc lưu lượng đạt đỉnh lớn 

nhất (s) 

Vw = Thể tích hồ chứa tại thời điểm vỡ đập (m3) 

Hw = Độ cao mực nước trong tại thời điểm xảy 

ra vỡ đập (m) 

Thời gian lũ xuống (Te) 
 

Te = Thời gian lũ xuống (s) 

Vw = Thể tích hồ chứa tại thời điểm vỡ đập (m3) 

Qp = Lưu lượng lớn nhất khi vỡ đập (m3/s) 

 0.295 1.240.607p w wQ V H

120p wT H

2 w
e

p

V
T

Q




Dự án An toàn Đập và Vùng hạ lưu - Tháng 11 năm 2015 

 

10 Tài liệu hướng dẫn, Chương 5, Ảnh hưởng của thiên tai đối với công đồng ở hạ lưu 
 

 
Hình 2.4 Minh họa đường quá trình vỡ đập hình tam giác được xây dựng bằng phương trình thực nghiệm. 

2.3.3 Mô hình vỡ đập 

Mô hình vỡ đập liên quan đến 2 nhiệm vụ sau: 

1. Dự báo các thông số vết vỡ chính; 

2. Tính toán dòng chảy do vỡ đập. 

Nhiệm vụ đầu tiên liên quan đến việc tính toán hình dạng vết vỡ và thời gian bắt đầu phát 
triển vết vỡ bằng cách sử dụng phương trình thực nghiệm thu được từ phương pháp phân 
tích hồi quy các sự cố vỡ đập trong lịch sử. Nhiệm vụ thứ hai liên quan đến việc sử dụng các 
mô hình thủy lực một chiều để mô phỏng dòng chảy thông qua quá trình phát triển vết vỡ. 
Hai quá trình này được mô tả chi tiết dưới đây. 

Bảng 2.4 đưa ra các phương trình dự đoán kích thước vết vỡ đối với các đập đất. Điều quan 
trọng cần lưu ý là các phương trình Froehlich (1995a) và (2008) được tính toán từ bộ dữ liệu 
vỡ đập đất tương ứng 63 và 74. Chúng bao gồm các đập đồng chất, đập đất, đập đất có 
tường lõi và đâp đá đổ. Các thông số vết vỡ được xây dựng bằng phương trình thực nghiệm 
thu được kết quả không chắc chắn, do đó một loạt phương pháp tính toán được xây dựng 
bằng cách sử dụng các phương trình được liệt kê trong Bảng 2.4 để thực hiện phân tích độ 
nhạy (xem Phần 3.2.3.4) . 

Xây dựng một loạt các thông số vết vỡ từ các phương trình được liệt kê trong Bảng 2.4, các 
phương trình này được sử dụng làm nhân tố đầu vào trong mô hình tính toán thủy lực. Hai 
mô hình thủy lực được khuyến nghị dùng để phân tích vỡ đập là: 

 Mô hình HEC-RAS (xem USACE, 2010) 

 Mô hình MIKE11-DB (xem DHI, 2012) 

Cả hai mô hình này đều là mô hình thủy lực tính toán một chiều và yêu cầu cần có các chuyên 
gia để thiết lập và chạy mô hình. Chi tiết về các mô hình này được đưa ra trong Mục 3.2.2.2. 
Dưới đây là các dữ liệu cần thiết để xây dựng mô hình vỡ đập 1D 

 Đường quan hệ dung tích – cao trình mực nước hồ 

 Hình dạng đập  

 Khả năng xả qua tràn (đối với kịch bản vỡ đập do lũ lụt) 

 Điều kiện mực nước hạ lưu Cao trình mực nước hồ chứa ban đầu. 

L
ư

u
 lư

ợ
n

g
 x
ả 

Thời gian 
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Bảng 2.4 Phương trình thực nghiệm tính toán hình dạng vết vỡ và thời gian hình thành vết vỡ. 

Thông số vết vỡ Phương trình 

Độ sâu vết vỡ (Dw) 

Dw nên dựa vào điều kiện vị trí cụ thể. Nói chung, độ sâu tối đa vết vỡ được đo từ 

mực nước đỉnh đập đến chân đập. Tuy nhiên độ cao cuối cùng của vết vỡ bị hạn 

chế do dung tích nước trong hồ tại thời điểm vỡ hoặc do có lớp vật liệu chống xói 

mòn. 

Độ rộng trung bình 

vết vỡ (Bw) 

Froehlich (1995a): 

 

 

Froehlich (2008): 

 

 

Bw = Độ rộng trung bình vết vỡ (m) 

Ko = Hệ số bằng 1.4 đối với vỡ do đập tràn 

và 1.0 đối với vỡ đập dạng ống (-) 

Vw = Thể tích hồ chứa tại thời điểm vỡ(m3) 

Dw = Độ sâu vết vỡ (m) 

Độ dốc vết nứt (z) 

Froehlich (2008): 

 

 

z = độ dốc vết vỡ (1V:zH) 

Thời gian hình 

thành vết vỡ (tf) 

Froehlich (1995a): 

 

 

Froehlich (2008): 

 

 

Vw = Thể tích hồ chứa tại thời điểm vỡ (m3) 

g = gia tốc trọng lực (m/s2) 

Dw = độ sâu vết vỡ (m) 

Mô hình toán thủy lực 1D liệt kê quá trình mô phỏng lưu lượng dòng chảy thông qua quá 
trình phát triển vết vỡ trong thân đập như đã nêu trong Hình 2.5. Dòng chảy qua lỗ xói trong 
thân đập được tính bằng dòng chảy qua miệng lỗ còn dòng chảy qua vết vỡ được tính bằng 
dòng chảy qua tràn. Quá trình mực nước thượng lưu đập được tính toán ngược sử dụng mô 
men dòng không ổn định và các nguyên lý thủy lực đối với mỗi bước thời gian và kết quả 
dòng chảy qua vết vỡ 

Để thực hiện mô hình mở rộng vết vỡ cần có các số liệu đầu vào và tính toán sử dụng 
phương trình được nêu trong Bảng 2.4. 

 Kiểu vỡ đập (do tràn đỉnh hoặc do xói ngầm) 

 Độ rộng vết vỡ 

 Độ dốc vết vỡ 

 Thời gian vỡ 

 Hệ số lưu lượng xả đối với vỡ đập do xói ngầm (thường = 0.7) 

 Hệ số lưu lượng xả đối với vỡ đập do tràn đỉnh (thường = 1.7) 

Trong phạm vi tài liệu này không hướng dẫn chi tiết cách xây dựng mô hình MIKE11-DB và 
mô hình HEC-RAS. Tuy nhiên người đọc có thể tham khảo CDSB (2010) về ví dụ xây dựng 
mô hình vỡ đập sơ bộ trong mô hình HEC-RAS. 

 0.32 0.19
00.1803 . .w w wB K V D

 0.32 0.04
00.27 . .w w wB K V D

1.0 for overtopping failures

0.7 for other failure modes
z


 


 0.53 0.900.00254 .f w wt V D

 2
w63.2 / .Df wt V g   
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Hình 2.5 Mặt cắt ngang qua đập cho thấy mức độ mở rộng vết vỡ (theo DHI, 2012). 

2.3.4 Phân tích độ nhạy 

Việc dự báo đường quá trình lưu lượng hồ chứa vẫn tồn tại nhiều vấn đề không chắc chắn 
trong quá trình xây dựng mô hình vỡ đập, đặc biệt là đối với đập đất trong đó vỡ đập thường 
là một quá trình tiến triển rất phức tạp rất khó để thực hiện mô hình (Wahl, 2010). 

Có một số phương pháp để gán các thông số vỡ đập có thể dẫn đến sự thay đổi lớn về độ 
rộng và thời gian hình thành vết vỡ. Vì vậy việc phân tích độ nhạy đối với các thông số vỡ 
đập phải được thực hiện trước khi lựa chọn các thông số vỡ đập chính thức. 

Phân tích độ nhạy nên được coi là một phần trong phương pháp mô hình hóa vết vỡ được 
mô tả trong Mục 2.3.3 và ảnh hưởng của các thông số vết vỡ (độ rộng, độ sâu và thời gian 
hình thành vết vỡ) lúc lưu lượng lớn nhất khi vỡ đập và đường quá trình vỡ đập. Lưu ý rằng 
việc lựa chọn hệ số mái dốc vỡ đập không ảnh nhiều đến đường quá trình vỡ đập. 

Sự lựa chọn các thông số vết vỡ sau cùng dựa trên các đánh giá kỹ thuật. Kết quả lựa chọn 
các thông số vỡ đập thực tế chính là lưu lượng lớn nhất khi vỡ đập. 

Phát triển 
 vết vỡ Đỉnh đập 

Phần giới hạn 
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2.3.5 Xác minh các thông số vết vỡ 

Lưu lượng xả lớn nhất khi vỡ đập được tính toán bằng phương trình thực nghiệm hay bằng 
việc mô hình hóa vết vỡ đều được so sánh với lưu lượng lớn nhất đã được tính toán từ 
những lịch sử sự cố vỡ đập. 

Hình 2.6 và Hình 2.7 vẽ biểu đồ lưu lượng lớn nhất khi vỡ đậpvà độ rộng trung bình vết vỡ 
từ các sự cố vỡ đập trong lịch sử được trình bày trong Wahl (1998), Pierce (2010) và Xu & 
Xhang (2009) với kết quả về thể tích và độ cao của đập. Nên kiểm tra việc tính toán các 
thông số vỡ đập trong lịch sử như đã được vẽ trong những hình này. 

 
Hình2.6 Lưu lượng xả lớn nhất do vỡ đập trong lịch sử cũng bằng hàm số độ cao - dung tích hồ chứa. 

 
Hình 2.7 Độ rộng trung bình vết vỡ trong lịch sử bằng hàm số dung tích và độ cao hồ chứa. 

Dung tích hồ chứa x Độ sâu tối đa mực nước hồ (m4) 

Dung tích tích hồ chứa x Độ sâu tối đa mực nước hồ (m4) 
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2.3.6 Xem xét thêm đối với các loại đập đá đổ 

Đá đổ thường được xem là vật liệu ổn định và ít bị ăn mòn hơn so với đất đầm chặt và do đó 
đập đá dự kiến sẽ vận hành tương đối khác so với đập đất khi xảy ra vỡ đập do tràn đỉnh 
hoặc vỡ do xói ngầm. Phần này đưa ra các khuyến nghị để xem xét các thông số nứt vỡ đối 
với các loại đập này. 

Các loại đập đá có trong bộ cơ sở dữ liệu được sử dụng để xây dựng các phương trình hồi 
quy áp dụng đối với các loại đập đá như đã được liệt kê Bảng 2.3 và Bảng 2.4. Tuy nhiên số 
lượng đập đá trong bộ dữ liệu là có giới hạn và đã được sử dụng để thu được các phương 
trìnhtrong Bảng 2.4. Mục 2.3.3 mô tả phương pháp thực hiện phân tích độ nhạy để xác định 
các thông số nứt vỡ đối với đập đá. 

Không có nhiều tài liệu hướng dẫn được công bố về phương pháp tính toán đặc điểm nứt vỡ 
đối với CFRDs. Vì lý do này mà khuyến nghị sử dụng công thức được nêu trong Bảng 2.4 để 
tính toán các đặc điểm nứt vỡ cho CFRDs và thực hiện phân tích độ nhạy được nêu tại Mục 
2.3.4. Phương pháp phân tích độ nhạy bao gồm việc giảm thời gian xảy ra vỡ bằng việc tính 
toán theo các phương trình đã liệt kê trong Bảng 2.4. Việc xảy ra vỡ trên bề mặt bê tông 
phía thượng lưu của CFRD là do việc xả nước trong hồ chứa nhanh hơn so với sự xói mòn 
từ từ của đập đất. 

2.3.7 Tính toán dòng chảy vỡ đập đối với các đập bê tông 

Đập bê tông gồm có mái vòm, tường chống, bê tông, trọng lực, xây dựng, đa vòm và bê tông 
đầm lăn (RCC) và thường được xây dựng bằng bê tông hoặc khối đá. 

Các tài liệu hướng dẫn hiện nay (ICOLD, 1998; USACE, 1997; Hughes et al. 2000) đưa ra 
khuyến nghị rằng các đặc điểm nứt vỡ đối với đập bê tông dựa vào chi tiết xây dựng tại vị 
trí cụ thể. USACE (1997) cho rằng các đập bê tông trọng lực có xu hướng nứt vỡ từng 
phần vì một hoặc nhiều khối đá hình thành trong quá trình xây dựng đập bị tách rời do 
nước bị rò và thời gian hình vết nứt vỡ chỉ trong vài phút. Các nguồn tương tự cũng cho 
thấy các đập dạng vòm thường xảy ra nứt vỡ trên cả chiều rộng nên dễ dẫn đến hiện 
tượng đập bị vỡ ngay lập tức. 

Khuyến nghị cho rằng cần xem xét các chi tiết xây dựng, bản vẽ thiết kế và tham vấn các kỹ 
sư có kinh nghiệm trong việc thiết kế đập bê tông và phân tích khả năng vỡ đập để xác định 
chiều rộng vết vỡ đối với đập bê tông. Trong trường hợp không có tài liệu chi tiết xây dựng ở 
vị trí cụ thể, Bảng 2.5 sẽ đưa ra hướng dẫn phù hợp với Hughes,et al. (2000) và USACE 
(1997) về chiều rộng vết vỡ và thời gian vỡ đối với đập bê tông tại các vị trí đó. 

Lưu lượng lớn nhất khi vỡ đập được tính bằng Phương trình (2), trong đó giả định mặt cắt 
ngang hình chữ nhật và vỡ đập xảy ra ngay lập tức. Phương trình này được Hunt (1966) 
phát triển và được tái bản trong USACE (1997). 

Đường quá trình hình tam giác được áp dụng để tính toán đường quá trình lưu lượng dòng chảy 
khi vỡ đập, trong đó thời gian lưu lượng lớn nhất khi vỡ đập nêu trong Bảng 2.5 và thời gian xả 
lũ lớn nhất từ Phương trình (1). Thời gian toàn bộ đường quá trình (Te) được tính bằng phương 
pháp bảo tồn khối lượng ở dưới đường quá trình sao cho nó bằng với thể tích hồ chứa (tương 
tự với khái niệm minh họa trong Hình 2.4). 
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Bảng 2.5 Thông số vết vỡ đối với đập bê tông. 

Thông số vỡ đập Độ rộng vết vỡ 
Thời gian hình thành  

vết vỡ (tf) 

Dạng vòm Toàn bộ chiều rộng đập 5 phút 

Nhiều vòm và tường chống  Toàn bộ chiều rộng đập 5 phút 

dạng vòm Trọng lực Một nửa chiều rộng đập 5 phút 

Trọng lực (gồm RCC) 
Đa số độ rộng đá nguyên khối  

(không nhỏ hơn 1/3 chiều rộng đập) 
15 phút 

 

 
 Phương trình (1) 

Trong đó: Qp = Lưu lượng lớn nhất (m3/s)  

 g = Trọng lực (m/s2)  

 B = Độ rộng vết vỡ (m)  

 D = Độ sâu ban đầu của vết vỡ (m)  

 

3/28

27PQ g BD



 

 

Trang này được để trống có chủ ý. 
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3.0 LẬP BẢN ĐỒ VÀ MÔ HÌNH NGẬP LỤT 

3.1 GIỚI THIỆU 

Quá trình lập bản đồ và mô hình ngập lụt liên quan đến việc tính toán mức độ, độ sâu và khu 
vực hạ lưu bị ảnh hưởng do lũ lụt. Quá trình này được tóm tắt trong các bước dưới đây và 
có thể áp dụng để lập mô hình cho cả 2 sự cố sau: 

 Sự cố vỡ đập giả định;  

 Lưu lượng xả lũ lớn do đập tràn 

 

Hướng dẫn thực hiện lập bản đồ và mô hình ngập lụt được mô tả trong các phần sau. 
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3.2 LẬP MÔ HÌNH NGẬP LỤT 

3.2.1 GIỚI THIỆU 

Một phần quan trọng trong việc đánh giá rủi ro lũ lụt là việc dự đoán tần suất xuất hiện, độ 
sâu và mức độ ngập lụt do sóng tràn hoặc do lưu lượng xả lũ đập tràn. Những thông tin này 
rất quan trọng trong việc xác định cư dân ở hạ lưu có nguy cơ rủi rohay không và lập kế 
hoạch sơ tán trong trường hợp khẩn cấp. 

Phần này đưa ra tóm tắt các công cụ dùng để thực hiện diễn toán đường quá trình vỡ đập ở hạ 
lưu (xem Phần 2.3 của Chương này) và đường quá trình lưu lượng xả (xem Chương 3, Mục 2.0 
Tài liệu Hướng dẫn). Các phương pháp diễn toán thủy lực được chia thành các loại sau đây: 

 Phương pháp diễn toán đơn giản 

 Mô hình toán thủy lực một chiều (1D) 

 Mô hình toán thủy lực hai chiều (2D) 

 Các mô hình toán thủy lực liên kết 1D-2D 

Các phần dưới đây cung cấp chi tiết về từng loại mô hình. Một bản tóm tắt ngắn gọn về các 
mô hình toán thủy lực trong đó giả định việc thực hiện mô hình ngập lụt này do người có 
trình độ và kinh nghiệmkỹ thuật mô hình thủy lực thực hiện. 

Có thể áp dụng một số mô hình thủy lựcsẵn có nhưng điều quan trọng là người dùng lựa chọn 
mô hình tốt nhất để ứng dụng và nhận thức được những thiếu sót và mức độ không ổn định của 
phương pháp đã lựa chọn. Mục 3.2.3 đưa ra một bản tóm tắt các ưu điểm và nhược điểm của 
từng loại mô hình và cung cấp các hướng dẫn để chọn được một mô hình phù hợp. 

3.2.2 Các phương pháp diễn toán lũ 

3.2.2.1 Các phương pháp diễn toán đơn giản 

Phương pháp đơn giản để diễn toán sóng lũ vỡ đập tràn xuống thung lũng được nêu trong 
Bowles et al. (2013) và được mô tả trong Chương 2 của Tài liệu Hướng dẫn này. Phương 
pháp này nên sử dụng thận trọng vì nó có thể đánh giá quá cao hoặc quá thấp ảnh hưởng 
của vỡ đập. Vì lý do này mà phương pháp diễn toán đơn giản chỉ nên được sử dụng đối với 
các đập có hồ chứa tương đối nhỏ, nằm ở thượng nguồn, nơi khu vực dân cư thưa thớt 
hoặc chỉ sử dụng làm công cụ sàng lọc ban đầu đối với các đập lớn hơn có khả năng tác 
động đến hạ lưu khi xảy ra đập sự cố. 

Phương pháp Bowles và nnk (2013) gồm có: 

 Xác định khu vực hạ lưu bằng các vùng dựa vào việc kiểm tra bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 
10.000 hoặc 1: 25.000 

 Xác định mặt cắt ngang hình thang điển hình, độ dốc đáy và hệ số Manning n cho 
từng vùng. 

 Áp dụng mối quan hệ đơn giản để giảm mức sóng lũ do vỡ đập qua từng khu vực. 

 Tính toán tương đối độ sâu và độ rộng do lũ cho mỗi vùng 

Phương pháp này chỉ nên xem như một cách tính toán tương đối gần đúng về độ sâu, độ 
rộng và lưu lượng xả để làm giảm bớt sóng lũ khi xuống thung lũng. Nên sử dụng cách tính 
chi tiết hơn được mô tả trong các phần sau nếu không chắn chắn trong việc xác định số cư 
dân có nguy cơ rủi ro khi sử dụng phương pháp diễn toán đơn giản này. 
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3.2.2.2 Mô hình toán thủy lực Một chiều 

Mô hình toán thủy lực 1D để giải các một chiều theo dạng phương trình nước nông St-
Venant. Mô hình này giải quyết các vấn đề về dòng chảy, đô sâu và lưu lượng xả do người 
sử dụng quy định mặt cắt ngang sông và giả sử dòng chảy này là một chiều với vận tốc 
không thay đổi và bề mặt nước tại mỗi mặt cắt ngang. Mô hình 1D có khả năng mô hình hóa 
chế độ dòng chảy không ổn định cùng với những tác động của cầu, cống, đập tràn và kết 
cấu thủy lực. 

Bảng 3.1 liệt kê một số mô hình toán thủy lực 1D thường sử dụng và đơn vị xây dựng phần 
mềm này. Ngoài mô hình HEC-RAS, tất cả các mô hình được liệt kê trong Bảng 3.1 đều yêu 
cầu một khoản phí cấp phép sử dụng. 

Bảng 3.2 liệt kê các yêu cầu dữ liệu điển hình cho mô hình 1D. Dữ liệu mặt cắt ngang sông 
là một dữ liệu quan trọng cần thiết, tuy nhiên để có được dữ liệu này thường tốn kém và mất 
nhiều thời gian. Một bản tóm tắt những ưu điểm và nhược điểm của mô hình 1D và Mục 
3.2.3 cũng cho thấy khi nào thích hợp để sử dụng mô hình này. 

Bảng 3.1 Ví dụ mô hình toán thủy lực 1D. 

Tên mô hình Đơn vị xây dựng mô hình Yêu cầu giấy phép phần mềm 

HEC-RAS US Army Corp of Engineers Miễn phí 

ISIS CH2M HILL 

Yêu cầu mua bản quyền phần mềm cho các mô hình 

lớn hơn 250 nút  

 

MIKE11 Viện Thủy lực Đan Mạch Yêu cầu mua bản quyền phần mềm 

SOBEK Deltares Yêu cầu mua bản quyền phần mềm 

Bảng 3.2 Dữ liệu đầu vào đối với mô hình toán thủy lực 1D. 

Dữ liệu địa hình Dữ liệu thủy văn 

Mặt cắt ngang sông và địa hình vùng ngập lũ Đường quá trình dòng chảy đến  

Độ nhám lòng sông và vùng ngập lũ 
Điều kiện biên hạ lưu (như mực nước, mực nước thủy 

triều, đường quá trình lưu lượng xả) 

Hình dạng các công trình(nếu yêu cầu) Đường quá trình dòng chảy nhánh (nếu có) 

Ảnh hàng không và bản đồ địa hình (để hiểu biết về 

lưu vực) 
Số liệu lũ lụt trong lịch sử (đối với mô hình hiệu chuẩn) 
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3.2.2.3 Mô hình toán thủy lực Hai chiều 

Mô hình toán thủy lực hai chiều giải các phương trình nước nông hai chiều (2D) bằng 
phương pháp sai phân hữu hạn. Mực nước và độ sâu trung bình dòng chảy được giải quyết 
trên một lưới số (hoặc mạng lưới) bao phủ toàn khu vực tính toán. Mô hình 2D giả định vận 
tốc và gia tốc thẳng đứng là không đáng kể (độ sâu được ước lượng trung bình). 

Bảng 3.3 liệt kê một số mô hình thủy lực 2D thường được sử dụng và đơn vị xây dựng phần 
mềm 2D này. Tất cả các mô hình được liệt kê trong Bảng 3.3 yêu cầu một khoản phí cấp 
phép sử dụng. 

Bảng 3.4 liệt kê các dữ liệu cần thiết cho các mô hình 2D. Mô hình 2D này yêu cầu mô hình 
số địa hình (DTM) để mô tả dòng kênh và địa hình vùng ngập lũ. DTM thường được xây 
dựng từ dữ liệu LiDAR có độ chính xác ± 0,15 m theo chiều dọc và với độ phân giải trong 
khoảng một mét vuông theo chiều ngang. Tuy nhiên thời gian và chi phí thu thập dữ liệu này 
là tương đối lớn. 

Độ phân giải DTM thấp hơn cũng có thể được bắt nguồn từ Synthetic Aperture 
RadarInterferometry (InSAR) hoặc bản đồ địa hình đường đồng mức chỉ ra khoảng cách 
chiều ngang bản đồ đồng mức cho thấy đầy đủ địa hình vùng ngập lũ. Độ phân giải DTM 
đọc được kết quả mô hình 2D chất lượng và việc sử dụng DTM thiếu chính xác sẽ dẫn 
đến kết quả mô hình không đảm bảo. Thảo luận thêm về xây dựng DTM được đưa ra tại 
Mục 3.2.4.5. 

Tóm tắt những ưu và nhược điểm của mô hình 2D và Mục 3.2.3 cho thấy khi nào thích hợp 
lựa chọn sử dụng mô hình này. 

Bảng 3.3 Ví dụ mô hình thủy lực 2D. 

Tên mô hình Đơn vị xây dựng mô hình Yêu cầu giấy phép phần mềm 

DELFT-3D Deltares Yêu cầu mua bản quyền phần mềm  

FLO-2D Phần mềm FLO-2D Yêu cầu mua bản quyền phần mềm 

HEC-RAS 5.0 US Army Corp of Engineers Miễn phí (dự kiến sẽ được phát hành cuối năm 2014) 

InfoworksRS-2D HR-Wallingford Yêu cầu mua bản quyền phần mềm 

MIKE21 Viện thủy lực Đan Mạch Yêu cầu mua bản quyền phần mềm 

TUFLOW BMT WBM Yêu cầu mua bản quyền phần mềm 

Bảng 3.4 Dữ liệu yêu cầu đối với mô hình thủy lực 2D. 

Dữ liệu địa hình Dữ liệu thủy văn 

Mô hình số địa hình (DTM) Đường quá trình dòng chảy vào 

Độ nhám lòng sông và vùng ngập lũ Đường quá trình dòng chảy nhánh (nếu có) 

Bề ngoài kết cấu thủy lực (nếu yêu cầu) 
Điều kiện biên hạ lưu (như mực nước, mực nước thủy 

triều, đường quá trình lưu lượng xả) 

Ảnh không gian và bản đồ địa hình (để hiểu biết về lưu 

vực) 
Số liệu lũ lụt trong lịch sử (đối với mô hình hiệu chuẩn) 
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3.2.2.4 Mô hình thủy lực liên kết 1D-2D 

Một số gói mô hình phần mềm thương mại liên kết mô hình sông 1D với mô hình lưới vùng 
ngập lũ 2D. Mô hình này cho phép người thực hiện mô hình tận dụng lợi thế của phương 
pháp tiếp cận mô hình 1D truyền thống cho các sông, đồng thời cùng một lúc thực hiện mô 
hình hóa vùng ngập lũ bằng mô hình hai chiều. Kết quả phương pháp tiếp cận này tiết kiệm 
cách tính toán hơn so với phương pháp 2D đầy đủ Phương pháp tiếp cận này tính toán 
nhánh hơn so với mô hình 2D do mô hình 2D yêu cầu lưới chi tiết hơn để mô tả lòng sông. 

Dữ liệu yêu cầu cho mô hình liên kết 1D-2D được liệt kê trong cả hai Bảng 3.2 và Bảng 3.4. 
Để thiết lập và chạy mô hình 1D-2D yêu cầu đáng kể về dữ liệu và người chạy mô hình phải 
có đầy đủ kinh nghiệm để thực hiện mô hình. 

Tóm tắt những ưu và nhược điểm của mô hình liên kết 1D-2D và Mục 3.2.3 chỉ ra điều kiện 
thích hợp để sử dụng mô hình này. 

3.2.2.5 Tóm tắt 

Bảng 3.5 đưa ra bảng tóm tắt các phương pháp mô hình toán thủy lực được mô tả ở các 
tiểu mục trước. 

Bảng 3.5 Tóm tắt các loại mô hình toán thủy lực. 

Mô hình Mô tả nội dung 
Thời gian 

tính toán 
Kết quả 

Diễn toán 

đơn giản 

Phương pháp giảm lưu lượng xả lũ 

đơn giản sử dụng phương trình 

Manning  

Phút 
Chỉ ra độ sâu và lưu lượng xả tại các vị 

trí quan trọng ở hạ lưu đập 

1D Giải các phương trình 1D St-Venant Phút 

Độ sâu của nước, vận tốc trung bình mặt 

cắt ngang và lưu lượng xả ở từng mô 

hình mặt cắt ngang. 

2D Giải phương trình nước nông 2D  Giờ 
Mức độ ngập lụt, độ sâu, vận tốc trung 

bình- độ sâu trên phạm vi 2D. 

Liên kết 

1D-2D  
Mô hình động lực liên kết 1D-2D Giờ 

Mức độ ngập lụt, độ sâu, vận tốc trung 

bình- độ sâu trên phạm vi 2D. 

3.2.3 Lựa chọn mô hình toán thủy lực 

Việc lựa chọn mô hình toán thủy lực để đánh giá thiên tai phụ thuộc vào một số yếu tố sau: 

 Mức độ chính xác của mô hình 

 Quy mô (chiều dài và diện tích) của vùng ngập lũ yêu cầu thực hiện mô hình 

 Dữ liệu có sẵn 

 Thời gian và nguồn lực sẵn có 
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Trong một loạt các mô hình thủy lực có sẵn, điều quan trọng là người sử dụng có thể lựa 
chọn áp dụng một mô hình tốt nhất và nhận biết được những hạn chế của mô hình đã lựa 
chọn. 

Bảng 3.6 đưa ra hướng dẫn sử dụng các loại mô hình thủy lực và khi nào thích hợp để sử 
dụng chúng. Bảng này chỉ hướng dẫn và đưa ra trách nhiệm của người thực hiện mô hình 
lựa chọn phương pháp thích hợp đối với đập đang được xem xét. 

Cần phải chú ý rằng khi mô phỏng những trận lũ lớn (tần suất lũ nhỏ) như vỡ đập hoặc PMF 
thì sóng vỡ đập truyền xuống hạ lưu sau đập sẽ lớn hơn nhiều so với những trận lũ đã xảy 
ra (ví dụ lũ tần suất 10% hoặc 1%) Trong trường hợp này độ sâu thường quyết định bởi hình 
dạng lưu vực hơn là hình dạng mặt cắt sông – xem Hình 3.1. Trong trường hợp này có thể 
chấp nhận bỏ qua lượng nước mà dòng sông vận chuyển phía dưới mực nước sông trong 
điều kiện bình thương vì lượng nước này nhỏ so với tổng lượng nước vận chuyển khi lũ lớn. 

Bảng 3.6 Hướng dẫn lựa chọn loại mô hình thủy lực. 

Phương 

pháp tiếp cận 

mô hình 
Khuyến nghị Không khuyến nghị 

Mô hình diễn 

toán đơn giản 

 Diễn toán dòng chảy lũ do vỡ đập có khả 

năng gây rủi ro ở hạ lưu thấp 

 Sàng lọc ban đầu về phạm vi lũ do vỡ 

đập có khả năng gây nguy hiểm ở hạ lưu 

ở mức cao hay trung bình 

 Trường hợp yêu cầu thông tin chi tiết về 

thiên tai lũ lụt 

 Các đập có khả năng gây ra nguy hiểm ở 

hạ lưu ở mức cao hay trung bình 

 Diễn toán dòng chảy lũ qua đập tràn 

Mô hình 1D  Diễn toán lũ do vỡ đập và do tràn khi địa 

hình kênh sông và vùng ngập lũ được 

đưa vào mô hình. 

 Giả định dòng chảy một chiều là hợp lệ 

đối với cả 2 hệ thống sông lớn và nhỏ. 

 Giả định dòng chảy một chiều không hợp 

lệ đối với vùng ngập lũ không giới hạn và 

bằng phẳng 

 Yêu cầu thông tin vị trí độ sâu và tốc độ 

vùng ngập lũ  

 Không có hoặc khó thu thập dữ liệu vị trí 

mặt cách ngang sông  

Mô hình 2D   Diễn toán do vỡ đập và do xả lũ các trận 

lũ có tần suất nhỏ (ví dụ như ÒM) khi và 

dòng sông là tương đối nhỏ so với đồng 

bẳng lũ và có thể bỏ qua  

 Trường hợp chiều sâu nội địa hóa và tốc 

độ thông tin về vùng ngập là cần thiết  

 Yêu cầu thông tin vị trí độ sâu, vận tốc 

vùng ngập lũ 

 Trong trường hợp không xử lý được lòng 

sông bằng lưới mô hình và việc tdiễn 

toán trong lòng sông là rất quan trọng 

 Trong trường không có sẵn dữ liệu địa 

hình có độ phân giải đầy đủ hoặc khó thu 

thập dữ liệu 

 Đối với các hệ thống sông rất lớn, CPU 

hạn chế phạm vi mô hình 

 Yêu cầu thời gian chạy mô hình nhanh 

(tính bằng phút) 

Mô hình liên 

kết 1D-2D  

 Trường hợp bổ sung chi tiết được bảo 

đảm để xác định các mối hiểm họa do lũ 

lụt 

 Đối với các mô hình quy mô lớn, vị trí 

kênh sông được mô hình hóa trong mô 

hình 1D và vùng ngập lũ trong mô hình 

2D  

 Độ phân giải đầy đủ dữ liệu địa hình 

không có sẵn hoặc khó thu thập đuợc 

 Chuyên gia và nguồn nhân lực xây dựng 

mô hình không có sẵn 
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Hình 3.1 Mực nước sông khi bình thường và khi có lũ. 

3.2.4 Xem xét Mô hình bổ sung 

Các tiểu mục dưới đây sẽ đưa ra hướng dẫn về những mô hình bổ sung nên xem xét khi 
xây dựng mô hình thủy lực. 

3.2.4.1 Hiệu chuẩn/Kiểm định mô hình 

Các mô hình 1D và 2D yêu cầu hiệu chuẩn để đảm bảo kết quả chính xác khi thực hiện mô 
hình. Chính vì mục đích này mà dữ liệu hiệu chuẩn yêu cầu có dữ liệu về lưu lượng xả lũ, 
mực nước và hình ảnh trận lũ trong lịch sử. 

Mô hình hiệu chuẩn liên quan đến việc so sánh số liệu lưu lượng xả và mực nước dự đoán 
với những gì quan trắcđược khi xảy ra lũ. Điều kiện lý tưởng nhất là có sẵn các dữ liệu về 
một số trận lũ xảy ra trong lịch sử, nếu cần có thể sửa các thông số mô hình quan trọng như 
hệ số nhám Manning n cho đến khi phù hợp giữa giá trị dự đoán với giá trị quan trắc thu 
được. 

Điều quan trọng để hiệu chỉnh một mô hình với một mức độ chính xác thích hợp cần phải 
được thoả thuận ngay khi bắt đầu thiết kế công trình. Mức độ chính xác về mực nước điển 
hình giữa dự đoán và quan trắclà ± 0,3 m hoặc ít hơn đối với mô hình thủy lực. Nếu việc 
hiệu chuẩn này không thành công thì có thể xem xét một số lỗi từ tài liệu nguồn như đã chỉ 
ra trong EA (2010): 

 Sai số khảo sát địa hình, sai số về dữ liệu địa hình; 

 Lỗi xử lý dữ liệu; 

 Sai sót về dữ liệu cơn lũ trong lịch sử (dữ liệu mực nước, thời gian và đường quá trình 
lưu lượng xả); 

 Sai sót trong phân tích thủy văn được sử dụng để tính toán dòng chảy nhánh; 

 Những thay đổi về phương pháp địa hình dòng sông 

 Phương pháp luận không thích hợp và sai số gần đúng của mô hình; 

Đây là cơ sở để xác định nguồn gây lỗi trước khi cố gắng giải quyết vấn đề. Việc điều chỉnh 
ngẫu nhiên các thông số mô hình bên ngoài phạm vi dự kiến để cải thiện việc hiệu chuẩn là 
không được chấp nhận (EA, 2010). 

Dữ liệu hiệu chỉnhthường không có sẵn và như vậy cần nhấn mạnh hơn sự hiểu biết về độ 
nhạy mô hình và tính bất định của mô hình. 

Mực nước dòng 
chảy bình thường Mực nước lũ 1:10 AEP 

Mực nước lũ 1:100 AEP  

Mực nước lũ xác suất thấp 
(VD: Vỡ đập, PMF) 
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3.2.4.2 Độ nhạy của mô hình 

Phân tích độ nhạy liên quan đến việc thay đổi thông số thủy lực quan trọng như hệ số nhám 
Manning n, dòng chảy vào mô hình và điều kiện biên hạ lưu để xác định ảnh hưởng của các 
thông số này đối với các kết quả (như độ sâu lũ, vận tốc và thời gian truyền sóng lũ). Các 
mẫu thử nghiệm độ nhạy nhằm giúp việc định lượng mô hình thủy lực không ổn định được 
liệt kê trong ARR (2012) và được mô phỏng như sau: 

 Điều chỉnh giá trị thông số nhám thủy lực lên và xuống 20%. 

 Tăng lưu lượng dòng chảy vào 20%. 

 Đối với biên dưới mà không phải là các vùng nước lớn như đại dương, quan hệ lưu 
lượng mực nước hoặc sự thay đổi mực nước phía thượng lưu được sử dụng để kiểm 
tra khi mực nước tại khu vực nghiên cứu không bị ảnh hưởng nhiều. 

Kiểm tra thông số độ nhạy khác như: 

 Tăng độ phân giải của mô hình để chứng minh kết quả không thay đổi. 

 Thay đổi trình tự thời gian và các thông số tính toán khác. 

3.2.4.3 Phạm vi mô hình 

Phạm vi và giới hạn hạ lưu để diễn toán dòng chảy lũ do vỡ đập hay xả tràn nên được đánh 
giá trên cơ sở vị trí cụ thể. Theo hướng dẫn dựa trên FEMA (2013) nên thực hiện diễn toán 
vào sóng lũ vào các vị trí sau: 

 Dòng chảy lũ đi vào hồ chứa lớn 

 Dòng chảy lũ đi vào đại dương và nhánh sông chịu ảnh hưởng triều  

 Dòng chảy lũ đi vào các bờ kênh sông hạ lưu 

3.2.4.4 Công trình trên sông 

Điều cần thiết đối với mô hình lũ truyền thống là xem xét tất cả các công trình trên sông nếu 
những công trình t này sử dụng để kiểm soát d trên dòng chảy. Tuy nhiên, đối với mô hình 
vỡ đập, việc phán đoán phải được thực hiện xem các tính năng như vậy đã được bao gồm 
trong mô hình ngập lụt chưa và xem ảnh hưởng của chúng đối với mực nước hay xem 
những kết cấu này có bị phá hủy do làn sóng lũ? Các hướng dẫn sau đây gợi ý để giải quyết 
bài toán kết cấu thủy lực: 

 Nên xem xét các thiết bị cầu, cống, cửa van và tất cả các kết cấu thủy lực khác nếu 
các kết cấu này chịu trách nhiệm quan trọng điều tiết dòng chảy và dễ khả thi để thu 
thập đầy đủ dữ liệu về kết cấu trong việc thực hiện mô hình. 

Đường bộ, đường sắt và đê nằm trên vùng ngập lũ cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến 
mức độ kiểm soát lũ lụt và sự lan truyền sóng lũ. Những kết cấu công trình này nên được đề 
cập trong mô hình thủy lực để xem xét khả năng điều tiết dòng chảy và có đầy đủ dữ liệu để 
trình bày trong mô hình (như mực nước đỉnh đập). 
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3.2.4.5 Dữ liệu địa hình để thực hiện mô hình 

Dữ liệu địa hình là một yêu cầu quan trọng đối với việc lập bản đồ và mô hình thủy lực. Nguồn 
dữ liệu địa hình hiện đang có sẵn tại Việt Nam để xây dựng các mô hình thủy lực được tóm tắt 
trong Bảng 3.7. Bảng này cũng đưa ra tóm tắt ngắn gọn các ưu và nhược điểm của từng nguồn 
dữ liệu, và đưa ra hướng dẫn khi nào thích hợp để sử dụng nguồn dữ liệu đó. 

Nên hiểu rằng DTM cần thiết cho mục đích lập bản đồ và mô hình lũ lụt. Sự khác biệt giữa 
Mô hìnhsố mặtđất (DSM) và Mô hình số địa hình (DTM) được minh họa trong Hình 3.2. Mô 
hình DSM (còn được hiểu như là Mô hình số độ cao hoặc DEM) miêu tả bề mặt trái đất và 
baogồm tất cả các đối tượng trên bề mặt trái đất như nhà cửa và cây cối. Mô hình DTM 
được hiểu là bề mặt đất trống không có bất kỳ đối tượng nào trên đó. Mô hình DSM thường 
được chuyển đổi sang sử dụng mô hình DTM bằng cách chỉnh sửa để xóa bỏ cây cối, tòa 
nhà và các đối tượng khác. 

 
Hình 3.2 Minh họa mô hình DTM và DSM. 

Sự kết hợp điều tra khảo sát thực tế địa hình, khảo sát địa hình dưới nước và bản đồ đường 
đồng mức là những nguồn dữ liệu thường được sử dụng nhiều nhất trong việc xây dựng các 
mô hình thủy lực tại Việt Nam. Điều này được hiểu rằng LiDAR đã được sử dụng thường 
xuyên tại Việt Nam và chủ yếu cho mục đích lập kế hoạch ởcác khu vực đô thị. SAR có sẵn 
số liệu theo yêu cầu của các nhà cung cấp quốc tế, tuy nhiên số liệu này không được biết 
nếu nó dùng với mục đích lập mô hình lũ lụt ở Việt Nam 

Lưu ý rằng phương pháp trắc địa, điều tra LiDAR và SAR không thể xâm nhập được địa 
hình dưới mặt nước. Do đó những phương pháp này không bao gồm địa hình lòng sông ở 
dưới mực nước tại thời điểm điều tra. 
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Bảng 3.7 Nguồn dữ liệu địa hình lập mô hình thủy lực. 

Phương pháp 

Độ chính 

xác theo 

chiều dọc 

điển hình 

Độ phân 

giải phân 

gian điển 

hình 

Ưu/Nhược điểm 

Phương pháp 

trắc địa 

(bản đồ đường 

đồng mức tỷ lệ 

1:25,000)  

2 – 10 m 
Lưới 10 -20 

m  

Ưu điểm: Dễ thu thập, không tốn kém, có đủ số liệu cho 

nhiều vùng của Việt Nam  

Nhược điểm: không bao gồm một số khu vực của Việt Nam. 

Độ phân giải tương đối thấp, không áp dụng được trong việc 

lập mô hình chi tiết vùng ngập lũ. Không có thông tin về địa 

hình ở dưới mặt nước. 

Điều tra thực tế 

địa hình  
±0.05 m Theo yêu cầu 

Ưu điểm: Có thể thực hiện tốt với kinh nghiệm chuyên môn 

của Việt Nam. Thường được sử dụng để xác định mặt cắt 

ngang sông. 

Nhược điểm: Chi phí tốn kém để có được số liệu cho các 

khu vực khảo sát rộng lớn hoặc các khúc sông dài. 

Khảo sát địa 

hình dưới nước 
±0.05 m Theo yêu cầu 

Ưu điểm: Có thể thực hiện tốt với kinh nghiệm chuyên môn 

của Việt Nam. 

Nhược điểm: Chi phí rất cao đối với các khu vực khảo sát 

lớn hoặc những khúc sông dài. Chỉ áp dụng đối với các sông, 

mà thuyền bè dễ dàng đi lại. 

InSAR 

(Synthetic 

Aperture Radar 

Interferometry) 

1 – 5 m 5 - 10 m grid 

Ưu điểm: Ít tốn kém hơn phương pháp LiDAR, có thể lấy dữ 

liệu trên diện tích rộng. 

Nhược điểm: Tương đối đắt,yêu cầu trình độ chuyên gia để 

thu thập và xử lý dữ liệu. Khu vực khảo sát tối thiểu ~ 100 

km2 . Độ phân giải không đủ đối với việc áp dụng một số mô 

hình thủy lực. Không có thông tin về địa hình ở dưới mặt 

nước. 

LiDAR 

(Light Detection 

and Ranging) 

±0.15 m 1 m grid 

Ưu điểm: Độ phân giải rất cao, cây cối thực vật có thể được 

xóa bỏ như đã trình bày để có được DTM "đất trống". Có thể 

lấy được dữ liệu trên diện rộng. 

Nhược điểm: Chi phí tốn kém, yêu cầu trình độ chuyên gia 

để thu thập và xử lý dữ liệuKhông có thông tin về địa hình ở 

dưới mặt nước. 
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3.2.4.6 Lũ lụt xảy ra đồng thời 

Lũ lụt thường xảy ra khi có mưa lớn trong một khoảng thời gian dẫn đến tình trạng ngập lụt 
trên các lưu vực sông nhánh ở hạ lưu đập. Điều này được gọi như lũ lụt đồng thời. Tình 
trạng lũ trên các lưu vực sông nhánh có thể làm tăng mực nước lũ, thời gian và mức độ gây 
ra sóng lũ. Lưu ý rằng trong kịch bản "vỡ đập ngày nắng" không yêu cầu xem xét tình trạng 
xảy ra lũ đồng thời này (xem Phần 3.3.2). 

Phương pháp đơn giản nhất để giải thích sự cố lũ đồng thời là tự ý lựa chọn các sự cố lũ 
trên các nhánh sông chính ở hạ lưu như được nêu trong Bảng 3.8. Thời gian mực nước lớn 
nhất trên các nhánh sông hạ lưu nên được sắp đặt để thực hiện xả tối đa mực nước đỉnh. 
Phương pháp tiếp cận này phù hợp nhất đối với các lưu vực sông nhánh có kích thước nhỏ 
hơn so với các lưu vực chính. 

Phương pháp tiếp cận chi tiết hơn để tiến hành phân tích xác suất đối với lũ xảy ra đồng thời 
trên các nhánh sông hạ lưu tuy nhiên phương pháp này nằm ngoài phạm vi tài liệu hướng 
dẫn này. 

Bảng 3.8 Hướng dẫn xử lý tình trạng lũ lụt xảy ra đồng thời. 

Xả lũ đập tràn 
Lũ lụt xảy ra đồng thời trên 

các nhánh sông hạ lưu  

1: 50 AEP 1:10 AEP 

1: 200 AEP 1:20 AEP 

1: 1000 AEP 1:50 AEP 

1: 5000 AEP 1:100 AEP 

PMF 1: 100 AEP 

Kịch bản “Vỡ đập ngày nắng” Không yêu cầu 

Kịch bản “Vỡ đập do ngập lụt” 1:100 AEP 

3.2.4.7 Vỡ dây chuyền 

Hiện tượng này được thấy ở các công trình đập được xây dựng hàng loạt dọc theo thung 
lũng. Nếu có sự cố vỡ đập ở trên xảy ra, nước lũ đi qua vào hồ chứa thấp hơn gây ra khả 
năng “vỡ dây chuyền” đối với các đập phía dưới - xem Hình 3.3 . Trong trường hợp này, điều 
cần thiết phải xem xét vỡ đập dây chuyền do vỡ đập trên cùng của hồ chứa hạ lưu. 

Nếu đỉnh đập đất ở hạ lưu của đập trên cùng bị tràn 0,3 m hoặc nhiều hơn nữa thì nên giả 
định đập hạ lưu bị vỡ và điều này góp phần làm gia tăng sóng lũ do vỡ đập. Lưu ý rằng Cơ 
quan Quản lý các hoạt động khẩn cấp Hoa Kỳ (FEMA) đưa ra độ sâu quan trọng do tràn hồ 
chứa từ 0 đến 0,6 m và phụ thuộc vào hiện trạng công trình đập (Froehlich, 2008). Sự cố vỡ 
dây chuyền các đập bê tông được thiết kế tràn không có yêu cầu cụ thể nhưng việc phân 
tích vị trí xây dựng cụ thể xem đập có thể bị vỡ hay không thì cần được xem xét. 

Hiệu quả diễn toán hồ chứa hạ lưu phải được tính toán khi tiến hành phân tích vỡ đập dây 
chuyền (xem Chương 3, Phần 2.6). Trong một số trường hợp các hồ chứa hạ lưu sẽ có đủ 
khả năng tiếp nhận lũ từ đập thượng nguồn mà không bị tràn đỉnh ở hạ lưu. Đây là trường 
hợp khi dung tích hồ chứa hạ lưu lớn hơn đáng kể dung tích hồ chứa thượng nguồn. 
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Hình 3.3 Minh họa vỡ đập dây chuyền. 

3.2.4.8 Đảm bảo chất lượng mô hình  

Do số lượng của dữ liệu đầu vào và tính phức tạp trong quá trình thực hiện mô hình thủy lực 
nên quan trọng là phải giữ số liệu chi tiết của bất cứ mô hình nào. Điều này không chỉ quan 
trọng đối với mục đích đảm bảo chất lượng mà còn cho những người không tham gia vào 
thực hiện mô hình ban đầu vẫn có thể nhận mô hình vào một ngày sau đó và có thể hiểu 
được: 

 Mô hình được hình thành như thế nào và tại sao? 

 Tại sao một số quyết định và giả định đã được thực hiện trong quá trình xây dựng mô 
hình 

 Những phiên bản mô hình nào nên được sử dụng để thu được kết quả hoặc để tiếp 
tục phát triển mô hình  

 Những hạn chế của mô hình thủy lực 

Khuyến nghị những số liệu tối thiểu sau đây được chuẩn bị cho nghiên cứu mô hình thủy lực: 

 Một báo cáo trong đó đưa ra báo cáo tổng quan các vấn đề kỹ thuật của mô hình, dữ 
liệu đầu vào, phương pháp luận, kết quả và những hạn chế của mô hình 

 Một bản ghi chú ghi lại tất cả các mô hình đã chạy, tên file, nơi lưu trữ mô hình cũng 
như kết quả 

Hồ chứa thượng nguồn 

Hồ chứa bậc thang 1  

Hồ chứa bậc thang 2 
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3.3 LẬP BẢN ĐỒ NGẬP LỤT 

3.3.1 Giới thiệu 

Bản đồ ngập lụt được sử dụng với nhiều mục đích như: 

 Kế hoạch Chuẩn bị sẵn sàng tình trạng khẩn cấp (EPPs) 

 Kế hoạch ứng phó khẩn cấp 

 Lập kế hoạch đối với các phương án giảm nhẹ ảnh hưởng lũ 

 Đánh giá hậu quả do vỡ đập 

Điều quan trọng là xác định được những người sử dụng sản phẩm cuối cùng của bản đồ lũ 
lụt ở lúc bắt đầu thực hiện quá trình đánh giá hiểm họa lũ lụt và cần thiết xác định đâu là các 
kết quả của bản đồ. Các tiểu mục sau đây sẽ mô tả các phương pháp có sẵn để xây dựng 
bản đồ ngập lụt và các thành phần đề xuất được bao gồm trong khi xây dựng bản đồ ngập 
lụt. 

3.3.2 Hướng dẫn lập bản đồ ngập lụt 

Bản đồ ngập lụt thường yêu cầu gồm có một số thông tin hoặc tất cả các thông tin được liệt 
kê trong Bảng 3.9 tùy thuộc vào yêu cầu của người sử dụng cuối. Mô hình 1D và 2D đưa ra 
các kết quả khác nhau và cũng có những hạn chế đối với những thông tin khi lập bản đồ 
ngập lụt. Bảng 3.9 liệt kê những thông tin lập bản đồ ngập lụt được xây dựng bằng mô hình 
1D và 2D. 

Hạn chế của mô hình 1D là chỉ đưa ra vận tốc trung bình trên mặt cắt ngang (như đã nêu tại 
Mục 3.2.3). Điều này gây ra khó khăn khi lấy thông tin vận tốc đặc biệt đối với dòng chảy 
phức tạp qua vùng ngập lũ. 

Các tiểu mục dưới đây mô tả quá trình tổng hợp kết quả xây dựng bản đồ bằng mô hình 
thủy lực 1D và 2D.. 

Bảng 3.9 Hướng dẫn xử lý tình trạng lũ lụt xảy ra đồng thời. 

Thông số sử dụng lập bản đồ ngập lụt Mô hình 1D 
2D (và Mô hình 

liên kết 1D-2D) 

Mức độ ngập tối đa √ √ 

Độ sâu lũ tối đa √ √ 

Vận tốc dòng chảy tối đa * √ 

Cường độ lũ tối đa (độ sâu x vận tốc) * √ 

Thời gian bắt đầu khi lũ đến (chỉ đối với sự cố do vỡ đập) √ √ 

Thời gian lũ đến đỉnh (chỉ đối với sự cố do vỡ đập) √ √ 

Ghi chú: *Mô hình 1D chỉ đưa ra vận tốc trung bình mặt cắt ngang vì không có vận tốc và cường độ lũ chi tiết. 
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3.3.2.1 Lập bản đồ ngập lụt bằng phương pháp diễn toán đơn giản 

Phương pháp diễn toán đơn giản đối với dòng chảy do vỡ đập được tóm tắt trong Phần 3.2.2.1. 
Kết quả từ phương pháp này là độ rộng lũ tương đối tại thời điểm người sử dụng xác định mặt 
cắt ngang. Giới hạn lũ có thể tính gần đúng với độ rộng lũ trên bản đồ địa hình có sẵn. 

Phương pháp lập bản đồ lũ này chỉ mang tính chất gần đúng và những hạn chế của bản đồ 
theo phương pháp này cần được trình bày rõ ràng cho người sử dụng bản đồ sau cùng. 

3.3.2.2 Kết quả lập bản đồ mô hình 1D 

Mô hình 1D cung cấp độ sâu trung bình mặt cắt ngang, mực nước, vận tốc và lưu lượng xả 
ở từng mặt cắt ngang của mô hình. Vì vậy phạm vi không gian của tốc độ dòng chảy và mối 
hiểm họa không đáng tin cậy với một mô hình 1D. Tuy nhiên, nếu DTM mặt đất có độ phân 
giải đầy đủ, phạm vi không gian của chiều sâu lũ có thể được xây dựng từ kết quả mực 
nước mô hình 1D. Độ phân giải DTM mặt đất sẽ quyết định độ phân giải phạm vi độ sâu lũ. 

Quá trình xây dựng mức độ lũ củamô hình 1D được minh họa trong Hình 3.4 từ FEMA 
(2013). Quá trình này được tự động thực hiện trong các gói phần mềm 1D liệt kê trong Bảng 
3.1 hoặc có thể được thực hiện bằng taytheo các gói GIS như ArcGIS, MapInfo hoặc 
QuantumGIS. 

Thời gian lũ đến lúc đầu và lúc đến đỉnh thường được yêu cầu khi xây dựng bản đồ ngập lụt 
do sự cố vỡ đập. Thông tin này có thể được rút ra từ các mô hình thủy lực 1D bằng việc 
kiểm tra đường quá trình lưu lượng xả tại các mặt cắt ngang khác nhau ở hạ lưu đập. 

 
Hình 3.4 Miêu tả phạm vi lũ sử dụng DTM và kết quả mô hình thủy lực 1D (FEMA, 2013). 

DTM đất trống 

Mặt cắt ngang với cao 
trình lũ 

Mô hình địa hình mặt đất và bề 
mặt phân cắt để xác định  

phạm vi lũ 

Bề mặt 3D nhân tạo hình thành do 
cao trình lũ hình tam giác giữa  

các mặt cắt ngang 
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3.3.2.3 Kết quả lập mô hình thủy lực 2D  

Mô hình thủy lực 2D tạo ra một mạng lưới địa lý tham chiếu của mực nước lũ, độ sâu và vận 
tốc tại các khoảng thời gian thông quamỗi bước thời gian trong quá trình mô phỏng mô hình. 
Những dữ liệu lưới này có thể được mở và xem bằng phần mềm mô hình thủy lực hoặc 
phần mềm GIS và các gói phần mềm soạn thảo như ArcGIS và AutoCAD. Các giá trị tối đa 
tại mỗi ô dữ liệu lưới cũng được ghi chép thành các lưới riêng biệt. 

Các kết quả kỹ thuật số từ mô hình 2D có thể được sử dụng trực tiếp bằng phần mềm GIS 
hoặc phần mềm dự thảo để xây dựng bản đồ ngập lụt. Thời gian lũ đến ban đầu và thời gian 
lũ đến đỉnh được lấy từ mô hình 2D bằng việc kiểm tra đường quá trình mực nước tại các vị 
trí quan tâm. 

3.3.2.4 Lập bản đồ cường độ lũ 

Cường độ lũ lụt được sử dụng trong việc tính toán khả năng thiệt hại đối với cư dân và các 
công trình xây dựng trong phần đánh giá hậu quả hạ lưu (xem Phần 4.0). Cường độ lũ 
thường được định lượng bằng chiều sâu nhân với vận tốc (DV). Cả hai mô hình thủy lực 1D 
và 2D có thể được sử dụng để xây dựng dữ liệu lưới DV cho quá trình lập bản đồ, tuy nhiên 
như đã nêu tại Mục 3.2.3, mô hình 1D chỉ cung cấp thông tin về vận tốc một cách giới hạn. 

Bảng 3.10 và Hình 3.5 cung cấp hướng dẫn về cách tính tham số cường độ lũ (DV) lúc tình 
trạng dòng chảy trở nên nguy hiểm đối với người lớn khi tiếp xúc trực tiếp với nước lũ (ví dụ 
như những người đang sơ tán hoặc những người đang ở ngoài đường vào thời điểm xảy ra 
lũ). Bảng này và các con số liên quan đến tính mạng của người lớn. Đối với những người dễ 
bị tổn thương như trẻ em và người già, có thể không an toàn cho các giá trị DV thấp hơn so 
với những số liệu thể hiện trong Bảng 3.10 và Hình 3.5. 

Bảng 3.11 và Hình 3.6 cung cấp hướng dẫn về cách tính tham số DV liên quan đến tình 
trạng dòng chảy bắt đầu gây thiệt hại đối với các tòa nhà xây dựng 1-2 tầng được xây dựng 
bằng gạch, bê tông. Thiệt hại đối với tòa nhà xây dựng 3 tầng bê tông và gạch cũng được 
đưa ra trong Hình 3.6 từ số liệu được trình bày trong USACE (1985). 

Mối quan hệ thiệt hại tương tự như đã thể hiện trong Bảng 3.11 và Hình 3.6 đối với tòa nhà 
1-2 tầng bằng gỗ cũng được tìm thấy trong RESCDAM (2000) nhưng những mối quan hệ 
thiệt hại này áp dụng cho các tòa nhà gỗ được xây dựng tại Mỹ và châu Âu. Đối với những 
ngôi nhà sàn gỗ Việt và những tòa nhà gỗ không không ít chắc chắn hơn thiệt hại ở cường 
độ lũ nhỏ giá trị (DV) hơn dự kiến so với những số liệu thể hiện trong RESCDAM (2000). 

Một phân tích của Graham (1999) về 16 sự cố vỡ đập lịch sử đập đã chứng minh rằng các 
thông số cường độ lũ (DV), thiệt hại tương ứng và mất mát về cuộc sống là lớn nhất ở 
những khu vực gần đập. Theo báo cáo về 16 sự cố vỡ đập này có tổng số 449 trường hợp 
tử vong trong đó 61% là trong phạm vi5 km của đập, 35% từ 5 đến 11 km và 4% vượt quá 
11 km. Tuy nhiên các yếu tố vị trí cụ thểvề địa hình địa phương, hiệu quả của việc sơ tán và 
khoảng cách từ đập tới cộng đồng ở hạ lưu sẽ quyết định mức độ thiệt hại và tổn thất do sự 
cố vỡ đập hoặc xả tràn gây ra. 

 

 



Dự án An toàn Đập và Vùng hạ lưu - Tháng 11 năm 2015 
 

 

32 Tài liệu hướng dẫn, Chương 5, Ảnh hưởng của thiên tai đối với công đồng ở hạ lưu 
 

Bảng 3.10 Mối quan hệ giữa cường độ lũ (DV) và mức độ an toàn của người lớn khi tiếp xúc trực tiếp với 
nước lũ (chuyển thể từ Cox, et al, 2010) 

Thông số cường độ lũ 

(Độ sâu x Vận tốc = DV) 

(m2/s) 

Mức độ an toàn đối với người lớn khi 

tiếp xúc trực tiếp với nước lũ 

DV = 0 An toàn 

DV < 0.6 

(độ sâu < 1.2 m và vận tốc < 3 m/s) 
Mức độ nguy hiểm thấp 

DV = 0.6 – 1.2 

(độ sâu < 1.2 m và vận tốc < 3 m/s) 
Mức độ nguy hiểm đáng kể 

DV > 1.2 Mức độ nguy hiểm nghiêm trọng 

Mức độ nguy hiểm thấp: Tình trạng dòng chảy ở mức mà hầu hết người lớn có thể đi lại được  

Mức độ nguy hiểm đáng kể: Tình trạng dòng chảy nguy hiểm đối với hầu hết người lớn 

Mức độ nguy hiểm nghiêm trọng: Tình trạng dòng chảy nguy hiểm đối với tất cả mọi người 

 

 
Hình 3.5 Quan hệ giữa độ sâu lũ, vận tốc và mức độ an toàn của người lớn khi tiếp xúc với nước lũ (thích 
hợp với Cox, et al, 2010). 
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Bảng 3.11 Mối quan hệ giữa các thông số cường độ lũ (DV) và thiệt hại đối với những tòa nhà xây dựng 1-2 
tầng, các công trình xây dựng bằng gạch, bê tong (thích hợp với RESCDAM, 2000) 

Loại hình công trình 

xây dựng 

Thông số cường độ lũ 

(Độ sâu x Vận tốc = DV) 

(m2/s) 

Thiệt hại đối với những tòa nhà 

xây dựng 1-2 tầng, các công 

trình xây dựng bằng gạch, bê 

tông 

Công trình xây dựng gạch & 

bê tông 

DV <3 

(và V < 2 m/s) 
Thiệt hại do ngập lụt 

DV = 3 to 7 

(và V > 2 m/s) 
Thiệt hại một phần 

DV > 7 

(và V > 2 m/s) 
Phá hủy toàn bộ 

Thiệt hại do ngập lụt: Thiệt hại tương tự như thiệt hại do lũ lụt trên sông với vận tốc thấp. Không gây thiệt hại 
về kết cấu công trình. 

Thiệt hại một phần: Tổn thất về kết cấu công trình ở mức độ vừa phải, nghĩa là cửa sổ và cửa chính bị ảnh 
hưởng. Ít gây thiệt hại về kết cấu chính của tòa nhà. 

Phá hủy toàn bộ: Sập toàn bộ kết cấu hoặc gây thiệt hại lớn đến kết cấu yêu cầu phải phá dỡ và xây dựng lại. 

 

 
Hình 3.6 Mối quan hệ giữa độ sâu, vận tốc lũ và thiệt hại đối với những tòa nhà xây dựng bằng gạch, bê 
tong (thích hợp với RESCDAM, 2000 and USACE, 1985). 
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3.3.3 Các thành phần bản đồ dạng in được khuyến nghị 

Nếu người sử dụng yêu cầu bản đồ dạng in thì các yếu tố tối thiểu về bản đồ được khuyến 
nghị như sau: 

 Bản đồ nền: yêu cầu bản đồ cơ bảnrõ ràng, dễ giải thích, bao phủ được thông tin 
ngập lũ. Khuyến nghị sử dụng chuỗi bản đồ VN2000 địa hình tỷ lệ 1:50,000 hoặc 
1:25,000. 

 Tỷ lệ bản đồ: Sử dụng bản đồ tỷ lệ phù hợp phụ thuộc vào phạm vi khu vực ngập lụt 
được mô hình hóa. Nên sử dụng bản đồ tỷ lệ nhỏ nhất 1:50,000 hoặc bằng bản đồ tỷ 
lệ tốt hơn (1:25,000 hoặc 1:10,000) đối với các khu vực có mật độ dân cư cao.  

 Kích thước bản đồ: Thông tin trên bản đồ lũ lụt nên được sản xuất rõ ràng dễ đọc khi 
in trên khổ giấy A3. 

 Thông tin cơ bản của bản đồ: các mục sau đây nên bao gồm trên bản đồ lũ lụt: tiêu 
đề bản đồ, chỉ số bản đồ, mũi tên phía bắc, thanh tỷ lệ bản đồ, chú giải và ngày lập 
bản đồ. 

 Thông tin ngập lụt: Khu vực ngập lụt nên được tô màu xanh đậm đủ rõ để xem bản 
đồ nền. Những chỗ đánh dấu nên được đặt trên bản đồ để hiển thị khoảng cách, in 
terms of river chainage, hạ lưu đập với cự ly 1 km hoặc 5 km phụ thuộc vào quy mô 
tình trạng ngập úng. 

 Thời gian truyền sóng lũ: Đối với bản đồ kịch bản vỡ đập “ngày nắng”nên chỉ ra thời 
gian lũ bắt đầu và thời gian lũ đến đỉnh. 

Một ví dụ về một bản đồ lũ với các yếu tố bản đồ trên được đưa ra trong Hình 3.7 từ 
FEMA (2013). 
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Hình 3.7 Ví dụ bản đồ lũ của FEMA (2013). 

 

VỠ ĐẬP SÔNG LỚN 
Bảng tính 1 of 7 

Chú thích 

Vị trí bảng tính 

Đập sông 
lớn 

Thời gian lũ đến < 10’ 
Độ sâu lũ lớn nhất (SD) = 0.7 m 
Độ sâu lũ lớn nhất (PMF) = 1.0 m

Ngập lụt do vỡ đập ngày nắng 

Ngập lụt vỡ đập do lũ PMF  

Cấu trúc ngập lụt 

Đập 

Khoảng cách từ đập đến hạ lưu (Km)

Thời gian đến 

Suối 

Hồ chứa 

Ranh giới huyện 

Ranh giới xã 

The methods used to develop inundation zones 
and flood wave arrival times are approximate and 
should only be used as guidance for establishing 
evacuation zones. Actual areas inundated will 
depend on actual failure and pre-failure 
hydrological conditions and may differ significantly 
from information shown on maps. 

Thời gian đến <5’ 
Độ sâu lũ lớn nhất (SD)= 1.3 m  
Độ sâu lũ lớn nhất (SD) = 1.9 m 

Thời gian lũ đến < 5’ 
Độ sâu lũ lớn nhất (SD) = 1.5 m  
Độ sâu lũ lớn nhất (PMF) = 1.9 m

 

 

metres 
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4.0 ĐÁNH GIÁ HẬU QUẢ Ở VÙNG HẠ LƯU 

4.1 GIỚI THIỆU 

Phần này mô tả quá trình áp dụng kết quả mô hình hiểm họa lũ lụt (xem Mục 3.0) và xác 
định hậu quả có thể xảy ra đối với cộng đồng bị ảnh hưởng do ngập lụt. 

Trong phần này các từ ngữ quan trọng liên quan đến mô hình hậu quả được giới thiệu đầu 
tiên tại Mục 4.2. Sau đó các hướng dẫn cho việc thực hiện đánh giá hậu quả ở mức độ chi tiết 
và phức tạp khác nhau được cung cấp tại Mục 4.3 và 4.4, bao gồm cả việc sử dụng phần 
mềm mô hình tổn thất RiskScape để tiến hành phân tích hậu quả định lượng một cách chi tiết. 

4.2 THUẬT NGỮ CHÍNH 

Hiểm họa 

Hiểm họa là sự cố thiên nhiên có khả năng ảnh hưởng đến đời sống con người, tài sản, 
công trình xây dựng và kinh tế. Mức độ hiểm họa phụ thuộc vào đặc điểm của sự cố thiên 
tai. Hiểm họa thường được phân loại như sau: 

 Độ lớn/ Cường độ –Mức độ lớn của hiểm họa như thế nào? Độ sâu và vận tốc của nước 
lũ là gì? 

 Thời lượng – Sự cố thiên tai xảy ra trong bao lâu? 

 Phạm vi - khu vực địa lý nào có khả năng bị ảnh hưởng? 

 Tốc độ - mức độ tấn công ban đầu từ vài giây đến vài giờ (như động đất, sóng thần, lũ 
quét); từ vài giờ đến vài ngày (như gió bão, mực nước dâng do bão, lũ lụt trên sông) 
hoặc tốc độ chậm (như hạn hán)? 

Các yếu tố chịu rủi ro 

Các yếu tố bị tác động do thiên tai (như tính mạng con người, tài sản, công trình xây dựng, 
cơ sở hạ tầng, kinh tế...) thường được gọi là "yếu tố có nguy cơ rủi ro". 

Khả năng xảy ra 

Mức độ thường xuyên xảy ra các sự kiện như thế nào? Các kịch bản mô hình lũ lụt thường 
được mô tả bởi Xác suất vượt hàng năm (AEP). Các AEP là hiểm họa tự nhiên có thể xảy ra 
hàng năm (mưa hoặc lũ lụt). Lập mô hình lũ lụt thường xét đến mức độ thường xuyên, các sự 
cố lũ nhỏ hơn 1:50 AEP, và hậu quả cao, các sự cố có xác suất thấp như Lũ Cực hạn (PMF). 

Hậu quả 

Hậu quả mô tả những tác động hoặc kết quả của hiểm họa xảy ra mà chúng ta đánh giá (các 
yếu tố có nguy cơ rủi ro cao) như con người, sinh kế (công việc), các công trình xây dựng, 
cơ sở hạ tầng và nông nghiệp. Những hậu quả này được điều chỉnh do mức độ nghiêm 
trọng của hiểm họa (như độ sâu nước lũ), khu vực nguy hiểm đối với các yếu tố có nguy cơ 
rủi ro và vùng dễ bị tổn thương. Hậu quả có thể được mô tả một cách định lượng (như 
những ảnh hưởng này có thể là ít, trung bình, nghiêm trọng và rất nghiêm trọng) hoặc định 
lượng số người tử vong, bị thương, thiệt hại về kinh tế, chi phí tái xây dựng lại và số lượng 
người bị mất việc làm. 
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Nguy cơ phơi nhiễm 

Nguy cơ phơi nhiễm là một hàm số của các vị trí và độ cao của các yếu tố có nguy cơ rủi ro 
so với mức độ hiểm họa. Vùng ngập lũ là một yếu tố đầu vào quan trọng đối với việc lập mô 
hình hậu quả, tuy nhiên khi xác định những thiệt hại và tổn thất thực tế chúng ta cần định vị 
các yếu tố có nguy cơ rủi ro, khi nào thì thực sự bị ngập lụt và thiệt hại khi đó là bao nhiêu. 

Tính dễ bị tổn thương 

Tính dễ bị tổn thương được xác định bởi các thuộc tính hoặc đặc trưng của các yếu tố có 
nguy cơ rủi ro cao bị gia tang mức hư hại, mất mát hoặc thiệt hại khi bị ảnh hưởng do mối 
hiểm họa gây ra. Một yếu tố ở trong vùng dễ bị tổn thương sẽ phải chịu thiệt hại/tổn thất lớn 
hơn so với khu vực ít bị tổn thương khi có cùng hiểm họa lũ lụt xảy ra. 

Mô hình định lượng tổn thất 

Mô hình định lượng liên quan đến việc xác định những tác động của hiểm họa để đưa ra kết 
quả bằngcon số chẳng hạn như số người tử vong, số của các tòa nhà bị phá hủy, chi phí 
xây dựng lại hoặc thời gian di dời. Việc đưa ra kết quả định lượng từ mô hình tổn thất yêu 
cầu dữ liệu đầu vào bằng số như số lượng người dân và số lượng nhà ở. 

Di dời 

Sự di dời là khoảng thời gian công trình hoạt động không đúng mục đích với đơn vị tính là 
ngày hoặc tuần. Sự di dời xảy ra khi một công trình bị hư hại đến mức độ không thể sử dụng 
được hoặc cần được dọn dẹp, sửa chữa hoặc tái xây dựng. 
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4.3 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HẬU QUẢ Ở MỨC ĐỘ TRUNG BÌNH 

4.3.1 Giới thiệu 

Phần này mô tả phương pháp xác định những tác động ảnh hưởng do lũ lụt đối với con 
người, tài sản và đất nông nghiệp. Phương pháp này dựa vào mức độ ngập lụt có sử dụng 
các phương pháp được nêu tại Mục 3.0 kết hợp với không ảnh và bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 
10.000 hoặc 1: 25.000 có bao gồm phạm vi ngập lụt ở hạ lưu đập. 

Các kết quả đưa ra từ phương pháp này đối với một kịch bản lũ gồm: 

 Ước tính tổng số dân có nguy cơ rủi ro (PAR) bị ảnh hưởng do ngập lụt 

 Các yếu tố chính có nguy cơ ảnh hưởng do ngập lụt (như nhà ở, đất nông nghiệp, cơ 
sở hạ tầng quan trọng như cầu phà, đường giao thông, các dịch vụ khẩn cấp, các 
công trình thương mại hoặc công nghiệp quy mô lớn). 

Cần lưu ý rằng phương pháp được nêu trong phần này không tính toán tổn thất về người và 
thiệt hại về kinh tế đối với các yếu tố có nguy cơ rủi ro cao. Phương pháp tiếp cận tính toán 
tổn thất về người và ảnh hưởng về kinh tế do lũ lụt được nêu chi tiết hơn ở Mục 4.4. 

4.3.2 Yêu cầu về dữ liệu 

Để thực hiện đánh giá này cần phải có các dữ liệu sau: 

 Các lớp hiểm họa lũ lụt trong định dạng GIS thu được bắt nguồn sử dụng các kỹ thuật 
xây dựng mô hình và lập bản đồ thủy lực nêu tại Mục 3.0. 

 Bản đồ địa hình bao gồm phạm vi ngập lụt ở định dạng GIS. Dữ liệu bản đồ địa hình 
có độ phân giải cao nhất nên được sử dụng nếu có thể. Bản đồ tỷ lệ 1: 10.000 được 
ưa thích, tuy nhiên nếu bản đồ tỷ lệ này không có sẵn thì bản đồ tỷ lệ 1: 25.000 cũng 
có thể sử dụng được. 

 Không ảnh bao gồm cả phạm vi ngập lụt bằng định dạng GIS. 
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4.3.3 Phương pháp xác định các yếu tố có nguy cơ rủi ro 

4.3.3.1 Tổng quan 

Các dữ liệu liệt kê trong Phần 4.3.2 được sử dụng làm đầu vào trong phần mềm GIS (như: 
ArcGIS, QGIS...) để xác định các yếu tố có nguy cơ rủi ro trong vùng ngập lụt (như các hộ 
gia đình, cơ sở hạ tầng, đất nông nghiệp...) - xem định nghĩa các yếu tố có nguy cơ rủi ro 
cao tại Mục 4.2. Hình 4.1 đưa ra ví dụ minh họa quá trình này và các phần dưới đây sẽ cung 
cấp thông tin chi tiết hơn. 

 
Hình 4.1 Sơ đồ minh họa phương pháp đánh giá hậu quả ở mức độ trung bình. 

4.3.3.2 Phạm vi đánh giá 

Phương pháp mô tả trong phần này là một phương pháp đánh giá dựa vào kịch bản trong 
đó các yếu tố có nguy cơ rủi ro được xác định đối với một kịch bản lũ. Nhiều kịch bản 
thường được phân tích để đánh giá ảnh hưởng của lũ đối với một loạt các sự cố (ví 
dụ:1:100 AEP, 1:500 AEP, các kịch bản vỡ đập). 

Phương pháp này đưa ra việc tính toán số người tiếp xúc trực tiếp với nước lũ trong vùng 
ngập lụt nếu những người này không có kế hoạch sơ tán. Điều này được gọi là PAR trước 
khi sơ tản. Trên thực tế chỉ có một tỷ lệ nhỏ số dân bị ảnh hưởng do lũ lụt do công tác cảnh 
báo và sơ tán. 

Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến số lượng thực tế của người bị ảnh hưởng do lũ lụt, kể cả độ 
sâu của dòng chảy, vận tốc, thời gian ngập trong ngày, cảnh báo trước, địa hình, các tuyến 
đường giao thông và sự thay đổi về dân số. Nhiều yếu tố được xem xét trong việc đánh giá 
hậu quả chi tiết được nêu trong Phần 4.4. 
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4.3.3.3 Xác định các yếu tố có nguy cơ rủi ro 

Để xác định các yếu tố nguy cơ cho một kịch bản lũ, nên phân tích các lớp độ sâu lũ, dữ liệu 
bản đồ địa hình và ảnh chụp hàng không trong phần mềm GIS. 

Việc đánh giá một khúc sông lớn ở hạ lưu đập nên chia thành nhiều khu vực nhỏvới độ dài 
có thể quản lý được. Hình 4.2 minh họa quá trình này. Chiều dài của vùng đánh giá chỉ 
khoảng 1 km, còn chiều dài chính xác sẽ phụ thuộc vào mức độ ngập lụt và mật độ của các 
tòa nhà bị ảnh hưởng do ngập lụt. 

Các yếu tố có nguy cơ rủi ro ở hạ lưu đập và mức độ ngập lụt nên được xác định trong phần 
mềm GIS bằng cách phân tích các dữ liệu bản đồ địa hình và ảnh chụp trên không. Dưới 
đây là các yếu tố có nguy cơ cao cần được xác định ở từng vùng và lập thành bảng: 

 Nhà ở 

 Các cơ sở hạ tầng quan trọng và thiết yếu như: 

˗ Các cơ sở hạ tầng cần thiết trong trường hợp khẩn cấp (bệnh viện, cảnh sát, 
dịch vụ cứu hỏa) 

˗ Công trình công nghiệp, thương nghiệp hoặc cơ sở hạ tầng cộng đồng (như 
trường học, nhà máy điện, nhà máy, sân bay) 

 Hệ thống giao thông vận tải (như đường giao thông chính, cầu, đường sắt) 

 Hệ thống dịch vụ tiện ích (như cấp điện, cấp nước, đường dây viễn thông) 

 Đất nông nghiệp 

Bảng 4.2 đưa ra một ví dụ về các yếu tố có nguy cơ rủi ro cao. 

Việc mô tả các yếu tố có nguy cơ rủi ro cao càng nhiều chi tiết càng tốt, bao gồm cả diện 
tích đất nông nghiệp, độ dài quãng đường hoặc đường sắt bị ngập nước. Kiểm tra các vị trí 
đề xuất nếu không thể xác định việc sử dụng xây dựng bằng phân tích bản đồ địa hình và 
ảnh chụp trên không. Thông tin sử dụng xây dựng chính xác là rất quan trọng để đánh giá. 

Việc ước tính số lượng sử dụng từng yếu tố có nguy cơ rủi ro xác định ở vùng ngập lụt là rất 
cần thiết.Tính toán số lượng sử dụng trong các tòa nhà cố định có thể được đánh giá dựa 
vào hướng dẫn trong Bảng 4.1. Khi xác định tỷ lệ sử dụng, cần xem xét đến số lượng cư 
dân cư trú tạm thời trong vùng bị ngập lụt (như ngư dân, khách du lịch/cắm trại, lao động 
nông nghiệp...). 

Bảng 4.1 Hướng dẫn đánh giá các tổ hợp thông tin của trận lũ đồng thời 

Yếu tố có nguy cơ rủi ro Sử dụng 

Nhà ở 4 người/hộ gia đình 
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Hình 4.2 Sơ đồ đánh giá hậu quả bằng Phương pháp đánh giá mức độ trung bình. 
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Bảng 4.2 Ví dụ về các yếu tố chịu rủi ro 

Khu 

vực 

Khoảng 

cách từ đập 
Mô tả các yếu tố chịu rủi ro Đơn vị 

Độ sâu 

nước lũ 

lớn nhất 

Số người 

sử dụng Bắt 

đầu 

Kết 

thúc 

1 0 km 1 km Trạm thủy điện 1 No. 3.2 1 

2 1 km 2 km 

Nhà ở, Xόm 22 1 No. 1.1 4 

Nhà ở, Xόm 22 1 No. 0.8 4 

Nhà ở, Xόm 22 1 No. 1.6 4 

Nhà ở, Xόm 22 1 No. 0.3 4 

Nhà ở, Xόm 22 1 No. 0.5 4 

Nhà ở 1 No. 0.5 4 

Nhà ở, Xόm 22 1 No. 0.6 4 

Nhà ở, Xόm 22 1 No. 0.5 4 

Đường làng 1.3 km 1.5 4 

Đất nông nghiệp, Xόm 22 23 ha 1.2 - 

Đất nông nghiệp, Xόm 22 141 ha 1.1 - 

Cầu đường nông thôn - - - 

3 2 km 3 km None - - - 

4 3 km 4 km 

Cầu đường bộ đô thị (DT 545) - - - 

Nhà ở, Xόm 12 1 No. 2.3 4 

Nhà ở, Xόm 12 1 No. 3.1 4 

Nhà ở, Xόm 12 1 No. 2.9 4 

Nhà ở, Xόm 12 1 No. 2.2 4 

5 4 km 5 km 

Nhà ở, Xόm 12 1 No. … 4 

Nhà ở, Xόm 12 1 No. 0.5 4 

Nhà ở, Xόm 12 1 No. 0.6 4 

Nhà ở, Xόm 12 1 No. 0.5 4 

Nhà ở, Xόm 12 1 No. 1.5 4 

Đường rải nhựa 0.8 km 1.2 - 

Nhà máy dệt 1 No. 1.3 24 

Đất nông nghiệp, Xόm 22 257 ha 1.1 - 

Tổng số dân có nguy cơ rủi ro 97 
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4.3.4 Tổng kết 

Phương pháp này đưa ra dự báo số dân có nguy cơ rủi ro trước khi sơ tán và danh mục các 
yếu tố có nguy cơ rủi ro do lũ lụt gây ra. Kết quả đánh giá được tổng hợp và chỉ ra trong 
Bảng 4.2. 

Lưu ý rằng phương pháp nêu ra trong phần này không tính đến tổn thất về người hay thiệt 
hại ước tính và chi phí kinh tế đối với các yếu tố có nguy cơ rủi ro. Phương pháp tính toán 
tổn thất và những ảnh hưởng kinh tế dự kiến do ngập lụt được nêu trong phương pháp luận 
chi tiết hơn ở Mục 4.4. 

Bảng 4.3 Bảng tống hợp. 

Hạng mục Đơn vị 
Số 

lượng 

Con người 

Tổng số dân có nguy cơ rủi ro No. 97 

Công trình 

Nhà ở No. 17 

Thương mại No. - 

Công nghiệp No. 1 

Công trình công cộng No. - 

Bệnh viện No. - 

Dịch vụ cơ sở hạ tầng 

Cấp nước (#) No. - 

Thoát nước (#) No. - 

Trạm biến áp (#) No. - 

Viễn thông (#) No. - 

Nghĩa trang(#) No. - 

Đường rải nhựa (km) km 2.7 

Đường đất (km) km - 

Đường sắt (km) km - 

Đường dây tải điện (km) km - 

Số lượng các cây cầu No. 2 

Tài sản nông nghiệp (ha) ha 421 

Tài sản của chủ sở hữu đập 

Công trình đập No. 1 

Trạm phát điện, máy móc, trạm phân phối điện, tài sản thủy lợi No. 1 

 



Dự án An toàn Đập và Vùng hạ lưu - Tháng 11 năm 2015 

 

44 Tài liệu hướng dẫn, Chương 5, Ảnh hưởng của thiên tai đối với công đồng ở hạ lưu 
 

4.4 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HẬU QUẢ CHI TIẾT 

4.4.1 Giới thiệu 

Phần này giới thiệu về phương pháp luận của quá trình đánh giá hậu quả chi tiết sử dụng 
mô hình định lượng tổn thất RiskScape. Mô hình định lượng tổn thất liên quan đến việc xác 
định các ảnh hưởng của thiên tai và đưa ra những kết quả ở dạng số liệu như số người 
thương vong, số lượng nhà cửa bị phá hủy, chi phí và thời gian thay thế sửa chữa. 

Mô hình định lượng tổn thất thích hợp và được khuyến nghị sử dụng trong những tình 
huống sau: 

 Thông tin chi tiết về vấn đề an toàn (số lượng người bị thương, ước tính số lượng tử 
vong) và thiệt hại kinh tế đối với công trình xây dựng và cơ sở hạ tầng do lũ lụt gây ra. 

 Khi cần đánh giá vùng nguy hiểm lớn về tài sản (nhà cửa và con người) và cần xem 
xét một loạt các kịch bản lũ lụt khác nhau. 

 Các nhà hoạch định kế hoạch khẩn cấp cần thông tin chi tiết để đưa ra nhữnglựa chọn 
nhằm cải thiện hiệu quả của việc lập kế hoạch và ứng phó khẩn cấp. 

Việc xác định mô hình định lượng tổn thất do lũ lụt cần có các thông tin về không gian địa lý 
chi tiết và các yếu tố có nguy cơ rủi ro để có được các kết quả phù hợp. Mục này mô tả cách 
thiết lập dữ liệu sử dụng trong phần mềm RiskScape để đưa ra mô hình hậu quả tiềm năng 
của một loạt các kịch bản lũ. 

Các mục sau mô tả quá trình lập ra mô hình hậu quả sử dụng phần mềm RiskScape. Giả 
thiết những người sử dụng phần mềm này đều được đào tạo và quen thuộc với các công 
việc cài đặt, sử dụng và đọc kết quả phần mềm Riskcape. 

4.4.2 Tổng quan về RiskScape 

Phần mềm xây mô hình định lượng tổn thất RiskScape được phát triển bởi GNS Science và 
Học viện nghiên cứu về nước và khí hậu Quốc gia của New Zealand (NIWA) và được sử 
dụng trong việc phân tích hậu quả và tổn thất do thiên tai (RiskScape, online; Schmidt et al, 
2011). Phân mềm RiskScape được sử dụng để lập mô hình về các vấn đề sau: 

 Tác động đến dân số: số người thương vong (người chết và bị thương); 

 Tác động đến xã hội: số lượng người và thời gian sơ tán;  

 Tác động đến kinh tế: chi phí trực tiếp cho việc sửa chữa thay thế tài sản và dọn dẹp 
hiện trường; 

 Tình trạng thiệt hại: mức độ thiệt hại và số lượng các công trình bị hư hỏng; 

 Suy thoái kinh tế: số lượng nhân công nghỉ việc; 

 Thiệt hại về nông nghiệp: chi phí kinh tế. 

Các yêu cầu tối thiểu để lập mô hình hậu quả lũ lụt khi sử dụng phần mềm RiskScape là: 

1. Hiểm họa lũ lụt: lớp không gian địa lý bằng các thông số cường độ hiểm họa (độ 
sâu lũ) 

2. Cơ sở dữ liệu về tài sản: lớp không gian địa lý về nhà cửa và cơ sở hạ tầng với các 
thuộc tính cần thiết để xác định các khu vực dễ bị tổn thương (cơ sở dữ liệu thông tin 
về vật liệu xây dựng, độ cao nền và chi phí tái xây dựng) 
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3. Hàm thiệt hại: sử dụng để đánh giá xấp xỉ các yếu tố rủi ro và tính toán mức độ thiệt 
hại với các cường độ hiểm họa khác nhau 

4. Đơn vị tập hợp: sử dụng để tập hợp các kết quả theo các khu vực hành chính phù 
hợp (VD: ranh giới giữa các xã) 

Hình 4.3 và Bảng 4.4 đưa ra bảng tổng hợp các hợp phần và các yêu cầu dữ liệu của phần 
mềm RiskScape. 

Việc xây dựng mô hình bằng phần mềm RiskScape yêu cầu tất cả các dữ liệu đầu vào phải 
sử dụng cùng một hệ quy chiếu tọa độ, trong đó. khuyến nghị sử dụng hệ quy chiếu VN-
2000 / UTM Zone 48N hoặc 49N. 

Thông tin chi tiết về yêu cầu dữ liệu, phương pháp luận và cách sử dụng phần mềm 
RiskScape được trình bày tại trang web của RiskScape (tổng quan) và RiskScape wiki 
(thông tin kỹ thuật): 

 RiskScape Website (tổng quan): 

www.riskscape.org.nz 

 RiskScape Wiki (thông tin kỹ thuật): 

https://wiki-riskscape.niwa.co.nz/index.php/Main_Page 

 
Hình 4.3 Sơ đồ các phần chính của phần mềm RiskScape. 

Bảng 4.4 Yêu cầu dữ liệu và kết quả đầu ra của phần mềm RiskScape. 

Phương pháp Yêu cầu dữ liệu Kết quả đầu ra 

Mô hình định lượng 

tổn thất bao gồm các 

hàm thiệt hại sử 

dụng phần mềm 

RiskScape 

 Tập dữ liệu không gian địa lý 

 Kịch bản lũ lụt bao gồm phạm vi và độ 

sâu ngập lụt 

 Dữ liệu về tài sản công trình, dân số 

và nông nghiệp với các thông số thuộc 

tính 

 Hàm thiệt hại do lũ cho các loại công 

trình và nông nghiệp Việt Nam  

 Biên tập hợp đối với các xã và huyện  

 Số lượng công trình bị hư hại, kiểu 

thiệt hại, chi phí tái xây dựng và sửa 

chữa,  

 Số lượng người bị ảnh hưởng, số 

người thương vong (người chết và bị 

thương), 

 Thiệt hại về nông nghiệp và kinh tế 

(VND). 

 Thời gian sơ tán do nhà cửa bị hư hại.  

 Thiệt hại về nhân công sản xuất 
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Quá trình tiến hành phân tích hậu quả lũ chi tiết sử dụng phần mềm RiskScape được mô 
tả trong Bảng 4.2. Mỗi bước liệt kê trong bảng này được mô tả chi tiết hơn ở các mục 
bên dưới. 

Bảng 4.5 Yêu cầu dữ liệu và kết quả đầu ra của phần mềm RiskScape. 

STT Thành phần Mô tả Mục tham khảo 

1 Hiểm họa Xác định phạm vi và mức độ ngập lụt, sử dụng mô hình 

thủy lực và các kỹ thuật lập bản đồ 

4.4.3 

2 Cơ sở dữ liệu 

tài sản 

Tạo các cơ sở dữ liệu về tài sản đã được xác định theo 

không gian cho các thành phần rủi ro trong phạm vi vùng 

ngập lụt 

4.4.4 

3 Các hàm thiệt 

hại 

Sử dụng hàm thiệt hại lũ được mô tả trong Tài liệu Hướng 

dẫn này hoặc xây dựng các hàm mới khi cần thiết 

4.4.5 

4 Tập hợp Xác định biên của các tập hợp phù hợp cho việc xem và 

đọc kết quả (xã hoặc huyện) 

4.4.6 

5 Mô phỏng kịch 

bản 

Xác định những tác động đến con người, tài sản và đất 

nông nghiệp 

4.4.7 

6 Xem kết quả Xem kết quả hiển thị trong phần mềm Riskscape hoặc trích 

xuất kết quả dưới dạng bảng hay định dạng GIS 

4.4.8 

4.4.3 Hiểm họa lũ lụt 

Các lớp không gian địa lý của hiểm họa lũ lụt có thể được tính toán bằng các mô hình thủy lực 
sử dụng phương pháp mô tả trong Mục 3.0. Các thông tin hiểm họa lũ lụt thường bao gồm: 

 Phạm vi lũ 

 Độ sâu ngập lụt và/hoặc tốc độ dòng lũ 

 Thời gian xảy ra lũ (nếu có trong các chảy mô hình lũ lụt) 

Dữ liệu tham chiếu địa tin học hiểm họa lũ dưới định dạng GIS có thể được nhập vào phần 
mềm RiskScape bằng cách sử dụng công cụ “Hazard Builder”. 

4.4.4 Cơ sở dữ liệu tài sản 

4.4.4.1 Giới thiệu 

Phần mềm RiskScape yêu cầu cơ sở dữ liệu địa không gian của các công trình, phân bố 
dân số, thông tin kinh tế và đất nông nghiệp. 

Trong phần mềm RiskScape, số liệu về con người luôn đi kèm với các công trình. Nếu một 
công trình bị hư hại do lũ thì luôn có khả năng những người trong công trình đó cũng bị 
thương hoặc tử vong tùy theo mức độ hư hại. 

Các phần tiếp theo sẽ trình bày tóm tắt phương pháp tạo lập cơ sở dữ liệu về tài sản của 
công trình và đất nông nghiệp. 
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4.4.4.2 Xây dựng thông tin tài sản 

Tổng quan 

Bản đồ địa hình Việt Nam (loại VN2000) cho biết về mật độ và sự phân bố các công trình 
nhưng không có thông tin cần thiết để chuyển đổi sang các module về tài sản theo địa 
không gian của phần mềm RiskScape. Do vậy cần thiết phải tiến hành khảo sát, lập bản đồ 
và sử dụng phép ngoại suy đối với công trình ở các địa phương để xây dựng tập dữ liệu 
tài sản cho khu vực cần nghiên cứu. Phương pháp này yêu cầu việc lấy mẫu nền, diễn giải 
các dữ liệu không gian sẵn có, sử dụng các kiến thức về thuộc tính xây dựng và kỹ thuật 
của công trình và phương pháp ngoại suy từ các công trình được lấy mẫu sang các vùng 
không được lấy mẫu. 

Việc xây dựng thông tin tài sản bao gồm 5 nhiệm vụ chính: 

1. Phác thảo phạm vi hiểm họa lũ lụt 

2. Thu thập thuộc tính của các công trình trong phạm vi hiểm họa lũ lụt (khảo sát thực địa 
sử dụng công cụ thu thập dữ liệu kỹ thuật số, RiACT cùng với các thông tin về thực 
tiễn xây dựng ở địa phương). 

3. Xây dựng kế hoạch lập bản đồ các công trình điển hình bằng cách: 

˗ Phân loại các vùng cần nghiên cứu thành các khu vực đồng nhất (tương tự về 
công năng sử dụng, năm và vật liệu xây dựng và các yếu tố quan trọng khác đối 
với việc lập mô hình thiệt hại do lũ) và xác định số lượng công trình trong mỗi 
khu vực đồng nhất đó. 

˗ Sử dụng các kết quả thống kê để mô tả đặc điểm thuộc tính của công trình trong 
mỗi khu vực đồng nhất (phân bố sử dụng, năm và vật liệu xây dựng, số tầng, độ 
cao sàn tầng 1 …) từ các khảo sát thực địa và các thông tin về thực tiễn xây 
dựng ở địa phương. 

4. Xây dựng bản đồ đồng nhất bao gồm số liệu về dân số và nhà ở. Ước tính số lượng công 
trình, phân bố vật liệu xây dựng, năm xây dựng, số tầng, độ cao sàn tầng 1 … cho tất cả 
các vùng cần nghiên cứu. 

5. Nhập số liệu công trình vào phần mềm RiskScape. 

Phân loại theo các vùng đồng nhất  

Các mục đíchsử dụng công trình là yếu tố cần thiết cần được phân loại trong cơ sở dữ liệu 
về tài sản công trình. Bảng 4.6 đưa ra các hạng mục sử dụng đất được khuyến nghị nên 
xem xét. 

Sau đó, hku vực nghiên cứu cần được phân thành các đa giác gồm các công trình có mục 
đích sử dụng tương tự bằng cách phân tích các không ảnh. Những đa giác này được định 
nghĩa như là các “vùng đồng nhất”. Ví dụ trung tâm thị xã được biểu thị là một đa giác với 
mục đích sử dụng là thương mại còn các vùng dân cư được nhóm lại thành các đa giác với 
mật độ cao thấp khác nhau – tham khảo Hình 4.4. 

Bản đồ các vùng đồng nhất ban đầu có thể được phác họa bằng cách sử dụng các không 
ảnh và sẽ được tinh chỉnh sau khi tiến hành khảo sát thực địa. Đối với một số công trình 
giáo dục và y tế thì việc xác định các đa giác là tương đối đơn giản do các vị trí này khá nổi 
bật và các cạnh của đa giác cũng khá dễ nhận biết. 
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Cần chú ý rằng mặc dù các vùng đồng nhất được nhóm thành các khu vực có cùng mục sử 
dụng nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả các tài sản trong vùng đó đều thuộc hạng mục 
được phân loại. Ví dụ có thể có một vài công trình nhà ở nằm trong vùng thương mại. Do có 
thể có các vùng “hỗn hợp” này nên điều quan trọng là phải hiệu chỉnh số lượng của từng loại 
hình sử dụng dựa vào số liệu trong các tài liệu thống kê hàng năm của Chính phủ nhằm đưa 
ra chắc chắn về số lượng của các công trình thương mại, nhà ở và tòa nhà Chính phủ. 

Bảng 4.6 Các hạng mục sử dụng chính trong việc lập bản đồ vùng đồng nhất. 

Vùng đồng nhất Viết tắt 

Thương mại COM 

Giáo dục EDU 

Chính phủ GOV 

Bệnh viện HSP 

Công nghiệp IND 

Nhà ở RES 

Nông nghiệp (tách riêng) 

 
Hình 4.4 Ví dụ về sơ đồ vùng đồng nhất để xác định các đa giác gồm các công trình có mục đích sử dụng 
tương tự. Chú ý là vùng GOV nằm gần sông và vùng HSP nằm ở bên phải phía dưới bản đồ. 

Phân loại theo thuộc tính công trình 

Các thuộc tính sau cần được xác định cho mỗi công trình trong cơ sở dữ liệu tài sản: 

 Độ cao sàn (so với nền) 

 Diện tích nền  

 Tổng diện tích mặt sàn (diện tích nền nhân với số tầng) 

 Vật liệu xây dựng (vật liệu khung và tường) 

 Mục đích sử dụng (xem Bảng 4.6) 

Thương mại 

Giáo dục 

Chính phủ 

Bệnh viện 

Công nghiệp 

Nhà ở 
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 Chất lượng xây dựng (thứ hạng từ 1 đến 5) 

 Thiết kế kết cấu (bất kỳ điểm yếu đáng kể nào) 

Các thuộc tính này được xác định đối với mỗi loại công trình (xem Bảng 4.6) dựa trên quá 
trình khảo sát thực địa kết hợp với các thông tin sẵn có của thực tiễn xây dựng ở địa phương. 

Việc khảo sát thực địa nên được tiến hành bằng cách sử dụng ứng dụng di động RiACT 
(công cụ thu thập thuộc tính tài sản cá nhân thời gian thực) (tham khảo Hình 4.5). Đây là 
một công cụ thu thập dữ liệu số có thể truy cập đến cơ sở dữ liệu tài sản trực tuyến (tham 
khảo Hình 4.6). Các thuộc tính trên có thể được xác định tại thực địa và nhập vào ứng dụng 
RiACT. Ứng dụng này được thiết kế để giao tiếp với phần mềm RiskScape nhằm thực hiện 
việc chuyển đổi các dữ liệu thu thập được thành các mô-đun tài sản theo một quá trình 
tương đối hợp lý. 

Việc tiến hành khảo sát thực địa cần có các chuyên gia về xây dựng tham gia trong nhóm 
thực hiện. Trước khi tiến hành khảo sát thì các nhân sự không phải là kỹ sư cần được đào 
tạo kiến thức để nhận biết các vật liệu, kết cấu xây dựng và các thuộc tính khác nhằm đảm 
bảo độ chính xác cho các số liệu thu thập được. 

Khuyến nghị đối với mỗi vùng đồng nhất riêng lẻ (tham khảo Bảng 4.6) thì các vùng mẫu chiếm 
ít nhất 10% diện tích xây dựng cần được đưa vào danh sách khu vực cần khảo sát thực địa. 

Từ các thuộc tính thu thập được tại các thực địa đặc trưng cho mỗi mục đích sử dụng có thể 
rút ra một số quy luật về vật liệu xây dựng điển hình và phân phối thuộc tính. Ví dụ các công 
trình nhà ở thường sử dụng cách thức xây dựng tương tự nhau nhưng vẫn có sự thay đổi về 
số tầng, chất lượng hoàn thiện và một số yếu tố khác (tham khảo Hình 4.7). 

Dựa vào việc xem xét các mục đích sử dụng và phân phối thuộc tính có thể xác định được các 
loại hình xây dựng cụ thể (Thương mại A, Thương mại B, Nhà ở A, Nhà ở B ...). Từ các mẫu 
khảo sát có thể tính được tỷ lệ các loại nhà hiện tại và sự phân bố trong các vùng đồng nhất. 

 
Hình 4.5 Giao diện ứng dụng thu thập dữ liệu công trình của phần mềm RiACT. 
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Hình 4.6 Dữ liệu tài sản trực tuyến mô tả các điểm được lựa chọn lấy mẫu và được cập nhật theo thời gian 
thực trong ứng dụng RiACT. 

 
Hình 4.7 Cách thức xây dựng hiện đại của các công trình nhà ở, tường gạch khung bê tông cốt thép, sàn lát 
xi-măng, cửa khung gỗ 
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Chi phí tái xây dựng công trình 

Việc xác định nguy cơ thiệt hại kinh tế do các công trình bị hư hại cần sử dụng đến hàm số 
tính toán chi phí tái xây dựng. Các công trình cần được phân loại để xác định chi phí tái xây 
dựng dựa trên loại công trình và chất lượng hoàn thiện cuối cùng. Phân loại công trình được 
liệt kê trong Bảng 4.7 với các kiến nghị như sau: 

Chi phí tái xây dựng chuẩn cho 1m2 (bao gồm khung tường, ốp lát và trang thiết bị) cần được 
xác định cho một công trình tiêu chuẩn thuộc Cấp 3. Chi phí này cần được tính toán dựa trên 
mặt bằng giá chung cho một mét vuông xây dựng nhà cấp 3 tại địa phương. 

Việc tính toán chi phí xây dựng mỗi mét vuông cho các loại nhà cấp tiếp theo sẽ sử dụng 
đến hệ số nhân được liệt kê trong Bảng 4.7. Phương trình tính toán chi phí được định nghĩa 
như sau: 

Chi phí xây dựng = (Tổng diện tích sàn) x (Chi phí xây dựng nhà cấp 3) x (Hệ số nhân cấp công trình) 

Bảng 4.7 Khuyến nghị về các cấp công trình và hệ số nhân để tính chi phí xây dựng. 

Cấp công trình Mô tả 
Hệ số nhân cấp 

công trình 

Cấp 1 
Không chính thức/ Tạm thời: 

Chất lượng thấp, chỉ cao cấp hơn nơi trú ẩn tạm thời  
0.1 

Cấp 2 
Dưới mức trung bình: 

Chất lượng xây dựng dưới mức trung bình (Cấp 3), 
0.6 

Cấp 3 
Mức trung bình: 

Công trình xây dựng ở mức trung bình 
1.0 

Cấp 4 
Trên mức trung bình: 

Công trình xây dựng trên mức trung bình  
1.2 

Cấp 5 
Cao cấp: 

Công trình có chất lượng cao cấp và vẻ ngoài sang trọng. 
2.0 

Mức độ sử dụng công trình 

Từ số liệu khảo sát thực địa về mật độ dân số sẽ xác định được mức độ sử dụng đối với mỗi 
loại công trình. Tuy nhiên các khảo sát này có thể bị hạn chế do thời gian và nguồn lực có 
hạn. Đối với các khu vực rộng lớn thì cần sử dụng phương pháp lấy mẫu kết hợp với số liệu 
thống kê để tính toán được mức độ sử dụng công trình tại các vùng này. 

Niên giám thống kê cho biết số liệu về dân cư và mật độ dân số của các xã và huyện, đồng 
thời cung cấp thông tin về mật độ dân số của các vùng nông thôn và thành thị. Trong trường 
hợp thời gian và nguồn lực không cho phép thực hiện khảo sát mật độ dân số chi tiết thì có 
thể sử dụng số liệu thống kê để tính toán mật độ dân số trung bình tại các tòa nhà.Sau khi 
tiến hành hiệu chỉnh tương ứng với dân số thực tế sẽ cho ra kết quả tương đối chính xác. 

Mật độ trung bình 4 người trong một nhà được ước lượng bởi Nguyen (2011) sẽ được chọn 
là số liệu điển hình cho mức độ sử dụng nhà ở tại các vùng nông thôn và thành thị. Đây là 
giá trị trung bình dựa trên số liệu điều tra dân số của Tổng cục Thống kê, tuy nhiên số liệu 
này cũng có thể thay đổi đáng kể đối với từng căn hộ riêng lẻ. 
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Ngoại suy các dữ liệu mẫu 

Việc ngoại suy cũng cần được thực hiện đối với dữ liệu khảo sát về việc lập bản đồ và lấy 
mẫu vùng đồng nhất để áp dụng cho tất cả các xã trong khu vực nghiên cứu. Quá trình 
ngoại suy dữ liệu bao gồm các bước sau: 

 Xác định mật độ công trình tại vùng lấy mẫu dựa vào không ảnh và so sánh với số liệu 
thống kê và số liệu khảo sát thực tế (Hình 4.8). 

 Gán tỷ lệ của các loại công trình được khảo sát (bao gồm các thuộc tính về số tầng, 
chất lượng xây dựng ...) để tạo ra cơ sở dữ liệu tài sản cho tất cả các vùng đồng nhất 
trong khu vực lấy mẫu. 

 So sánh tổng số lượng công trình trong khu vực lấy mẫu với số liệu niên giám thống kê 
để hiệu chỉnh và đảm bảo tổng số công trình phản ánh đúng con số thực tế. 

 Thực hiện ngoại suy đối với các xã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt còn lại bằng cách phác họa 
các vùng dân cư từ không ảnh và gán các dữ liệu thuộc tính dựa trên dữ liệu lấy mẫu 
tại các khu vực được khảo sát (Hình 4.9) 

 
Hình 4.8 Sử dụng không ảnh để ước lượng danh mục đầu tư và mật độ xây dựng trong khu vực mẫu. 
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Hình 4.9 Ví dụ về bản đồ đồng nhất sử dụng để nhân bản vùng lấy mẫu ban đầu (ảnh nhỏ) và dùng để 
ngoại suy cho tất cả các xã trong khu vực nghiên cứu. 

4.4.4.3 Tài sản nông nghiệp 

Tổng quan 

Các mục sau mô tả quá trình tạo ra cơ sở dữ liệu tài sản nông nghiệp. 

Tài sản nông nghiệp có thể được phân chia thành các loại tài sản sản xuất và tài sản vốn. 
Tài sản sản xuất được định nghĩa là các tài sản bao gồm các cơ sở sản xuất của các ngành 
như sữa, len, thịt, trái cây, rau, ngũ cốc, gỗ ... Những sản phẩm này thường là những sản 
phẩm có thể bán được cho các ngành nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp. Tài sản vốn 
được định nghĩa là tài sản cố định như đất đai, hàng rào, các tòa nhà và cây lâu năm. 

Tài sản nông nghiệp được phân thành 2 loại chính: cỏ và cây trồng. Hai loại này đều có thể 
được mô tả trong ứng dụng RiskScape. Cỏ thường được coi là một tài sản vốn trong lĩnh 
vực nông nghiệp còn các loại cây trồng được coi là tài sản “sản xuất”. 

Cây trồng 

Cây trồng là trụ cột của nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam về số lượng sản xuất, xuất khẩu 
và tiêu dùng (FAO, 2014a). 

Phân vùng sản xuất cây trồng (thành các đa giác) cần được xây dựng bằng cách sử dụng 
phần mềm GIS và không ảnh (xem Hình 4.10). Các loại cây trồng cũng cần được gán vào 
đa giác vùng sản xuất. Phụ lục 3 đưa ra danh sách các loại cây trồng thông dụng. 

Nhà thương mại 
Giáo dục 
Khu vực Hành chính 
Bệnh viện 
Khu công nghiệp 
Nhà ở: Mật độ dân số cao 
Nhà ở: Mật độ dân số trung 
bình  
Nhà ở: Mật độ dân số ít:  
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Các loại cây trồng nên được xác định dựa trên việc phân tích các bản đồ sử dụng đất có 
sẵn. Tuy nhiên các bản đồ này thường không có thông tin chi tiết về các loại cây trồng mà 
chỉ hiển thị vùng đất rộng với các thông tin đơn giản là "cây thân thảo" hay "cây trồng". Để có 
được thông tin chi tiết hơn thì cần tiến hành phân tích các báo cáo và số liệu thống kê về 
sản xuất nông nghiệp tại địa phương. 

Đồng cỏ 

Các bản đồ sử dụng đất thường có sẵn thông tin về đồng cỏ nhưng lại không có thông tin về 
giá trị và năng suất đối với việc chăn thả gia súc. Do vậy các thuộc tính về năng suất của đồng 
cỏ cần được đánh giá dựa trên các thông tin tổng quát được mô tả bởi Quang (2001). Năng 
suất trung bình trên mỗi hecta được dự kiến là 15 tấn cỏ khô mỗi năm. 

 
Hình 4.10 Ví dụ về không gian mô hình ngập lụt đối với tài sản nông nghiệp trong đa giác đồng cỏ, đồng lúa 
và cây thân thảo. 

Grass 
Rice Paddy 
Plant 

Flood Depth 
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4.4.5 Hàm thiệt hại 

4.4.5.1 Giới thiệu 

Mức độ thiệt hại do lũ đối với con người, tài sản và đất nông nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu 
tố như độ sâu lũ, tốc độ dòng chảy, thời gian ngập, đặc điểm công trình, giá trị của đồ nội 
thất, tính cơ động của dân cư và sự cảnh báo sớm. Các hàm thiệt hại được sử dụng để biểu 
thị mối liên hệgiữa mức độ thiệt hại với các yếu tố có nguy cơ rủi ro dựa vào thông số về 
mức độ hiểm họa (độ sâu ngập lụt). 

Các hàm thiệt hại được mô tả trong các mục dưới đây và được xây dựng dựa trên các tài 
liệu sẵn có (Thanh Tu, 2014) và dựa trên kinh nghiệm có được qua việc đánh giá hậu quả 
thực hiện tại New Zealand và Thái Bình Dương. Rất nhiều các hàm thiệt hại đã được xây 
dựng dựa trên các điều kiện cụ thể của Việt Nam. 

Cần chú ý là các hàm thiệt hại mô tả sau đây chỉ liên quan đến độ sâu ngập lụt (không tính 
đến tốc độ dòng chảy và thời gian ngập). Tuy nhiên các hàm thiệt hại dựa trên tốc độ dòng 
chảy và thời gian ngập cũng có thể được xây dựng bởi phần mềm RiskScape nếu có nhu cầu. 

Các nguy cơ thiệt hại thường được phân thành các loại “trực tiếp” và “gián tiếp”. Thiệt hại 
trực tiếp là các thiệt hại do tiếp xúc trực tiếp với nước lũ như thiệt hại đối với các công trình 
xây dựng và các đồ nội thất bên trong. Thiệt hại gián tiếp là các thiệt hại xảy ra khi phải 
dừng một số hoạt động do có lũ (ví dụ như thiệt hại về sản xuất do việc kinh doanh bị gián 
đoạn). Ngoài ra chúng còn được phân thành các loại thiệt hại "hữu hình" hoặc thiệt hại "vô 
hình". Thiệt hại hữu hình có thể được quy ra tiền còn thiệt hại vô hình là loại khó được định 
giá (ví dụ như ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc thiệt hại đối với các hệ sinh thái). Bảng 4.8 
đưa ra các ví dụ về các loại thiệt hại khác nhau. 

Bảng 4.8 Ví dụ về các loại thiệt hại (theo Floodsite, 2009). 

Loại thiệt hại Hữu hình Vô hình 

Trực tiếp 

Thiệt hại vật lý đối với các tài sản như: 

 Các công trình 

 Nội thất 

 Cơ sở hạ tầng 

 Thiệt hại về người 

 Ảnh hưởng sức khỏe 

 Thiệt hại đối với môi trường 

 Thiệt hại đối với di sản 

Gián tiếp 

 Thiệt hại đối với sản xuất công nghiệp  

 Gián đoạn giao thông 

 Các chi phí trong trường hợp khẩn cấp 

 Khó khăn trong quá trình phục hồi sau 

lũ lụt 

 Làm tăng tính dễ tổn thương của 

những người bị ảnh hưởng 

Phần mềm RiskScape cung cấp các hàm thiệt hại để xác định thiệt hại đối với các vấn đề 
sau (chi tiết được mô tả trong các tiểu mục): 

 Xác định thiệt hại sử dụng hàm thiệt hại-độ sâu đối với bê tông, phần nề và phần gỗ của 
các công trình nhà ở và công trình phi nhà ở (thiệt hại trực tiếp và hữu hình) 

 Xác định thiệt hại về người sử dụng hàm thiệt hại-độ sâu để đánh giá mức độ chấn 
thương và tử vong do nguy cơ lũ lụt (thiệt hại trực tiếp và vô hình) 

 Thời gian gián đoạn kinh doanh và di chuyển dân cư dựa theo kinh nghiệm từ các trận 
lũ trong quá khứ (thiệt hại gián tiếp và hữu hình) 

 Thiệt hại đối với cây trồng và đồng cỏ sử dụng hàm thiệt hại-độ sâu để đánh giá chi 
phí cơ sở thiệt hại về tài sản (thiệt hại trực tiếp, hữu hình). 
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4.4.5.2 Công trình 

Tổng quan 

Thiệt hại trực tiếp và gián tiếp đối với tài sản công trình thường được đánh giá từ các hàm 
tính phần trăm trung bình của thiệt hại (chi phí sửa chữa) hoặc tỷ lệ thiệt hại (chi phí sửa 
chữa/ tổng chi phí xây dựng thay thế) từ độ sâu lũ tương ứng. Các hàm này thường dựa 
trên đường cong thực nghiệm từ các dữ liệu lịch sử hoặc hàm tổng hợp được xây dựng độc 
lập từ dữ liệu khảo sát thiệt hại do lũ của địa phương. 

Cả hai phương pháp tiếp cận này được sử dụng để xây dựng hàm thiệt hại cho các hạng 
mục của công trình như đường thiệt hại tổng hợp được hiệu chuẩn so với thiệt hại quan 
trắc đã được quốc tế công nhận để đưa ra con số ước tính thiệt hại đáng tin cậy (McBean 
et al. 1986). 

Thiệt hại đối với các công trình 

Mức độ hư hại của công trình được đánh giá dựa trên tác động của nước lũ đối với các 
hạng mục ở các độ sâu khác nhau. Các hạng mục dễ bị hư hại được chia nhỏ dựa trên 
những đặc điểm cố định và không cố định. Các đặc điểm cố định liên quan đến các hạng 
mục về cấu trúc và kết cấu như nền móng, khung, vữa trát bên ngoài và bên trong, phần 
thô, trang thiết bị và đồ trang trí (sơn, giấy dán tường, …). Các đặc điểm không cố định 
liên quan đến nội thất của công trình hoặc có thể bao gồm cả kho hàng, hàng tồn kho, máy 
móc thiết bị trong các công trình phi nhà ở. Do công trình nhà cửa ở Việt Nam có tính đồng 
nhất trên phạm vi khá lớn nên hàm thiệt hại-độ sâu ngập lụt được xây dựng để đánh giá 
mức độ dễ bị hư hại của công trình chỉ dựa trên loại hình xây dựng, loại hình sử dụng và 
số tầng của công trình. 

Các công trình được chia thành hai loại là công trình nhà ở và công trình phi nhà ở, sau đó 
hai loại này lại được phân chia tiếp thành các loại hình xây dựng bằng bê tông/gạch vữa 
và gỗ. Hàm thiệt hại-độ sâu được xây dựng đối với mỗi loại dựa vào số tầng của từng loại 
công trình đó. 

Các công trình nhà ở và các mục đích sử dụng khác được xây dựng từ khung bê tông cốt 
thép hoặc gia cố cố định vào hệ thống sàn bê tông. Các hạng mục bên trong cũng được xây 
bằng các vật liệu tương tự và thường được trát vữa bên ngoài. Cấu trúc mái thường được 
làm bằng gỗ hoặc cột xây bằng gạch trát vữa phía ngoài. Các hàm thiệt hại đối với các loại 
hình nhà ở xây bằng gạch và bê tông được báo cáo bởi Thanh Tu (2014), và được trình bày 
trong Hình 4.11 đối với nhà một tầng. Hàm số mũ cho thấy sự tăng dần của mức độ thiệt 
hại, đạt mức 0,2 tại độ sâu 2 m. Tỷ lệ thiệt hại (DR) tăng nhanh tại các độ sâu ngập lụt lớn 
hơn, đạt mức DR = 1 (sụp đổ hoàn toàn) tại độ sâu 3,9 m là chiều cao tiêu chuẩn từ sàn tới 
trần của các loại công trình dạng này. 
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Hình 4.11 Hàm thiệt hại-độ sâu ngập lụt đối với các công trình nhà ở 1 tầng a) bê tông/gạch vữa (Thanh Tu, 
2014), và b) gỗ (Paulik et al. 2013). 

Mặc dù Thanh Tu (2014) đã đưa ra hàm thiệt hại-độ sâu ngập lụt cho các công trình nhà ở 
nhưng một số tác giả khác cũng cho rằng mức độ thiệt hại trung bình do lũ đối với các công 
trình nhà ở và công trình thương mại thường tương tự nhau (Reese, 2003). Hàm thiệt hại 
trong Hình 4.11a do vậy cũng được áp dụng cho các công trình phi nhà ở dựa trên quan 
điểm là sự khác biệt về mức độ thiệt hại đối với các cấu trúc công trình sẽ không lớn khi sử 
dụng các vật liệu xây dựng tương tự nhau. 

Các công trình bằng gỗ là các công trình có cấu trúc khung và tường đều làm từ gỗ. Các hạng 
mục khác bao gồm sàn bê tông, mái lợp tôn có đầu hồi và mép bờ cũng làm bằng khung gỗ. 
đường cong thiệt hại nhà ở bằng gỗ xây dựng cho các công trình ở Thái Bình Dương (Paulik 
et al. 2013) đã được áp dụng cho các loại công trình tương tự trong trường hợp không có các 
mô hình thích hợp tại địa phương (xem Hình 4.11b). Đường cong thiệt hại trong hình này biểu 
thị mức độ hư hại do lũ lớn hơn so với các công trình 1 tầng bằng bê tông/gạch vữa tương tự 
ở độ sâu lên đến 4m. Mối tương quan này được thể hiện trong đường cong thiệt hại xây dựng 
cho các phân lớp công trình tương tự nhau ở các quốc gia khác (USACE, 1996; Reese and 
Ramsey, 2010; Penning-Roswell et al. 2005). 

Các công trình nhiều tầng thường có khả năng chống chọi với lũ tốt hơn các công trình một 
tầng nên giảm được thương vong và thiệt hại do có nền móng vững chắc và có thể chuyển 
vị trí các tài sản từ tầng thấp lên tầng cao hơn. Khi áp dụng hàm thiệt hại của công trình một 
tầng cho các công trình nhiều tầng thì cần đưa ra tỷ lệ giảm thiệt hại dựa trên số tầng không 
bị ngập nước. Do hàm thiệt hại đối với các công trình nhiều tầng chưa được xác nhận một 
cách đầy đủ với dữ liệu thiệt hại do lũ của các công trình nên cần sử dụng các kết quả của 
mô hình ảnh hưởng và thiệt hại cho các công trình nhiều tầng để khắc phục hạn chế này. 

Các đồ nội thất  

Hàm thiệt hại đồ nội thất đối với các công trình nhà ở và công trình khác dotừ Paulik et al. 
(2013) xây dựng dựa trên trận bão Evan năm 2012 ở Samoa (Hình 4.12). So với công trình 
nhà ở thì hàm thiệt hại của các công trình nhà thương mại đưa ra các giá trị cao hơn ở độ 
sâu nhỏ hơn 0,7 m do các tấm trải sàn cần phải thay thế khi bị ngập. Đối với công trình nhà 
ở thì các tấm trải sàn chiếm tỷ lệ trên tổng tài sản nhỏ hơn, trong khi các đồ đạc trong phòng 
khách và phòng ngủ có thể được tái sử dụng trong trường hợp lũ ở mức thấp. 

Khi mức độ ngập lụt cao hơn 0,7m thì khả năng phải thay thế toàn bộ nội thất trong công 
trình nhà ở tăng cao với tham số tỷ lệ DR = 0,85 ở mức độ ngập lụt trung bình 1,2m. Tỷ lệ 
này cũng tương tự đối với các quốc gia khác (Reese and Ramsay, 2010; Penning-Rowsell et 
al. 2005). Nội thất ở các công trình phi nhà ở thường có khả năng chống chịu cao hơn với 
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độ sâu lũ lớn hơn 0,7m. Ví dụ các giá kệ kim loại và đồ nội thất văn phòng bằng gỗ có thể 
được làm sạch và sửa chữa tái sử dụng sau ngập lụt. 

Ở mức ngập 2 m thì tỷ lệ thiệt hại là tương đương nhau với tất cả các loại công trình do hầu 
hết các nội thất đều cần phải thay thế sau lũ bất kể được làm bằng vật liệu gì. Tỷ lệ thiệt hại 
tối đa được đánh giá là 0,95 cho tất cả các loại công trình do có một số đồ nội thất có thể 
được sửa chữa và tái sử dụng thậm chí sau khi bị ngập ở độ sâu hơn 2m như đồ dao kéo, 
thiết bị nấu ăn và giá kệ kim loại. Giả thiết độ cao trần của tầng 1 là 3,9m và sàn tầng 2 là 
4,1m đối với cả công trình nhà ở và phi nhà ở. Khi độ sâu lũ vượt quá 4,1m thì hạm thiệt hại 
tương ứng được áp dụng lại cho các tầng cao hơn. Các hàm thiệt hại cũng phân bố đều 
giữa các tầng bằng cách chia giá trị thay thế cho số tầng của công trình. 

 
Hình 4.12 Các hàm thiệt hại đồ nội thất đối với các công trình nhà ở và công trình phi nhà ở. Nguồn: Paulik et al. 
(2013). 

Thời gian dừng hoạt động chức năng 

Thời gian dừng hoạt động chức năng của công trình là số giờ sản xuất mà công trình không 
thể thực hiện các hoạt động kinh doanh bình thường. Thời gian này không bao gồm quá 
trình di dời các công việc kinh doanh bị ảnh hưởng. Ví dụ một doanh nghiệp có thể phải tạm 
thời di dời cơ sở nhưng có thể nối lại dịch vụ trong quá trình di dời đó. Tác động này được 
giới hạn trong các công trình phi nhà ở (các doanh nghiệp). 

Mô hình thời gian dừng hoạt động chức năng xây dựng bởi FEMA (2001) sẽ được áp dụng 
cho các đợt lũ tương ứng ảnh hưởng tới các công trình phi nhà ở. Mô hình này đưa ra khuyến 
nghị nếu thiệt hại ở mức ít hơn DR = 0,1 thì với một ngày dừng hoạt động sẽ tăng DR thêm 
0,01. Tuy nhiên nếu thiệt hại vượt quá DR = 0.1 thì thời gian dừng hoạt động dự tính nằm 
trong khoảng từ 10 đến 45 ngày sử dụng hàm log-normal. Giả thiết thời gian dừng hoạt động 
tối đa là 45 ngày và sau thời gian này các doanh nghiệp phải di dời sang địa điểm khác hoặc 
dừng hoạt động. 
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Tính toán thiệt hại công trình 

Các hàm thiệt hại-độ sâu lũ đối với các công trình mô tả trước đây được sử dụng trong phần 
mềm RiskScape để đánh giá các loại chi phí phục hồi sau đây: 

 Chi phí sửa chữa tài sản 

 Chi phí sửa chữa nội thất 

 Dừng hoạt động kinh doanh  

Chi phí sửa chữa tài sản là tổng chi phí để đưa công trình trở về lại trạng thái ban đầu trước 
khi xảy ra thiệt hại. Tỷ lệ thiệt hại tính từ các hàm thiệt hại sẽ được sử dụng để tính toán chi 
phí sửa chữa tài sản (Assetrep) qua phương trình sau, trong đó Buildreplà chi phí thay thế, di 
dời (tham khảo Mục 4.4.4.2): 

 

4.4.5.3 Con người 

Tổng quan 

Có một số phương pháp dùng để tính toán thiệt hại về người ở những vùng nguy hiểm do 
hiểm họa lũ lụt. Hầu hết các mô hình thực nghiệm được xây dựng từ các sự cố lũ lụt của Châu 
Âu và Mỹ (Ramsbottom et al. 2003) và đã cố gắng ước lượng tỷ lệ tử vong dân số theo độ sâu 
lũ (Jonkman et al. 2008) hoặc tốc độ dòng chảy (USACE, 1993). Một số mô hình khác bao 
gồm độ sâu lũ và tốc độ mực nước dâng (Kok et al. 2005) hoặc độ sâu lũ, tốc độ dòng chảy và 
tốc độ mực nước dâng trong đó tốc độ dòng chảy biểu thị nguy cơ sụp đổ công trình 
(Asselman and Jonkman, 2003). Tapsell et al. (2009) đã nhấn mạnh các yếu tố khác như hoạt 
động đối phó của con người, tình hình kinh tế xã hội, đặc điểm công trình và tình trạng cảnh 
báo lũ đã ảnh hưởng tới tỷ lệ tử vong tại 25 địa điểm trong 6 quốc gia Châu Âu. 

Cần chú ý là hiện tại phần mềm RiskScape chỉ biểu thị số người ở bên trong công trình(xem 
Mục 4.4.4.1). mà không tính đến số người ở bên ngoài. Các phiên bản trong tương lai sẽ khắc 
phục hạn chế này. 

Các mục sau đây đưa ra phương pháp để đánh giá thiệt hại về người trong phần mềm 
RiskScape. 

 .rep repAsset DR Build



Dự án An toàn Đập và Vùng hạ lưu - Tháng 11 năm 2015 

 

60 Tài liệu hướng dẫn, Chương 5, Ảnh hưởng của thiên tai đối với công đồng ở hạ lưu 
 

Số người bị thương 

Người bị thương do tiếp xúc với nước lũ trong hoặc sau khi xảy ra lũ lụt. Các chấn thương 
ảnh hưởng đến sức khỏe thường được phân loại như sau: 

 Chấn thương trong khi hoặc ngay sau khi xảy ra lũ, 

 Ảnh hưởng sức khỏe sau khi xảy ra lũ vài tuần hoặc vài tháng, 

 Ảnh hưởng sức khỏe tâm lý hoặc tinh thần. 

Có một số nghiên cứu đưa ra các thông tin về việc lập mô hình các loại và tỷ lệ thương tật 
do thiên tai lũ lụt gây ra. Tunstall et al. (2006) đã phỏng vấn 983 người bị ảnh hưởng sau 
trận lũ năm 1998 ở Anh. Đa số các câu trả lời (chiếm 59%) đều mô tả về một số dạng ảnh 
hưởng tới sức khỏe do lũ lụt. Khoảng 54% số người được hỏi bị ảnh hưởng về sức khỏe thể 
chất ngay sau lũ, 33% cho biết sức khỏe thể chất bị ảnh hưởng vài tuần sau đó. Các ảnh 
hưởng ngay lập tức chủ yếu là bị sốc và cảm lạnh còn các ảnh hưởng sau vài tuần thường 
là bệnh dạ dày hoặc bệnh hô hấp.71% số người bị bệnh về tâm lý với các triệu chứng chủ 
yếu như lo lắng, trầm cảm và mất ngủ và chỉ 20% trong số đó đã đến bác sỹ để điều trị. 
Tunstall et al. (2006) cũng chỉ ra nhiều yếu tố về thể chất và xã hội trước đó cũng có ảnh 
hưởng tới sức khỏe tinh thần và thể chất của người dân sau thảm họa lũ lụt. 

Do thiếu các thông tin kinh nghiệm của địa phương nên Tunstall et al. (2006) đã được sử 
dụng để xây dựng hàm đánh giá tỷ lệ và loại hình thương tật ở Việt Nam. Tương tự như số 
liệu khảo sát sau trận lũ năm 1998 tại Anh thì có 59% số người bị ảnh hưởng sức khỏe do 
lũ. Từ số liệu này đã tính được tỷ lệ ốm hoặc thương tật là 0.59 trên mỗi người. Tỷ lệ được 
phân loại thành các tiêu chuẩn thiệt hại về người trongphần mềm RiskScape là ‘không hoặc 
nhẹ’, ‘trung bình’, ‘nghiêm trọng’ và ‘rất nghiêm trọng’ dựa trên mức độ ảnh hưởng về tâm lý 
và thể chất qua số liệu khảo sát trong Tunstall et al. (2006) và được thể hiện trong Bảng 4.9. 

Hầu hết các thương tật xảy ra trong và sau lũ được coi là thuộc dạng “nhẹ” và không yêu 
cầu chăm sóc y tế. Các thiệt hại này tạo ra 0,45 (77%) tỷ lệ thương tật trung bình đề xuất 
(0,59). Dạng thương tật “trung bình” cần có sự chăm sóc y tế ở cấp độ thấp là 0.12 (chiếm 
20% tỷ lệ thương tật). Giá trị 0.02 còn lại là các dạng thương tật “nghiêm trọng” (2%) và “rất 
nghiêm trọng” (1%). Tỷ lệ thương tật đề xuất không biểu thị các điều kiện của địa phương 
(thống kê dân số) hay các đặc điểm đập sự cố nên chỉ coi là ước tính thiệt hại sơ bộ khi 
chưa có bằng chứng thực nghiệm về tỷ lệ thương tậtdo lũ lụt để cân chỉnh. 
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Bảng 4.9 Tỷ lệ thương tật đề xuất theo số liệu khảo sát của Tunstall et al. (2006) đối với những người bị ảnh 
hưởng trong trận lũ năm 1998 ở Anh. 

Danh mục 

thiệt hại 

về người 

Mô tả tiêu chuẩn loại RiskScape  

Các vấn đề về sức khỏe thể 

chất và tinh thần liên quan 

đến lũ trong cuộc khảo sát 

sau trận lũ năm 1998 tại Anh 

thực hiện bởi Tunstall et al. 

(2006) 

Phần trăm 

(%) trong 

cuộc khảo 

sát sau trận 

lũ năm 1998 

tại Anh 

Tỷ lệ 

thương tật 

trung bình 

trên mỗi 

người  

Không 

hoặc nhẹ 

Người không bị thương hoặc vết 

thương có thể được tự điều trị (vết bầm 

tím, vết xước nhỏ, bong gân nhẹ). 

Sốc, đau đầu, bị thương do 

quá sức, chấn thương (bị 

xước hoặc bầm tím do va đập 

trong nước lũ),Kích ứng da, 

cứng khớp, chuột rút, huyết áp 

cao, bong gân căng thẳng, 

xước và bầm tím, bị côn trùng 

hoặc động vật cắn, lo lắng khi 

trời mưa, ám ảnh do lũ lụt, khó 

tập trung, thay đổi tính tình / 

tâm trạng không tốt, ác mộng 

,gặp vấn đề về giấc ngủ, gia 

tăng căng thẳng như hay 

tranh cãi, trầm cảm nhẹ, hôn 

mê / thiếu năng lượng, bực 

tức / cáu kỉnh, tăng cường sử 

dụng rượu / ma túy. 

77 0.45 

Trung bình 

Người bị chấn thương yêu cầu cần có 

sự điều trị của các chuyên gia y tế (bác 

sỹ hoặc y tá) nhưng chưa nguy hiểm 

đến tính mạng nếu chưa được điều trị 

(vết đứt cần băng bó, bong gân nặng, 

sai khớp, bỏng nặng (bỏng độ 1 hoặc 

độ 2 trên diện tích nhỏ), choáng nhẹ) 

Cảm lạnh, ho, cảm cúm, đau 

hoặc viêm họng, tiếp xúc với 

hóa chất và chất gây ô nhiễm 

trong nước lũ, bệnh đường 

ruột, đường hô hấp / vùng 

ngực, hoảng loạn, trầm cảm 

mức độ trung bình. 

20 0.12 

Nghiêm 

trọng 

Người bị chấn thương cần điều trị ở 

mức độ cao hơn, cần sử dụng các công 

nghệ như chụp X quang hoặc phẫu 

thuật nhưng chưa đến mức nguy hiểm 

đến tính mạng và có thể hồi phục hoàn 

toàn sau khi được điều trị (vết thương 

hở vùng đầu và mặt, choáng, gãy 

xương, mất nước, bỏng nặng (bỏng độ 

3 hoặc độ 2 trên vùng rộng)) 

Có vấn đề về tim, thận và các 

vấn đề nhiễm trùng khác, 

trầm cảm nặng,có ý định tự 

tử. 

2 0.015 

Rất 

nghiêm 

trọng 

Thương tích đe dọa đến tính mạng nếu 

không được điều trị đầy đủ và nhanh 

chóng hoặc thương tích có thể gây ra 

khuyết tật vĩnh viễn (tổn thương não, 

chấn thương cột sống, tổn thương thần 

kinh, hội chứng chèn ép, cơ quan nội 

tạngbị chèn ép hoặcbị đâm thủng,các 

chấn thương nội bộ khác, chảy máu 

không kiểm soát, cắt tay hoặc chân). 

Bị điện giật, hạ thân nhiệt 1 0.005 
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Số thương vong có thể xảy ra 

Việc ước lượng con số thương vong phù hợp đang gặp nhiều khó khăn do phải phụ thuộc 
vào rất nhiều yếu tố không chắc chắn và luôn biến đổi (CADAM, 2007). Đó là các yếu tố như 
độ sâu và tốc độ dòng chảy, thời gian trong ngày, tình trạng cảnh báo sớm, địa hình, các 
tuyến đường giao thông và tính cơ động của dân cư. Việc các công trình có hay không bị 
sụp đổ do nước lũ và số tầng của công trình sẽ là các thuộc tính quan trọng quyết định đến 
việc cư dân có hoặc không bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt. Ví dụ như khả năng rất cao là 
những người cư trú trong nhà nhiều tầng sẽ di chuyển lên các tầng trên trong trường hợp 
xảy ra lũ lụt. 

Các kỹ thuật liệt kê trong Bảng 4.10 đã được sử dụng ở một số nước để đánh giá số thương 
vong do đập sự cố hoặc thiên tai lũ lụt tự nhiên. Lưu ý rằng con số thương vong do đập sự 
cố từ trước đến nay thường cao hơn so với nguyên nhân do lũ lụt tự nhiên. Các kỹ thuật này 
thường được sử dụng kết hợp với cả chiều sâu lũ và tốc độ dòng chảy tính được từ mô hình 
thủy lực dòng chảy lũ (xem Mục 3). 

Phương pháp tính toán số thương vong trong Bảng 4.10 có thể được đưa vào phần mềm 
RiskScape nhưng hiện tại chưa thực hiện được do cần phải tiến hành các nghiên cứu và 
hiệu chỉnh sâu hơn để đảm bảo độ chính xác. 

Bảng 4.10 Tỷ lệ thương tật đề xuất theo số liệu khảo sát của Tunstall et al. (2006) đối với những người bị ảnh 
hưởng trong trận lũ năm 1998 ở Anh. 

Kiểu lũ Mô tả tiêu chuẩn RiskScape 

Lũ tự nhiên 

Jonkman (2008) đưa ra phương pháp luận để đánh giá thiệt hại về người dựa trên số 

liệu thực nghiệm từ các sự cố lũ lịch sử. Phương pháp này cung cấp các hàm tính 

toán thiệt hại dựa trên độ sâu lũ, tốc độ dòng chảy và tốc độ dâng của mực nước lũ 

đồng thời cũng đề cập đến các yếu tố làm tăng tỷ lệ thương vong khi các công trình 

bị phá hủy do lũ 

Lũ do vỡ đập 

Graham, (1999) đưa ra phương pháp luận để đánh giá thiệt hại về người dựa trên 

mức độ nghiêm trọng của lũ, thời gian và chất lượng cảnh báo qua việc phân tích các 

tình huống vỡ đập đã xảy ra trong quá khứ. Phương phápnày gần đây đã được cập 

nhật bởi U.S. Bureau of Reclamation trong bản “Hướng dẫn đánh giá thiệt hại về 

người trong phân tích rủi ro an toàn đập” (USBR, 2014). 

Cảnh báo và sơ tán 

Cảnh báo sớm về thiên tai lũ lụt sắp xảy ra cho phép người dân trong vùng ngập lũ di 
chuyển ra ngoài khu vực có nguy cơ để tránhbị thương tật hoặc tử vong.Khi tăng thời gian 
cảnh báo sớm thì số người còn lưu lại trong các tòa nhà khi xảy ra lũ lụt sẽ giảm.Có một số 
quan sát thực nghiệm về tỷ lệ của những người trong các tòa nhà sơ tánđến nơi an toàn 
trong trường hợp lũ lụt tấn công bất ngờ (thời gian ít hơn 1 giờ) cùng với các phương pháp 
liên quan để ước tính tỷ lệ sơ tán. 

Tỷ lệ sơ tán rất khó tính toán do có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc một người sơ tán hoặc 
có khả năng sơ tán khi có lũ xảy ra. Trong trường hợp lý tưởng, tỷ lệ sơ tán nên được thiết 
lập cho các khoảng thời gian cảnh báo khác nhau dựa trên các số liệu thu thập được từ các 
vùng có nguy cơ trước hoặc sau khi xảy ra lũ. Dữ liệu này hiện tại chưa có ở Việt Nam. 
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Qua các cuộc khảo sát thực địa và báo cáo về thảm họa của NGO cho thấy ở Việt Nam tỷ lệ 
sơ tán thành công thường rất cao trong các trận lũ lụt liên quan đến thời tiết (đạt ít nhất 
90%), thậm chí cả trong những trường hợp thời gian cảnh báo tương đối ngắn. 

Các tính toán về việc sơ tán nên được áp dụng trong kết quả của phần mềm RiskScape và 
dựa trên tham vấn của chính quyền địa phương để chọn lựa phương án hiệu quả nhất cho 
dân cư trong vùng nguy hiểm. Phần mềm RiskScape chỉ tính ra các con số thương vong 
trong trường hợp không sơ tán, số liệu này sau đó được áp thêm các yếu tố suy giảm để 
cho ra được con số chính xác. 

Di dời dân cư  

Di dời dân cư được định nghĩa là thời gian trung bình (tính theo ngày) mà dân cư phải ở 
trong các vị trí tạm thời trong lúc chờ sửa chữa và dọn dẹp các tòa nhà bị hư hại do lũ. Do 
Việt Nam chưa có các công cụ tính toán về vấn đề này nên sẽ sử dụng hàm thực nghiệm 
của Paulik et al. (2013) xây dựng dựa trên trận bão Evan năm 2012 ở Samoa để dự tính thời 
gian di dời của các cư dân. 

Loại hình xây dựng chủ yếu ở Việt Nam là sử dụng vật liệubê tông và gạch vữa. Đánh giá 
ảnh hưởng của việc dọn dẹp sau lũ có thể so sánh với phương pháp của Paulik, et al (2012) 
là các cư dân phục hồi chức năng cư trú của các ngôi nhà bị hư hỏng khá nhanh chóng sau 
khi lũ rút và thậm chí còn thu xếp giúp đỡ chỗ ở được cho những người bị ảnh hưởng 
khác.Đa số các công trình có DR = 0,1 hoặc nhỏ hơn có thể khôi phục được chức năng cư 
trú trong giai đoạn này. Khi DR tăng lên 0,2 thì thời gian phải di dời của các cư dân tăng lên 
đáng kể. Ví dụ khi DR tăng từ 0,2 lên 0,3 thì thời gian di dời dự tính sẽ tăng từ 8 lên 57 
ngày, gần đạt tới thời gian di dời tối đa 60 ngày (thời gian kết thúc khảo sát). Các cư dân 
sống trong các tòa nhà có DR = 0,5 sẽ phải di dời với khoảng thời gian nhiều hơn 60 ngày. 
Hàm di dời dân cư trình bày trong hình 4.13 được áp dụng cho các công trình nhà ở bị hư 
hại do lũ. 

 
Hình 4.13 Di dời dân cư đối với các công trình nhà ở. Nguồn: Paulik et al. (2013). 
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ính toán thiệt hại về người 

Thiệt hại về người được tính toán trong phần mềm RiskScape bằng cách thống kê tỷ lệ 
thương vong đối với những người phải đối mặt với nguy cơ do lũ. Tỷ lệ này được tính dựa 
trên số người đang cư trú trong các công trình khi có lũ xảy ra. Thời gian cảnh báo có thể 
làm giảm số lượng người cư trú trong các tòa nhà. Đối với các công trình cao tầng thì việc 
sơ tán dân cư đến vùng an toàn có thể được tiến hành ngay trong các tòa nhà đó. Các yếu 
tố này cần phải được xem xét đến trong mô hình tính toán thiệt hại về người. Cần chú ý là tỷ 
lệ sơ tán được sử dụng trong các phương trình bên dưới và giá trị bằng không được áp 
dụng trong trường hợp xấu nhất. Như đã giải thích ở phần trên, tỷ lệ sơ tán nên được áp 
dụng bên ngoài phần mềm RiskScape dựa trên kinh nghiệm hiểu biết của chính quyền địa 
phương về vấn đề này. 

Số liệu về thương tật được liệt kê trong Bảng 4.9 và theo phần mềm RiskScape thì các số 
liệu này biểu thị số người có khả năng phải trải qua các tình trạng thương tích cụ thể. Với tỷ 
lệ thương tật ở mức 0,59 thì số người dễ bị tổn thương do lũ trong các công trình (Ibld) sẽ là: 

Ibld= Occupancy * [(1 - Evacuation Rate) ] 

Do các cư dân có thể phải chịu các tình trạng thương tật khác nhau đã liệt kê trong Bảng 
4.9, khả năng xảy ra trong từng trạng thái có thể được tính theo các công thức sau: 

Icritical = Số người * [(1 –Tỷ lệ di dời) ]* IRatecritical 

Iserious = {Occupancy * [(1 - Evacuation Rate)]- Icritical} * IRateserious 

Imoderate = {Occupancy * [(1 - Evacuation Rate) ] - Icritical - Iserious} * IRatemoderate 

Ino or light = Occupancy * [(1 – Evacuation Rate) ] - Icritical - Iserious - Imoderate 

Đối với các tòa nhà nhiều tầng, tiêu chí để xác định cư dân trong các tòa nhà với DR < 0,9 
có bị ảnh hưởng bởi thiên tai do lũ hay không sẽ phức tạp hơn. Các tiêu chí này sẽ quyết 
định việc có áp dụng tỷ lệ thương tật hoặc thương vong hay không và chỉ ra các khu vực 
không được áp dụng cách tính này (cư dân an toàn trên các tầng cao nên sẽ được coi là 
trong tình trạng “không thương tật hoặc thương tật nhẹ”). 

Sự di dời dân cư trong các tòa nhà được tính toán từ tỷ lệ thiệt hại công trình (Hình 4.13). 
Trong phần mềm RiskScape thì thời gian di dời được mô tả trong dải thời gian biểu thị quá 
trình di dời sau lũ. Thời gian di dời tại mỗi tòa nhà sẽ được báo cáo trong các khoảng thời 
gian tương ứng. 
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4.4.5.4 Nông nghiệp 

Cây trồng 

Cây trồng được định nghĩa là các loại cây được trồng để dùng làm thực phẩm. Thiệt hại 
đối với cây trồng do lũ phụ thuộc vào thời gian ngập lụt. Nghiên cứu về trận lũ mùa hè năm 
2007 ở Anh đã cho thấy sự liên hệmật thiết giữa thời gian ngập lụt và thiệt hại năng suất 
cây trồng, mặc dù con số này thay đổi tùy theo từng loại cây (Chatterton et al. 2010). Một 
nghiên cứu khác tại Anh cũng cho thấy mặc dù lúa mì dễ bị tổn thương ở phần thân trong 
các vùng bị ngập sâu nhưng nó vẫn có thể tồn tại được trong vùng đất ngập nước trong 
vòng từ 7 – 10 ngày, trong khi đó các củ khoai tây sẽ bắt đầu bị thối rữa ngay sau khi bị 
ngâm trong nước 48 giờ (ADAS 2007). Trong các trận lũ ở đảo phía bắc của New Zealand, 
với khoảng thời gian ngập lụt ít hơn 3 ngày thìsản lượng của các loại ngũ cốc như lúa mì, 
yến mạch và lúa mạch bị giảm, còn sau một tuần thì tất cả các loại ngũ cốc đều bị ảnh 
hưởng (Litherhand 2004). 

Do thời gian ngập lụt ảnh hưởng đến từng loại cây trồng là khác nhau nên tỷ lệ thiệt hại đối 
với các mức độ ngập lụt khác nhau được áp dụng cho các loại cây trồng ghi trong bảng liệt 
kê tài sản nông nghiệp (Paulik 2014). 

Các nhóm cây trồng khác nhau sẽ có các tỷ lệ thiệt hại khác nhau ứng với từng khoảng thời 
gian ngập lụt. Các loại cây trồng có củ như khoai tây sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất và các loại 
cây ăn quả sẽ bị ảnh hưởng ít nhất.Mặc dù thiệt hại cho cây trồng chủ yếu phụ thuộc vào 
thời gian ngập lụt nhưng độ sâu lũ cũng ảnh hưởng một phần nhỏ đến các thiệt hại này. 
Mức độ ngập lụt càng sâu thì càng mất nhiều thời gian để tiêu thoát nước. Tuy nhiên mối 
tương quan giữa độ sâu lũ và thời gian ngập lụt phụ thuộc rất nhiều vào từng địa hình cụ thể 
nên độ sâu lũ khó có thể thay thế được thời gian ngập lụt trong việc xác định ảnh hưởng đối 
với cây trồng.Tuy vậy trong phần mềm RiskScape chỉ đề cập đến ảnh hưởng của độ sâu lũ 
đối với cây trồng. 

Dutta et al. (2003) đã sử dụng mối quan hệ độ sâu và thời gian ngập lụt để đưa ra các hàm 
thiệt hại độ sâu và thời gian ngập đối với các cây lúa ở Nhật (Hình 4.14). Tác giả đã đề xuất 
3 hàm số ứng với các độ sâu khác nhau với thời gian ngập lụt như nhau.Các hàm này được 
sử dụng để tính toán thiệt hại đối với cây lúa theo độ sâu lũ trong trường hợp không có tham 
số về thời gian ngập lụt. Trên thực tế người sử dụng phần mềm RiskScape cần chọn tham 
số thời gian ngập lụt để tính toán trong các hàm thiệt hại cho cây lúa. 

Các vùng canh tác “cây thân thảo” và “cây trồng” được coi là các loại cây trồng mặc định và 
có các thuộc tính tương ứng của “ngũ cốc” và “khoai lang”. Dutta et al. (2003) đề xuất các 
hàm thiệt hại độ sâu và thời gian ngập lụtđối với các cây trồng thuộc dạng “khô” (như ngũ 
cốc) và dạng “khoai lang” (Hình 4.14 b và c). Các hàm trên được áp dụng cho các vùng “cây 
thân thảo” và “cây trồng” tương ứng để tính toán thiệt hại đối với các loại cây trồng này. Tuy 
nhiên cũng cần chú ý là các hàm này được sử dụng cho các điều kiện canh tác của Nhật 
nên sẽ có một số hạn chế khi áp dụng tại Việt Nam. 
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Hình 4.14 Các hàm thiệt hại độ sâu và thời gian ngập lụt đối với các cây trồng được đề xuất bởi Dutta et al. 
(2003) cho a) lúa, b) khoai lang c) ngũ cốc (cây trồng khô). 

Đồng cỏ 

Đồng cỏ được định nghĩa là đất trồng cỏ hoặc các cây thấp khác thích hợp đối với động vật ăn 
cỏ như trâu và bò.Đồng cỏ được tạo thành từ nhiều thành phần khác nhau (chất khoáng, 
protein, chất béo, đường...), tạo nên giá trị dinh dưỡng với đặc trưng là 15% nước và 85% chất 
khô (DM) (Giorgetti et al. 2013). Thiệt hại đối với đồng cỏ có thể biểu thị bởi DM hay “năng lượng 
có thể chuyển hóa được sử dụng” (Hess and Morris 1988). Với các biến thể của việc tính toán 
sau này, năng suất trên mỗi hecta đồng cỏ được biểu thị bởi DM. 

Lũ lụt ảnh hưởng rất nhiều đến sự tồn tại của các đồng cỏ và tỷ lệ phục hồi của chúng trong 
tương lai. Ví dụ vớilớp trầm tích(cát, đất sét và phù sa) ở mức thấp có thể gây ảnh hưởng 
tích cực hoặc tiêu cực đến sự phát triển đồng cỏ, cụ thể là khi lớp phù sadầy quá 5 mm thì 
cỏ sẽ khó mọc xuyên qua được lớp phủ này (Litherland 2004). Để dễ dàng cho việc tính 
toán các hàm thiệt hại thì trong các tham số gây ra thiệt hại cần tính đến sự lắng đọng của 
phù sa nghĩa là thời gian ngập lụt càng lâu thì sự lắng đọng phù sa càng lớn. 

Một vấn đề phức tạp khác của việc tính toán thiệt hại đối với đồng cỏ là thời gian phục hồi trong 
năm. Cách thức tái tạo được nông dân thực hiện là đặc biệt quan trọng đối với sự phục hồi của 
các đồng cỏ (Wilson and Valentine 2005). Việc gieo hạt nhằm tái tạo lại các đồng cỏ bị ảnh 
hưởng bởi lũ và mức độ thành công sẽ liên quan mật thiết đến quá trình ra quyết định phức tạp 
với rất nhiều các tham số. Ví dụ riêng độ dày của lớp phù sa đã ảnh hưởng đến việc ra quyết 
định ở nhiều mức độ và chi phí khác nhau (Litherland, 2007; Wilson and Valentine 2005). Ngoài 
ra nếu đồng cỏ đang được sử dụng cho việc chăn thả gia súc gần thời điểm xảy ra lũ thì mức độ 
thiệt hại sẽ rõ rệt hơn (Litherland, 2007). Trong trận lũ năm 2007 tại Anh, hầu hết nông dân phàn 
nàn rằng họ đã không sử dụng được các đồng cỏ bị ảnh hưởng cho đến hết mùa đó do các 
đồng cỏ này quá lầy lội, ô nhiễm hoặc do cỏ đã bị chết (Chatterton et al. 2010). Do vậy thức ăn 
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bổ sung sẽ được thay thế cho những đồng cỏ bị ngập úng trong những tháng mùa mưa ẩm ướt 
cho đến khi đất trồng thích hợp với việc gieo hạt tái tạo lại đồng cỏ để tiếp tục chăn thả gia súc. 

Thời gian ngập lụt và sự lắng đọng phù sa được coi là các nhân tố quan trọng trong việc xác 
định thiệt hại đối với đồng cỏ.Dựa trên các yếu tố này, Giorgetti et al. (2013) đã đề xuất một hàm 
tính toán cho các đồng cỏ của New Zealand biểu thị sự gia tăng mức độ thiệt hại theo cấp số 
mũsau 1/2ngày bị ngập lụt và sau 7 ngày thì đạt mức thiệt hại tối đa (Hình 4.15). Hàm này cũng 
biểu thị sự lắng đọng phù sa tăng lên cùng với thời gian ngập lụt. 

Hàm “tổng hợp”được áp dụng trong phần mềm RiskScape để tính toán thiệt hại cho đến khi thu 
thậpđược bằng chứng thực nghiệm tại địa phương về ảnh hưởng của thời gian và sự lắng đọng 
phù sa đối với đồng cỏ. 

Quá trình phục hồi sau lũ của đồng cỏ thay đổi tùy theo biện pháp tái tạo. Tại rất nhiều vùng 
ở Việt Nam, sự phổ biến của các kỹ thuật canh tác thủ công đã cho thấy biện pháp được 
yêu thích để tái tạo lại các đồng cỏ là “gieo tràn lan”. Kỹ thuật của phương pháp này là gieo 
các hạt cỏ trên đất chưa được cày bừa. Litherland (2004) đã đưa ra báo cáo rằng khi sử 
dụng biện pháp này với các đồng cỏ đã bị hư hại hoàn toàn (DR = 1) thì quá trình phục hồi 
ban đầu sẽ rất nhanh chóng (năng suất đạt gần 85% so với trạng thái trước khi bị lũ trong 
vòng 7 tháng). Tuy nhiên năng suất sau đó sẽ giảm xuống còn 25% trong 9 tháng tiếp theo 
trước khi phải tiến hành phục hồi lại. Trong khi chưa có các bằng chứng được công bố đối 
với tỷ lệ phục hồi đồng cỏ thì hàm đơn giản được đề xuất sử dụng dựa trên các quan sát 
của Litherland (2004) với tỷ lệ phục hồi năng suất đạt 85% trong vòng 7 tháng và 15% còn 
lại trong vòng 2 năm (Hình 4.16). Ngoài ra còn giả định thêm rằng việc chăn thả gia súc sẽ 
được tiến hành ngay sau khi đồng cỏ đã phục hồi 85% năng suất trước đây của nó. 

 
Hình 4.15 Đường cong thiệt hại đối với đồng cỏ theo Giorgetti et al. (2013). 
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Hình 4.16 Đường cong thiệt hại đối với đồng cỏ theo Litherland (2004). 

Tính toán thiệt hại đối với nông nghiệp 

Các hàm thiệt hại-độ sâu ngập lụt và mức độ tổn thương đối với cây trồng được sử dụng 
trong phần mềm RiskScape để tính toán chi phí sửa chữa phục hồi. Trái ngược với các công 
trình, các chi phí sửa chữa phục hồi đối với các tài sản loại này là tổng chi phí phát sinh từ 
giá trị kinh tế của tài sản tại thời điểm sản xuất. Thông tin về giá trị cây trồng “đã thu hoạch” 
được cung cấp trong cơ sở dữ liệu tài sản của Paulik (2014), trong đó chi phí sửa chữa tài 
sản nên được xem là giá trị thiệt hại tài sản lớn nhất. Chi phí sản xuất và các giá trị thu 
hoạch của cây trồng không được tính đến và chỉ có các thiệt hại về giá trị tài sản có thể bán 
được là được thu thập. Chi phí sửa chữa phục hồi tài sản cây trồng (AssetRepcrop) được 
tính theo công thức: 

AssetRepcrop = CropDR * (CAha* CYt) * CVt 

Trong đó: CropDR= tỷ lệ thiệt hại cây trồng, CAha = vùng cây trồng bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, 
CVt = giá trị cây trồng trên mỗi tấn (VND$/t), và CYt = năng suất cây trồng trên mỗi 
hecta(t/ha). Các giá trị CV1 và CY1 nên căn cứ vào các thông tin có được tại địa phương. 
Phụ lục 1 đã đưa ra ví dụ về các giá trị CV1 và CY1 dựa trên dữ liệu thu thập được tại lưu 
vực sông Hiếu tỉnh Nghệ An. 

Các hạn chế 

Một số nguyên nhân của việc khó mô hình hóa các thiệt hại về nông nghiệp trong phần mềm 
RiskScape so với các mô hình thiệt hại khác trong không gian địa lý là:  

 Thiệt hại đối với cây trồng thường có liên quan mật thiết với thời gian ngập lụt cũng 
như độ sâu và vận tốc dòng chảy lũ. 

 Thời gian ngập lụt thường không phải là kết quả nghiên cứu của các chương trình mô 
hình ngập lụt thông dụng ở Việt Nam hay trên thế giới. 

Mô đun về mức độ tổn thương trong phần mềm RiskScape RiskScape’s đã đưa ra các giá trị 
thiệt hại trung bình đối với các tài sản bị ảnh hưởng bởi thiên tai do lũ qua việc áp dụng các 
hàm thiệt hại. Theo tỷ lệ trên mỗi tài sản, giá trị thiệt hại trung bình có thể có sai số lớn đặc 
biệt là khi mô hình thiệt hại của các loại tài sản không được xây dựng một cách hợp lý. Cũng 
vì lý do này mà phần mềm RiskScape đã kết hợp các giá trị thiệt hại về tài sản riêng lẻ thành 
các đơn vị tích hợp (huyện hoặc xã) bằng cách cộng gộp tất cả các thiệt hại cùng loại lại với 
nhau. Chi tiết được mô tả trong Mục 4.4.6. 
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4.4.6 Tập hợp các kết quả 

Cần hiểu rằng kết quả có được từ các mô hình định lượng thiệt hại như RiskScape phụ 
thuộc rất nhiều vào sự phù hợp và độ chính xác của dữ liệu đầu vào. Trên thực tế luôn tồn 
tại sự không chắc chắn về các thông tin liên quan tới nguy cơ thiên tai và mô đun tài sản. Sự 
biến động của kết quả tổng thể là do ảnh hưởng kết hợp của các yếu tố sau: 

 Sự không chắc chắn từ mô hình thiệt hại do lũ (độ phân giải của dữ liệu địa hình sử 
dụng trong mô hình, độ chính xác của thông tin về độ sâu lũ). 

 Sự không chắc chắn về thông tin tài sản do việc tạo ra các lớp tài sản lớn từ các mẫu 
điển hình và sử dụng số liệu dân số trung bình trên một tòa nhà để đại diện cho tất cả 
các công dân. 

 Sự không chắc chắn trong các hàm thiệt hại do thiếu dữ liệu so sánh với thực tế để 
hiệu chỉnh hoặc do các giả định liên quan đến hành vi tài sản của Việt Nam dựa trên 
tài sản ở các nước khác. 

Các kết quả được tính toán dựa trên các đường cong hàm thiệt hại. Nếu các tài sản không 
được khảo sát riêng rẽ thì sẽ luôn tồn tại sự không chắc chắn trong các thuộc tính và vị trí 
chính xác của tài sản thông qua các kết quả được mô hình hóa. 

Việc tạo ra tập dữ liệu ngoại suy từ các khảo sát điển hình cho phép xây dựng một tập dữ 
liệu tổng hợp đại diện cho tỷ lệ chính xác của từng loại tài sản và các thuộc tính của nó. Do 
một số tài sản trong tập dữ liệu tổng hợp sẽ không trùng với các tài sản trong thế giới thực 
nên cần mô tả một cách thực tế sự tổng hợp của các cấu trúc, hình thức sử dụng đất và dân 
số.Nếu các khảo sát và các tập dữ liệu được thực hiện một cách cẩn thận thì tại các huyện 
và xã sự tổng hợp này có thể được coi là sát với thực tế. Điều này có nghĩa là tuy việc tính 
toán tài sản có thể có sai số nhưng ở cấp huyện và xã số lượng tài sản các loại tại mỗi mức 
thiệt hại có thể phản ánh đúng số liệu thực tế. 

Phần mềm RiskScape hiển thị kết quả gộp chung cho các huyện, xã hoặc các vùng được 
yêu cầu. Kết quả này cho thấy rằng tổng thiệt hại tại một vùng cần được biểu thị đúng nhưng 
việc xem xét các kết quả riêng rẽ là không thích hợp. 

Sự không chắc chắn về thiệt hại sẽ giảm thiểu qua các cuộc khảo sát sau lũ về mối liên hệ 
giữa độ sâu lũ và tổn thất gây ra và qua đó cũng cải thiện được đường cong thiệt hại. 

4.4.7 Giải thích và hướng dẫn sử dụng kết quả 

Phần mềm RiskScape đưa ra kết quả dưới các định dạng sau: 

 Bản đồ hai chiều với kết quả tổng hợp cho các vùng cụ thể. Loại bản đồ này được sử 
dụng để hiển thị các giá trị rời rạc (thiệt hại tính bằng VND, thời gian ngừng hoạt động) 

 Các định dạng file tương thích với phần mềm GIS chứa các kết quả như trên. 

 Các bảng tính (định dạng CSV) cung cấp hầu hết các thông tin phân tích các ảnh hưởng 
nhiều lớp như số thương vong hoặc thời gian di cư. 

 Trích xuất 3D cho phần mềm Google Earth: cung cấp phép chiếu đơn giản của một loại 
tác động trên nền Google Earth. Định dạng này hữu dụng cho việc đánh giá tổng quan 
nhanh nhưng lại ít phù hợp cho mục đích lập kế hoạch chi tiết. 
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Người sử dụng mô hình RiskScape cần tham khảo ý kiến của những người sử dụng cuối 
(chính quyền và cộng đồng địa phương, các nhà hoạch định DRM) để có được sự giải thích 
và biểu thị kết quả tốt nhất đối với các ứng dụng cụ thể. Một số ứng dụng DRM sử dụng kết 
quả từ RiskScape được liệt kê trong Bảng 4.11. 

Bảng 4.11 Ứng dụng được đề nghị của các kết quả lập mô hình hậu quả. 

Các kết quả của 

mô hình đánh giá hậu quả 
Các ứng dụng được đề nghị 

Chấn thương và thương vong Ra quyết định về việc lập kế hoạch sơ tán và cải tiến hệ thống cảnh 

báo sớm và hệ thống cảnh báo công cộng tại địa phương 

Đào tạo và thực hànhnhằm giảm mức độ nghiêm trọng của chấn 

thương; cứu hộ và đào tạo y tế 

Sơ tán – các công trình không thể sử 

dụng và số người phải sơ  

Lập kế hoạch sơ tán và phúc lợi của công dân bị di dời, hỗ trợ những 

người ở nhờ nhà người thân hoặc hàng xóm 

Số lượng công trình bị phá hủy hoặc 

hư hại bao gồm nhà cửa, trường học, 

bệnh viện, công sở và các doanh 

nghiệp 

Lập kế hoạch hỗ trợ của chính phủ đối với việc tái xây dựng, quan tâm 

lâu dài đến các công trình bảo vệ lũ (đê / đập) hoặc kế hoạch hạn chế 

sử dụng đất tại các khu vực có nguy cơ cao và các tòa nhà đặc biệt 

(trường học, bệnh viện) 

Chi phí tái xây dựng và sửa chữa Hỗ trợ việc ra quyết định liên quan đến chi phí-lợi ích của công trình 

nhằm giảm thiệt hại về tài chính cho cộng đồng 

Thiệt hại nông nghiệp Hỗ trợ việc ra quyết định lựa chọn các loại cây trồng và lợi ích về chi 

phí của các công trình nhằm giảm thiệt hại tài chính cho cộng đồng 

4.4.8 Tổng kết 

Tài liệu này đã cung cấp một phương pháp luận chi tiết cho việc phân tích định lượng hậu 
quả. Các thành phần yêu cầu đối với việc phân tích này bao gồm các thông tin không gian 
về cường độ gây hại của lũ, mức độ rủi ro và giá trị của tài sản để đánh giá các thiệt hại dự 
kiến. Các hậu quả trực tiếp có thể cung cấp các thông tin hữu ích cho việc lập kế hoạch 
quản lý rủi ro thiên tai bao gồm cả mức độ sẵn sàng và các sáng kiến để ứng phó và ra 
quyết định giảm thiểu rủi ro dài hạn. Tài liệu còn cung cấp cả phương pháp luận trong việc 
sử dụng phần mềm RiskScape để phân tích hậu quả chi tiết. 

Phần mềm RiskScape cho phép đánh giá tác động của lũ lụt đối với con người, các tòa nhà 
và đất nông nghiệp bằng cách sử dụng duy nhất một công cụ. Các mô đun tài sản, thiên tai 
và thiệt hại được phát triển dựa trên các khảo sát thực địa hạn chế và sẵn sàng cho các 
nghiên cứu tại Việt Nam và quốc tế. Phần mềm này hiện vẫn đang được cập nhật và các mô 
đun sẽ còn được cải thiện theo thời gian khi có thêm các dữ liệu được hiệu chuẩn (các 
thông tin thiệt hại cụ thể từ các sự kiện lũ lụt thực tế) hoặc có thêm các cuộc khảo sát thực 
địa trên diện rộng. 
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A1.0 VÍ DỤ VỀ CÁC LOẠI VÀ THUỘC TÍNH CÂY TRỒNG 

Bảng A1 đưa ra các loại và thuộc tính cây trồng được thu thập từ các huyện trong tỉnh Nghệ 
An. Dữ liệu này được đưa ra làm một ví dụ về tỷ lệ sản xuất cây trồng trung bình trên tấn với 
mỗi héc-ta và giá trị sản xuất VNĐ/t thu được và được sử dụng trong phần mềm RiskScape. 

Tỷ lệ sản xuất cây trồng thu thập được từ một số nguồn tài liệu trong ví dụ này bao gồm: 

 Phòng thống kê Nghệ An (Naso), năm 2011. Niên giám Thống kê Nghệ An năm 2011. 
Phòng Thống kê Nghệ An. NXB Nghệ An. 

 Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (2014b). FAOSTAT: Sản 
xuất. Có sẵn tại trang web: http://knoema.com/FAOVAP2014Feb/fao-value-of-
agricultural-production-february-2014 

Tất cả các giá trị cây trồng được báo cáo trong ví dụ này tính bằng VNĐ theo tỷ giá hối đoái 
của 2011USD $ 1 = 2011VND20,643. 
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Bảng A1.1 Ví dụ về các loại và thuộc tính cây trồng cho các huyện trong Tỉnh Nghệ An. 

Các thuộc tính cây trồng 

Quận 

Thị xã 

Thái Hòa 

Huyện Con 

Cuông 

Huyện 

Qùy Hợp 

Huyện 

Nghĩa Đàn

Huyện 

Tân Kỳ 

Huyện 

Anh Sơn 

Ngũ cốc (t/ha) 3.95 4.47 2.72 4.52 4.25 3.88 

Ngũ cốc (VND2011/t) 6,481,902 

Lúa (t/ha) 4.67 4.71 5.18 5.11 4.77 4.39 

Lúa vụ Xuân (t/ha) 6.22 5.82 5.77 6.05 6.12 6.03 

LúavụThu (t/ha) 0 0 0 0 0 0 

Lúa vụ Đông (t/ha) 3.12 3.68 3.99 4.22 3.38 2.72 

Lúa (VND2011/t) 11,374,293 

Khoai lang (t/ha) 5.5 3.91 5.57 4.7 7.62 6.28 

Khoai lang (VND2011/t) 4,362,554 

Cây mía (t/ha) 49.53 42.42 58 54.91 57.17 51.01 

Cây mía(VND2011/t) 84,223 

Lạc (t/ha) 1.71 1.74 1.78 1.63 1.85 1.6 

Lạc (VND2011/t) 14,037,240* 

Đậu tương (t/ha) 1 0.43 0.8 0.79 1.04 0.63 

Đậu tương (VND2011/t) 14,297,015 

Vừng (t/ha) 0.83 0.17 0.25 0.5 0.89 0.61 

Vừng (VND2011/t) 13,803,000** 

Chè (t/ha) 0 6.14 4.52 0 0 7.83 

Chè ($VND2011/t) 5,695,309 

Cà phê (t/ha) 1.07 0 0 1.17 0 0 

Cà phe (VND2011/t) 22,249,852 

Cao su (t/ha) 2 0 1.51 0.58 0.37 0 

Cao su (VND2011/t) 68,631,795 

Hạt tiêu (t/ha) 0.56 1.11 0.75 1.25 1.6 2.38 

Hạt tiêu (VND2011/t) 96,597,928 

Cam (t/ha) 7.97 11.56 7.37 11.91 8.4 9.29 

Cam (VND2011/t) 20,777,658 

Dứa (t/ha) 6.33 16.4 11.2 10.75 7.1 6.12 

Dứa (VND2011/t) 6,238,754 

Nhãn (t/ha) 2.56 4.86 3.84 4.03 6 4.63 

Nhãn (VND2011/t) 6,770,000*** 

Vải (t/ha) 3.75 5.79 3.69 5.29 7 5.67 

Vải (VND2011/t) 16,000,000**** 

* Giá trị điều chỉnh đã được thu thập từ: 
http://usda01.library.cornell.edu/usda/current/CropValuSu/CropValuSu-02-14-2014.pdf 

** Giá trị điều chỉnh đã được thu thập từ: http://businessdayonline.com/2014/06/the-rising-fortune-of-
sesame-seeds/#.VCi4naj29wU 

*** Giá trị điều chỉnh đã được thu thập từ: http://www.freshplaza.com/article/125254/Thailand-Longan-
growers-urge-government-to-alleviate-effects-of-falling-prices 

**** Giá trị điều chỉnh đã được thu thập từ: http://businesstimes.com.vn/huge-volume-of-litchi-exported-
through-lao-cai-border-gate/ 
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1.0 GIỚI THIỆU 

1.1 PHẠM VI 

Kết quả từ chương 3 đến chương 5 của Tài liệu hướng dẫn này cung cấp những thông 
tin sau: 

 Hiểm họa thiên tai ảnh hưởng đến công trình đập (Chương 3) 

 Cơ chế hư hỏng tiềm tàng của công trình đập (Chương 4) 

 Đánh giá mức độ lũ lụt và hậu quả ở hạ lưu của lũ do việc xả đập tràn và vỡ đập 
(Chương 5) 

Từ những kết quả ta thấy được khả năng để nhận biết các giải pháp hiệu quả để giảm thiểu 
rủi ro để cải thiện khả năng quản lý an toàn công trình đập và Quản Lý Thiên Tai (DRM). 

Những mục sau đây của Chương này cung cấp phương pháp để nhận biết những cải thiện 
an toàn trong công trình đập và quản lý thiên tai, như mô tả trong sơ đồ dưới đây. 

 

Phần 2.0
•Quản lý an toàn công trình đập

Phần 3.0
•Quản lý thiên tai
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1.2 MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ 

Mức độ yêu cầu về thời gian và các nguồn lực để thực hiện đánh giá an toàn đập và quản lý 
rủi ro thiên tai cần phải phù hợp với quy mô, mức độ phức tạp của công trình đập và các tác 
động tiềm tàng ở vùng hạ lưu.  

Với lý do như vậy Tài liệu Hướng dẫn này cung cấp ba mức độ đánh giá. Chương 1 Phần 
1.3 mô tả tổng quan về ba mức độ này (Sơ bộ, Trung bình và Chi tiết) và điều kiện phù hợp 
để áp dụng của từng mức độ.  

Các phương pháp phân tích tổng hợp trong chương này thuộc mức độ đánh giá Trung bình 
và Chi tiết. Tuy nhiên, sự khác nhau giữa đánh giá mức độ Trung bình và mức độ Chi tiết 
không được nêu cụ thể trong chương này mà đã được trình bày về sự khác nhau về mặt kỹ 
thuật từ Chương 3 đến Chương 5 của Tài liệu Hướng dẫn này. Tùy vào từng nội dung cụ 
thể, Tài liệu sẽ nêu rõ là tham khao mức độ đánh giá Trung bình hay Chi tiết. 
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1.3 KẾT QUẢ VÀ CÁC MỐI LIÊN KẾT VỚI CÁC PHẦN TRƯỚC  

Hình 1.1 chỉ ra rằng các phương pháp mô tả trong chương này để giúp xác định các giải 
pháp cải thiện an toàn đập và quản lý rủi ro thiên tai đều có mối liên hệ chặt chẽ các phần 
khác trong khung đánh giá chung như trình bày trong phần đầu của Tài liệu hướng dẫn này. 

  
Hình 1.1 Sơ đồ mô tả mối liên hệ giữa các giai đoạn đánh giá. 

 



 

 

Trang này được để trống có chủ ý. 
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2.0 QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP 

2.1 BỐI CẢNH CHUNG 

Mục tiêu của công tác quản lý an toàn đập là bảo vệ người dân, tài sản và môi trường trước 
các tác động tiêu cực xảy ra trong trường hợp công trình đập và hồ chứa gặp trục trặc trong 
vận hành hoặc bị vỡ. (ICOLD, 2011). 

Công tác quản lý an toàn đập là trách nhiệm của các chủ đập và các đơn vị quản lý liên 
quan1, và chỉ có thể đạt được thông qua việc thực hiện và duy trì chương trình an toàn đập 
phù hợp. Một chương trình an toàn đập hiệu quả gồm các yếu tố sau: 

 Đặt vấn đề an toàn vùng hạ lưu công trình đập là ưu tiên chính 

 Thực hiện giám sát và đánh giá thường xuyên và định kỳ  

 Xác định rõ vai trò và trách nhiệm của các cơ quan quản lý an toàn đập 

 Các thông tin về an toàn phải đảm bảo: 

˗ Chính xác 

˗ Dễ hiểu cho các bên liên quan (chủ đập, nhà quản lý và cán bộ vận hành) 

˗ Được truyền thông rộng rãi trong các cộng đồng ở hạ lưu  

Các yếu tố của chương trình an toàn đập được tập hợp ở Bảng 2. Các phần tiếp theo của 
chương này sẽ trình bày về các yêu cầu cơ bản của ba thành phần trong chương trình an 
toàn đập như đã trình bày trong Bảng 2.1 và cách để các phân tích kỹ thuật trình bày trong 
các chương từ 3 đến 5 của Tài liệu Hướng dẫn này có thể giúp đưa ra các đề xuất cải thiện 
các thành phần này. 

Bảng 2.1 Các yếu tố chính của hệ thống quản lý an toàn đập. 

No. Thành phần Tham khảo 

1 Chương trình vận hành và duy tu bảo dưỡng, gồm: 

 Yêu cầu về điều tra khảo sát và quan trắc 

 Yêu cầu về Kiêm tra an toàn đập 

Phần 2.4 

2 Kế hoạch chuẩn bị trong trường hợp khẩn cấp Phần 2.5 

3 Chỉ ra các vẫn đề liên quan đến An toàn đập và công tác 

quản lý 

Phần 2.6 

 

                                                 
1 Nghị định # 2013/72/ND-CP nêu rõ rằng “các chủ đập và các nhà quản lý có trách nhiệm đối với sự an toàn 

của công trình đập thuộc sự sở hữu và quản lý của họ”. 
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2.2 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TRUNG BÌNH VÀ CHI TIẾT 

Các phương pháp nêu ra trong các phần tiếp theo được ứng dụng trong đánh giá mức độ 
trung bình cũng như chi tiết vì các phương pháp và quá trình này được yêu cầu cho tất cả 
các công trình đập. Tuy nhiên, mức độ về thời gian và các nguồn lực khác để hoàn thành 
đánh giá nên tỷ lệ với mức độ phức tạp của hệ thống công trình và mức độ tác động xảy ra 
ở hạ lưu nếu công trình bị sự cố, như mô tả trong Phần 2.3. 

2.3 QUÁ TRÌNH TIẾP CẬN VÀ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN ĐẬP  

Phương pháp tiếp cận trong tăng cường An toàn Đập trình bày trong Tài liệu Hướng dẫn 
này bao gồm các nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp cận tình hình hiện tại liên quan tới công tác vận hành và duy tu bao dưỡng công 
trình đập, điều tra khảo sát và các kế hoạch ứng phó khẩn cấp và so sánh với các yê 
cầu chính trình bày trong các phần từ 2.4 đến 2.6 của chương này. Đồng thời phương 
pháp cũng sẽ chỉ ra những khoảng trống, hạn chế và đề xuất cải thiện đối với chương 
trình quản lý an toàn đập hiện nay dựa trên các xem xét về mức độ tác động ở vùng 
hạ lưu. Quá trình tiếp cận này được thể hiện ở Hình 2.1. 

Trong trường hợp đập cần đánh giá không có Kế hoạch Vận hành và Duy tu Bảo 
dưỡng hoặc không có Kế hoạch Ứng phó Khẩn cấp thì công tác chuẩn bị và thực hiện 
đánh giá An toàn Đập dựa trên các yêu cầu cụ thể nêu trong Phụ lục A và B. Mức độ 
chi tiết của chương trình Quản lý An toàn Đập cần phù hợp với quy mô và mức đô ưu 
tiên của công trình cũng như mức độ hậu quả ở vùng hạ lưu. 

2. Các hạn chế cản trở việc đáp ứng yêu cầu về an toàn và quá trình vận hành nói chung 
cần được xử lý bằng phương pháp tiếp cận trình bày trong Phần 2.6 “Xác định và 
quản lý các vấn đề an toàn đập”. 
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Hình 2.1 Đánh giá và Nâng cấp Quản lý An toàn Đập. 

Quá trình đánh giá trình bày trong Tài liệu Hướng dẫn này có thể được áp dụng cho các loại 
đập, gồm các đập có tầm quan trọng cấp quốc giá, đập lớn, đập vừa và đập nhỏ. Nghị định 
72 phân loại đập như sau: 

 Đập có tầm quan trọng quốc gia2: dung tích hồ chứa > 1,000 triệu m3 

 Đập lớn: chiều cao đập > 15 m; dung tích hồ chứa > 3 triệu m3 

 Đập vừa: chiều cao đập từ 10 đến 15 m; dung tích hồ chứa từ 1 đến 3 triệu m3 

 Đập nhỏ: chiều cao đập từ 5 đến 10 m; dung tích hồ chứa từ 0.05 đến 1 triệu m3 

Công trình đập cũng được phân loại dựa trên Tiêu chuẩn Kỹ thuật Nhà nước QCVN 04-
05:2012/BNNPTNT, gồm đặc biệt, cấp 1, Cấp II, Cấp III và Cấp IV. Phân loại công trình đập 
theo dung tích hồ chứa theo Tiêu chuẩn QCVN 04-05:2012/BNNPTNT được tổng hợp trong 
Hình 2.2. 

Chương trình quản lý an toàn đập cần phải phù hợp với kích thước và mức độ phức tạp của 
công trình cũng như phù hợp với mức độ thiên tai do công trình đập gây ra ở hạ lưu. Một số 
khuyến nghị bao gồm: 

 Các công trình đập có tầm quan trọng quốc gia và các lớn cần có chương trình quản lý 
an toàn đập tổng thể và được chuyên gia độc lập kiểm duyệt và được thực hiện đầy đủ 
và cập nhật định kỳ. 

 Các đập nhỏ và vừa có chương trình an toàn đập phù hợp với kích thước và mức độ 
phức tạp của công trình cũng như phù hợp với mức độ thiên tai do công trình đập gây 
ra ở hạ lưu. 

                                                 
2 Nghị định 72 đã nêu rằng các đập có tầm quan trong quốc gia có thể có dung tích dao động trong khoảng 10 triệu m3 đến 

1,000 triệu m3 nếu nằm trong khu vực đông dân, hoặc các khu vực quốc phòng hoặc các công trình quan trong liên quan 
đến an ninh quốc gia.  
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Hình 2.2 Phân loại công trình đập (theo Nghị định 72 và QCVN 04-05:2012/BNNPTNT). 
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2.4 CHƯƠNG TRÌNH VẬN HÀNH VÀ DUY TU BẢO DƯỠNG 

2.4.1 Tổng quan 

Chương trình vận hành và duy tu bảo dưỡng là một bộ quy trình có hệ thống để đảm bảo 
rằng công trình đập/hồ chứa đang được vận hành và duy tu bảo dưỡng phù hợp. Đây là các 
các yếu tố thiết yếu để đảm bảo sự an toàn của công trình đập và hồ chứa. 

Tất cả các công trình đập đều cần có Chương trình Vận hành và Duy tu bảo dưỡng được 
thể hiện trong tài liệu Kế hoạch Vận hành và Duy tu bảo dưỡng. Mức độ chi tiết của Tài liệu 
này phụ thuộc vào quy mô công trình và các hiểm họa xảy ra ở vùng hạ lưu công trình đập 
và hồ chứa. 

Trong trường hợp các đập đang vận hành và đập mới không có Kế hoạch Vận hành và Duy 
tu bảo dưỡng thì các chủ đập và các cơ quan quản lý cần nhận biết được các yếu tố thiếu 
sót và hạn chế. 

Kế hoạch Vận hành và Duy tu bảo dưỡng được chuẩn bị chủ yếu bởi cán bộ kỹ thuật và 
quản lý liên quan đến công tác vận hành và duy tu công trình đập và hồ chứa. Kế hoạch Vận 
hành và Duy tu cần tối thiểu bao gồm các phần sau: 

i. Mô tả Dự án 

ii. Quy trình vận hành 

iii. Quy trình duy tu bảo dưỡng 

iv. Quy trình kiểm tra và điều tra khảo sát 

v. Duy tu bảo dưỡng và kiểm tra các thiết bị kiểm soát dòng chảy 

Khung của một Kế hoạch Vận hành và Duy tu bảo dưỡng điển hình được trình bày trong 
Phụ lục A. Khung này được xây dựng chủ yếu dựa trên các chính sách của Ngân hàng Thế 
giới, gồm OP4.37 and BP4.37 (WB, 2001). 

Ngoài ra, việc xây dựng Kế hoạc Vận hành và Duy tu bảo dưỡng cũng cần phù hợp với các 
tiêu chuẩn Việt Nam cho các đập thủy lợi, gồm: 

 TCVN 8412-2010 “Công trình thủy lợi – Hướng dẫn xây dựng quy trình vận hành”  

 TCVN 8414:2010 “Công trình thủy lợi – Quy trình Quản lý, Vận hành và Kiểm tra 
Hồ chứa” 

Tài liệu “Cẩm nang Hướng dẫn An toàn Đập” của Hội Đập lớn Việt Nam (2012) cung cấp 
nhiều thông tin liên quan đến các yêu cầu vận hành, duy tu bảo dưỡng và giám sát công 
trình đập, hồ chứa. Tài liệu này cần được tham khảo trong quá trình xây dựng và phê duyệt 
Kế hoạch Vận hành và Duy tu bảo dưỡng. 

Tóm tắt các yêu cầu cơ bản cho từng phần của Kế hoạch Vận hành và Duy tu bảo dưỡng 
trong Phụ lục A sẽ được trình bày trong các phần tiếp theo. 
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2.4.2 Mô tả Dự án 

Mục tiêu của phần này trong Kế hoạch Vận hành và Duy tu bảo dưỡng là cung cấp các 
thông tin rõ rang và cập nhật về công trình đập, hồ chứa, gồm:  

 Mục tiêu và vị trí công trình 

 Mô tả các thông số chính của công trình 

 Các trách nhiệm về sử hữu và quản lý hành chính công trình đập 

 Lối dẫn lên công trình, công tác truyền thông, cảnh bảo và các yêu cầu về an ninh khu vực 

Chi tiết về các yêu cầu cơ bản của phần này trong Kế hoạch Vận hành và Duy tu bảo dưỡng 
có thể được tham khảo trong Phụ lục A. 

2.4.3 Quy trình vận hành 

Phần này trong Kế hoạch cung cấp các hướng dẫn từng bước đối với tất cả các cơ chế vận 
hành liên quan tới hệ thống van kiểm soát đóng mở cống. 

Hướng dẫn vận hành an toàn công trình đập cần được xây dựng cho điều kiện bình thường 
cũng như các kịch bản thiên tai lũ lụt và tổn thất năng lượng. Ngoài ra, rất cần xây dựng Quy 
trình điều phối việc xả nước giữa các công trình đập trên cùng hệ thống sông cũng như Kế 
hoạch Ứng phó khẩn cấp. Chi tiết về Kế hoạch Ứng phó Khẩn cấp sẽ được trình bày chi tiết 
trong Phần 2.5. 

Quy trình vận hành cần được rà soát và kiểm tra định kỳ bởi chủ đập và các cán bộ kỹ thuật 
liên quan để đảm bảo rằng quy trình đáp ứng được yêu cầu của chủ đập cũng như đảm bảo 
an toàn cho vùng hạ lưu. 

Phụ lục A cung cấp các yêu cầu chính cho phần này trong Kế hoạch Vận hành và Duy tu 
Bảo dưỡng. 

2.4.4 Quy trình duy tu bảo dưỡng 

Một chương trình duy tu bảo dưỡng tốt sẽ giúp đập và các hạng mục của hệ thống công trình 
tránh được các nguy cơ xuống cấp và qua đó, giúp bảo vệ và kéo dài tuổi thọ công trình. Điều 
này không chỉ có lợi cho các chủ đập và các nhà quản lý mà còn cả các cộng đồng dân cư 
phía hạ lưu đập. Chi phí cho mộ chương trình duy tu bảo dưỡng hoàn chỉnh hoàn toàn không 
lớn nếu so với chi phí sửa chữa hư hỏng công trình và các thiệt hại về người và tài sản khi 
đập bị sự cố mà nguyên nhân là do công tác duy tu bảo dưỡng không tốt. 

Phần này của Kế hoạch Vận hành và Duy tu bảo dưỡng cung cấp một chương trình duy tu 
bảo dưỡng dựa trên các kiểm tra thường xuyên và có hệ thống đối với đập và các công trình 
liên quan. Chi tiết về các yêu cầu cơ bản của phần này trong Kế hoạch Vận hành và Duy tu 
bảo dưỡng được trình bày ở Phụ lục A. 
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2.4.5 Quy trình kiểm tra và khảo sát 

Phần này của Kế hoạch Vận hành và Duy tu bảo dưỡng là một chương trình kiểm tra và 
khảo sát chi tiết để liên tục đánh giá về mức độ an toàn công trình đập. Nhiệm vụ cụ thể của 
chương trình này gồm: 

 Đảm bảo rằng công trình đập đang vận hành đúng như thiết kế ban đầu 

 Dự đoán và cảnh báo các vấn đề tiềm tàng 

 Xác định và phân tích các vấn đề phát sinh 

Chương trình khảo sát cần được thực hiện khi phát hiện ra các cơ chế hư hỏng tiềm tàng 
đối với đập và các công trình liên quan và nhờ đó các nguy cơ này được quan trắc phù hợp. 

Kiểm tra an toàn đập là một phần của Quy trình kiểm tra và khảo sát. Đây là nhiệm vụ kiểm 
tra công trình định kỳ, hang tháng và hang năm của chủ đập và kiểm tra định kỳ của chuyên 
gia độc lập. Các đợt kiểm tra này tập trung chủ yếu đánh giá mức độ an toàn của công trình 
đập. Công tác kiểm tra cũng cần được thực hiện sau khi xảy ra hiện tượng bất thường hoặc 
thiên tai vừa xảy (Ví dụ như lụt lớn, động đất, các kết quả khảo sát bất lợi vv..vv).  

Phụ lục A cung cấp các yêu cầu chi tiết để xây dựng quy trình kiểm tra và khảo sát. 

2.4.6 Duy tu bảo dưỡng và kiểm tra thiết bị kiểm soát dòng chảy  

Phần này của Kế hoạch vận hành và duy tu bảo dưỡng bao gồm các yêu cầu về kiểm tra 
thiết bị kiểm soát dòng chảy (Ví dụ như cửa xả, cửa đáy, “bulkhead gates”, hệ thống bơm 
vv...vv...). Công tác duy tu bảo dưỡng các thiết bị này tách biệt so với phần công trình của 
đập (xem Mục 2.4.4) vì các thiết bị này có các yêu cầu riêng về mặt kỹ thuật (Ví dụ như 
chuyên môn về kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật điện).  
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2.5 KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ KHẨN CẤP 

2.5.1 Tổng quan 

Một Kế hoạch chuẩn bị ứng phó khẩn cấp là một kế hoạch chính thức, trong đó có nêu rõ 
các điều kiện khẩn cấp tiềm tàng tại công trình và mô tả các quy trình cần thực hiện để giảm 
thiểu thiệt hại về tính mạng và tài sản. 

Chủ đập và các nhà quản lý cần chuẩn bị cho khả năng đập bị sự cố và vì vậy, cần xây 
dựng một Kế hoạch chuẩn bị ứng phó khẩn cấp nhằm cung cấp một công cụ hệ thống giúp: 

 Xác định và đánh giá các hiện tượng thiên tai tiềm tàng để phối hợp với công tác an 
toàn đập 

 Thiết lập quy trình công bố tình trạng khẩn cấp đối với an toàn đập khi một trận thiên 
tai xảy ra 

 Đề xuất các hành động chi tiết và cụ thể cần được chủ đập và các cơ quan quản lý 
tiến hành để ứng phó với tình trạng khẩn cập đối với an toàn đập 

 Thiết lập cơ chế đối thoại với các đơn vị và tổ chức khác để giúp giảm thiểu hậu quả 
khi xảy ra sự cố khẩn cấp đối với an toàn đập. 

Một Chương trình Chuẩn bị Ứng phó Khẩn cấp cần được xây dựng dựa trên các điều kiện 
cụ thể của địa phương cũng như yêu cầu của các cơ quan, đơn vị liên quan đến quản lý và 
vận hành đập ở cấp xã, huyện, tỉnh và trung ương. 

Các hợp phần chính của một Chương trình Chuẩn bị Ứng phó Khẩn cấp lớn nhất được liệt 
kê dưới đây. Khung và nội dung chính của Chương trình này được trình bày trong Phụ lục B. 
Chương trình Chuẩn bị Ứng phó Khẩn cấp cần được rà soát và điều chỉnh định kỳ để các 
nội dung được cập nhật.  

 Quy trình nhận biết vấn đề  

 Thành phần, trách nhiệm và thông tin liên hệ của các nhân sự chủ chốt 

 Xác định tình trạng khẩn cấp, đánh giá và phân loại  

 Các hoạt động phòng ngừa hiểm họa  

 Bản đồ ngập lụt 

 Các thông tin hỗ trợ 

“Cẩm nang An toàn Đập” của Hội Đập lớn Việt Nam VNCOLD (2012) cũng cung cấp các 
nguồn và thông tin để xây dựng một Chương trình Chuẩn bị Ứng phó Khẩn cấp chi tiết. Do 
vậy, việc xây dựng một Chương trình Chuẩn bị Ứng phó Khẩn cấp mới hay rà soát lại một 
Chương trình đang vận hành cần được tham khảo cả hai nguồn, gồm “Cẩm nang An toàn 
Đập” của VNCOLD và Phụ lục B. 
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2.6 XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CÁC HẠN CHẾ CỦA CÔNG TÁC AN TOÀN ĐẬP 

2.6.1 Tổng quan 

Xác định và quản lý các hạn chế của công tác An toàn Đập là một phần tổng hợp của một 
chương trình An toàn Đập. Các phần tiếp theo sẽ giới thiệu các phương pháp để (i) xác định 
các vấn đề an toàn đập và (ii) xây dựng các phương án xử lý giúp quản lý và giảm thiểu các 
hạn chế của công tác này. 

2.6.2 Xác định các hạn chế của công tác An toàn Đập 

Một vấn đề về an toàn đập có thể là bất kỳ một hạn chế nào làm cho đập không đáp ứng 
được các yêu cầu về an toàn hoặc các quy trình vận hành như quy định. Các hạn chế về an 
toàn đập có thể có nhiều nguyên nhân, bao gồm: 

 Thiết kế và quá trình thi công chưa đạt chất lượng 

 Thay đổi thể chế và các yêu cầu về an toàn đập 

 Thông tin mới và cập nhật về tình hình thiên tai lũ lụt và động đất 

 Số liệu mới thu thập hoặc các công nghệ mới tìm ra các điểm yếu của quá trình vận hành 

 Tình trạng xuống cấp hoặc bị hư hỏng của các hạng mục công trình đập 

 Quá trình duy tu bảo dưỡng các hạng mục công trình không đầy đủ 

 Kỹ thuật vận hành công trình không phù hợp 

Nhìn chung, các hạn chế của công tác an toàn đập có thể được chia thành 3 loại: 

1. Các hạn chế về mặt công trình: ví dụ như thân đập bị nứt hoặc xói, lớp phủ thực vật ở 
thân đập chính, đập tràn, phần chân đập, hoặc các khớp nối chute joints cần được duy 
tu bảo dưỡng, cửa cống và thiết bị van bị xuống cấp (VD: các thiết bị kim loại bị gỉ, các 
dây cáp kéo cửa cổng cần được bôi trơn...). Các điểm yếu này có thể nhận thấy được 
thông qua quan trắc bằng mắt hoặc kiểm tra thiết bị hoặc các số liệu về hiện trạng 
công trình đập. 

2. Các điểm yếu trong thiết kế, thi công và vận hành: ví dụ như công suất xả tràn, lớp lọc 
của mái đập hệ thống vận hành cửa cống không phù hợp, móng và chân đập có các 
điểm yếu mà không được xử lý trong quá trình thi công, không ... Các điểm yếu này 
thường được phát hiện thông qua tiến hành Phân tích Cơ chế tiềm tàng của Đập sự 
cố (tham khảo Chương 4 của Tài liệu Hướng dẫn này) và công tác rà soát các thông 
tin liên quan đến thiết kế, thi công và vận hành và so sánh với thực trạng kỹ thuật của 
công trình. 

3. Các điểm yếu về mặt thể chế: Ví dụ như hệ thống quản lý an toàn đập không có hoặc 
không đầy đủ, chương trình ứng phó khẩn cấp chưa được soạn thảo kỹ lưỡng, các 
cán bộ kiểm tra công chưa đủ năng lực hoặc chưa được tập huấn, vai trò và trách 
nhiệm của các bên liên quan chưa được hiểu và xác định rõ ràng. Các điểm yếu này 
chủ yếu ở các địa phương có hệ thống quản lý an toàn đập chưa tuân thủ các quy định 
về thể chế hoặc chưa được triển khai cụ thể trên thực tế. 
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Các điểm yếu trong công tác an toàn đập cần được nêu rõ trong các nội dung sau của 
chương trình quản lý an toàn đập: 

 Khảo sát và kiểm tra 

Các đánh giá hiện nay về an toàn đập thông qua quan sát và kiểm tra thực địa hoặc số 
liệu giám sát có thể cho biết các điểm yếu của hiện trạng công trình đập và quy trình 
vận hành. Bất kỳ điểm yếu nào của công trình được phát hiện trong quá trình kiểm tra 
và khảo sát thực địa đều cần phải được tiếp tục đánh giá và có các biện pháp xử lý 
(tham khảo phần 2.6.3). 

 Rà soát an toàn đập 

Rà soát an toàn đập (được tiến hành định kỳ hàng tháng, hàng năm hoặc các khoảng thời 
gian lâu hơn) giúp đánh giá hiện trạng tổng thể của một công trình đập, trong đó tập trung 
vào câu hỏi: “Liệu công trình đập có thực sự an toàn”. Báo cáo đánh giá an toàn đập cần 
tổng hợp tât cả các điểm yếu của công trình được phát hiện và yêu cầu triển khai các biện 
pháp xử lý hoặc đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo để hiểu rõ vấn đề. 

 Phân tích cơ chế tiềm tàng gây ra đập sự cố 

Phân tích cơ chế tiềm tàng gây ra đập sự cố giúp chỉ ra các cơ chế chủ yếu ảnh 
hưởng đến sự an toàn của đập và những yêu cầu về cải thiện công tác quản lý. Nguy 
cơ sự cố thuộc nhóm 1 và 2 (tham khảo Chương 4, phần 2.2 của Tài liệu Hướng dẫn 
này về phân loại các nhóm) cần được tiếp tục đánh giá và đề xuất biện pháp giảm 
thiểu (tham khảo mục 2.6.3). 

 Kiểm tra hệ thống cửa và van 

Kiểm tra quy trình hoạt động của hệ thống cửa và van có thể giúp xác định các điểm 
yếu của các hệ thống này. Ví dụ như quá trình kiểm tra có thể phát hiện ra hệ thống 
cửa và van đang có sự cố ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn đập, như hệ thống 
điện dự phòng không đủ để vận hành cửa, hệ thống dây thừng cần được bôi trơn. 

Chương trình quản lý an toàn đập cần được coi như là một quá trình kiểm tra và đánh giá 
thường xuyên để đảm bảo rằng bất kỳ một điểm yếu nào công trình đập đều được phát hiện 
và xử lý kịp thời. 

2.6.3 Quản lý các vấn đề về an toàn đập 

2.6.3.1 Tổng quan 

Các vấn đề ảnh hưởng đến sự an toàn của đập rất đa dạng về mức độ cũng như bản chất 
và vì vậy, công tác quản lý các ứng phó với các vấn đề này cũng rất khác nhau. Quy trình 
quản lý các điểm yếu của hệ thống công trình đập cần được xây dựng như là một phần 
trong Chương trình Quản lý An toàn Đập để giúp cung cấp một quy trình rõ ràng, chi tiết đối 
với từng nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá và đề xuất biện phát xử lý với các vấn đề đập. Quy 
trình quản lý các vấn đề về đập bao gồm: 

 Đánh giá ban đầu để xác định bất kỳ điểm yếu nào của công trình cần xử lý gấp 

 Phân tích các điểm yếu này ở mức độ chi tiết hơn để đánh giá mức độ nghiêm trọng 

 Xác định các phương án xử lý các điểm yếu của công trình nếu thấy cần thiết 

 Lựa chọn phương án xử lý phù hợp nhất để triển khai 

 Quan trắc và đánh giá phương án xử lý đã triển khai 

Hình 2.3 mô tả quá trình được khuyến nghị áp dụng trong quản lý các vấn đề an toàn đập. 
Các phần tiếp theo sẽ trình bày chi tiết của từng hợp phần của quá trình này. 
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Hình 2.3 Quá trình quản lý mất an toàn đập. 

2.6.3.2 Xác định các biện pháp xử lý tạm thời 

Công việc đầu tiên cần làm để xác định các vấn đề an toàn đập thật sự hoặc tiềm tàng là 
xem xét bản chất của vấn đề, xác suất xảy ra sự cố và hậu quả và dựa vào đó để xem xét 
có cần các biện pháp xử lý tạm thời và nếu cần thì mức độ khẩn cấp ra sao. 

Một số biện pháp xử lý tạm thời thường áp dụng gồm: 

 Giảm mực nước trong hồ, 

 Áp đặt một số hạn chế đối với chu trình vận hành  

 Tăng cường giám sát, 

 Kiểm tra để khẳng định các yếu tố chính của vấn đề có đang xảy ra không, 

 Lắp đặt các thiết bị hoặc hệ thống giúp cảnh báo nếu tình hình trở nên xấu hơn. 

Khi các vấn đề rủi ro trở nên nghiêm trọng và thời gian rất gấp thì Kế hoạch Ứng phó Khẩn 
cấp về An toàn Đập được áp dụng đồng thời với việc triển khai các biện pháp giảm thiểu rủi 
ro và hạ thấp mực nước hồ. 
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2.6.3.3 Phân tích các vấn đề về an toàn đập 

Trước khi khẳng định đúng là an toàn đập đang có một vấn đề nào đó cần tiến hành các 
bước sau: 

 Kiểm tra để khẳng định rằng đập đang có điểm yếu ảnh hưởng tới an toàn 

 Xác định mức độ nghiêm trọng của điểm yếu này 

Các kiểm tra đánh giá thường bao gồm đánh giá địa kỹ thuật, phân tích kỹ thuật, giám sát 
hiện trường hoặc và báo cáo chuyên môn về các vấn đề liên quan. 

Nếu các thành viên của Ban quản lý công trình đập thiếu các kiến thức chuyên môn để đề 
xuất các biện pháp điều chỉnh phù hợp thì cần mời các chuyên gia độc lập tham gia nghiên 
cứu đánh giá ký các vấn đề không an toàn của đập. 

Kết quả của quá trình phân tích có thể là không phát hiện được vấn đề gì đe dọa an toàn 
đập. Tuy nhiên, nếu có vấn đề nào đó được phát hiện từ quá trình phân tích thì các lựa chọn 
biện pháp xử lý vấn đề cần được xem xét và sẽ được trình bày ở phần tiếp theo. 

2.6.3.4 Xây dựng các phương án xử lý 

Trên thực tế, có rất nhiều biện pháp có thể được áp dụng để xử lý các vấn đề an toàn đập. 
Các lựa chọn bao gồm: 

 Biện pháp xử lý công trình: Ví dụ như xây dựng thêm các hạng mục (như xả sự cố), 
điều chỉnh hệ thống công trình hiện tại (nâng cao cao trình đỉnh đập) hoặc sửa chữa 
các hạng mục hiện có. 

 Biện pháp phi công trình: Ví dụ như lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm, điều chỉnh quy 
trình vận hành hồ chứa, nâng cấp hoặc điều chỉnh các hợp phần của chương trình 
quản lý thiên tai. 

Các biện pháp xử lý vấn đề an toàn đập cần được xây dựng dựa trên cơ sở kỹ thuật hoàn 
chỉnh. Các yếu tố sau đây cần được xem xét trong quá trình xây dựng các biện pháp xử lý: 

 Chi phí: Chi phí cơ bản cần được tính toán cho từng biện pháp xử lý được xem xét. 

 Rủi ro: Các rủi ro tiềm tàng của từng biện pháp xử lý cần được xác định đầy đủ. Khái 
niệm về rủi ro ở phần này là đánh giá (định tính hoặc định lượng) các tác động của 
từng biện pháp xử lý dựa trên các yêu tố môi trường, chính trị, an toàn và các vấn đề 
xã hội khác và xác suất ảnh hưởng của các biện pháp xử lý tới các yếu tố này. 

Các chi phí và rủi ro liên quan tới từng biện pháp xử lý cần được phân tích (định tính và định 
lượng) để xác định biện pháp phù hợp nhất để triển khai. 

Phân tích lợi ich-chi phí hoặc đánh giá rủi ro có thể được dùng để cân nhắc và sắp xếp các 
lựa chọn theo các tiêu chí.Phân tích này giúp đề xuất phương án ưu tiên nhất. 

Điều quan trọng là cần phải xác định và tham vấn tất cả các bên liên quan khi xây dựng các 
phương án xử lý. Sự phê duyệt và và cung cấp tài chính của các nhà quản lý cần phải có 
được trước khi quyết định chính thức phương án xử lý nào. 
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2.6.3.5 Triển khai và giám sát 

Biện pháp xử lý cần được rà soát và giám sát sau khi đã được triển khai để đảm bảo rằng 
biện pháp này giúp tăng cường an toàn đập tới mức độ chấp nhận được. Bất kỳ điểm yếu 
nào của biện pháp được lựa chọn cần được xử lý theo quá trình mô tả như trong Hình 2.3. 
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3.0 QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI  

3.1 TỔNG QUAN CHUNG 

Phần này sẽ trình bày các hướng dẫn về đánh giá và đề xuất cải thiện công tác Quản lý Rủi 
ro Thiên tai (viết tắt theo tiếng Anh là DRM, Disaster Risk Management). Bảng 3.1 tổng hợp 
các phương pháp đánh giá mức độ trung bình và chi tiết trong đánh giá và đề xuất cải tiến 
kế hoạch và quá trình DRM. Các kết quả của các giai đoạn đánh giá thiên tai và tác động 
như trình bày trong các phần trước của Báo cáo sẽ được dùng để hỗ trợ trong đánh giá xem 
xét những mặt còn thiếu hoặc chưa đầy đủ của công tác DRM (bao gồm cả kế hoạch cũng 
như triển khai thực tế). 

Việc đánh giá thực tế triển khai của DRM được thực hiện theo mô hình chuẩn của quản lý 
rủi ro như trình bày trong Hình 3.1. 

 
Hình 3.1 Quá trình quản lý rủi ro trong đánh giá kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai. 

Khi áp dụng trong DRM quá trình quản lý rủi ro trên đây được điều chỉnh như sau: 

1. Nhận biết bối cảnh 

2. Phân tích thiên tai và tính dễ bị tổn thương 

3. Đánh giá năng lực hiện tại 

4. Phân tích các khoảng trống và cơ hội  

5. Kế hoạch hành động và các kiến nghị cho công tác DRM 

6. Giám sát và Đánh giá 

Phương pháp tiếp cận trong quản lý rủi ro được mô tả như trên là cơ sở để xây dựng các 
hướng dấn DRM của Báo cáo này. 
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Các số liệu đầu vào chính của đánh giá kế hoạch và quá trình thực hiện DRM gồm: 

 Diện tích vùng bị ảnh hưởng thiên tai; Trong trường hợp thiên tai lũ lụt cần xác định 
được diện tích và độ sâu ngập lụt, và nếu có thể thì thời gian ngập và vận tốc dòng 
chảy lũ. 

 Số liệu thiệt hại về người (bị chết và bị thương), trong đó có tham khảo các mức độ sơ 
tán từ mức không có cảnh báo và tỷ lệ dân được sơ tán thấp lên mức có cảnh báo 
rộng khắp và hiểu quả và tỷ lệ dân được sơ tán cao. 

 Thiệt hại về cơ sở hạ tầng, như nhà cửa, trường học, bệnh viện, cơ quan hành chính, 
cơ sở kinh doanh và các cơ sở hạ tần thiết yếu khác, và các ảnh hưởng khác tới cộng 
đồng và chính quyền địa phương liên quan đến việc ai sẽ chi trả các khoản chi phí cho 
công tác sửa chữa và phục hồi sau thiên tai. 

 Số lượng người dân phải di dời khỏi nhà có nguy cơ sập đổ hoặc không thể sử dụng 
được bao gồm cả số người yêu cầu có nơi sơ tán và hỗ trợ khẩn cấp. 

 Thiệt hại về nông nghiệp làm suy giảm nguồn thu nhập. 

 

Bảng 3.1 Mức độ đánh giá Kế hoạch và Quá trình triển khai DRM. 

Mức độ 

đánh giá 

Nội dung đánh giá Kế hoạch và Quá 

trình triển khai DRM 
Phương pháp thu thập số liệu 

Mức độ 

trung bình 

 Đánh giá hệ thống quan trắc lũ, cảnh 

báo cộng đồng, kế hoạch liên lạc và kế 

hoạch di dời 

 Xác định các hoạt động DRM dựa vào 

cộng đồng 

 Đánh giá là khoảng trống trong công 

tác DRM 

 Đề xuất kiến nghị giúp cải tiến quy trình 

và công tác triển khai DRM  

 Rà soát các chính sách, quy định và thể 

chế 

 Thu thập các bản sao Quy trình vận hành 

chuẩn và các kế hoạch kèm theo 

 Phỏng vấn các bên lien quan ở cấp trung 

ương, tỉnh và địa phương 

 Xây dựng sơ đồ quá trình thực hiện DRM 

để tham vấn các bên liên quan 

 Tổ chức hội thảo với sự tham gia của các 

bên liên quan để xác định các khoảng trống 

trong công tác DRM 

Mức độ 

chi tiết 

 Đánh giá các hợp phần của hệ thổng 

cảnh báo tổng hợp, lập bản đồ khu vực 

sơ tán, kế hoạch truyền thông, kế 

hoạch ứng phó cộng đồng và tập 

huấn/diễn tập  

 Xác định và đánh giá các hoạt đồng 

Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng.  

 Đánh giá các khoảng trống,, bao gồm 

so sánh với các tài liệu hướng dẫn 

quốc tế và các ví dụ điển hình 

 Đề xuất giảm thiểu rủi ro thông qua kế 

hoạch quản lý rủi ro thiên tai và giảm 

thiểu tính dễ bị tổn thương 

 Rà soát các chính sách, quy định và thể 

chế 

 Thu thập các bản sao Quy trình vận hành 

chuẩn và các kế hoạch kèm theo 

 Phỏng vấn các bên lien quan ở cấp trung 

ương, tỉnh và địa phương 

 Xây dựng sơ đồ quá trình thực hiện DRM 

để tham vấn các bên liên quan 

 Tổ chức hội thảo với sự tham gia của các 

bên liên quan để xác định các khoảng trống 

trong công tác DRM 

 Phối hợp thực hiện các khóa tập huấn và 

thực hành DRM 
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3.1.1 Bối cảnh quốc tế công tác Quản lý Rủi ro Thiên tai và các chuẩn đánh giá 

Các tài liệu hướng dẫn quốc tế về chương trình DRM hiệu quả và tổng thể đã được xây 
dựng và xuấ bản chính thức năm 2007 trong khuôn khổ Khung Chương trình Hành động 
Hyogo của UNISDR (tên tiếng Anh: UNISDR Hyogo Framework for Action (2007)). Báo cáo 
này đã chỉ ra các ưu tiên và hành động cần thiết để tăng cường khả năng thích nghi và giảm 
bớt thiệt hại do thiên tai gây ra. Để hưởng ứng các điều khoản của Khung Hyogo, Chính phủ 
Việt Nam đã xây dựng Chiến lược Quốc gia về Phòng chống, Ứng phó và Giảm thiểu Thiên 
tai (năm 2007), trong đó có nêu rõ các giải pháp cần phải được triển khải để đạt được các 
ưu tiên đã nêu trong Khung Hành động Hyogo (HFA). 

Các vấn đề ưu tiên đã nêu trong HFA gồm: 

1. Giảm thiểu rủi ro thiên tai cần được coi là ưu tiên cấp quốc gia và địa phương và nhận 
được sự hỗ trợ thể chế mạnh mẽ trong quá trình triển khai; 

2. Các yếu tố rủi ro cần được xác định, đánh giá và quan trắc đầy đủ; Công tác cảnh báo 
sớm phải được cải thiện; 

3. Kiến thức, đề xuất mới và công tác đào tạo cần được sử dụng để xây dựng văn hóa 
an toàn và thích nghi trong công đồng ở tất cả các cấp; 

4. Giảm thiểu các yếu tố rủi ro tiềm tang nhất; 

5. Tăng cường công tác chuẩn bị ở tất cả các cấp để ứng phó hiệu quả khi có thiên tai 
xảy ra. 

Chiến lược Quốc gia xây dựng năm 2007 đã đề xuất khung kế hoạch và các hoạt động cần 
thực hiện cho các vấn đề ưu tiên nêu ở trên và cung cấp các chuẩn để giám sát tiến độ. Một 
số tài liệu ở các cấp quản lý trung ương đã được ban hành cho thấy để hiện thực hóa HFA, 
công tác quản lý tổng hợp thiên tai đã có nhiều cải thiện trên cả nước, ví dụ như: 

 Trong năm 2011, Quỹ GFDRR (Global Facility for Disaster Risk Reduction and 
Recovery) đã soạn thảo Báo cáo về kết quả thực hiện Hiệp đinh khung Hyogo ở các 
nước trong danh mục ưu tiên, bao gồm Việt Nam, thông qua Chiến lược Quốc gia 
(GFDRR, 2011). Báo cáo của GFDRR nêu rõ tầm quan trọng của việc giám sát tiến độ 
thực hiện các hoạt động, như quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng, hệ thống giám sát 
và cảnh báo, quy hoạch và chính sách. 

 Báo cáo mới nhất cập nhật kết quả do UNDP soạn thảo vào tháng 1/2015. Báo cáo 
này đã tổng hợp các kết quả đã đạt được và cung cấp bộ chỉ số quan trọng để giám 
sát , trong đó có rất nhiều chỉ số phù hợp để áp dụng trong đanh giá công tác quản lý 
rủi ro thiên tai ở cấp địa phương và cấp tỉnh (UNDP, 2015). 

Các Hiệp định khung quốc tế nêu ở trên giúp cung cấp cơ sở xây dựng các công cụ đánh 
giá phù hợp ở từng quốc gia bằng cách chỉ rõ các thành công đã đạt được cũng như những 
khoảng trống và các vấn đề còn tồn tại và dựa vào đó, xây dựng các kiến nghị để cải tiến 
công tác Quản lý Rủi ro Thiên tai. 

3.1.2 Các thuật ngữ chính 

Quản lý Rủi ro Thiên tai (Disaster Risk Management - DRM) 

Quản lý Rủi ro Thiên tai là công tác quy hoạch và triển khai các hoạt động để quản lý các rủi 
ro thiên tai tới cộng đồng thông qua các biện pháp công trình và công tác xã hội. Các biện 
pháp dưới hình thức công tác xã hội bao gồm: xây dựng bản đồ thiên tai, đánh giá tổn 
thương, quản lý sử dụng đất để phòng tránh các rủi ro cho các chương trình phát triển mới, 



Dự án An toàn Đập và Vùng hạ lưu - Tháng 11 năm 2015 

 

Tài liệu hướng dẫn, Chương 6, An toàn công trình đập và quản lý rủi ro thiên tai 21 
 

thiết lập các sáng kiến giúp giảm thiểu rủi ro, công tác sơ tán, bố trí nơi tránh trú, hỗ trợ tài 
chính và tổ chức cứu trợ cho công tác cứu hộ khẩn cấp, xây dựng các kế hoạch và cơ sở hạ 
tầng để ứng phó khi có thiên tai xảy ra, tổ chức tập huấn và diễn tập công tác ứng phó khi có 
thiên tai, cảnh báo sớm và chuyển tải thông tin trong cộng đồng. Trong bối cảnh ở Việt Nam 
Quản lý Rủi ro Thiên tai cần được thực hiên ở tất cả các cơ quan, tổ chức ở tất cả các cấp, 
từ trung ương đến địa phương và lan rộng tới từng hộ dân (Luật Phòng chống Thiên tai của 
Việt Nam, 2013). 

Các biện pháp công trình bao gồm: công trình bảo vệ bờ, gia cố nhà cửa và cơ sở hạ tầng 
để giảm thiểu các tác động vật lý của bão, lũ lụt và động đất, di chuyển các cụm dân cư và 
cơ sở hạ tầng ra khỏi vùng rủi ro cao, tái trồng rừng ở những vùng đất dốc đồi núi trọc do 
cháy rừng hoặc/và do khai thác gỗ. 

Ở Việt Nam, Quản lý Rủi ro Thiên tai được xác định bao gồm công tác phòng tránh, ứng phó 
và giảm thiểu (Chiến lược Quốc gia về Phòng tránh, Ứng phó và Giảm thiểu Thiên tai của 
Việt Nam đến năm 2020). Chiến lược Quốc gia nhấn mạnh sự cần thiết của việc ứng phó kịp 
thời và cứu trợ hiệu quả sau các trận thiên tai, trong đó bao gồm tăng cường khả năng thích 
nghi của cộng đồng trong các hoạt động tái xây dựng và phục hồi sau thiên tai. 

Quản lý Rủi ro Thiên tai có nhiệm vụ “giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, thiệt hại về tài 
nguyên thiên nhiên và các giá trị văn hóa cũng như giảm thiểu tình trạng xuống cấp môi 
trường để qua đó giúp tăng cường phát triển bền vững, an toàn và an ninh quốc gia” (Chiến 
lược Quốc gia III-1). 

Quản lý Rủi ro Thiên tai dựa vào cộng đồng (Community Based Disaster Risk 
Management - CBDRM) 

Thực tế cho thấy các ví dụ điển hình về công tác quy hoạch và các hoạt động của Quản lý 
Rủi ro Thiên tai đạt hiệu quả cao đều có sự tham gia tích cực của người dân vùng rủi ro 
trong giai đoạn lập kế hoạch và ra quyết định cùng với các cơ quan liên quan ở địa phương, 
tỉnh và trung ương, các đơn vị vận hành quản lý các công trình cơ sở hạ tầng, doanh nghiệp 
và các tổ chức phi chính phủ. Quản lý Rủi ro Thiên tai dựa vào cộng đồng kết hợp các các 
kiến thức và kinh nghiệm truyền thống trong khâu lập kế hoạch để có thể đề xuất các giải 
pháp phù hợp với địa phương, như các sáng kiến giảm thiểu rủi ro trong nội bộ cộng đồng, 
báo động trong khu dân cư, sơ tán và điều phối công tác cứu trợ và ứng phó thiên tai. Quản 
lý Rủi ro Thiên tai dựa vào cộng đồng được cộng đồng quốc tế đánh giá là công cụ hiệu quả 
nhất để tăng cường nhận thức lâu dài và các chuẩn bị cần thiết đối với nguy cơ thiên tai tiềm 
tàng giúp hỗ trợ việc xây dựng chính sách, biện pháp và chương trình giảm thiểu rủi ro. 

Hệ thống cảnh báo sớm (Early Warning System - EWS) 

Hệ thống này bao gồm phần cứng, các thiết bị điện tử và truyền thông được sử dụng cùng 
với các kế hoạch và quy trình cần thiết để thiết lập và chuyển tải cảnh báo về một hiểm họa 
nào đó, thường được viết tắt theo tiếng Anh là EWS. Hiện nay, trên thế giới, hệ thống này 
bao gồm thiết bị giám sát hiểm họa hoặc/và thiết bị cảnh báo. Hệ thống cảnh báo sớm rất đa 
dạng về công nghệ, cách sử dụng, hoạt động và kế hoạch. 

Một hệ thống cảnh báo sớm có hiệu quả cao cần có sự đa dạng về quy trình, công nghệ và 
các hoạt động cần thiết để đảm bảo rằng một hiểm họa tiềm tàng không chỉ được dự báo và 
nhận biết bởi các cơ quan giám sát mà còn phải chuyển tải nhanh chóng thông điệp tới dân 
cư trong vùng rủi ro và công tác truyền thông cần được triển khai heo cách dễ hiểu và dễ 
hành động. 
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Báo động (Public Alert) 

‘Báo động cộng đồng' là một thông báo hoặc cảnh báo ('chú ý') và/hoặc tin nhắn gửi đến 
cộng đồng. Một báo động cộng đồng chính thức có thể là một tin nhắn gửi qua điện thoại di 
động, một tín hiệu âm thanh từ còi báo động, thông báo qua loa phát thanh, tin nhắn qua đài 
phát thanh hoặc truyền hình, v.v... Một thông báo hoặc cảnh báo do một cơ quan cảnh báo 
đưa ra nhằm báo động cộng đồng về một mối đe dọa nguy hiểm đang hiện hữu, và có thể, 
hoặc cần, phải hành động. Một báo động cộng đồng lý tưởng cần có cả yếu tố 'chú ý' (báo 
động cho cộng đồng về sự việc khác thường đang xảy ra và họ cần chú ý) và thông tin chỉ 
dẫn (nói với cộng đồng mối đe dọa là gì và cần hành động như thế nào). 

Sơ tán (Evacuation) 

Sơ tán là quá trình rời khỏi một khu vực có khả năng hoặc đang bị ảnh hưởng bởi một hiểm 
họa. Sơ tán lũ lụt có hiệu quả giúp những người có nguy cơ gặp rủi ro rời khỏi khu vực lũ lụt 
trước khi nước ngập và di chuyển đến nơi an toàn. Trong trường hợp lũ lụt nguy hiểm, khu 
vực an toàn là những nơi không bị ngập lụt và, lý tưởng nhất, là nơi có thể trú ẩn và có sự 
hỗ trợ. 

Cứu hộ (Rescue) 

Cứu hộ là quá trình hỗ trợ những người không thể sơ tán khỏi một khu vực bị ảnh hưởng 
bởi một hiểm họa hoặc hậu quả của nó. 

Nạn nhân (Casualties) 

"Nạn nhân", trong báo cáo này, bao gồm cả người chết và bị thương do lũ lụt tác động, 
nhưng không bao gồm cá nhân không bị thương đã được sơ tán hoặc trú ẩn tại chỗ. 

Thực hành và diễn tập (Exercises and Drills) 

Quá trình đánh giá kế hoạch ứng phó hoặc phục hồi DRM, và các khả năng và quy trình liên 
quan, với mong muốn củng cố các hoạt động hiệu quả và xác định các cơ hội cải thiện. Các 
bài thực hành có thể bao gồm các bước đánh giá tại chỗ về kế hoạch và chính sách so với 
các tình huống cụ thể, hoặc thực hành toàn diện với các hoạt động thể chất như đi bộ theo 
tuyến đường sơ tán, chạy thử hệ thống báo động cộng đồng, v.v. 
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3.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐÁNH GIÁ DRM MỨC ĐỌ TRUNG BÌNH  

3.2.1 Giới thiệu 

Phần này mô tả quá trình phân tích tổ chức thực hiện DRM mức độ trung bình, khuôn khổ và 
quá trình xử lý những hạn chế và tiềm năng cải thiện trong lập kế hoạch và thực hành quản 
lý rủi ro. Hướng dẫn này đề xuất các cá nhân thực hiện giai đoạn DRM của dự án trong 
tương lai là những người đã quen với khái niệm quan trọng trong quản lý rủi ro thiên tai, các 
giải pháp giảm thiểu rủi ro có sẵn, thực hành vận dụng, quá trình cộng đồng tham gia, và 
phương pháp khoa học xã hội trong thu thập và phân tích dữ liệu để hỗ trợ báo cáo. 

3.2.2 Các bước của qui trình 

Các bước sau đây được đưa ra để khởi động và hoàn thành một đánh giá DRM mức độ 
trung bình và khuyến nghị cải thiện. 

1. Đạt được một đánh giá đầy đủ về bối cảnh toàn quốc, tỉnh, huyện và cộng đồng, bao 
gồm các hiểm họa trong quá trình đánh giá, phù hợp với điều kiện địa lý của dự án. 

2. Thiết lập và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với tất cả các khía cạnh khác trong dự án về 
an toàn/khả năng chịu đàn hồi, đặc biệt là các hợp phần đánh giá hiểm họa và rủi ro. 
Khi đánh giá DRM là một dự án độc lập, cần thiết lập và duy trì mối quan hệ chặt chẽ 
với các đơn vị có quyền truy cập dữ liệu đánh giá hiểm họa và rủi ro hiện có. 

3. Tham khảo ý kiến các đối tác địa phương để xác định chủ đề, chương trình hoặc hoạt 
động tại cấp xã, địa phương/huyện, tỉnh và quốc gia trong đánh giá DRM. 

4. Xác định các cơ quan và tổ chức chính tham gia, hoặc cần phải, có vai trò hoặc hoạt 
động liên quan tới DRM tại mỗi cấp; 

5. Xem xét tất cả thông tin có sẵn và yêu cầu các cơ quan và tổ chức cung cấp thêm 
thông tin cần thiết để việc đánh giá được đầy đủ. 

6. Lập sơ đồ qui trình và tóm lược sự hiểu biết của nhóm nghiên cứu dự án về tổ chức 
thực hiện DRM hiện nay, vai trò, trách nhiệm, chương trình và các quy trình. 

7. Xác nhận, phát triển và chia sẻ hiểu biết về DRM hiện nay, bối cảnh, kế hoạch, trách 
nhiệm, khả năng và hoạt động thông qua các cuộc họp và hội thảo với các cơ quan/tổ 
chức và cá nhân thích hợp. 

8. Xác định những hạn chế có thể xảy ra trong tổ chức thực hiện, khả năng và quy trình 
hiện tại, cũng như các vấn đề DRM mới phát sinh trong thảo luận và đánh giá – với 
những thay đổi có thể xảy ra trong tương lai về bố cục hiểm họa, cộng đồng địa 
phương, công nghiệp, kinh tế, môi trường, v.v… 

9. Phát triển và xã hội hóa khuyến nghị để xử lý những hạn chế, cơ hội hoặc các vấn đề 
trong tương lai. 

10. Phát triển các hình mẫu có liên quan tại địa phương, quy trình lập kế hoạch, và cơ hội 
phát triển khả năng để xử lý những hạn chế và cơ hội thúc đẩy (ví dụ: chính sách quản 
lý sử dụng đất, kế hoạch sơ tán, kế hoạch và khả năng phối hợp ứng phó, chương 
trình tập huấn và thực hành, v.v.) 
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3.2.3 Đánh giá kế hoạch, năng lực và thực hành DRM hiện tại  

Một đánh giá mức độ trung bình các kế hoạch, năng lực và thực hành DRM hiện tại sẽ phải 
thu thập và phân tích thông tin từ nhiều nguồn. Nó cũng bao gồm đánh giá một loạt các hoạt 
động DRM trong lập kế hoạch và giảm thiểu hậu quả của lũ lụt liên quan đến đập. Các chủ 
đề hoặc hoạt động cần được xem xét khi tiến hành thu thập thông tin và phân tích bao gồm: 

 Pháp luật và chính sách hiện hành liên quan đến lập kế hoạch, năng lực và thực hành 
DRM 

 Hệ thống giám sát hiểm họa (bao gồm thời tiết, lượng mưa, mực nước trên sông, 
trong hồ đập) 

 Truyền thông (công nghệ và quy trình áp dụng, hướng của dòng thông tin liên lạc) 

 Vai trò và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các cơ quan ngoài chính phủ và trong 
cộng đồng 

 Mối quan hệ giữa phát triển, quản lý thiên tai, và kế hoạch ứng phó và phục hồi, 
chương trình giảm thiểu thiệt hại vật chất, với các cơ quan triển khai ứng phó và phục 
hồi  

 Quy trình điều hành chuẩn (SOPs) hoặc hướng dẫn ứng phó khẩn cấp và phục hồi 

 Chuẩn bị, lập kế hoạch và năng lực ứng phó và phục hồi  

 Hệ thống cảnh báo, bao gồm hệ thống báo động cộng đồng, và hiệu quả của các hệ 
thống này 

 Cộng đồng tham gia và giáo dục trong giảm thiểu, chuẩn bị, ứng phó và phục hồi 

 Kế hoạch sơ tán và diễn tập -bao gồm giám sát và đánh giá 

 Giám sát và đánh giá hiện tại về các kế hoạch, năng lực và qui trình liên quan đến 
DRM 

 Các hoạt động, kế hoạch, năng lực và nguồn lực của các tổ chức phi chính phủ -nếu 
hiện có tại địa phương hoặc có khả năng từ nơi khác trong vùng có thể đóng góp cho 
chương trình phát triển trong tương lai 

Các chủ đề được đưa ra khi xây dựng một kế hoạch thu thập dữ liệu. Việc thu thập dữ liệu 
cần tiến hành đồng thời với các giai đoạn đầu trong dự án lớn thông qua các thảo luận về 
phạm vi công việc và yêu cầu những thông tin không có sẵn. Tuy nhiên, những yêu cầu 
thông tin cụ thể hơn có thể phải thông qua các mô hình hiểm họa và hậu quả, khi đã hiểu rõ 
hơn về các rủi ro cộng đồng và số người có khả năng bị ảnh hưởng. 

Thông tin thu thập và tóm tắt trong giai đoạn đầu của dự án gồm những thông tin chính thức 
và ít cập nhật như qui định pháp lý về DRM, thông tin về vai trò và trách nhiệm của các cấp 
chính quyền và cơ quan chính phủ. Nếu những thông tin này không công khai có sẵn, dự án 
sẽ gửi yêu cầu bằng văn bản và phỏng vấn quan chức chính phủ để thu thập. 

Bảng 3.2 cung cấp danh sách các thông tin giúp đánh giá DRM, bao gồm cách tìm kiếm 
thông tin và thông tin có thể liên quan ở cấp nào. 
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Bảng 3.2 Thông tin hữu ích cho phân tích năng lực và khả năng DRM. 

Loại thông tin Phương pháp thu thập Cấp có thể áp dụng 

 Chính sách, chiến lược, pháp luật và các 

quy định chính phủ liên quan đến DRM-

nguy cơ giảm nhẹ, phát triển, chuẩn bị, 

quản lý ứng phó và phục hồi, 

 Rà soát lại các chính sách  

 Gặp gỡ quan chức  

 Gặp gỡ tổ chức phi chính phủ 

Quốc gia  

Tỉnh  

Huyện/địa phương  

 DRM và kế hoạch và qui trình hoạt động 

khẩn cấp 

 Cơ cấu tổ chức và quy trình cho thông tin 

liên lạc và phối hợp 

 Vai trò và trách nhiệm 

 Rà soát lại các kế hoạch hiện có 

 Hội thảo và họp mặt  

 Yêu cầu cung cấp thông tin 

chính thức bằng văn bản 

Quốc gia  

Tỉnh  

Huyện  

Xã 

 Hệ thống giám sát thời tiết và lũ lụt   Hội thảo và họp mặt  

 Yêu cầu cung cấp thông tin 

chính thức bằng văn bản 

Quốc gia  

Tỉnh  

 Phương pháp truyền thông, độ tin cậy và 

nội dung tin nhắn 

 Hệ thống cảnh báo - bao gồm cả hệ thống 

báo động cộng đồng 

 Yêu cầu cung cấp thông tin 

chính thức bằng văn bản  

 Hội thảo và họp mặt  

 Phỏng vấn  

Quốc gia  

Tỉnh  

Huyện  

Xã  

 Kinh nghiệm ứng phó và DRM mở rộng ở 

cấp làng đối với cộng đồng có rủi ro  

 Phỏng vấn  Xã  

 Vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong 

lập kế hoạch DRM 

 Phỏng vấn  

 Báo cáo hoàn thành  

Quốc gia  

Tỉnh (nếu có)  

 Thông tin về ứng phó và phục hồi của sự 

kiện lũ lụt trước đây trong khu vực dự án và 

các khu vực/sự kiện tương tự 

 Rà soát lại các báo cáo ứng 

phó nếu có  

 Rà soát lại các báo cáo của tổ 

chức phi chính phủ 

 Phỏng vấn các cá nhân chính 

có liên quan  

Quốc gia  

Tỉnh  

Huyện  

Xã  

 Hậu quả của lũ lụt với người dân và các hệ 

thống 

 Các kết quả mô hình hậu quả 

 Hội thảo với đối tác địa phương 

để kiểm tra và xã hội hóa các 

hậu quả 

Huyện  

Xã  

3.2.4 Đánh giá tư liệu chính sách, hướng dẫn, kế hoạch 

Các tài liệu liên quan nhiều nhất đến chính sách và pháp luật cấp quốc gia về DRM ở Việt 
Nam là Chiến lược quốc gia về phòng chống, ứng phó và giảm nhẹ thiên tai đến 2020 
(2007) và gần đây là Luật phòng chống thiên tai (2013). Các kế hoạch của tỉnh, huyện và xã 
bao gồm xây dựng kế hoạch giảm thiểu rủi ro, ứng phó và phục hồi, và các chủ đề liên quan 
cần xem xét đến các khu vực dễ bị lũ lụt. Trong trường hợp những khu vực này không nằm 
trong các chương trình, qui trình, vai trò, trách nhiệm và kỳ vọng hiện tại, việc đánh giá có 
thể thực hiện qua các cuộc phỏng vấn với các bên liên quan chính. 

Kết quả đánh giá tư liệu có thể được áp dụng trong quá trình xây dựng sơ đồ quá trình tổng 
thể thể hiện những yếu tố chính trong vai trò, trách nhiệm, tổ chức thực hiện và quy trình 
DRM hiện tại. Đánh giá đưa ra hiểu biết về các quá trình dự kiến, truyền thông và lập kế 
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hoạch, và các phương pháp thu thập thông tin khác, đưa ra cơ hội so sánh quá trình dự kiến 
với thực tế từ cấp quốc gia đến cấp xã. 

3.2.5 Phân tích báo cáo và số liệu thống kê về thiên tai 

Một đánh giá về báo cáo của các tổ chức phi chính phủ cho một khu vực nghiên cứu là cần 
thiết để xác định xem thực tế và kế hoạch hiện nay có tác động đến hậu quả lũ lụt đối với 
các cộng đồng hay không. 

Thông tin về hậu quả lũ lụt đối với người dân, cơ sở hạ tầng, nền kinh tế và môi trường tự 
nhiên thường được thu thập tại cấp huyện để cung cấp cho chính quyền cấp tỉnh. Thông tin 
này có thể được yêu cầu bằng văn bản hoặc qua phỏng vấn chính thức, và để hiểu rõ về 
những địa phương bị ảnh hưởng thường xuyên nhất, nhóm tác động nào là mối quan tâm 
lớn nhất (ví dụ: thiệt hại nông nghiệp hay an toàn tính mạng). Những yêu cầu về số liệu 
thống kê tác động cũng có thể gửi kèm cùng yêu cầu thông tin về kế hoạch và chính sách. 
Những yêu cầu thông tin ở cấp huyện và tỉnh cần gửi tới cán bộ của các cơ quan cấp tỉnh 
tương ứng. Các thông tin thu thập từ báo cáo và số liệu thống kê chính thức có thể bổ sung 
cho các đánh giá từ nguồn chính sách và kế hoạch, và nâng cao hiểu biết về lập kế hoạch 
DRM, cũng như các vấn đề DRM trong khu vực nghiên cứu. 

3.2.6 Phỏng vấn, họp và hội thảo 

Thông tin chi tiết và hữu ích nhất có thể được truy cập từ các cuộc họp, hội thảo và phỏng 
vấn tại tất cả các cấp chính quyền. Điều này đòi hỏi một sự hiểu biết tốt của cán bộ và các 
bên liên quan khác, họ là những người thích hợp nhất để liên lạc và là các kênh để gặp gỡ 
thích hợp. Làm việc với một đối tác địa phương tin cậy để sắp xếp các cuộc họp chính thức 
họp cộng đồng và hội thảo, và các cuộc phỏng vấn ít chính thức hơn. Việc này có thể đóng 
góp đáng kể cho tác động và hiệu quả của dự án. Trong giai đoạn khởi đầu của một dự án, 
cần tổ chức thảo luận giữa các đối tác dự án để xác định đơn vị, cơ quan chính phủ và các 
tổ chức nào cần liên lạc để đề nghị gặp gỡ và/hoặc cung cấp thông tin. 

Các cơ quan quan trọng nhất cho việc thu thập hiểu biết về tổ chức thực hiện DRM trong 
các cộng đồng ở Việt Nam được xác định là: 

 Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Hà Nội (MARD); 

 Trung tâm quản lý thiên tai tại Hà nội (một đơn vị thuộc MARD); 

 Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn (DARD) tại các tỉnh và huyện; 

 Ủy ban phòng chống lụt bão cấp quốc gia và tỉnh (Uỷ ban thường trực của MARD và 
DARD); 

 Các ủy ban về quản lý đê điều và phòng chống lụt bão (nếu có) 

 Đại diện Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện và xã; 

 Người vận hành đập trong khu vực nghiên cứu; và 

 Các tổ chức phi chính phủ tại Hà Nội và các tỉnh/huyện, nếu phù hợp. 

Các cuộc họp với cơ quan cấp huyện và tỉnh cần được sắp xếp tổ chức tại các văn phòng 
địa phương để người đại diện có thể dễ dàng tham dự và xem xét các yêu cầu thông tin. 
Các cuộc họp tại địa phương cần sự tham gia thường xuyên của đại diện từ các phòng ban, 
để đưa ra hiểu biết rộng về địa phương cho các câu hỏi về những chủ đề lớn. 

Các cuộc họp chính thức hơn sẽ có thuyết trình về mục đích dự án và các giai đoạn, mô tả 
mục đích của cuộc họp cụ thể, bao gồm thông tin đang tìm kiếm và việc sử dụng thông tin 
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trong dự án. Cuộc họp không chính thức sẽ được tiến hành theo hình thức phỏng vấn với 
các câu hỏi có trọng tâm và được ghi chép lại. 

Các hội thảo của dự án cần sử dụng cách tiếp cận có hệ thống hơn. Hội thảo cần giới thiệu 
dự án và các giai đoạn thực hiện, xác định các yếu tố sẽ được giải quyết, và cung cấp các 
tài liệu như bản đồ, sơ đồ, và đề nghị phản hồi, bao gồm việc xác định những hạn chế, hiểu 
lầm hoặc các thông tin khác có thể liên quan. Việc tham gia của các cán bộ hoặc đại biểu 
trong các cuộc hội thảo giúp bao gộp các lĩnh vực khác nhau vào lập kế hoạch và qui trình, 
và cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh hơn về tổ chức thực hiện DRM. 

Câu hỏi đề xuất cho các cuộc họp với và cán bộ và cộng đồng được đính kèm Phụ lục C. 

3.2.7 Tổng hợp thông tin DRM hiện có và tóm tắt hiện trạng 

Tiếp theo giai đoạn thu thập dữ liệu ban đầu (chủ yếu thông qua đánh giá tài liệu, phỏng vấn 
trước khi có các cuộc họp mở rộng và thư yêu cầu), những dữ liệu có sẵn cần được tổng 
hợp để tóm lược rõ ràng cách tổ chức thực hiện hiện nay. Một phương pháp tổng hợp là tạo 
ra sơ đồ qui trình tóm tắt các vai trò, mối quan hệ, hoạt động và thông tin liên lạc chính để 
đóng góp cho DRM hiệu quả (Hình 3.2). 

Không cần sử dụng sơ đồ để tổng hợp và đánh giá các thông tin này; tuy nhiên, những sơ 
đồ này sẽ giúp gộp nhiều thông tin ở các cấp khác nhau lại. Trong bối cảnh nơi các lãnh đạo 
dự án DRM không nói ngôn ngữ địa phương, cần xây dựng sơ đồ qui trình sử dụng ngôn 
ngữ của nhóm dự án và sau đó dịch sang ngôn ngữ địa phương để có thể chia sẻ với các 
cơ quan đã xác định trong phần 3.2.4. Sơ đồ qui trình được đề xuất để mô tả các yếu tố ứng 
phó và sẵn sàng của DRM. Ví dụ, sơ đồ qui trình chỉ ra vai trò trách nhiệm và hoạt động 
trong ứng phó cảnh báo và sơ tán đối với báo động về lũ đập có thể là thông tin đơn giản 
nhất để trình bày đồ họa (Hình 3.3). Các sơ đồ qui trình hiển thị quá trình ra quyết định, vai 
trò và trách nhiệm cho các hoạt động giảm thiểu rủi ro dài hạn có thể khó xây dựng hơn, như 
quy hoạch sử dụng đất hoặc giảm thiểu mức độ tổn thương. Những sơ đồ này có thể dùng 
để tóm tắt thông tin cho các văn bản báo cáo ngắn gọn. 

 



 

 

 
Hình 3.2 Các chủ đề gợi ý để xây dựng một sơ đồ đơn giản quá trình DRM. 



 

 

 
Hình 3.3 Dự thảo sơ đồ qui trình ứng phó- khu vực chịu rủi ro lũ lụt sông Hiêu (sơ đồ này đã được cập nhật sau khi tham vấn với các cơ quan có thẩm quyền; và chỉ là một bản thảo). 
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3.2.8 Các nội dung chính trong sơ đồ quy trình 

So sánh về khung sơ đồ qui trình (Hình 3.2) và dự thảo thực tế cho các hoạt động ứng phó 
(Hình 3.3) đã chỉ ra các chủ đề quan trọng để hiểu về lập kế hoạch ứng phó DRM cho các 
rủi ro lũ lụt liên quan đến đập: 

 Thông tin liên lạc cho các hệ thống cảnh báo từ phát hiện và phân tích đến báo động 
công cộng; 

 Lập kế hoạch cho ứng phó và các hoạt động như sơ tán, giải cứu và trú ẩn 

 Vai trò của các cơ quan khác nhau trong các hoạt động, và mối quan hệ và kênh thông 
tin liên lạc giữa các đơn vị này 

 Thời gian để tiến hành từng bước trong qui trình từ thông tin thu nhận đến hành động 

Các cơ quan có thể gặp khó khăn khi đối phó với tình huống chưa xảy ra khi đặt các hình sơ 
đồ vào thực tế khung thời gian để tiến hành các hoạt động cụ thể, như sự cố đập lớn. Bằng 
cách tạo và chia sẻ sơ đồ qui trình với các cơ quan tham gia tại từng cấp lập kế hoạch và 
tiến hành DRM, các bên tham gia có thể bắt đầu thảo luận và đạt được thỏa thuận về ứng 
phó, thời gian và các vấn đề dự kiến. 

3.2.9 Phân tích những hạn chế và xác định vấn đề 

Các sơ đồ quy trình hỗ trợ xác định hạn chế hoặc vấn đề nghiêm trọng cần được cải thiện. 
Ở đâu ít có sự cố về đập hoặc xả tràn lớn, và chưa dành ưu tiên nhiều cho quy hoạch DRM 
chi tiết, thì quá trình trực quan lập bản đồ các hợp phần DRM cho phép người tham gia xem 
xét cẩn thận nơi họ muốn cải thiện trong các hệ thống hiện có. 

Sơ đồ qui trình có thể được sử dụng để xác định nơi nào qui trình được thiết lập và dự 
kiến hoạt động tốt, và để xác định các hạn chế trong hiểu biết, lập kế hoạch, hoặc thông 
tin liên lạc cho các sự kiện cụ thể liên quan đến đập. Bằng cách đưa ra câu hỏi liên quan 
đến các chủ đề khác nhau cho sơ đồ qui trình, sau đó dự án có thể cập nhật thông tin 
sẵn có và xác định rõ các khu vực có thể cải thiện về quy hoạch và quy trình. Các chủ đề 
để lên khung cho các câu hỏi cụ thể bao gồm bản đồ các hiểm họa, kế hoạch sơ tán, 
truyền thông, cảnh báo, vai trò và trách nhiệm, thông tin có sẵn để ra quyết định, luyện 
tập ứng phó, v.v. 

Sau khi đánh giá đầy đủ hiện trạng nhận thức về hiểm họa, năng lực và tổ chức thực hiện 
DRM, và phổ biến một sơ đồ qui trình mới nhất, thì có thể xác định các khu vực có tiềm năng 
cải thiện. Thông tin chi tiết sẽ được đưa vào một đánh giá chi tiết hơn đánh giá ở mức độ 
trung bình. Những thông tin này có được từ đánh giá các hiểm họa mở rộng, mức độ tổn 
thương, khả năng phục hồi và bối cảnh DRM, trong đó có thể xác định được những hạn chế 
và vấn đề trong một kế hoạch DRM. 
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3.2.10 Xác định phương pháp lập kế hoạch hoặc hướng dẫn để xử lý những hạn chế 
nghiêm trọng 

Văn phòng Chiến lược của LHQ về giảm nhẹ thiên tai UNISDR đã phát hành các hướng dẫn 
hữu ích để đánh giá rủi ro lũ lụt và phát triển biện pháp giảm thiệt hại lũ lụt dài hạn (Hình 
3.4). Các phương pháp DDCSI nhất quán với hướng dẫn của UN, và khuôn khổ đề xuất 
trong phương pháp của UN đã kết hợp các quy trình nêu trong khuôn khổ quản lý rủi ro thiên 
tai trong Hình 3.1. Mặc dù khuôn khổ của UN được xây dựng chủ yếu cho lũ lụt khí tượng 
thủy văn và không liên quan đến đập, nhưng các yếu tố trong khuôn khổ này lại thích hợp 
cho hiểu biết và quản lý rủi ro lũ lụt liên quan đến đập thông qua DRM hiệu quả và các biện 
pháp khác. Các nguyên tắc UN đã đưa ra các nghiên cứu điển hình và kiến nghị để xử lý 
những hạn chế. 

 
Hình 3.4 Khuôn khổ UNISDR để đánh giá rủi ro thiên tai (UNISDR, 2004). 

Thay vì các cơ quan bên ngoài tiến hành tăng cường cho các tổ chức hoặc cộng đồng 
tương ứng, sẽ hiệu quả và bền vững hơn khi làm việc cùng các cơ quan địa phương và 
cung cấp cho các cơ quan này những hướng dẫn thực hành tốt nhất. Hướng dẫn nên bao 
gồm các khu vực có tiềm năng cải thiện, và những cải thiện đó có thể được áp dụng ở cấp 
độ nào. Ví dụ: để một xã được 'sẵn sàng', cần cung cấp các hướng dẫn chính thức về phát 
triển và triển khai các hoạt động chuẩn bị với cộng đồng, các nhóm tình nguyện viên, 
trường học, cơ quan chính quyền địa phương và phi chính phủ. Các hướng dẫn và mẫu cụ 
thể cho Việt Nam không có sẵn; tuy nhiên, hướng dẫn quốc tế có các hợp phần đã được 
thống nhất là phù hợp cho Việt Nam (và các quốc gia có những rủi ro tương tự). Một ví dụ 
tốt cho những hướng dẫn quốc tế là Hướng dẫn giảm thiệt hại lũ lụt của UNISDR (2004), 
trong đó đưa ra hướng dẫn cụ thể về tăng cường các yếu tố DRM như lập bản đồ rủi ro lũ 
lụt, hệ thống giám sát và cảnh báo lượng mưa / dòng chảy, trong điều kiện ngân sách và 
nguồn lực có hạn. 
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3.3 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN 

TAI 

3.3.1 Giới thiệu 

Phần này cung cấp thông tin bổ sung cần thiết để thực hiện phân tích DRM mức độ chi tiết. 
Sự khác biệt giữa phương pháp luận mức độ trung bình và chi tiết không được định nghĩa rõ 
ràng như với các giai đoạn khác trong một dự án toàn lưu vực. Điều này do trong qui trình 
đánh giá mức độ trung bình và chi tiết có nhiều yếu tố tương tự như đánh giá tư liệu, phỏng 
vấn và hội thảo. 

Đánh giá chi tiết DRM cần bao gồm tất cả các bước nêu trong phương pháp luận mức độ 
trung bình với các bước qui trình bổ sung như sau: 

1. Rà soát lại các ví dụ về kế hoạch và thực hành DRM tốt và bắt buộc trên toàn quốc và 
trên hiện trường, nếu có liên quan; 

2. Các kế hoạch và qui trình hiện tại được xác định theo bản tổng hợp tổ chức thực hiện 
mới nhất được so sánh với các hoạt động thực tiễn quốc tế tốt nhất; 

3. Thực hiện các bài thực hành theo kịch bản trên bàn giấy, bao gồm đánh giá của các 
chuyên gia ứng phó thiên tai về bài thực hành; 

4. Đánh giá hệ thống cảnh báo công cộng được thực hiện trên cơ sở thực tiễn quốc tế tốt 
nhất cho nội dung và truyền tải tin nhắn;  

5. Xây dựng ít nhất một bản đồ và kế hoạch sơ tán cộng đồng như một khu thí điểm và 
thử diễn tập thể chất với người dân địa phương; 

6. Xây dựng các khuyến nghị để đưa ra một khuôn khổ thực tế xử lý ngay các hạn chế hoặc 
vấn đề xảy ra, đồng thời đưa ra phương pháp để đạt được thực tiễn quốc tế tốt nhất; 

7. Xây dựng một khuôn khổ giám sát và báo cáo để đạt tiến độ cho Bước 5. 

Các phần tiếp theo sẽ giải trình cho từng bước bổ sung. 

3.3.2 Đánh giá tư liệu các thực tiễn quốc tế tốt nhất 

Bước này cho phép so sánh kế hoạch DRM hiện tại với thực tiễn quốc tế tốt nhất. Bước này 
yêu cầu chuyên môn và kinh nghiệm tốt trong nghiên cứu và/hoặc vận hành DRM. Một số 
nguồn tài liệu chính dành cho phần đánh giá tư liệu, và đánh giá cần xem xét đến các chủ đề 
DRM như sau: 

 Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (DRM) 

 Hệ thống cảnh báo hiệu quả, toàn diện, trong đó có báo động công cộng hiệu quả 

 Các chính sách và pháp luật cho quản lý rủi ro thiên tai 

 Giám sát và đánh giá DRM 

 Phương pháp và giải pháp lựa chọn cho quản lý rủi ro lũ lụt tại các quốc gia phát triển 
và đang phát triển 

 Lập kế hoạch sơ tán và thực hành 

Phần đánh giá tư liệu cần đưa các ví dụ nghiên cứu điển hình từ các quốc gia có bối cảnh 
nguy cơ lũ lụt tương tự Việt Nam, cũng như các nghiên cứu đã được ghi nhận là ví dụ tốt 
cho quản lý rủi ro hiệu quả. Nghiên cứu điển hình thường có trong các hướng dẫn hoặc 
đánh giá quốc tế chủ yếu được xuất bản bởi các cơ quan như Liên Hiệp Quốc (UNISDR, 
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2004), các tổ chức cố vấn đáng tin cậy (Ngân hàng thế giới, 2011), hoặc các tổ chức phi 
chính phủ (ví dụ: Nhóm đối tác giảm nhẹ thiên tai - Đông Nam Á, 2008, Hội chữ thập đỏ và 
Trăng lưỡi liềm đỏ, 2014). 

3.3.3 Phân tích kế hoạch và năng lực hiện có 

Phần đánh giá tư liệu cần đưa ra khuôn khổ và nội dung để xây dựng sơ đồ qui trình thực 
hành tốt nhất hoặc tóm lược hoạt động, và danh mục các chỉ số cho DRM hiệu quả. Sơ đồ 
thực hành tốt nhất, các chỉ số và tóm lược có thể được sử dụng để xác định kế hoạch và hoạt 
động ở cấp quốc gia, tỉnh, huyện và xã, để xử lý những hạn chế và vấn đề trong tổ chức thực 
hiện hiện nay. Bối cảnh quốc tế đưa ra trong phần 3.3.2 phác thảo các biện pháp và chỉ số có 
thể được sử dụng để xác định cách tổ chức thực hiện hiện nay thích hợp hay cần cải thiện. 
Trong khi thực tiễn quốc tế tốt nhất là một mục tiêu xứng đáng cho bất kỳ dự án DRM nào, thì 
cũng cần xem xét thực tế về khung thời gian và mục tiêu, để xác định các yếu tố thích hợp và 
có khả năng đạt được, và các yếu tố ít quan trọng hơn cho thành công tổng thể của dự án. 

3.3.4 Bài tập thực hành  

Bài tập thực hành là một công cụ hữu ích để đánh giá năng lực hiện tại và khả năng cho 
DRM, đặc biệt là các hoạt động ứng phó và tổ chức thực hiện. Các bài tập được thiết kế để 
xác định cơ hội cải thiện, không phải để tìm lỗi xem tại sao có vấn đề nào đó không được 
đưa ra. Mục đích của bài tập là xác định các khu vực để cải thiện về đào tạo, nguồn lực, kế 
hoạch và tổ chức thực hiện trong môi trường "an toàn", không phải để tìm ra các hạn chế có 
thể xảy ra trong một sự kiện thực tế. 

Thực hành trên bàn giấy 

Thực hành trên bàn giấy là một bài tập không bao gồm hoạt động thể chất trong cộng đồng 
như diễn tập sơ tán và dựa trên cơ sở 'mô phỏng'. Một bài thực hành trên bàn giấy được 
thiết kế để kiểm tra các kế hoạch, qui trình ra quyết định và thông tin liên lạc giữa các cơ 
quan, và người tham gia chỉ có thể thuộc một cấp (ví dụ, chỉ cơ quan cấp tỉnh bao gồm Sở 
NN & PTNT, CFSC, ban điều hành đập, Ủy ban nhân dân). Có thể xen kẽ một bài thực hành 
trên bàn giấy với cơ quan các cấp, ví dụ, các cơ quan cấp tỉnh như đã nêu và cấp huyện 
tương ứng, và một hoặc hai cơ quan chính cấp quốc gia như CCFSC trong Bộ NN & PTNT 
và cơ quan cảnh báo lũ, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF). 

Bài thực hành trên bàn giấy cần được một người có chuyên môn về thực hành kịch bản xây 
dựng. Họ đưa ra các kịch bản để xây dựng mô phỏng theo đó, và tạo ra bài thực hành 'xen 
kẽ'. Những thông tin chính được cung cấp dần cho người tham gia thực hành trong quá trình 
của bài. Kịch bản luôn được thiết kế để có điểm khởi đầu và kết thúc rõ ràng, và không nhất 
thiết phải bao gồm tất cả các giai đoạn trong qui trình DRM trong một bài thực hành. Ví dụ, 
một bài thực hành có thể được thiết kế để kiểm tra các kế hoạch, quy trình và ra quyết định 
để trao đổi liên quan đến cảnh báo và sơ tán cho một kịch bản lũ lụt, và bài thực hành có thể 
kết thúc trước khi có tác động thực tế của các đợt nước lũ. Một kịch bản thực hành được 
dùng luân phiên để kiểm tra sự phối hợp trong tìm kiếm và cứu hộ, và các kế hoạch trú ẩn 
và cung cấp vật dụng khẩn cấp cho người dân được di dời sẽ bắt đầu ở giai đoạn có ảnh 
hưởng của lũ, và có thể kết thúc tại thời điểm nước lũ được cho là đã hết. 

Lợi ích của bài tập là không nhắm vào những sai sót trong hệ thống hoặc người tham gia 
hiện tại, mà để thử nghiệm các kế hoạch và qui trình vào những lúc không cấp bách để có 
thể xác định cơ hội cải thiện hoặc lồng ghép, và có thể cải thiện trước khi một sự kiện lũ lụt 
thực tế xảy ra. Một bài thực hành thường kết thúc với phần báo cáo. Việc này tạo cơ hội cho 
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người tham gia xác định các yếu tố nào tốt và yếu tố nào có thể cải thiện được. Qui trình 
báo cáo cũng được coi như một bên thẩm định thực hành độc lập và thường được dùng để 
có thêm thông tin phản hồi. Một đầu ra quan trọng cho sự thành công của bài tập là vấn đề 
hoặc hạn chế xác định trong hoạt động thực hành đã được xử lý. Nguồn tài liệu quốc tế rộng 
rãi luôn có sẵn trực tuyến với các hướng dẫn để xây dựng các bài thực hành trên bàn giấy 
của các cơ quan chính phủ như FEMA (Hoa Kỳ) và MCDEM (New Zealand). 

Bài thực hành thể chất hoặc ‘đầy đủ' 

Bài thực hành thể chất, cũng như với thực hành trên bàn giấy, có thể được áp dụng cho các 
giai đoạn khác nhau trong hoạt động ứng phó hoặc phục hồi. Các bài tập có thể được thiết 
kế cho những người dân có nguy cơ gặp rủi ro (ví dụ: diễn tập sơ tán, kích hoạt các trung 
tâm phúc lợi xã hội và đăng ký cho người dân di dời), hoặc bài tập có thể được thiết kế để 
kiểm tra các nhóm ứng phó cụ thể, hợp tác liên ngành, hoặc các cán bộ nhà nước. 

Ví dụ về các hoạt động có thể được kiểm tra trong một bài thực hành bao gồm: 

 Kích hoạt và biên chế cho các trung tâm hoạt động khẩn cấp 

 Kích hoạt hệ thống cảnh báo, và truyền đi báo động công cộng 

 Diễn tập sơ tán (cho tất cả ở khu vực có nguy cơ lũ lụt trước khi ngập lụt) 

 Kích hoạt của trung tâm phúc lợi xã hội và đăng ký cho người sơ tán 

 Hoạt động ứng phó như làm đầy và đặt bao cát hoặc cứu hộ người dân 

 Thu thập thông tin tác động và xây dựng kế hoạch hành động tại một trung tâm hoạt 
động khẩn cấp 

 Thăm dò và đánh giá thiệt hại 

Cũng như với các bài tập trên bàn giấy, có nhiều nguồn tư liệu có sẵn trực tuyến từ các cơ 
quan DRM chính phủ trên toàn thế giới hỗ trợ xây dựng các bài thực hành. Kinh nghiệm 
trong lập kế hoạch và đánh giá bài thực hành là rất quan trọng do tính chất phức tạp hơn 
của thực hành thể chất. 

3.3.5 Hệ thống cảnh báo toàn diện 

Đánh giá cảnh báo cho lũ lụt liên quan đến đập không khác với đánh giá cảnh báo hiểm họa 
về nguyên tắc. Các nguyên tắc của cảnh báo toàn diện áp dụng cho tất cả các hiểm họa có 
thể được phát hiện trước khi chịu tác động. Sự khác biệt chủ yếu liên quan đến khu vực chịu 
tác động, sự hiểu biết về các mối đe dọa, và hành động cần thiết để bảo vệ. Các nguyên tắc 
để đánh giá khả năng cảnh báo dựa trên cơ sở sau đây. 
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Một cơ quan nghiên cứu quốc tế lớn đã đưa ra các hợp phần đóng góp cho hệ thống cảnh báo 
sớm hiệu quả. Các tư liệu đã được Leonard et al (2008) tổng hợp trong một bản tóm tắt các hợp 
phần chính cho cảnh báo có hiệu quả (Hình 3.5). Các hợp phần này được mô tả như sau: 

1. Hệ thống cảnh báo sớm - tất cả các hợp phần từ phát hiện hiểm họa đến báo động 
cho người dân chịu rủi ro 

2. Các công cụ ra quyết định - ngưỡng cho báo động cộng đồng, khu vực và bản đồ sơ tán 

3. Quy hoạch-lập kế hoạch hoạt động với vai trò và trách nhiệm 

4. Giáo dục - cung cấp cho người dân các thông tin về hiểm họa, cảnh báo và hành động 
trước khi sự kiện xảy ra 

5. Bài thực hành-thử nghiệm hệ thống và ứng phó 

Các hợp phần này được hỗ trợ bởi các nghiên cứu và bằng chứng, và được cập nhật thông 
qua giám sát và đánh giá. 

 
Hình 3.5 Các p phần của hệ thống cảnh báo hiểm họa hiệu quả (Leonard et. al. 2008). 

Các hợp phần trong kế hoạch DRM hiện có cho cảnh báo có thể được đánh giá theo Hình 
3.5 để xác định xem cải tiến là cần thiết hay không. 

Hợp phần một chủ yếu tập trung vào công nghệ, và có thể được đánh giá trên cơ sở các 
hoạt động trước đây trong các sự kiện lũ lụt hoặc các bài tập được thiết kế để kiểm tra các 
chức năng cụ thể của công nghệ như thử nghiệm tần suất âm thanh, độ nét (ví dụ, dễ nghe, 
đọc hoặc hiểu), và tốc độ và phạm vi kiểm tra (ví dụ, tốc độ kích hoạt, tốc độ tin nhắn đến 
được với người dân, bao nhiêu người có thể nhận được). Đối với các thử nghiệm này, cần 
điều tra một nhóm cộng đồng lớn để thu thập các thông tin hữu ích về năng lực. Điều quan 
trọng là xác định xem ai không nhận được cảnh báo từ hệ thống hiện có (ví dụ, công nhân 
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trên công trường), và tìm ra các giải pháp khác để có thể liên lạc khẩn cấp với những người 
khó tiếp cận. 

Nghiên cứu mở rộng về tầm quan trọng của thông tin trong thông điệp cũng rất cần thiết. Để 
cảnh báo sớm đạt hiệu quả tạo ra hành vi cần có (ví dụ: sơ tán), những vấn đề sau đây cần 
được xem xét khi đánh giá: 

Cảnh báo cần có: 

 Tập trung vào những người có nguy cơ gặp rủi ro 

 Tất cả có thể hiểu được theo cùng một cách (không mang tính kỹ thuật cao) 

 Có khả năng tiếp cận người dân không phân biệt họ đang làm gì 

 Dễ dàng truy cập và sử dụng (sử dụng công nghệ quen thuộc nếu có thể) 

 Không tạo thêm nguy cơ (yêu cầu người dân hành động thích hợp và xác định các địa 
điểm an toàn) 

 Đáng tin cậy 

 Cung cấp thời gian thích hợp để người dân có thể có cơ hội tự bảo vệ mình 

 Tạo tin nhắn xác thực 

Một phương pháp luận để đánh giá các hệ thống báo động công cộng đã được phát triển ở 
New Zealand dựa trên các nguyên tắc này (Wright et al, 2014). Cách tiếp cận tương tự có 
thể được áp dụng tại Việt Nam, bằng cách lập một danh sách kiểm tra của các tiêu chí cần 
thiết cho các công nghệ hiện có và đang đề xuất. Các tiêu chí này có thể được xem xét để 
xác định những hạn chế nghiêm trọng khi tiếp cận các cộng đồng có nguy cơ rủi ro trong khu 
vực lũ lụt ở hạ lưu. 

3.3.6 ập kế hoạch dựa vào cộng đồng 

Lập kế hoạch dựa vào cộng đồng và bài thực hành cung cấp cho người dân cơ hội thảo luận 
và lập kế hoạch cho các vấn đề địa phương cùng với cơ quan chính phủ và phi chính phủ, 
tăng cường năng lực địa phương và nâng cao nhận thức về các hiểm họa và hậu quả, và 
hành động để giảm tác động từ các hiểm họa. 

DRM dựa vào cộng đồng hiện tại đã được đưa vào pháp luật Việt Nam trong Luật phòng 
chống thiên tai (2013). Các chương trình DRM dựa vào cộng đồng và đào tạo thường được 
các tổ chức phi chính phủ thực hiện tại địa phương như một phần của các dự án tài trợ cụ 
thể. Tại Việt Nam, có một dự án như vậy là Chương trình quốc gia DRM dựa vào cộng đồng 
'Dự án 1002' có mục tiêu 6000 xã (Viet Nam Government, 2009). Chương trình này đang 
được các cơ quan như Hội chữ thập đỏ và Oxfam thực hiện. 

Các nguyên tắc này trong tương lai có thể được áp dụng tại các địa điểm trong các sáng 
kiến như Dự án 1002. Nếu trường hợp này xảy ra, các đánh giá DRM và hoạt động cải 
thiện cần được thực hiện theo phương thức hợp tác và bổ sung với các sáng kiến hiện có 
để đạt được tối đa lợi ích cho cả hai dự án và ngăn chặn các kế hoạch và hoạt động không 
nhất quán đang xảy ra. Nếu các nguyên tắc được áp dụng cho địa điểm và cộng đồng 
không có trong sáng kiến CBDRM hiện tại, cần khuyến khích sự tham gia của các đối tác 
có kinh nghiệm về dự án CBDRM tại các địa điểm khác ở Việt Nam để có kết nối địa 
phương cần thiết, và đảm bảo kế hoạch được thực hiện bằng tiếng Việt và trong bối cảnh 
văn hóa thích hợp. 



Dự án An toàn Đập và Vùng hạ lưu - Tháng 11 năm 2015 

 

Tài liệu hướng dẫn, Chương 6, An toàn công trình đập và quản lý rủi ro thiên tai 37 
 

Việc lập kế hoạch cho các sự kiện không thường xuyên và có hậu quả lớn như sự cố đập 
hoặc xả tràn lớn có thể gặp khó khăn bởi vì các kịch bản không quen thuộc hoặc nằm trong 
kinh nghiệm của người dân địa phương. Với các sự kiện xác suất thấp - hậu quả cao, các ví 
dụ về lập kế hoạch CBDRM cho các loại hiểm họa khác nhau có thể cung cấp phương pháp 
luận hữu ích cho cộng đồng tham gia, lập kế hoạch và hoạt động thực hành. Cũng có thể sử 
dụng các phương pháp luận CBDRM cộng đồng thích ứng đã được áp dụng thành công tại 
các quốc gia khác. 

Các phương pháp đã được áp dụng thành công trong các bối cảnh văn hóa khác nhau với 
sự thích ứng phù hợp. Các phương pháp này sử dụng bản đồ khu vực có nguy cơ rủi ro 
thích hợp, thảo luận về các khái niệm quan trọng về hiểm họa, cảnh báo sơ tán và an toàn, 
và cho phép cộng đồng cá nhân hóa các bản đồ và chỉ định địa điểm đặt biển hiệu và tài 
liệu giáo dục cộng đồng. Các dự án trong quá khứ cũng được đưa vào diễn tập sơ tán thể 
chất và đánh giá diễn tập (Wright et al., 2011). Những phương pháp này có thể được điều 
chỉnh để sử dụng tại Việt Nam. Các hiểm họa có thể khác nhau giữa các địa điểm nhưng 
nguyên tắc tương tự nhau: chia sẻ thông tin hiểm họa với cộng đồng địa phương, và cùng 
xây dựng kế hoạch và tài liệu giáo dục thích hợp. Minh hoạ về nguyên tắc này được trình 
bày trong Hình 3.5. 

 
Hình 3.6 Ví dụ về DRM dựa vào cộng đồng lập kế hoạch sơ tán. (a) Nhận dạng hiểm họa; (b) Giáo dục cộng 
đồng về các hiểm họa; (c) Cộng đồng đóng góp với kiến thức địa phương; (d) Kế hoạch hành động và bản đồ 
thích hợp tại địa phương. (hình ảnh b và d từ Mạng lưới khí hậu và phát triển kiến thức, 2012). 
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3.3.7 Xây dựng khuyến nghị 

Điều quan trọng là thực tiễn tốt nhất cần được xem xét trong bối cảnh lập pháp và kinh tế xã 
hội ở Việt Nam. Ví dụ, thực tiễn tốt nhất không tương đương với giải pháp đắt tiền nhất và 
công nghệ cao, vì không có khả năng thiết lập hoặc hỗ trợ và bảo trì tiếp theo. Thực tiễn tốt 
nhất đề cập đến những giải pháp, kế hoạch và thực tiễn để đạt được mục tiêu giảm rủi ro 
thiên tai phù hợp về kinh tế, môi trường, xã hội và văn hóa cho cộng đồng và các cơ quan 
tham gia ở Việt Nam. 

Cần đưa các tổ chức và cơ quan địa phương (chính phủ và phi chính phủ) và người dân vào 
đánh giá trước khi đề xuất cải thiện trong bất kỳ qui trình hoặc kế hoạch nào. UNISDR đã 
đưa ra hướng dẫn để quản lý rủi ro lũ lụt với một khuôn khổ tốt cho xây dựng kế hoạch và 
thực hành thích hợp nhằm giảm bớt thiệt hại lũ lụt (UNISDR, 2004). Ví dụ về các chương 
trình hiệu quả và cơ hội tiềm năng đã được nêu trong các báo cáo gần đây về thực trạng 
DRM tại Việt Nam (UNDP, 2015). 

3.3.8 Triển khai thực hiện 

Một kế hoạch thực hiện cần phác thảo một chương trình triển khai cho đào tạo, cập nhật của 
SOPs và các kế hoạch, đánh giá truyền thông và hệ thống cảnh báo, hoạt động DRM dựa 
vào cộng đồng, và nâng cấp và phương pháp hoặc công nghệ. 

Vì cần có nhân viên hoặc nguồn lực tài trợ cho các nhiệm vụ này, nên ngân sách phải được 
phân bổ cho từng phần của kế hoạch thực hiện và thống nhất về thời hạn thực tế. Các 
nguồn lực bổ sung có thể được tìm kiếm để đảm bảo khả năng và năng lực phát triển nhằm 
đáp ứng các nhiệm vụ trong kế hoạch thực hiện. Qui trình ưu tiên các hạn chế hoặc vấn đề 
cần được thực hiện tại cấp tỉnh với thông tin đầu vào từ cán bộ huyện và xã để đảm bảo 
những nhiệm vụ ưu tiên cao nhất sẽ được giải quyết đầu tiên trong kế hoạch. 

3.3.9 Giám sát và báo cáo 

Hiệu quả cải thiện quản lý rủi ro thiên tai khó có thể đo được cho từng sự kiện đơn lẻ vì các 
sự kiện có thể đo được không thường xuyên xảy ra và cũng khó xác định liệu đã giảm được 
tác động do kế hoạch hay chính sách cụ thể. Lý do là một trường hợp khẩn cấp có nhiều 
yếu tố biến thiên có thể ảnh hưởng đến hậu quả, ví dụ: địa điểm bị ảnh hưởng, thời gian 
cảnh báo, thời gian trong ngày, thời gian trong năm, liệu đập đã gần chạm năng lực hay 
chưa, hướng thời tiết thay đổi v.v. 

Tuy nhiên, những yếu tố được cho là có hiệu quả trong tăng cường năng lực dài hạn và 
giảm thiểu rủi ro có thể đo được, trong đó bao gồm, ví dụ: 

 Đánh giá tài liệu có sẵn tại địa phương mô tả trong các phần phương pháp luận mức 
độ trung bình và chi tiết của báo cáo này có thể xác định sự phát triển của kế hoạch, 
chính sách, hướng dẫn và pháp luật cho DRM; 

 Thực hành và diễn tập có thể được thực hiện và lặp lại, kết quả được so sánh với các 
bài tập trước đó để theo dõi các cải thiện; 

 Số lượng và chất lượng của các kế hoạch và tổ chức DRM dựa vào cộng đồng có thể 
được theo dõi để xác định sự tham gia của người dân trong quy hoạch địa phương; 

 Việc triển khai đào tạo cho quan chức chính phủ với các hoạt động DRM có thể được 
ghi lại, đánh giá, và theo dõi; 

 Việc lắp đặt công nghệ mới hoặc nâng cấp hệ thống hiện tại có thể được ghi lại; 
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 Tài trợ cho các dự án DRM từ nguồn chính phủ và phi chính phủ có thể được ghi lại; 
và/hoặc 

 Khảo sát ý kiến người dân và thành viên của các tổ chức/cơ quan để đánh giá sự hiểu 
biết về hiểm họa, rủi ro và mức độ sẵn sàng có thể được thực hiện định kỳ (có thể 
hàng năm) và ghi lại những cải thiện. 

Để giám sát hiệu quả thực hiện các sáng kiến DRM, các kế hoạch DRM cần xác định 
tiềm năng SMART (cụ thể, đo lường, thành công, có liên quan và kịp thời) để nâng cao 
khả năng, năng lực và kết quả DRM. Các kế hoạch DRM này cần được phát triển tại 
cộng đồng, địa phương/huyện, cấp tỉnh và tổ chức, liên kết với bối cảnh, nhu cầu và mục 
tiêu. Với thực tế nguồn lực ở Việt Nam, các kế hoạch DRM của huyện hoặc tỉnh, bao 
gồm các cộng đồng địa phương, có thể thành công ở giai đoạn đầu. Những tăng cường 
cụ thể, như lập bản đồ hiểm họa tăng cường, cải tiến hệ thống cảnh báo sớm, kế hoạch 
ứng phó và phát triển năng lực, bản đồ sơ tán, kế hoạch phục hồi, bài thực hành, v.v…, 
cần được nêu trong kế hoạch DRM toàn diện. 

Kế hoạch sẽ bao gồm làm thế nào để giám sát và đánh giá, thông báo định kỳ, và nhận xét 
các sáng kiến ít nhất 5 năm một lần như một phần của đánh giá hàng năm trong 5 năm về 
kế hoạch phát triển cộng đồng, huyện và tỉnh. 

Các tổ chức quốc tế như Trung tâm quản lý thiên tai & hỗ trợ nhân đạo (2012) và Ngân hàng 
thế giới (2011) đã có sẵn các biểu mẫu để ghi lại thông tin. Tuy nhiên, những khuôn khổ 
giám sát này thường mở rộng xuống thông tin cấp xã. Các tổ chức phi chính phủ cấp tỉnh 
cũng thu thập dữ liệu về năng lực DRM. Tuy nhiên không phải tất cả các tỉnh và huyện ở 
Việt Nam có văn phòng của tổ chức phi chính phủ, và các chương trình thường dựa trên cơ 
sở tài trợ cho mục tiêu cụ thể. Các tổ chức trong nước như các khoa trong trường đại học ở 
Việt Nam chuyên nghiên cứu về DRM có thể là nguồn lực hữu ích để xây dựng khuôn khổ 
giám sát và thu thập dữ liệu thay mặt cho cơ quan chính phủ, mặc dù điều này sẽ làm tăng 
các chương trình nghiên cứu thực địa về khả năng và năng lực đánh giá DRM. 



Dự án An toàn Đập và Vùng hạ lưu - Tháng 11 năm 2015 

 

40 Tài liệu hướng dẫn, Chương 6, An toàn công trình đập và quản lý rủi ro thiên tai 
 

3.4 TÓM TẮT 

Hướng dẫn thực hiện đánh giá năng lực và khả năng DRM mức độ trung bình và chi tiết đã 
được phác thảo. 

Một ví dụ ứng dụng qui trình đánh giá mức độ trung bình được phác thảo trong nghiên cứu 
điển hình (DDCIS, 2015) kèm theo Hướng dẫn này. 

Các hợp phần chính của một qui trình DRM hiệu quả và kế hoạch đúc kết bao gồm: 

1. Đánh giá bối cảnh  

2. Phân tích hiểm họa và mức độ tổn thương 

3. Đánh giá khả năng hiện tại 

4. Phân tích hạn chế và cơ hội  

5. Khuyến nghị DRM và hành động 

6. Giám sát và đánh giá 

Mặc dù, cần đầy đủ chuyên môn trong lý thuyết và thực hành DRM để áp dụng các nguyên 
tắc này, nhưng thông tin đầu vào của địa phương vẫn rất quan trọng để đảm bảo đúng lợi 
ích, tổ chức, cơ quan được đưa vào qui trình đánh giá và các phương pháp thích hợp được 
áp dụng trong tìm kiếm thông tin, tư vấn và đánh giá. Một kế hoạch và chương trình đào tạo 
DRM tốt sẽ cung cấp và cho phép các tổ chức địa phương thực hiện DRM trong tương lai 
mà không có sự hỗ trợ bên ngoài, thông qua việc chuyển giao kiến thức và giáo dục trong 
các chương trình DRM khởi đầu. 

Khuyến nghị phát sinh từ việc đánh giá cần phù hợp và thực tế trong bối cảnh chính trị, xã 
hội và môi trường của khu vực nghiên cứu, và nếu có thể, nên đưa vào kế hoạch DRM toàn 
diện của một tổ chức, lưu vực hoặc khu vực địa chính trị để tiến hành đánh giá DRM. 
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A1.0 PHỤ LỤC A: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VẬN HÀNH VÀ BẢO 
DƯỠNG 

 See separate file at end of document. 
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A2.0 PHỤ LỤC B: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ CHO TÌNH 
TRẠNG KHẨN CẤP 

 See separate file at end of document. 
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A3.0 PHỤ LỤC C: GỢI Ý CÁC CÂU HỎI VỀ ĐÁNH GIÁ DRM  

Nhận biết rủi ro: 

1. Những hiểm họa lớn đối với tổ chức / cộng đồng của bạn là gì? 

2. Những hiểm họa lớn đã xảy ra gần đây đối với tổ chức hoặc cộng đồng là gì và những 
tác động của hiểm họa? Bạn cần làm gì bây giờ? 

3. Những quy định được thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất, quản lý phát triển trong 
việc quản lý hiểm họa và rủi ro? 

4. Cơ quan của bạn có bản đồ các hiểm họa và hậu quả liên quan đến các hiểm họa 
trong khu vực của bạn không? 

5. Các công trình hiện tại và trong tương lai có xem xét đến các hiểm họa có mức độ ưu 
tiên cao trong việc lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng và sử dụng không? 

6. Làm thế nào để cộng đồng / tổ chức của đưa các mối nguy hiểm có mức ưu tiên cao 
vào các hoạt động hằng ngày?? 

Truyền thông, điều phối và Cảnh báo: 

7. Những công nghệ hoặc phương thức bạn dùng để giao tiếp với các cơ quan khác? 
Chúng có đáng tin cậy? 

8. Làm thế nào để công tác truyền thông giữa các đối tác DRM thực hiện một cách hiệu 
quả? 

9. Các kỹ thuật hoặc quy trình bạn sử dụng để giao tiếp với các thành viên cộng đồng/ tổ 
chức đối tác trong trường hợp bình thường và trường hợp khẩn cấp? Làm thế nào để 
các phương tiện thông tin liên lạc này đáng tin cậy trong trường hợp khẩn cấp? 

10. Mô tả các hệ thống cảnh báo khẩn cấp mà cộng đồng / tổ chức của bạn sử dụng.. 

11. Làm thế nào để hệ thống cảnh báo được hiệu quả và có thể cải thiện hệ thống này 
như thế nào? 

12. nội dung của thông tin cảnh báo là gì? Những thông tin liên quan đến hiểm họa và 
hành động cần thiết được bao gồm trong thông tin cảnh báo là gì? 

13. Các loại hệ thống giám sát hiện nay được sử dụng để dự báo lũ là gì? 

14. Bạn có đủ thông tin địa phương (về dòng chảy vào và hệ thống dự báo thượng nguồn) 
để đưa ra quyết định kịp thời liên quan đến vận hành đập không? 

Chuẩn bị: 

15. Loại hình đào tạo phản hồi nào đang được cộng đồng/đơn vị của bạn cung cấp hoặc 
tìm kiếm? 

16. Bạn đang áp dụng kế hoạch khẩn cấp hay các thủ tục vận hành nào? Ai lập ra các kế 
hoạch đó và tần suất cập nhật như thế nào? 

17. Đơn vị của bạn có thực hiện các bài tập rèn luyện ứng phó không? Nếu có thì cách 
thức và tần suất thực hiện như thế nào? 

18. Nhân dân và các đơn vị đối tác tham gia vào các kế hoạch và ứng phó như thế nào? 

19. Bạn liên lạc với ai tại các đơn vị và tổ chức khác? Đặc biệt ai là đại diện đầu mỗi liên 
hệ chính cho các dạng thông tin kiểu này? 
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20. Làm thế nào mọi người biết được thời gian và địa điểm sơ tán – đường dẫn tới các vị 
trí sơ tán hoặc trú ẩn đó có được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng 
không? 

21. Mọi người trong đơn vị của bạn có tham gia khóa đào tạo chuẩn bị và ứng phó nào 
trong vòng 12 tháng, 2 năm, 5 năm gần đây? 

22. Làm thế nào để những người khuyết tật, người già và trẻ em, người phụ thuộc, người 
trong vùng có nguy cơ cao, khách đến thăm ... biết về kế hoạch ứng phó? 

Ứng phó: 

23. Ai là người quyết định thời điểm xả nước từ đập?  

24. Đơn vị của bạn tham gia vào các hành động ứng phó từ đâu? Có trung tâm cụ thể nào 
hoạt động trong suốt thời gian ứng phó không?  

25. Bạn sử dụng các bản đồ lũ lụt và sơ tán như thế nào cho kế hoạch ứng phó? Các bản 
đồ này được chia sẻ như thế nào cho các cộng đồng hoặc dân cư trong vùng có nguy 
cơ? 

26. Các tiến trình vận hành như thế nào trong thời gian xảy ra lũ thật sự? Có vấn đề gì về 
thông tin liên lạc và hoạt động không? 

27. Vai trò của các tổ chức phi chính phủ như thế nào? 

28. Bạn có thể yêu cầu và nhận được các nguồn ứng phó khẩn cấp từ các cấp cao hơn 
không? Việc này xảy ra như thế nào?  

29. Những người bị ảnh hưởng nhận được sự hỗ trợ như thế nào trong quá trình sơ tán? 

Phục hồi / Tái xây dựng: 

30. Đơn vị của bạn có kế hoạch phục hồi như thế nào sau thảm họa? 

31. Các kế hoạch phục hồi của bạn có bao gồm các cơ hội hoặc yêu cầu để giảm thiểu 
ảnh hưởng của các sự cố tương tự trong tương lai không? 

32. Bạn dự kiến các kế hoạch hoặc khả năng phục hồi sau hiểm họa như thế nào để trình 
lên các cấp cao hơn trong chính phủ? 
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1.0 GIỚI THIỆU 

1.1 MỤC ĐÍCH CỦA TÀI LIỆU 

Phụ lục này được viết nhằm hướng dẫn xây dựng hoặc rà soát một kế hoạch Vận hành và 
Bảo dưỡng đập (O&M). 

Kế hoạch O&M được mô tả trong Mục 4.37 Quy trình Ngân hàng Thế giới là “một kế hoạch 
chi tiết bao quát các yêu cầu về cơ cấu tổ chức, nhân sự, kỹ thuật chuyên môn và đào tạo; 
cũng như các thiết bị và cơ sở hạ tầng cần phải có để vận hành và bảo dưỡng đập; các quy 
trình O&M; và bố trí kinh phí cho các hoạt động O&M, bao gồm công tác bảo dưỡng và đảm 
bảo an toàn lâu dài.” 

Kế hoạch O&M cần xem xét cả đập và các công trình phụ trợ của nó (như các kênh xả hoặc 
buồng điều áp, đường ống áp lực). Nó cũng vạch ra các hoạt động vận hành và bảo dưỡng 
thường xuyên cũng như các bên chịu trách nhiệm thực hiện. 

Nội dung của Kế hoạch O&M phải phù hợp với quy mô, mức độ phức tạp và khả năng gây 
nguy hiểm cho phía hạ lưu của đập. Yêu cầu tối thiểu: 

 Kế hoạch O&M của những đập lớn và mang tầm quan trọng quốc gia (xem thêm 
Chương 6, Mục 2.3 của tài liệu hướng dẫn này) cần phải được rà soát toàn diện bởi 
những chuyên gia độc lập, đồng thời thường xuyên hoàn thiện và cập nhật. 

 Kế hoạch O&M của những đập vừa và nhỏ (xem thêm Chương 6, Mục 2.3 của tài liệu 
hướng dẫn này) cần phải phù hợp với quy mô, mức độ phức tạp của đập cũng như nguy 
cơ mà nó gây ra khi bị vỡ. 

1.2 CẬP NHẬT KẾ HOẠCH O&M 

Kế hoạch O&M phải được cập nhật để phản ánh điều kiện thực tế ngay khi thi công hoàn 
thành, và được rà soát và cập nhật: 

 Trước khi hồ tích nước, lúc công trình vừa xây xong: 

- Kế hoạch phải phản ánh điều kiện xây dựng thực tế của đập  

- Các kịch bản vỡ đập được đưa vào Kế hoạch O&M, cũng như các kế hoạch 
khác, cần phải được rà soát lại khi công trình hoàn thành để không bỏ sót những 
khả năng vỡ đập được xác định trong quá trình thi công. 

 Khi đập có bất cứ thay đổi nào. 

 7 đến 10 năm một lần (xem thêm bên dưới) 

 Sau khi thay đổi chủ đập. 

Kế hoạch O&M cần phải được cập nhật định kỳ như sau: a) không quá 10 năm một lần đối 
với các đập lớn; và b) không quá 7 năm một lần đối với các đập trung bình (xem Điều 15 
Nghị định 72). 
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1.3 CẤU TRÚC KẾ HOẠCH O&M 

Kế hoạch Vận hành và Bảo dưỡng gồm:  

 Mô tả công trình. 

 Yêu cầu vận hành (chức năng nhiệm vụ, điều tiết nước, quy trình vận hành, giới hạn 
dòng chảy, v.v...). 

 Yêu cầu bảo dưỡng. 

 Yêu cầu giám sát. 

 Bảo dưỡng và kiểm tra các thiết bị điều khiển dòng. 

Ngoài ra, Kế hoạch O&M cần tham khảo các quy định của luật pháp Việt Nam, nếu cần thiết. 

1.4 NHỮNG NỘI DUNG KHÔNG ĐƯỢC ĐƯA VÀO 

Tài liệu hướng dẫn Kế hoạch O&M này không bao gồm nội dung vận hành và bảo dưỡng 
nhà máy phát điện và trạm truyền điện. 

Hơn nữa, Tài liệu hướng dẫn này cũng không bàn đến các vấn đề liên quan đến công tác 
vận hành một hệ thống đập. Nếu một hệ thống đập tồn tại, cần phải có sự điều phối giữa các 
hồ chứa thượng lưu và hạ lưu trong quá trình xả lũ cực đoan và vận hành nhà máy điện, để 
đảm bảo vận hành đạt mức độ tối ưu đồng thời điều tiết nước an toàn, bên cạnh các những 
yêu cầu về an toàn đập đề cập trong Tài liệu hướng dẫn Kế hoạch O&M này. 

1.5 TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Quy định của Việt Nam (Nghị định 2013/72/ND-CP) bao gồm các quy định về an toàn đập 
đối với các chủ đập trong quá trình vận hành. Đơn vị xây dựng/quản lý phải chịu trách nhiệm 
đảm bảo triển khai tất cả các biện pháp phù hợp cũng như cung cấp đầy đủ nguồn lực vì sự 
an toàn của đập trong suốt thời gian tồn tại của nó.  

Những dự án đập do Ngân hàng Thế giới tài trợ được yêu cầu phải tuân thủ khung quy định 
an toàn đập bao gồm các quy định của Việt Nam và các điều khoản trong Quy trình Vận 
hành OP4.37 của Ngân hàng Thế giới. Khung quy định này đòi hỏi một Kế hoạch Vận hành 
và Bảo dưỡng is prepared at the design stage and before reservoir impounding. 

Dưới đây là một số tài liệu tham khảo chính được sử dụng để soạn thảo Tài liệu hướng dẫn 
Kế hoạch O&M này. 

 Nghị định 2013/72/ND-CP về Quản lý An toàn đập. 

 Quy chuẩn QCVN/04-05:2012. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Công trình thủy lợi - Các 
quy định chủ yếu về thiết kế. 

 Quyết định số 92/2001/QD-BNN Thiết bị quan trắc cụm đầu mối công trình thuỷ lợi - Các 
quy định chủ yếu về thiết kế bố trí 

 Tài liệu hướng dẫn An toàn đập của VNCOLD. (2012). Hội đập lớn Việt Nam 

 Quy trình Vận hành OP4.37 của Ngân hàng Thế giới – An toàn đập 

 Quy trình BP4. 37 của Ngân hàng Thế giới – An toàn đập 
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2.0 MÔ TẢ CÔNG TRÌNH 

2.1 MÔ TẢ 

Mô tả công trình đập và hồ chứa bao gồm những hạng mục phù hợp dưới đây: 

 Loại hình và cao trình đập. 

 Nằm trên sông nào 

 Loại tràn và cửa đập 

 Nước được chuyển đến khu vực tưới tiêu hoặc nhà máy điện như thế nào (kênh, ống 
dẫn năng lượng, đường ống áp lực và vật liệu của chúng, như bê tông, đất sét, thép, 
v.v…) và độ dài mỗi khúc là bao nhiêu. 

 Mô tả các công trình phụ trợ bao gồm bể lắng bùn, buồng điều áp 

 Loại hình nhà máy điện. 

 Vật liệu xây dựng móng. 

 Các dòng chảy môi trường có được đáp ứng không (nếu cần). 

 Vị trí của công trình so với các công trình khác, nếu nó nằm trong một hệ thống. 

 Các con đường tiếp cận 

 Mục đích của công trình, vd. điều tiết lũ, thủy lợi, cấp nước, thủy điện. 

Thống kê về công trình có thể được khái quát theo dạng Bảng, như trong Bảng 2.1. 
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Bảng 2.1 Thống kê về Công trình – Bảng mẫu*. 

Bộ phần* Chi tiết 

Lưu vực Diện tích x km2 

Đập Loại hình (vd. đập bê tông có trọng lực, 

đập đất) 

x m high 

Cao trình đỉnh tràn RL x m 

Chiều dài đỉnh tràn x m 

Lũ thiết kế Q100 = x m3/s 

Q500 = x m3/s 

Cửa tràn Loại hình và số lượng X x X m (các chiều) hoặc chảy tràn tự do 

(nếu không có cửa) 

Bộ tiêu năng hạ lưu vd. Mũi phun tràn và bể ngâm 

Bề lắng bùn Chiều dài x m 

Chiều rộng x m 

Cửa cống X x X m (các chiều) 

Kênh xả hoặc ống 

dẫn năng lượng 

Chiều dài x km 

Kênh rộng hoặc đường kính trong  x m 

Buồng điều áp bê 

tông 

Cao trình dọc x m 

Đường kính trong x m 

Đường ống chịu áp 

bằng thép 

Chiều dài x km 

Đường kính trong x m 

Nhà máy điện Máy  e.g. 2 pelton giống nhau 

Cột nước x m 

Công suất quy định x MW 

Kênh xả hạ lưu Chiều rộng  x m  

Chiều dài x m 

* Chỉ là mẫu – Bảng thống kê phải được lập dựa trên điều kiện thực tế của từng công trình đập và hồ chứa. 
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2.2 ĐỊNH NGHĨA ĐẬP LỚN THEO QUY ĐỊNH CỦA VIỆT NAM 

Kế hoạch O&M cần xác định quy mô của đập. Tham khảo Chương 6, Mục 2.3 của Tài liệu 
hướng dẫn này để biết yêu cầu về cao trình đập và dung tích hồ chứa của các đập lớn, vừa 
và nhỏ theo Nghị định 72. 

2.3 BỐI CẢNH HIỂM HỌA 

Hiểm họa đối với đập là một vấn đề hoặc một tình huống có thể ảnh hưởng đến sự an toàn 
của đập và dẫn đến hậu quả ở hạ lưu. Xem Chương 3, “Xác định Hiểm họa” của Tài liệu 
hướng dẫn này để tham khảo thông tin chi tiết về việc xác định các hiểm họa có thể xảy ra 
đối với đập. 

Kế hoạch Vận hành và Bảo dưỡng cần liệt kê một danh sách các hiểm họa có thể xảy ra với 
một công trình cụ thể. 

Những hiểm họa liên quan đến cơ chế vận hành và bảo dưỡng của hệ thống đập và hồ 
chứa phía thượng nguồn công trình cũng phải được xem xét.  

2.4 CÁC PHƯƠNG THỨC LIÊN LẠC 

Kế hoạch O&M đưa ra các phương thức liên lạc và danh sách các cá nhân / tổ chức cần 
liên hệ. 

Phương thức liên lạc bao gồm: 

 điện thoại thông thường, 

 điện thoại di động, 

 điện thoại vệ tinh, 

 sóng radio, v.v... 

Danh sách liên hệ phải có số điện thoại: 

 cơ quan, 

 di động, và  

 nhà riêng (trong trường hợp khẩn cấp). 

Danh sách liên hệ phải được cập nhật thường xuyên để đảm bảo thông tin còn chính xác và 
bao gồm đầy đủ các cán bộ của chủ đập và các cơ quan bên ngoài cùng chức năng của họ. 
Một số ví dụ: 

 Chủ đập: 

- Cán bộ quản lý chịu trách nhiệm chính. Giám đốc hoặc Quản lý cao cấp của 
công ty quản lý đập chịu trách nhiệm chung về an toàn đập và công tác vận hành 
bảo dưỡng. 

- Cán bộ vận hành nhà máy điện (nếu đập có nhà máy thủy điện). 

- Cán bộ quản lý thường trực: Cấp trên trực tiếp của cán bộ vận hành nhà máy 
điện (nếu đập có nhà máy thủy điện). 

- Kiểm tra giám sát: Các cán bộ đã được đào tạo công tác giám sát an toàn đập 
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- Cán bộ vận hành đập: Cán bộ vận hành các thiết bị đập (cửa cống, cửa van, 
v.v...). Thường là người trực thường xuyên tại đập. 

- Các cán bộ phù hợp khác. 

 UBND / Cơ quan bên ngoài 

- Chi cục Phòng chống Lụt bão, và Phó chỉ huy Quân đội cấp huyện  

- Các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại địa phương 

- Các cơ quan bên ngoài (đặc biệt là khu vực ở hạ lưu chịu ảnh hưởng bởi dòng 
chảy từ đập). 

- Các cơ quan phù hợp khác 

 Cố vấn kỹ thuật của chủ đập. 

Tham khảo Kế hoạch Chuẩn bị ứng phó Tình trạng khẩn cấp để biết thêm thông tin về nhiệm 
vụ và quy trình thực hiện trong các tình huống khẩn cấp. 

2.5 CÁC CON ĐƯỜNG TIẾP CẬN – CHÍNH VÀ THỨ CẤP 

Một bản đồ thể hiện vị trí và các con đường chính tiếp cận đến tất cả các khu vực của một 
công trình (vd. đập, kênh xả, ống dẫn năng lượng, đường ống chịu áp, và nhà máy điện) cần 
được đưa vào làm Phụ lục của Kế hoạch O&M. 

Các con đường tiếp cận phải chỉ ra: 

 Những con đường thay thế trong trường hợp con đường chính bị động đất hoặc lũ lụt 
làm hư hại hay ngăn chặn.  

 Phương tiện di chuyển có thể sử dụng – xe hơi, xe bốn bánh, xe đạp, xe máy, đi bộ, 
thuyền hoặc trực thăng trong trường hợp khẩn cấp mà các con đường không thể đi 
được bằng phương tiện thông thường. Nếu xem xét khả năng sử dụng máy bay trực 
thăng, cần phải xác định những khu vực có dây điện giăng trên không và khu vực có thể 
hạ cánh. 

 Ước tính thời gian di chuyển đến từng con đường khi sử dụng các loại phương tiện khác 
nhau hoặc đi bộ. 

2.6 AN TOÀN CỦA NGƯỜI DÂN 

Mô tả các cách phong tỏa hiện trường để đảm bảo người dân không đi vào những khu vực 
nguy hiểm. Ví dụ: 

 Cổng, 

 Hàng rào,và 

 Các biển cảnh báo đặt trên các con đường xung quanh khu vực công trình, kể cả bờ 
kênh xả ở hạ lưu 

 Lắp đặt dây chắn bảo vệ tại công trình lấy nước và kênh xả. 

 Dựng hàng rào gỗ nổi ở thượng lưu công trình lấy nước để ngăn người dân tiếp cận 
bàng thuyền. 

 Kích hoạt còi báo động tại công trình lấy nước và nhà máy điện khi điều kiện dòng nước 
thay đổi. 
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2.7 AN NINH KHU VỰC 

2.7.1 Cắm mốc chỉ giới 

Nghị định 72 của Chính phủ quy định rằng chủ đập phải cắm mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ 
cận bảo vệ đập (Điều 17), bên cạnh các quy định về quy mô và tầm quan trọng của đập 
cũng như các quy định và điều luật liên quan. 

Các ranh giới cần được đánh dấu trên một bản vẽ và đưa vào phần Phụ lục, chỉ ra khu vực 
cần thiết để bảo vệ công trình, và cho phép các hoạt động thi công bảo dưỡng và khắc phục 
khẩn cấp được thực hiện khi cần thiết. Ví dụ: 

 Vùng phụ cận bảo vệ lần lượt mở rộng 300, 100 và 50 m tính từ chân đập ra xung quanh 
đối với các đập lớn, vừa và nhỏ, 

 Khu vực cấm xâm nhập lần lượt mở rộng 200, 40, và 20 m m tính từ chân đập ra xung 
quanh đối với các đập lớn, vừa và nhỏ, 

 cách 10m tính từ hai bên kênh xả hoặc ống dẫn năng lượng, 

 một khu vực rộng 50m xung quanh bể điều áp, 

 một khu vực rộng 50m tính từ hai bên của các đường ống chịu áp, 

 khu vực lân cận nhà máy điện và tất cả các thiết bị phát điện và truyền điện, và 

 các con đường tiếp cận tất cả các khu vực trên. 

Việc cắm mốc chỉ giới và quản lý vùng phụ cận hồ chứa bảo vệ công trình thuộc trách nhiệm 
của Chủ tịch UBND tỉnh (Điều 17 Mục 4). 

2.7.2 Kế hoạch an ninh 

Nghị định 72 của Chính phủ quy định rằng chủ đập phải lập phương án bảo vệ đập (Điều 18): 

Phương án bảo vệ đập phải tuân thủ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi cũng 
như các điều luật liên quan khác, và phải căn cứ vào quy mô đập, vị trí địa lý của đập, tầm 
quan trọng của đập về mặt kinh tế, an ninh quốc phòng và tình hình trật tự an ninh tại địa 
phương. 

Phương án bảo vệ đập bao gồm ít nhất các nội dung sau: 

 công tác bảo vệ thường xuyên, chống xâm hại đập, 

 tổ chức tuần tra, canh gác tại các vị trí xung yếu khi xảy ra mưa, lũ lớn, 

 ổ chức kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện tham quan, du lịch, khách đến làm việc, 
thị sát đập, 

 các kế hoạch hành động ứng phó tình huống khẩn cấp. 

 quy định việc giới hạn hoặc cấm các loại phương tiện giao thông có tải trọng lớn lưu 
hành trên mặt đập, đặc biệt trong mùa mưa lũ, và 

 các vấn đề khác có liên quan đến bảo vệ đập. 

Nếu đập và/hoặc nhà máy điện cần hoạt động 24 giờ mỗi ngày, các cán bộ vận hành có thể 
liên lạc mỗi giời một lần để đảm bảo điều kiện an ninh của mỗi khu vực. Việc này cũng cần 
xem xét yếu tố Sức khỏe và an toàn của các cán bộ. 
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Trang này được để trống có chủ ý. 
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3.0 VẬN HÀNH 

3.1 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ 

3.1.1 Căn cứ pháp lý 

Nghị định 72 của Chính phủ quy định chủ đập phải “lựa chọn các đơn vị quản lý đập có 
năng lực theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công thương. 
(Điều 9 Mục 1).” 

3.1.2 Cơ cấu quản lý 

Cơ cấu quản lý nộ bộ của chủ đập nên được mô tả hoặc minh họa bằng một sơ đồ, chỉ rõ 
chức năng của từng vị trí đối với công tác bảo vệ an toàn đập trong quá trình thi công và 
trong quá trình vận hành. 

Trong quá trình vận hành công trình, cần phải có sự phân công rõ ràng cho những nhiệm 
vụ sau: 

 quản lý an ninh đập, 

 công tác chuẩn bị ứng phó tình trạng khẩn cấp, 

 quản lý tài sản, 

 giám sát đập, và  

 phòng chống lũ lụt. 

Xem thêm Mục 2.4 “Các phương thức liên lạc” của Phụ lục này. 

3.1.3 Nhân sự – Các kỹ năng và đào tạo 

Công tác vận hành, kiểm tra và bảo trì tất cả các công trình của đập phải được thực hiện bởi 
các cán bộ có năng lực phù hợp. 

Các yêu cầu đối với việc đào tạo liên quan đến công tác vận hành nhà máy điện và cơ khí 
(trừ các thiết bị phát điện và truyền điện) được trình bày trong Mục 6.2 dưới đây. 

Công việc kiểm tra giám sát phải được thực hiện bởi các cán bộ đã được đào tạo chuyên 
môn kiểm tra đập. Xem Mục 5.1.5 để biết thêm chi tiết. 

Công tác đánh giá thông tin giám sát và ra quyết định về an toàn đập phải do các kỹ sư có 
kinh nghiệm quản lý an toàn đập thực hiện. 

Đào tạo cán bộ là mấu chốt để đảm bảo Kế hoạch O&M triển khai thành công. 



Dự án An toàn Đập và Vùng hạ lưu - Tháng 11 năm 2015 

 

10 Tài liệu hướng dẫn, Chương 6, Phụ lục A, An toàn Đập và Quản lý Rủi ro thiên tai 
 

3.2 ĐIỀU TIẾT NƯỚC / QUY TRÌNH VẬN HÀNH 

3.2.1 Căn cứ pháp lý 

Nghị định 72 của Chính phủ quy định chủ đập phải lập quy trình vận hành hồ chứa và trình 
các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt trước khi tích nước trong hồ hoặc trước 
ngày 31/12/2015 đối với các đập đã hoạt động: 

Các quy trình phải bao gồm tất cả các công việc cần thực hiện, theo thứ tự ưu tiên sau: đảm 
bảo an toàn đập; đảm bảo an toàn cho cư dân ở hạ du, duy trì dòng chảy tối thiểu trong 
những điều kiện bình thường và không làm tăng mực nước lũ ở hạ lưu trong tuân thủ các 
quy trình vận hành hồ chứa thuộc hệ thống. 

Các mức lưu lượng xả trong những điều kiện vận hành thông thường được đề cập ở những 
mục sau. 

3.2.2 Quy trình vận hành trong điều kiện bình thường 

Quy trình vận hành trong điều kiện bình thường được định nghĩa là các thao tác được thực 
hiện thường xuyên trong suốt thời gian tồn tại của cơ sở vật chất, và cũng có thể được gọi là 
quy trình thường lệ (CADAM, 2007). 

Quy trình vận hành trong điều kiện bình thường bao gồm: 

 Chức năng và nhiệm vụ vận hành của các cán bộ; 

 Quy trình vận hành thiết bị điều khiển dòng, bao gồm điều khiển tại chỗ, điều khiển từ xa 
hoặc tự động, báo động, tiến hành mở cửa van, gửi thông báo hoặc cảnh báo đến khu 
vực hạ du, và các biện pháp công trình hoặc phi công trình; 

 Lưu lượng xả tối đa và tối thiểu; 

 Yêu cầu về nhân sự và thời gian cần phải hoàn thành các thao tác vận hành hệ thống; 

 Các phương thức liên lạc với các bên liên quan; 

 Các thao tác vận hành cửa van khi lũ lụt xảy ra, bao gồm cả việc xử lý bùn cát (lắp đặt 
rào nổi, loại bỏ bùn cát và các phương án dự phòng). 

Quy trình vận hành áp dụng trong mùa lũ được mô tả trong phần dưới. 

3.2.3 Quy trình vận hành trong điều kiện lũ lụt hoặc hạn hán  

Cần phải xác định rõ những quy trình vận hành cụ thể trong điều kiện lũ lụt. Nếu đập nằm 
trong một hệ thống, các quy định trong vận hành phải tích hợp với quy trình của cả hệ thống 
để đảm bảo lũ được điều tiết an toàn qua các đập, tận dụng năng lực tích nước và cảnh báo 
sớm hiệu quả cho các bên liên quan ở hạ du. Các quy định vận hành phải thích hợp để áp 
dụng ngay cả khi liên lạc bị cắt đứt do bão. 

Nghị định 72 của Chính phủ (Điều 19) quy định các hoạt động phải thực hiện để bảo vệ an 
toàn đập trong mùa lũ, liệt kê trong Bảng 3.1. 

Chủ đập cũng được yêu cầu phải tiến hành kiểm tra đập hàng năm trước và sau mùa lũ 
(xem Mục 5.3). 
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Bảng 3.1 Các hoạt động trong quy trình vận hành. 

Rà soát quản lý lũ – Lịch trình Hoạt động Cơ quan liên quan 

Hàng năm trước mùa lũ 

Chuẩn bị kế hoạch phòng chống lụt bão 

để đảm bảo an toàn đập và các phương 

án thay thế có thể cần đến để bảo vệ 

vùng hạ du. 
Chủ đập và đơn vị quản lý 

phối hợp chặt chẽ với Ban 

chỉ huy Phòng chống lụt bão 

cấp Bộ, Sở và địa phương 
Hàng năm khi mùa lũ kết thúc 

Rút ra bài học kinh nghiệm về công tác 

phòng chống lụt bão và đề xuất các biện 

pháp điều chỉnh những thiếu sót trong quy 

trình phòng chống lụt bão. 

3.2.4 Quy trình vận hành trong điều kiện bất thường 

Quy trình vận hành trong điều kiện bình thường được định nghĩa là các hoạt động khác với 
thường lệ , bao gồm những thay đổi trong thao tác vận hành do sự cố hỏng thiết bị điều 
khiển dòng, bùn đất gây tắc nghẽn hoặc động đất (CADAM, 2007). 

Kế hoạch quy định quy trình điều khiển dòng, các phương án dự phòng, và lưu lượng xả cho 
những điều kiện bất thường, như: 

 Các hệ thống cảnh báo sớm để phát hiện diễn biến bất thường  

 Không thể vận hành do mất điện. 

 Không thể vận hành cửa van, hệ thống điều khiển, dụng cụ đo mực nước v.v... 

 Hiện tượng tắc nghẽn 

 Sạt lở mặt đập thượng lưu hoặc hư hại công trình  

 Xử lý việc hạ mực nước nhanh trong hồ chứa và xem xét ảnh hưởng của việc hạ mực 
nước đối với sự ổn định của đập và bờ hồ chứa (trong trường hợp thân đập, vai đập 
hoặc móng đập bị hư hại, dòng chảy thấm rỉ đục, hoặc thân đập bị lún, v.v...). 

 Việc tiếp cận đập gặp vấn đề (xem Mục 2.5 Các con đường tiếp cận). 

 Các sự cố chưa được lường trước khác. 

Các hệ thống cảnh báo sớm và công tác chuẩn bị ứng phó với các tình huống bất thường có 
thể ngăn chúng phát triển thành tình trạng khẩn cấp. Đây là nội dung của Kế hoạch Chuẩn bị 
ứng phó với Tình trạng khẩn cấp (xem Chương 6, Phụ lục B của Tài liệu hướng dẫn này). 

Kế hoạch Chuẩn bị ứng phó với Tình trạng khẩn cấp bao gồm các bản đồ ngập lụt xác định 
những khu vực có khả năng bị ngập lụt ở hạ lưu do các thao tác vận hành, và các biểu đồ 
liên lạc với các cán bộ trong và ngoài đơn vị quản lý đập. 
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3.2.5 Quy trình vận hành trong điều kiện khẩn cấp 

Quy trình vận hành trong điều kiện khẩn cấp áp dụng trong những tình huống có khả năng 
dẫn đến vỡ đập như lũ cực đoan, động đất, một bộ phận hoặc thiết bị của đập bị hư hai 
(CADAM, 2007). 

Kế hoạch O&M cần tham khảo EPP để đưa ra quy trình vận hành trong tình trạng khẩn cấp. 
Xem Chương 6, Phụ lục B của Tài liệu hướng dẫn này về soạn thảo (EPP). 

Cần soạn thảo quy định vận hành xác định mức lưu lượng an toàn cho cả đập/hồ chứa và 
hạ du cần, kết hợp với danh sách cá nhân cần liên hệ của chủ đập và các cơ quan liên quan 
khi tình trạng khẩn cấp xảy ra. Xem thêm Mục 2.4 Các phương thức liên lạc. 

3.2.6 Hệ thống đập 

Nếu công trình đập nằm trong một hệ thống gồm nhiều đập, cần phải có sự điều phối hiệu 
quả giữa các đập và nhà máy thủy điện (nếu có) thượng lưu và hạ lưu để có thể vận hành 
tối ưu các công trình đồng thời điều tiết nước an toàn , nhất là khi có lũ.  

3.2.7 Hồ sơ (nhật ký) vận hành 

Nhật ký vận hành ghi lại các thao tác vận hành đã thực hiện, nêu rõ ngày tháng, thời gian, 
người thực hiện, cập nhật những thay đổi, lưu lượng chảy vào và ra v.v... Bất cứ sự cố nào 
cũng phải được ghi chép lại và nêu rõ các biện pháp khắc phục. 

3.3 ĐIỀU KHIỂN DÒNG 

Nội dung quy trình vận hành hệ thống điều khiển dòng phải được soạn thảo chi tiết, bao gồm: 

 Các thao tác vận hành hệ thống điều khiển dòng. 

 Thông tin nhà sản xuất, hồ sơ thiết kế, nhật ký lắp đặt  

 Thao tác vận hành dụng cụ đo mực nước. 

 SCADA1 và báo động (nếu có). 

 Những điều chỉnh, bảo dưỡng, và sửa chữa 

 Hệ thống cảnh báo sớm. 

 Các thiết bị cấp điện khẩn cấp. 

Xem thêm Mục 6 Bảo dưỡng và Kiểm tra các Thiết bị Điều khiển dòng. 

                                                 
1 SCADA là Hệ thống Điều khiển Giám sát và Thu thập Dữ liệu, là một hệ thống điều khiển tự động thường 

được dùng cho các công trình nhà máy thủy điện. 
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4.0 DUY TU BẢO DƯỠNG 

4.1.1 Căn cứ pháp lý 

Nghị định 72 của Chính phủ quy định rằng: chủ đập hoặc đơn vị quản lý đập phải thường 
xuyên tiến hành duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa cho từng công trình, bộ phận công trình và 
các thiết bị, theo quy trình đã duyệt và kế hoạch bảo dưỡng hàng năm, nhằm đảm bảo: 

 công trình vận hành tin cậy, an toàn, 

 dễ dàng kiểm tra, 

 phát hiện sớm các hư tổn, và  

 khôi phục sửa chữa kịp thời, bảo đảm về mặt mỹ quan công trình. 

4.2 CHƯƠNG TRÌNH DUY TU BẢO DƯỠNG 

Để đập và các công trình phụ trợ vận hành an toàn, dễ dàng và toàn vẹn phụ thuộc rất lớn 
vào một chương trình duy tu bảo dưỡng hợp lý. Điều này đặc biệt đúng với các bộ phận cơ 
khí và điện giúp điều khiển hồ chứa và đưa dòng chảy đi qua đập an toàn. Khi thời gian sử 
dụng những công trình chính như đập, công trình phụ trợ, tràn và đường ống chịu áp, v.v... 
dài hơn thì đòi hỏi phải chú ý công tác duy tu bảo dưỡng nhiều hơn. Các công trình, nhà 
máy, thiết bị cần được bảo trì tốt nhằm đảm bảo chúng luôn ở trong tình trạng tốt nhất để 
chống lại được những biến đổi và những sự cố nguy hiểm bất ngờ như lũ lụt và động đất. 

Duy tu bảo dưỡng là các hoạt động được thực hiện theo định kỳ thường xuyên và không liên 
quan đến các vấn đề về an toàn đập. Nếu việc duy tu bảo dưỡng gặp khó khăn, thì không có 
nghĩa rằng hồ chứa sẽ lập tức gặp nguy hiểm.  

Các chương trình duy tu bảo dưỡng xác định các bộ phận của đập và các công trình phụ trợ 
cần bảo dưỡng, lập lịch trình cho các hoạt động bảo dưỡng và ghi chép lại những hạng mục 
bảo dưỡng đã thực hiện, ai thực hiện, và khi nào. 

Các hoạt động duy tu bảo dưỡng thường lệ được lên lịch theo định kỳ (hàng tuần, hàng 
tháng, v.v...), theo thời gian sử dụng (số giờ vận hành, v.v...) hoặc theo quan sát thực tế 
(trong quá trình kiểm tra xác định thiết bị bị hao mòn hoặc rỉ sét quá mức v.v...). Duy tu bảo 
dưỡng thường lệ gồm các hoạt động từ đơn giản như thay dầu bôi trơn cho đến phức tạp 
như đại tu toàn bộ. 

Kế hoạch O&M cũng bao gồm chương trình duy tu bảo dưỡng định kỳ. Mức độ thường 
xuyên của các hoạt động bảo trì do đơn vị thiết kế công trình quy định. Một ví dụ về Chương 
trình duy tu bảo dưỡng được thể hiện trong Bảng 4.1 
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Bảng 4.1 Ví dụ về Chương trình Duy tu bảo dưỡng định kỳ. 

Vị trí bảo dưỡng Nhiệm vụ Thời gian thực hiện 

Đập bê tông / Đập đắp đất / Đập 

đá đổ; Kênh thượng lưu 

Kiểm tra bảo trì Hàng tháng 

Tràn bê tông Kiểm tra bảo trì Hàng tháng 

Cửa tràn và cơ nâng  Kiểm tra bảo trì Hàng tháng 

Ống dẫn năng lượng bê tông / 

thép (chôn dưới đất hoặc lộ thiên) 

Kiểm tra bảo trì 

Thông ống tiêu nước 

Dọn cỏ 

Kiểm tra bên trong bằng camera điều khiển 

từ xa (đối với ống chôn dưới đất) 

Hàng tháng 

Hàng tháng 

Hàng tháng 

Nếu kiểm tra hàng tháng 

phát hiện điểm hư hại hoặc 

sau 15 năm vận hành 

Bể điều áp (bê tông hoặc thép) Kiểm tra bảo trì Hàng tháng 

Đường ống chịu áp (bê tông hoặc 

thép) 

Kiểm tra bảo trì 

Thông đường ống chịu áp  

Dọn cỏ 

Kiểm tra bên trong bằng camera điều khiển 

từ xa 

Hàng tháng 

Hàng tháng 

Hàng tháng 

Nếu kiểm tra hàng tháng 

phát hiện điểm hư hại hoặc 

sau 15 năm vận hành 

Công trình Nhà máy điện  Kiểm tra bảo trì Hàng tháng 

Kênh xả hạ lưu Kiểm tra bảo trì Hàng tháng 

Đường giao thông và các tòa nhà 

liên quan 

Kiểm tra bảo trì 

Thông kênh tiêu và cống nước 

Hàng tháng 

Hàng tháng 

Bảo dưỡng khẩn cấp Duy tu bảo dưỡng sau khi thiên tai xảy ra 

như lũ lụt, bão, động đất  

Theo yêu cầu 

Cửa cống, 

Cửa xả cấp thấp, 

Cửa chuyển dòng, 

Cửa xả bể khử bùn, 

Cửa van đường ống chịu áp, 

Vách ngăn các cửa 

Kiểm tra, duy tu bảo dưỡng thiết bị cơ điện  Hàng ngày, Hàng tuần, 

Hàng tháng, Hàng năm, 5 

năm một lần, 7 năm một lần 

(xem Mục 6.5 của Phụ lục 

này) 
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Trong một số trường hợp, chương trình kiểm tra bảo trì có thể được triển khai song song với 
công tác kiểm tra giám sát an toàn đập. 

Các ví dụ về quy trình quản lý hoạt động duy tu bảo dưỡng được liệt kê dưới đây: 

 Bảng liệt kê các hạng mục công trình cần kiểm tra độ an toàn và bảo trì trong Phụ 
chương A1. 

 Biểu đồ minh họa những công việc cần làm nếu xác định được vấn đề trong khâu bảo 
dưỡng và/hoặc vấn đề an toàn đập trong Phụ chương A2. 

 Bảo dưỡng các thiết bị điều khiển dòng được thảo luận riêng trong Mục 6 của tài liệu 
hướng dẫn này. 

Ngay cả khi đã có một chương trình duy tu bảo dưỡng hiệu quả, vẫn cần phải chuẩn bị cho 
nhiệm vụ bảo dưỡng khẩn cấp, để đảm bảo các thiết bị, công cụ, linh kiện dự phòng quan trọng 
và nhân sự có năng lực đã qua huấn luyện luôn sẵn sàng khi tình huống khẩn cấp xảy ra. 

Duy tu bảo dưỡng công trình được mô tả trong Mục 4. 

Duy tu bảo dưỡng các thiết bị cơ điện được mô tả trong Mục 6. 

Hoạt động duy tu bảo dưỡng các công cụ khác không được đề cập trong Tài liệu hướng dẫn 
nhưng vẫn phải đưa vào chương trình duy tu bảo dưỡng định kỳ. 

4.3 LỊCH DUY TU BẢO DƯỠNG VÀ LẬP HỒ SƠ KIỂM TRA 

Cần phải lập ra lịch trình kiểm tra dựa trên hoạt động kiểm tra thường xuyên của tất cả các 
công trình và bộ phận công trình. 

Các hoạt động kiểm tra cần được ghi lại trong hồ sơ, cùng với những điểm được phát hiện 
cần duy tu bảo dưỡng (sắp xếp theo từng bộ phận công trình) trong quá trình kiểm tra. 

Sau đợt kiểm tra, hồ sơ này sẽ được một quản lý phụ trách duy tu bảo dưỡng xem xét để tổ 
chức tiến hành các hoạt động bảo dưỡng phù hợp. 

Tất cả các hoạt động duy tu bảo dưỡng đã thực hiện cũng phải được ghi lại thành hồ sơ để 
đối chiếu với đề xuất kiểm tra bảo trì ban đầu. 

4.4 YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DUY TU BẢO DƯỠNG 

Những mục nhỏ dưới đây đưa ra một số yêu cầu chung về hoạt động duy tu bảo dưỡng đối 
với một số bộ phận công trình của đập. Hãy dùng những thông tin này làm tài liệu tham khảo 
khi lập yêu cầu bảo dưỡng cụ thể cho một công trình đập và các công trình phụ trợ của nó. 

4.4.1 Đập đất và Kênh có bờ đất 

Nhu cầu duy tu bảo dưỡng của một đập đất, hoặc một con kênh được đắp bằng đất, được 
xác định bằng cách kiểm tra bề mặt của chúng bằng mắt. Những dấu hiệu cho thấy cần phải 
tiến hành duy tu bảo dưỡng bao gồm: 

 Cây cỏ mọc không hợp lý trên đập – có thể nuôi cỏ trên mặt đập bởi chúng sẽ giúp ngăn 
chặn nguy cơ xói lở, nhưng phải ngăn chặn cây cối lớn mọc trên trên mặt đập cũng như 
trong vòng 5m xung quanh đập. Chúng có thể: 

- Gãy đổ và làm bật ra một khối lượng lớn đất, khiến đập bị nứt 
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- Phát triển một hệ thống rễ chằng chịt, có nguy cơ tạo ra đường ống nhỏ nối đến 
hồ chứa. 

- Gãy xuống và chặn ngang tràn. 

- Chắn tầm nhìn trong quá trình kiểm tra. 

 Động vật và người gây hư hại cho đập – tạo những vết lún trên đập, nhỏ cỏ, đào bới 
v.v.... có thể dẫn đến xói lở mặt đập hoặc tạo ra một đường ống nhỏ nối đến hồ chứa. 

 Nứt nẻ do quá khô – đặc biệt là trong thời tiết khô; các vế nứt có thể hình thành và tạo kẽ 
hở cho nước len vào trong mùa mưa, dẫn đến sự bất ổn của mặt đập hoặc tạo đường 
nước nhỏ nếu mực nước hồ chứa đang ở mức cao. Các vết nứt kho khô cần phải được 
vá lại bằng những vật liệu phù hợp (do một kỹ sư có năng lực chuyên môn phù hợp 
quyết định). 

 Không đủ đá dăm bao phủ hoặc nguy cơ xói lở – đá dăm rớt xuống hoặc không đủ đá 
dăm bao phủ sẽ làm mặt đập thượng lưu / bờ kênh lộ ra và không được bảo vệ. Cần 
đảm bảo đá dăm luôn đủ bao phủ mặt đập. 

 Các kênh tháo nước – luôn phải thông thoáng để điều khiển dòng nước chảy từ đỉnh đập 
và groins. 

 Thấm rỉ không kiểm soát. 

Kiểm tra bảo trì cần thực hiện ít nhất mỗi tháng một lần để xác định bất cứ điểm nào cần duy 
tu và để đánh giá chất lượng của hoạt động bảo dưỡng. 

4.4.2 Đập bê tông và Kênh có bờ bê tông 

Nhu cầu duy tu bảo dưỡng của một đập bê tông, hoặc một con kênh có bờ bê tông, được 
xác định bằng cách kiểm tra bề mặt của chúng bằng mắt. Những dấu hiệu cho thấy cần phải 
tiến hành duy tu bảo dưỡng bao gồm: 

 Thấm rỉ không kiểm soát từ móng hoặc vai đập 

 Đường thoát nước bị chặn bởi bùn đất tích tụ, cần phải khơi thông 

 Nứt nẻ 

 Vỡ bê tông 

 Những điểm rò rỉ 

 Bê tông “xương” 

 Xói lở 

 Lệch khớp nối 

 Khối bê tông rời ra 

 Cỏ mọc ở các khớp nối bê tông 

 Hư hại/hao mòn các hạng mục phi công trình như nắp máng, lan can, mấu đỡ, những 
vật khắc chìm vào bê tông, etc. 

 Bê tông giãn nở và nứt, cùng với phản ứng kiềm-cốt liệu (AAR). 

 Những nhiệm vụ duy tu bảo dưỡng thường xuyên đối với các bộ phận cơ điện của đập 
(xem Mục 6). 

Kiểm tra bảo trì cần thực hiện ít nhất mỗi tháng một lần để xác định bất cứ điểm nào cần duy 
tu và để đánh giá chất lượng của hoạt động bảo dưỡng. 
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4.4.3 Đập đá đổ 

Nhu cầu duy tu bảo dưỡng của đập đá đổ cũng tương tự như đập đất, được xác định bằng 
cách kiểm tra bề mặt bằng mắt. Những dấu hiệu cho thấy cần phải tiến hành duy tu bảo 
dưỡng bao gồm: 

 Cây cỏ mọc không hợp lý trên đập (xem phần về đập đất ở trên). 

 Không đủ đá dăm bao phủ hoặc đá đổ bị sụp lún (xem phần về đập đất ở trên). 

 Lớp lót thượng lưu – nứt nẻ trên mặt bê tông / lớp lót đàn hồi bị nứt gãy hoặc bị uốn 
cong đến mức phải sửa chữa. 

 Bảo dưỡng lớp bảo vệ trên lớp lót đàn hồi. 

Kiểm tra bảo trì cần thực hiện ít nhất mỗi tháng một lần để xác định bất cứ điểm nào cần duy 
tu và để đánh giá chất lượng của hoạt động bảo dưỡng. 

4.4.4 Tràn bê tông 

Nhu cầu duy tu bảo dưỡng của tràn bê tông tương tự như đập bê tông, bổ xung thêm việc 
xem xét các sự cố có thể ảnh hưởng đến việc nước chảy qua tràn, xác định qua quan sát 
dòng nước qua tràn bằng mắt. 

Những dấu hiệu cho thấy cần phải tiến hành duy tu bảo dưỡng bao gồm: 

 Bùn đất tích tụ ở thượng nguồn của tràn có thể gây tắc nghẽn dòng nước. 

 Bê tông bị xói mòn nơi nước chảy qua (thường là do sỏi đá nước cuốn theo gây ra). 

 Xói mòn bể ngâm và kênh nước ở hạ lưu của đập. 

 Mặt tràn có hiện tượng rỗ do dòng chảy tốc độ cao  

 Các khớp nối và/hoặc nền móng có dấu hiệu xuống cấp 

 Bùn đất tích tụ ở bộ tiêu năng, ảnh hưởng xấu đến dòng nước 

 Cỏ mọc ở các khớp nối bê tông. 

 Bê tông giãn nở và nứt, cùng với phản ứng kiềm-cốt liệu (AAR). 

 Dụng cụ đo mực nước bị hỏng hoặc bị mờ đục, cần phải lau 

 Hệ thống tiêu nước không đáp ứng yêu cầu 

Kiểm tra bảo trì cần thực hiện ít nhất mỗi tháng một lần để xác định bất cứ điểm nào cần duy 
tu và để đánh giá chất lượng của hoạt động bảo dưỡng. 
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4.4.5 Bể lắng bùn 

Bể lắng bùn là nơi cho phép bùn đất trong nước hồ chứa lắng xuống trước khi nước theo 
kênh xả đến hệ thống tưới hoặc theo ống dẫn năng lượng đến nhà máy điện. 

Bể lắng bùn cần được bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo hoạt động tốt. Những dấu hiệu 
cho thấy cần phải tiến hành duy tu bảo dưỡng bao gồm: 

 Bùn đất (trôi nổi hoặc lắng đọng) tích tụ trong kênh dẫn của bể lắng bùn. 

 Quá nhiều bùn đất trong bể lắng bùn. 

 Bề mặt bê tông bị hư tổn, kể cả các khớp nối. 

 Nền/móng của bể lắng bùn bị hư tổn. 

 Cỏ mọc ở các khớp nối bê tông 

 Bê tông giãn nở và nứt, cùng với phản ứng kiềm-cốt liệu (AAR). 

 Những nhiệm vụ duy tu bảo dưỡng thường xuyên đối với các bộ phận cơ điện của bể 
lắng bùn. (Xem Mục 6). 

4.4.6 Kênh xả 

Tùy theo thiết kế, kênh xả có thể được kè hoặc không. Nhu cầu duy tu bảo dưỡng của kênh 
xả không kè tương tự như đập đất, được xác định bằng cách kiểm tra bề mặt bằng mắt. 
Những dấu hiệu cho thấy cần phải tiến hành duy tu bảo dưỡng kênh xả không kè hoàn toàn 
giống như đã liệt kê trong Mục 4.4.2. 

Đối với kênh xả được kè, những biểu hiện dưới đây cho thấy cần phải thực hiện duy tu bảo 
dưỡng: 

 Lớp lót bị lộ ra – nứt nẻ trên mặt bê tông / lớp lót đàn hồi bị nứt gãy hoặc bị uốn cong 
đến mức phải sửa chữa 

 Cỏ mọc ở các khớp nối bê tông. 

 Bê tông giãn nở và nứt, cùng với phản ứng kiềm-cốt liệu (AAR). 

 Dụng cụ đo mực nước bị hỏng hoặc bị mờ đục, cần phải lau 

 Bảo dưỡng lớp bảo vệ trên lớp lót đàn hồi. 

 Độ kết dính của mặt lát bên ngoài với phần đắp bên trong. 

Kiểm tra bảo trì cần thực hiện ít nhất mỗi tháng một lần để xác định bất cứ điểm nào cần duy 
tu và để đánh giá chất lượng của hoạt động bảo dưỡng. 

4.4.7 Ống dẫn năng lượng bê tông 

Ống dẫn năng lượng bê tông có thể được chôn dưới đất hoặc để lộ thiên, tùy theo địa hình. 
Nếu đường ống để lộ thiên, thì các hạng mục cần kiểm tra tương tự với đường ống chịu áp 
(xem ở dưới). 

Nếu đường ống được chôn dưới đất, không thể kiểm tra bề mặt bên ngoài của đường ống 
được. Do đó, trong trường hợp này, sơ đồ kiểm tra giám sát đập phải chỉ rõ sơ đồ đường 
ống để kiểm tra những chỗ rò rỉ và những điểm mặt đất bị nứt vỡ, nhiều khả năng là biểu 
hiện ống dẫn năng lượng có vấn đề. 
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Nếu cần kiểm tra bên trong, đường ống cần được xả hết nước. Ở lần kiểm tra đầu tiên, 
dùng một thiết bị ghi hình điều khiển từ xa đưa vào bên trong đường ống, bởi việc đi vào 
đường ống có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe và an toàn cho con người (vd. thiếu không 
khí). Chỉ khi nào xác định đường ống dẫn năng lượng bị hư hại thì mới đưa người vào kiểm 
tra sửa chữa. 

Trừ khi phát hiện bất cứ hư hại nào đối với ống dẫn năng lượng, trong vòng 15 năm kể từ 
khi hoàn thành thi công, không cần thiết phải đưa người vào kiểm tra bên trong đường ống. 
Nguyên nhân gây hư tổn trong đường ống có thể là: 

 Bùn đất trong nước gây xói mòn và/hoặc hư tổn các khớp nối 

 Các đường ống bị dịch chuyển, gây rò rỉ từ các khớp nối hoặc đường ống bị nứt vỡ (do 
đất bị lún chẳng hạn). 

 Bị lún hoặc bị lệch 

Nếu đường ống lộ thiên, những điểm hư tổn nghiêm trọng có thể nhìn thấy được khi kiểm tra 
bên ngoài. Những nội dung cần kiểm tra tương tự như đường ống chịu áp – xem bên dưới. 

4.4.8 Bể điều áp bê tông hoặc thép 

Những dấu hiệu cho thấy cần phải tiến hành duy tu bảo dưỡng một bể điều áp bê tông hoặc 
thép bao gồm: 

 Bùn đất (trôi nổi hoặc lắng đọng) tích tụ trong kênh dẫn của buồng điều áp. 

 Rò rỉ ở khớp nối hoặc nền móng. 

 Bề mặt bê tông hư tổn, kể cả các khớp nối (riêng với bê tông). 

 Bề mặt thép bị hư tổn và ăn mòn (riêng với thép). 

 Nền/móng buồng điều áp bị hư tổn (do nước mưa, sụt lún, áp lực, v.v...)  

 Bùn đất tích tụ quá nhiều dưới đáy buồng điều áp. 

 Cỏ mọc ở các khớp nối bê tông (riêng với bê tông). 

 Bê tông giãn nở và nứt, cùng với phản ứng kiềm-cốt liệu (AAR) (riêng với bê tông). 

 Những nhiệm vụ duy tu bảo dưỡng thường xuyên đối với các bộ phận cơ điện của 
buồng điều áp. 

4.4.9 Đường ống chịu áp / Đường ống dẫn năng lượng bê tông hoặc thép 

Đường ống chịu áp / ống dẫn năng lượng bê tông hoặc thép thường được đặt trên các trụ 
bê tông. Những dấu hiệu cho thấy cần phải tiến hành duy tu bảo dưỡng bao gồm: 

 Bề mặt thép bị hư tổn và ăn mòn (riêng với thép). 

 Bề mặt bê tông hư tổn, kể cả các khớp nối (riêng với bê tông). 

 Cỏ mọc ở các khớp nối bê tông (riêng với bê tông). 

 Đường ống hoặc trụ bê tông bị hư tổn, kể cả việc bê tông giãn nở và nứt, cùng với phản 
ứng kiềm-cốt liệu (AAR) (riêng với bê tông). 

 Trụ đỡ đường ống chịu áp bị hư tổn hoặc có bùn đất tích tụ. 

 Nền/móng của các trụ đỡ bị hư tổn (do nước mưa, sụt lún, áp lực, v.v...). 

 Cỏ mọc quá nhiều dọc theo đường ống chịu áp / đường ống dẫn năng lượng, ngăn cản 
tầm nhìn khi kiểm tra đường ống và trụ đỡ 
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 Những nhiệm vụ duy tu bảo dưỡng thường xuyên đối với các bộ phận cơ điện của 
đường ống chịu áp (vd. các van độc lập ở đầu đường ống chịu áp). 

 Dịch chuyển nghiêng lệch của các khớp nối thi công hoặc trụ đỡ 

Ở lần kiểm tra bên trong đường ống đầu tiên, phải dùng một thiết bị ghi hình điều khiển từ xa 
đưa vào bên trong đường ống. Những hư tổn bên trong thường gây ra bởi bùn đất trong 
nước gây xói mòn hoặc/và các khớp bị hỏng. Trừ khi phát hiện bất cứ hư hại nào đối với 
đường ống chịu áp, trong vòng 15 năm kể từ khi hoàn thành thi công, không cần thiết phải 
đưa người vào kiểm tra bên trong đường ống. 

4.4.10 Công trình Nhà máy điện 

Nhà máy điện nên được xem là một công trình xây dựng thông thường và bảo dưỡng 
như các công trình khác. Những dấu hiệu cho thấy cần phải tiến hành duy tu bảo dưỡng 
bao gồm: 

 Các bộ phận công trình và phi công trình bị hư tổn và hao mòn 

 Bùn đất tích tụ che lấp hoặc thúc đẩy sự hao mòn của các vật liệu xây dựng. 

 Nền/móng của nhà máy bị hư tổn (do nước mưa, sụt lún, áp lực, v.v...). 

 Những nhiệm vụ duy tu bảo dưỡng thường xuyên đối với các bộ phận cơ điện của nhà 
máy điện. 

 Cây cỏ mọc quá nhiều xung quanh nhà máy điện ngăn cản tầm nhìn khi kiểm tra. 

 Công trình bị lún và nứt vỡ 

4.4.11 Kênh xả hạ lưu 

Những dấu hiệu cho thấy cần phải tiến hành duy tu bảo dưỡng một kênh xả hạ lưu bao gồm: 

 Bùn đất (trôi nổi hoặc lắng đọng) tích tụ trong kênh xả hạ lưu. 

 Các bề mặt bê tông bị hư tổn, kể cả các khớp nối (đối với vách của kênh xả hạ lưu). 

 Nền/móng của vách kênh xả hạ lưu bị hư tổn, sụt lún hoặc nứt vỡ. 

 Cỏ mọc ở các khớp nối bê tông của vách tường. 

 Mặt cắt lòng sông ngay dưới kênh xả hạ lưu bị hư hại (như bờ sông bị sạt lở/sụt lún 
hoặc lòng sông bị xói lở, dẫn đến làm xói lở chân của phần kênh bằng bê tông). 

4.4.12 Các con đường tiếp cận công trình và các công trình khác 

Tất cả các con đường dẫn đến công tình phải được tu sửa đầy đủ đường ể bảo vệ mặ 
đường và các biện pháp điều tiết thoát nước để dẫn nước ra khỏi con đường và chảy vào 
sông/suối/lạch. Luôn luôn phải bảo dưỡng các kênh và cống tiêu thoát dưới mặt đường và 
các dòng dẫn nước phải được khơi thông để nước chảy tự do. 

Các công trình khác phải được duy tu bảo dưỡng theo tiêu chuẩn an toàn và hiệu quả. 
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5.0 KIỂM TRA GIÁM SÁT 

5.1 MỤC ĐÍCH CỦA KIỂM TRA GIÁM SÁT 

5.1.1 Thông tin chung 

Những hoạt động quan trọng nhất trong một chương trình kiểm tra giám sát đập là kiểm tra 
thường xuyên và theo định kỳ để phát hiện những điểm bất thường hoặc những nơi xuống 
cấp, đồng thời tổng hợp, ghi lại, phân tích và đánh giá các số liệu quan trắc. Mức độ thường 
xuyên thực hiện hoạt động kiểm tra và ghi chép số liệu quan trắc dựa trên tính chất của từng 
loại công việc và phạm vi chịu ảnh hưởng bởi hiểm họa do đập gây ra ở hạ du. Một số hạng 
mục cũng cần phải đặc biệt kiểm tra sau khi một thiên tai xảy ra như động đất, lũ lớn, hạ 
mực nước hồ quá nhanh hoặc núi lửa hoạt động. 

Kiểm tra giám sát bao gồm quan sát bằng mắt và rà soát bằng thiết bị là một phương pháp 
được áp dụng nhằm kiểm tra xem đập và các công trình phụ trợ có hoạt động bình thường. 

Kế hoạch Kiểm tra giám sát có thể thao khảo Kế hoạch Chuẩn bị ứng phó tình trạng khẩn 
cấp khi cần thiết. 

5.1.2 Mục tiêu 

Mục đích của công tác kiểm tra giám sát là đảm bảo đập đang hoạt động an toàn hoặc để 
xác định những biến đổi trong tình trạng hoạt động bất thường để có thể triển khai những 
biện pháp khắc phục trước khi thảm họa xảy ra. 

Công tác kiểm tra giám sát hiệu quả, cùng với việc vận hành bảo dưỡng đập hợp lý, sẽ bảo 
vệ an toàn cho chủ đập và dân cư. 

5.1.3 Căn cứ pháp lý 

Nghị định 72 của Chính phủ nêu rõ những quy định đối với công tác kiểm tra giám sát trong 
Điều 11 và 12. 

5.1.4 Lợi ích của công tác kiểm tra giám sát 

Hoạt động kiểm tra giám sát được thực hiện nhằm: 

 Tập hợp một bộ số liệu quan trắc chính xác để đánh giá an toàn đập 

 Cho phép thường xuyên đánh giá và báo cáo về vận hành an toàn đập  

 Thuận lợi phát hiện và báo cáo sớm những thiếu sót hoặc những xu hướng bất lợi, đồng 
thời theo dõi các biện pháp ứng phó và hiệu quả của chúng 

 Tuân thủ các quy định pháp lý  

Hoạt động kiểm tra giám sát có thể tham khảo các khả năng sinh ra sai sót đã được xác định 
của đập và các công trình phụ trợ. Trong mỗi khả năng sinh ra sai sót này, một số biểu hiện 
bất thường của những hư tổn cũng được đưa ra. Hoạt động kiểm tra giám sát tập trung vào 
việc quan sát và ghi lại từng biểu hiện bất thường để nắm được diễn biến tình hình nhằm 
ngăn chặn khả năng nó gây ra hậu quả nghiêm trọng. 
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5.1.5 Nhân sự 

Kiểm tra giám sát được thực hiện bởi các cán bộ: 

 Được các kỹ sư chuyên về đập có nhiều kinh nghiệm đào tạo bài bản về kiểm tra giám 
sát đập trong vòng 5 năm trở lại đây, hoặc 

 Được một cá nhân thỏa mãn tiêu chí trên chỉ dẫn tường tận, hoặc 

 Được một kỹ sư chuyên về đập có nhiều kinh nghiệm chỉ dẫn tường tận 

Để nhận định được những điều kiện “bình thường” đòi hỏi phải nắm vững điều kiện của các 
bộ phận đập trong thời tiết thông thường, những thay đổi theo mùa và mực nước của đập. 
Kỹ năng này chỉ có thể thành thạo sau khi tích lũy nhiều kinh nghiệm trong công tác kiểm tra 
đập. Kinh nghiệm làm việc với một đập cụ thể cũng là một khía cạnh quan trọng của hoạt 
động kiểm tra giám sát. 

Cần phải đào tạo nhiều hơn một cán bộ làm quen với quy trình kiểm tra giám sát và điều 
kiện thực tế của công trình, nhằm đảm bảo các hoạt động kiểm tra giám sát vẫn được thực 
hiện đầy đủ khi: 

 Cán bộ kiểm tra giám sát chính bị ốm. 

 Phải kiểm tra giám sát thường xuyên liên tục trong trường hợp khẩn cấp 

 Phải kiểm tra giám sát thường xuyên liên tục khi bão lụt xảy ra 

5.1.6 Trong trường hợp khẩn cấp 

Khi một tình huống khẩn cấp xảy ra, cần phải xem và thực hiện theo chỉ dẫn của Kế hoạch 
Chuẩn bị ứng phó tình trạng khẩn cấp (EPP). Tài liệu hưỡng dẫn soạn thảo một Kế hoạch 
Chuẩn bị ứng phó tình trạng khẩn cấp được đưa vào Chương 6, Phụ lục B của Tài liệu 
hướng dẫn này. 

Kế hoạch Chuẩn bị ứng phó tình trạng khẩn cấp (EPP) cần phải được tham khảo trước mục 
về hoạt động Kiểm tra giám sát. Trong mục này của Kế hoạch O&M, cần phải đưa vào các 
biểu đồ liên lạc trong EPP và những tình huống kích hoạc EPP. Quy trình kiểm tra sau khi lũ 
lụt và động đất kết thúc cũng có thể làm tài liệu tham khảo trong các tình huống khẩn cấp.  

Điều 12 Nghị định 72 quy định rằng đơn vị quản lý đập phải thực hiện kiểm tra đột xuất ngay 
sau khi mưa lơn hoặc lũ lụt hoặc động đất mạnh xảy ra tại khu vực đập. Những nội dung sau 
đó đưa ra một số kiến nghị về hoạt động kiểm tra bất ngờ, đề cập trong Kế hoạch O&M. 
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5.1.6.1 Kiểm tra trong điều kiện xảy ra lũ lụt 

Tùy theo đặc điểm của hồ chứa, dòng chảy vào và ra từ hồ, năng lực xả nước của công 
trình, địa hình hạ lưu và dân cư/cơ sở vật chất/trồng trọt, v.v... ở hạ du mà quyết định những 
hành động cần thực hiện khi lũ xảy ra. Kế hoạch O&M cần nêu rõ thời gian quan trắc mực 
nước dâng trong hồ, và các giá trị ngưỡng đánh dấu lúc cần hành động. 

Trong thời gian cảnh báo sẽ có lũ hoặc mưa rất lớn, cán bộ kiểm tra của đập (trực tại đập) 
phải ghi lại mực nước trong hồ 15-60 phút một lần, và giữ liên lạc bằng điện thoại với lãnh 
đạo của đập hoặc nhà máy điện, theo thông tin liên hệ trong kế hoạch. 

Xem Kế hoạch Chuẩn bị ứng phó tình trạng khẩn cấp (EPP) ở Chương 6, Phụ lục B của Tài 
liệu hướng dẫn này để biết thêm thông tin về việc xây dựng quy trình ra cảnh báo lũ và 
quyết định các ngưỡng hành động khi lũ xảy ra. 

Cần đưa những hành động sau đây vào Kế hoạch O&M, tham khảo EPP nếu cần. 

 Dự báo mưa to trong lưu vực hồ chứa 

 HÀNH ĐỘNG: Cán bộ vận hành đập trực theo dõi và liên lạc các bên báo cáo tình hình 

 Dự kiến mực nước trong hồ sẽ dâng trên mức nước lưu trữ tối đa 

 HÀNH ĐỘNG: Xem quy trình trong Kế hoạch Chuẩn bị ứng phó tình trạng khẩn cấp. 

 Mực nước trong hồ sắp chạm đến mực nước lũ thiết kế và còn tiếp tục tăng 

 HÀNH ĐỘNG: Xem quy trình trong Kế hoạch Chuẩn bị ứng phó tình trạng khẩn cấp. 

 Mực nước trong hồ sắp chạm đến đỉnh đập và còn tiếp tục tăng 

 HÀNH ĐỘNG: Xem quy trình trong Kế hoạch Chuẩn bị ứng phó tình trạng khẩn cấp. 

5.1.6.2 Kiểm tra sau một trận động đất 

Cần tiến hành kiểm tra đập sau khi xảy ra một trận động đất có cường độ làm rung chuyển 
đập, dễ gây ra tổn hại cho công trình. Cần đưa những hành động sau đây vào Kế hoạch O&M. 

 Sau một trận động đất mạnh 5 độ MM (tức là “Hầu hết mọi người đều cảm nhận được, 
người đang ngủ bị đánh thức, bát đĩa và cửa sổ có thể bị vỡ, chuông lớn sẽ rung. Độ 
rung chuyển giống như là có đoàn lớn đi ngang qua nhà”): 

 HÀNH ĐỘNG: Tiến hành kiểm tra các hạng mục liệt kê trong kế hoạch kiểm tra định 
kỳ hàng tháng và báo cáo với lãnh đạo 

 Sau một trận động đất mạnh từ 6 độ MM trở lên (tức “Tất cả mọi người đều cảm nhận 
được. Người và động vật hoảng hốt và nhiều người chạy ra ngoài. Bàn ghế di chuyển, 
đồ vật treo trên tường và trên giá sách rơi xuống. Các tòa nhà bị hư hại nhẹ.”) 

 HÀNH ĐỘNG: Xem quy trình trong Kế hoạch Chuẩn bị ứng phó tình trạng khẩn cấp. 
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5.2 CÁC HẠNG MỤC CẦN KIỂM TRA GIÁM SÁT 

5.2.1 Sơ đồ vị trí điểm / thiết bị quan sát 

Bản vẽ vị trí kiểm tra giám sát phải được lập sẵn, thể hiện vị trí tất cả các thiết bị và các điểm 
cần quan sát bằng mắt. Các bản vẽ được đính kèm làm Phụ lục của Kế hoạch O&M. Sơ đồ 
bố trí các thiết bị khảo sát sự biến dạng cũng cần được đưa vào một Phụ lục. 

5.2.2 Các hạng mục 

Chương trình kiểm tra giám sát có thể bao gồm một số hoặc tất cả các yếu tố dưới đây:  

 Quan sát bằng mắt (hạng mục bắt buộc và hoạt động chính để phát hiện những điều 
kiện đã và đang thay đổi). 

 Theo dõi mực nước hồ, vd. một máy đo ở trên mặt đập thượng lưu (hạng mục bắt buộc 
bởi hoạt động của công trình thường phụ thuộc vào mực nước trong hồ). 

 Dụng cụ đo mực nước trên đỉnh tràn (hạng mục bắt buộc để có thể báo cáo độ sau của 
dòng nước chảy qua tràn). 

 Các cột, dấu mốc khảo sát  

 Giếng đo độ thấm rỉ  

 Thiết bị Piezometers. 

 Ống đứng mở. 

 Thiết bị đo độ nứt nẻ. 

 Thiết bị Inclinometers. 

 Thiết bị Accelerometers (ở những khu vực dễ bị động đất ở miền bắc Việt Nam). 

Thông tin được kiểm tra đối chiếu với những số liệu về mực trước ngầm và của đập trong 
điều kiện thời tiết bình thường, thay đổi theo mùa và khí hậu, cũng như dưới ảnh hưởng của 
bất cứ điều kiện khí tượng lâu dài khác. Các hoạt động kiểm tra giám sát này được thực 
hiện bởi cán bộ giám sát hoặc bởi một kỹ sư có năng lực phân tích các số liệu thu thập và 
viết báo cáo kết quả kiểm tra an toàn đập. 

5.2.3 Thiết bị quan trắc mô hình sự cố đập 

Thiết bị nên được theo dõi để phát hiện các sai sót. Xem Chương 4 “Đánh giá tác động của 
Hiểm họa đối với Đập” của Tài liệu hướng dẫn này để biết thêm chi tiết về việc xây dựng các 
mô hình sự cố đập tiềm năng. 

Các mô hình sự cố tiềm năng cần được xem xét theo từng công trình cụ thể. Các mô hình 
sự cố đập, chỉ tiêu của từng mô hình và kiểm tra giám sát để xử lý các mô hình sự cố thành 
cần được tổng hợp thành một Bảng đưa vào Mục Kiểm tra giám sát của Kế hoạch O&M – 
xem ví dụ ở Bảng 5.1. 
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Bảng 5.1 Ví dụ về Mô hình Sự cố đập tiềm năng và hoạt động kiểm tra giám sát tương ứng. 

Mô hình Sự cố đập 

tiềm năng 
Chỉ tiêu 

Hoạt động Kiểm tra giám sát để 

ứng phó với sự cố 

Nước tràn qua đỉnh đập 

Nước lũ tràn qua đỉnh đập 

đất, do vượt quá năng lực 

của tràn hoặc do đập 

hoặc cửa tràn có vấn đề 

• Cảnh báo diễn biến cực đoan của 

thời tiết, 

• Mưa rất to gây ra lũ lụt, 

• Mực nước trong hồ tăng nhanh, 

• Nước tràn qua đỉnh đập 

• Không thể vận hành cửa đập 

• Quan sát bằng mắt 

• Mực nước trong hồ chứa  

Xói nội tại 

Mạch xói làm nước thấm 

qua móng đập 

• Nước đục thấm ra ở chân đập 

• Thân đập bị sụp lún 

• Mực nước trong hồ cao 

• Động đất 

• Chỉ số Piezometric cao ở thân 

hoặc móng đập 

• Động đất hoặc lũ lụt có thể tăng 

khả năng bị xói 

• Quan sát bằng mắt 

• Khảo sát các điểm bị biến dạng 

• Đọc kết quả đo mực nước trong hồ 

• Chỉ số piezometric cao hoặc đang 

thay đổi trong thân đập 

• Quan sát độ thấm, độ đục và đo lưu 

lượng bằng đập dâng hoặc các 

phương pháp khác 

5.2.4 Các điểm quan sát bằng mắt 

Quan sát bằng mắt đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc phát hiện những thay biến của 
các công trình. Thiết bị chỉ có thể theo dõi được từng hạng mục hoặc khu vực riêng rẽ, trong 
khi quan sát bằng mắt có thể xác định những dấu hiệu đáng báo động mà thiết bị không thể 
bao quát và tổng hợp được. 

Tình trạng của đập và các công trình lúc kiểm tra được so sánh với tình trạng của chúng 
trong điều kiện thời tiết bình thường và trong điều kiện mực nước khác nhau, sau đó được 
đánh giá là tình trạng “bình thường” hay “bất thường”. Nếu cho rằng có biểu hiện “bất 
thường” thì cán bộ Kiểm tra giám sát phải đưa ra nhận xét hoặc giải thích, đồng thời đặc biệt 
chú ý đến chúng trong quá trình xử lý và rà soát số liệu thu thập từ đợt kiểm tra. 

Cần quan sát bằng mắt ít nhất những điểm sau: 

 Đập – hồ chứa và ven bờ, vai đập bên trái và bên phải (mặt thương lưu và hạ lưu), mặt 
đập thượng lưu, đỉnh đập, mặt đập hạ lưu và chân khay, tràn, cửa tràn và các công trình 
phụ trợ khác. 

 Kênh – mái dốc trong và ngoài, chia kênh thành nhiều phần riêng biệt dựa trên chiều dài 
của kênh để dễ báo cáo những điểm bất thường hơn. 

 Ống dẫn năng lượng / Đường ống chịu áp – các điểm quan sát phải bao quát hết đường 
ống, được chia thành những khúc bằng nhau, lấy đầu lấy nước làm điểm 0 hoặc đỉnh 
mái đường ống chịu áp làm điểm gốc. Các mốc được đánh dấu bằng cách sơn lơn 
đường ống, hoặc cắm cọc gỗ/kim loại trên mặt đấu, hoặc đánh dấu lên trụ đỡ. 

 Buồng điều áp – nứt vỡ/hao mòn, thấm / rỉ. 

 Nhà máy điện – tình trạng chung. 

 Kênh xả hạ lưu- tình trạng chung. 

 Những khu vực giao thoa – những vị trí giữa các công trình cũng có thể là yếu điểm 
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5.2.5 Theo dõi mực nước trong hồ 

Mực nước trong hồ chứa là một điều kiện quan trọng phải ghi lại mỗi lần thực hiện kiểm tra. 

Đối với việc vận hành nhà máy điện, việc theo dõi mực nước trong hồ sẽ do cán bộ vận 
hành nhà máy thực hiện, sử dụng công cụ theo dõi mực nước điện tử được nối liền đến 
phòng điều khiển nhà máy. 

Cần lắp đạt một dụng cụ đo mực nước trên mặt đập thượng lưu để đọc các chỉ số mực 
nước hồ trong điều kiện bình thường và khẩn cấp. Một dụng cụ đo mực nước khác cũng cần 
được lắp đặt để đo độ sâu của dòng nước chảy qua tràn khi có lũ xảy ra. Nếu cần thiết, mực 
nước xả ở hạ lưu cũng cần được theo dõi. 

5.2.6 Khảo sát độ biến dạng 

Khảo sát độ biến dạng được thực hiện bởi các cán bộ có năng lực phù hợp và nhiều kinh 
nghiệm để đánh giá độ bền vững của đập và các bộ phận công trình. 

Để khảo sát độ biến dạng, người ta theo dõi số liệu thu thập từ một mạng lưới các cột/mốc 
được lắp đặt trên đập. Việc theo dõi độ biến dạng công trình phải thực hiện trong thời gian 
rất dài, do đó lịch đo đạc có thể được lập đại khái, khi thực hiện lệch vài tháng so với kế 
hoạch cũng có thể chấp nhận được. 

Thông thường, các thiết bị khảo sát độ biến dạng được lắp đặt trên đỉnh đập cùng với một 
số khác trên vai đập. Những điểm này được khảo sát trước, trong và sau khi khai thác để 
theo dõi sơ bộ độ biến dạng của đập. 

Hoạt động khảo sát này cần phải thực hiện mỗi năm một lần, tốt nhất là vào cùng một thời 
điểm trong năm để tránh bị ảnh hưởng từ những thay đổi về nhiệt độ và các điều kiện khác 
do đổi mùa. Do một số cột khảo sát nằm dọc trên đỉnh đập, hoạt động này chỉ có thể thực 
hiện khi không có nước chảy qua tràn. 

Quan trắc độ biến dạng khi mực nước trong hồ đang ở một mức giống nhau mỗi lần khỏa 
sát cũng sẽ giúp loại bỏ sự khác biệt trong áp lực của nước trong hồ lên đập, nhưng tiêu chí 
này khó thực hiện hơn. 

Khảo sát khẩn cấp là hoạt động được thực hiện sau khi một sự cố lớn xảy ra có thể ảnh 
hưởng đến an toàn đập, như động đất hoặc lũ cực đoan. 

Cần áp dụng một hệ thống báo động (xác định rõ từng cấp báo động) cho các số liệu khảo 
sát độ biến dạng, như tất cả các thiết bị khác (xem Mục 5.5 của Phụ lục này). 

Khảo sát độ biến dạng cần được thực hiện với độ chính xác đến từng mm. Các công trình 
bê tông thường dịch chuyển về phía thượng lưu hoặc hạ lưu tùy theo mực nước trong hồ và 
tùy theo mùa (nhiệt độ thay đổi gây ra hiện tượng co hoăc giãn của bê tông). Nếu phát hiện 
có sự dịch chuyển vượt quá 5 mm, và / hoặc có xu hướng tiếp tục tăng, thì phải cử cán bộ 
kỹ thuật có năng lực chuyên môn phù hợp điều tra chi tiết. 
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5.2.7 Theo dõi độ thấm 

Thông thường, trong khi thi công công trình, người ta không quyết định lắp đặt thiết bị theo 
dõi đột thấm, trừ khi hệ thống cống nước ngầm được xây dựng bên trong đập. Tuy nhiên, 
khi hồ bắt đầu tích nước và công trình được vận hành, nhiều khu vực sẽ có khả năng bị 
thấm rỉ. Những khu vực như thế cần được đưa vào danh sách những hạng mục theo dõi 
thường xuyên. 

Cần dựng một đập dâng hình hộp ở những nơi có lưu lượng nước đủ lớn để theo dõi. Như 
vậy các chỉ số đo được sẽ chính xác hơn, đồng thời nó cũng có công dụng giữ lại bùn cát. 

Còn với những điểm không thích hợp dựng một đập dâng, thì có thể áp dụng phương pháp 
theo dõi bằng mắt. Tình trạng thấm rỉ có thể được quan sát bằng mắt thường và đánh giá 
dựa trên thang từ 0 đến 4 như sau: 

 0 = Khô. 

 1 = Ẩm. 

 2 = Ướt. 

 3 = Rò rỉ. 

 4 = Đáng báo động / Thay đổi đáng kể. 

Nếu dòng chảy thấm rỉ mang theo bùn cát, cũng cần phải đánh giá bằng mắt thường và ghi lại: 

 i = Không có bùn cát 

 ii = Ít bùn cát 

 iii = Đáng báo động / Rất nhiều bùn cát (dòng nước đục/nhiều bùn) 

5.2.8 Đặt tên những điểm theo dõi 

Mỗi điểm theo dõi phải được đặt một tên riêng (định danh). Nó có thể là những từ viết tắt để chỉ: 

 Tên đập 

 Loại thiết bị 

 Một con số 

 Một vị trí vd. L cho trái, R cho phải. 

Đập dâng hình hộp có thể được dỡ bỏ khi một điểm bị thấm rỉ trở nên khô ráo và hiện tượng 
thấm rỉ xuất hiện ở những nơi mới. Tuy nhiên, cần phải đặt một cái tên mới cho điểm thấm rỉ 
mới, và điểm thấm rỉ cũ vẫn giữ tên của nó, phòng trường hợp nó xuất hiện trở lại và cần 
phải theo dõi lần nữa. 
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5.3 CHƯƠNG TRÌNH VÀ TẦN SUẤT CỦA CÔNG TÁC KIỂM TRA THƯỜNG LỆ 

Hoạt động kiểm tra giám sát thường lệ là công việc bắt buộc nhằm phát hiện những biểu 
hiện bất thường trong quá trình vận hành đập và tìm ra giải pháp khắc phục kịp thời trước 
khi những hậu quả xấu xảy ra. 

Bảng 5.2 cho một ví dụ về chương trình của công tác kiểm tra thường lệ. Bảng này cũng liên 
hệ đến những quy định trong Nghị định 72 liên quan đến công tác kiểm tra giám sát. Một ví 
dụ khác về danh sách các hạng mục công trình cần kiểm tra ở một đập đất được trình bày 
trong Phụ chương A1. 

Cần lập một chương trình kiểm tra cụ thể cho công trình dựa trên những ví dụ ở Bảng 5.1, 
Phụ chương A1 và các quy định của Nghị định 72. Những chương trình này và danh sách 
các hạng mục cần kiểm tra phải được đưa vào Tài liệu hướng dẫn O&M. 

Phụ chương A2 cung cấp một ví dụ về sơ đồ quy trình các thao tác hậu kiểm tra, bao gồm 
các phương án hành động trong khi phát hiện những thay đổi / dấu hiệu bất thường. 

Bảng 5.2 Ví dụ về một Chương trình Kiểm tra giám sát Thường lệ. 

Vị trí Kiểm tra Quan sát Tần suất Theo Nghị định 72 

Kiểm tra đập Những điểm kiểm tra bằng mắt  

Mực nước trong hồ 

Các thiết bị đo (như đo độ thấm, 

piezometer, đo vết nứt) cần lắp 

đặt. 

Hàng tháng Điều 8: Lưu trữ hồ sơ kỹ 

thuật; 

Điều 11: Đo đạc quan 

trắc đập; 

Điều 12: Kiểm tra đập 

Kênh xả / Ống dẫn năng 

lượng 

Những điểm qua sát cách nhau 

x m dọc theo đường ống 

Hàng tháng 

Bể điều áp 1 điểm quan sát bằng mắt bao 

quát công trình và khu vực xung 

quanh 

Hàng tháng 

Đường ống chịu áp Những điểm qua sát cách nhau 

x m dọc theo đường ống chịu áp 

Hàng tháng 

Nhà máy điện Kiểm tra bằng mắt thường (bảo 

dưỡng) 

Hàng tháng 

Kênh xả hạ lưu Kiểm tra bằng mắt thường  Hàng tháng 

Khảo sát độ biến dạng Đập và vai đập, ống dẫn năng 

lượng, đường ống chịu áp 

Trước, trong và sau 

khi tích nước vào hồ 

Hàng năm 

Cửa lấy nước, 

Cửa xả cấp thấp, 

Cửa chuyển dòng, 

Cửa xả của bể lắng bùn  

Cửa van đường ống chịu 

áp, 

Vách ngăn các cửa  

Duy tu bảo dưỡng, Kiểm tra và 

Kiểm định các thiết bị cơ điện 

Hàng ngày, hàng 

hàng tháng, hàng 

năm, 5 năm một lần, 

7 năm một lần 

Điều 11: Đo đạc quan 

trắc đập; 

Điều 12: Kiểm tra đập 
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Vị trí Kiểm tra Quan sát Tần suất Theo Nghị định 72 

Trước mùa lũ Các hạng mục kiểm tra hàng 

tháng đã liệt kê ở trên 

Hàng năm, trước 

mùa lũ 

Điều 19: Bảo đảm an 

toàn đập trong mùa lũ 

Sau mùa lũ Các hạng mục kiểm tra hàng 

tháng đã liệt kê ở trên 

Hàng năm, khi mùa lũ 

kết thúc 

Trong tình trạng khẩn 

cấp / Phát hiện những 

sự cố hoặc hư hỏng bất 

thường 

Kiểm tra bằng mắt 

Khảo sát độ biến dạng 

Theo nhu cầu Điều 19: Bảo đảm an 

toàn đập trong mùa lũ 

Sau mưa lớn Triển khai kiểm tra sử dụng 

danh sách các hạng mục cần 

hàng tháng đã liệt kê ở trên 

Sau mưa lớn 

Khi lũ xảy ra Mực nước trong hồ 

 

Ra cảnh báo lũ nếu cầu – xem 

Mục 3.2.5. 

 

 

 

 

Triển khai kiểm tra sử dụng 

danh sách các hạng mục cần 

hàng tháng đã liệt kê ở trên 

15-60 phút một lần 

 

Trong khi lũ xảy ra 

nếu an toàn đập bị đe 

dọa hoặc phát hiện 

những điều kiện bất 

thường ; 

 

Sau lũ 

Sau khi động đất xảy ra Triển khai kiểm tra sử dụng 

danh sách các hạng mục cần 

hàng tháng đã liệt kê ở trên 

Sau khi động đất kết 

thúc, nếu khu vực xảy 

ra động đất ở gần 
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5.4 THU THẬP, LƯU TRỮ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 

5.4.1 Thu thập số liệu 

Các cán bộ kiểm tra giám sát chịu trách nhiệm thu thập số liệu hiện trường, bao gồm các 
đánh giá sau khi quan sát bằng mắt và các chỉ số trên thiết bị. 

5.4.2 Lưu trữ số liệu 

Các danh sách hạng mục kiểm tra đã dùng trong các đợt kiểm tra phải được lưu trữ một 
cách hệ thống. Cần sao ra nhiều bản để dùng ở công trình và gửi đến cho chủ đập xem xét. 

Tât cả các chỉ số thiết bị đã ghi lại cần được đưa vào lưu trữ và phân tích. Nên xây dựng 
một cơ sở dữ liệu điện tử (có lẽ chỉ cần một trang excel là đủ, nhưng tốt nhất vẫn là cơ sở 
dữ liệu trực tuyến). Cơ sở dũ liệu này được sao lưu tới một nơi khác để bảo vệ. 

5.4.3 Phân tích số liệu 

Nghị định 72 của Chính phủ, Điều 11 quy định rằng: Các tài liệu quan trắc, đo đạc phải được 
hiệu chỉnh, hệ thống hoá, phân tích, đánh giá, so sánh với số liệu thiết kế dự báo; phát hiện 
các đột biến để kịp thời có quyết định xử lý. Mục 5.6 dưới đây liệt kê những yêu cầu đối với 
công tác báo cáo. 
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5.5 CÁC NGƯỠNG HÀNH ĐỘNG 

5.5.1 Quan sát bằng mắt thường 

Ví dụ danh sách các hạng mục cần kiểm tra trong Phụ chương A1 đưa ra một bảng xếp 
hạng các mức nghiêm trọng, được cán bộ kiểm tra áp dụng khi phát hiện có tình huống 
bất thường. 

Cán bộ kiểm tra được yêu cầu gắn một trong các mức nghiêm trọng dưới đây cho đột biến 
đã phát hiện: 

 Thấp: Quan sát tình hình vận hành mà không cần tu bổ.  

 Vừa phải: Quan sát tình hình vận hành và cần các biện pháp sửa chữa 

 Cao: Cần hành động ngay để giải quyết vấn đề 

Khi một đột biến được đánh giá là Cao, cán bộ kiểm tra phải ngay lập tức thông báo cho 
người quản lý vận hành hoặc người vận hành nhà máy điện để người đó thông báo đến chủ 
đập. Xem sơ đồ ví dụ trong Phụ chương A2. 

5.5.2 Các thiết bị đo đạc 

Nếu công việc theo dõi có bao gồm khâu thu thập số liệu thì cần có một hệ thống ngưỡng để 
áp dụng khi phân tích số liệu. Ví dụ như: 

 Mức 1: Kiểm tra Số liệu: Số liệu được kiểm tra để đảm bảo rằng các chỉ số nằm trong 
phạm vi mà thiết bị có thể đo được. 

 Mức 2: Ngưỡng thiết kế/lịch sử: Một ngưỡng giới hạn cần lưu ý. Ở ngưỡng này, mặc dù 
số liệu vẫn nằm trong giới hạn chấp nhận được, nó vẫn vượt quá giới hạn dự kiến trnog 
thiết kế hoặc vượt quá xu hướng trong lịch sử. 

 Mức 3: Ngưỡng cảnh báo: Chỉ số vượt quá giới hạn có thể chấp nhận. Ở ngưỡng này, 
số liệu cho thấy có hiện tượng bất thường. 

Các ngưỡng thiết kế và báo động cần được đưa ra bởi một cán bộ kỹ sư có năng lực 
chuyên môn phù hộp. 
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5.6 CHƯƠNG TRÌNH BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 

5.6.1 Thông tin chung 

Bảng 5.3 liệt kê các loại báo cáo thích hợp với đập ở Việt Nam, quy chiếu đến các quy định 
trong Nghị định 72 của Chính phủ. 

Bảng 5.3 Chương trình báo cáo định kỳ. 

Báo cáo Nội dung và Pháp lý Thời gian nộp báo cáo 

Báo cáo an toàn đập hàng 

tháng  

Xem Mục 5.6.2 Hàng tháng, rà soát những thông tin thu thập 

được từ trong các phiếu kiểm tra 

Báo cáo hàng năm về tình 

hình hoạt động của đập 

Xem Mục 5.6.3 Các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, 

Tây nguyên và ĐBSCL nộp báo cáo trước tháng 

5, còn các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ nộp báo 

cáo trước tháng 9.  

Kiểm định an toàn đập 7 

năm 1 lần 

Xem Mục 5.6.4 7 năm 1 lần 

Các báo cáo đặc biệt – Báo 

cáo cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền 

Xem Mục 5.6.5 Trong những tình huống sau: 

a. Phát hiện hiện tượng thấm rỉ hoặc biến dạng 

bất thường, 

b. Đập bị hư hỏng nặng và/hoặc đang bị xuống 

cấp, 

c. Các thiết bị điều kiển dòng gặp sự cố trong 

mùa lũ,  

d. Mưa lớn xảy ra trong lưu vực của hồ trong khi 

hồ đang đầy nước, hoặc 

e. Nghi ngờ có âm mưu phá hoại. 

5.6.2 Báo cáo Hàng tháng 

Báo cáo hàng tháng bao gồm các đánh giá định kỳ đối với tình hình vận hành đập sau khi 
hoàn thành công tác kiểm tra giám sát hàng tháng. 

Các đánh giá dựa trên việc phân tích ác số liệu kiểm tra giám sát. Đây là một báo cáo thuật 
lại các hoạt động kiểm tra giám sát, các hiện tượng bất thường, các số liệu và xu hướng đột 
biến (bao gồm các đánh giá dựa trên ngưỡng). Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình thu thập 
số liệu và trong tình trạng của các thiết bị đều được ghi lại để có xử lý phù hợp. Kết quả 
kiểm tra giám sát được trình bày trong báo cáo, với các vấn đề về an toàn đã xác định và kết 
luận về tình hình hoạt động chung của đập. 

Theo Nghị định 72 của Chính phủ, và thực tiễn bảo vệ an toàn đập, các tài liệu quan trắc, đo 
đạc phải Rđược hiệu chỉnh, hệ thống hoá, phân tích, đánh giá, so sánh với số liệu thiết kế 
dự báo; phát hiện các đột biến để kịp thời có quyết định xử lý. 
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5.6.3 Báo cáo hàng năm về tình hình hoạt động của đập 

Hàng năm, chủ đập phải soạn thảo và nộp báo cáo về tình hình hoạt động của đập cho Bộ 
Công thương (MOIT), Bộ Nông nghiệp–PTNT và các cơ qan khác the Ministry of Agriculture 
and Rural Development (MARD), và/hoặc các cơ quan lê-or other related agencies as 
stipulated (refer to Nghị định 72 của Chính phủ Điều 13). 

Báo cáo bao gồm ít nhất những nội dung sau: 

 Mực nước trong hồ tối đa trong vòng 12 tháng qua. 

 Lưu lượng nước chảy vào hồ tối đa trong vòng 12 tháng qua (tần suất, lưu lượng đỉnh lũ, 
tổng dung tích nước, khoảng thời gian xả lũ). 

 Dữ liệu quan sát bằng mắt và các số liệu thiết bị quan trắc đã được hiệu chỉnh, phân tích 
và đánh giá. 

 Bất cứ tổn hại và/hoặc sự cố công trình nào trong năm qua, kể cả các hoạt động phục 
hồi và sửa chữa đã thực hiện hoặc đã lập kế hoạch thực hiện.  

 Tình trạng của đập trước mùa lũ 

 Các thông tin cần thiết liên quan khác. 

Báo cáo này được nộp cho các cơ quan quy định trong Điều 13 of Nghị định 72 của Chính 
phủ, vào trước tháng 5 đối với các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây nguyên và 
ĐBSCL, và trước tháng 9 đối với các tỉnh Nam Trung Bộ. 

Báo cáo hàng năm cũng nên đề cập đến các vấn đề an toàn đập đã được xác định và các 
kết luận về tình hình hoạt động chung của đập so với tình trạng đập đã ghi lại trong báo cáo 
Kiểm định an toàn đập 7 năm 1 lần gần nhất. Báo cáo đưa ra các kiến nghị đối với hoạt 
động kiểm tra giám sát và phản ánh tình hình thực hiện các kiến nghị trước đây. 

5.6.4 Báo cáo Kiểm định an toàn đập 

Nghị định 72 của Chính phủ quy định việc kiểm định an toàn đập dựa trên dung tích trữ 
nước của các hồ chứa: 

Đối với những đập lớn, có cao trình từ 15 m trở lên hoặc hồ chứa có dung tích từ 3 triệu m3 
trở lên – chủ đập phải chuẩn bị báo cáo Kiểm định an toàn đập và trình cho các cơ quan quản 
lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trong vòng 10 năm kể từ lần đầu tiên tích nước vào hồ 
hoặc từ lần kiểm định trước. Công tác kiểm định do chủ đập tổ chức thực hiện nhưng chủ đập 
có thể giao cho một đơn vị tư vấn kiểm định có đủ năng lực. Nội dung kiểm định gồm: 

 Đánh giá kết quả công tác quản lý đập (quy định tại Chương III Nghị định, bao gồm điều 
tiết hồ chứa; vận hành cửa van các công trình; đo đạc quan trắc đập và các yếu tố khí 
tượng thuỷ văn; duy tu bảo dưỡng đập; kiểm tra đập; khôi phục, sửa chữa, nâng cấp 
đập; và báo cáo hiện trạng an toàn đập); và 

 Kiểm tra, phân tích tài liệu đo đạc, quan trắc đập; và 

 Kiểm tra tình trạng bồi lắng của hồ chứa; và 

 Tính toán lũ, khả năng xả lũ của hồ chứa theo tiêu chuẩn thiết kế đập hiện hành và tài 
liệu khí tượng thuỷ văn đã được cập nhật; và 

 Đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão tại công trình. 
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Đối với các đập vừa, có cao trình từ 10 đến 15 m và dung tích hồ chứa từ 1 đến 3 triệu m3 – 
báo cáo Kiểm định an toàn đập được quy định phải nộp cho các cơ quan quản lý nhà nước 
có thẩm quyền 7 năm một lần, với các nội dung: 

 tính toán lại dòng chảy lũ đến hồ chứa 

 kiểm tra khả năng xả lũ của hồ chứa theo tiêu chuẩn thiết kế đập hiện hành, trên cơ sở 
cập nhật tài liệu quan trắc khí tượng thuỷ văn và các thay đổi về địa hình, địa mạo, độ 
che phủ của thảm thực vật trên lưu vực hồ chứa. 

Đối với những đập nhỏ có cao trình từ 5 đến 10 m và dung tích hồ chứa từ 0,5 đến 1 triệu 
m3 kiểm định an toàn đập được thực hiện khi một số bộ phận của đập cần phải tu bổ, nhằm 
giải thích nguyên nhân cần nâng cấp. 

5.6.5 Các báo cáo đặc biệt trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

Nghị định 72 của Chính phủ quy định chủ đập phải kịp thời báo cáo với các cơ quan quản lý 
nhà nước có thẩm quyền trong những trường hợp sau: 

 Xảy ra tình huống khẩn cấp đối với đập; 

 Nghi ngờ có âm mưu phá hoại đập. 
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5.7 ĐIỀU TRA KHUYẾT ĐIỂM VÀ KHẮC PHỤC 

5.7.1 Thông tin chung 

Khuyết điểm là một tình trạng hoặc điều kiện mà trong đó các tiêu chí về an toàn đập có thể 
không được thỏa mãn. 

Khi kiểm tra giám sát xác định được một khuyết điểm của đập, cần tiến hành điều tra chi tiết 
để xác định 

 Nguyên nhân 

 Mức độ nghiêm trọng, và 

 Phạm vi 

của thiệt hại mà khuyết điểm có thể gây ra, và từ đó thiết kế biện pháp khắc phục. 

Có thể phát hiện những khuyết điểm hoặc xu hướng bất lợi nhờ: 

 Kiểm tra bằng mắt và thu thập số liệu 

 Khảo sát độ biến dạng 

 Rà soát và đánh giá hệ thống số liệu đã thu thập 

 Kiểm tra công trình hoặc rà soát hiện trạng theo yêu cầu của Báo cáo hàng năm 

 Kiểm tra công trình hoặc rà soát hiện trạng theo yêu cầu của Báo cáo kiểm định 7 đến 10 
năm một lần 

 Khách đến thăm công trình với mục đích khác. 

Các hoạt động tiếp theo sau khi xác định được khuyết điểm hoặc xu hướng bất lợi:  

 Ngay lập tức làm việc với cán bộ đã báo cáo về khuyết điểm hoặc xu hướng bất lợi đó 

 Chính thức báo cáo lên Lãnh đạo phụ trách an toàn đập 

 Chính thức báo cáo đến các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

Trong một trường hợp cực đoan, Kế hoạch Chuẩn bị ứng phó tình trạng khẩn cấp sẽ được 
triển khai. Những quy trình cụ thể đã được trình bày Kế hoạch Chuẩn bị ứng phó tình trạng 
khẩn cấp. 

5.7.2 Tăng cường kiểm tra giám sát 

Tiến hành tăng cường kiểm tra giám sát tại những nơi phát hiện khuyết điểm, do chưa chắc 
chắn về tình trạng hoạt động của đập và các công trình phụ trợ. Tăng cường kiểm tra bằng 
cách theo dõi và đánh giá số liệu quan trắc thường xuyên hơn bình thường. Mức độ thường 
xuyên này do một cán bộ chuyên môn giàu kinh nghiệm quyết định.  

5.7.3 Kiểm tra giám sát nghiêm ngặt 

Thực hiện kiểm tra giám sát nghiêm ngặt khi xác định chắc chắn có khuyết điểm trong vận 
hành hoặc về an toàn đập, đòi hỏi phải đặc biệt theo dõi nơi bị khiếm khuyết. Trong trường 
hợp này, công tác theo dõi và đánh giá số liệu quan trắc được thực hiện thường xuyên hơn 
trường hợp tăng cường kiểm tra. Mức độ thường xuyên này do một cán bộ chuyên môn giàu 
kinh nghiệm quyết định. 



 

 

Trang này được để trống có chủ ý. 
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6.0 BẢO DƯỠNG VÀ KIỂM TRA THIẾT BỊ KIỂM SOÁT DÒNG CHẢY 

6.1 THIẾT BỊ KIỂM SOÁT DÒNG CHẢY 

Thiết bị kiểm soát dòng chảy điều chỉnh dòng nước chảy qua đập. Tất cả các thiết bị kiểm 
soát dòng chảy được nêu trong kế hoạch O & M của phần này. Thiết bị trong phần này gồm: 

 Cửa van xả 

 Cửa cống 

 Hệ thống bơm tiêu thoát nước 

 Cửa lấy nước 

 Cửa cống thấp 

 Cửa dẫn dòng 

 Cửa xả bùn 

 Van đường ống áp lực 

 Các vách ngăn giữ cửa 

 Các cửa van 

 Ống xi-phông 

Mô tả các thiết bị cơ điện lắp đặt tại công trình cũng được bao gồm. Đối với mỗi loại thiết bị 
cần có chú giải về mục đích sử dụng, bao gồm cả vấn đề hỏng hóc và danh sách các chi tiết 
và giả định làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch. 

6.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC, YÊU CẦU ĐÀO TẠO 

6.2.1 Cơ cấu tổ chức và yêu cầu cán bộ 

Phần này chỉ ra số lượng nhân viên cần thiết để vận hành thiết bị, và gợi ý sắp xếp nhân sự 
có khả năng và bằng cấp liên quan. 

6.2.2 Yêu cầu đào tạo và năng lực 

Những người vận hành đập phải trải qua một chương trình đào tạo về mặt kỹ thuật các thiết 
bị và hoạt động của đập. Chương trình sẽ gồm có các tính năng và hiệu suất của thiết bị và 
hoạt động vào được đào tạo bằng các buổi lý thuyết và thực hành thực tế. 

Người vận hành và người bảo dưỡng phải có giấy chứng nhận năng lực và được ghi chép 
trong sổ đào tạo. 

Cả hai người vận hành và bảo dưỡng đều phải tham dự các khóa đào tạo sau: 

 Sự an toàn đập trong các tình huống khẩn cấp, qua khóa đào tạo này họ sẽ có được 
nhận thức toàn diện và có khả năng trong việc xác định trường hợp khẩn cấp và các 
hành động khẩn cấp. 

 Sự an toàn cá nhân và mọi người ở nơi làm việc. 

Công việc đào tạo trên phải được ghi chép đầy đủ vào sổ đăng ký đào tạo. 
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6.3 TRANG THIẾT BỊ VÀ NHỮNG YÊU CẦU CỤ THỂ 

6.3.1 Tổng quan 

Phần này nêu ra yêu cầu thiết bị bổ sung cần thiết được lắp đặt tại công trường, có thể có 
cần cẩu di động (hoặc một chiếc xe tải được trang bị thiết bị nâng thủy lực nặng) trong 
trường hợp phải đưa các cửa van ra khỏi công trường để sửa chữa. 

Vị trí kiểm soát cửa van phải được che chắn bảo vệ cho cán bộ trong quá trình vận hành 
trong trường hợp khẩn cấp. 

Nên có một danh mục các thiết bị phụ tùng cần thiết. Ví dụ, các phụ tùng chính cần thiết cho 
cửa van xả và hệ thống nâng hạ cửa van trong quá trình hoạt động bình thường là: 

 Đối với các cửa trục kéo: 

- Động cơ điện; 

- Động cơ kiểm soát thiết bị điện (cầu chì, công tơ, bộ rơ le); 

- Phanh; 

- Cầu dao hạn chế cửa van; 

- Bộ mã hóa vị trí cửa van; 

- Tập hợp các dấu hiệu cửa van; 

- Phụ tùng nâng sợi dây thừng. 

 Đối với cửa van thẳng đứng: 

- Như đối với cửa trục kéo, còn bao gồm 

- Tải trọng và một bánh lái điều chỉnh. 

 Đối với các cửa van thủy lực: 

- Động cơ máy bơm, máy bơm và van xả; 

- Động cơ kiểm soát thiết bị điện (cầu chì, công tơ, bộ rơ le); 

- Bộ mã hóa vị trí cửa van; 

- Tập hợp các dấu hiệu cửa van. 

 Đối với hệ thống bơm tiêu thoát nước: 

- Máy bơm chìm/ thiết bị động cơ; 

- Động cơ kiểm soát thiết bị điện (cầu chì, công tơ, bộ rơ le); 

- Bộ dò mực nước; 

- Thiết bị chuyển mực nước. 

Sắp xếp nguồn cung cấp điện dự phòng (như máy phát điện chạy bằng diesel) cũng nên 
được bao gồm trong các hoạt động khẩn cấp. 
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6.4 YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ 

6.4.1 Thời gian bảo trì, kiểm tra và thử nghiệm 

Thiết bị điện và cơ khí yêu cầu phù hợp với việc bảo trì và kiểm tra. Các cửa van, thiết bị 
nâng và nguồn cung cấp điện cần được theo dõi đầy đủ bằng các phương tiện kiểm tra 
thường xuyên và công tác bảo trì phải được thực hiện theo yêu cầu. 

Mục đích của chương trình thử nghiệm là để chứng minh thiết bị làm việc tốt và có khả năng 
hoạt động trong lúc bình thường và trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra việc thử nghiệm là cần 
thiết đối với người vận hành trong việc làm quen thiết bị, đặc biệt nếu thiết bị này không 
thường xuyên sử dụng. 

Hướng dẫn bảo trì các cửa van xả được nêu trong Bảng 6.1 là một ví dụ. Điều quan trọng là 
xem xét khuyến nghị bảo trì của nhà sản xuất thiết bị và được tổng hợp như sau. 

Thời gian bảo trì thường xuyên như sau: 

 Hàng ngày 

 Hàng tuần 

 Hàng tháng 

 Hàng năm 

 7-10 năm một lần 

 Bảo trì khẩn cấp 

Điều kiện theo dõi được nêu trong Phần 6.4.2. 
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Bảng 6.1 Ví dụ về bảo dưỡng, kiểm tra và thử nghiệm đôi với các cửa van xả. 

Hàng ngày 

• Kiểm tra tổng thể sơ bộ; 

• Kiểm tra hiện tượng bất thường, nguy hiểm hoặc rủi ro an ninh 

• Kiểm tra thiết bị lọc cát , tấm chắn lấy nước, mảnh rác và làm sạch nếu cần; 

• Báo cáo kết quả. 

Hàng tuần 

• hoàn thành nhiệm vụ bảo dưỡng hàng ngày; 

• Kiểm tra bằng mắt các cửa van và thiết bị nâng hạ; 

• Kiểm tra các dấu hiệu rò rỉ dầu; 

• Báo cáo kết quả. 

Hàng tháng 

• Hoàn thành nhiệm vụ bảo trì hàng tuần; 

• Thử nghiệm máy phát điện chạy bằng diesel trong trường hợp khẩn cấp và đổ thêm nhiên liệu nếu cần; 

• Kiểm tra tất cả các dầu bôi trơn và đổ chất bôi trơn nếu; 

• Bôi trơn các trục kéo nếu cần; 

• Đảm bảo pin được sạc đầy; 

• Bảo trì khẩn cấp máy phát điện chạy bằng diesel theo khuyến nghị O & M của nhà cung cấp; 

• Kiểm tra van, mức dầu đường ống áp thủy lực ; 

• Báo cáo kết quả. 

Hàng năm 

Hoàn thành nhiệm vụ bảo dưỡng hàng tháng; 

• Kiểm tra dây thừng nâng cửa, xem sợi bị hỏng, ăn mòn, biến dạng và mất chất bôi trơn không; 

• Kiểm tra bằng mắt vách ngăn; 

• Xác nhận phanh hoạt động tốt và vận hành bộ chuyển đổi; 

• Hiệu chuẩn lại và thử nghiệm cửa van và vị trí vách ngăn; 

• Hiệu chuẩn lại cảm biến mực nước và kiểm tra; 

• Kiểm tra kiểm soát các chỉ dẫn, còi báo động và đèn cảnh báo khi áp dụng; 

• Đảm bảo quy trình vận hành, lập kế hoạch khẩn cấp và cập nhật tài liệu hướng dẫn liên lạc và tài liệu tham 

khảo liên quan khác; 

• Bảo trì khẩn cấp máy phát điện chạy bằng diesel theo khuyến nghị O & M của nhà cung cấp; 

• Thử nghiệm việc đóng mở cửa van và động cơ dòng điện, vị trí và thời gian trong quá trình vận hành cửa 

van; 

• Kiểm tra hoạt động vách ngăn và động cơ dòng điện; 

• Kiểm tra mùi và tiếngđộng lạ của động cơ và thiết bị kiểm soát; 

• Thử nghiệm đường ống áp lực đầu van; 

• Bôi trơn vòng bi van đầu vào đường ống áp lực và kiểm tra đối chỗ rò rỉ dầu hệ thống thủy lực. Bảo trì các 

van theo khuyến cáo của nhà sản xuất; 

• Báo cáo kết quả. 

Bảo trì 7-10 năm một lần 

• Hoàn thành nhiệm vụ bảo dưỡng hàng năm; 

• Kiểm tra sự không bị phá hủy của các dây nâng hạ cửa; 

• Kiểm tra không phá hủy các vị trí vách ngăn thiết bị nâng hạ cửa; 
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• Kiểm tra sự rò rỉ cửa van khi đóng và lưu ý vị trí chống thấm cửa; 

• Lắp đặt cửa vách ngăn và khe nứt ở thượng nguồn và khu vực hạ lưu nếu có; 

• Ghi chép các dòng điện động cơ, vị trí vách ngăn và thời gian hoạt động vách ngăn; 

• Ghi chép các dòng điện động cơ, vị trí cửa van và thời gian vận hành cửa van; 

• Kiểm tra hoạt động cửa van trong suốt chu kỳ đóng mở cửa van; 

• Kiểm tra và sửa chữa các khu vực bị ăn mòn trên cửa (gồm cả phía trước thượng nguồn), thiết bị nâng hạ 

và các thành phần có liên quan; 

• Kiểm tra và sửa chữa các khu vực bị ăn mòn trên các vách ngăn và thiết bị nâng hạ; 

• Kiểm tra thiết bị nâng cửa , gồm cả lớp tráng phanh; 

• Bôi trơn trục kéo, bánh xích và vòng bi ổ trục; 

• Kiểm tra tình trạng niêm phong và tình trạng thép nhúng khi cửa mở hoàn toàn; 

• Cửa mở nửa chừng và kiểm tra hoạt động phanh; 

• Kiểm tra vị trí gắn trục kéo; 

• Phân tích hộp số và dầu khớp nối lỏng, bao gồm có việc lọc dầu hoặc thay thế khi cần thiết; 

• Thử nghiệm "MEGGER" nâng cách điện động cơ (thử nghiệm các tính chất cách điện); 

• Kiểm tra tình trạng các tay vịn, cầu thang và các thiết bị quan trọng khác vì sự an toàn con người; 

• Bảo trì máy phát điện chạy bằng diesel trong trường hợp khẩn cấp theo khuyến nghị O & M của nhà cung 

cấp thiết bị, bao gồm cả nhiên liệu diesel và thay dầu; 

• kiểm tra chi tiết bên trong và bên ngoài các van đường ống áp lực, bao gồm cả việc kiểm tra niêm phong và 

các bảo trì khác theo khuyến cáo của nhà sản xuất; 

• Báo cáo kết quả. 

Kiểm tra cửa van 5 năm một lần 

• Cứ 5 năm một lần, ít nhất cần kiểm tra thử cửa van như sau: 

• Mở cửa khoảng 15%, rồi sau đó đóng lại trong điều kiện cột nước không cân bằng (vd dòng chảy phía dưới) 

bằng cách sử dụng nguồn điện dự phòng khẩn cấp chạy bằng diesel; 

• Mở cửa hết cỡ rồi đóng lại trong điều kiện cột nước cân bằng (vd: vách ngăn được lắp đặt) thông qua nguồn 

cấp bằng cách sử dụng nguồn điện dự phòng khẩn cấp chạy bằng diesel. 

Lưu ý: Thông thường việc kiểm tra này sẽ được thực hiện đồng thời đợt Kiểm định an toàn đập 7 năm hoặc 10 

năm một lần. Nếu cửa được thường xuyên vận hành trong điều kiện có dòng chảy dưới thì việc kiểm tra thử mở 

cửa khoảng 15% không còn cần thiết nữa. Tuy nhiên cần đảm bảo việc quan sát và yêu cầu ghi chép dữ liệu 

(tham khảo Phần Giám sát tình trạng bên dưới) và có ít nhất một số cửa van hoạt động được thực hiện thông 

qua nguồn cấp điện diesel dự phòng trong trường hợp khẩn cấp. 

Kiểm tra an toàn đập 7 năm hoặc 10 năm một lần 

• Kiểm tra An toàn đập 7 năm hoặc 10 năm một lần gồm các thiết bị kết cấu thủy lực thiết yếu dùng để phát 

điện, đó là tất cả các cấu trúc cửa van đã nêu trong Phần 6.1. 
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6.4.2 Giám sát điều kiện và Bảo trì dựa vào điều kiện 

Đánh giá tình trạng thiết bị và bảo trì dựa vào điều kiện (CBM) là một hình thức bảo trì chủ 
động, phòng ngừa và tiên đoán hoặc có thể được định nghĩa đơn giản là duy trì thực hiện 
trên cơ sở các điều kiện của tài sản. Theo dõi tính chất vật lý hoặc các xu hướng theo định 
kỳ hoặc liên tục về các thuộc tính về mức độ rung, các hạt bụi trong dầu, sự hao mòn thiết 
bị. CBM là một sự thay thế bảo trì khi bắt đầu vỡ khi thiết bị bị vỡ và bảo trì sử dụng dựa 
trên sự kích hoạt theo thời gian hoặc đồng hồ đo. 

Dưới đây là ví dụ về việc giám sát điều kiện và chương trình bảo trì dựa vào điều kiện. 

6.4.2.1 Thử nghiệm các động cơ điện và đăng nhập dữ liệu 

Các dữ liệu sau đây cần được ghi chép trong tất cả các quá trình thử nghiệm động cơ điện: 

 thời gian; 

 Vị trí cửa van; 

 động cơ và điện áp hiện tại, cũng như nguồn điện kích hoạt do động cơ hấp thụ; 

 Áp suất hệ thống thủy lực đối với hệ thống cửa van dẫn động thủy lực; 

 Cách nhiệt động cơ và kiểm tra độ rung. 

Tất cả các dữ liệu thử nghiệm phải do cán bộ có trình độ phù hợp phân tích và so sánh kết 
quả để kiểm tra bất kỳ thay đổi trong quá trình hoạt động. Các kết quả phải được báo cáo 
một cách thích hợp và cần thực hiện công tác bảo trì sửa chữa. Ngoài ra nên tiến hành cách 
điện động cơ và kiểm tra độ rung. 

6.4.2.2 Kiểm tra và đăng nhập dữ liệu hoạt động của cửa van và thiết bị nâng hạ 

Điều cần thiết sự vận hành cửa van, đầu van ống áp lực và thiết bị nâng hạ phải do cán bộ 
có trình độ phù hợp và có kinh nghiệm quan sát và ghi chép. Ngoài việc đánh giá về thời 
gian đóng mở cửa van, nên quan sát cả việc niêm phong cửa cửa van và đặc điểm vị trí, độ 
rung cửa, tiếng ồn hoặc bất kỳ dấu hiệu nào khác. 

6.4.2.3 Kiểm tra các lớp sơn phủ 

Thời gian sử dụng cửa van thủy lực, vách ngăn và thiết bị nâng hạ có thể được kéo dài đáng 
kể nếu hệ thống lớp sơn phủ được theo dõi và bảo dưỡng trong điều kiện tốt. Nói chung hệ 
thống sơn phủ bảo vệ có thời gian sử dụng từ 20 đến 40 năm, tùy thuộc vào kỹ thuật sơn và 
chất lượng sơn. Ngoài ra, thời gian sử dụng chủ yếu phụ thuộc vào các yếu tố môi trường 
và thời gian sử dụng có thể giảm đi đáng kể khi bị xói mòn cát. Trong điều kiện như vậy, yêu 
cầu sửa chữa thường xuyên các hệ thống lớp sơn phủ để ngăn chặn sự ăn mòn do ảnh 
hưởng đến kết cấu cửa van. Cần xác định các khu vực có tốc độ vận chuyển bùn cát nhiều 
làm giảm thời gian sử dụng của lớp sơn phủ. 

6.4.2.4 Sửa chữa mới hoặc thay thế 

Cuối thời gian sử dụng được xem là thời điểm cần thiết thay thế hoặc nâng cấp các thành 
phần chính. Thông thường việc nâng cấp cửa van gồm có loại bỏ cửa van, thổi cát bụi, sơn 
lại, thay thế đóng dấu, sửa chữa hoặc thay thế các con lăn và sửa chữa những chỗ dùng 
thép nhúng trong khe cửa. Sửa chữa hoặc thay thế các thành phần của hệ thống nâng hạ 
yêu cầu được thực hiện tại cùng một thời điểm. 
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6.4.2.5 Cập nhật quy trình bảo dưỡng 

Công việc và tần suất thử nghiệm và bảo trì được đưa ra ở trên chỉ là hướng dẫn chung 
cung cấp như là một hướng dẫn. Các hoạt động và khuyến nghị và yêu cầu bảo trì của các 
nhà cung cấp thiết bị khác nhau (vd như sổ tay hướng dẫn O & M đối với động cơ, hộp số, 
hệ thống phanh, thiết bị đo đạc, máy phát điện diesel trong trường hợp khẩn cấp, van đường 
ống áp lực và cơ chế hoạt động...) cần phải được xem xét và kết hợp. Sau đó các thủ tục 
bảo trì cụ thể (hoặc kế hoạch công tác) được chuẩn bị cho từng hạng mục thiết bị chính như 
cần trục, lắp đặt máy phát điện diesel, cửa van, vách ngăn, van đường ống áp lực. 
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6.5 HƯỚNG DẪN VÀ YÊU CẦU VẬN HÀNH 

6.5.1 Giới thiệu chung 

Đối với mỗi vị trí đặt thiết bị (vd: cửa đập tràn, cửa cống lấy nước, cống xả, van đường ống 
áp lực...) thì cần chuẩn bị các thủ tục vận hành trong các tình huống sau: 

 Vận hành cửa van bằng nguồn điện chính - điều khiển từ xa và địa phương; 

 Vận hành cửa van bằng nguồn điện diesel dự phòng - điều khiển từ xa và địa phương; 

 Vận hành cửa van trong trường hợp khẩn cấp. 

Ngoài ra các thủ tục vận hành chung đây cần phải được làm sẵn: 

 Tháo bỏ và lắp đặt vách ngăn; 

 Vận hành máy phát điện diesel dự phòng và chuyển nguồn điện. 

 Vận hành ống xả /cửa ống áp lực /van; 

 Vệ sinh tấm chắn lấy nước... 

Tuy nhiên quy trình chung tương tự như ví dụ đưa ra trong Bảng 6.2 đối với cửa van xả nên 
xây dựng cơ sở quy trình hoạt động chi tiết cụ thể khi có các bản vẽ và hướng dẫn sử dụng 
của nhà sản xuất. Lưu ý rằng tất cả các điều kiện dưới đấy áp dụng cho tất cả các quy trình: 

 Năng lực cán bộ: cấp giấy chứng nhận chuyên môn thông qua khóa đào tạo kỹ thuật và 
đào tạo về thủy điện và công nghệ thủy lợi của công ty, ghi vào sổ đăng ký năng lực của 
công ty, 

 Tài liệu tham khảo: Hướng dẫn Vận hành và Bảo dưỡng của các nhà sản xuất thiết bị 

 Hoạt động ban đầu: trước khi bắt đầu Quy trình Vận hành, người vận hành phải nhận 
được lệnh chỉ dẫn từ người điều hành nhà máy điện và sau đó kiểm tra bằng mắt các 
thiết bị nâng hạ cửa để xác minh thiết bị đang trong tình trạng làm việc tốt 
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Bảng 6.2 Ví dụ quy trình vận hành các cửa van xả. 

Quy trình vận hành cửa van xả sử dụng máy phát điện động cơ Diesel  

• Thực hiện quy trình bật tự động của của máy phát điện chạy bằng diesel. 

• Kiểm tra nguồn điện trong trường hợp khẩn cấp. 

• Đọc mực nước hồ chứa và sau đó lấy từ bảng tỷ lệ cửa van khi cần mở cửa van xả theoo quy định vận hành 

từ người điều hành. 

• Đẩy nút điều khiển mở cửa van xả tràn trên bảng điều khiển khi cần thiết mở. Trong thời gian mở cửa quan 

sát ampe kế động cơ trục kéo và ghi lại dòng điện hấp thụ. Quan sát dòng chảy ra cửa van tràn khi nước 

lặng và ghi lại những bất thường. 

• Đẩy nút điều khiển ngắt khi cửa đã mở, chỉ hiện ra chỉ báo vị trí cửa. 

• Khôi phục việc cấp điện bình thường. 

• Ngắt máy phát điện chạy bằng diesel và thiết lập kiểm soát tự động. 

• Nhập quy trình vận hành vào cuốn nhật ký cửa van. 

• Báo cáo hoàn thành quy trình người vận hành. 

Quy trình chuẩn bị cho việc kiểm tra/bảo trì cửa van xả tràn 

• Thông báo cho người vận hành để đóng/chèn các vách ngăn cửa van xả tràn. 

• Xác minh các cửa van xả tràn được đóng hoàn toàn. 

• Nhấn nút điều khiển đóng vách ngăn và kiểm tra ngắt các động cơ khi chỉ báo vị trí vách ngăn không mở. 

Vách ngăn bằng tay thấp được đệm lót vách ngăn bằng cần trục. 

• Nếu điều khiển đầu hoặc khóa vách ngăn có thể cho thấy nó đang hoạt động và không được vận hành . Vì 

có thể áp dụng sự cách điện tự nhiên sẽ làm cho cơ chế vận hành vách ngăn ngừng hoạt động, vd như tháo 

bỏ cầu chì, các đầu khóa trong cơ chế hoạt động... 

• Bịt và khóa điều khiển cửa van xả tràn cho thấy cửa van đang được phép hoạt động. 

• Nhập quy trình vận hành vào cuốn nhật ký cửa van. 

• Báo cáo hoàn thành quy trình người vận hành. 

Quy trình lặp cửa van xả tràn trong tình trạng hoạt động bình thường 

• Thông báo cho người vận hành mở các vách ngăn và khôi phục cửa van xả tràn trong tình trạng hoạt động 

bình thường. 

• Kiểm tra các vách ngăn và cửa van xả đóng hoàn toàn, nếu chưa đóng, phải bấm nút điều khiển đóng và 

kiểm tra động cơ trục kéo khi chỉ số vị trí cửa mở là số 0. 

• Mồi nước vào khoảng giữa các vách ngăn và cửa van xả. 

• Khi mực nước giữa các vách ngăn và cửa van xả bằng với mực nước hồ chứa, nhấn nút điều khiển mở 

vách ngăn và kiểm tra cửa van xả mở hoàn toàn để thoát nước hoặc nhấn nút điều khiển các vách ngăn 

bằng cần trục đối với các vách vận hành bằng tay. 

• Nhập quy trình vận hành vào cuốn nhật ký cửa van. 

• Báo cáo hoàn thành quy trình người vận hành. 

Vận hành cửa van xả trong trường hợp khẩn cấp 

• Quy trình vận hành cửa van xả trong trường hợp khẩn cấp phải được xây dựng một cách cẩn thận và phù 

hợp với cấu hình cài đặt và thiết kế thiết bị. Những quy trình này cần phải được xem xét khi có sự cố kẹt cửa 

van, các vật thể gây kẹt cửa làm khó đóng mở cửa van trong kịch bản lũ tràn đỉnh. 

 



 

 

Trang này được để trống có chủ ý. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 

 



 

 

Trang này được để trống có chủ ý. 
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A1.0 PHỤ CHƯƠNG A1: VÍ DỤ - DANH SÁCH CÁC HẠNG MỤC KIỂM TRA 
HÀNG THÁNG: AN TOÀN ĐẬP ĐẤT VÀ BẢO DƯỠNG 

AN TOÀN ĐẬP ĐẤT VÀ BẢO DƯỠNG 

PHIẾU KIỂM TRA 

Khi hoàn thành, nộp cho người phụ trách cao nhất của đập. 

Xem sơ đồ Quy trình An toàn đập và Kiểm tra bảo trì để được hướng dẫn thêm (Phụ 
chương A2). 

 

 

Kiểm tra Nhận xét 

Cán bộ kiểm tra (họ tên)  

Ngày và giờ 

Ngày:   

Thời gian bắt đầu kiểm tra:   

Thời gian kết thúc kiểm tra:  

Mực nước hồ chứa ___________m 

Điều kiện Trời nắng / nhiều mây / mưa / nhiều gió / bão / lụt / động đất 

Lượng mưa tuần qua Cao / trung bình / thấp  _________mm (nếu có) 

 

Đánh dấu  trong ô thích hợp và viết nhận xét để mô tả bất cứ bất thường nào. 
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Bộ phận công trình Hiện tượng 

Quan trắc 
Mức nghiêm 

trọng2 

C
ó

 

K
h

ô
n

g
 

T
h
ấp

 

V
ừ

a 
p

h
ải

 

C
ao

  

Hồ chứa và rìa hồ chứa 

 Sụt lún, võng, hố sụt, trượt      

Xói mòn / beaching      

Tích bùn cát      

Dòng chảy bất thường      

Rào nổi bị hỏng/bị chắn      

Nhận xét  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Thấp = Quan sát tình hình vận hành mà không cần tu bổ. 
 Vừa phải = Quan sát tình hình vận hành và cần các biện pháp sửa chữa. 
 Cao = Cần hành động ngay để giải quyết vấn đề. 
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Bộ phận công trình Hiện tượng 

Quan trắc 
Mức nghiêm 

trọng2 

C
ó

 

K
h

ô
n

g
 

T
h
ấp

 

V
ừ

a 
p

h
ải

 

C
ao

  

Vai đập phải 

Vai phải thượng lưu Nứt      

Mái đập dịch chuyển / không ổn định      

Cây cỏ mọc không phù hợp      

Sạt lở hoặc đá rơi       

Sụt lún, võng, hố sụt      

Cây cỏ mọc không phù hợp      

Thấm rỉ      

Nhận xét  
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Bộ phận công trình Hiện tượng 

Quan trắc 
Mức nghiêm 

trọng2 

C
ó

 

K
h

ô
n

g
 

T
h
ấp

 

V
ừ

a 
p

h
ải

 

C
ao

  

Vai phải hạ lưu Nứt      

Mái đập dịch chuyển / không ổn định      

Cây cỏ mọc không phù hợp      

Sạt lở hoặc đá rơi       

Sụt lún, võng, hố sụt      

Thấm rỉ      

Tạo vũng nước      

Hàng rào an ninh bị hư hại      

Kênh tháo nước bị tắc nghẽn      

Nhận xét  
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Bộ phận công trình Hiện tượng 

Quan trắc 
Mức nghiêm 

trọng2 

C
ó

 

K
h

ô
n

g
 

T
h
ấp

 

V
ừ

a 
p

h
ải

 

C
ao

  

Tràn bê tông 

Mặt thượng lưu Bê tông nứt / vỡ / xuống cấp      

Xói mòn      

Trật khớp nối / khối rời ra      

Cỏ mọc / bùn đất quá nhiều      

 Bê tông giãn nở và nứt (kèm theo phản 

ứng kiềm – cốt (AAR)) 
     

Nhận xét  

 

 

 

 

 

 

 

Đỉnh đập Bê tông nứt / vỡ / xuống cấp      

Xói mòn      

Trật khớp nối / khối rời ra      

Cỏ mọc / bùn đất quá nhiều      

Bê tông giãn nở và nứt (kèm theo phản 

ứng kiềm – cốt (AAR)) 
     

Các bộ phận phi công trình bị hư hại 

như lan can, vật để chìm 
     

Nhận xét  
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C
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Mặt đập hạ lưu và chân 

khay 

Bê tông nứt / vỡ / xuống cấp      

Xói mòn      

Trật khớp nối / khối rời ra      

Điểm bị thấm rỉ/ ướt trên mặt đập hạ 

lưu 
     

Bê tông giãn nở và nứt (kèm theo phản 

ứng kiềm – cốt (AAR)) 
     

Sụt lún / võng / hố sụt (chân khay)      

Cỏ mọc / bùn đất quá nhiều      

 Đập dâng bị tắc nghẽn / hư hại (nếu có)      

Nhận xét  
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Kênh tràn  

 Bùn đất ở thượng lưu /  

 Dòng nước bị chặn 
     

Dụng cụ đo mực nước bị hỏng/bẩn      

Bê tông nứt / vỡ / xuống cấp      

Bê tông bị xói mòn      

Bê tông bị rỗ /sủi       

Bùn cát trong thiết bị tiêu năng làm 

chặn dòng 
     

Cỏ mọc ở các khớp nối      

Bê tông giãn nở và nứt (kèm theo phản 

ứng kiềm – cốt (AAR)) 
     

Nhận xét  

 

 

 

 

 

 

 Chữ ký:  ..............................................  Ngày:  ................................................  

  Kiểm tra viên 

 Chữ ký:  ..............................................  Ngày:  ................................................  

  Phụ trách O&M An toàn đập  
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A2.0 PHỤ CHƯƠNG A2: VÍ DỤ - SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KIỂM TRA BẢO TRÌ AN 
TOÀN ĐẬP HÀNG THÁNG  
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1.0 GIỚI THIỆU 

1.1 MỤC TIÊU CỦA TÀI LIỆU 

Phụ lục này là tài liệu hướng dẫn khi chuẩn bị hoặc rà soát một Kế hoạch Chuẩn bị ứng phó 
Tình trạng khẩn cấp (EPP).Tài liệu này nên được kết hợp sử dụng với thông tin trong Tài 
liệu hướng dẫn an toàn đập của VNCOLD (2012) khi soạn thảo hoặc rà soát một EPP. 

Phần 2 của Phụ lục này cung cấp biểu mẫu và nội dung cần có cho một EPP. Phần 3 đưa 
thông tin chi tiết hơn về những yêu cầu cần phải xem xét khi soạn thảo một EPP. 

1.2 THÔNG TIN CHUNG 

Tình trạng khẩn cấp trong vận hành đập được định nghĩa là một tình huống xảy ra bất 
thường đe dọa đến sự hoàn chỉnh về cấu trúc của đập và đòi hỏi phải xử lý ngay lập tức.  

Một EPP là một tài liệu chính thức xác định những tình huống khẩn cấp có khả năng xảy ra 
tại một đập, và đưa ra những hành động sơ bộ mà chủ đập và cán bộ vận hành phải thực 
hiện để giảm thiểu thiệt hại cho đập cũng như dân cư ở hạ lưu. 

Một tài liệu EPP hướng dẫn: 

 Định nghĩa, xác định và đánh giá những tình huống có thể làm tổn hại đến đập và sự 
an toàn của công trình; 

 Lập quy trình tuyên bố tình trạng khẩn cấp về an toàn đập; 

 Chi tiết những hành động cần thực hiện để ứng phó với tình huống khẩn cấp an toàn 
đập; 

 Thiết lập hệ thống liên lạc với các các cơ quan bên ngoài để giảm thiểu hậu của của 
tình trạng khẩn cấp về an toàn đập. 

1.3 PHẠM VI 

Nội dung của EPP cần phải phù hợp với quy mô, mức độ phức tạp của đập cũng như nguy 
cơ mà nó có thể gây ra cho vùng hạ lưu. Yêu cầu tối thiểu: 

 EPP của những đập lớn và mang tầm quan trọng quốc gia (xem thêm Chương 6, Mục 
2.3) cần phải được rà soát toàn diện bởi những chuyên gia độc lập, đồng thời thường 
xuyên hoàn thiện và cập nhật. 

 EPP của những đập vừa và nhỏ (xem thêm Chương 6, Mục 2.3) cần phải phù hợp với 
quy mô, mức độ phức tạp của đập cũng như nguy cơ mà nó gây ra khi bị vỡ.  

EPP phải xem xét không chỉ đập mà còn cả những công trình phụ trợ có tầm quan trọng lớn 
đối với sự an toàn trong vận hành đập và có khả năng sẽ xả một lưu lượng nước không thể 
khống chế khi gặp sự cố. 

Tất cả các EPP phải được lập dựa trên những điều kiện cụ thể của mỗi đập bởi điều kiện 
của đập và vùng hạ lưu của tất cả các đập là khác nhau. 
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1.4 XÂY DỰNG EPP 

Chủ đập chịu trách nhiệm xây dựng EPP. Tuy nhiên, một EPP phải được xây dựng hay điều 
chỉnh dưới sự hợp tác của những cơ quan có trách nhiệm quản lý những tình huống khẩn 
cấp ở cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. EPP sẽ không hiệu quả trừ khi nó được 
xây dựng và thực hiện trong sự phối hợp chặt chẽ của tất cả các cơ quan quản lý tình huống 
khẩn cấp có liên quan (vd. Chi cục Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh hoặc 
huyện). Các cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp sẽ sử dụng những thông tin trong EPP để 
hỗ trợ quá trình triển khai nhiệm vụ (xem Mục 3.4 để biết thêm chi tiết về vai trò và trách 
nhiệm trong EPP). 

1.5 HOÀN THIỆN VÀ CẬP NHẬT EPP 

EPP, khi đã được soạn thảo xong, phải được rà soát định kỳ và chỉnh sửa khi cần thiết. Khi 
một tình huống khẩn cấp về an toàn đập xảy ra, những kế hoạch được cập nhậtphải được 
phân phát đến từng cá nhân liên quan đến công tác phòng chống tình huống khẩn cấp, cũng 
như giải thích cho họ những thông tin cập nhật. Quy trình rà soát và chỉnh sửaEPP định kỳ 
nên được đưa vào một Phụ lục của EPP (xem Mục 3.8 để thêm thông tin chi tiết). 
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2.0 MẪU EPP NÊN SỬ DỤNG 

2.1 CÁC THÀNH PHẦN CỦA MỘT EPP 

FEMA (2013) đã đề xuất rằng một EPP ít nhất phải bao gồm những thành phần sau: 

 Quy trình Thông báo và Thông tin liên lạc: Một danh sách hoặc biểu đồ thể hiện ai 
là người nhận thông báo, từ ai và theo thứ tự ưu tiên nào. 

 Quy trình Ứng phó với Tình trạng khẩn cấp: Đánh giá một tình huống để quyết định 
mức độ khẩn cấp; chủ đập ra thông báo và gửi tin tức cập nhật, và những hành động 
khẩn cấp cần phải thực hiện tại đập và hồ. 

 Chức năng nhiệm vụ: EPP phải nêu chi tiết chức năng nhiệm vụ của chủ đập để đảm 
bảo họ hành động hiệu quả, kịp thời khi có tình huống khẩn cấp xảy ra tại đập. 

 Công tác Chuẩn bị: Những hoạt động chuẩn bị ứng phó (như diễn tập, tập huấn, thực 
hành) phải được thực hiện trước khi có tình huống khẩn cấp để giảm nhẹ tác động khi 
đập gặp sự cố hoặc khi xả nước vận hành, cũng như để các hoạt động ứng phó tình 
trạng khẩn cấp thực hiện thuận lợi. Mục này xác định những hành động cần làm trong 
quá trình chuẩn bị ứng phó một tình huống khẩn cấp. 

 Bản đồ ngập lụt: Bản đồ thể hiện mức độ ngập lụt trong những tình huống khẩn cấp 
khác nhau (thường được gọi là bản đồ ngập lụt do vỡ đập) 

 Phụ lục: Phụ lục bao gồm những thông tin bổ trợ cho tài liệu chính được sử dụng để 
xây dựng và hoàn thiện EPP. 

Các thành phần trên nhìn chung thống nhất với Tài liệu hướng dẫn An toàn đập của 
VNCOLD (2012). Mỗi một thành phần trên được mô tả chi tiết hơn trong Mục Mục 3.0 của tài 
liệu này. 

2.2 NỘI DUNG EPP 

Khi xây dựng EPP, cần phải chọn hình thức nào lợi ích nhất cho đơn vị triển khai nó. 
Bảng 2.1 cung cấp một mẫu EPP dựa trên hướng dẫn của FEMA (2013). Tham khảo Tài 
liệu hướng dẫn An toàn đập của VNCOLD (2012) để thêm thông tin về những nội dung 
cần đưa vào một EPP. 

Chi tiết của các mục được liệt kê trong Bảng 2.1 được cung cấp trong Mục 3.0. 
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Bảng 2.1 Nội dung nên có trong EPP. 

Mục Nội dung 

Giới thiệu 

 Trang tiêu đề/Bìa 

 Mục lục 

 Trang ký phê duyệt 

 Trang tuyên bố mục đích 

 Mô tả cơ bản về dự án 

Quyển I - 

Kế hoạch Chuẩn bị ứng 

phó tình trạng khẩn cấp 

 Biểu đồ Thông báo  

 Quy trình Ứng phó tình trạng khẩn cấp 

 Chức năng nhiệm vụ 

 Công tác chuẩn bị 

 Mô tả ngập lụt hạ lưu (bản đồ được đính kèm trong Phụ lục) 

Quyển II - 

Phụ lục 

 Sơ đồ, bản vẽ, hình ảnh cảnh quanh chung 

 Bản đồ ngập lụt do vỡ đập 

 Quy trình hạ mực nước hồ chứa 

 Các biểu mẫu và phiếu thông tin để báo cáo tình hình khẩn cấp  

 Những vấn đề cụ thể của đập 

 Kế hoạch tập huấn và diễn tập 

 Quy trình rà soát, chỉnh sửa và phân phát EPP định kỳ  
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3.0 NỘI DUNG CỦA MỘT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHẨN CẤP 

3.1 THÔNG TIN CHUNG 

Như đã đề cập trong Mục 2.0, một EPP cần có những thành phần sau:  

1. Giới thiệu 

2. Quy trình thông báo và Thông tin liên lạc 

3. Quy trình ứng phó với tình trạng khẩn cấp 

4. Chức năng nhiệm vụ 

5. Công tác chuẩn bị 

6. Bản đồ ngập lụt 

7. Phụ lục 

Những thành phần này được mô tả chi tiết trong mục này để hỗ trợ cho quá trình soạn thảo 
một EPP hoặc khi rà soát một EPP đã có sẵn. 

3.2 GIỚI THIỆU 

Phần giới thiệu của EPP cần mô tả ngắn gọn mục tiêu của báo cáo và cũng cung cấp thông 
tin cơ bản về đập và vị trí của nó. Nên có một sơ đồ đơn giản thể hiện những bộ phận chính 
của đập. Các bản vẽ và hình ảnh mô tả chi tiết về đập có thể đưa vào Phụ lục của EPP. 

Trong phần giới thiệu này cũng cần liệt kê những con đập và làng mạc ở thượng lưu hoặc 
hạ lưu có khả năng chịu ảnh hưởng nếu đập bị vỡ hoặc có khả năng bị ngập lụt nếu đập xả 
một lượng nước lớn. Những thông tin bổ sung khác có thể đưa vào Phụ lục của EPP. 

3.3 QUY TRÌNH THÔNG BÁO VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC 

Mục này phải cho biết ai là người cần được thông báo khi đập xảy ra sự cố, và ai là người 
sẽ ra thông báo cũng như thứ tự ưu tiên. Quy trình thông báo phải rõ ràng và dễ theo dõi.  

Quy trình thông báo nên được thể hiện bằng biểu đồ. Phụ chương B1 cung cấp một biểu đồ 
quy trình thông báo làm ví dụ. Tham khảo Tài liệu hướng dẫn an toàn đập của VNCOLD 
(2012) để xem thêm các ví dụ khác của biểu đồ quy trình thông báo. 

Biểu đồ cần thể hiện: 

 Những người cần được thông báo 

 Người ra thông báo và thứ tự ưu tiên 

 Tên các cá nhân, chức vụ và số điện thoại cơ quan và nhà riêng 

 Cách thức liên lạc khác nếu điện thoại không thể kết nối (vd. email, sóng phát thanh, 
thông tin liên lạc khác) 

Quy trình thông báo phải phù hợp với nhu cầu và thứ tự ưu tiên của mỗi đập và được lập 
cùng với các cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp cũng như cư dân vùng hạ lưu liên quan. 

Chi tiết thông tin liên lạc để gửi thông báo phải được cập nhật và được định kỳ kiểm tra lại 
(xem thêm Mục 1.5 về công tác rà soát và cập nhật định kỳ cho một EPP). 
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3.4 QUY TRÌNH ỨNG PHÓ VỚI TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP 

3.4.1 Thông tin chung 

FEMA (2013) đưa ra bốn bước cần phải thực hiện khi một tình huống bất thường hoặc khẩn 
cấp xảy ra tại một con đập. Các bước này tạo thành quy trình ứng phó với tình trạng khẩn 
cấp, bao gồm: 

 Bước 1: Phát hiện, đánh giá và phân loại sự cố 

 Bước 2:  Thông báo và tin tức cập nhật 

 Bước 3:  Hành động ngăn chặn và giảm nhẹ 

 Bước 4:  Báo cáo sau sự cố 

Bốn bước trên cần phải xây dựng phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đập và đưa vào EPP. 

Bốn bước này được mô tả chi tiết dưới đây.  

3.4.2 Bước 1: Phát hiện, đánh giá và phân loại sự cố 

EPP cần đưa ra quy trình xác định, đánh giá và phân loại một sự cố an toàn đập để kích 
hoạt một chuỗi hoạt động ứng phó khẩn cấp phù hợp dựa trên những tiêu chí đã vạch sẵn. 
Quy trình này được minh họa trong Phụ chương B1. 

EPP cần cung cấp chi tiết về những tình huống cụ thể có thể dẫn đến lũ lụt ở hạ lưu, chẳng 
hạn như: 

 Dự báo một trận mưa lớn 

 Chân đập bị rò rỉ nhiều 

 Mực nước tăng nhanh chóng trong hồ chứa  

 Công trình đập bị hư hại sau một trận động đất 

EPP nên đưa ra một bảngmô tả các sự cố cụ thể và tình huống chi tiết có thể dẫn đến lũ lụt 
ở hạ lưu. Tham khảo Bảng ở Phụ chương B2 làm ví dụ. Khi mô tả những tình huống cụ thể 
đe dọa đến an toàn đập, cần sử dụng những thông tin từ tài liệu Đánh giá các khả năng vỡ 
đập Đánh giá Mô hình sự cố đập tiềm năng (nếu có) và đưa vào bảng. Xem Chương 4 của 
Tài liệu Hướng dẫn để biết thêm chi tiết về cách thực hiện Đánh giá Mô hình sự cố đập tiềm 
năng cho một đập. 

Theo FEMA (2013), các sự cố an toàn đập được phân loại làm 4 mức khẩn cấp khác nhau, 
liệt kê trong Bảng 3.1. Tài liệu hướng dẫn này sử dụng và tham khảo các mức khẩn cấp này. 
Tuy nhiên, các chủ đập, phối hợp với các cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp, có thể quyết 
định các mức khẩn cấp phù hợp với đập của họ. 
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Hình 3.1 Minh họa quy trình phát hiện và đánh giá sự cố. 
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Bảng 3.1 Phân loại mức khẩn cấp. 

Mức khẩn cấp Mô tả 

Tình huống nội bộ 

Sự cố ảnh hưởng đến cơ quan quản lý đập và hoạt động ứng phó có thể được xử lý nội 

bộ đơn vị quản lý. Ví dụ như những điểm rò rỉ mới khiến nước chảy đến hạ lưu đập, 

hoặc một cửa xả cấp thấp gặp sự cố trong điều kiện vận hành bình thường. 

Tình huống nước lớn 

Mức khẩn cấp này là khi một dòng lũ đáng kể xuất hiện trong hệ thống sông nhưng 

không đe dọa đến công trình đập. Cần thông báo cho các cơ quan quản lý phù hợp về 

tình huống này và giữ liên lạc để cập nhật tình hình. 

Tình huống có thể sẽ 

trở thành khẩn cấp 

Sự cố có khả năng sẽ ảnh hưởng đến dân cư ở hạ lưu. Cần thông báo cho các cơ quan 

quản lý tình trạng khẩn cấp liên quan về tình huống này và giữ liên lạc để cập nhật tình 

hình. Tình hình của đập có thể sẽ bị xuống cấp nhưng vẫn có đủ thời gian để đánh giá 

thêm và đưa ra quyết định trước khi vỡ đập. Ví dụ, mực nước trong hồ chứa tăng quá 

mực nước trữ cao nhất.  

Tình huống khẩn cấp 
Đập bị vỡ hoặc sắp bị vỡ. Cần phải thông báo cho các cơ quan quản lý tình trạng khẩn 

cấp liên quan. 
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3.4.3 Bước 2: Thông báo và tin tức cập nhật 

Sâu khi xác định mức khẩn cấp, thông báo sẽ được gửi đi theo quy trình thông báo trong 
EPP (xem chi tiết ở Mục 3.3). 

Đối với các sự cố ở mức có thể trở thành khẩn cấp và tình huống khẩn cấp đã mô tả trong 
Bảng 3.1, nguyên tắc cơ bản là chủ đập thông báo các cơ quan có thẩm quyền và bắt đầu 
triển khai các hoạt động ngăn chặn và giảm nhẹ(xem chi tiết ở Mục 3.4.4). 

Sau khi gửi đi thông báo ban đầu, chủ đập phải định kỳ cập nhật tình hình cho các cơ quan 
quản lý tình trạng khẩn cấp. 

Thông tin gửi đến các cơ quan thẩm quyền phải rõ ràng và không dùng các thuật ngữ khoa 
học. Do đó, chủ đập cần phải tập huấn cho những cá nhân sẽ gửi đi thông báo về tình trạng 
khẩn cấp để họ thực hành cách mô tả tình huống khẩn cấp một cách rõ ràng. 

3.4.4 Bước 3: Hành động ngăn chặnvà giảm nhẹ 

Song song với việc gửi thông báo sơ bộ, chủ đập phải triển khai các hành động nhằm 
kiềm chế tình trạng khẩn cấp và giảm nhẹ tác động của nó đến người và tài sản ở hạ 
lưu, chẳng hạn như: 

 Hạ thấp mực nước trong hồ chứa 

 Thi công các công trình phụ trợ để giảm khả năng vỡ đập 

Chủ đập cần lập Bảng tổng hợp các hành động cụ thể để giảm thiểu tác động của các sự cố 
khẩn cấp về an toàn đập. Xem ví dụ ở Phụ chương B2. 

Trong quá trình này, cần phải liên tục thực hiện: hành động; theo dõi/đánh giá tình hình và 
gửi tin tức cập nhật. Mức độ khẩn cấp có thể được điều chỉnh tùy theo diễn biến phát triển 
theo hướng tốt hơn hoặc tệ hơn của tình huống và thông tin này phải được thông báo cho 
các cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp theo quy trình thông báo đã đề cập ở Mục 3.3. 

Chủ đập phải có sự chuẩn bị thích đáng trước khi một tình huống khẩn cấp xảy ra, đảm bảo 
rằng có đầy đủ nhân lực, vật liệu, thiết bị và phương tiện tiếp cận điểm xảy ra sự cố để triển 
khai các hành động ứng phó. Công tác chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp được thảo luận chi 
tiết hơn trong Mục 3.6. 

Việc hạ mực nước trong hồ chứa làm giảm áp lực của nước lên thân đập và giảm đi lượng 
nước đổ về hạ lưu nếu sau đó đập bị vỡ. Trong một số tình huống, việc hạ mực nước trong 
hồ chứa sẽ không thể thực hiện (chẳng hạn như khi lưu lượng nước chảy vào hồ chứa lớn 
hơn năng lực xả nước của đập). EPP cũng cần có một Phụ lục trình bày quy trình hạ mực 
nước hồ. Xem thêm chi tiết về nội dung trong quy trình hạ mực nước hồ chứa trong Phụ 
chương B3. 
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3.4.5 Bước 4: Báo cáo sau sự cố 

EPP cần đưa ra quy trình thông báo tình trạng khẩn cấp về an toàn đập đã được giải quyết. 

Chủ đậpphải ghi lại đầy đủ các hoạt động ứng phó trong một báo cáo. Báo cáo này cần đề 
cập các nội dung sau: 

 Tình huống hoặc điều kiện đã dẫn đến tình trạng khẩn cấp 

 Các hoạt động ứng phó chủ đập đã thực hiện 

 Mức độ thiệt hại đối với đập 

 Mức độ và ảnh hưởng của tình hình ngập lụt ở hạ lưu, nếu có 

 Điểm mạnh và điểm yếu của EPP 

 Phương hướng khắc phục những điểm yếu đã nêu  

3.5 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

Việc xây dựng một EPP đòi hỏi sự phối hợp giữa tất cả các cơ quan chịu ảnh hưởng hoặc 
có trách nhiệm cảnh báo và sơ tán. EPP cần làm rõ vai trò và trách nhiệm của mỗi đơn vị 
liên quan.  

Nhìn chung, các chủ đập chịu trách nhiệm xây dựng và hoàn thiện EPP cũng như triển khai 
EPP, đồng thời chủ động hợp tác với các cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp. Các cơ quan 
quản lý tình trạng khẩn cấp chịu trách nhiệm cảnh báo người dân và triển khai sơ tán tại các 
khu vực bị ảnh hưởng. 

Một số cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm cảnh báo và sơ tán (bên dưới là một số ví dụ) và 
EPP cần phải nêu rõ chức năng nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Tài liệu hướng dẫn về an toàn 
đập của VNCOLD (2012) cung cấp thêm thông tin về vai trò của các cơ quan sau đây trong 
quá trình thực hiện một EPP. 

 Ban Chỉ huy Phòng chống Lụt bão của hồ chứa  

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (DARD), hoặc Sở công thương (DOIT) 

 UBND huyện 

 Trung tâm Khí tượng thủy văn 

 Các đơn vị quân đội cấp tỉnh/huyện 

 Các đơn vị công an cấp huyện/xã  

 Đơn vị truyền thông 
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3.6 CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

3.6.1 Thông tin chung 

Công tác chuẩn bịtrong một EPP chỉ những hoạt động mà chủ đậpthực hiện để chuẩn bị cho 
một tình huống khẩn cấp. Các hành động chuẩn bị bao gồm các hạng mục như lên phân bổ 
nhân sự, nhân công và nguyên vật liệu có thể sử dụng khi tình huống khẩn cấp xảy ra. 

Mục này của EPP cần bao quát tất cả các khía cạnh của các hoạt động chuẩn bị được chủ 
đậptriển khai cũng như các hoạt động được đưa vào kế hoạch tương lai. Các hạng mục trong 
công tác chuẩn bị được mô tả chi tiết dưới đây là những hoạt động tối thiểu phải xem xét. 

3.6.2 Giám sát và theo dõi 

Cán bộ vận hành đập phải chú ý theo dõi các thông tin trên các thiết bị để phát hiện tình 
huống bất thường về an toàn đập. Tài liệu hướng dẫn Vận hành và Bảo dưỡng (xem 
Chương 6, Phụ lục A) đưa ra thông tin hướng dẫn công tác tranh tra giám sát trong các tình 
huống khẩn cấp (như lũ lụt, hậu động đất) và bất thường. 

Nếu không thể liên tục theo dõi tình hình đập, EPP phải quy định quy trình giám sát liên tục 
khi một sự cố nước lớn hoặc mưa lớn diễn ra hoặc được dự báo. Các cán bộ vận hành đập 
nhất thiết phải trực tại tập khi có dự báo sẽ xảy ra lũ lụt hoặc khi xuất hiện các dấu hiệu hư 
hại nghiêm trọng trên công trình (vd. sau khi một trận động đất xảy ra). 

Cán bộ về an toàn đập của tất cả cácchủ đậpcũng như cán bộ quản lý phải luôn luôn được 
xem xét và điều này phải được ghi rõ trong EPP. 

3.6.3 Phương án tiếp cận hiện trường 

Động đất và mưa lớn có thể gây ra sạt lở đất, cây đổ và đổ cầu làm gián đoạn đường dẫn 
đến đập trong vài ngày hoặc vài tuần. EPP cần chỉ ra những đường khác có thể tiếp cận đập 
trong trường hợp con đường chính bị chặn. Các phương án di chuyển khác nhau cũng có 
thể được xem xét (như đi bộ, đi thuyền, máy bay trực thăng, xe ủi). 

Cần lưu ý rằng những con đường bắc qua sông ở hạ lưu có thể sẽ không thể sử dụng do 
nước lũ. Những nơi có con đường như thế cần phải xác định những phương án thay thếs 
khác và nêu rõ trong EPP. 

3.6.4 Ứng phó khi thời tiết bất lợi hoặc ngoài giờ làm việc 

EPP cần đưa ra quy trình ứng phó cho bất cứ tình huống nào khi không thể tiếp cận đập 
được. Ví dụ như: 

 Trong đêm tối, kể cả những lúc bị mất điện. Trong những tình huống như vậy có thể 
ứng phó bằng cách cung cấp nguồn điện dự phòng (vd. máy phát điện và nhiên liệu). 

 Trong thời tiết bất lợi. Cách ứng phó trong tình huống này có thể là sử dụng những 
phương án tiếp cận khác (xem Mục 3.6.3) hoặc các cán bộ vận hành đập sử dụng các 
thiết bị bảo hộ khi làm nhiệm vụ (vd. dụng cụ lao động, thiết bị dùng trong thời tiết ẩm, 
nơi trú ẩn tạm thời). 

 Trong thờ gian khi các cán bộ quản lý và vận hành đậpvắng mặt (vd.cuối tuần, ngày 
lễ). Chủ đậpphải đảm bảo rằng các biện pháp ứng phó với tình huống khẩn cấp an 
toàn đập vẫn phải được triển khai trong thời gian này. 
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3.6.5 Thiết bị cấp điện khẩn cấp 

EPP phải mô tả các thiết bị cấp điện có thể sử dụng trong tình huống thông thường và trong 
tình trạng khẩn cấp (vd. máy phát điện cầm tay, nhiên liệu). 

3.6.6 Nguồn nguyên vật liệu, thiết bị và nhân sự trong tình trạng khẩn cấp 

Chủ đậpphải lên xác định từ trước những thiết bị, nguyên vật liệu nào sẽ được cần đến 
trong quá trình ứng phó với những tình huống khẩn cấp tại đập của mình. Việc này bao gồm 
cả việc thương lượng với nhà thầu và tư vấn địa phương để đảm bảo huy động đủ nhân sự 
khi khẩn cấp. 

EPP cần nêu rõ vị trí lưu trữ nguyên vật liệu dùng trong tình huống khẩn cấp (vd. đá dăm, 
vật liệu lọc và tạo đường thoát nước), vị trí và danh sách các thiết bị cần thiết (vd. đèn pin, 
máy quay phim chụp ảnh, thiết bị chiếu sáng khẩn cấp, máy đào đất), và họ tên, thông tin 
liên lạc của các nhà thầu và tư vấn địa phương có thể huy động. 

Một tình huống khẩn cấp về an toàn đập có thể đòi hỏi phải huy động thêm nhân sự và hỗ 
trợ kỹ thuật chochủ đập. EPP phải cung cấp danh sách nhân sự cũng như thông tin liên hệ 
của những cán bộ kỹ thuật và hỗ trợ vận hành có thể huy động trong thời gian khẩn cấp. 

3.6.7 Hệ thống liên lạc 

EPP cần vạch ra những hệ thống liên lạc chính mà chủ đậpcó thể sử dụng trong nội bộ 
cũng như với cơ quan bên ngoài trong thời gian khẩn cấp. Những hệ thống liên lạc thường 
được sử dụng (điện thoại di động, điện thoại cố định) rất dễ bị cắt dwuts hoặc quá tải trong 
những điều kiện bất lợi, dẫn tới tình trạng khẩn cấp về an toàn đập (vd. động đất, bão, 
mưa lớn). Các phương án liên lạc dự phòng (vd. sóng radio, điện thoại vệ tinh, email, gặp 
trực tiếp) phải được liệt kê trong EPP để phòng những trường hợp phương thức liên lạc 
chính không thể sử dụng. 

3.6.8 Tập huấn và bài tập thực hành EPP 

Tập huấn các cán bộ vận hành về nội dung và những yêu cầu của EPPlà một công việc rất 
quan trọng để đảm bảo ứng phó hiệu quả với những tình huống khẩn cấp về an toàn đập. 

Có ba mức độ tập huấn: 

 Một hội thảo sơ bộ, do một chuyên gia an toàn đập nhiều kinh nghiệm hướng dẫn. Các 
cán bộ đơn vị quản lý đậpđược đào tạo về các kịch bản sự cố an toàn đập và xây 
dựng những phương án ứng phó phù hợp do một cán bộ chủ chốt của đập thực hiện, 
cũng như những hoạt động chuẩn bị do cán bộ vận hành đập thực hiện. 

 Các cán bộ đơn vị quản lý đậpdiễn tập ứng phó với một sự cố an toàn đập được mô 
phỏng: các gói thông tin mô tả tình hình sự cố ở phần đầu bài tập, sau đó lần lượt mở 
thêm các gói thông tin bổ sung để tìm phương án ứng phó tại những địa điểm khác 
nhau của công trình.Khi các gói thông tin lần lượt được mở ra, tình huống được mô 
phỏng cũng trở nên rõ ràng hơn. 

 Các cán bộ đơn vị quản lý đậpvà cán bộ Chi cục PCLB và TKCN hoặc các cơ quan 
liên quan khác phối hợp diễn tập ứng phó với một sự cố an toàn đập được mô phỏng, 
tương tự như hoạt động ở trên. 
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Các kịch bản để diễn tập có thể là: 

 Xảy ra lũ cực đoan; 

 Sự cố rò rỉ và xói nội tại trở nên nghiêm trọng dẫn tới vỡ đập. 

3.7 BẢN ĐỒ NGẬP LỤT 

3.7.1 Thông tin chung 

Các bản đồ ngập lụt có thể đính kèm vào EPP. Những bản đồ này phải thể hiện phạm vi ảnh 
hưởng và thời gian di chuyển của lũ lụt khi xảy ra vỡ đập trong điều kiện bình thường và 
trong điều kiện đã có lũ trước đó. Các bản đồ ngập lụt cho phép các cơ quan chức năng sơ 
tán người dân bị nguy hiểm ở hạ lưu. 

Những bản đồ này được mô tả ngắn gọn trong mục chính EPP và được đính kèm trong Phụ 
lục của EPP. 

3.7.2 Xây dựng bản đồ ngập lụt 

Phương pháp xây dựng bản đồ ngập lụt được nêu cụ thể trong Chương 5 của Tài liệu 
hướng dẫn. Tham khảo nội dung hướng dẫn xây dựng bản đồ ngập lụt trong Tài liệu hướng 
dẫn an toàn đập của VNCOLD (2012) khi viết các EPP. 

3.8 THÔNG TIN BỔ SUNG 

3.8.1 Thông tin chung 

Các thông tin bổ sung thường được đưa thành các phụ lục của EPP, và cần được thu 
thập, xây dựng dựa trên yêu cầu cụ thể của từng đập. Những nội dung sau thường được 
đưa vào phụ lục: 

 Sơ đồ, bản vẽ, hình ảnh cảnh quanh chung 

 Bản đồ ngập lụt do vỡ đập 

 Quy trình hạ mực nước hồ chứa 

 Các biểu mẫu và phiếu thông tin để báo cáo tình hình khẩn cấp  

 Những vấn đề cụ thể của đập 

 Kế hoạch tập huấn và diễn tập 

 



 

 

Trang này được để trống có chủ ý. 
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Trang này được để trống có chủ ý. 
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Trang này được để trống có chủ ý. 
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A1.0 PHỤ CHƯƠNG B1: VÍ DỤ VỀ BIỂU ĐỒ THÔNG BÁO 
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Hình A1.1 Một ví dụ của biểu đồ thông báo. 

Thứ tự gọi điện 

Người theo dõi sự cố đập 

Quản lý/ Cán bộ vận hành đập 
Ô. XXXXX 

Quản lý của Công ty ABC 
 

Cơ quan: XXX-XXX-XXX 
Nhà riêng: XXX-XXX-XXX 

Số ĐT khác: XXX-XXX-XXX 

Quản lý/ Cán bộ vận hành hạ lưu 
Ô. XXXXX  

Quản lý của Công ty XYZ 
 

Cơ quan: XXX-XXX-XXX 
Nhà riêng: XXX-XXX-XXX 

Chi cục PCLB tỉnh 
Ô. XXXXX  

Chi cục trưởng Chi cục PCLB tỉnh 
 

Cơ quan: XXX-XXX-XXX 
Nhà riêng: XXX-XXX-XXX 

UBND tỉnh 
Ô. XXXXX  

Chủ tịch UBND tỉnh 
 

Cơ quan: XXX-XXX-XXX 
Nhà riêng: XXX-XXX-XXX 

Bộ NN-PTNT, Tổng cục Thủy lợi 
Ô. XXXXX  

Tổng cục trưởng 
 

Cơ quan: XXX-XXX-XXX 
Nhà riêng: XXX-XXX-XXX 

Trung tâm KTTV 
Ô. XXXXX  
Giám đốc 

 
Cơ quan: XXX-XXX-XXX 
Nhà riêng: XXX-XXX-XXX 
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A2.0 PHỤ CHƯƠNG B2: VÍ DỤ BẢNG HÀNH ĐỘNG KHẨN CẤP 

 



 

 

Hiểm họa Sự cố Tình huống Mức khẩn cấp Hành động khẩn cấp Dữ liệu cần theo dõi/báo cáo 

Lũ lụt Nước qua tràn Dự báo mực 

nước trong hồ 

chứa sẽ vượt 

quá mực nước 

trữ cao nhất 

Tình huống nước 

lớn 

TRIỂN KHAI EPP 

1. Thông báo (xem Biểu đồ thông báo trong Phụ chương B2) 

2. Điều tra tình trạng tràn (có vấn đề gì không?) 

3. Triển khai các hoạt động theo chỉ đạo của Cán bộ quản lý 

4. Đánh giá lại mức khẩn cấp nếu tình hình trở nên nghiêm 

trọng hơn 

Mực nước trong hồ chứa 

Mở cửa tràn  

Lưu lượng qua tràn 

Dự báo lũ sẽ vượt 

năng lực thiết kế 

của tràn  

Mực nước 

trong hồ chứa 

sắp chạm mức 

lũ thiết kế và 

đang tiếp tục 

dâng 

Tình huống có 

thể trở thành 

khẩn cấp 

TRIỂN KHAI EPP 

1. Thông báo (xem Biểu đồ thông báo trong Phụ chương B2) 

2. Điều tra cách vận hành tràn (có vấn đề gì không?) 

3. Triển khai các hoạt động theo chỉ đạo của Cán bộ quản lý 

4. Đánh giá lại mức khẩn cấp nếu tình hình trở nên nghiêm 

trọng hơn 

Mực nước trong hồ chứa 

Mở cửa tràn  

Lưu lượng qua tràn 

Lũ đang tới gần và 

vượt qua cao trình 

đỉnh đập 

Mực nước 

trong hồ chứa 

sắp chạm cao 

trình đỉnh đập 

và đang tiếp tục 

dâng  

Tình huống khẩn 

cấp 
TRIỂN KHAI EPP 

1. Thông báo (xem Biểu đồ thông báo trong Phụ chương B2) 

2. Triển khai các hoạt động theo chỉ đạo của Cán bộ quản lý 

3. Thông báo khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn 

4. Đánh giá cơ sở vật chất của đập để đảm bảo an toàn cho 

người 

Mực nước trong hồ chứa 

Mở cửa tràn  

Lưu lượng qua tràn 

Thời điểm đập bị nước tràn qua 

đỉnh và/hoặc bị vỡ 

Xói nội tại Phát hiện một điểm 

rò rỉ mới tại chân 

đập ở phía hạ lưu  

Rò rỉ không thể 

khống chế 

nhưng không 

kéo theo hạt 

mịn. Tốc độ 

chảy không 

tăng lên 

Tình huống nội 

bộ 
1. Tính và ghi lại tốc độ và vị trí rò rỉ  

2. Liên hệ cán bộ địa kỹ thuật và cung cấp tất cả các dữ liệu thu 

thập được 

3. Triển khai các hoạt động theo chỉ đạo của Cán bộ quản lý 

(bao gồm hạ mực nước trong hồ hoặc thi công sửa chữa nếu 

cần thiết) 

4. Tiếp tục theo dõi liên tục điểm rò rỉ 

5. Thông báo nếu tình hình trở nên nghiêm trọng hơn 

Kích cỡ và vị trí của điểm rò rỉ 

Ước tính tốc độ dòng chảy 



 

 

Hiểm họa Sự cố Tình huống Mức khẩn cấp Hành động khẩn cấp Dữ liệu cần theo dõi/báo cáo 

Phát hiện một điểm 

rò rỉ mới tại chân 

đập ở phía hạ lưu  

Rò rỉ không thể 

khống chế với 

tốc độ chảy 

ngày càng tăng 

và nước đục. 

Tình huống có 

thể trở thành 

khẩn cấp 

TRIỂN KHAI EPP 

1. Thông báo (xem Biểu đồ thông báo trong Phụ chương B2) 

2. Tính và ghi lại tốc độ và vị trí rò rỉ 

3. Liên hệ cán bộ địa kỹ thuật và cung cấp tất cả các dữ liệu thu 

thập được 

4. Triển khai các hoạt động theo chỉ đạo của Cán bộ quản lý 

(bao gồm hạ mực nước trong hồ hoặc thi công sửa chữa nếu 

cần thiết) 

5. Tiếp tục theo dõi liên tục điểm rò rỉ 

6. Tiếp tục thông báo nếu tình hình trở nên nghiêm trọng hơn 

Kích cỡ và vị trí của điểm rò rỉ 

Ước tính tốc độ dòng chảy 

Động đất Động đất 6 độ 

MMhoặc mạnh hơn 

(vd. tất cả mọi 

người đều cảm 

nhận được, bàn 

ghế di chuyển, vật 

dụng treo tường và 

trên giá rơi xuống. 

Làm các tòa nhà 

hư hại nhẹ.” 

Đỉnh đập bị nứt 

hoặc bị biến 

dạng 

Tình huống có 

thể trở thành 

khẩn cấp 

TRIỂN KHAI EPP 

1. Thông báo (xem Biểu đồ thông báo trong Phụ chươngB2) 

2. Kiểm tra khẩn cấp tình trạng của đập và cung cấp tất cả dữ 

liệu thu thập được cho Cán bộ quản lý 

3. Triển khai các hoạt động theo chỉ đạo của Cán bộ quản lý 

(bao gồm hạ mực nước trong hồ hoặc thi công sửa chữa nếu 

cần thiết) 

4. Tiếp tục theo dõi liên tục điểm bị hư hại 

5. Tiếp tục thông báo nếu tình hình trở nên nghiêm trọng hơn 

Đo đạc và ghi lại tất cả các điểm 

hư hại (vết nứt, điểm sụt lún, v.v.) 

kích thước, ước tính tốc độ dòng 

chảy, và vị trí tương đối so với bề 

mặt đập hiện tại. Chụp ảnh nếu 

có máy ảnh. Đánh dấu vị trí trên 

sơ đồ đập và trong báo cáo điều 

tra. 

 



 

 

Trang này được để trống có chủ ý. 
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A3.0 PHỤ CHƯƠNG B3: KHẨN CẤP HẠ MỰC NƯỚC TRONG HỒ CHỨA 

QUY TRÌNH HẠ MỰC NƯỚC TRONG HỒ CHỨA 

Thông tin chung 

Việc hạ mực nước trong hồ chứa làm giảm áp lực của nước lên thân đập và giảm đi lượng 
nước đổ về hạ lưu nếu sau đó đập bị vỡ. Trong một số tình huống, việc hạ mực nước trong 
hồ chứa sẽ không thể thực hiện (chẳng hạn như khi lưu lượng nước chảy vào hồ chứa lớn 
hơn năng lực xả nước của đập).  

Lập quy trình hạ mực nước trong hồ chứa của một con đập khi tình huống khẩn cấp xảy ra 
thường không phải là một công việc dễ dàng. Do đó, EPP cần phải đưa ra một quy trình rõ 
ràng cho việc hạ mực nước trong hồ chứa trong tình trạng khẩn cấp. Dưới đây là một số nội 
dung cần xem xét khi xây dựng quy trình hạ mực nước trong hồ chứa. 

Thiết bị hạ mực nước trong hồ chứa 

Nêu rõ những thiết bị và cơ sở vật chất có thể sử dụng để hạ mực nước trong hồ chứa tại 
đập,bao gồm năng lực xả nước và những hạn chế của các thiết bị hạ mực nước. Ngoài ra, 
chỉ rõ nguồn cung cấp các thiết bị hạ mực nước tạm thời (như máy bơm, xiphông) nếu có. 

Quy trình hạ mực nước 

Quy trình hạ mực nước cần đề cập: 

 Những điều kiện cần để có thể hạ mực nước trong hồ 

 Giới hạn mức hạ mực nước (hạ mực nước quá nhanh có thể gây vỡ mặt dốc phía thượng 
lưu của một đập đất) 

 Giới hạn tốc độ xả nước để giảm tác động đối với hạ lưu (như lũ lụt, gây nguy hiểm cho 
dân cư, cơ sở hạ tầng và môi trường) 

 Các kịch bản hạ mực nước khác nhau ( vd. hạ mực nước trong những điều kiện lưu 
lượng nước chảy vào hồ khác nhau) 

 Đối chiếu mực nước trong hồ với thời gian thực hiện các kịch bản hạ mực nước khác 
nhau – xem Hình A3.1. 
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Hình A3.1 Ví dụ: Thời gian hạ mực nước trong hồ khi cửa van đáy mở hoàn toàn. 

Ngày 

M
ự

c 
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 (
m
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Kịch bản 1:tốc độ nước vào hồ là 4 m3/s (100% tốc độ trung bình); cửa van đáy mở 100%  
Kịch bản 2:tốc độ nước vào hồ là 2 m3/s (50% tốc độ trung bình); cửa van đáy mở 100%  
Kịch bản 3:tốc độ nước vào hồ là 1 m3/s (25% tốc độ trung bình); cửa van đáy mở 100%  
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