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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 

 

Báo cáo Nghiên cứu điển hình là một tài liệu song hành với Tài liệu Hướng dẫn của Dự án 
An toàn đập và vùng hạ lưu. Tài liệu Hướng dẫn DDCSI đưa ra 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 cận theo lưu vực sông. 

Phương pháp luận đã nêu trong Tài liệu Hướng dẫn DDCSI được áp dụng cho một lưu vực 
sông có ba công trình đập lớn ở tỉnh Nghệ An và được trình bày trong Báo cáo Nghiên cứu 
này. 

Báo cáo Nghiên cứu này đưa ra một ví dụ áp dụng quy trình đánh giá đã nêu trong Tài liệu 
Hướng dẫn của Dự án An toàn đập và Vùng hạ lưu. 
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1.0 GIỚI THIỆU 

1.1 TỔNG QUAN 

Báo cáo Nghiên cứu điển hình này là một tài liệu đồng hành với Tài liệu Hướng dẫn của 
Dự án Nghiên cứu về An toàn đập và vùng hạ lưu (DDCSI, 2015). Tài liệu Hướng dẫn 
DDCSI đưa ra các thủ tục được quốc tế công nhận về đánh giá an toàn đập và quản lý rủi 
ro thiên tai. 

Các phương pháp nêu trong Tài liệu Hướng dẫn DDCSI đã được áp dụng cho một lưu vực 
sông có ba công trình đập lớn ở Tỉnh Nghệ An, và được ghi chép trong Báo cáo Nghiên 
cứu điển hình. 

Báo cáo Nghiên cứu điển hình này đưa ra một ví dụ về áp dụng quá trình đánh giá được 
nêu trong Tài liệu Hướng dẫn của Dự án Nghiên cứu về An toàn đập và vùng hạ lưu. Hình 
1.1 minh họa mối quan hệ giữa Báo cáo Nghiên cứu điển hình và Tài liệu Hướng dẫn. 

 

Hinh 1.1 Mối quan hệ giữa Tài liệu Hướng dẫn DDCSI và Báo cáo Nghiên cứu điển hình. 

Tài liệu Hướng dẫn

•Cung cấp phương pháp để 
thực hiện các phân tích kỹ 
thuật

Nghiên cứu điển hình

•Cung cấp một ví dụ áp dụng  
phân tích kỹ thuật (đã mô tả 
trong Tài liệu Hướng dẫn) 
đối với ba công trình đập lớn 
ở Tỉnh Nghệ An
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1.2 CẤU TRÚC CỦA BÁO CÁO NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 

Báo cáo Nghiên cứu điển hình này được chia thành các Chương như đã nêu trong Hình 1.2. 

Tài liệu Hướng dẫn DDCSI (DDCSI, 2015) đưa ra ba mức đánh giá (Đánh giá Sơ bộ, Trung 
bình và Chi tiết) để thực hiện an toàn đập và đánh giá rủi ro thiên tai. Khái niệm này chính là 
mức độ thời gian và nguồn lực để thực hiện an toàn đập và quản lý rủi ro thảm họa phải phù 
hợp với quy mô, tính phức tạp và khả năng tác động hạ lưu của công trình đập hay hồ chứa 
đang được điều tra. Xem Mục 1.4 để biết thêm chi tiết về ba cấp độ đánh giá này. 

Chương 2 đưa ra ví dụ về Đánh giá Sơ bộ để tiến hành đánh giá nhanh khả năng tác động ở 
hạ lưu khi xảy ra vỡ đập dựa trên các thông tin dễ thu thập được. Việc đánh giá sơ bộ được 
thực hiện đối với đập Khe Lau ở tỉnh Nghệ An. Phần 1.3 đưa ra vị trí và mô tả vềcông trình 
đập này, Phần 1.4 trình bày lý do lựa chọn phương pháp Đánh giá Sơ bộ. 

Các phương pháp toàn diện hơn để thực hiện việc đánh giá mức độ Trung bình hoặc Chi tiết 
được nêu từ Chương 3 đến Chương 6 trong Tài liệu Hướng dẫn DDCSI đối với các đậpBản 
Mồng và đập sông Sào ở Tỉnh Nghệ An. Phần 1.3 đưa ra vị trí và mô tả những công trình 
đập này và Mục 1.4 tiếp tục thảo luận về lý do lựa chọn các phương pháp đánh giá Trung 
bình/Chi tiết. 

 
Hinh 1.2 Cấu trúc của Báo cáo Nghiên cứu Điển hình. 

Nghiên cứu điển hình

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 của hiểm họa đối với cộng đồng hạ lưu

Chương 6: Quản lý Rủi ro Thiên tai và công tác An toàn đậpĐ
án
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1.3 MÔ TẢ CÁC ĐẬP TRONG NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 

1.3.1 Tổng quan 

Ba công trình đập lớn ở tỉnh Nghệ An đã được lựa chọn để thử nghiệm các phương pháp 
đánh giá nêu trong Tài liệu Hướng dẫn DDCSI. Các thông số quan trọng về đập được liệt kê 
trong Bảng 1.1. Hình 1.3 vẽ sơ đồ vị trí đập và phạm vi các khu vực hồ chứa và lưu vực. Chi 
tiết về các đập này được cung cấp trong các tiểu mục dưới đây. 

Bảng 1.1 Các thông số chung đối với các đập nghiên cứu điển hình. 

Tên 
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trình 
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* 

km2 M* 106 m3 m 

Khe Lau Thái Hòa Nghĩa Thuận 1977 4.0 +76.5 1.9 12 IV 

Sào Nghĩa Đàn Nghĩa Lam 2003 132 +75.7 51.42 31 III 

Bản Mồng Quỳ Hợp Yên Hợp 
Đang xây 

dựng 
2,800 +76.4 235.5 44 II 

* So với Mực nước biển 

** Tại mực nước dâng bình thường 

*** Theo Quy chế QCVN 04 05:2012/BNNPTNT 

 
Hinh 1.3 Vị trí các đập nghiên cứu điển hình. 
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1.3.2 Khe Lau 

Đập Khe Lau được xây dựng từ năm 1975 đến 1977 nằm ở Thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. 
Đây là một đập bằng đất với chiều cao đập tối đa 12 m,có khả năng giữ nước hồ khoảng 1,9 
triệu m3 tại Mực nước dâng bình thường +76,5 m. 

Đập Khe Lau là một đập loại trung bình theo định nghĩa đượcnêu trong Nghị định 72 (tức là 
chiều cao đập từ 10 đến 15 m và dung tích hồ chứa giữa 1 triệu m3 và 3 triệu m3) và thuộc 
Loại công trình Cấp IV theo Quy chế QCVN 04 05: 2012 / BNNPTNT. 

Một đập đất nhỏ và hồ chứa nằm ngay dưới Khe Lau, như được chỉ ra trong Hình 1.4. 
Không có sẵn thông tin về công trình đập nhỏ này tuy nhiên bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 10.000 
cho thấy chiều cao đập khoảng giữa 3-5 m. 

Không thu thập được thêm thông tin chi tiết cho con đập này. Đập Khe Lau được sử làm ví 
dụ về phương pháp Đánh giá Sơ bộ như được nêu trong Chương 2 của Báo cáo Nghiên 
cứu điển hình này. 

 
Hinh 1.4 Đập Khe Lau. 

Khe Lau 
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1.3.3 Đập sông Sào 

Đập sông Sào được xây dựng trên sông Sào tại xã Nghĩa Lâm, huyện NghĩaĐàn. Mục đích 
chính của hồ chứa sông Sào này là cung cấp nước tưới cho 6.616 ha và phục vụ nhu cầu 
sử dụng nước cho huyện NghĩaĐàn và Thị xã Thái Hòa. Đập được xây dựng bắt đầu vào 
năm 2000 và hoàn thành năm 2003. 

Các thông số chính cho Đập Sào được đưa ra trong Phụ lục 1. Các đoạn văn dưới đây mô 
tả ngắn gọn về các cấu phần chính và kết cấu phụ của đập. 

Đập gồm một đập bằng đất trên sông Sào (gọi là Đập Chính) và một đập phụ đồng chất bắc 
qua đỉnh bên phải hồ chứa(gọi là Đập Phụ) - xem Hình 1.5. Một đập thứ ba (gọi là Đập tràn 
khẩn cấp trong Báo cáo Nghiên cứu điển hình này) nằm trên một nhánh bên trái hồ chứa. 

 
Hinh 1.5 Sơ đồ đập Sào. 

Đập Chính có chiều cao tối đa 31,4 m và độ dài đỉnh 415 m. Đập Phụ có chiều cao tối đa 
khoảng 5,4 m và chiều dài đỉnh đập khoảng 479 m. Một bức tường chắn sóngbằng bê tông 
chạy dọc đỉnh đập chính và đập tràn, với chiều cao không đáng kể là 0,8 m. Điều này được 
hiểu rằng tường chắn sóng này đưa ra độ cao an toàn khi có sóng tràn đỉnh. 

Có hai cống tháo nước mức thấp, một cống xuyên qua Đập Phụ và một cống xuyên qua đập 
chính.Cống xuyên quaĐập Chính là một cống bê tông cốt thép, cao bằng 1,5m rộng 2,0 m, 
với tổng chiều dài 62,4 m. Cống xuyên qua Đập Phụ là một đường ống có đường kính 0,8 
mvà dài 77,8 m. 

Đập tràn quan trọng nhất đối với đập nằm ở Đập Phụ, gồm một cửa van tràn (3 ngăn, mỗi 
ngăn rộng 8 m). Các cổng này được vận hành bởi các loại cáp điều khiển bằng điện. Tràn 
khẩn cấp gồm một đập nước có chiều rộng đỉnh 68,5 m nằm trên Đập tràn khẩn cấp. Đỉnh 
Đập tràn Khẩn cấp là +76,77 m, thấp hơn 1,63m so với cao trình đỉnh+78,4m của Đập chính 
và Đập Phụ. 

Dung tích trữ nước của các hồ chứa được các đập ngăn lại ở Mực nước dâng bình thường 
(FSL) +75,7 m RL là 51,42 triệu m3. Các hồ chứa hình thành phía sau đập kéo dài gần 6,5 
km về phía thượng lưutính từ vị trí đập với diện tích bề mặt hồ chứa 820 ha tại FSL. 

Main Dam 
Saddle Dam 

Emergency 
Spillway Dam
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Đập Chính sông Sào là đập lớn theo định nghĩa nêu trong Nghị định 72 (có nghĩa là chiều 
cao đập lớn hơn 15 m và dung tích hồ chứa lớn hơn 3 triệu m3) vàthuộc Loại công trình Cấp 
III theo Quy chế QCVN 04 05: 2012 / BNNPTNT. 

1.3.4 Đập BảnMồng 

Đập Bản Mồng đang được xây dựng trên sông Hiếu tại xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp. Mục 
đích chính của hồ chứa Bản Mồng là để cấp nước tưới cho khoảng 18.800 ha, phát điện với 
công suất 42MW và cung cấp nước sinh hoạt. 

Các thông số chính cho đập Bản Mồng được nêu trong Phụ lục 2. Các đoạn dưới đây mô tả 
ngắn gọn về các thành phần chính của đập và các kết cấu phụ của nó. 

Đập gồm có một đập trọng lực bê tông ở sông Hiếu (gọi là Đập Chính), và một đập đắp đất 
gần với kênh dẫn dòng tạm thời để đào lấy đất xây dựng (gọi là Đập Phụ) - xem Hình 1.6 . 

Đập Chính có chiều cao tối đa 45,4 m và chiều dài đỉnh đập 383 m. Đập Phụ có chiều cao 
đập tối đa khoảng 35 m và chiều dài đỉnh đập khoảng 145 m. Một bức tường chắn sóng 
bằng bê tông chạy dọc theo đỉnh Đập Chính và Đập Phụ với chiều cao không đáng kể là 1,0 
m. Điều này được hiểu rằng bức tường chắn sóng này đưa ra độ cao an toàn khi có sóng 
tràn đỉnh. 

Đập tràn quan trọng nhất đối với đập nằm ở Đập Chính và gồm một cửavan tràn hướng tâm 
(5 ngăn, mỗi ngăn rộng 11 m). Một cống lấy nước mức thấp cho xả những chất bồi tích 
xuyên qua Đập Chính. Nhà máy điện gồm có 3 đơn vị phát điện, với tổng công suất 42 MW. 

Dung tích trữ nước của các hồ chứa được các đập ngăn lại ở Mực nước dâng bình 
thường+76,4 m RL là 225 triệu m3. Các hồ chứa hình thành phía sau đập kéo dài gần 30 km 
đến xã Quỳ Châu. 

Đập Chính và Đập Phụ Bản Mồng là công trình đập lớn theo định nghĩa nêu trong Nghị định 
72 (có nghĩa là chiều cao đập lớn hơn 15 m và dung tích hồ chứa lớn hơn 3 triệu m3) và 
thuộc Loại Công trình Cấp II theo Quy chế QCVN 04 05: 2012 / BNNPTNT. 

Một loạt các đập phụ (trong báo cáo này được gọi là các đập Phụ Châu Bình) được đề xuất 
để ngăn lũ ở thị trấn Châu Bình bằng hồ chứa Bản Mồng - xem Hình 1.7. Đập Phụ Châu 
Bình số 1 và 2 đập, sông Cô Ba và Kênh dẫn dòng Co Ba chuyển từ sông vào hồ chứa Bản 
Mồng. Đập Phụ Châu Bình số 3 và số 4 đưa ra thêm những rào chắn để ngăn chặn tình 
trạng ngập úng của xã Châu Binh từ hồ chứa Bản Mồng. Xây dựng một kênh tiêu thoát 
nước tại Châu Bình để chuyển dòng từ sông Ca Ba vào một nhánh của sông Hiếu. 
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Hinh 1.6 Kế hoạch đề xuất cho Đập Chính và Đập Phụ Bản Mồng. 

 
Hinh 1.7 Kế hoạch đề xuất cho các Đập Phụ Châu Bình. 

Closure Dam 

Main Dam 
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1.4 MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ 

1.4.1 Tổng quan 

Mức độ 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, tính phức tạp và khả năng tác động ở hạ lưu đập hay hồ chứa 
đang được điều tra. 

Ba mức độ đánh giá (Sơ bộ, Trung bình và Chi tiết) được cung cấp trong Tài liệu Hướng dẫn 
DDCSI (DDCSI, 2015). Tài liệu Hướng dẫn DDCSI cũng đưa ra cuộc thảo luận khi nào thích 
hợp để sử dụng từng mức độ đánh giá này. 

Các phần dưới đây phác thảo mức độ đánh giá được áp dụng đối với ba đập nghiên cứu 
điển hình (xem Phần 1.3). 

1.4.2 Đập Khe Lau 

Lý do để thực hiện đánh giá Sơ bộ đối với đập Khe Lau là: 

 Các dữ liệu có sẵn cho đập Khe Lau (xem Bảng 1.3) đủ để thực hiện một đánh giá Sơ 
bộ mà không phải là một đánh giá Trung Bình hoặc Chi tiết. 

 Dung tích hồ chứa Khe Lau tại mực nước dâng bình thường khoảng 1,9 triệu m3 (xem 
Phần 1.3.2). Tài liệu Hướng dẫn DDCSI (2015) hướng dẫn thực hiện đánh giá Sơ bộ 
đối với các đập có dung tích trữ nước ít hơn 3 triệu m3để: 

˗ Đưa ra một sự hiểu biết nhanh chóng và gần đúng về hiểm họa tiềm ẩn ở hạ lưu 
đập 

˗ Quyết định xem có cần phải phân tích sâu hơn ở mức độ đánh giá Trung bình 
hoặc Chi tiết 

Chương 2 của Báo cáo Nghiên cứu điển hình đưa ra kết quả đánh giá Sơ bộ đối với đập 
Khe Lau. 

1.4.3 Đập Sào 

Đánh giá ở mức độ Trung Bình/Chi tiết được thực hiện đối với đập Sông Sào vì những lý 
do sau: 

 Đập Sao là một công trình đập lớn với thể tích hồ chứa 51.42 triệu m3tại mực nước 
dâng bình thường (xem Phần 1.3.3). Tài liệu Hướng dẫn DDCSI (2015) đưa ra hướng 
dẫn thực hiện đánh giá mức độ Trung bình/Chi tiết đối với các đập có dung tích trữ 
nước hơn 3 triệu m3. 

 Trong trường hợp sự cố Đập Sông Sào, mặc dù ít có khả năng xảy ra, thì cộng đồng ở 
hạ lưu có nguy cơ bị tác động đáng kể khuyến nghị sử dụng đánh giá ở mức Trung 
bình/Chi tiết để hiểu được các mối hiểm họa tiềm tàng và rủi ro liên quan đến đập. 

 Số liệu đầy đủ và các nguồn lực cần thiết đều có thể đáp ứng được  thực hiện đánh 
giá ở mức Trung bình/Chi tiết. 

Các kết quả cho việc đánh giá ở mức Trung bình/Chi tiết cho Đập Sông Sào được tóm tắt 
trong Chương 3-6 của Báo cáo Nghiên cứu điển hình này. 
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Các dữ liệu và nguồn lực có sẵn cho Đập Sào (xem Bảng 1.4) được hiểu là phương pháp 
đánh giá thường dựa trên đánh giá ở mức Trung bình. Tuy nhiên đã có đủ dữ liệu và nguồn 
lực để thực hiện đánh giá Chi tiết cho các cấu phần sau: 

 Đường quá trình lũ (Chương 3, Mục 2.0 của Báo cáo Nghiên cứu điển hình) 

 Đánh giá sự cố đập (Chương 4, Mục2.3 của Báo cáo Nghiên cứu điển hình) 

 Đánh giá hậu quả ở hạ lưu (Chương 4, Phần 4.0 của Báo cáo Nghiên cứu điển hình) 

1.4.4 Đập BảnMồng 

Phương pháp đánh giá Trung bình/Chi tiết được thực hiện đối với đập Bản Mồng vì những 
lý do sau: 

 Đập Bản Mồng là một công trình đập lớn với dung tích hồ chứa 224.78triệu m3 tại Mực 
nước dâng bình thường (xem Phần 1.3.1). Tài liệu Hướng dẫn DDCSI (2015) đưa ra 
hướng dẫn thực hiện đánh giá ở mức Trung gian/Chi tiết đối với các đập có dung tích 
lớn hơn 3 triệu m3. 

 Trong trường hợp xảy ra sự cố vỡ đập Bản Mồng, mặc dù khả năng xảy ra là thấp, thì 
cộng đồng ở hạ lưu có nguy cơ chịu tác động nghiêm trọng nên khuyến nghị sử dụng 
đánh giá ở mức Trung bình/Chi tiết để hiểu được các mối hiểm họa tiềm tàng và rủi ro 
liên quan đến đập. 

 Có sẵn đầy đủ số liệu để thực hiện đánh giá ở mức Trung bình/Chi tiết. 

Các kết quả cho việc đánh giá ở mức Trung bình/Chi tiết đối với Đập Bản Mồng được tóm tắt từ 
Chương 3 đến Chương 6 của Báo cáo Nghiên cứu này. 

Các số liệu và nguồn lực có sẵn cho Đập Bản Mồng (xem Bảng 1.4) được hiểu là phương pháp 
đánh giá dựa trên mức độ đánh giá Trung bình. Tuy nhiên đã có đủ số liệu và nguồn lực để thực 
hiện đánh giá Chi tiết về các phần sau: 

 Đường quá trình lũ (Chương 3, Mục 2.0 của Báo cáo Nghiên cứu điển hình) 

 Đánh giá sự cố vỡ đập (Chương 4, Mục3.3của Báo cáo Nghiên cứu điển hình) 

 Lập Bản đồ và Mô hình ngập lụt (Chương 4, Mục 3.3 của Báo cáo Nghiên cứu điển hình) 

 Đánh giá hậu quả ở hạ lưu (Chương 4, Phần4.0 của Báo cáo Nghiên cứu điển hình) 



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

 

10 Báo cáo Nghiên cứu điển hình, Chương 1, Giới Thiệu 
 

1.5 THU THẬP SỐ LIỆU 

1.5.1 Tổng quan 

Các số liệu chính được thu thập để thực hiện đánh giá an toàn đập và quản lý rủi ro thiên tai 
DDCSI cho các đập Khe Lau, đập sông Sào và Bản Mồng được tóm tắttrong Bảng 1.2, 1.3 và 
1.4. Thông tin cụ thể liên quan đến các số liệu được liệt kê trong các bảng này được đưa ra 
trong mỗi Chương khi có yêu cầu. 

Bảng 1.2 Số liệu thu thập cho đập Khe Lau–Đánh giá Sơ bộ. 

Thu thập số liệu 

 Số liệu cơ bản về đập và hồ chứa được Sở Nông nghiệp & PTNT Nghệ An cung cấp 

(chiều cao tối đa của đập, dung tích hồ chứa, mực nước đỉnh đập) 

 Bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 10.000 có gồm khu vực hồ chứa và nguồn nước hạ lưu ở định 

dạng GIS 

Bảng 1.3 Dữ liệu thu thập cho đập Sào – Đánh giá mức độ Trung bình/Chi tiết 

Số liệu thu thập 

 Báo cáo thiết kế đập 

 Các bản vẽ thiết kế đập (bản đồ quy hoạch và mặt cắt) 

 Quy tắc vận hành hồ chứa 

 Bản đồ địa chất:Tỷ lệ cho vùng1:200,000  

 Bản đồ địa hình:tỷ lệ 1:10,000, 1:50,000, 1:100,000 loại VN2000 (định dạng GIS và bản 

phô tô) 

 Dữ liệu khảo sát sông:Không có sẵn 

 Dữ liệu thủy văn: số liệu lượng mưa và dòng chảy cho lưu vực đập và lưu vực lân cận 

 Dữ liệu địa chấn:số liệu địa chất, số liệu động đất trong lịch sử, vị trí vết nứt gãy và cơ sở 

dữ liệu hoạt động địa chấn, dữ liệu tốc độ nén GPS 

 Ảnh chụp hàng không:GoogleEarth và hình ảnh USGS Landsat, cũng như hình ảnh chụp 

hàng không theo chiều dọc (tỷ lệ mặt đất 1:35,000) 

Bảng 1.4 Dữ liệu thu thập cho đập Bản Mồng – Đánh giá Trung bình/Chi tiết 

Thu thập số liệu 

 Báo cáo thiết kế đập 

 Các bản vẽ thiết kế đập (bản đồ quy hoạch và mặt cắt) 

 Bản đồ địa chất:bản đồ khu vực tỷ lệ 1:200,000  

 Bản đồ địa hình:tỷ lệ 1:10,000, 1:50,000, 1:100,000 loại VN2000 (định dạng GIS và bản 

phô tô) 

 Dữ liệu khảo sát sông: số liệu khảo sát mặt cắt ngang sông cho sông Hiếu và sông Con 

 Dữ liệu thủy văn: số liệu lượng mưa và dòng chảy cho lưu vực đập và lưu vực lân cận 

 Dữ liệu địa chấn:số liệu địa chất, số liệu động đất trong lịch sử, vị trí vết nứt gãy và cơ sở 

dữ liệu hoạt động, dữ liệu tốc độ nén GPS 

 Ảnh chụp hàng không: GoogleEarth và hình ảnh USGS Landsat, cũng như hình ảnh chụp 

hàng không theo chiều dọc (tỷ lệ mặt đất 1:35,000) 
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A1.0 PHỤ LỤC 1 – CÁC THÔNG SỐ ĐẬP SÔNG SÀO 

Sông Sào 

STT Thông số Đơn vị tính Giá trị 

1 Dữ liệu lưu vực và dòng chảy 

Diện tích lưu vực km2 132 

Lượng mưa trung bình năm mm 1628 

Dòng chảy trung bình năm  m3/s 3.38 

2 Hồ chứa 

Mực nước dâng bình thường (FSL) m +75.7 

Mực nước làm việc tối thiểu (MOL) m +68 

Mực nước lũ thiết kế (DFL) m +76.77 

Mực nước lũ kiểm tra (CFL) m +77.11 

Diện tích hồ chứa tại FSL ha 820 

Diện tích hồ chứa tại MOL ha 960 

Tổng trữ lượng hồ chứa 106m3 51.42 

Dung tích chết 106m3 11.50 

Dung tích hoạt động bình thường 106m3 39.92 

3 Đập Chính 

Loại đập Đập đất 

Cao trình đỉnh đập m +78.4 

Độ cao đỉnh tường chắn sóng m +79.2 

Chiều rộng đỉnh m 5.0 

Chiều dài đỉnh  m 415.2 

Độ cao tối đa m 31.4 

4 Đập Phụ 

Loại đập Đập đất đồng chất 

Cao trình đỉnh đập m +78.4 

Độ cao đỉnh tường chắn sóng m +79.2 

Chiều dài đỉnh  m 479 

Độ cao tối đa m ~ 5.4 

5 Đập tràn 

Loại Tràn có cửa van 

Dòng chảy đến Lũ thiết kế(1% hoặc 1:100 AEP) m3/s 1160 

Dòng chảy đến Lũ kiểm tra(0.2% hoặc 1:500 AEP) m3/s 1230 

Lưu lượng xả Lũ thiết kế(1% hoặc 1:100 AEP) m3/s 588 

Lưu lượng xả Lũ kiểm tra(0.2% hoặc 1:500 AEP) m3/s 642 

Cao trình đỉnh tràn m 70.7 

Kích thước mở(n x B x H) m 3 x 8 x 5 

Tiêu năng Bể tĩnh 
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Sông Sào 

STT Thông số Đơn vị tính Giá trị 

6 Đập tràn khẩn cấp 

Loại Tràn đỉnh rộng\ 

Chiều dài đỉnh m 68.5 

Ngưỡng đường dẫn vào m +76.77 

Lưu lượng xả thiết kế P 0.2% m3/s 47 

7 Cống tưới ở mực nước thấp (Đập Chính) 

Loại Cống ngầm  hộp 

Lưu lượng xả thiết kế m3/s 4274 

Kích thước (BxH) m 1.5 x 2.0 

Chiều dài m 62.4 

Ngưỡng đường dẫn vào m 66.2 

8 Cống tưới ở mực nước thấp(Đập Phụ) 

Loại Ống 

Lưu lượng xả thiết kế m3/s 0.75 

Mực nước hạ lưu thiết kế m +67.0 

Đường kính ống dẫn mm 800 

Chiều dài m 77.8 

Ngưỡng đường dẫn vào m +66.2 
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A2.0 PHỤ LỤC 2– CÁC THÔNG SỐ ĐẬP BẢN MỒNG 

Bản Mồng 

STT Thông số Đơn vị tính Giá trị 

1 Dữ liệu lưu vực và dòng chảy 

Diện tích lưu vực km2 2800 

Lượng mưa trung bình năm mm 1900 

Lưu lượng trung bình năm m3/s 95.9 

2 Hồ chứa 

Mực nước dâng bình thường (FSL) m +76.4 

Mực nước làm việc tối thiểu (MOL) m +65.0 

Mực nước Lũ thiết kế (DFL) m +76.72 

Mực nước Lũ kiểm tra (CFL) m +78.51 

Diện tích hồ chứa tại FSL km2 24.4 

Diện tích hồ chứa tại MOL km2 7.77 

Tổng trữ lượng hồ chứa 106m3 224.78 

Dung tích chết 106m3 54.33 

Dung tích hoạt động bình thường 106m3 170.45 

3 Đập Chính 

Loại đập Bê tông trọng lực 

Cao trình đỉnh đập m +78.9 

Độ cao đỉnh tường chắn sóng m +79.9 

Chiều rộng đỉnh m 12.5 

Chiều dài đỉnh m 383 

Độ cao tối đa m 45.4 

Xử lý nền móng Phun vữa xi măng 

4 Đập Phụ 

Loại đập Đập đất 

Cao trình đỉnh đập m +78,9 

Độ cao đỉnh tường chắn sóng m +79.9 

Chiều rộng đỉnh m 10 

Chiều dài đỉnh m 144.9 

Mực lăng trụ tiêu nước m 61.5 

Độ cao tối đa m 35 

Xử lý nền móng Phun vữa xi măng 
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Bản Mồng 

STT Thông số Đơn vị tính Giá trị 

5 Đập tràn 

Loại Cửa van tròn  

Dòng chảy đến Lũ thiết kế(0.5% hoặc 1:200 AEP) m3/s 6170 

Dòng chảy đến Lũ kiểm tra(0.1% hoặc 1:1000 AEP) m3/s 7750 

Lưu lượng xả Lũ thiết kế(0.5% hoặc 1:200 AEP) m3/s 5937.3 

Lưu lượng xả Lũ kiểm tra(0.1% hoặc 1:1000 AEP) m3/s 7335.6 

Cao trình đỉnh - tràn m +64.9 

Kích thước mở(n x B x H) m 5 x 15x11.5 

Tiêu năng Bể tĩnh 

6 Cống 

Kích thước mở (n x BxH) m 2 x 5 x 5.5 

Ngưỡng đường dẫn vào m +43 

Lưu lượng xả thiết kế m 989.42 

Mực nước thượng nguồn m +77.09 

7 Cống tưới 

Lưu lượng xả thiết kế m3/s 4.1 

Số lượng cống dẫn nước No. 1 

Đường kính m 3  2.2 

Ngưỡng cống lấy nước m +65 

8 Xây dựng kênh dẫn dòng (công trình tạm thời) 

Dòng chảy đến lũ thiết kế(5% hoặc 1:20 AEP) m3/s 3900 

Dung tích xả(5% hoặc 1:20 AEP) m3/s 3859.8 

Cao trình đáy thượng nguồn m +44.5 

Cao trình đáy hạ nguồn m +44.0 

Độ dốc kênh - 0.0006 

Mực nước thượng nguồn m +57.8 

Mực nước hạ nguồn m +56.25 

Chiều rộng kênh m 83 

9 Hồ lấy nước thủy điện 

Lưu lượng xả thiết kế m3/s 195 

Số lượng mở  3 

Kích thước B x H m 4 x 4 

Ngưỡng cống lấy nước m +59.5 

Lưu lượng xả thiết kế  195 

10 Nhà máy điện 

Công suất lắp đặt MW 42 

Tiềm năng năng lượng trung bình hàng năm GWh 148 

Lưu lượng xả thiết kế m3/s 192 

Số lượng tổ máy phát điện Tổ 3 

Công suất của một tổ máy MW 14 
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Trang này được để trống có chủ ý. 
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1.0 GIỚI THIỆU 

1.1 PHẠM VI 

Chương này trình bày chi tiết báo cáo ứng dụng phương pháp Đánh giá Sơ bộ cho một hồ 
đập. Đây là một phần trong Tài liệu Hướng dẫn của Dự án Nghiên cứu An toàn Đập và vùng 
hạ lưu (DDSCI, 2015). 

Đối tượng nghiên cứu là đập Khe Lau ở Thị xã Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An. Vị trí, các thông số 
chính và thông tin mô tả về đập  xin tham khảo ở Chương I. 

Sau đây là kết quả về đánh giá Sơ bộ cho đập Khe Lau. 

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 cần phải phù hợp với quy mô, tính phức tạp và khả năng tác động ở hạ lưu của hồ, đập 
cần đánh giá.. 

Tài liệu Hướng dẫn DDCSI (2015) đưa ra 3 mức độ đánh giá khác nhau (Sơ bộ, Trung 
bình, Chi tiết). 

Dựa trên tiêu chí đặt ra đã trình bày trong chương I, đập Khe Lau sẽ được đánh giá Sơ bộ. 
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2.0 THU THẬP DỮ LIỆU 

Đập Khe Lau được xây dựng vào năm 1977 tại Thị xã Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An. Các dữ liệu 
sử dụng cho đánh giá Sơ bộ được liệt kê trong Bảng 2.1 và được thu thập từ chủ đập. 

Bảng 2.1 Dữ liệu thu thập cho đập Khe Lau. 

Thông số Giá trị 

Tên đập Khe Lau 

Loại đập Đập đất 

Vị trí Thị xã Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An 

Năm xây dựng 1977 

Diện tích lưu vực 4.0 km2 

Chiều cao đập 12 m 

Mực nước dâng bình thường +76.5 m 

Mực nước đỉnh đập +78.0 m 

Dung tích hồ chứa (tại mực nước dâng bình thường) 1,900,000 m3 

Chiều dài đỉnh 320 m 

Trang thiết bị Bê tông tràn; cống lấy nước 

Bản đồ địa hình hạ lưu đập E48-19-B-d, E48-19-D-b (VN2000 series) 

Phía dưới đập Khe Lau có một hồ chứa nhỏ không thu thập được thông tin; tuy nhiên đây 
chỉ là là một đập đất nhỏ. Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 được sử dụng để xác định chiều 
cao đậpkhoảng từ 3-5 m và diện tích mặt hồ tương ứng khoảng 50.000 m2. 
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3.0 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ KẾT QUẢ 

Phương pháp đánh giá Sơ bộ sử dụng một số bảng tính được lập trong EXCEL trong bộ Tài 
liệu Hướng dẫn DDCSI (2015). 

Các thông tin trong Bảng 2.1 được nhập vào bảng tính để tiến hành đánh giá Sơ bộ cho đập 
Khe Lau. 

Phụ lục 1 đưa ra các bảng tính hoàn chỉnh nhằm tóm tắt các kết quả phân tích. Dưới đây là 
các bảng tính: 

 Form mẫu nhập dữ liệu 

 Lưu lượng lũ do vỡ đập (dạng giản hóa) 

 Diễn toán dòng chảy lũ do vỡ đập (dạng giản hóa) 

 Bản đồ ngập lụt do vỡ đập 

 Đánh giá tác động hạ lưu ở mức Sơ bộ 

Phương pháp đánh giá sơ bộ giả thiết trung bình một hộ trong vùng ngập lũ có bốn người 
dựa trên các khuyến nghị trong Tài liệu Hướng dẫn DDCSI (2015). 

Nên nhớ đập nhỏ ngay dưới đập Khe Lau cũng bị vỡ liên hoàn (xem Phần 2.0), lưu lượng 
dòng chảy lớn nhất do vỡ đập được tính toán bằng cách sử dụng các phương trình được 
đưa ra trong Tài liệu Hướng dẫn DDCSI (2015). Lưu lượng lớn nhất của dòng chảy do vỡ 
đập nhỏ này (78 m3/s) đã được thêm vào lưu lượng dòng chảy lớn nhất do vỡ đập Khe Lau 
để đưa vào bảng tính “diễn toán dòng chảy lũ do vỡ đập dạng giản hóa” ở Phụ lục 1. 

Bản đồ ngập lụt do vỡ đập được xây dựng trong ArcGIS từ kết quả từ diễn toán lũ do vỡ đập 
và bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 10.000. 
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4.0 KẾT LUẬN 

Kết quả đánh giá Sơ bộ cho đập Khe Lau cho thấy: 

 Lưu lượng lớn nhất khi vỡ đập là 1,200 m3/s 

 Phạm vi lũ do vỡ đập cho thấy: 

˗ Vỡ liên hoàn đập nhỏ ngay phía dưới đập Khe Lau  

˗ Ngập nặng ở thượng lưu đường Quốc lộ 48 

˗ Ngập nhẹ ở hạ lưu đường Quốc lộ 48 khu vực suối Cái 

˗ Lưu lượng do vỡ đập được giả thiết không liên quan đến dòng chảy trên sông 
Con, cách đập 36 km về phía hạ lưu. 

 Số hộ gia đình và số người bị ảnh hưởng: 

˗ 26 hộ 

˗ 104 người (giả sử mỗi hộ có 4 người) 

Vì số lượng người có nguy cơ rủi ro tương đối lớn trong kịch bản vỡ đập nên khuyến cáo 
thực hiện phân tích sâu hơn ở hai mức độ Trung bình hoặc Chi tiết như đã nêu trong Tài liệu 
Hướng dẫn DDCSI (2015). 

 



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

 

Báo cáo nghiên cứu điển hình, Chương 2, Đánh Giá Sơ Bộ 5 
 

5.0 TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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Trang này được để trống có chủ ý. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 
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A1.0 PHỤ LỤC 1 
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Trang này c  tr ng có ch  ý. 
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1.0 GIỚI THIỆU 

1.1 PHẠM VI 

Báo cáo Nghiên cứu điển hình này trình bày cách áp dụng phương pháp "Đánh giá Hiểm 
họa" đã đưa ra chi tiết trong Tài liệu Hướng dẫn của Dự án Nghiên cứu An toàn Đập và 
vùng hạ lưu (DDSCI, 2015). 

Phương pháp này được áp dụng cho một công trình đập hiện có ( đập sông Sào) và một 
công trình đập đang được xây dựng (đập Bản Mồng) ở tỉnh Nghệ An. Xem Chương 1 để biết 
về vị trí, các thông số chính và thông tin mô tả các đập Sào và Bản Mồng. 

Các phần sau của Chương này đưa ra nguyên nhân gây nguy hại tới đập Sào và đập Bản 
Mồng từ việc phân tích lũ lụt (Phần 2.0), động đất (Mục 3.0) và sạt lở đất (Mục 4.0). 

1.2 MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ 

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

Ba mức độ đánh giá khác nhau (Sơ bộ, Trung bình, Chi tiết) được đưa ra trong Tài liệu 
Hướng dẫn DDCSI (2015). 

Đánh giá mức độ Trung bình/ Chi tiết được thực hiện cho đập sông Sào và đập Bản Mồng. 
Những lý do để áp dụng đánh giá Trung bình/ Chi tiết được nêu trong Chương 1, Mục 1.4.3 
và 1.4.4 của Báo cáo Nghiên cứu điển hình này. 

Phương pháp phân tích thủy văn được mô tả trong Mục 2.0 dựa trên cách tiếp cận Chi tiết 
đã nêu trong Tài liệu Hướng dẫn DDCSI (2015) (xem Bảng 1.1). Tuy nhiên, không có sẵn số 
liệu đầy đủ hoặc nguồn tài nguyên để thực hiện cách tiếp cận Chi tiết đối với đánh giá hiểm 
họa Địa chấn và Sạt lở đất, do đó các phần này thường được tiến hành đánh giá ở mức độ 
đánh giá Trung bình (xem Bảng 1.1). 

Bảng 1.1 Tổng hợp các mức độ đánh giá. 

Các Mục Đập Sào Đập Bản Mồng 

Xác định hiểm họa lũ lụt Đánh giá Chi tiết 

(Mục 2.0) 

Đánh giá Chi tiết 

(Mục 2.0) 

Xác định hiểm họa địa chấn Đánh giá Trung bình 

(Mục 3.0) 

Đánh giá Trung bình 

(Mục 3.0) 

Xác định hiểm họa sạt lở đất Đánh giá Trung bình 

(Mục 4.0) 

Đánh giá Trung bình 

(Mục 4.0) 

 



 

 

Trang này được để trống có chủ ý. 
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2.0 XÁC ĐỊNH HIỂM HỌA LŨ LỤT 

2.1 MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI 

Phần này trình bày kết quả tính toán dòng chảy VÀO và dòng chảy thoát lũ đối với các hồ 
chứa Sào và Bản Mồng ở tỉnh Nghệ An. 

Một số trường hợp dòng chảy được mô phỏng từ các trận lũ xác suất vượt hàng năm (AEP) 
1:20 đến 1: 10.000. Trường hợp lượng mưa lớn nhất khả năng (PMP) có thể được sử dụng để 
tính toán lũ cực hạn (PMF) tại hai công trình đập thông qua mô hình lượng mưa – dòng chảy. 
Diễn toán dòng chảy vào hồ chứa để xác định đường quá trình dòng chảy ra qua đập tràn. 

Lập mô hình thủy văn đểđưa ra một ví dụ về mức độ Chi tiết của nghiên cứu được mô tả 
trong Tài liệu Hướng dẫn DDCSI (2015). 

2.2 MÔ TẢ KHU VỰC NGHIÊN CỨU 

Vị trí và các lưu vực hồ chứa sông Sào và Bản Mồng được chỉ ra trong Hình 2.1.Xem mô tả 
kỹ hơn các thông số quan trọng của những công trình đập này ở Chương 1. 

 
Hình 2.1 Vị trí khu vực nghiên cứu. 

Sao 

Bản Mồng 

Catchment Area

Reservoir Areas 
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2.3 CÁC TRẠM KHÍ TƯỢNG VÀ THỦY VĂN TRONG KHU VỰC NGHIÊN CỨU 

2.3.1 Các trạm khí tượng 

Các trạm khí tượng và dữ liệu có sẵn trong khu vực nghiên cứu được trình bày trong Hình 
2.2 và Bảng 2.1.Có ba trạm khí tượng quốc gia ở Qùy Châu, Quỳ Hợp và Tây Hiếu trong 
khu vực nghiên cứu. Các trạm này đo lượng mưa, độ bốc hơi, nhiệt độ và tốc độ gió. Các dữ 
liệu được đo từ năm 1962 đến nay tại Qùy Châu, từ năm 1963 đến nay tại Quỳ Hợp, từ năm 
1960 đến nay tại TâyHiếu. 

Ngoài ra, có một số trạm khí tượng tại các nông trại như Nông Trường 3/2 hoặc trạm thủy 
văn Nghĩa Khánh, các trạm này cũng quan trắc đo dữ liệu lượng mưa. Tuy nhiên, những 
dữ liệu đo không liên tục và cần phải kiểm tra độ tin cậy của các số liệu này. Kết quả cho 
thấy dữ liệu từ các trạm khí tượng Quỳ Châu, Quỳ Hợp và TâyHiếu được sử dụng cho 
nghiên cứu này. 

 
Hình 2.2 Vị trí các trạm đo mưa. 
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Bảng 2.1 Danh sách các trạm đo mưa trong khu vực nghiên cứu. 

ID Tên trạm đo Giai đoạn Sô năm Kinh độ Vĩ độ Thông số đo 

1 Qùy Châu (M) 1960-đến nay 53 19.55 105.1167 X,U,T,Z,V,G 

2 Qùy Hợp (M) 1963-đến nay 50 19.31667 105.1167 X,U,T,Z,V,G 

3 Tây Hiếu (M) 1960-đến nay 53 19.31667 105.4 X,U,T,Z,V,G 

4 ChâuTiên 1963-1990 29 19.35 105.1333 X 

5 Nông Trường 3-2 1963-1990 29 19.36667 105.4 X 

6 Đông Hiêu 1927-1944,1963-1978 34 19.3 105.05 X 

7 Tân Hợp 1963-1982 20 19.03333 105.1167 X 

8 XómGia 1962-1970 13 - - X 

9 Sông Con 1960-1987 18 - - X 

10 Phú Son 1963-1976 15 - - X 

11 QùyChâu (H) 1962-2006 45 19.55861 105.1447 X 

12 Nghĩa Khanh (H) 1972-2006 35 19.20444 105.3956 X 

X: lượng mưa; Z: bốc hơi; T: nhiệt độ; V: tốc độ gió; U: độ ẩm; G: ánh nắng mặt trời. 
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2.3.2 Các trạm thủy văn 

Trên lưu vực sông Hiếu, các trạm thủy văn đo đạc số liệu mực nước (từ đó tính được lưu 
lượng), dòng chảy bùn cát và chất lượng. Các trạm thủy văn và dữ liệu có sẵn trong khu vực 
nghiên cứu được trình bày trong Hình 2.3 và Bảng 2.2. 

Trạm đo Qùy Châu được liệt kê trong Bảng 2.2 là một trạm cấp 1. Trạm đo này nằm ở km 
42 thượng lưu đập Bản Mồng, trạm này đo mực nước, lưu lượng xả và lượng bùn cát lơ 
lửng, các dữ liệu liên tục từ năm 1962 đến nay. Trạm đo Nghĩa Đàn được đặt tại thị xã 
Thái Hòa, khoảng 25 km về phía hạ lưu đập Bản Mồng. Trạm này được đo từ năm 1958 
đến năm 1971, sau đó chuyển đến Nghĩa Khánh cách khoảng 15 km về hạ lưu. Trạm mới 
này được đo từ năm 1971 đến nay, các dữ liệu có sẵn tại các đo trạm này là mực nước, 
lưu lượng xả, chất lượng nước và lượng bùn cát lơ lửng. Trạm Bản Mồng là một trạmriêng 
biệt, nằm ở 300 m về phía hạ lưu đập Bản Mồng và chỉ đo mực nước và lưu lượng xả từ 
năm 1964 đến 1967. 

 
Hình 2.3 Vị trí các trạm đo. 

Bảng 2.2 Danh mục các trạm đo trong khu vực. 

ID Trạm đo Giai đoạn Số năm Kinh độ Vĩ độ Thông số đo 

1 Qùy Châu 1962– đến nay 45 19.55861 105.1447 H,Q,R 

2 NghĩaKhánh 1972– đến nay 37 19.20444 105.3956 H,Q,R 

3 Nghĩa Đàn 1958–1971 13 19.32278 105.3939 H,Q,R 

4 Bản Mồng 1964–1969 6 19.44778 105.3136 H,Q 

H: mực nước; Q: lưu lượng dòng chảy; R: độ trầm tích. 
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2.4 LŨ THIẾT KẾ VỚI CHU KỲ LẶP CỤ THỂ 

2.4.1 Tổng quan 

Dòng chảy đến của các trận lũ thiết kế với các chu kỳ cụ thể được sử dụng làmdữ liệu đầu 
vào cho các kịch bản vỡ đập sử dụng phân tích tần suất lũ và công thức Xokolopski để tính 
toán. Lũ thiết kế cho thấy các giá trị của mực nước lũ, dòng chảy hoặc dung tích được sử 
dụng để phân loại theo độ lớn kết cấu hoặc để phân định vùng lũ. Thông thường, lũ thiết kế 
là chu kỳngập lụt cụ thể hoặc xác suất vượt hàng năm (AEP). Một loạt các AEPs đã được 
xác định trong báo cáo nghiên cứu này. 

Hình 2.3 cho thấy không có trạm đo trực tiếp tại vị trí đập sông Sào do đó việc tính toán tần 
suất lũ cho sông này tốt nhất bằng công thức thực nghiệm Sokolopski. Để có được kết quả 
này nên sử dụng dữ liệu lượng mưa tại trạm đo gần nhất Tây Hiếu. Cần lưu ý rằng do phạm 
vi lưu vực sông Sào(142 km2) tương ứngvới các lưu vực Qùy Châu hoặc Nghĩa Khánh 
(2,010 km2 và 4.042 km2) nên việc chuyển dữ liệu về tần suất lũ từ những trạm đo này cho 
lưu vực sông Sào là không thích hợp. 

Trạm đo Bản Mồng đo dòng chảy tại vị trí đập Bản Mồng, thời gian ghi chép không thích hợp 
để phân tích thống kê. Các trạm đo gần hơn như Quỳ Châu hoặc NghiaKhanh được lựa 
chọn để phân tích tần suất lũ vì các trạm đo này có một loạt dữ liệu dòng chảy ghi chép đầy 
đủ trong mộtthời gian dài (khoảng 50 năm). Dữ liệu tần suất dòng chảy tại các trạm này đã 
được chuyển cho lưu vực hồ chứa Bản Mồng. Hình 2.3 cho thấy trạm đo dòng chảy Nghĩa 
Đàn nằm trong khu vực nghiên cứu. Tuy nhiên trạm này đã ngừng hoạt động trong một thời 
gian trước do đó không được đưa vào xem xét trong phân tích. 

2.4.2 Phân tích tần suất lũ 

Phân tích thống kê dòng chảy được ghi chép là phương pháp cơ bản để tính toán các mối 
quan hệ tần suất lũ khi có đầy đủ số liệu. Thực tế, giả sử dữ liệu này được đưa vàophân tích 
bằng cách lựa chọn lưu lượng xả lớn nhất hàng năm. Bằng cách tính này đã xác định được 
một loạt số liệu về lưu lượng xả lớn nhất trong năm tại QùyChâu và Nghĩa Khánh. Đây là dữ 
liệu phổ biến nhất trong số các dữ liệu được sử dụng trong phân tích tần suất lũ. 

Phương pháp phân bố xác suấtthường được sử dụng để mô hình hóa hàng loạt số liệu tối 
đa hàng năm là phương pháp phân bốLog-Pearson Loại III hoặc Kritsky-Menken. Trong 
nghiên cứu này phân bố Log-Pearson Loại III được lựa chọn do tính linh hoạt của phương 
pháp này vì phương pháp này có ba thông số có thể đưa ra các hình dạng của hàm mật độ. 

Khi xem xét các dữ liệu dòng chảy lớn nhất tại QùyChâu và Nghĩa Khánh, chúng tôi nhận 
thấy mực nước lũ lớn nhất năm 2007 tại Qùy Châu là rất cao (QQuyChau2007 = 4807 m3/s) và 
được xuất hiện trong cơn bão Lekima đổ bộ vào Việt Nam ngày 03 tháng 10 năm 2007. 
Dòng chảy này lớn hơn ba lần lưu lượng dòng chảy lớn nhất giai đoạn 1961-2009 
(QQuyChau61-09 = 1.518 m3/s). Phân tích tần suất lưu lượng dòng chảy lớn nhất tại QùyChâu 
và NghĩaKhánh được tính toán và trình bày trong Bảng 2.3, tại đây lưu lượng dòng chảy 
được đưa ra làm hàm của Xác suất Vượt Hàng năm (AEP). Qtbđược xác định trong Bảng 
2.3 có thấy dòng chảy lớn nhất trung bình qua các chu kỳ được ghi chép. Đường cong tần 
suất dòng chảy tại QùyChâu và NghĩaKhánh được thể hiện trong Hình A1.1 và Hình A 1.2 
tại Phụ lục 1. 
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Bảng 2.3 Tính toán dòng chảy lớn nhất(m3/s) tại Qùy Châu và Nghĩa Khánh. 

Trạm đo Qtb 
Xác suất vượt hàng năm 

0.01% 0.02% 0.1% 0.2% 0.5% 1% 2% 5% 

Qùy Châu 1518 8048 7521 6241 5696 4974 4426 3877 3148 

NghĩaKhánh 2504 10591 10022 8631 8023 7203 6566 5912 5008 

Theo Quy chế QPTL-C-6-77, không chú ý đến ảnh hưởng của hồ và hồ chứa trong khu vực, 
lũ thiết kế theo chu kỳcụ thể đối với hồ chứa Bản Mồng có thể được tính toán thông qua 
phương trình hồi quy dưới đây. Các kết quả được trình bày trong Bảng 2.4. 

 

Trong đó 

QmaxPds = lưu lượng lũ thiết kế với chu kỳ lặp nào đó tại vị trí công trình đập 

qmaxPst = module dòng chảy đỉnh với chu kỳ lặp nhất định tại vị trí trạm đo 

Fds = Diện tích lưu vực tính tới vị trí đập 

Fst = Diện tích lưu vực tính tới trạm quan trắc 

δds ,δst = Hệ số ảnh hưởng của hồ ở thượng nguồn (trong trường hợp δds = δ st=1) 

n = yếu tố điều chỉnh phụ thuộc vào vị trí, dựa vào Vietnam Hydrometeological Atlas 
(n=0.452 cho sông Cả) 

Bảng 2.4 Tính toán dòng chảy đỉnh (m3/s) tại đập Bản Mồng dựa vào các trạm đo QùyChâu và NghĩaKhánh. 

Trạm đo F (km2) 
Xác suất vượt hàng năm 

0.01% 0.02% 0.10% 0.20% 0.50% 1% 2% 5% 

Qùy Châu 2010 8048 7521 6241 5696 4974 4426 3877 3148 

Nghĩa Khánh 4042 10591 10022 8631 8023 7203 6566 5912 5008 

Bản Mồng (Quỳ Châu) 

2800 

9652 9019 7485 6831 5964 5308 4649 3775 

Bản Mồng (Nghĩa Khánh) 8661 8196 7058 6561 5890 5370 4834 4096 

2.4.3 Công thức Sokolovsky 

Công thức Sokolopski đưa ra một phương pháp tính toán lũ lớn nhất từ cường độ mưa. 
Công thức này được công bố trong Quy chế QP.TL-C-6-77 và được trình bày dưới đây: 

0.287.  

Trường hợp, α là hệ số lũ, tương ứngvới α = 0,92 đối với nghiên cứu này.HTP là tổng lượng 
mưa trong thời gian lũ xảy ra ứng với AEP khác nhau. HTP = Hnp.ΨTP, trong đó HNP là lượng 
mưa hàng ngày tại TâyHiếu, đối với trường hợp hồ chứa sông Sào, với AEP, P. ΨTP phụ 
thuộc vào thời gian tập trung, trong trường hợp này ΨTP = 0,755 cho hồ chứa sông Sào. 
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Đường cong tần suất lượng mưa tối đa 1 ngày tại Tây Hiếu được trình bày trong Hình A1.3 
trong Phụ lục 1. Các kết quả được hiển thị trong Bảng 2.5. 

Bảng 2.5 Các giá trịHTP(mm) đối với Các tần suất lũ vượt hàng năm (P). 

 P 0.01% 0.02% 0.10% 0.20% 0.50% 1% 2% 5% 

Hnp (TayHieu) 460 432 400 381 366 332 310 277 

HTP (Sao) 347 326 314 292 263 240 217 186 

H0 là sự suy giảm lượng mưa ban đầu, tương đương với 21 mm cho khu vực nghiên cứu. TP 

là thời gian mực nước đến đỉnh. 	
.

; L là chiều dài sông; Vmax là vận tốc tối đa tại 

kênh thoát nước. Do không có dữ liệu vận tốc đo được tại các các kênh thoát nước nên giả 
định tốc độ tối đa tại kênh này là 2,4 m/s cho sông Sào. Vì vậy, TP là 4,29 h cho sông Sào.  
là hệ số điều chỉnh ảnh hưởng của hồ, đối với nghiên cứu này δ = 1. F là diện tích lưu vực 
sông. Hệ số f là hệ số điều chỉnh hình dạng đường quá trình lũ, tương đương 0,7, dựa vào 
Quy chế QP.TL-C-6-77. 

Q0 là dòng chảy cơ bản.Giả định Q0 bằng lưu lượng trung bình hàng năm của sông Sàolà 
5,54 m3/s. 

Dựa vào các thông số trên việc phân tích tần suất dòng chảy cho sông Sào sử dụng công 
thức Sokolovsky được nêu trong Bảng 2.6. 

Bảng 2.6 Tính toán dòng chảy lớn nhất (m3/s) sử dụng công thức Sokolovsky. 

Vị trí 
Xác suất vượt hàng năm 

0.01% 0.02% 0.10% 0.20% 0.50% 1.00% 2.00% 5.00% 

Sông Sào 1860 1739 1670 1546 1378 1250 1121 945 

2.4.4 Phân tích kết quả 

Lưu lượng xả lớn nhất đối với các AEPs tại hồ chứa Bản Mồng và sông Sào sử dụng 
phương pháp tính toán mô tả trong Mục 2.4.2 đến 2.4.3 được so sánh ở Bảng 2.7. 

Bảng 2.7 Tính toán lưu lượng xả lớn nhất (m3/s) tại đập Bản Mồng bằng các phương pháp khác nhau. 

Vị trí 
Xác suất vượt hàng năm 

0.01% 0.02% 0.10% 0.20% 0.50% 1.00% 2.00% 5.00% 

Bản Mồng 

(Qùy Châu) 
9652 9019 7485 6831 5964 5308 4649 3775 

Bản Mồng 

(Nghĩa Khánh) 
8661 8196 7058 6561 5890 5370 4834 4096 

Sông Sào 

(Sokolovsky) 
1860 1739 1670 1546 1378 1250 1121 945 

Như chúng ta có thể thấy trong Hình 2.3, các lưu vực Qùy Châu, Bản Mồng và Nghĩa Khánh 
nằm trên dòng chảy chính của sông Hiếu. Tuy nhiên, diện tích lưu vực Bản Mồng (2,800km2) 
và Qùy Châu (2,010km2) là tương tự nhau nên tính toán lưu lượng dòng chảy lớn nhất cho 
hồ chứa Bản Mồng dựa vào hồ sơ ghi chép dòng chảy của Qùy Châu. 
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Do phạm vi của lưu vực sông Sào (142 km2) so với các lưu vực Qùy Châu và Nghĩa Khánh 
(2,010 km2 và 4.042 km2 tương ứng) nên việc chuyển dữ liệu lưu lượng dòng chảy lũ lớn 
nhất được đo từ các trạm Qùy Châu và Nghĩa Khánh cho lưu vực sông Sào là không thích 
hợp. Vì vậy công thức Sokolopski được sử dụng để tính toán lưu lượng dòng chảy lớn nhất 
cho sông Sào dựa trên số liệu lượng mưa tại vị trí Tây Hiếu. 

Bảng 2.8 nêu ra dòng chảy lũ lớn nhất đã được tính cho hồ chứa Bản Mồng và hồ chứa 
sông Sào dựa trên những tính toán của nghiên cứu này. Ngoài ra, tính toán lũ lớn nhất được 
sử dụng cho việc thiết kế đập Bản Mồng được lấy từ các báo cáo thiết kế đập (HECII, 2010) 
và các nguyên tắc vận hành hồ chứa sông Sào (Quyết định số 06/2008 / QDUBND) và được 
tóm tắt trong Bảng 2.8 để so sánh. 

Bảng 2.8 cho thấy các dòng chảy tính toán và dòng chảy thiết kế hồ Bản Mồng có thể được 
so sánh một cách hợp lý với sự chênh lệch chỉ 1% hoặc 2%. Đối với các hồ chứa sông Sào 
các kết cấu công trình được hoàn thành vào năm 2003 trước khi xảy ralũ lớn năm 2007 (bão 
Lekima). Điều này dẫn đến việc tính toán lưu lượng lũ lớn nhất từ thiết kế ban đầu có thể ít 
hơn so với những tính toán trong nghiên cứu này. 

Bảng 2.8 Xả lũ lớn nhất (m3/s) cho các hồ chứa Bản Mồng. 

Trạm đo 
Xác suất vượt hàng năm 

0.01% 0.02% 0.10% 0.20% 0.50% 1.00% 2.00% 5.00% 

Bản Mồng 
9652 

(-) 

9019 

(-) 

7485 

(7754) 

6831 

(7076) 

5964 

(6173) 

5308 

(5495) 

4694 

(-) 

3775 

(3896) 

Sông Sào 
1860 

(-) 

1739 

(-) 

1602 

(-) 

1519 

(1455) 

1457 

(-) 

1312 

(1224) 

1214 

(-) 

1072 

(-) 

Ghi chú: Tính toán lũ từ báo cáo thiết kế đập được để trong ngoặc đơn nếu có. 

2.4.5 Đường quá trình dòng chảy lũđến hồ 

Dựa vào Quy chế QP.TL-C-6-77, lũ thiết kế dòng chảy đối với hồ chứa sông Sào được hình 
thành dựa trên hình đồ thị tam giác đượcsử dụng cho lưu vực hồ chứa nhỏ. Những hình tam 
giác này xuất phát từ lũ thiết kế lớn nhất Qp trong Bảng 2.8 để có được các đỉnh của tam 
giác và tổng khối lượng W là diện tích của hình tam giác. Những giá trị tổng khối lượng thiết 
kế được xác định căn cứ vào tổng lượng mưa trong Bảng 2 8 trừ đi tổn thất ban đầu (HTP - 
H0). Tỷ lệ giữa thời gian lũ xuống tr và thời gian lũ lên tpđược tính theo phương pháp kinh 
nghiệm và bằng 2 đối với lưu vực có sự chi phối từ điều hành hồ chứa ở mức độ thấp và 
bằng 3 nếu sự chi phối này ở mức độ cao. Trong trường hợp này chúng ta sử dụng tr/ tp = 
2. Tổng thời gian lũ Tb có thể được tính toán bằng phương trình dưới đây. Đối với tất cả 
AEPs, TB là khoảng gần 13 giờ. 

1800
	
0.555 ∗ ∗

 

Dòng chảy đến của lũ thiết kế cho đập Bản Mồng dựa vào thời gian quan trắc dòng chảy tại 
trạm đo Quỳ Châu khi xảy ra lũ từ ngày 3/10/2007 đến 07/10/2007. Tỷ lệ lưu lượng đỉnh củalũ 
thiết kế với lưu lượng đỉnh quan trắc được sử dụng để mở rộng phạm vi quan trắc được. 

Trận lũ tháng 10/2007 được lựa chọn vì có lượng mưa rất lớn xảy ra trong khu vực nghiên 
cứu. Trong thời gian này lượng mưa một ngày ở Tây Hiếu ghi chép được có giá trị cao nhất 
trong thời gian 50 năm. Trong khoảng thời gian này lượng mưa tại Quỳ Châu & Qùy Hợp 
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được xếp tương ứng thứ 2 và thứ 4.Dòng chảy lũ lớn nhất ghi chép được tại Quỳ Châu là 
4820 m3/s vào ngày 5/10/2007. 

Các đường quá trình lũ thiết kế dòng chảy đến hồ chứa sông Sào và Bản Mồng được thể 
hiện trong Hình 2.4 và Hình 2.5. Số liệu sử dụng để xây dựng những hình này được đưa ra 
trong Bảng A1.1 và Bảng A 1.2 của Phụ lục 1. 

 
Hình 2.4 Lũ thiết kế của hồ chứa sông Sào. 

 
Hình 2.5 Lũ thiết kế của hồ chứa Bản Mồng. 
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2.4.6 Một số vấn đề chưa chắc chắn 

Những ghi chép về lượng mưa và dòng chảy được sử dụng để tính toán tần suất lũ xảy ra 
trong khoảng 50 năm. Do đó các kết quả phân tích tần suất lũ được áp dụng một cách thận 
trọng đối với các sự cố xảy ra có xác suất thấp (sự cố xác suất vượt hàng năm 0,2%) vì có 
sự không chắc chắn lớn về các giá trị ngoại suy đối với các tính toán lũ có tần suất xảy ra 
thấp như vậy. 

2.5 DÒNG CHẢY ĐẾN CỦA LŨ THIẾT KẾ ĐỐI VỚI LŨ LỚN NHẤT KHẢ NĂNG 

Lũ Lớn nhất khả năng (PMF) được tính toán từ Lượng mưa Lớn nhất khả năng (PMP) thu 
thập được cho lưu vực tiêu thoát nước. PMP được tính toán bằng cách sử dụng hai phương 
pháp đó là phương pháp thống kê của Hirshfield (WMO, 2009) và các phương pháp Tối đa 
hóa Khả năng ảnh hưởng của bão (Nguyen Doan & 2009). Mô hình lượng mưa dòng chảy 
được xây dựng để chuyển PMP thànhPMF như được mô tả trong các phần sau. 

2.5.1 Lượng mưa Lớn nhất Khả năng 

2.5.1.1 Phương pháp thống kê của Hershfield 

Phương pháp thống kê Hershfield tính toán PMP sử dụng phương pháp yếu tố tần suất. Nền 
tảng của phương pháp này dựa trên phương trình tần suất chung: 

.  

Trong đó	 ,  là độ lệch trung bình và tiêu chuẩn tương ứng.K là hệ số tần suất. Do đó, 
.  

Theohướng dẫn WMO (2009) "Sổ tay tính toán Lượng mưa Lớn nhất Khả năng ", lượng 
mưa tối đa trong ngày tại các trạm đo Qùy Châu, Quỳ Hợp và Tây Hiếu được lựa chọn để 
đưa racác giá trị đầu vào trong việc tính toán PMP chung. Các bước trong hướng dẫn WMO 
(2009) được áp dụng như sau: 
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1. Điều chỉnh 	và S sao cho lượng mưa quan trắc lớn nhất và cho cả chuỗi quan trắc 

Giá trị trung bình điều chỉnh	 ) và độ lệch tiêu chuẩn (S) đối với lượng mưa 1 ngày lớn nhất 
được xác định tại các trạm đo Qùy Châu, Quỳ Hợp và Tây Hiếu dựa vào độ dài chuỗi số liệu 
và giá trị trung bình của lượng mưa 1 ngày lớn nhất. Lượng mưa trung bình điều chỉnh ( ) và 
độ lệch tiêu chuẩn (S) được xác định trong Bảng 2.9 và Bảng 2.10. Các giá trị Kx, Ks đã được 
điều chỉnh dựa trên tỷ lệ giữa trận mưa lớn nhất quan trắc được đối với lượng mưatrung bình 
và độ lệch tiêuchuẩn tương ứng, và KnS, KnX là những yếu tố xác định từđộ dài chuỗi số liệu. 
Những giá trị này là căn cứ xác định Hình A2.1 đến Hình A 2.3 trong Phụ lục 2. 

Bảng 2.9 Giá trị điều chỉnh đối với lượng mưa1 ngày lớn nhất tại 3 trạm quan trắc. 

Trạm đo (mm) 
Độ dài chuỗi số liệu 

(số năm) 
 KnX KX 	đã	đ ề 	 ỉ (mm) 

Qùy Châu 138 46 0.97 1 0.98 135 

Qùy Hợp 135 45 0.98 1 1 135 

Tây Hiếu 163 52 0.98 1 1 163 

Bảng 2.10 Độ lệch tiêuchuẩn đã điều chỉnh đối với lượng mưa1 ngày lớn nhất tại 3 trạm quan trắc. 

Trạm đo S (mm) 
Độ dài chuỗi số liệu 

(số năm) 
 KnS KS 

S đã điều 

chỉnh 

(mm) 

Qùy Châu 58 46 0.91 1.01 1.10 65 

Qùy Hợp 40 45 0.86 1.01 0.92 37 

Tây Hiếu 64 52 0.93 1.00 1.20 77 

 

2. Xác đinh  và Cv đối với hồ chứa Bản Mồng và sông Sào 

Hệ số biến thiên (Cv)vàđộ sai lệch chuẩn chia cho giá trị trung bình, được dùng trong các 
tính toán tiếp theo. Giá trị của Cv được xem là số liệu thống kê ổn định hơn so với giá trị S 
và X nên được vẽ trên bản đồ và được trình bày trong Hình 2.6 và Hình 2.7 và Bảng 2.11. 
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Hình 2.6 Bản đồ lượng mưa lớn nhất trung bình năm. 

 
Hình 2.7 Bản đồ hệ số biến thiêncho lượng mưa lớn nhất năm. 

Bảng 2.11 Lượng mưa trung bình và hệ số biến thiên (đã được điều chỉnh) đối với lượng mưa 1 ngày lớn 
nhất tại các hồ chứa. 

Trạm đo  (mm) Cv 

Sông Sào 156 0.39 

Bản Mồng 140 0.39 

Quy Hop (M) 

Quỳ Châu (M) 

TayHieu (M) 

 

Quy Hop (M)

Quỳ Châu (M) 

TayHieu (M) 

Meteorological 
Station 

Contour line 

River 

Lake 



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

 

Báo cáo Nghiên cứu điển hình, Chương 3, Xác định hiểm họa 15 
 

3. Xác định PMP cho các hồ chứa Bản Mồng và sông Sào 

Các giá trị PMP tại các vị trí đập Bản Mồng và sông Sào được tính toán bằng cách sử dụng 
mối quan hệ sau đây: 

1 .  

Giá trị KPMP thay đổitheo thời gian mưa và trung bình lượng mưa tối đa hàng năm, những giá 
trị này được xác định dựa vào Hình A2.4 trong Phụ lục 2. Theo Hershfield, các giá trị 
PMPthu thập được bằng phương pháp thống kê xác suất được nhân với 1,13 nếu sử dụng 
dữ liệu có khoảng cách thời gian 24h. Giá trị của PMP có thể thu đượctại các vị trí đập Bản 
Mồng và sông Sào và được trình bày Bảng 2.12. 

Bảng 2.12 Giá trị PMP 1 ngày tính toán được cho hồ chứa sông Sào và Bản Mồng theo phương pháp thống 
kê xác suất. 

Trạm đo  (mm) Cv KPMP K PMP (mm) 

Sông Sào 156 0.39 13.7 1.13 1118 

Bản Mồng 140 0.39 14.0 1.13 1022 
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2.5.1.2 Tối đa hóa khả năng ảnh hưởng của trận bão nhất định 

Cơn bão Tháng 10 năm 2007 (xem phần trước) được lựa chọn để tối đa hoá khả năng ảnh 
hưởng vì theo ghi chép đây là cơn lũ lớn nhất trong lịch sử. Quá trình tối đa hóa được thực 
hiện theo ba bước chính như sau: 

1. Tối đa hóa độ ẩm 

Tối đa hóa độ ẩm của các cơn bão tại vị trí xảy ra bão, tức là không thay đổi vị trí,được tính 
toán bằng cách nhân lượng mưa quan trắc được với tỷ lệ độ ẩm tối đa rm 

 

Trong đó, Wm là lượng mưatối đacó thể xảy ra đối với vị trí đã lựa chọn và Ws là lượng nước 
được tính toán cho cơn bão. 

Dựa vào số liệu lượng mưa hàng ngày, cáctrận bão điển hình tại Qùy Châu, Tây Hiếu và 
Quỳ Hợp được lựa chọn cho tính toán. Nhiệt độ điểm sương của bão liên tục trong 12 giờ 
đối với các cơn bão cụ thể được trình bày trong Bảng 2.13. 

Những thay đổi theo mùa trong việc hình thành bão đã làm hạn chế về khả năng tối đa hóa 
độ ẩm. Trong thực tế, việc điều chỉnh độ ẩm được thực hiện trên cơ sở nhiệt độ điểm sương 
tối đa liên tục trong 12 giờ cùng một thời điểm xảy ra bão trong năm hoặc xảy ra thường 
xuyên hơn nhiệt đô điểm sương tối đa liên tục 12 giờ trong vòng 15 ngày tối đa theo mùa. Vì 
vậy, nhiệt độ điểm sương tối đa liên tục 12 giờ trong vòng 15 ngày trong thời gian dài đã 
được xử lý và thể hiện trong Bảng 2.13. 

Bảng 2.13 Nhiệt độ điểm sương lớn nhất và trong khoảng 12h của trận bão. 

Trạm đo 
Cơn bão cụ thể Trong thời gian dài 

Ngày Nhiệt độ điểm sương (0C) Ngày Nhiệt độ điểm sương(0C) 

Qùy Châu 10/4/07 18.8 10/12/03 26.2 

Qùy Hợp 10/4/07 22.3 10/13/87 26.7 

Tây Hiếu 10/4/07 23.9 10/11/87 26.7 

Cả bão và nhiệt độ điểm sương lớn nhất đều được giảm đến mức hPa 1000. Cao trình của 
các trạm đo có thể được lấy từ DEM. Những giá trị này được xác định dựa vào Hình A3.1 tại 
Phụ lục 3 và được đưa ra trong Bảng 2.14. 

Bảng 2.14 Mức 1000-hPa tối đa và nhiệt độ điểm sương liên tục trong 12 giờ. 

Qùy Châu Qùy Hợp Tây Hiếu 

Bão cụ thể (0C) 20 22.5 24 

Trong thời gian dài (0C) 27 27 27 

Dựa vào Bảng 3.1 trong Phụ lục I "Sổ tay tính toán Lượng mưa Lớn nhất Khả năng” WMO 
(2009), lượng nước rơi xuống (mm) trong không khí với độ cao cụ thể đã được xác định. 
Sau đó, tỷ lệ độ ẩm được tính toán và trình bày trong Bảng 2.15. 
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Bảng 2.15 Tỷ lệ giữa độ ẩm và lượng nước. 

Qùy Châu Qùy Hợp Tây Hiếu 

Wm (mm) 90.0 93.4 94.4 

Ws (mm) 49.1 62.9 73 

rm 1.85 1.48 1.29 

2. Tối đa hóa khả năng ảnh hưởng của gió 

Tỷ lệ tối đa hóa ảnh hưởng của gió (rW) chỉ đơn giản là tỷ lệ tốc độ gió trung bình tối đa trong 
một thời gian cụ thể và hướng gió thu thập được từ số liệu đo đạc trong thời gian dài so với 
tốc độ gió lớn nhất trung bình tối quan trắc được trong cùng khoảng thời gian và hướng gió 
của trận bão đượng dung trong phép tối đa hóa. 

Dữ liệu về gió ở tầng sát mặt đất thường được sử dụng làm chỉ số chuyển động gió vì quan 
trắc gió ở tầng cao hơn được thực hiện ở ít trạm đo hơn và trong thời gian ngắn hơn. Trong 
trường hợp này dữ liệu gió gồm có tốc độ gió và hướng gió tại Qùy Châu, Quỳ Hợp và Tây 
Hiếu được sử dụng để tối đa hóa ảnh hưởng của cơn bão ngày 4/10/2007. 

Trong cơn bão này, hướng gió chínhlà hướng đông cùng với sự kết hợp hướng gió với dòng 
khí ẩm vào từ Biển Đông. 

Tốc độ gió lớn nhất trung bình trong trong vòng 24h trong thời gian bão và trong khoảng thời 
gian dài hạn tại Qùy Châu, Quỳ Hợp và Tây Hiếu được tính toán và trình bày trong Bảng 
2.16. Trong bảng này tốc độ gió lớn nhất trung bình trong thời gian dài tại Qùy Châu và Tây 
Hiếu được tính toán trực tiếp từchuỗi số liệu đo đạc được trong thời gian dài (1962-2012). 

Đối với trạm đo Quỳ Hợp, chuỗi số liệu đo đạc về gió trong thời gian ít hơn 50 năm (1968-
2012). Để xây dựng tốc độ gió giới hạn thì yêu cầu giá trị đo trong 100 năm do đó chuỗi số 
liệu trong 50 năm đã được ngoại suy. Các kết quả phân tích tần số tốc độ gió được nêu ở 
Hình A3.1 trong Phụ lục 3. Kết quả tốc độ gió lớn nhất trung bình và các hướng gió tại các 
trạm đo được tóm tắt trong Bảng 2.16. 

Bảng 2.16 Tốc độ gió lớn nhất trung bình và hướng gió trong cơn bão cụ thể và trong khoảng thời gian dài. 

Trạm đo 
Cơn bão cụ thể Trong thời gian dài 

Kd 
Tốc độ gió Hướng gió Tốc độ gió Hướng gió 

Qùy Châu 3.50 E 4.00 E 1.14 

Qùy Hợp 4.00 E 4.38 E 1.10 

Tây Hiếu 4.25 E 4.50 E 1.06 
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3. Tính toán PMP 

Việc tính toán PMP bằng giá trị tối đa hóa của độ ẩm và gió tại Qùy Châu, Quỳ Hợp và Tây 
Hiếu được tóm tắt trong Bảng 2.17. Dựa trên những giá trị này, đa giác Theissen PMP trong 
1 ngày được thể hiện trong Hình 2.8. Theo hình này thì PMP cho 1 ngày ở hồ chứa Bản 
Mồng và sông Sào được chỉ ra trong Bảng 2.18. 

Bảng 2.17 Tính toán PMP. 

Trạm đo X (mm) Kd Kw PMP (mm) 

Qùy Châu 304 1.25 1.14 434 

Qùy Hợp 272 1.31 1.10 389 

Tây Hiếu 345 1.29 1.06 471 

 
Hình 2.8 Lập bản đồ PMP của hồ chứa theo phương pháp tối đa hóa ảnh hưởng của bão. 

Bảng 2.18 Tính toán PMP trong1 ngày cho hồ chứa sông Sào và Bản Mồng theo phương pháp tối đa hóa ảnh 
hưởng của bão. 

Trạm đo PMP (mm) 

Sông Sào 471 

Bản Mồng 432 

Quy Hop (M)

Quỳ Châu (M) 

TayHieu (M) 

Bản Mồng

Sao 

Meteorological 
Station 

River  

Catchment 

Theissen Polygon 

Lake 
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2.5.1.3 So sánh các phương pháp tính toán PMP 

Từ các kết quả của hai phương pháp tính toán PMP (xem Bảng 2.12 và Bảng 2.18) cho thấy 
các kết quả thu được có sự khác nhau đáng kể. Tuy nhiên phương pháp tối đa hóa ảnh 
hưởng của bão cho kết quả đáng tin cậy hơn vì phương pháp luận của cách tính này được 
xác định một cách rõ ràng và tại một vị trí cụ thể. Theo đó, các kết quả từ phương pháp tối 
đa hóa ảnh hưởng của bão được lựa chọn (xem Bảng 2.18). Tóm lại, PMP trong 1 ngày tại 
hồ chứa sông Sào và Bản Mồng tương ứng là 471mm và 432mm. 

2.5.1.4 Phân bố PMP theo thời gian 

Đối với lưu vực sông Sào thì thời gian mưa tập trung không đến 1 ngày, do đó quá trình tính 
toán PMP thời gian 3 hoặc 5 ngày là không liên quan. Trong nghiên cứu này biểu đồ phân 
bố lượng mưa SCS Type II trong 24 giờ được sử dụng cho việc phân bố PMP theo thời 
giantại sông Sào. Việc phân phối này cho ra kết quả không phù hợp nhấtcủa lưu lượng đến 
hồ sông Sào. Hình 2.9 cho thấy việc phân phối PMP theo thời gian cho sông Sào. 

Đối với lưu vực Bản Mồng thì thời gian mưa tập trung hơn một ngày. Việc tính toán PMP 3 
ngày và 5 ngày dựa trên PMP 1 ngày và đồ thị tỷ lệ KT ~ T. Mô hình lượng mưa từ 01h ngày 
02/10/2007 đến 00h ngày 08/10/2007 được sử dụng làm mẫu thử nghiệm cho lưu vực Bản 
Mồng. Từ mẫu thử nghiệm này đường cong tỷ lệ KT ~ T được xây dựng và trình bày trong 
Hình 2.10, trong đó trục X là thời gian. Trục Y - giá trịKT là tỷ lệ tổng lượng mưa tối đa trong 
ngày X (X là từ 1-5 ngày) với lượng mưa tối đa 1 ngày của các mẫu thử nghiệm. Các kết 
quả PMP tại các thời điểm khác nhau củahồ chứa Bản Mông được nêu trong Bảng 2.19. 

Hình 2.11 cho thấy phân bố PMP theo thời gian đối với hồ BảnMồng. 

 
Hình 2.9 Phân bố PMP theo thời gian đối với sông Sào. 
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Hình 2.10 Đồ thị tỷ lệ KT ~ T. 

Bảng 2.19 PMP cho hồ chứa Bản Mồng trong các thời điểm khác nhau. 

PMP(mm) 

Ngày 1 2 3 4 5 

KT 1.00 1.23 1.45 1.62 1.67 

Bản Mồng 432 531 627 699 722 

 

Hình2.11 Phân bố PMP theo thời gian cho hồ chứa Bản Mồng. 
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2.5.1.5 Những thông số đầu vào mô hình 

Xây dựng mô hình lượng mưa – dòng chảy HEC-HMS của lưu vực tiêu thoát nước hồ chứa 
Bản Mồng và sông Sào được thực hiện để xác định đường quá trình dòng chảy vào hồ 
PMF. Có sẵn phần mềm phạm vi chung do Army Corp of Engineers của Mỹ xây dựng, HEC-
HMS là một mô hình máy tính mô phỏng các quá trình lượng mưa-diễn toán-dòng chảy cho 
lưu vực. Các mô hình HEC-HMS yêu cầu tính toán bốn thành phần chính: bão thiết kế, tổn 
thất dòng chảy, biến đổi đường quá trình và diễn toán kênh. Có sẵn nhiều lựa chọn nữa để 
để thực hiện mô phỏng dòng chảy cơ bản. 

Việc mô tả lưu vực sử dụng DEM có độ phân giải 30m, là kết quả phân tích AsterGDEM kết 
hợp với với phần mềm HEC-GeoHMS. Mỗi giá trị độ cao riêng lẻ được ấn định mỗi ô 
30x30m trong lưới. Mức độ chi tiết này gây ra sự khác biệt về các vị trí ranh giới lưu vực và 
song suối trong phạm vi mô hình nhưng được coi là phù hợp với các mức độ đánh giá hiện 
nay. Ngoài ra, HEC-GeoHMS cho phép người dùng có thể đọc được các thông tin không 
gian, thu thập đặc tính lưu vực, tiến hành các phân tích không gian, mô tả các tiểu lưu vực 
và hệ thống sông suối và xây dựng đầu vào của các mô hình thủy văn. Các lưu vực sông 
được chia thành 10 tiểu lưu vực để tăng độ chính xác của mô hình thủy văn. Hình 2.12 và 
Bảng 2.20 cho thấy ranh giới giữa các tiểu lưu vực sông. 

Do dữ liệu về lượng mưa còn hạn chế, chỉ có dữ liệu ở trạm quan trắc lượng mưa Quỳ 
Châu được áp dụng cho 10 tiểu lưu vực trên. Lượng mưa không dẫn đến dòng chảy bề 
mặt nước được xác định là lượng mưa tổn thất. Lượng tổn thất này chủ yếu điều khiển 
tổng lưu lượng dòng chảy lưu vực vàcũng ảnh hưởng đến lượng dòng chảy lớn nhất. Các 
thành phần chính gây thất thoát này là do thấm đất và dẫn nước ban đầu. Việc dẫn nước 
ban đầu bao gồm tổng lượng nước điền trũng và tổn thất cất giữ do thực vật , tức là phần 
nước mưa không đóng góp vào dòng chảy trên mặt đất. Những tổn thất do thấm nước 
được tính toán bằng cách sử dụng phương pháp đường cong số (SCS CN) của Trung tâm 
Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên Hoa Kỳ (NRCS, trước đây được gọi là Trung tâm Bảo tồn 
Đất). Phương pháp SCS CN tính toán lượng mưa dư thừa như một hàm của lượng mưa 
tích tụ, loại đất và sử dụng đất. Trong mùa mưa lũ thì đất ở lưu vực thường xuyên ở trạng 
thái bão hòa. Vì vậy việc lựa chọn để tính lượng nước dẫn ban đầu không được chú ý đến 
trong nghiên cứu này. Đối với mỗi tiểu lưu vực SCS CN và tỷ lệ diện tích không thấm nước 
được thể hiện trong Bảng 2.21. 
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Hình 2.12 Mô hình HEC-HMS cho lưu vực Quỳ Châu. 

 

Bảng 2.20 Danh mục các tiểu lưu vực trong mô hình HMS đối với lưu vực Quỳ Châu. 

Tiểu lưu vực Diện tích (km2) 

W140 182 

W150 218 

W160 265 

W170 135 

W210 338 

W220 72 

W230 110 

W240 156 

W250 153 

W260 368 
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Bảng 2.21 Thông số tổn thất đối với phương pháp SCS CN. 

Tiểu lưu vực CN Tỷ lệ không thấm nước (%)

W140 80 0.0 

W150 80 0.0 

W160 80 0.0 

W170 80 0.0 

W210 80 0.0 

W220 80 0.0 

W230 80 0.0 

W240 80 0.0 

W250 80 0.0 

W260 80 0.0 

W140 80 0.0 

Đường quá trình là một đường vẽ lưu lượng xả là hàm thời gian. Một đường quá trình đơn vị 
(UHG) là kết quả đường quá trình dòng chảy trực tiếp từ một đơn vị lượng mưa cho một đơn 
vị thời gian và được sử dụng để xác định hình dạng đường quá trình trên lý thuyết khi xảy ra 
mưa. Dùng tham số của phương pháp này như thời gian và cường độ dòng chảy lớn nhấtđã 
tạo ra cho một lưu vực có thể được tính toán. Thành phần của mô hình HEC-HMS này 
không ảnh hưởng đến tổng lượng dòng chảy từ một lưu vực. Phương pháp SCSUHG được 
áp dụng cho bốn lưu vực mô phỏng. Đối với phương pháp này, một trong những đầu vào 
của mô hình HEC-HMS là thời gian trễ của lưu vực. Tham số này là một tính toán hệ số điều 
chỉnh về thời gian tập trung, đó là thời gian cần để dòng chảy trực tiếp đi từ vị trí xa nhất của 
lưu vực đến cống thoát nước. Thời gian này phụ thuộc vào độ dài lưu vực, độ dốc và khả 
năng lưu trữ nước tối đa trong lưu vực. 

Dòng chảy cơ bản là một phần của dòng chảy, nó đóng vai trò quan trọng để duy trì dòng 
chảy trong ở các khe suối trong những ngày khô hạn. Tổng lượng nước dòng chảy cơ bản 
phụ thuộc vào khối lượng nước chứa trong lớp nước ngấm bão hòa. Trong nghiên cứu này 
đã áp dụng phương pháp hồi quy để tính toán dòng chảy cơ bản. Các tham số của phương 
pháp này được thể hiện trong Bảng 2.23. 

Bảng 2.22 Chuyển đổi các tham số đối với phương pháp SCS. 

Tiểu lưu vực T lag (min) 

W140 712 

W150 553 

W160 738 

W170 615 

W210 950 

W220 151 

W230 440 

W240 504 

W250 101 

W260 201 
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Bảng 2.23 Các tham số dòng chảy cơ bản đối với phương pháp hồi quy. 

Tiểu lưu vực 

Lưu lượng xả trên 

mỗi khu vực Hằng số hồi quy 

Tỷ lệ so với lưu 

lượng đỉnh 

W140 0.05 0.9 0.1 

W150 0.05 0.9 0.1 

W160 0.05 0.9 0.1 

W170 0.05 0.9 0.1 

W210 0.05 0.9 0.1 

W220 0.05 0.9 0.1 

W230 0.05 0.9 0.1 

W240 0.05 0.9 0.1 

W250 0.05 0.9 0.1 

W260 0.05 0.9 0.1 

Đối với các tiểu lưu vực thu nhận nước từ thượng nguồn sử dụng diễn toán kênh để truyền 
tải lưu lượng dòng chảy qua kênh chính đến cống thoát nước lưu vực. Đối với tiểu lưu vực 
sông không thunhận nước từ tiểu lưu vực thượng nguồn sẽ không bao gồm yếu tố diễn 
toán.Thành phần diễn toán của HEC-HMS điều chỉnh sự suy giảm dòng chảy do khả năng 
kiểm soát cường độ và thời gian dòng chảy lớn nhất. Điều này không ảnh hưởng đến tổng 
lượng dòng chảy trong phạm vi lưu vực. Các phương pháp Muskingum được lựa chọn như 
một phương pháp diễn toán phù hợp cho 6 kênh và được trình bày trong Bảng 2.24. 

Bảng 2.24 Các thông số diễn toán đối với phương pháp Muskingum. 

Kênh K X n 

R40 1.06 0.25 16 

R50 0.55 0.25 10 

R60 0.04 0.25 1 

R100 1.37 0.25 24 

R110 2.01 0.25 36 

R120 4.54 0.25 75 
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2.5.1.6 Tính toán và hiệu chỉnh mô hình 

Để tính toán và hiệu chỉnh mô hình, 2 trận lũ được lựa chọn, trận lũ đầu tiên bắt đầu từ 01h 
ngày 10/8/1987 đến 00h ngày 15/8/1987 cho quá trình tính toán. Đối với quá trình hiệu chỉnh 
trận lũ từ 01h ngày 02/10/2007 đến 00h ngày 08/10/2007 được chọn. Khi so sánh các kết 
quả mô hình mô phỏng với các dữ liệu quan trắc của một số phương pháp thống kê phù hợp 
được sử dụng để đánh giá mô hình.Sự khác biệt giữa đường quá trình quan trắc và đường 
quá trình tính toán được phân tích bằng tiêu chí sai số căn quân phương (RMSE) và hệ số 
hiệu quả mô hình Nash-Sutcliffe (NASH). Ngoài ra, thông số lưu lượng xả lớn nhất là quan 
trọng trong một mô hình lũ đơn lẻ, các sai số tương đối của lưu lượng xả lớn nhất và tổng 
lượng dòng chảy được tính toán. Kết quả quá trình tính toán và hiệu chỉnh mô hình được thể 
hiện trong Hình 2.13, Hình 2.14 và Bảng 2.25. 

	
1

 

1
∑
∑

 

	 ∗ 100 

	 ∗ 100 

Trong đó Oi là lưu lượng xả quan trắc được,  là lưu lượng xả quan trắc trung bình, Fi là lưu 
lượng xả được tính toán.Fmaxvà Omax tương ứng là lưu lượng xả lớn nhất quan trắc và tính 
toán. WF và WO tương ứng là tổng lượng dòng chảy quan trắc và tính toán. 

Bảng 2.25 Kết quả tính toán và hiệu chỉnh mô hình. 

Kịch 

bản 
Nash 

RMSE 

(m3/s) 

Sai số tương đối của 

lưu lượng đỉnh  

Sai số tương đối của tổng lượng dòng 

chảy 

Tính 

toán 
76% 156 -3% 1% 

Hiệu 

chỉnh 
96% 341 1% 0% 

Như chúng ta thấy trong Bảng 2.25 lưu lượng xả tính toán phù hợp với lưu lượng xả quan 
trắc. Điều này được khẳng định bởi chỉ số Nash cao hơn 75% ở cả hai kịch bản tính toán và 
hiệu chỉnh . Đặc biệt, trong năm 2007 lưu lượng đỉnh tính toán phù hợp với lưu lượng đỉnh 
quan trắc được tại cùng một thời điểm (04h ngày 5/10).Sai số tương đối của lưu lượng đỉnh 
chỉ 1% trong khi sai số tương đối của tổng lượng là không đáng kể (0%). Trong trận lũ1978 
kết quả không thất tốt như trận lũ năm 2007. Tuy nhiên, lưu lượng đỉnh tính toán là chỉ cao 
hơn 3% so với lưu lượng đỉnh quan trắc.Trong Hình 2.13 và Hình 2.14 các đô thị các giá trị 
tính toán có hình dạng tương tự với những đồ thị quan trắc. 

Điều này có nghĩa là mô hình HEC-HMS đưa ra quá trình mô phỏng tốt cho lưu vực Qùy 
Châu. Do đó, mô hình này sẽ được sử dụng để chuyển đổi PMP thành PMF đối với hồ chứa 
sông Sào và Bản Mồng và tính toán dòng chảy nhánh cho mô hình thủy lực. 
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Hình 2.13 Kết quả tính toán mô hình HEC-GeoHMS. 

 
Hình 2.14 Kết quả hiệu chỉnh mô hình hình HMS. 
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2.5.2 Lũ lớn nhất khả năng 

PMF được tính toán bằng mô hình lượng mưa dòng chảy HMS đã được xây dựng ở bước 
trước. Mô hình này được mở rộng tới vị trí đập Bản Mồng. Có 6 tiểu lưu vực và 3 kênh tuyến 
dẫn mới. Các thông số của các phần mới này được tính toán dựa vào các tiểu lưu vực và 
các kênh tuyến tương tự.Các mô hình mở rộng được minh họa trong Hình 2.15. Tương tự 
với lưu vực Bản Mồng, lưu vực hồ chứa sông Sào được mô phỏng là một lưu vực đơn lẻ 
như trong Hình 2.16. Những giá trị tham số các thành phần mô hình được sử dụng trong mô 
hình HEC-HMS cho các lưu vực sông Sào và Bản Mồng được đưa ra trong Bảng A4.1 đến 
Bảng A4.3 trong Phụ lục 4. 

Kết quả PMF cho lưu vực Bản Mồng và sông Sào được mô tả trong Hình 2.17, Hình 2.18 và 
Bảng 2.26. Bảng A4.4 và A4.5 trong Phụ lục số 4 cung cấp dữ liệu bảng biểu của Hình 2.17 
và Hình 2.18. 

 

Hình 2.15 Mô hình HEC - HMS cho lưu vực Bản Mồng. 
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Hình 2.16 Mô hình HEC - HMS cho lưu vực sông Sào. 

 
Hình 2.17 PMF cho lưu vực sông Sào. 
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Hình 2.18 PMF cho lưu vực Bản Mồng. 

Bảng 2.26 PMF cho lưu vực sông Sào và Bản Mồng. 

Lưu vực Qlớn nhất (m
3/s) 

Sông Sào 3989 

Bản Mồng 12460 
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2.6 TÓM TẮT VỀ DÒNG CHẢY ĐẾN HÔ ̀ CỦA LŨ THIẾT KẾ  

Chúng tôi đã đưa ra cách tính các trận dòng chảy đến của lũ thiết kế cho các hồ chứa Bản 
Mồng và sông Sào ở Tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam. Dưới đây là một số kết luận chính 
từ nghiên cứu này: 

 Dữ liệu khí tượng có nguồn gốc từ ba vị trí trong khu vực nghiên cứu và dữ liệu thủy 
văn ở hai trạm quan trắc trên sông Hiếu. 

 Dữ liệu lượng mưa và dòng chảy kéo dài từ năm 1960 đến nay (hồ sơ ghi chép trong 
khoảng 50 năm). 

 Dòng chảy vào hồ sông Sào được tính toán bằng cách sử dụng công thức Sokolovsky 
đưa ra trong Quy chế QP.TL.C6-77 sử dụng dữ liệu đo mưa tại một vị trí gần đó. 

 Dòng chảy vào hồ Bản Mồng được tính toán bằng cách thực hiện phân tích tần suất 
lũdựa trên dữ liệu dòng chảy. 

 Lưu lượng đỉnh cho hồ chứa sông Sào và Bản Mồng được tính toán cho các xác xuất 
vượt hàng năm 1: 10000, 1: 5000, 1: 1000, 1: 500, 1: 200, 1: 100, 1:50 và 1:20. 

 Lưu lượng đỉnh được tsử dụng các phương pháp trên phù hợp với lưu lượng đỉnh theo 
các tính toán thủy văn lũ lớn nhất đã sử dụng trong thiết kế đập sông Sào và Bản 
Mồng. 

 Lượng mưa Lớn nhất Khả năng cho các lưu vực được tính bằng cách sử dụng cả hai 
phương pháp thống kê Herchfield và phương pháp tối đa hóa khả năng ảnh hưởng 
của bão. Phương pháp sau được đánh giá là phương pháp tính toánPMP đáng tin cậy 
nhất và được sử dụng để phân tích tiếp theo. 

 Lũ lớn nhất Khả năng thu thập được bằng cách diễn toán PMP thông qua mô hình 
lượng mưa dòng chảy HEC-GeoHMS được hiệu chỉnh. 

Bảng 2.27 đưa ra tóm tắt về lưu lượng lũ lớn đã được tính từ nghiên cứu thủy văn này cho 
các hồ chứa Bản Mồng và sông Sào. 

Bảng 2.27 Thiết kế lũ dòng chảy vào hồ lớn nhất(m3/s) cho các hồ chứa Bản Mồng và sông Sào. 

Hồ chứa 

Xác suất vượt hàng năm 

PMF 
0.01% 0.02% 0.10% 0.20% 0.50% 1% 2% 5% 

1:10,000 1:5,000 1:1,000 1:500 1:200 1:100 1:50 1:20 

Bản Mồng 12460 9652 9019 7485 6831 5964 5308 4649 3775 

Sông Sào 3989 1860 1739 1602 1519 1457 1312 1214 1072 
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2.7 DIỄN TOÁN HỒ CHỨA 

2.7.1 Giới thiệu 

Trong phần này lũ thiết kế dòng chảy vào hồ chứa sông Sào và Bản Mồng được diễn toán 
thông qua hồ chứa và đập tràn để xác định đường quá trình dòng chảy ra đối với các trận lũ 
khác nhau. 

2.7.2 Diễn toán hồ chứa sông Sào 

2.7.2.1 Tổng quan 

Quá trình diễn toán qua hồ chứa được sử dụng để diễn toán dòng chảy vào của lũ thiết kế 
đối với hồ chứa sông Sào. Quá trình diễn toán qua hồ chứa được tóm tắt trong USACE 
(1994) và yêu cầu các yếu tố đầu vào được liệt kê dưới đây. Trong mọi trường hợp, mực 
nước khởi điểm ban đầu để diễn toán được giả định ở Mực nước dâng bình thường (FSL = 
75,7 m). 

 Đường quá trình lũ thiết kế dòng chảy vào hồ; 

 Đường cong cao trình/dung tích mực nước hồ; 

 Đường quá trình lưu lượng xả qua tràn. 

Các phần sau mô tả kết quả diễn toán hồ chứa. 

2.7.2.2 Đường quá trình lũ thiết kế đến hồ 

Đường quá trình lũ thiết kế đến hồ đối với hồ chứa sông Sào được xây dựng trong Mục 2.2 
đến 2.6 và được sử dụng làm đầu vào của mô hình diễn toán hồ chứa. 

2.7.2.3 Dung tích -Cao trình mực nước hồ 

Mối quan hệ dung tích- cao trình mực nước hồ thu được từ bản đồ đồng mức tỷ lệ 1: 10.000 
trước khi đập xây dựng. Các đường đồng mức cách nhau 2,5-5,0 m theo phương thẳng 
đứng. Mối quan hệ dung tích – cao trình được vẽ trên Hình 2.19. 

Dung tích hồ chứa ở mực nước dâng bình thường (FSL = 75,7 m) và ở mực nước chết 
(68,0 m) được nêu trong Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND trong đó chỉ ra các quy định về 
điều lệ và vận hành hồ chứa. Dung tích ở các mực nước này cũng được vẽ trên Hình 2.19 
để so sánh. 

Hình 2.19 chỉ ra điểm tương đồng giữa các đường cong dung tích – cao trình mực nước hồ 
thu được từ bản đồ các đường đồng mức và Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND được sử 
dụng trong mô hình diễn toán qua hồ. 
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Hình 2.19 Mối quan hệ dung tích – cao trình mực nước hồ chứa sông Sào. 

2.7.2.4 Đồ thị mực nước-lưu lượng qua xả tràn  

Đập tràn chính bao gồm công trình xả nước có cửa xuyên tâm kích thước được liệt kê trong 
Bảng 2.28.Một đập tràn khẩn cấp cách bên trái đập chínhkhoảng 750 m. Các kích thước của 
đập tràn khẩn cấp cũng được liệt kê trong Bảng 2.28. Hai cống tưới tiêu được đặt thông qua 
các đập chính và đập tràn, nhưng do dung tích dòng chảy của các cống này nhỏ (<5 m3/s) 
nên chúng đã không được xem xét trong quá trình xây dựng đồ thị mực nước-lưu lượng qua 
xả tràn. 

Đường cong xả qua tràn được xây dựng cho đập tràn chính cho đến đáy của tràn khẩn 
cấp (tức là +76.77 m) dựa trên các phương trình trong Bảng 2.29, trong đó Q lưu lượng 
xả qua công trình xả nước (m3/s), C là hệ số xả, Go là mức mở cửa van (m), B là độ rộng 
đập tràn hoặc lỗ đo lưu lượng (m), H là tổng cột nước so với đáy đập tràn (m), Ho là tổng 
cột nước so với điểm giữa của lỗ đo lưu lượng (m), D là độ rộng cửa cống (m) và L là độ 
dài đỉnh đập (m). 

Việc xả nước qua tràn yêu cầu thông tin về quy tắc vận hành cửa van xả được lấy trong Quyết 
định số No. 06/2008/QĐ-UBND và được tổng kết trong Bảng 2.30. Đập sông Sào cũng có 
mực nước vận hành hồ chứa theo mùa được tóm tắt trong Bảng 2.31 và được lấy từ Quyết 
định số 06/2008 / QĐ-UBND. 

 

 

 

 

 

 

 

C
ao

 t
rì

n
h

 (
m

) 

MNDBT (+75.7 m) 
Mực nước đỉnh đập (+78.4 m) 

Mực nước chuyển dòng xả tràn (+64.9 m) 

Dung tích hồ chứa (Mm3) 

Quyết định số 06/2008/QD-UBND 

Bản đồ địa hình đường đồng mức tỷ lệ 1:1,0000
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Bảng 2.28 Tóm tắt các thông số đập tràn sông Sào. 

Thông số Giá trị 

Đập tràn chính 

Loại tràn Đập tràn có cửa 

Mực nước đáy đập tràn  +70.7 m 

Độ cao khoang đập  8.0 m 

Độ rộng khoang đập tràn 5.0 m 

Số khoang 3 

Đập tràn khẩn cấp 

Loại đập tràn Đập tràn có lát bê tông 

Mực nước đáy đập tràn +76.77 m 

Độ rộng đập tràn tại vị trí đáy  68.5 m 

Bảng 2.29 Các phương trình và hệ số lưu lượng xả tràn. 

Công trình thoát nước Phương trình 
Hệ số lưu lượng xả 

(C) 

Cống xả có cửa van hướng 

tâm 

Phương trình đập Ogee 

có cửa  
 0.68 

Cống xả có cửa van hướng 

tâm, mở tự do 

Đập dâng Ogee 

(dòng chảy tự do, không 

có cửa) 

 2.1 

Đập tràn tự do qua  
Phương trình đập dâng 

tràn đỉnh rộng  
 1.5 

Cống xả phun mạnh(thổi rửa) 

ở mực nước thấp  

Phương trình qua lỗ đo 

lưu lượng 
 0.7 

Bảng 2.30 Quy tắc vận hành cửa van. 

Mực nước (m) Quy tắc vận hành cửa van 

<+75.70 Cửa van đóng 

+75.70 to +76.77 Cửa van mở một phần 

>+76.77 Cửa van mở toàn bộ 

Bảng 2.31 Mực nước cao nhất trong mùa mưa lũ. 

Ngày Mực nước tối đa (m) 

31/8 +72.49 

30/9 +74.73 

31/10 +75.7 

30/11 +75.7 

Hình 2.20 trình bày đồ thị mực nước – lưu lượng tính toán được. Đồ thị có giả thiết là cửa 
van mở 10% cho mỗi lần mực nước hồ chứa tăng 0,10m lên đến mức 76,77 m, mức cửa 
van mở hoàn toàn 100%. Với mực nước trên+76,77 m thì đập tràn khẩn cấp của đập sông 
Sào bị tràn đỉnh. Giả sử với mực nước này đập tràn khẩn cấp không bị vỡ ở dưới mực nước 

3/2Q CLH

2o oQ CG B gH

2 oQ CBD gH

3/2Q CBH
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dòng chảy tràn. Tuy nhiên, một kịch bản khi vỡ đập tràn khẩn cấp do tràn đỉnh cũng được 
coi như là kịch bản vỡđập trong Chương 4 của Báo cáo Nghiên cứu này. 

Với mực nước trên + 79,2 m thì tường chắn sóng kéo dài cả hai đập chính và đập phụ sẽ 
bị tràn đỉnh. Tổng chiều dài của tường chắn sóng này là 894 m và giả định tường cao 0,8 
m trụ được khi bị tràn đỉnh, tức là mực nước hồ chứa đạt đỉnh hoặc cao hơn độ cao tường 
chắn sóng. 

 
Hình 2.20 Đồ thị mực nước-lưu lượng qua đập tràn sông Sào. 

2.7.2.5 Kết quả diễn toán hồ chứa 

Lưu lương dòng đến và ra hồ chứa, mực nước hồ chứathu nhận được từ quá trình diễn toán 
lũ được tóm tắt trong Bảng 2.32. Trong trường hợp các mực nước này đã có sẵn trong báo 
cáo thiết kế đập sông Sàocũng được nêu trong Bảng 2.32 để so sánh. 

Hình 2.21 vẽ các đường quá trình dòng chảy vào hồ chứa sông Sào và đường quá trình 
dòng chảy ra qua đập tràn. Hình này cho thấy diện tích bề mặt và dung tích hồ chứa sông 
Sào tương đối lớn nên có hiệu quả trong việc giảmlũ. Ví dụ, thể tích lũ 1:1000 AEP bằng 
26,88 triệu m3, đem so sánh với thể tích chứa của hồ là 27,57 triệu m3 giữa mực nước dâng 
bình thường FSL (+75,7 m) và mực nước đỉnh đập (+78,4 m), điều này cho thấy dung tích 
hồ chứa lớn so với khối lượng lũ đến. Vì vậy lũ dòng chảy vào hồ được lưu giữ chủ yếu 
trong hồ chứa và được xả qua đập tràn. 

Bảng 2.32 và Hình 2.22 tóm tắt mực nước lớn nhất và độ cao an toàn đến đỉnh tường chắn 
sóng+79,2 m đối với các tần suất lũ khác nhau. Giả thiết rằng tường chắn sóng có thể chịu 
đượctràn đỉnh khi mực nước hồ chứa bằng hoặc cao hơn mức đỉnh tường. Bảng 2.32 và 
Hình 2.22 cho thấy tất cả các trận lũ, trong đó có cả Lũ lớn nhất Khả năng PMF có thể được 
điều tiết bằng các thiết bị đập tràn hiện nay mà không bị tràn đỉnh tường chắn sóng nếu cửa 
van được vận hành theo các quy tắc đã được liệt kê trong Bảng 2.30. 

Tràn đỉnh tường chắn 
sóng (+79.2 m) 

M
ự

c 
n
ư
ớ

c 
h
ồ

 c
h
ứ

a 
(m

) 

Lưu lượng xả (m3/s) 

Mực nước dâng bình 
thường (+75.7 m) 

Tràn đỉnh đập tràn khẩn cấp, 
cửa van xả mở 100%  
(+76.77 m) 

Lưu lượng qua cống xả có cửa van hướng tâm 

Tổng lưu lượng xả: xả tràn + tràn đập tràn khẩn cấp 
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Bảng 2.32 Kết quả diễn toán hồ chứa. 

Tần suất lũ 
Dòng chảy vào 

lớn nhất 

Dòng chảy ra 

lớn nhất 

Mực nước lớn 

nhất 

Độ cao an toán đến 

đỉnh tường chắn sóng 

AEP m3/s m3/s m m 

1 trong 50 năm 

(2.0%) 
1206 598 +76.65 2.55 

1 trong 100 năm 

(1.0%) 

1312 

[1224] 

629 

[589] 

+76.74 

[+76.67] 
2.46 

1 trong 500 năm 

(0.2%) 

1519 

[1455] 

674 

[642] 

+76.95 

[+77.02] 
2.25 

1 trong1,000 năm 

(0.1%) 
1602 702 +77.10 2.10 

PMF 3989 939 +78.46 0.74 

Ghi chú: Lưu lượng dòng chảy vào và ra lớn nhất trong Báo cáo thiết kế đập Sào được để trong dấu ngoặc vuông 
để so sánh. 

 
Hình 2.21 Đường quá trình dòng chảy ra đập tràn và dòng chảy vào hồ sông Sào. 

 
Hình 2.22 Mực nước hồ chứa lớn nhất là một hàm của lũAEP. 

AEP (1 in Years) 

Mực nước đỉnh đập (+78.4 m) 

Mực nước dâng bình thường (+75.7 m) 

Mực nước đập tràn khẩn cấp (+76.77 m) 

Mực nước PMF (+78.46 m) 

Mức đỉnh tường chắn(+79.2 m) 

M
ự

c 
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ớ

c 
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ồ

 c
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ứ

a 
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) 
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(m
3 /s

) 

Thời gian (ngày) 
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2.7.3 Diễn toán hồ chứa Bản Mồng 

2.7.3.1 Tổng quan 

Quá trình diễn toán qua hồ được sử dụng để diễn toán lũ thiết kế dòng chảy vào hồ chứa 
Bản Mồng. Quá trình diễn toán này được tóm tắt trong USACE (1994) và yêu cầu số liệu 
đầu vào sau đây: 

 Đường quá trình dòng chảy vào hồ của lũ thiết kế; 

 Đồ thị dung tích/cao trình mực nước hồ; 

 Đồ thị mực nước - lưu lượng qua xả tràn. 

Các phần sau đây mô tả các yếu tố đầu vào và kết quả diễn toán hồ chứa. Trong mọi trường 
hợp, giả định mực nước khởi điểm ban đầu được diễn toán là mực nước dâng bình thường 
(FSL) + 76,4 m. 

Lưu ý rằng hồ chứa BảnMồng được chứa ởmột thung lũng tương đối dài và mỏng kéo dài 
khoảng 30 km từ vị trí đập đến ranh giới hồ chứa thượng nguồn. Phương pháp diễn toán hồ 
chứa động lực học có thể phù hợp hơn với loại hình hồ chứa này, tuy nhiên quá trình diễn 
toán qua hồ chứa được đánh giá là thích hợp vì phương pháp này cho ra kết quả an toàn. 

2.7.3.2 Đường quá trình dòng chảy vào hồ của lũ thiết kế  

Các đường quá trình lũ thiết kế dòng chảy vào hồ chứa Bản Mồng được mô tả trong Mục 
2.2 đến 2.6 và được sử dụng làm đầu vào để thực hiện mô hình diễn toán hồ chứa. 

2.7.3.3 Dung tích – Cao trình hồ chứa 

Đường quan hệ dung tích – cao trình hồ chứathu thập được từ báo cáo thiết kế HECII 
(HECII, 2008) và được sao chép lại trong Hình 2.23. Đường quan hệ này được kiểm chứng 
bằng nguồn dữ liệu tương tự từ bản đồ đường đồng mức tỷ lệ 1: 10.000, cách nhau 5 m 
theo chiều dọc và các dữ liệu này cũng được vẽ trên Hình 2.23. Hình này cho thấy có sự 
phù hợp tốt giữa đường cong dung tích – cao trình hồ chứa có nguồn gốc từ báo cáo thiết 
kế và bản đồ địa hình đồng mức. 

 
Hình 2.23 Đường quan hệ dung tích – cao trình hồ chứa BảnMồng. 

Thể tích hồ chứa (Mm3) 

Mực nước đỉnh đập (+78.9 m) 

Mực nước dâng bình thường (+76.4 m) 

Độ cao đáy đập tràn (+64.9 m) 

C
ao

 t
rì

n
h

 (
m

) 

Bản đồ địa hình đường đồng mức tỷ lệ 
1:10,000, Báo cáo Thiết kế HECII 
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2.7.3.4 Đồ thị mực nước-lưu lượng qua xả tràn 

Đập tràn Bản Mồng bao gồm đập tràn cửa van tròn và một cống phun xả nước ở mực nước 
thấp với kích thước được liệt kê trong Bảng 2.33. Quá trình xây dựng đồ thị mực nước - lưu 
lượng xả qua đập tràn cho các công trình này dựa vào các phương trình đã nêu trong Bảng 
2.34, trong đó Q là lưu lượng xả qua thiết bị xả (m3/s), C là hệ số lưu lượng xả, Go là độ mở 
cửa van(m), B là độ rộng đập tràn hoặc khoang lỗ đo lưu lượng (m), H là tổng cột nước so 
vơi đáy đập tràn (m), Ho tổng cột nước so với điểm giữa của lỗ đo lưu lượng (m), D độ rộng 
của khoang đập tràn (m) và L là chiều dài đỉnh đập (m). 

Nguồn gốc của quá trình xả qua đập tràn yêu cầu thông tin về các quy tắc vận hành cửa van 
xả được lấy từ báo cáo thiết kế HECII (2008) và được tóm tắt trong Bảng 2.35. 

Đường quá trình lưu lượng xả qua tràn được đưa ra trong Hình 2.24. Quá trình này giả định 
cửa van mở 20% cho việc tăng 0,05 m mực nước hồ lên đến +76,72m khi đó cửa van mở 
hoàn toàn 100%. Khi mực nước đỉnh đập tăng lên trên + 78,9 m cả hai đập chính và đập phụ 
Bản Mồng đều bị tràn đỉnh. Giả sử các cửa cống được đóng lại khi vận hành đập tràn bắt 
đầu thì việc kết hợp dòng chảy của đập tràn và lưu lượng xả cống không được sử dụng trừ 
khi kết cấu công trình đập bị nguy hiểm (USACE, 1980). 

Bảng 2.33 Tổng hợp các thông số đập tràn Bản Mồng. 

Thông số Giá trị 

Đập tràn chính 

Loại đập tràn Tràn có cửa chảy tự do  

Mực nước đáy đập tràn  +64.9 m 

Độ cao khoang đập tràn 11.5 m 

Độ rộng khoang đập tràn 15.0 m 

Số khoang 5 

Dòng chảy ra ở mực nước thấp 

Loại đập tràn Cống xả nước ở mực thấp 

Độ cao khoang đập tràn +43 m 

Độ rộng khoang đập tràn 5.5 m 

Số khoang 5.0 m 

Số đơn vị 2 

Bảng 2.34 Phương trình và hệ số lưu lượng xả đập tràn. 

Thiết bị xả nước Phương trình 
Hệ số lưu lượng xả 

(C) 

Đập tràn cửa van tròn 
Phương trình đập tràn 

Ogee có cửa 
 0.68 

Đập tràn cửa van tròn (cửa 

mở, dòng chảy tự do)  

Đập tràn Ogee 

(không có cửa, dòng 

chảy tự do ) 

 2.1 

Tràn qua đỉnh  
Phương trình tràn đỉnh 

rộng  
 1.70 

Cống xả phun ở mực nước 

thấp 

Phương trình lỗ đo lưu 

lượng 
 0.70 

3/2Q CBH

2o oQ CG B gH

3/2Q CLH

2 oQ CBD gH
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Bảng 2.35 Quy tắc vận hành cửa đập tràn. 

Mực nước (m) Quy tắc vận hành cửa van 

<+76.4 Cửa van đóng 

+76.4 to +76.72 Cửa van mở một phần 

>+76.72 Cửa van mở toàn bộ 

 
Hình 2.24 Tỷ lệ đập tràn BảnMồng. 

2.7.3.5 Kết quả diễn toán qua hồ  

Mực nước hồ chứa, lưu lượng dòng chảy ra và vào hồ từ quá trình diễn toán lũđược tóm tắt 
trong Bảng 2.36. Các thong số này trong báo cáo thiết kế HECII được liệt kê lại ở phía dưới 
các kết quả tính toán trong nghiên cứu này để so sánh. 

Hình 2.25 vẽ đường quá trình dòng chảy vào hồ chứa Bản Mồng và đường quá trình dòng 
chảy ra qua đập tràn. Hình này cho thấy đập tràn có khả năng xả lũ với chu kỳ lặp 200 năm 
mà không cần giảm mực nước. Đối với lũ giữa 1.000 năm và PMF thì hồ chứa có vai trò 
giảm đỉnh lũ 

Bảng 2.36 và Hình 2.26 tóm tắt mực nước đỉnhvà độ cao an toàn đến đỉnh đập +78,9m đối 
với các tần suất khác nhau lũ. Bảng 2.36 và Hình 2.26 cho thấy các trận lũ lớn hơn 1:1.000 
AEP có khả năng tràn đỉnh, tuy nhiên những cơn lũ có AEP thấp hơn có thể được được điều 
tiết mà không bị tràn đỉnh. 
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Lưu lượng xả (m3/s) 

Mực nước đỉnh đập (+78.9 m) 

Cửa van mở toàn bộ 100%76.72 m) 

Mực nước dâng bình thường (+76.4 m)

Lưu lượng tràn có cửa van tròn 

Tổng lưu lượng xả: xả tràn + tràn đỉnh đập 
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Bảng 2.36 Kết quả diễn toán hồ chứa. 

Tần suất lũ 
Dòng chảy 

vào lớn nhất 

Dòng chảy ra 

lớn nhất 

Mực nước 

lớn nhất 

Độ cao an toàn đến 

đỉnh tường chắn sóng 

AEP m3/s m3/s m m 

1 trongn 50 năm 

(2.0%) 
4649 4847 +76.58 2.32 

1 trong 200 năm 

(0.5%) 

5964 

(6170) 

6126 

(5937) 

+76.74 

(+76.72) 
2.16 

1 trong 1,000 

năm 

(0.1%) 

7485 

(7750) 

6964 

(7336) 

+78.63 

(+78.51) 
0.27 

1 trong 5,000 

năm 

(0.02%) 

9019 8566 +80.31 -1.41 

PMF 12460 10872 +81.75 -2.85 

Ghi chú: Lưu lượng đỉnh của dòng cháy đến/ra hồ chưa và mực nước hồ chứa trong báo cáo của (2008) được 
để trong ngoặc để so sánh. 

 
Hình 2.25 Đường quá trình dòng chảy đến và ra của đập tràn hồ chứa Bản Mồng  

 
Hình 2.26 Mực nước hồ chứa là hàm của lũAEP. 
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3.0 XÁC ĐỊNH HIỂM HỌA ĐỊA CHẤN 

3.1 GIỚI THIÊU 

Lưu vực sông Hiếu nằm ở mảng kiến tạo Đông Dương gần với ranh giới giáp mảng kiến tạo 
Nam Trung Quốc (Hình 3.1).Tốc độ chuyển động ngang qua ranh giới này, cũng là ranh giới 
của mảng kiến tạo Ấn-Úc và Á-Âu, ước tính khoảng 10 mm/năm (Krobicki et al. 
2008).Chuyển động mảng tương đối này có thể dùng để đánh giá các mối hiểm họa địa 
chấn của lưu vực sông Hiếu (Hình 3.1). 

GNS Science Limited đã cộng tác với các nhà khoa học của Viện Vật lý địa cầu (IGP) (TS. 
Nguyễn Hồng Phương – chuyên gia nghiên cứu địa chấn, và ông Phạm Thế Truyền) để thực 
hiện việc xác định nguy cơ địa chấn. 

 
Hình 3.1 Cấu trúc các mảng kiến tạo tại vùng lưu vực sông Hiếu (ngôi sao màu đen). Hoạt động mảng kiến 
tạo chính có tác động đến vùng sông Hiếu là sự dịch chuyển tương đối 10 mm/năm giữa các phân mảng Nam 
Trung Quốc và Đông Dương (các mũi tên thể hiện chiều chuyển động qua ranh giới), là một phần của mảng Á-
Âu và Ấn-Úc. Hình ảnh chuyển thể từ Krobicki et al. (2008). 

3.2 CA ́C PHƯƠNG PHA ́P TIÊ ́P CẬN TRƯỚC ĐÂY ĐỐI VỚI MÔ HI ̀NH HIÊ ̉M 

HO ̣A ĐI ̣A CHÂ ́N 

Trước đây, Viện Vật lý địa cầu (IGP) đã tiến hành nghiên cứu đánh giá định lượng rủi ro địa 
chấn tại lưu vực Sông Hiếu (và một số nơi khác ở Việt Nam) bằng cách sử dụng các ghi chép 
lịch sử về động đất (1137–2010), và phương pháp phân tích rủi ro địa chấn theo xác suất 
(PSHA) (Hình 3.2). Phương pháp PSHA sử dụng các thông tin về vị trí, kích thước và số lần 
xuất hiện của các sự cố động đất để tính toán tần suất hoặc xác suất xảy ra động đất ở các 
cấp độ nguy hiểm khác nhau.Phương pháp PSHA được xây dựng vào cuối những năm 1960 
(Cornell, 1968).Mô hình hiểm họa địa chấn của IGP trước đây chỉ sử dụng các ghi chép lịch 
sử về động đất làm dữ liệu đầu vào duy nhất, và mặc định rằng động đất được phân bố theo 
định luật Gutenberg-Richter (logN=a-b.M, trong đó N là số lần động đất > cường độ M; 
Gutenberg và Richter 1944). Mô hình này áp dụng phương pháp phân đới khu vực nghiên cứu 
dựa trên các đặc điểm động đất và sự hiện diện của các nguồn đứt gãy, đồng thời cường độ 
của trận động đất lớn nhất trong lịch sử Việt Nam (thang độ mô men, Mw, 6,8) được lấy làm 
cường độ tối đa của động đất trong khu vực nghiên cứu. Phương pháp tiếp cận tổng thể là 
phương pháp chuẩn để phân tích các nguy cơ địa chấn ở Việt Nam tại thời điểm hiện 
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tại.Phần mềm PSHA IGP sử dụng là CRISIS (v.d., Ordaz et al., 2013).Động đất trong lịch sử 
được thể hiện trong Hình 3.3, và Hình 3.4 là kết quả bản đồ hiểm họa địa chấn. Bản đồ này 
thể hiện các cấp độ gia tốc đạt đỉnh (PGA) dự kiến trong khoảng chu kỳ 10.000 năm, là chu kỳ 
thường được chọn khi xem xét mức độ an toàn của các đập lớn trong địa chấn. Có thể xem 
mô hình PSH của IGPlà mô hình hiểm họa nền tảng cho lưu vực. 

 
Hình 3.2 Quy trình chung gồm 4 bước của phương pháp PSHA. Quy trình này bao gồm: (1) Xác định các 
nguồn động đất xung quanh địa điểm bị động đất; (2) xây dựng các hệ thức tần suất động đất cho mỗi nguồn; (3) 
áp dụng các công thức dự đoán chuyển động mặt đất (GMPE) để ước tính cường độ rung chuyển tại điểm bị 
động đất đã xác định trong Bước 2, và; (4) kết hợp kết quả của Bước 2 và 3 cho tất cả các nguồn để ước tính tần 
suất hoặc xác suất vượt ngưỡng cho một bộ các mức gia tốc (tức là xây dựng một đường cong thiên tai). Trong 
Bước 2, các nguồn động đất trong vòng 100-200km xung quanh điểm bị động đất thường được cho là thích hợp 
để áp dụng Bước 3 và 4.Một phổ phản ứng được xây dựng bằng lặp đi lặp lại Bước 3 và 4 để đo giá trị gia tốc, 
tức là các mức gia tốc trình bày theo dạng phổ. 

 

Hình 3.3 Phân bố động đất trong khu vực lưu vực Sông Hiếu trong giai đoạn 1137-2010 (nguồn: IGP). Các 
nguồn đứt gãy được xây dựng cho mô hình PSH cũng được thể hiện bằng những đường kẻ màu đỏ, và tỉnh 
Nghệ An được đánh dấu bằng đường ranh giới màu đen ở trung tâm bản đồ. Các nguồn đứt gãy (Mục 2.3.1 
được thể hiện bằng các đường màu đỏ). 
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Hình 3.4 Bản đồ do mô hình địa chấn cơ sở xây dựng cho miền Bắc Việt Nam (IGP). Tỉnh Nghệ An ở phía 
bên trái trung tâm bản đồ (đánh dấu ranh giới bằng đường kẻ đứt quãng màu đen). Mô hình được xây dựng trên 
phần mềm Crisis (Ordaz et al. 2013) và sử dụng thông tin về các động đất trong lịch sử và nguồn động đất làm 
dữ liệu đầu vào. Bản đồ thể hiện gia tốc đạt đỉnh (PGA) dự kiến trong chu kỳ 10.000 năm. Đơn vị tính là cm/s2 
(vd: 220 cm/s2 = 0.22g). 

3.3 MÔ HÌNH HIỂM HO ̣A ĐI ̣A CHÂ ́N MỚI 

Các mục dưới đây mô tả quá trình xây dựng mô hình PSH mới với sự hợp tác của IGP.Chúng 
tôi tiếp tục sử dụng các phương pháp của PSHA, nhưng xây dựng dữ liệu đầu vào đa lĩnh vực 
cho mô hình để mở rộng tầm bao phủ về không gian và thời gian của bộ dữ liệu về động đất 
trong lịch sử (Hình 3.3).Cụ thể, chúng tôi đưa vào các dữ liệu địa lý xác định địa điểm và hoạt 
động của các điểm đứt gãy (nếu có dữ liệu; Hình 3.5), cùng với một mô hình độ biến dạng mới 
dựa trên Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) do dự án Mô hình Động đất Toàn cầu (GEM; 
globalquakemodel.org; Hình 3.6) xây dựng. Các bộ dữ liệu tổng hợp gồm dữ liệu về động đất, 
dữ liệu GPS và dữ liệu địa lý đã thu thập trong một khoảng thời gian phù hợp để áp dụng mô 
hình hiểm họa địa chấn: mạng lưới GPS chỉ cung cấp dữ liệu đã thu thập trong khoảng thời 
gian từ vài năm tới vài thập kỷ gần đây nhưng về mặt không gian thì các mô hình GPS có ưu 
thế đáng kể so với các bộ dữ liệu khác; mạng lưới dữ liệu địa chấn và các ghi chép thủ công 
về động đất trước đây cung cấp dữ liệu cho khoảng thời gian từ vài thập kỷ đến vài thế kỷ gần 
đây; và các dữ liệu địa lý có độ bao phủ về thời gian dài nhất (từ vài thế kỷ đến vài thiên niên 
kỷ). Ba bộ dữ liệu này có ưu và khuyết điểm riêng về không gian, thời gian, và về độ chính 
xác, nhưng nếu được sử dụng cùng nhau trong một mô hình đa nội dung, chúng có thể tạo ra 
một mô hình nguồn hoàn chỉnh hơn so với dùng riêng rẽ. Việc sử dụng tổng hợp các bộ dữ 
liệu về động đất và điểm đứt gãy có thể được xem là một phần của tiêu chuẩn thế giới, kết 
hợp với các dữ liệu GPS, nếu có (vd: Stirling et al., 2012; Petersen et al., 2008). Mô hình PSH 

Chu kỳ lặp lại = 10.000 năm 
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của chúng tôi áp dụng cho lưu vực Sông Hiếu là một ví dụ của việc xây dựng một mô hình 
PSH đa lĩnh vực sử dụng tất cả ba bộ dữ liệu kể trên. 

3.3.1 Các nguồn đứt gãy 

Chúng tôi đã sử dụng các điểm đứt gãy trong bản đồ của IGP làm dữ liệu đầu vào cho 
PSHA trong Hình 3.5.Đa phần các điểm đứt gãy này được xác định bằng hình ảnh vệ tinh và 
các hệ thức địa chất ngầm,mà không có bằng chứng địa lý nào về hoạt động trong kỷ thứ tư 
(vd. chuyển động thường xuyên trong 125.000 năm qua). Ngoại lệ duy nhất là điểm đứt gãy 
Sông Hồng ở cực bắc Việt Nam (Hình 3.5), kéo dài hơn 1000 km từ Trung Quốc đến Biển 
Đông, và có bằng chứng cho thấy có hoạt động trong kỷ thứ tư (Replumaz et al., 2001). 
Hình ảnh vệ tinh của điểm đứt gãy cho thấy chiều dài và độ sắc cạnh giống các điểm đứt 
gãy lớn nổi tiếng từng gây ra các đợt động đất 7.5–8 Mw (vd.Các điểm đứt gãy San 
Andreas, Alpine và Bắc Anatolian). 

Trong lưu vực Sông Hiếu, điểm đứt gãy Sông Hiếu được thể hiện bằng một đường hướng 
lên phía tây bắc, đánh dấu theo hình ảnh vệ tinh và bản đồ địa chất ngầm, vì không có dữ 
liệu địa chất nào trong kỷ thứ tư cho biết là nó còn hoạt động hay không. Cách tiếp cận để 
đánh giá những điểm đứt gãy này trong một PSHA áp dụng cho lưu vực là giả định rằng 
chúng có thể gây ra động đất, và sử dụng một mô hình động đất đặc trưng đơn giản hóa giả 
định những trận động đất mạnh nhất xảy ra do những hoạt động đứt gãy trên suốt chiều dài 
của nguồn đứt gãy (Schwartz and Coppersmith, 1984). Đây là một giả định được đơn giản 
hóa nhằm xây dựng mô hình PSH nghiên cứu điển hình để đánh giá lưu vực Sông Hiếu ở 
mức độ trung bình. Còn để đánh giá ở mức độ chi tiết cụ thể, chúng tôi sẽ nghiên cứu 
những yếu tố bất định của các phân khúc đứt gãy (các hoạt động đứt gãy không xảy ra trên 
toàn bộ chiều dài của nguồn đứt gãy).Phương pháp gán cường độ vào những điểm đứt gãy 
này là sử dụng những hệ thức đo lường cường độ đã biết để thể hiện mối tương quan giữa 
cường độ và chiều dài nguồn đứt gãy hoặc diện tích ước tính của nguồn đứt gãy. Các hệ 
thức này thường có dạng Mw = a + b.log(L) hoặc A, trong đó L là chiều dài nguồn đứt gãy và 
A là diện tích nguồn đứt gãy (tức là chiều dài x chiều rộng chân dốc của nguồn đứt gãy). Hệ 
thức chúng tôi sử dụng cho các điểm đứt gãy trong khu vực xung quanh Sông Hiếu là hệ 
thức Hanks và Bakun (2008).Đây là một hệ thức cường độ - diện tích được xây dựng cho 
các điểm đứt gãy trượt ngang trong lục địa, thích hợp để áp dụng cho các điểm đứt gãy 
xung quanh lưu vực sông Hiếu (tức là tất cả các điểm đứt gãy đều được cho là đứt gãy 
strike-slip).Chiều dài nguồn đứt gãy và cường độ tương ứng được thể hiện trong Bảng 3.1. 

Phương pháp ước tính tần suất xuất hiện lại của các cơn động đất thuộc nguồn đứt gãy là kết 
hợp sử dụng GPS, các dữ liệu lịch sử và địa chất để tính toán.Điểm đứt gãy Sông Hồng là 
điểm đứt gãy duy nhất có dữ liệu địa chất xác định được mức độ hoạt động trong thời gian dài 
của điểm đứt gãy (mức độ trượt).Theo ước tính, mức độ trượt của điểm đứt gãy là 5mm/năm, 
được cho là do động đất xảy ra định kỳ bởi không có chứng cứ nào cho thấy có sự trượt chủ 
động (tức là điểm đứt gãy tự trượt liên tục từ năm này sang năm khác) dù là quan sát thực tế 
hay là đo đạc bằng GIS. Khoảng cách thời gian giữa các trận động đất định kỳ của điểm đứt 
gãy Sông Hồng được ước lượng bằng cách chia mômen địa chấn của các trận động đất trong 
Bảng 3.1cho độ mômen địa chấn của điểm đứt gãy.Kết quả tính toán khoảng cách thời gian 
giữa các cơn động đất ở điểm đứt gãy Sông Hồng là khoảng 1500 năm. 

Đối với các điểm đứt gãy khác điểm đứt gãy Sông Hồng, không có dữ liệu địa lý nào trong 
125.000 năm qua để tính toán khoảng cách thời gian giữa các trận động đất tại các điểm đứt 
gãy này, nên chúng tôi sử dụng số liệu độ biến dạng GPS. Chúng tôi chuyển đổi số liệu độ 
biến dạng GPS của khu vực nằm trong hình vuông màu đen trong Hình 3.6thành độ mômen 
địa chấn khu vực bằng công thức Kostrov (1974), chia độmômen địa chấn khu vực cho số 
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điểm đứt gãy, rồi sau đó ước tính khoảng cách thời gian giữa các trận động đất cho mỗi điểm 
bằng cáchchia mômen địa chấn cho độ mômen địa chấn. Các công thức được sử dụng là: 

 Độ mômen địa chấn khu vực suy ra từ GPS = 
 Độ biến dạng (nanostrains/năm) x (2x310) x diện tích khu vực (m2) x độ dày của 

vỏtrái đất (m) x 107 
 Độ mômen địa chấn mỗi điểm đứt gãy = độ mômen địa chấn khu vực/số điểm 

đứt gãy 
 Mômen địa chấncủa điểm đứt gãy = 1016.05+1.5Mw 
 Khoảng cách thời gian giữa các trận động đất của điểm đứt gãy = mômen địa 

chấn của điểm đứt gãy/độ mômen địa chấn của điểm đó 

Trong các công thức trên, độ mômen Mw được lấy từ Bảng 3.1 (suy ra từ diện tích nguồn 
đứt gãy bằng cách sử dụng hệ thức của Hanks và Bakun, 2008), công thức tính mômen địa 
chấn được lấy từ Hanks và Kanamori (1979), 2x310là một hệ tố chuyển đổi đơn vị, và khoảng 
cách thời gian giữa các trận động đất cũng được thể hiện trong Bảng. Các kết quả tính 
khoảng cách thời gian giữa các trận động đất rơi vào khoảng từ 1500–40.000 năm. Kết quả 
tính khoảng cách thời gian giữa các trận động đất của các nguồn điểm đứt gãy Sông Hồng 
là 1500 năm, khá ngắn so với các điểm khác.Điều này có thể được lý giải là vì điểm đứt gãy 
Sông là điểm đứt gãy lớn rõ nét nhất trong khu vực thể hiện ở Hình 3.5, ít nhất là trong khu 
vực phía bắc của khu vực.Ngoài ra, kết quả này phù hợp với việc điểm đứt gãy Sông Hồng 
hoạt động nhiều hơn so với các điểm đứt gãy khác trong khu vực.Hơn nữa, việc các trận 
động đất cách nhau khá xa tại các điểm đứt gãy khác cũng phù hợp với việc chúng có địa 
mạo không rõ nét bằng điểm đứt gãy Sông Hồng. 

 
Hình 3.5 Các điểm đứt gãy được mô hình hóa thành các nguồn đứt gãy để tạo dữ liệu đầu vào cho mô hình 
PSH. Vị trí lưu vực Sông Hiếu nằm chếch về bên trái trung tâm bản đồ. 
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Bảng 3.1 Ước tính cường độ và khoảng cách thời gian giữa các trận động đất tại các điểm đứt gãy của Hình 3.5. 

Điểm đứt gãy Mw T (năm) 

Sông Lô 7.9 14890 

Nhánh Sông Lô 7.3 1875 

Sông Cháy 7.6 5283 

Nhánh Sông Cháy 7.8 10541 

Sông Hồng 7.8 1550 

Nhánh Sông Hồng 7.9 1500 

Sơn La 8.0 22917 

Sông Mã 8.2 37934 

Truong Song 7.5 4234 

Không tên 7.8 9884 

Sông Cả 8.2 36023 

Khe Bo Hà Tĩnh 7.9 15108 

Khe Giữa Cửa Tùng 7.8 9616 

Sông Hiếu 7.8 9974 

Sông Đà 7.8 9440 

Rao Nay 8.0 21173 

 
Hình 3.6 Độ biến dạng suy ra từ số liệu GPS của khu vực rộng hơn xung quanh lưu vực Sông Hiếu (khu vực 
nằm trong hình vuông màu đen). Độ biến dạng trung bình của khu vực lưu vực là khoảng 6 nanostrains mỗi năm, 
và chính giá trị này đã được dung để tính toán khoảng cách thời gian giữa các trận động đất thể hiện trong Bảng 
3.1.Nguồn số liệu độ biến dạng GPS được lấy từ mô hình độ biến dạng toàn cầu GEM mới xây dựng 
(www.globalquakemodel.org), trong đó mức độ sai lệch của các độ biến dạng là khác nhau, tùy theo mật độ các 
trạm đo. Ở Việt Nam, sai số (của độ trượt) thường lớn hơn dấu hiệu khoảng từ 2 đến 7 đơn vị. 
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3.3.2 Sự phân bố các nguồn động đất 

Loại nguồn động đất lớn thứ hai thường được giới thiệu trong các mô hình hiểm họa địa chấn 
là mô hình phân bố nguồn động đất.Loại mô hình này thường sử dụng số liệu phân bố nguồn 
động đất ghi chép trong các bộ dữ liệu về các khu vực bị động đất (Hình 3.3) để dự tính vị trí 
và tần suất xảy ra động đất trong tương lai. Chúng tôi áp dụng phương pháp này để xây dựng 
mô hình phân bố động đất, từ đó lập một bản đồ ô lưới các nguồn động đất trong khu vực, rồi 
sử dụng số liệu về các trận động đất và hệ thức Gutenberg-Richter logN=a-bM (N=số lần động 
đất>cường độ Mw, và a và b là các thông số kinh nghiệm; Gutenberg và Richter 1944) để ước 
tính khả năng động đất từ cấp 5 (Mw) đến cấp cao nhất (Mmax) lại xảy ra. Mmax thường 
được xác định bằng cách xem xét các ghi chép về động đất và kết quả chạy mô hình nguồn 
đức gãy, vì cần phải xem xét tất cả các động đất có thể xảy ra chứ không chỉ những động đất 
tính toán được từ nguồn đứt gãy (Bảng 3.1).Việc kiểm ta các bộ dữ liệu để đánh giá mức độ 
toàn diện của kết quả tính toán cũng là một công đoạn quan trọng của quá trình này (v.d., 
Stirling et al., 2002).Kết quả chạy mô hình phân bố động đất được thể hiện trong  

Hình 3.7, và chi tiết xây dựng các mô hình phân bố động đất được trình bảy trong các bài báo 
đã công bố như của tác giả Petersen et al. (2008) và Stirling et al. (2012). 

IGP đã cung cấp bộ dữ liệu được sử dụng để xây dựng mô hình phân bố động đất, và trong 
quá trình thu thập dữ liệu cũng không gặp vấn đề về việc truy cập. Các vấn đề về chất lượng 
và số lượng của dữ liệu trong quá trình xây dựng mô hình phân bố động đất, được cho là do 
những bộ dữ liệu về động đất có mức độ hoàn thiện và thời gian thu thập hạn chế. Mặc 
dùHình 3.3cho thấy bộ dữ liệu này có dữ liệu từ khoảng 1000 năm trước, nó chỉ ghi chép 
một số động đất lớn trong lịch sử làm đại diện cho khoảng thời gian này. Dữ liệu chính trong 
bộ dữ liệu nàychủ yếu tập trung vào vài thập niên gần đây, do đó không thể đại diện cho 
hoạt động động đất trong khoảng thời gian hơn của khu vực.Do đó, chúng tôi cần phải đưa 
vào mô hình dữ liệu địa lý và GPS để tăng mức độ hoàn thiện của mô hình động đất. 

 
Hình 3.7 Mô hình phân bố động đất được xây dựng từ bộ dữ liệuđộng đất của khu vực xung quanh lưu vực 
Sông Hiếu. 

Thang màu xám thể hiện số trận động đất ước tính>Mw3 mỗi 0,1x0,1độvà độ sâu trong 
khoảng từ 0-20km giai đoạn 1979-2010. Tỉnh NghệAnđược đánh dấu bằng đường viền đen 
đậm ở trung tâm bản đồ. 

Số trận động đất 
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3.3.3 Công thức dự đoán chuyển động mặt đất 

Các mô hình hiểm họa địa chấn đòi hỏi phải sử dụng các công thức dự đoán chuyển động mặt 
đất (viết tắt là GMPE) để dự tính cường độ chuyển động tại một điểm trên mặt đất do ảnh 
hưởng từ các trận động đất xung quanh.Công thức dự đoán chuyển động mặt đấtđược sử 
dụng trong dự ánDDCSI là mô hình New Zealand của McVerry (2006). Công thức này được 
sử dụng bởi sự tiện lợi chứ không hẳn là vì nó phù hợp hoàn toàn với điều kiện của Việt Nam. 
Chúng tôi đã hi vọng có thể sử dụng mã PSHA dựa trên java OpenSHA (www.opensha.org) 
của Cơ quan Khảo sát Địa lý Hoa Kỳ (USGS) để thực hiện các công thức dự đoán chuyển 
động mặt đất “tắt dần thế hệ kế tiếp” (NGA) mới, nhưng cán bộ chủ chốt của USGS đã không 
thể hỗ trợ chúng tôi thành công trong khung thời gian của dự án. Do đó, chúng tôi sử dụng mã 
New Zealand Fortran (đã được dùng để xây dựng các bản đồ PSH của New Zealand; Stirling 
et al. 2012) để xây dựng PSHA của lưu vực Sông Hiếu dựa trên những đặc điểm tương tự và 
sẵn có giữa hai vùng.Tuy nhiên, có một yếu tố khá tích cực là là mô hình của McVerry đã cho 
thấy những kết quả tính toán chuyển động mặt đất tương tự với các mô hình NGA. Nói cách 
khác, các bản đồ hiểm họa do công thức GMPE của McVerry tính ra có khả năng tương đồng 
với kết quả mà các GMPE hiện đại hơn tính toán được. Dù vậy, chúng tôi vẫn chưa xác định 
chắc chắn được là các điều kiện của Việt Nam phù hợp với các công thức GMPE dành cho 
một lục địa ổn định hơn là các NGA thường dùng cho những vùng có sự chuyển động mạnh 
cắt qua ranh giới của các mảng kiến tạo. Đây là nội dung quan trọng có thể dành để nghiên 
cứu sâu hơn trong tương lai. 

3.3.4 Dự tính hiểm họa địa chấn 

Hình 3.8 thể hiện bản đồ hiểm họa địa chấn được xây dựng từ việc ứng dụng quy trình 4 
bước của phương pháp PSHA (Hình 3.2) cho một ô lưới các địa điểm với độ phân giải 0,1 x 
0,1 độ. Đây là độ phân giải thông thường của các bản đồ hiểm họa địa chấn của khu vực 
hoặc quốc gia (v.d., Petersen et al. 2008; Stirling et al. 2012). Các bản đồ cho thấy sự 
chuyển động mặt đất(trong trường hợp này là PGA) trong khoảng chu kỳ 10.000 năm, cùng 
chuẩn đo chuyển động mặt đất và khoảng chu kỳ với Hình 3.4. Các phép tính toán này mặc 
định điều kiện mặt đất là đá mềm đểphù hợp với điều kiện nền đá của khu vực nghiên 
cứu.Kiểu đá bị phong sương và nứt nẻ (hoặc dính liền) thường thấy dọc theoSông Hiếu 
(v.d., tại đập Bản Mồng) trong ngôn ngữ kỹ thuật được gọi là đá mềm. 

 
Hình 3.8 Bản đồhiểm họađịa chấn của lưu vực Sông hiếu và các khu vực phụ cận. Bản đồ thể hiện gia tốc 
đạt đỉnh (PGA) dự kiến trong chu kỳ 10.000 năm trên điều kiện đá mềm hoặc đất cứng (McVerry et al. 2006). Các 
nguồn đứt gãy được đánh dấu bằng những đường màu đỏ. 
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Bản đồ cho thấy hiểm họa động đất chịu ảnh hưởng rất lớn bởi sự phân bố động đất và hoạt 
động của các nguồn đứt gãy. Các nguồn đứt gãy được thể hiện bằng những đường màu đỏ, 
và vị trí cũng như sự trượt về hướng tây bắc của các nguồn đứt gãy được phân biệt màu 
sắc theo cấp độ của hiểm họa. Trên bản đồ có thể nhìn thấy rõ ràng nhất là hiểm họa dọc 
theo điểm đứt gãy Sông Hồng (phía bắc của bản đồ), do các trận động đất lớn thường xuất 
hiện trở lại sau một khoảng thời gian ngắn tại điểm đứt gãy này (Bảng 3.1). Tại khu vực 
Sông Hiếu, dọc theo điểm đứt gãy Sông HIếu (trung tâm bản đồ) có mức độ hiểm họa cao, 
nhưng tại các điểm đứt gãy khác thì hiểm họa không cao bằng do các trận đông đất diễn ra 
cách nhau khá lâu. 

So sanh bản đồ PSH của chúng tôi (Hình 3.8) với bản đồ PSH gốc (Hình 3.4) cho thấy một số 
thay đổi lớn. Nhìn chung, toàn bộ khu vực bản đồ có mức độ PGA cao hơn, đặc biệt là dọc 
theo nhiều điểm đứt gãy trong mô hình mới. Nguyên nhân là mô hình phân bố động đất mặc 
định cường độ tối đa (Mw7.0–8.0) lớn hơn so với mô hình gốc.Ngoài ra, việc sử dụng các 
điểm đứt gãy trong mô hình của chúng tôi so với mô hình gốc cũng khiến cho mức độ hiểm 
họa cao hơn tại các điểm đứt gãy.Hai nhân tố này xuất phát từ hai điểm khác biệt cơ bản nhất 
trong phương pháp của chúng tôi so với mô hình gốc. Thứ nhất, chúng tôi mặc định trong khu 
vực có khả năng sẽ xảy ra những trận động đất lớn hơn trận động đất lớn nhất trong lịch sử 
Việt Nam (Mw6.8), và thứ hai, việc sử dụng tổng hợp các dữ liệu về động đất, địa chất và GPS 
để xác định nguồn động đất trong mô hình mới. 

Chúng tôi cũng trình bày một ví dụ về các phổ phản ứng cho đập Bản Mồngở Hình 
3.9.Những phổ này thể hiện cấp độ gia tốc dự tính tại những khoảng thời gian nhất định 
trong phổ.Nói cách khác, các công trình hoặc phương tiện truyền thông có thể dự tính được 
gia tốc trong khoảng thời gian tự nhiên (cộng hưởng) cụ thể.Có bốn phổ được tính cho 4 chu 
kỳ khác nhau, và phổ (kịch bản) tất định phân vị thứ 50 và 84 được tính cho điểm đứt gãy 
Sông Hiếu. Thông thường, nguồn động đất gần nhất và quan trọng nhất sẽ được tính toán 
một phổ xác suất (phổ với chu kỳ lặp lại) kết hợp với phổ tất định (phổ cho các nguồn đơn lẻ, 
không có chu kỳ lặp lại) và được so sánh với nhau trong PSHA để ứng dụng kỹ thuật, vì phổ 
tất định có thể cung cấp một kết quả “chứng thực” cho phổ xác suất. Các phổ thường có đỉnh 
ở khoảng thứ hai từ 0,1–0,5, và trường hợp này cũng không ngoại lệ, như thể hiện ở Hình 3.9. 

 
Hình 3.9 Phổ phản ứng của đập Bản Mồng. Những đường kẻ liền thể hiện (từ dưới liên trên) phổ phản ứng 
cho chu kỳ 150 (màu xanh dương), 475 (màu đỏ), 2500 (màu xanh lục) và 10.000 (màu vàng) năm, và những 
đường kẻ đứt quãng (từ dưới lên trên) thể hiện phổ (kịch bản) tất định phân vi thứ 50(màu hồng) và thứ 84(màu 
tím) của một trận động đất cường độ 7,8 Mw tại điểm đứt gãy Sông Hiếu. 
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3.4 ỨNG DU ̣NG CÁC KÊ ́T QUA ̉ CHẠY MÔ HI ̀NH HIÊ ̉M HO ̣A ĐI ̣A CHẤN 

Cách ứng dụng phương pháp PSHA thực tế trực tiếp nhất là tính toán các phổ phản ứng cụ 
thể cho các đập.Các phổ này dự đoán nguy cơ địa chấn đối với hệ thống đập – hồ chứađể 
sử dụng trong việc đánh giá sự ổn định của đập và hô chứa. Các phổ tính toán cho một 
chuỗi các khoảng chu kỳ, như trong Hình 3.9, cung cấp nhiều lựa chọn thông tin đầu vào khi 
đánh giá tác động của hiểm họa. 

Trình diễn phương pháp PSHA bằng bản đồ (Hình 3.4và Hình 3.8) có thể cho thấy những 
điểm khác biệt giữa các kết quả dự đoán về hiểm họa giữa các mô hình PSH gốc và mới. 
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4.0 XÁC ĐỊNH HIỂM HỌA SẠT LỞ ĐẤT 

4.1 GIỚI THIỆU 

Sạt lở đất có thể xảy ra với quy mô từ dưới 10 m3đến hơn 100 triệu m3.Mục tiêu của phần này 
là mô tả những trận sạt lở đất lớn (thường trên 10 triệu m3) đã xảy ra tại lưu vực Sông Hiếu, 
một số trong số đó có khả năng tác động đến hệ thống hồ chứa Bản Mồng và những hồ chứa 
ở thượng lưu gắn liền với hệ thống (các hồ chứa Mồng) và hồ chứa Sao. 

Nghiên cứu này đặt mục tiêu tìm hiểu sơ bộ những địa điểm đã xảy ra sạt lở đất làm tắc 
nghẽn các hồ chứa.Trong Tài liệu hướng dẫn của dự ánDDSCI (Bộ Ngoại giao và Thương 
mại New Zealand và Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, 2015), nghiên cứu này tương 
đương với giai đoạn đánh giá trung gian.Để có thể nhận xét cụ thể hơn, cần phải có một 
nghiên cứu đánh giá sâu và sau đó là những cuộc điều tra cụ thể tại những địa điểm xảy ra 
sạt lởbên rìa hồ chứa và được ưu tiên nghiên cứu sâu hơn. 

4.1.1 Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này chỉ dựa trên kết quả tìm hiểu các đặc điểm bề mặt mà không xem xét các 
yếu tố dưới mặt đất cũng như các dữ liệu quan trắc chuyển động hoặc địa kỹ thuật liên 
quan.Do đó, nội dung nghiên cứu cung cấp thông tin cho các câu hỏi và nguồn dữ liệu 
tương ứng với năm mục đầu tiên trong Bảng 4.3 và 4.4 của phần viết về sạt lở đất trong tài 
liệu hướng dẫn của dự án DDCSI –những hoạt động thường được triển khai trong giai đoạn 
nghiên cứu khả thi của một dự án.  

Một số nguồn dữ liệu chính: 

1. Ảnh chụp từ không trung:Ảnh chụp do Cục Đo đạc Bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường Việt Nam cung cấp. Các bức ảnh chụp đen trắng từ trên cao được thực hiện 
trong khoảng thời gian từ năm 1998 và 2000 đều là ảnh đen trắng, chụp từ khoảng 
cách từ 5.200 m đến 6.400 m với tỷ lệ từ 1:32.500 đến 1:34.000. 

2. Hình ảnh vệ tinh: Sử dụng một số nguồn mở công khai, chủ yếu là: 

Landsat – hình ảnh thực hiện vào tháng 9/2000. 

Google earth – Một số hình ảnh đen trắng và màu được thực hiện trong khoảng từ 
năm 2003 và 2013. Hình ảnh không bao phủ hết diện tích của khu vực nghiên cứu, và 
trong một số trường hợp, tầm nhìn bị hạn chế do mây.  

3. Địa lý: Các trang bản đồ địa lý khu vực tỷ lệ 1:200.000 do Cục Đo đạc Bản đồ Việt 
Nam xuất bản. Bốn tờ bản đồ (số 21, 22, 23 & 24, Cục ĐĐBĐ, 1995) cho toàn bộ khu 
vực nghiên cứu. 

4. Địa hình:Bản đồ địa hình khu vực tỷ lệ 1:100.000 (đường đồng mức 40 m) hoặc tỷ lệ 
1:50.000 (đường đồng mức 20 m) do Cục Đo đạc Bản đồ cung cấp. Bản đồE-48-7-C 
(Quỳ Châu) là một trong 8 bản đồ tỷ lệ 1:50.000 đã được sử dụng.  

TS. Lê Thị Châu Hà của trường Đại học Thủy Lợi, người đã kết nối nhóm thực hiện dự án 
với Cục Bản đồ, đã rất tích cực hỗ trợ nhóm thu thập những dữ liệu trên.Những bản đồ địa 
hình chi tiết của khu vực cuối hạ lưu Thái Hòa (tỷ lệ 1:10.000) cũng được thu thập nhưng 
không sử dụng do không nằm trong khu vực nghiên cứu sạt lở đất. Bà Hà và Ông Kiên, 
cũng thuộc Đại học Thủy Lợi, đã cung cấp các bản đồ địa lý. 
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Ảnh chụp từ không trung được dùng theo kiểu lập thể (tức làtừng đôi ảnh được chồng lên 
nhau để tạo mô hình không gian ba chiều nhìn từ trên xuống), đặc biệt là của Nick Perrin 
(GNS Science),đểxem xét hình thái mặt đất nhằm tìm những biểu hiện địa mạo và bồi đắp 
có liên quan đến sạt lở đất. Khi hình ảnh Google earth được khớp với một mô hình địa hình 
số (DTM), mô hình địa hình có thể được xem từ nhiều góc độ khác nhau (chứ không chỉ 
nhìn từ trên xuống như ảnh chụp từ không trung), mặc dù đôi khi sẽ có một số lỗi bóp méo 
hình ảnh. Đối với sạt lở đất quy mô lớn, hình ảnh của google là một công cụ bổ sung để 
đánh giá hình thái mặt đất nhằm phát hiện dấu hiệu sạt lở trên diện rộng. 

Những khu vực được xác định là xảy ra sạt lở được khoanh vùng bằng bằng những hình 
ảnh kỹ thuật số Google Earth (những hình tương tự được chụp từ không trung không được 
sử dụng do thiếu máy ảnh và chi tiết chuyến bay).Cần lưu ý rằng, do đây là nghiên cứu 
đầu tiên về việc xác định các dấu hiệu sạt lở đất quy mô lớn trong khu vực, việc chỉ ra là 
có hay không có các dấu hiệu này quan trọng hơn việc lập bản đồ hoàn chỉnh hệ thống 
cho khu vực. 

Trong quá trình đánh giá hình ảnh, vào tháng 5/2013 Stuart Read (GNS Science), TS. 
Nguyễn Thắng, Ông Kiên (ĐHTL) đã có một chuyến công tác ngắn tới tỉnh Nghệ An.Đoàn 
công tác rất cảm kích sự hỗ trợ nhiệt tình của Sở NN-PTNT tỉnh Nghệ Anvà hướng dẫn của 
các cán bộ UBND tỉnh (đại diện của Sở hoặc Chi cục Đê điều và PCLB). Trong chuyến công 
tác 5 ngày, đoàn đã đến thăm đập Bản Mồngvà một phần khu vực hồ chứa, cùng với ba địa 
phương xung quanh các hồ chứa ở thượng nguồn (QuangPhong, ChauPhong, Nam Giai). 
Đoàn không đến khu vực Đập Sào, nhưng Ông Read đã thăm quan Đập này và các đê quai 
tại KeCoc và KheNha trong chuyến thực địa trong giai đoạn xây dựng dự án vào tháng 
9/2012 trước khi thu thập hình ảnh.  

Các bản đồ địa lý khu vực (GDGMV, 1995) được đơn giản hóa trong nghiên cứu này nhằm 
thể hiện các đặc điểm sỏi đá và cấu trúc địa lý. Các dấu hiệu của sạt lở đất được tìm ra từ 
hình ảnh sẽ được xem xét trên bản đồ địa lý và địa hình để xác định xem có mối liên quan 
giữa hiện tượng sạt lở đất và đặc điểm địa lý hay không.Bên cạnh đó, sự thay đổi về địa 
chất trong kỷ thứ tư cũng được đánh giá để phác họa lịch sử hình thành thung lũng, nhằm 
tính mức độ xảy ra sạt lở đất. 

Phần cuối của chương sẽ xem xét sự phân bố của sạt lở đất tại một số hồ chứa, rồi sau đó 
đưa ra nhận xét chung về những điểm sạt lở đất xác định được, như sự phân bố và nguồn 
gốc của chúng. 
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4.2 MÔ TẢ KHU VỰC NGHIÊN CỨU 

Sông Hiếu dài 228 km có diện tích lưu vực là 5.430 km2.Để tìm hiểu về sạt lở đất, lưu vực 
được chia làm 3 khu vực(Hình 4.1); một là cho toàn bộ lưu vực, hai là khu vực thượng lưu 
Thái Hòa, bao gồm các hồ chứa Bản Mồngvà Sào (4.140 km2), và ba là khu vực thượng lưu 
đập Bản Mồngcùng hồ chứa của nó và các hồ chứa thứ cấp ở thượng lưu (2.700 km2). 

Nghiên cứu này giới hạn trong phạm vi hai lưu vực thượng lưu Thái Hòa, nên không bao 
gồm 80km khúc sông Hiếu ở hạ lưu (còn được gọi là Sông Con).Hình 4.2cho thấy ranh giới 
của hai lưu vực này tạo nên khu vực nghiên cứu, bao gồm cả các hồ chứa đã có (Sào) và 
dự kiến (Mồng). 

 
Hình 4.1 Lưu vực Sông Hiếu, thể hiện tất cả các đập đề xuất và các hồ chứa liên quan. Lưu vực giáp ranh 
với hạ lưu Thái Hòa vốn kéo dài đến Sông Cả, và chỉ thể hiện một phần trong bản đồ. 

Reservoir 

Streams 
Province 
Catchment 
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4.2.1 Địa văn học 

Địa hình của lưu vực đa dạng, từ đồng bằng phù sa bằng phẳng ở khoảng cuối hạ lưu cho 
đến những dãy núi dựng đứng ở phía thượng lưu. Nhìn chung, lưu vực có hình dạng giống 
“khuỷu tay đang gập”, với dòng chảy phía hạ du thường chảy về hướng tây nam còn phía 
thượng lưu ở Thái Hòa thường chảy về hướng đông nam (Hình 4.1). Ở phía thượng lưu 
Thái Hòa, những ngọn đồi nhấp nhô (như ở khu vực hồ chứa Sào) dần dần chuyển thành 
dốc núi cao khi càng về phía thượng lưu và tại thượng nguồn(như thượng lưu Quỳ Châu). 
Độ dốc của sông khá thấp (0,5 m mỗi km) so với chiều dài của nó (Hình 4.2), chỉ trở nên 
rất dốc tại thượng nguồn ở dãy PuHoat tại biên giới Việt Nam – Lào với địa hình cao hơn 
2.000 m. 

 
Hình 4.2 Hình ảnh nhìn từ góc xiên theo hướng tây bắc của lưu vực sông Hiếu (dùng hình ảnh SRTM). 

Khu vực đồng bằng phù sa ở hạ lưu có diện tích khá rộng, chiều rộng có thể lên đến 6km 
ở khu vực hạ lưu thái Hòa (Hình 4.4) Khu vực khoảng giữa đến hơi chếch về phía thượng 
lưu thường có một số đồng bằng phù sa ở thung lũng bao quanh bởi núi, như tại Kim Sơn 
(Hình 4.5). Các nhánh sông hợp lại hoặc chảy xuyên qua các lưu vực con thường có 
hướng tây nam hoặc đông bắc (Hình 4.2). Phía thượng lưu địa hình có độ dốc rất lớn 
(35°–60°) khi độ cao dần tăng lên trên 1000m (Hình 4.6). Do địa hình ngày càng cao và 
dốc, lượng mưa hàng năm ở vùng thượng lưu có thể >2 m (Hình 4.7) trong khi ở hạ lưu và 
trung lưu thì thấp hơn (khoảng 1,5 m). 

 
Hình 4.3 Mặt cắt lòng sông ở thung lũng sông Hiếu. 
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Hình 4.4 Đồng bằng phù sa ở hạ lưu Thái Hòagần Tan Ky. Khu vực bồi lắng phù sa có thể rộng đến 6 km. 

 
Hình 4.5 Địa hình núitrong khu vực lân cậnKim Sơn, với đồng bằng ở phía trước. 

 
Hình 4.6 Địa hình dốc hơn ở thượng lưu.Góc nhìn về thượng lưu phía tây bắc của Nam Giai tới biên giới Lào. 
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Hình 4.7 Bản đồ phân bố lượng mưa hàng năm ở tỉnh Nghệ An.Từ Kyoto (2010) – bao gồm các trạm đo 
lượng mưa chính ở lưu vực Sông Hiếu (ví dụ Quỳ Châu). 

4.2.2 Địa chất 

Từ trước kỷ Cambriđến kỷ Mesozo(>600 đến 65 triệu năm), khu vực nghiên cứu chủ yếu là 
sỏi đá (GDGMV, 1995).Sự phân bố của sỏi đá được đơn giản hóa trên cá bản đồ tỷ lệ 
1:200.000 của GDGMV bao phủ toàn bộ diện tích khu vực nghiên cứu,như thể hiện trong 
Hình 4.8. Có thể thấy đá phiến, kết hợp với đá granit xâm nhập, là dạng đá lâu đời nhất (tiền 
kỷ Cambri) trồi lên tại vùng trung tâm và hơi chếch về thượng lưu của lưu vực. Chúng có vết 
nứt gãy, thường về hướng tây bắc hoặc đông nam, ngược với những phiến đá trầm tích kỷ 
Paleozo (550 đến 250 triệu năm);cùng đá vôi tạo địa hình hình tháp hoặc hình nón, đặc biệt 
là ở vùng trung tâm của lưu vực.Đá trầm tích kỷ Mesozo và nham thạch trồi lên ở phía đông 
bắc lưu vực, nằm chồng lên hoặc chen với những phiến đá kỷ Paleozo.Những phiến đá kỷ 
Cenozo (<65 triệu năm)thường xuất hiện tại những lưu vực có đứt gãy khác ở Việt Nam lại 
dường như không xuất hiện ở đây, mặc dù đá bazan đầu kỷ thứ tư (<2 triệu năm)tìm thấy ở 
vùng phía đông của lưu vực gần Thái Hòa (Hình 4.8). 
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Hình 4.8 Bản đồ địa lý lưu vực Sông Hiếu(đơn giản hóa từ bản đồ của GDGMV, 1995). Diện tích giống với 
Hình 4.1. 

Sự đa dạng về số tuổi và sự phân bố của đá nơi đây phản ánh một lịch sử địa lý phức tạp, 
có dấu hiệu của một vài đợt biến dạng mảng kiến tạo đã xảy ra. Các đứt gãy chính (kể cả 
một khu đá milonit) thường kéo từ hướng tây bắc sang đông namở vùng trung lưu và 
thượng lưu, và ngược lại từ hướng đông bắc sang hướng tây nam ở phía hạ lưu. Không có 
đứt gãy lớn xuyên suốt nào trong lưu vực thể hiện trên bản đồ GDGMV, như các đứt gãy 
của sông Cả và sông Mãlần lượt kéo từhướng tây bắc đến đông nam về phía nam và phía 
bắc của các lưu vực này. 

Những tiểu lưu vực bồi đắp phù sa trải rộng (‘tiểu lưu vực khép kín’trong GDGMV, 1995) ở 
phía thượng lưu thường có một khuôn mẫu phản ánh sự đứt gãy giả trực giao (Hình 4.8). 
Sự xuất hiện của chúng, kết hợp với đồi núi ở thượng nguồn là dấu hiệu của hoạt động kiến 
tạo vẫn đang tiếp diễn, đặc biệt là sự dâng lên của mặt đất.Không rõ sự dâng lên này, có thể 
là một hoạt động được bắt đầu lại sau một thời gian ngừng lại tại một số cấu trúc địa lý hiện 
tại, bắt đầu diễn ra từ lúc nào, nhưng có thể cuối kỷ thứ ba (<5 triệu năm), khiến các dòng 
sông chảy giữa các tiểu lưu vực tạo thành thung lũng với địa hình cao trên 500 m.Điều này 
cũng khớp với việc những bồi lắng từ kỷ Neogene (<20 triệu năm) vẫn còn tồn tại trong các 
rãnh đứt gãy dọc theo thung lũng có địa hình lồi lên, bao gồm cả đường đứt gãy Ca kéo đến 
vùng tây nam của lưu vực sông Hiếu (xem chương Xác định Hiểm họa Địa chấn). 

Những địa hình bồi đắp phù sa cao trên 30 m so với mực nước sông ngày nay có thể tìm 
thấy dọc theo Sông Hiếukhi thung lũng bắt đầu trở nên hẹp hơn (Hình 4.9), nhưng một số 
vùng bồi đắp phù sa ở phía thượng lưu có độ cao thấp dần, gần hơn với mực nước sông. 
GDGMV (1995) ghi chép lại sự xuất hiện của một số vùng bồi lắng phù sa dày đến 70m (gắn 
liền với bồi đắp thiếc phù sa), mặc dù trong chuyến thực địa, nhóm thực hiện chỉ nhìn thấy 
những lớp bồi mỏng, dày tối đa 10 m (Hình 4.10). 
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Địa hình ở cả vùng hạ lưu và thượng lưu đều được GDGMV gán trên bản đồ là kỷ thứ tư. 
Việc xác định mặt cắt địa hình của thung lũng vùng trũng không được thực hiện trong khuôn 
khổ của nghiên cứu này, do đó rất khó để xác định niên đại của bất cứ vùng nào trong khu 
vực, nhưng có khả năng niên đại của những vùng đồi núi là khá lớn (?>100.000 năm). 

Hình 4.11cho thấy mặt cắt chung của thung lũng sông Hiếu và các nhánh sông chính, thể 
hiện hai đặc điểm. Thứ nhất là địa hình bằng phẳng của hạ lưu Sông Hiếuở Quỳ Châu, 
cũng như những đồng bằng phù sa rộng lớn ở phía thượng lưu. Thứ hai là địa hình dốc ở 
giữa các đồng bằng nơi các con sông bị thu hẹp và chảy vào các thung lũng hẹp. Như đã 
nói ở trên, đặc điểmm chung của các tiểu lưu vực, kết hợp với độ dốc lớn của sông khi 
chảy qua giữa chúng, thể hiện hoạt động dâng lên của mảng kiến tạo tại một số vùng đồi 
núi ở thượng lưu. Tuy nhiên, cần phải nghiên cứu sâu hơn mới có thể xác định niên đại 
của thềm sông ở thượng lưu. 

Mặt cắt cho thấy đá bị phong hóa khá sâu (> 10 m), và đất laterit có thể được hình thành 
trên mặt đất, như thể hiện trong Hình 4.10.Sự phong hóa sâu thường dẫn đến sự sụp lún bề 
mặt tại những địa điểm dốc (sạt lở đất), đặc biệt là những điểm có vách thẳng đứng do bị xẻ, 
đào, như khi người ta xẻ núi để làm đường.  

 
Hình 4.9 Đồng bằng phù sa ở Sông Hiếu. Địa điểm ở hạ lưu cách Quỳ Châu 10km về phía nam, với độ cao 
20 m so với mặt nước sông (địa hình ở phía sau lưng người chụp ảnh có độ cao trên 30m) 

 
Hình 4.10 Trầm tích phù sa bị lộ ra dưới thềm sông giữa Thái Hòavà Bản Mồng. Đá bị phong hóa nằm chồng 
lên đất sỏi, tạo nên một lớp ở phía trên bề mặt. 
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Hình 4.11 Mặt cắt thung lũng ở Sông Hiếu và các nhánh sông chính. Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000 với 
đường đồng mức 20 m được sử dụng để lập các mặt cắt này.Địa hình ở phía bắc và phía tây lưu vực có thể cao 
đến trên 1500 m. 

 
Hình 4.12 Mặt cắt đá bị phong hóa tại khu khai thác gần Kim Sơn. Đất lateritnằm ngang trên mặt đất với một 
lớp đá bị phong hóa cao ở bên dưới. 
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4.3 MÔ TẢ SA ̣T LỞ ĐÂ ́T 

Như đã đề cập ở trên, phương pháp đánh giá chính là xác định hình thái sạt lở đất dựa trên 
hình ảnh (vd. Hình ảnh chụp từ không trung theo phương thẳng đứng) kết hợp với kết quả 
thu thập khá hạn chế trong chuyến thực địa vào tháng 5/2013. 

4.3.1 Hình ảnh 

Hình 4.13 là một hình ảnh tổng hợp từ tổng cộng 530 bức ảnh chụp từ trên không theo 
phương thẳng đứng do Bộ TN-MT cung cấp.Do tỷ lệ mặt đất (~1:35.000)và tính chất bán sắc 
(nửa tông) của hình chụp, những khu vực nhỏ hơn diện tích 100 m x 100 m không được thể 
hiện rõ ràng. Điều này có nghĩa là các điểm sạt lở đất thông thường, có diện tích từ 10.000 
m2 trở xuống, sẽ không thể được xác định chắc chắn.Hạn chế về tỷ lệ này không gây trở 
ngại cho việc xác định điểm sạt lở đất quy mô lớn hơn, có thể trở thành hiểm họa đối với các 
hồ chứa, và là mục tiêu chính của nghiên cứu này. Như đã nói ở trên, các hình ảnh Google 
earth, được sử dụng bổ trợ cho các ảnh chụp không gian, cótỷ lệ tương tự, liên quan đến 
mô hình mặt đất đã sử dụng. 

Nghiên cứu chỉ phát hiện thấy một số khá ít dấu hiệu hình thái của sạt lở đất quy mô lớn, 
chủ yếu là những vách đá, vách đất thẳng đứng, cùng vết tích của sự sụt lở gần chân 
dốc.Sự phân bố của chúng được thể hiện trong hình Hình 4.13, đa số xuất hiện ở những địa 
hình dốc cao tại thượng nguồn phía bắc và phía tây của lưu vực. Loại địa hình này có nguy 
cơ sạt lở đất quy mô lớn đồng thời có khả năng gây sạt lở đất chặn ngang thung lũng.Hình 
4.14 cho thấy một trong những địa điểm như thế ở gần Nam Giai, phía tây Kim Sơn. 

Nhiều ở khu vực phía bắc và phía tây vẫn có rừng bao phủ làm khó xác định điểm bị sạt lở 
hơn.Tại một số địa điểm, hiện tượng dốc bị chia cắt giống như bị sạt lở cũng có thể xuất 
hiện tại những điểm sạt lở quy mô trung bình và lớn, nhưng đất đá rơi xuống đã che khuất đi 
dấu vết của sạt lở.Bởi địa hình núi non hơi uốn những con sông chảy vào vùng đất bồi đắp 
phù sa ở các tiểu lưu vực, các dòng sông ngày nay đều trở nên khá khúc khuỷu. Gần Chau 
Tan ở hồ chứa QuangPhong, độ khúc khuỷu của sông có vẻ hơi bất thường, có thể là do 
ảnh hưởng của đất đá vụn ở lòng thung lũng. Hình 4.15 là hình ảnh của khu vực này, địa 
mạo của những con dốc phía trên cho thấy có khả năng đã xảy ra sạt lở đất ở hai hoặc ba 
địa điểm. 



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

 

Báo cáo Nghiên cứu điển hình, Chương 3, Xác định hiểm họa 61 
 

 
Hình 4.13 Hình ảnh chụp từ không trung chạy tại trung tâm hình ảnh. Bản đồ nền làLandsat tháng 9/2000, 
gần với thời gian các bức ảnh được chụp.Diện tích bản đồ trung khớp với Hình 4.2, với các dòng chảy và hồ 
chứa được chồng thêm vào. 

 
Hình 4.14 Phân bố sạt lở đất lớn được xác định qua hình ảnh. Diện tích bản đồ trùng khớp vớiHình 4.23với 
bản đồ nền là mô hình địa hình kỹ thuật số lấy từ hình ảnh SRTM. 
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Hình 4.15 Xác định dấu hiệu sạt lở đất khu vực phía trên làng Nam Giai (nằm ở điểm giữa phía bên trái hình 
ảnh). Sạt lở đất được xác định bằng hình cái bát ở trung tâm bức ảnh. 

Địa hình ở các khu vực đông bắc lưu vực có quy mô nhỏ hơn là hướng tây (Hình 4.13), nên 
dấu hiệu của các trận sạt lở lớn khó nhìn thấy rõ ràng. Loại địa hình có quy mô như thế cũng 
xuất hiện ở phía đông lưu vực (bao gồm một tiểu lưu vực phù sa nhỏ hơn). Tuy nhiên, đáng 
chú ý là có thể nhìn thấy rất rõ một vết tích sạt lở đất ở hạ lưu đập Bản Mồngtại bờ bên 
trái.Địa hình ở phía đông lưu vực nơi có hồ chứa Sào thậm chí còn thấp hơn, mặc dù có một 
số ngọn đồi. 

Ngoài ra, nghiên cứu còn phát hiện một số địa điểm sạt lở đất đáng chú ý khác.Hai điểm sạt 
lở ở phía thượng lưu của hồ chứa QuangPhong (Hình 4.16 vàHình 4.17).Điểm đầu tiên là 
thung lũng sông Quang gần Chau Thau với bằng chứng là dòng sông bị uốn cong để chảy 
vòng qua đất đá bị sạt lở ở lòng thung lũng (Hình 4.16). Và điểm thứ hai ở thượng lưu một 
dòng nhánh của hồ chứa QuangPhong, nơi những bãi bồi phù sa đã hình thành từ lâu trong 
một thung lũng rộng lớn đột ngộtkết thúc ở thượng nguồn (Hình 4.16). Nguyên nhân cho sự 
bất thường của địa hình ở thung lũng nhánh này, ngoài khả năng bị nhân tạo trên mô hình 
hình ảnh Google, thì có thể là do đất đá rơi xuống từ một trận sạt lở đất rất lớn gây ra, mặc 
dù cũng có thể là do ảnh hưởng từ cấu trúc địa chất và tầng đá gốc.  

Gần Quy Hop có một vùng đá vôi khá lớn. Hình dạng hình vòng cuung trông khá giống với 
hiện trường bị sạt lở, ở gần Ho Na Ca phía đông bắc Quy Hop xuất hiện những ụ đất ở giữa 
lòng thung lũng bên dưới có thể là đất đá rơi xuống từ vụ sạt lở. Con sông chạy quanh co 
giữa các ụ đất cũng có thể lý giải giống như sông khúc khuỷu ở những địa hình cao hơn ở 
trên. Khu vực này cũng nằm dọc theo chiều dài của đứt gãy Sông Hiếuđã xác định trong 
phần Xác định Hiểm họa Địa chấn. 
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Hình 4.16 Dấu hiệu của một trận sạt lở đất phía thượng nguồn hồ chứa QuangPhong. Vách dựng do sạt lở ở 
một bên thung lũng, đất đá rơi xuống nằm trong lòng thung lũng, và con sông bị buộc phải chuyển hướng về một 
phía thung lũng. 

 
Hình 4.17 Địa hình đồng bằng phù sa ở thung lũng trong một nhánh hồ chứa QuangPhong. Nguyên nhân gây 
ra địa hình bất thường ở phía thượng lưu có thể là đất đá bị sụt lở từ một trận sạt lở quy mô lớn.
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4.3.2 Nghiên cứu thực địa 

Trong chuyến thực địa vào tháng 5/2013, chúng tôi đã không thể đến tất cả các vùng nằm trong 
lưu vực. Chuyến thực địa chỉ tập trung vào những địa điểm được xác định là có dấu hiệu bị sạt 
lở đất dựa trên hình ảnh, đặc biệt là ở phía tây Quỳ Châuvà Kim Sơn, mặc dù chúng tôi cũng 
đến thăm quan khu vực ngay bên dưới hạ lưu Bản Mồng, và đập Bản Mồng. 

Sự phức tạp về cấu trúc và chủng loại đá ở khu vực phía tây bắc được phản ánh ở những 
phần trồi lên của phiến đá bị cắt xẻ và bóp méo cùng với những điểm đứt gãy rất lớn, đặc 
biệt là ở địa hình toàn đá phiến (Hình 4.17).Những lớp đá bị phong hóa sâu cũng xuất hiện ở 
nhiều nơi, đặc biệt là ở những mặt dốc bị sụt lún và bị cắt xẻ (Hình 4.19).Những khối đất đá 
sạt lở ở bên rìa các mảnh đất phù sa, gồm cả những tảng lăn lớn ở thềm đá bên dưới có thể 
là do tầng đá gốc bị vỡ ra, xuất hiện ở khắp nơi (Hình 4.20), trong khi những thung lũng với 
những dốc núi cao ở giữa các tiểu lưu vực bồi đắp phù sa ở thượng lưu thường có vách 
thẳng đứng (Hình 4.20). 

Dấu hiệu của sạt lở đất lớn có thể nhìn thấy trong hình thái của các mặt dốc, đặc biệt là tại 
địa hình chủ yếu là đá phiến.Trong khi một số điểm có hình vòng cung có thể nhìn thấy trong 
hình ảnh chụp từ không trung cũng như nhìn trực tiếp trên mặt đất (Hình 4.21), một số khu 
vực khác có dấu hiệu sạt lở đất lại nhìn rõ trên mặt đất (Hình 4.22) hơn là trong hình ảnh.Sạt 
lở đất trong Hình 4.23 tại đầu nguồn của hồ chứa Chan Phong có thể nhìn thấy từ cả hình 
ảnh và trên mặt đất. 

Nhóm thực hiện dự án đã không đến thăm các khu vực đồi núi ở phía đông lư vực, ngoài 
điểm đã xác định là bị sạt lở ở phía hạ lưu Bản Mồng.Hình 4.24, được chụp từ trên đống đất 
đá rơi xuống do trận sạt lở này, cho thấy một vùng bằng phẳng ở phía thượng lưu được cho 
là bãi bồi tích trong một hồ nước trước khi dòng nước chảy vòng quanh rìa của điểm sạt lở 
và khiến hồ cạn nước, tạo thành cảnh quan hiện tại. Hình 4.25 cho thấy một địa hình ít bằng 
phẳng hơn gần với Thái Hòavà hồ chứa Sào, ít có cơ hội để những trận sạt lở đất lớn xảy 
ra. Mặc dù một số đồi núi cao có vẻ ngoài giống như hậu quả của một trận sạt lở để lại, 
nhưng nhiều khả năng chúng chỉ phản án quá trình điều chỉnh cấu trúc khi hình thành cảnh 
quan hiện tại. 

Trong quá trình đi thực địa, các cán bộ địa phương đã cung cấp một ví dụ về hiện tượng sạt 
lở đất tạo thành đập chắn mới xảy ra gần đây. Sự kiện này xảy ra vào tháng 10/2007 tại 
vùng đầu nguồn của lưu vực Nam Giai (thượng lưu của hồ chứa Nam Giai, Hình 4.22hình 
ảnh của vùng đầu nguồn).Đập đất hình thành do sạt lở, được ghi lại là cao 20m, xuất hiện 
khi cơn bão Lekima diễn ra. Cơn bão này cũng gây ra trận lũ với đỉnh lũ cao lịch sử tại Quỳ 
Châu – xem phần Xác định Hiểm họa Lũ lụt. Báo cáo cho biết đập đất này đã sụp nhanh 
chóng sau khi hình thành, gây tử vong cho một vài người. Nó cũng gây ra thiệt hại đáng kể 
đến tài sản và hoa màu (ngày xảy ra có thể là ngày 5/10 –trận lũ số 5 xảy ra cùng thời gian 
đã gây thiệt hại nghiêm trọng khắp hai huyện Que Chau và Que Phong, bên cạnh việc cơn 
bão đổ bộ vào ngày 3/10 gây ra lũ lụt lớn trên toàn tỉnh). 
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Hình 4.18 Phiến đá bị cắt xẻ và bóp méo với rãnh sâu ở khu vực đứt gãy gần QuangPhong. Chiều rộng 
chung của của đứt gãy ít nhất là 50 m. 

 
Hình 4.19 Vỡ mặt dốc khi cắt xẻ làm đường gần Chau Phon ở thượng nguồn hồ chứa Chan Phong. 

 
Hình 4.20 Đất đá bị sạt lở phủ lên vùng bồi đắp phù sa trong địa hình đá granitgiữa Kim Sơnvà hồ chứa 
QuangPhong. 
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Hình 4.21 Con đường bên cạnh hạ lưu sông Quang của hồ chứa QuangPhong. Con sông này hợp lại với 
Sông Hiếuở hạ lưu Kim Sơn. 

 
Hình 4.22 Quang cảnh của khu vực có sạt lở phía trên làng Nam Giai trong Hình 4.14. Ngôi làng ở bên trái.

 
Hình 4.23 Trận sạt lở quy mô lớn tại đầu nguồn hồ chứa Chan Phong. Làng Chau Phon nằm ở phía trước. 
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Hình 4.24 Vách sạt lở với đất đá rơi xuống mặt dốc thấp hơn trong thung lũng dẫn vào làng Sao Va. Thung 

lũng ở phía bắcKim Sơn.  

Hình 4.25 Khu vực bằng phẳng ngay phía thượng lưu của một điểm sạt lở ở hạ lưu đập Bản Mồng. Khu vực này 
được cho là hình thành từ những trầm tích trong lòng hồ trước khi đập đất tạo ra do sạt lở chắn ngang thung lũng.

 
Hình 4.26 Địa hình bằng phẳng gần Thái Hòa. Địa hình đại diện khu vực gần với Thái Hòavà hồ chứa Sào, 
không có dấu hiệu xảy ra sạt lở quy mô lớn. 
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4.3.3 Sự phân bố 

Hình 4.27 cho thấy vị trí của những địa điểm xảy ra sạt lở, tổng hợp sự phân bố của các địa 
điểm đã xác định trong hình ảnh và thể hiện trên mô hình SRTM trong Hình 4.13. Hình 4.28 
cho thấy kết quả khi chồng các điểm sạt lở được minh họa trong Hình 4.14 lên bản đồ địa lý 
của Hình 4.8.Sạt lở đất quy mô lớn, ngoài việc xuất hiện chủ yếu tại những địa hình rộng ở 
phía bắc và phía tây lưu vực như đã đề cập ở trên và có thể thấy rõ trong Hình 4.27, còn xảy 
ra nghiêm trọng nhất tại khu vực có nhiều đá phiến. Điều này cũng có thể nhận ra khi quan 
sát thực tế (vd. Hình 4.21 và Hình 4.22), mặc dù tại một vài vùng đá granit cũng bị sạt lở. 
(e.g., Hình 4.24). 

Hiện nay trên hình ảnh cũng như trong quá trình thực địa, chưa tìm thấy hồ nước nào được 
hình thành bởi đất đá bị sạt lở.Bằng chứng tốt nhất cho thấy một cái hồ như thế từng tồn tại 
là từ những trầm tích phía thượng lưu của điểm sạt lở ngay dưới hạ lưu đập Bản Mồng 
(Hình 4.25). 

Một số điểm đáng chú ý khác là có vẻ như hiện tượng sạt lở không xuất hiện tại những khu 
vực được đánh dấu trên bản đồ là “đá túp” ở phía đông bắc của lưu vực, cũng như không có 
điểm sạt lở nào được phát hiện tại những vùng đá vôi, như ở gần Quy Hop. 
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Hình 4.27 Vị trí các địa điểm bị sạt lở trong khu vực nghiên cứu. Bản đồ tổng hợp những địa điểm bị sạt lở 
trên bản đồ, sử dụng hình ảnh trong Hình 4.14.Ranh giới lưu vực là thượng lưu của đập Bản Mồng – xem thêm 
Hình 4.1. 

 
Hình 4.28 Sự phân bố của các điểm sạt lở quy mô lớn thể hiện trong Hình 4.14 được đưa vào bản đồ địa lý 
trong Hình 4.8.

Phân loại địa 
chất 

Đứt gãy 

Kỳ thứ tư 

Trầm tích 

Đá vôi 

Bán diệp thạch 

Đá phiến (diệp thạch) 

Bazan 

Đá túp 

Granit 

chính xác 

suy luận 

có milonit 

Mặt dốc sạt lở 

Đất đá rơi xuống do sạt lở 

Địa điểm được cho là sạt lở 

Điểm được cho là đất đá từ sạt lở 

Điểm sạt lở 

Lưu vực hồ chứa
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4.4 HÔ ̀ CHỨA 

Chương này xem xét sự phân bố của các điểm bị sạt lở lớn tại các khu vực quanh hồ chứa 
Mồng được đề xuất (Bản Mồngvà thượng lưu) và hồ chứa Sào. 

4.4.1 Hồ chứa Bản Mồng 

Hồ chứa dài 35 km có thể chia làm ba phần – phần ở cuối hạ lưu và phần ở đầu thượng lưu 
đều nằm trong những thung lũng rộng lớn, nơi có những bãi bồi phù sa trù phú (vd., Hình 
4.29 chụp phần hạ lưu của hồ chứa, và Hình 4.9 tại điểm cuối hạ lưu của phần trên thượng 
lưu gần Que Chau).Địa hình ở đây cao đến 30m trên mực nước sông, nhưng không được 
thể hiện trong các bản đồ địa lý khu vực của GDGMV. Những địa hình cao hơn có vẻ hơi bị 
cắt xẻ cho thấy chúng có niên đại khá lớn (lâu hơn Holoxen – 10.000 năm).Tuy nhiên, nhận 
định này thiếu cơ sở định tuổi chính xác.Ở giữa hai phần thung lũng rộng lớn là một phần 
thung lũng hẹp quanh co, có những độ dốc trung bình và địa hình ít được giữ gìn. 

 
Hình 4.29 Tầm nhìn hướng lên thượng lưu từ phần thấp của hồ Bản Mồngtrong tương lai. Có thể nhìn thấy 

trong hình những bãi bồi phù sa rộng lớn đến những ngọn đồi nằm ở phần giữa của lưu vực hồ chứa.Những 
thung lũng rộng và địa hình thấp gần với phần trên và phần dưới của lưu vực làm giảm nguy 
cơ xảy ra sạt lở chắn ngang thung lũng hoặc hình thành những đập đất do đất đá sạt lở 
xuống tạo thành. Mặc dù không được chứng minh trong nghiên cứu này, nhưng phần thung 
lũng hẹp ở giữa lưu vực hồ chứa có nguy cơ bị sạt lở cao hơn một chút.Nhận định dựa trên 
cơ sở là sạt lở đất xuất hiện ở những địa hình tương tự ngay dưới hạ lưu của đập (Hình 
4.26), và việc một số khúc của sông Hiếu có độ dốc không đều tại phần giữa lưu vực hồ 
chứa.Độ dốc không đều của sông, kết hợp với việc tạo vũng và thác ghềnh, thường là dấu 
hiệu của những đập đất đã hình thành trước đó do sạt lở rồi bị vỡ. 
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4.4.2 Những hồ chứa thượng lưu 

Tám hồ chứa cấp nước ở thượng lưu cho hồ Bản Mồng (phân bố như trên Hình 4.2) có nhiều 
kích cỡ, dung tích và độ cao khác nhau. Dựa trên mục tiêu của báo cáo này, chúng được chia 
làm 3 nhóm, nhóm một gần với vành đaiBản Mồng (vd. KeNinh), nhóm hai ở phía đông bắc (Re 
Coc và KireNha), và nhóm ba nằm ở phía tây (Nam Giai, QuangPhong, Chan Phong, và hai hồ 
phụ Nam Cam và Nam Cuom). Hồ chứa không có tên ở hạ lưu của lưu vực Bản Mồngvà phía 
tây Quy Hop không được xem xét. 

Hồ chứa Re Coc và Kire Nga nằm ở phía đông bắc lưu vực có địa hình quy mô nhỏ và bên 
dưới là lớp đá túp không có nhiều dấu hiệu xảy ra sạt lở lớn. Do đó, nghiên cứu này tập 
trung chủ yếu vào khu vực phía tây và tây bắc của lưu vực là các hồ chứa Nam Giai, 
QuangPhong và Chan Phong. Đây là những hồ chứa lớn nhất, cũng ở độ cao lớn hơn (>100 
m) so với hồ chứa Bản Mồngnhưng chũng cách xa hồ chứa này (>10 km) về phía thượng 
lưu (Hình 4.1). Địa hình của những khu vực này có quy mô lớn nhất trong khu vực nghiên 
cứu, với những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy những trận sạt lở lớn đã xảy ra, có khả năng 
gây tắc nghẽn thung lũng, đặc biệt là ở những điểm lân cận với QuangPhong và Chan 
Phong. Tuy nhiên, do khoảng cách khá xa, nếu một đập đất được hình thành do sạt lở rồi 
sau đó bị vỡ thì tác động của nó đối với năng lực của hồ chứa Bản Mồng vẫn là hạn chế. 

4.4.3 Sào 

Nghiên cứu không xác định được dấu hiệu sạt lở đất nào trong lưu vực này.Điều này hợp lý 
bởi địa hình khu vực này bằng phẳng hơn, làm hạn chế khả năng xảy ra sạt lở lớn. Trong 
khu vực lân cận, có một số vùng đồi núi cao hơn, có lẽ là liên quan đến những dòng bazan, 
nhưng không có dấu hiệu của đất đá bị sạt lở, mặc dù có dấu tích của hiện tượng bị thay đổi 
về cấu trúc hoặc bị bỏ hoang. Mặt cắt đá bị phong hóa sâu, kết hợp với một số phân lớp khá 
nông ở vài nơi, có thể gây ra nguy cơ bị sụp vỡ, nhưng quy mô của chúng có vẻ không đủ 
lớn để trở thành mối đe dọa đối với rìa hồ chứa.  
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4.5 THA ̉O LUÂ ̣N 

Sạt lở đất lớn thường gắn liền với địa hình có quy mô lớn, như một số khu vực ở phần trên 
của lưu vực. Việc nghiên cứu này chỉ xác định được một số ít các điểm sạt lở lớn là khá bất 
ngờ, tuy nhiên có lẽ việc này liên quan đến tính chất thạch học, các thuộc tính khối đá (vd. 
các khớp nối lớn giữa các khối đá) và ít chịu tác động bất lợi của hoạt động khiến tạo. 

Có lẽ có những địa hình đá phiến được hình thành bởi một số lớp đá trượt xuống trên 
những dốc đá thấp hơn.Tuy nhiên, chúng cũng có thể là biểu hiện của những đặc tính đá 
khác nhau, như các thành phần địa chất yếu hơn bị sạt lở tạo thành những vỉa đá nằm 
song song với vỉa đá của những triền dốc lớn.Tính chất của những điểm sạt lở quy mô lớn 
xảy ra giữa hai hồ chứa Chang Phong và Nam Cam cần phải được kiểm tra chắc chắn, kể 
cả việc đánh giá niên đại của chúng. Tương tự, phần giữa của lưu vực hồ chứa Bản 
Mồngcũng cần phải nghiên cứu thêm. 

Nghiên cứu không thu thập được thông tin về niên đại của những trầm tích phù sa và mức 
độ hình thành cảnh quan hiện tại. Một ý kiến cho rằng mức độ dâng lên của mặt đất theo 
kiến tạo phải là 1 mm/năm (1 m một ngàn năm – ka) thì khu vực thượng lưu mới đạt được 
2.500 m trong vòng 2,5triệu năm (tức là bắt đầu từ cuối kỷ Plioxen). Nhận định này không 
khớp với việc tìm thấy những vỉa than kỷ Neogen tại các khe rãnh đứt gãy dọc theo đứt gãy 
Cả gần Sông Cả. Một hoạt động di chuyển khác cũng cần một tốc độ tương tự để hình thành 
của những bài bồi phù sa ở thượng lưu trong khi những con sông gặp nhau giữa những bài 
bồi đó cần phải giữ nguyên dòng chảy, có thể là qua những thung lũng phía trước. Tiếp tục 
suy luận logic theo hướng đó, thì những vùng cao đến 10m trên mực nước biển ở những 
thung lũng thấp hơn sẽ có niên đại lớn hơn khá nhiều so với Holoxen (10.000 năm). 

Với tốc độ hình thành địa hình chậm, thì việc xảy ra hiện tượng sạt lở quy mô lớn cũng rất 
thấp.Xác suất xảy ra có lẽ là <1 mỗi 1.000 năm.Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng bởi vì các hồ 
chứa tạo ra những thay đổi về sức nặng dồn lên các mặt dốc, cho nên phương pháp tất định 
thường được áp dụng để nghiên cứu thêm đối với một số khu vực cụ thể đã được xác định 
và đánh giá ưu tiên. 

Tuy không phải là mục tiêu chính của nghiên cứu này, nhưng cần phải luôn nhớ rằng những 
trận sạt lở đất nhỏ hơn có ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng địa phương (như đường xá – Hình 
4.19) và đường đến làng xã và các đập. 
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4.6 KÊ ́T LUÂ ̣N VÊ ̀ HIỂM HO ̣A SA ̣T LỞ ĐÂ ́T 

Dưới đây là một số kết luận từ một nghiên cứu đánh giá khảo sát và đánh giá sơ bộ về 
hiện tượng sạt lở đất quy mô lớn với nguy cơ chặn ngang thung lũng, tạo đập đất từ đất 
đá sạt lở hoặc trực tiếp ảnh hưởng đến năng lực của hồ chứa trong lưu vực Sông Hiếuở 
tỉnh Nghệ An: 

1. Khu vực nằm trên thành phần “đá cứng” (vd. đá granit, đá phiến), thường có những 
dốc đứng và bị phong hóa sâu. Ở những phần thung lũng rộng hơn, những bãi bồi phù 
sa được phát triển rộng. 

2. Sự hiện diện của những bãi bồi phù sa với những thung lũng hẹp chạy giữa chúng ở 
những khu vực phía trên lưu vực cho thấy dấu hiệu của những hoạt động kiến tạo và 
hoạt động hình thành thung lũng luân phiên diễn ra. 

3. Một số điểm sạt lở đất lớn có khả năng gây tắc nghẽn thung lung đã được xác định từ 
hình ảnh hoặc khi đi thực địa. Không phát hiện hồ nước nào được hình thành từ 
những đập đất do sạt lở tạo nên.  

4. Phần lớn các điểm sạt lở được xác định nằm ở khu vực đầu nguồn phía tây của lưu 
vực, nơi có địa hình quy mô lớn. Đá phiến là thành phần địa chất chủ yếu nằm dưới 
những khu vực này, mặc dù có một số nơi là đá granit. Địa hình ở khu vực phía tây 
bắc và phía đông lưu vực thì bằng phẳng hơn, chưa có dấu hiệu sạt lở lớn nào được 
khẳng định, trừ một điểm gần đập Bản Mồng. 

5. Hiểm họa sạt lở đất, với nguy cơ gây chắn hồ chứa, ở hồ chứa Bản Mồngkhông phải 
là một vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt là ở những nơi có địa hình kỷ thứ tư. Tuy nhiên, 
phần hồ chứa có thung lũng hẹp hơn cần phải được nghiên cứu đánh giá sâu hơn.  

6. Cần phải đánh giá thêm hiểm sạt lở đất tại một số hồ chứa phụ ở thượng lưu hồ chứa 
Bản Mồng, đặc biệt là khu vực đầu nguồn phía tây. 

7. Khu vực hồ chứa Sào bị phong hóa sâu, nhưng do địa hình bằng phẳng nên không có 
dấu hiệu sạt lở đất lớn nào. 

 



 

 

Trang này được để trống có chủ ý. 
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5.0 KẾT LUẬN 

5.1 KÊ ́T LUÂ ̣N CHUNG 

Báo cáo này đã xác định và đưa ra các thông tin định lượng về các hiểm họa lũ lụt, sạt lở 
đất và động đất hiện nay tại lưu vực quanh đập Bản Mồngvà đập Sào của tỉnh Nghệ 
Anthông qua những đánh giá từ mức độ trung bình đến chi tiết theo Tài liệu hướng dẫn của 
dự án DDCSI (2015). Công việc được hoàn thành nhờ sự hợp tác giữa các chuyên gia và 
phương pháp của Việt Nam và quốc tế. 

Các kết quả được trình bày trong chương “Xác định Hiểm họa”này được sử dụng làm 
đầu vào cho chương “Đánh giá Mô hình Sự cố đập tiềm năng” (chương 4 của Nghiên 
cứu Điển hình) và “Đánh giá hiểm họa đối với cộng đồng hạ lưu” (Chương 5 của Nghiên 
cứu Điển hình này). 

 



 

 

Trang này được để trống có chủ ý. 
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A1.0 PHỤ LỤC 1 

Bảng A1.1 Dòng chảy đến hồ chứa sông Sào của Lũ Thiết kế. 

Thời 

gian 

(h) 

Dòng chảy vào hồ chứa sông Sào của Lũ Thiết kế  

0.01% 0.02% 0.10% 0.20% 0.50% 1.00% 2.00% 5.00% 

0.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.7 1.12 1.04 0.96 0.91 0.87 0.79 0.73 0.64 

1.1 42.6 39.81 36.69 34.79 33.37 30.04 27.80 24.56 

1.4 232 216.81 199.80 189.45 181.70 163.58 151.37 133.74 

1.8 585 546.80 503.90 477.79 458.26 412.56 381.77 337.28 

2.1 1003 938.16 864.57 819.76 786.25 707.84 655.01 578.69 

2.5 1381 1291.27 1189.98 1128.31 1082.18 974.27 901.55 796.49 

2.8 1657 1548.76 1427.27 1353.30 1297.98 1168.54 1081.32 955.32 

3.2 1812 1694.46 1561.54 1480.62 1420.09 1278.48 1183.05 1045.20 

3.6 1860 1738.62 1602.23 1519.20 1457.10 1311.79 1213.88 1072.43 

3.9 1821 1702.45 1568.90 1487.60 1426.79 1284.51 1188.63 1050.13 

4.3 1722 1609.61 1483.35 1406.48 1348.98 1214.46 1123.81 992.86 

4.6 1584 1481.30 1365.10 1294.36 1241.44 1117.64 1034.22 913.71 

5 1428 1334.74 1230.04 1166.29 1118.62 1007.07 931.90 823.31 

5.3 1265 1182.44 1089.68 1033.21 990.97 892.15 825.56 729.36 

5.7 1105 1033.08 952.04 902.71 865.81 779.47 721.29 637.24 

6.1 955 892.43 822.42 779.80 747.93 673.34 623.08 550.48 

6.4 817 763.78 703.86 667.39 640.10 576.27 533.26 471.12 

6.8 694 648.50 597.63 566.66 543.50 489.30 452.78 400.02 

7.1 585 546.80 503.90 477.79 458.26 412.56 381.77 337.28 

7.8 409 382.49 352.49 334.22 320.56 288.59 267.05 235.93 

8.5 281 262.88 242.26 229.70 220.31 198.34 183.54 162.15 

9.3 191 178.21 164.23 155.72 149.35 134.46 124.42 109.93 

10 128 119.62 110.23 104.52 100.25 90.25 83.52 73.78 

10.7 85.0 79.46 73.22 69.43 66.59 59.95 55.48 49.01 

12.5 29.9 27.99 25.80 24.46 23.46 21.12 19.54 17.27 

14.2 10.2 9.56 8.81 8.36 8.01 7.22 6.68 5.90 

17.8 1.12 1.04 0.96 0.91 0.87 0.79 0.73 0.64 

21.4 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.10 

28.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Bảng A1.2 Dòng chảy đến hồ chứa Bản Mồng củaLũ Thiết kế. 

Thời gian 

(h) 

Dòng chảy đến hồ chứa Bản Mồng của Lũ Thiết kế  

0.01% 0.02% 0.10% 0.20% 0.50% 1.00% 2.00% 5.00% 

1 122 114 95 86 75 67 59 48 

7 127 119 98 90 78 70 61 50 

9 132 123 102 93 81 72 63 52 

11 142 132 110 100 88 78 68 55 

13 160 150 124 113 99 88 77 63 

15 180 168 139 127 111 99 87 70 

17 236 221 183 167 146 130 114 92 

18 276 258 214 196 171 152 133 108 

19 326 305 253 231 202 179 157 128 

20 388 363 301 275 240 214 187 152 

21 471 440 365 333 291 259 227 184 

22 539 503 418 381 333 296 259 211 

23 607 567 471 429 375 334 292 237 

24 657 614 509 465 406 361 316 257 

25 779 728 604 551 481 428 375 305 

26 1039 971 806 735 642 572 501 406 

27 1304 1218 1011 923 806 717 628 510 

28 1786 1669 1385 1264 1104 982 860 699 

29 2203 2058 1708 1559 1361 1211 1061 861 

30 2603 2433 2019 1842 1609 1432 1254 1018 

31 2903 2713 2252 2055 1794 1597 1399 1136 

32 3464 3237 2686 2452 2141 1905 1669 1355 

33 4025 3761 3121 2848 2487 2213 1939 1574 

34 4545 4248 3525 3217 2809 2500 2190 1778 

35 5226 4884 4053 3699 3230 2874 2517 2044 

36 5847 5464 4534 4138 3613 3215 2816 2287 

37 6408 5988 4969 4535 3960 3524 3087 2506 

38 6908 6456 5357 4889 4269 3799 3328 2702 

39 7749 7242 6009 5484 4789 4262 3733 3031 

40 8170 7635 6336 5782 5049 4493 3935 3195 

41 8510 7953 6599 6023 5259 4680 4099 3328 

42 8731 8159 6770 6179 5395 4801 4205 3415 

43 8891 8308 6895 6292 5494 4889 4283 3477 

44 9011 8421 6988 6377 5568 4955 4340 3524 

45 8971 8383 6957 6349 5544 4933 4321 3509 
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Thời gian 

(h) 

Dòng chảy đến hồ chứa Bản Mồng của Lũ Thiết kế  

0.01% 0.02% 0.10% 0.20% 0.50% 1.00% 2.00% 5.00% 

46 8931 8346 6926 6320 5519 4911 4302 3493 

47 8891 8308 6895 6292 5494 4889 4283 3477 

48 8791 8215 6817 6221 5432 4834 4234 3438 

49 9011 8421 6988 6377 5568 4955 4340 3524 

50 9391 8776 7283 6646 5804 5165 4524 3673 

51 9572 8945 7422 6774 5915 5264 4611 3744 

52 9652 9019 7485 6831 5964 5308 4649 3775 

53 9592 8963 7438 6788 5927 5275 4620 3751 

54 9471 8851 7345 6703 5853 5209 4562 3704 

55 9351 8739 7252 6618 5779 5143 4504 3657 

56 9111 8514 7065 6448 5630 5010 4389 3563 

57 8911 8327 6910 6306 5507 4900 4292 3485 

58 8650 8084 6708 6122 5346 4757 4167 3383 

59 8370 7822 6491 5924 5173 4603 4032 3274 

60 8050 7522 6242 5697 4975 4427 3878 3148 

61 7649 7148 5932 5413 4727 4207 3685 2992 

62 7048 6587 5466 4988 4356 3876 3395 2757 

63 6708 6269 5202 4747 4145 3689 3231 2624 

64 6288 5876 4876 4450 3886 3458 3029 2459 

65 5807 5427 4503 4110 3589 3193 2797 2271 

66 5326 4978 4131 3770 3292 2929 2566 2083 

67 4906 4585 3804 3472 3032 2698 2363 1919 

68 4465 4173 3463 3160 2759 2456 2151 1746 

69 4125 3855 3199 2919 2549 2268 1987 1613 

70 3724 3481 2888 2636 2302 2048 1794 1457 

71 3424 3200 2655 2423 2116 1883 1649 1339 

72 3184 2975 2469 2253 1968 1751 1534 1245 

73 2964 2769 2298 2097 1831 1630 1428 1159 

74 2823 2638 2189 1998 1745 1553 1360 1104 

75 2723 2545 2112 1927 1683 1498 1312 1065 

76 2663 2489 2065 1885 1646 1465 1283 1042 

77 2623 2451 2034 1856 1621 1443 1264 1026 

78 2563 2395 1988 1814 1584 1410 1235 1002 

79 2483 2320 1926 1757 1534 1365 1196 971 

80 2463 2302 1910 1743 1522 1354 1186 963 

81 2523 2358 1957 1786 1559 1387 1215 987 
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Thời gian 

(h) 

Dòng chảy đến hồ chứa Bản Mồng của Lũ Thiết kế  

0.01% 0.02% 0.10% 0.20% 0.50% 1.00% 2.00% 5.00% 

82 2563 2395 1988 1814 1584 1410 1235 1002 

83 2583 2414 2003 1828 1596 1421 1244 1010 

84 2583 2414 2003 1828 1596 1421 1244 1010 

85 2543 2376 1972 1800 1572 1398 1225 995 

86 2463 2302 1910 1743 1522 1354 1186 963 

87 2423 2264 1879 1715 1497 1332 1167 948 

88 2383 2227 1848 1686 1473 1310 1148 932 

89 2323 2171 1801 1644 1435 1277 1119 908 

90 2283 2133 1770 1616 1411 1255 1100 893 

91 2223 2077 1724 1573 1374 1222 1071 869 

92 2183 2040 1693 1545 1349 1200 1051 854 

93 2123 1984 1646 1502 1312 1167 1022 830 

94 2062 1927 1599 1460 1275 1134 993 807 

95 1990 1860 1544 1409 1230 1095 959 778 

97 1826 1707 1416 1292 1129 1004 880 714 

99 1704 1592 1321 1206 1053 937 821 666 

101 1604 1499 1244 1135 991 882 773 627 

103 1518 1418 1177 1074 938 835 731 594 

105 1438 1344 1115 1018 888 791 693 562 

107 1362 1272 1056 964 841 749 656 533 

109 1292 1207 1002 914 798 710 622 505 

111 1270 1186 984 898 785 698 612 497 

113 1258 1175 975 890 777 692 606 492 

115 1258 1175 975 890 777 692 606 492 

117 1258 1175 975 890 777 692 606 492 

119 1233 1153 957 873 762 678 594 482 
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Hình A1.1 Phân tích tần suất Qmax tại Quỳ Châu. 

 
Hình A1.2 Phân tích tần suất Qmax tại NghiaKhanh. 
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Hình A1.3 Phân tích tần suất X1max tại Tây Hiếu. 
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A2.0 PHỤ LỤC 2 

 
Hình A2.1 Đô lệch tiêu chuẩn đã được điều chỉnh của chuỗi số liệu năm của lượng mưa lớn nhất quan 
trắc được (Hershfield, 1961b). 
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Hình A2.2 Giá trị trung bình hàng năm đã được điều chỉnh đối với lượng mưa lớn nhất quan trắc được 
(Hershfield, 1961b). 
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Hình A2.3 Giá trị trung bình năm và độ lệch tiêu chuẩn đã được điều chỉnh cho cả chuỗi số liệu 

(Hershfield, 1961b). 
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Hình A2.4 Km là hàm thời gian và lượng mưa trung bình hàng năm(Hershfield, 1965). 
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A3.0 PHỤ LỤC 3 

 
Hình A3.1 Sơ đồ đẳng nhiệt giả thiết khi nhiệt độ điểm sươnggiảm đến 1 000 hPa tại độ cao 0. 
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Hình A3.2 Tốc độ gió lớn nhất ngày ở hướng Đông và Quỳ Hợp. 

 



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

 

Báo cáo Nghiên cứu điển hình, Chương 3, Xác định hiểm họa 93 
 

A4.0 PHỤ LỤC 4 

Bảng A4.1 Các thông số mô hình lưu vực Bản Mồng ở các tiểu lưu vực. 

Lưu 

vực 

Khu 

vực 

(km) 

T lag 

(min) 

Lưu lượng xả 

từng khu vực 

Tỉ lệ so với 

lưu lượng 

đỉnh 

Hằng số hồi 

quy 
CN 

Mức thấm 

(%) 

W140 182 712 0.05 0.9 0.1 80 0 

W150 218 553 0.05 0.9 0.1 80 0 

W160 265 738 0.05 0.9 0.1 80 0 

W170 135 615 0.05 0.9 0.1 80 0 

W210 338 950 0.05 0.9 0.1 80 0 

W220 72 151 0.05 0.9 0.1 80 0 

W230 110 440 0.05 0.9 0.1 80 0 

W240 156 504 0.05 0.9 0.1 80 0 

W250 153 101 0.05 0.9 0.1 80 0 

W260 368 201 0.05 0.9 0.1 80 0 

W310 173 712 0.05 0.9 0.1 80 0 

W320 58 151 0.05 0.9 0.1 80 0 

W350 168 712 0.05 0.9 0.1 80 0 

W360 110 440 0.05 0.9 0.1 80 0 

W370 199 553 0.05 0.9 0.1 80 0 

W380 71 151 0.05 0.9 0.1 80 0 

Bảng A4.2 Các thông số mô hình lưu vực Bản Mồng của các kênh diễn toán. 

Kênh K X n 

R40 1.06 0.25 16 

R50 0.55 0.25 10 

R60 0.04 0.25 1 

R100 1.37 0.25 24 

R110 2.01 0.25 36 

R120 4.54 0.25 75 

R360 2.01 0.25 36 

R150 2.01 0.25 36 

R140 2.01 0.25 36 

R180 2.01 0.25 36 
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Bảng A4.3 Các thông số mô hình lưu vực sông Sào của các tiểu lưu vực. 

Lưu 

vực 

Diện 

tích 

(km2) 

Thời 

gian 

trễ  

(min) 

Lưu lượng 

cho một đv 

diện tích  

Tỷ lệ so với 

lưu lượng 

đỉnh  

Hằng số hồi 

quy  
CN 

Mức thấm 

(%) 

Sào 132 201 0.05 0.9 0.1 80 0 

Bảng A4.4 PMF cho lưu vực sông Sào. 

Giờ Sao 

00:00 6.6 

00:15 6.6 

00:30 6.6 

00:45 6.6 

01:00 6.6 

01:15 6.6 

01:30 6.6 

01:45 6.5 

02:00 6.5 

02:15 6.5 

02:30 6.5 

02:45 6.7 

03:00 7.0 

03:15 7.9 

03:30 9.5 

03:45 12.0 

04:00 15.6 

04:15 20.2 

04:30 26.1 

04:45 33.2 

05:00 41.4 

05:15 50.3 

05:30 59.5 

05:45 68.9 

06:00 78.2 

06:15 87.4 

06:30 96.9 

06:45 107.0 

07:00 118.0 

07:15 129.7 
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Giờ Sao 

07:30 141.7 

07:45 153.5 

08:00 164.7 

08:15 175.6 

08:30 186.8 

08:45 199.2 

09:00 213.8 

09:15 231.2 

09:30 250.9 

09:45 272.6 

10:00 296.4 

10:15 322.0 

10:30 350.2 

10:45 382.8 

11:00 423.1 

11:15 476.2 

11:30 546.7 

11:45 678.3 

12:00 1008.1 

12:15 1545.1 

12:30 2295.2 

12:45 3132.5 

13:00 3735.8 

13:15 3988.7 

13:30 3967.0 

13:45 3695.9 

14:00 3291.6 

14:15 2778.1 

14:30 2321.3 

14:45 1967.2 

15:00 1684.3 

15:15 1444.2 

15:30 1239.7 

15:45 1077.1 

16:00 942.2 

16:15 830.2 

16:30 739.3 
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Giờ Sao 

16:45 668.0 

17:00 610.0 

17:15 561.8 

17:30 520.5 

17:45 485.5 

18:00 456.8 

18:15 432.0 

18:30 409.0 

18:45 398.6 

19:00 398.2 

19:15 397.8 

19:30 397.3 

19:45 396.9 

20:00 396.5 

20:15 396.0 

20:30 395.6 

20:45 395.1 

21:00 394.7 

21:15 394.3 

21:30 393.8 

21:45 393.4 

22:00 393.0 

22:15 392.6 

22:30 392.1 

22:45 391.7 

23:00 391.3 

23:15 390.8 

23:30 390.4 

23:45 390.0 

00:00 389.5 
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Bảng A4.5 PMF đối với lưu vực Bản Mồng. 

Giờ Bản Mồng 

01:00 135.1 

02:00 135.1 

03:00 135.1 

04:00 135.0 

05:00 134.9 

06:00 134.8 

07:00 134.6 

08:00 134.5 

09:00 134.6 

10:00 134.8 

11:00 134.9 

12:00 134.8 

13:00 135.1 

14:00 136.3 

15:00 138.7 

16:00 144.4 

17:00 153.5 

18:00 164.5 

19:00 178.8 

20:00 195.3 

21:00 213.6 

22:00 241.1 

23:00 296.1 

00:00 397.8 

01:00 526.8 

02:00 640.9 

03:00 765.2 

04:00 903.7 

05:00 1059.4 

06:00 1317.1 

07:00 1739.3 

08:00 2193.7 

09:00 2554.8 

10:00 2938.7 

11:00 3439.2 

12:00 3946.7 
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Giờ Bản Mồng 

13:00 4455.5 

14:00 5095.7 

15:00 5878.4 

16:00 6623.5 

17:00 7383.4 

18:00 8287.7 

19:00 9130.8 

20:00 9582.4 

21:00 9927.6 

22:00 10703.6 

23:00 11624.7 

00:00 12030.7 

01:00 12089.0 

02:00 12298.1 

03:00 12459.5 

04:00 12233.9 

05:00 11845.8 

06:00 11606.0 

07:00 11484.7 

08:00 11472.7 

09:00 11485.7 

10:00 11307.3 

11:00 10965.5 

12:00 10638.7 

13:00 10217.5 

14:00 9575.9 

15:00 8864.2 

16:00 8325.7 

17:00 7983.7 

18:00 7751.4 

19:00 7516.5 

20:00 7201.2 

21:00 6823.3 

22:00 6476.2 

23:00 6191.6 

00:00 5807.8 

01:00 5274.5 
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Giờ Bản Mồng 

02:00 4860.7 

03:00 4696.3 

04:00 4600.4 

05:00 4495.8 

06:00 4480.5 

07:00 4507.8 

08:00 4479.5 

09:00 4459.8 

10:00 4471.2 

11:00 4407.6 

12:00 4275.7 

13:00 4149.1 

14:00 4046.1 

15:00 3984.7 

16:00 3991.4 

17:00 4053.2 

18:00 4109.4 

19:00 4076.4 

20:00 3987.7 

21:00 3930.0 

22:00 3828.2 

23:00 3612.7 

00:00 3410.5 

01:00 3307.3 

02:00 3246.7 

03:00 3188.3 

04:00 3136.1 

05:00 3081.9 

06:00 2989.6 

07:00 2861.3 

08:00 2719.5 

09:00 2589.8 

10:00 2503.6 

11:00 2434.9 

12:00 2362.5 

13:00 2287.0 

14:00 2224.5 
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Giờ Bản Mồng 

15:00 2196.2 

16:00 2238.3 

17:00 2306.2 

18:00 2309.7 

19:00 2261.6 

20:00 2240.6 

21:00 2247.7 

22:00 2197.7 

23:00 2060.2 

00:00 1943.5 

 



 

Dự án An toàn Đập và Vùng hạ lưu (DDCSI) 
 

Báo cáo Nghiên cứu điển hình, Chương 4 
ĐÁNH GIÁ TRUNG BÌNH/ CHI TIẾT 
Phân tích Mô hình Sự cố đập tiềm năng 
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1.0 GIỚI THIỆU 

1.1 PHẠM VI 

Trong Chương này của Báo cáo Nghiên cứu trình bày áp dụng phương pháp “Đánh giá Mô 
hình sự cố đập tiềm năng” được nêu chi tiết trong Tài liệu Hướng dẫn của Dự án Nghiên 
cứu An toàn Đập và vùng hạ lưu (DDSCI, 2015).  

Phương pháp này được áp dụng cho một công trình đập hiện nay (đập Sào) và một công 
trình đập đang xây dựng (đập Bản Mồng) ở tỉnh Nghệ An. Xem Chương 1 để biết vị trí, các 
thông số chính và thông tin mô tả đập Sào và Bản Mồng. 

Các phần dưới đây sẽđưa ra kết quảĐánh giá Mô hình sự cố đập tiềm năng (PFMA) đối với 
đập Sào và đập Bản Mồng. 

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 cần phải phù hợp với quy mô, tính phức tạp và khả năng tác động ở hạ lưu của hồ, đập 
cần đánh giá. 

Tài liệu Hướng dẫn DDCSI (2015) đưa ra 3 mức độ đánh giá khác nhau (Sơ bộ, Trung bình, 
Chi tiết). 

Phương pháp phân tích được mô tả trong các phần dưới đây dựa trên cách tiếp cận Trung 
bình đã nêu trong Tài liệu Hướng dẫn DDCSI (2015) đối với PFMA. 
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2.0 BỐI CẢNH 

2.1 TỔNG QUAN 

Phân tích Mô hình Sự cố đập tiềm năng (PFMA) đưa ra một định dạng đã được sắp xếp để 
đánh giá những cách mà một công trình đập có khả năng bị vỡ. PFMA gồm những tài liệu 
đưa ra từng bước hướng dẫn yêu cầu đối với từng trường hợp vỡ đập cụ thể xảy ra. Thực 
hiện PFMA trên một danh sách các mô hình sự cố đập tiềm năng đã được phân loại theo 
những mô tả được nêu trong Bảng 2.1. 

Quá trình PFMA có thể đưa ra mô hình sự cố đập tiềm năng có xác suất xảy ra cao (như mô 
hình sự cố đập Loại I) tuy nhiên trong nhiều trường hợp không xảy ra. Thực hiện PFMA chủ 
yếu bằng công cụ đánh giá rủi ro và đưa ra các quyết định cần tiến hành để giảm thiểu các 
mô hình sự cố đập tiềm năng đáng tin cậy và cải thiện an toàn đập. 

Các biện pháp lựa chọn để cải thiện công tác an toàn đập, cụ thể đối với các mô hình sự cố 
đập tiềm năng được xác định trong Chương này đối với đập Sào và Bản Mồng và được mô 
tả trong Chương 6 của Báo cáo Nghiên cứu này. 

Bảng 2.1 Các loại 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 năng vừa 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 bỏ vì công trình không tồn tại. Thông tin có sẵn 

đã hạn chế tối đanhững quan ngại cho 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 P HÁP LUẬN PFMA 

3.1 TỔNG QUAN 

Trong Chương 4 của Tài liệu Hướng dẫn DDCSI (2015) đưa ra các bước thực hiện PFMA ở 
mức Trung bình đối với một công trình đập. Những bước PFMA này được tiến hành cho các 
đập Sào và Bản Mồng. Mô tả tóm tắt đối với từng bước được nêu ở các các phần sau. 

3.2 BƯỚC 1: CHỈ ĐỊNH NGƯỜI THAM GIA PFMA 

Trưởng các nhóm PFMA là ông Peter Amos của Damwatch, New Zealand và GS. Nguyễn 
Cảnh Thái –Trường Đại học Thuỷ lợi. Những người tham gia PFMA là các chuyên gia của 
Việt Nam và New Zealand. Danh sách những người tham gia này được nêu trong Phụ lục 3 
bao gồm các kỹ sư giàu kinh nghiệm và các nhà khoa học của các ngành Kỹ thuật công trình 
đập, Thuỷ văn, Địa chấn học và Kỹ thuật Địa chất. 

3.3 BƯỚC 2: THU THẬP DỮ LIỆU 

Các Trưởng nhóm PFMA tập hợp dữ liệu về đập gồm tất cả các thông tin liên quan đến đập 
và hồ chứa. Số liệu này được thu thập và chuẩn bị sẵn sàng để phát cho những người tham 
gia (xem Bước 3). Các dữ liệu này bao gồm: 

 Mô tả chung về đập, kết cấu và các thông số chính. 

˗ Chương 1 của Báo cáo Nghiên cứu điển hình gồm các thông tin này về đập Sào 
và Bản Mồng 

 Các bản vẽ, báo cáo chi tiết, báo cáo thiết kế và các thông tin về thiết kế thủy văn, 
đánh giá mức độ ổn định và tải trọng thiết kế động đất. 

˗ Phụ lục 1 gồm các thông tin về đập Sào  

˗ Phụ lục 2 gồm các thông tin về đập Bản Mồng  

 Đánh giá các mối hiểm họa thủy văn, địa chấn và sạt lở đất dựa vào Tài liệu Hướng 
dẫn DDCSI (2015). 

˗ Chương 3 của Báo cáo Nghiên cứu gồm thông tin cả đập Sào và đập Bản Mồng  

 Thông tin về hậu quả có thể tác động đến hạ lưu đối với các kịch bản xả lũ và vỡ đập 
giả định. 

˗ Chương 5 của Báo cáo Nghiên cứu gồm các thông tin này ở cả đập Sào và Bản 
Mồng. 

3.4 BƯỚC 3: ĐỌC VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN CƠ BẢN 

Số liệu và báo cáo đã thu thập ở Bước 2 sẽ được cung cấp cho các đại biểu tham gia đánh 
giá trước khi tham dự PFMA. 

3.5 BƯỚC 4: THĂM QUAN THỰC ĐỊA 

Các Trưởng nhóm PFMA đã có chuyến tham quan thực địa đến các vị trí đập Sào và đập 
Bản Mồng vào Tháng 10/2012A. 
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3.6 BƯỚC 5: THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ PFMA 

Các cuộc họp PFMA đã diễn ra hai lần, lần đầu tiên bắt đầu vào ngày 16 tháng 5 năm 2013 
và hoàn thành vào ngày 1 và ngày 02 tháng 10 năm 2013. 

Trong khoảng thời gian từ 16/5/2013 và 1/10/2013 Trường Đại học Thủy lợi đã nghiên cứu 
và thu thập thông tin bổ sung về các đập Sào và đập Bản Mồng. Thông tin này cho phép 
phân tích chi tiết hơn về các mô hình sự cố đập tiềm năng trong suốt thời gian đánh giá 
Tháng 10/2013. Hai cuộc họp đánh giá này được mô tả ngắn gọn như sau: 

Cuộc họp đầu tiên: 16/5/2013 

Cuộc họp đầu tiên diễn ra tại Trường ĐHTL, được bắt đầu bằng việc trình bày thông tin chi 
tiết đập Bản Mồng và đập Sào Sao đã được thu thập vào thời điểm đó. Thông tin này 
gồmthông tin về địa chất tại vị trí xây dựng đập và mối hiểm họa động đất và lũ lụt. Những 
đại biểu tham dự chính thức tại phiên họp được nêu trong Phụ lục 3, trong đó có cả những 
quan sát viên của cuộc họp PFMA 

Xác định các mô hình sự cố đập tiềm năng được bắt đầu bằng việc xem xét các sự cố sau: 

 Lưu lượng cực lớn 
 Trục trặc nghiêm trọng của nhà máy 
 Tình trạng thân đập yếu 
 Tình trạng nền yếu 
 Động đất 
 Lỗi vận hành 
 Sạt lở đất và vỡ đập thượng nguồn 

Trong khi đánh giá nguyên nhân ban đầu gây ra những sự cố này có thể thấy răng không có 
sẵn hông tin để đánh giá đầy đủ các mô hình vỡ đập tiềm năng. Do đó việc đánh giá đã 
được lùi lại để có thông tin đầy đủ và sẽ được tiếp tục đánh giá vào một ngày sau đó. 

Cuộc họp lần thứ 2: Ngày 1-2/10/2013 

Cuộc họp thứ hai này được diễn ra vào ngày1/10/2013 tại trường Đại học Thủy lợi, Hà Nội. 
Đại biểu tham dự chính thức tại phiên họp này được nêu trong Phụ lục 3, trong đó gồm có 
cả các quan sát viên. 

Thông tin chi tiết do Trường ĐHTL thu thập và trình bày được nêu trong Phụ lục và 2 tương 
ứng với thông tin cho đập Bản Mồng và đập Sào. Mô hình vỡ đập tiềm năng được xem xét 
về kết cấu, nền móng đập, phương thức vận hành và các sự cố ban đầu trong điều kiện làm 
việc bình thường và kết quả do hiểm họa (lũ lụt, động đất, sạt lở đất) gây ra. Mỗi mô hình vỡ 
đập được phân loại theo hệ thống như đã trình bày trong Bảng 2.1. 

Lưu ý rằng các Đập Phụ Bản Mồng (xem Chương 1, Mục 1.3.4 của Báo cáo Nghiên cứu 
điển hình) không được xem xét trong các cuộc họp PFMA vì chi tiết thiết kế các đập này 
chưa được hoàn tất. 

bước 6: tài liệu kết quả PFMA 

PFM phát triển trong các phiên họp đánh giá được mô tả trong Bước 5 được mô tả trong 
Phần 4.0 và 5.0 của báo cáo này cho Sao và Bản Mồng đập tương ứng. PFM xây dựng 
trong các cuộc họp đánh giá được mô tả trong Bước 5, được nêu ở Phần 4.0 và 5.0 của báo 
cáo tương ứng với các đập Sào và Bản Mồng. 
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4.0 MÔ HÌNH SỰ CỐ ĐẬP TIỀM NĂNG ĐỐI VỚI ĐẬP SÀO 

4.1 DANH MỤC CÁC MÔ HÌNH SỰ CỐ ĐẬP TIỀM NĂNG 

Những người tham gia PFMA đã thảo luận và thống nhất 9 cơ chế mô hình sự cố đập tiềm 
năng đối với đập Sào và các kết cấu liên quan. Kết quả này được tóm tắt trong Phụ lục 4. 

4.2 PHÂN TÍCH VÀ PHÂN LOẠI CÁC MÔ HÌNH SỰ CỐ ĐẬP TIỀM NĂNG 

Các điều kiện gây ra mô hình sự cố vỡ đập tiềm năng có khả năng xảy ra nhiều hơn hoặc ít 
hơn đã được nhóm PFMA thảo luận và đi đến thống nhất.Kết quả này được tóm tắt trong 
Phụ lục 4. 

Các PFMs đã được nhóm PFMA phân thànhcác loại đã nêu trong Tài liệu Hướng dẫn 
DDCSI (2015) (như Loại I, II, III, IV). Kết quả của quá trình phân loại này cũng được tóm tắt 
trong Phụ lục 4. 

4.3 CÁC MÔ HÌNH SỰ CỐ ĐẬP ĐÁNG TIN CẬY 

Dựa vào những thông tin được đưa ra trong Phụ lục 4, các mô hình sự cố đập tiềm năng 
đáng tin cậy (như các mô hình sự cố đập tiềm năng Loại I và Loại II) được tóm tắt trong 
Bảng 4.1 đối với đập Sào. 

Những tùy chọn có khả năng cải thiện công tác an toàn đập, cụ thể đối với các mô hình sự 
cố đập tiềm năng được liệt kê trong Bảng 4.1 được mô tả trong Chương 6 của Báo cáo 
Nghiên cứu này. 

Bảng 4.1 Các mô hình sự cố đập đáng tin cậy đối với đập sông Sào. 

Mô tả Mô hình Sự cố đập tiềm năng 
Loại 

(Xem Bảng 2.1)

Xói ngầm (xói trong) dọc theo cống tưới qua đập Chính hoặc đập Phụ không được kiểm 

soát dẫn đến vỡ đập 
II 

Rung lắc động đất gây ra nứt vỡ ngang qua Đập Chính hoặc Đập Phụ làm xói mòn gây ra 

vỡ đập 
II 

Rung lắc động đất làm cột tháp cửa van tràn có tác dụng nâng cửa xả bị đổ làm cho các 

cửa van bị kẹt không thể mở để thoát lũ dẫn đến tràn đỉnh và gây ra vỡ đập. 
II 
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4.4 CÁC MÔ HÌNH SỰ CỐ ĐẬP SỰ CỐ YÊU CẦU BỔ SUNG THÔNG TIN 

Dựa vào những thông tin được đưa ra trong Phụ lục 4, các mô hình sự cố đập tiềm năng 
yêu cầu bổ sung thông tin (như Mô hình vỡ đập Loại III) được nêu trong Bảng 4.2 đối với 
đập sông Sào. 

Danh mục các mô hình vỡ đập tiềm năng này nên được ưu tiên dựa vào rủi ro tiềm ẩn và số 
lượng công việc yêu cầu cung cấp thêm thông tin được nêu trong Bảng 4.2. Sau khi thu thập 
các thông tin phân tích mô hình vỡ đập tiềm năng (xem Phần 3.5) nên tổ chức một cuộc hội 
thảo ngắn để thảo luận và phân loại lại. 

Bảng 4.2 Các mô hình sự cố đập tiềm năng đối với đập Sào yêu cầu bổ sung thông tin. 

Mô tả Mô hình Sự cố đập tiềm năng Yêu cầu bổ sung thông tin 
Loại 

(Xem Bảng 2.1)

Cửa van xả tràn bị kẹt (do mất điện hay do bị 

trục trặc) hoặc lũ vượt quá dung tích đập tràn và 

đập tràn đập khẩn cấp dẫn đến tràn đỉnh 

 Tính toán sự xói mòn do tràn đỉnh 

của Đập tràn khẩn cấp 

 Kiểm tra mức độ tin cậy của nguồn 

cấp điện phụ trợ cho cửa xả tràn 

III 

Trượt mái dốc Đập chính do động đất 

 Xác định tải trọng Động đất Thiết kế 

tối đa 

 Thu thập thông tin về tính chất của 

đất xây dựng đập 

 Phân tích mức độ ổn định 0.4g 

III 

Đập chính hoặc Đập phụ bị xói ngầm do vật liệu 

không tương thích 

 Kiểm tra bộ lọc thiết kế và khả năng 

tương thích 
III 

cửa van xả tràn không chịu được tải trọng thủy 

lực (cửa đập tràn khác với các bản vẽ xây 

dựng), cửa van kẹt không điều chỉnh được 

dòng chảy 

 Tiến hành kiểm tra cấu trúc các cửa 

van xả tràn đã lắp đặt 
III 
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5.0 MÔ HÌNH SỰ CỐ ĐẬP TIỀM NĂNG ĐỐI VỚI ĐẬP BẢN MỒNG 

5.1 DANH MỤC CÁC MÔ HÌNH SỰ CỐ ĐẬP TIỀM NĂNG 

Những người tham gia PFMA thảo luận các cơ chế mô hình sự cố đập đã nêu trong Phụ lục 5, 
Bảng A5.1 đối với Đập chính Bản Mồng và Phụ lục 5, Bảng A5.2 đối với đập phụ Bản Mồng. 

Các mô hình sự cố đập tiềm năng đối với các đập phụ Châu Bình đã không được đánh giá 
vì thông tin không có sẵn tại thời điểm diễn ra cuộc họp PFMA. (xem Chương 1 của Báo cáo 
Nghiên cứu này để biết chi tiết về các đập này). 

5.2 PHÂN TÍCH VÀ PHÂN LOẠI CÁC MÔ HÌNH SỰ CỐ ĐẬP TIỀM NĂNG 

Các điều kiện gây ra mô hình sự cố vỡ đập tiềm năng có khả năng xảy ra nhiều hơn hoặc ít hơn 
đã được nhóm PFMA thảo luận và đi đến thống nhất.Kết quả này được tóm tắt trong Phụ lục 5. 

Các PFMs đã được nhóm PFMA phân thànhcác loại đã nêu trong Tài liệu Hướng dẫn 
DDCSI (2015) (như Loại I, II, III, IV). Kết quả của quá trình phân loại này cũng được tóm tắt 
trong Phụ lục 5. 

5.3 CÁC MÔ HÌNH SỰ CỐ ĐẬP TIỀM NĂNG ĐÁNG TIN CẬY 

Dựa vào những thông tin được đưa ra trong Phụ lục 5, các mô hình sự cố đập tiềm năng 
đáng tin cậy (như các mô hình sự cố đập tiềm năng Loại I và Loại II) được tóm tắt trong 
Bảng 5.1 đối với đập chính và đập phụ Bản Mồng. 

Những tùy chọn có khả năng cải thiện công tác an toàn đập, cụ thể đối với các mô hình sự 
cố đập tiềm năng được liệt kê trong Bảng 5.1 được mô tả trong Chương 6 của Báo cáo 
Nghiên cứu này. 

Bảng 5.1 cho thấy không xác định được các mô hình sự cố đập tiềm năng đáng tin cậy đối 
với Đập bê tông trọng lực. Tuy nhiên, tại thời điểm PFMA không có đầy đủ thông tin để xác 
định đủ điều kiện cơ bản và kiểm soát chất lượng là rất quan trọng trong quá trình xây dựng 
để tránh những điểm yếu trong đập. 

Bảng 5.1 Các mô hình sự cố đập tiềm năng đáng tin cậy đối với đập Bản Mồng. 

Mô tả Mô hình Sự cố đập tiềm năng 
Loại 

(Xem Bảng 2.1)

Lũ lớn  (lớn hơn dung tích tràn đập chính 1:1.000 khả năng vượt lũ hàng năm) gây ra tràn 

đỉnh và vỡ đập phụ. 
I 

Trong quá trình xây dựng Đập phụ, nếu một trận lụt xảy ra vượt quá dung tích của hai cống 

lấy nước ở Đập chính sẽ lần lượt gây ra tràn đỉnh và vỡ ở những phần đã xây dựng Đập 

phụ. 

II / III 

Vỡ đập thượng nguồn hoặc sạt lở do xả nước lớn vào hồ chứa Bản Mồng gây ra tràn đỉnh 

cả Đập chính bê tông và Đập phụ. Đập phụ dễ bị tràn đỉnh và dẫn đến vỡ. 
II 
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5.4 CÁC MÔ HÌNH SỰ CỐ ĐẬP TIỀM NĂNG YÊU CẦU BỔ SUNG THÔNG TIN 

Dựa vào những thông tin được đưa ra trong Phụ lục 5, các mô hình sự cố đập tiềm năngyêu 
cầu bổ sung thông tin (như các mô hình sự cố đập Loại III) được nêu trong Bảng 5.2đối với 
đập chính và đập phụ Bản Mồng. 

Danh mục các mô hình sự cố đập tiềm năng này được ưu tiên dựa vào rủi ro tiềm năng và 
số lượng công việc cần thiết có thêm thông tin được liệt kê trong Bảng 5.2. Một lần nữa các 
thông tin bổ sung này được đưa ra nhằm phân tích mô hình sự cố đập tiềm năng (xem Mục 
3.5) và nên triệu tập một cuộc hội thảo ngắn để thảo luận và phân loại lại. 

Như đã thảo luận trong Phần 5.1, các mô hình sự cố đập tiềm năng đối với các đập phụ 
Châu Bình không được đánh giá (xem Chương 1 của Báo cáo Nghiên cứu này để biết chi 
tiết của các đập này). Các đập này nên được đưa vào phân tích mô hình sự cố đập tiềm 
năng tiếp theo. 

Bảng 5.2 Các mô hình sự cố đập tiềm năng yêu cầu bổ sung thông tin đối với đập Bản Mồng . 

Mô tả Mô hình sự cố đập tiềm năng Yêu cầu bổ sung thông tin 
Loại 

(Xem Bảng 2.1)

Xói ngầm mở rộng trong thập đập phụ tạo thành 

một đường ống, mở rộng phía trên thượng nguồn 

gây ra vỡ đập. 

 Thiết kế bộ lọc để kiểm tra đầy đủ 

đặc điểm kỹ thuật của vật liệu lọc 

 Xem xét đảm bảo chất lượng và 

giám sát công trình sau khi hoàn tất 

III 

Trong quá trình xây dựng Đập phụ, nếu một trận 

lụt xảy ra vượt quá dung tích của hai cống lấy 

nước ở Đập chính sẽ lần lượt gây ra tràn đỉnh và 

vỡ ở những phần đã xây dựng Đập phụ.] 

 Mô hình sự cố đập đáng tin cậy 

(loại II) cho đến khi công suất thiết 

kế cống được chứng minh là đủ để 

vượt qua lũ thiết kế trong quá trình 

xây dựng Đập phụ 

II / III 
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Trang này được để trống có chủ ý. 
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A3.0 DANH SÁCH ĐẠI BIỂU VÀ QUAN SÁT VIÊN THAM GIA PFMA 

Đập Sào và Bản Mồng 

Hội thảo Mô hình Sự cố đập tiềm năng lần 1 

Ngày 16/5/2013 

Đại biểu 

Họ và tên Chức vụ/Cơ quan 

NguyễnCảnhThái Trưởng Khoa Công trình, Đại học Thủy lợi, Hanoi; 

PhạmHồngGiang Chủ tịch Hội đập lớn VNCOLD 

Mark Stirling Chuyên gia địa chấn học, GNS New Zealand; 

Stuart Read Chuyên gia địa chất, GNS New Zealand; 

Peter Amos Giám đốc các vấn đề liên quan đập, CEO Damwatch Engineering Ltd., New Zealand; 

Rebecca Knott Kỹ sư chính về an toàn đập, Damwatch Engineering Ltd., New Zealand; 

Nigel Connell Chuyên gia Thủy lợi, Damwatch Engineering Ltd., New Zealand; 

Bill Veale Kỹ sư kỹ thuật công trình cao cấp, Damwatch Engineering Ltd., New Zealand; 

Quan sát viên 

Họ và tên Chức vụ/Cơ quan 

HoàngXuânHồng VNCOLD 

NguyễnVănHuân VNCOLD 

ĐàoVănVân VNCOLD 

Đinh Vũ Thanh Vụ Khoa học CN&MT 

ĐặngVănQuyền Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An 

ĐàoVăn Long Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An 

HoàngVănSơn Giám đốc Cty TNHH Thủy lợi Phủ Quỳ 

Lê Kim Truyền VNCOLD 

NguyễnĐăngSơn Phó Chủ tịch Hiệp hội KH&CN Việt Nam 

Đỗ Hứa VNCOLD 

PhạmKhắcThưởng VNCOLD 

Pham Hong Nga ĐHTL 

Trần Kim Châu ĐHTL 

NguyễnHoàngSơn ĐHTL 

Phạm Thanh Hải ĐHTL 
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Đập Sào và đập Bản Mồng 

Hội thảo Mô hình Sự cố đập tiềm năng lần 2 

Ngày 1-2/10/2013 

Đại biểu 

Họ và tên Chức vụ/Cơ quan 

NguyễnCảnhThái Trưởng Khoa Công trình, Đại học Thủy lợi, Hanoi; 

PhạmHồngGiang Chủ tịch Hội đập lớn VNCOLD 

Mark Stirling Chuyên gia địa chấn học, GNS New Zealand; 

Stuart Read Chuyên gia địa chất, GNS New Zealand; 

Peter Amos Giám đốc các vấn đề liên quan đập, CEO Damwatch Engineering Ltd., New Zealand; 

Rebecca Knott Kỹ sư chính về an toàn đập, Damwatch Engineering Ltd., New Zealand; 

Nigel Connell Chuyên gia Thủy lợi, Damwatch Engineering Ltd., New Zealand;; 

Quan sát viên 

Họ và tên Chức vụ/Cơ quan 

NguyễnHữuHuế Khoa Công trình – ĐHTLT 

NguyễnQuangCường Khoa Công trình – ĐHTLT 

HoàngThọ Dương Công ty tư vấn và xây dựng điện 1 

NguyễnNhưOanh Văn phòng tư vấn 

Hoàng Thanh Tùng Khoa Công trình – ĐHTLT 

Lương Thị Thanh Hương Khoa Công trình – ĐHTLT 

NguyễnCôngThắng Khoa Công trình – ĐHTLT 

NguyễnCẩmVân Trung tâm địa kỹ thuật 

Pham Hong Nga ĐHTL 

LêVănHùng ĐHTL 

NguyễnHoàngSơn ĐHTL 

PhạmTấtThắng ĐHTL 

Trịnh Thị My ĐHTL 

TrịnhHồngNhung HEC 

Vũ Minh Cường HEC 

NguyễnTrungKiên Khoa Công trình – ĐHTLT 

Ngô Thị Hồng PECC1 

LêThế Phong PECC1 

Lê Kim Truyền VNCOLD 

NguyễnVănHuân VNCOLD 

Vuũ DuyHường VNCOLD 

NguyễnTàiSơn PECC1 
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Họ và tên Chức vụ/Cơ quan 

HoàngXuânHồng VNCOLD 

Đào Thị Lộc VNCOLD 

Lê Thị Kim Cúc Tổng cục Thủy lợi 

PhạmKhắcThưởng VNCOLD 

Nguyễn Vũ Việt Phó viện trưởng- Viện Khoa học Thủy lợi VN 

PhạmHồng Nga ĐHTL 

NguyễnXuânHồng Tài nguyên nước 

LêVănĐức Cục Khí tượng TV và Biến đổi khí hậu 

NguyễnVănSơn ĐHTL 

NguyễnPhương My ĐHTL 

Lê Kim Ngọc Ủy ban Môi trường & KHCN-EVN 

 



 

 

Trang này được để trống có chủ ý. 
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A4.0 MÔ HÌNH SỰ CỐ ĐẬP TIỀM NĂNG ĐẬP SÔNG SÀO 

 



 

 

Trang này được để trống có chủ ý. 
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Bảng A4.1 PFMA đối với đập Sào. 

PFM 

No. 

Mô tả Mô hình Sự cố đập Phân loại 

Hiểm họa Cơ chế gây ra vỡ 
Ảnh hưởng đến kết cấu công 

trình 

Đáng tin 

cậy 

Đánh giá 
Loại Yêu cầu bổ sung thông tin? 

Các điều kiện dễ dẫn tới đập sự cố Các điều kiện hạn chế đập sự cố 

1 

Lũ lụt Cửa van bị kẹt (do mất điện hoặc do trục 

trặc)hoặc lũ vượt quá dung tích đập tràn 

và đập tràn đập khẩn cấp dẫn đến tràn  

Tràn đỉnh dẫn đến xói lở đập tràn khẩn 

cấp 

Có  Lưu lượng lũ của đập tràn chính là 

1:500 AEP 

 Sổ tay hướng dẫn mở cửa van trong 

quá trinh xảy ra lũ là rất khó 

 Đập tràn khẩn cấp có mực nước đỉnh 

thấp hơn Đập chính và có thể bị xói 

mòn nếu bị tràn 

 Có thể thay đổi nếu Đập tràn khẩn 

cấp được thiết kế khi bị xói mòn ở 

dưới mực nước tràn 

 Có sẵn máy phát điện phụ trợ 

 Có thể có sổ tay hướng dẫn mở cửa 

van 

III  Tính toán mức độ xói mòn do 

tràn của Đập tràn khẩn cấp 

 Kiểm tra mức độ đáng tin cậy 

của nguồn cấp điện phụ trợ 

cho các cửa van 

2 

Động đất Trượt mái Đập chính Mất độ cao an toàn dẫn đến tràn đỉnh Có  Mức độ trượt mái không tính toán 

được đối với MDE 0.4g. 

 Khu vực động đất ở mức vừa phải 

 Kết quả thiết kế ổn định tốt đối với tải 

trọng động đất 0.15g 

III  Phân tích mức độ ổn định 0.4g 

 Khẳng định MDE 

 Nhận biết được tính chất của 

đất khi xây dựng đập 

3 

Động đất Động đất là nguyên nhân gây ra sụt lún và 

nứt vỡ ngang Đập chính và Đập phụ 

vàtầng lọc không mở rộng hết đầy đủ độ 

cao của Đập chính 

Dòng chảy ngang qua vết nứt dẫn đến 

xói mòn thân đập 

Có  MDE với kết quả 0.4g ở vết nứt rộng 

80 mm của Đập chính 

 Tầng lọc không mở rộng hết đầy đủ 

độ cao của Đập chính 

 Chiều dọc nền móng tốt 

 Độ sụt lún đỉnh đập ít không liên 

quan đến độ cao an toàn đỉnh đập 

(độ cao an toàn 2,7 m) 

II  

4 

Hoạt động bình 

thường 

Thiếu vật liệu hoặc vật liệu không tương 

thích gây xói ngầm Đập chính và Đập phụ 

Không phát hiện ra xói ngầm gây vỡ 

trong thân đập 

Có   Đặc tính lọc không rõ 

 Tầng lọc không mở rộng hết đầy đủ 

độ cao Đập chính 

 

 Đất sét là lớp lắp đặt đường ống 

 Có tầng lọc bảo vệ 

III  Kiểm tra tính chất tầng lọc và 

tương thích vật liệu 

 Kiểm tra hồ sơ ghi chép quản 

lý chất lượng xây dựng 

5 

Hoạt động bình 

thường 

Xói trong dọc theo cống tưới bắt nguồn từ 

việc thấm vào Đập chính và Đập phụ 

không được phát hiện dẫn đến sụp đổ 

đập 

Xói trong không được phát hiện dẫn 

đến vỡ dạng ống 

Có  Cống ở Đập chính nằm ở vị trí bị đào 

thành hố rộng đã được lấp đất lại. 

 Tầng lọc phía dưới để ngăn dòng 

thấm không mở rộng dưới cống  

 

 Có màng ngăn dòng thấm 

 Có tầng lọc 

II 

 

6 

Vỡ đập thượng 

nguồn hoặc vỡ 

đập do sạt lở đất 

Vỡ đập thượng nguồn hoặc sạt lở đất do 

xả nước chảy vào hồ chứa sông Sào gây 

ra tràn đỉnh và vỡ đập 

Đập bị tràn đỉnh gây ra xói mòn và vỡ Không  Khu vực có lượng mưa nhiều  Không có các đập thượng nguồn 

 Địa hình thấp và không có bằng 

chứng của trượt lở đất 

IV 

 

7 

Hoạt động bình 

thường 

cửa van xả tràn không chống được tải 

trọng thủy lực (cửa đập tràn khác với các 

bản vẽ xây dựng), cửa van kẹt không điều 

chỉnh dòng chảy 

Cửa van tràn bị khóa và kẹt Có  Các cửa van quay không phù hợp 

với bản vẽ thiết kế 

 Cửa van được hoạt động từ năm 

2003 

III Tiến hành kiểm tra độ ổn định 

của các cửa van đập tràn  
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PFM 

No. 

Mô tả Mô hình Sự cố đập Phân loại 

Hiểm họa Cơ chế gây ra vỡ 
Ảnh hưởng đến kết cấu công 

trình 

Đáng tin 

cậy 

Đánh giá 
Loại Yêu cầu bổ sung thông tin? 

Các điều kiện dễ dẫn tới đập sự cố Các điều kiện hạn chế đập sự cố 

8 

Động đất Rung lắc động đất gây ra kẹt cửa van 

nâng đập tràn, ngăn việc mở cửa để thoát 

lũ làm cho mực nước hồ chứa tăng cao 

dẫn đến tràn Đập tràn Khẩn cấp. 

Cửa van nâng đập tràn bị kẹt không 

mở được cửa van tràn để thoát lũ 

Có  Cửa van nâng không được thiết kế 

cho những trậnđộng đất mạnh 

 Động đất và lũ lụt thường không xảy 

ra cùng một lúc 

  Thời gian giữa các trận rung lắc 

động đất gây ra sự cố cho tháp, lũ 

xảy ra giúp can thiệp 

 Đập tràn khẩn cấp có mực nước đỉnh 

thấp hơn Đập chính và có thể bị xói 

mòn nếu tràn đỉnh 

 Có thể thay đổi nếu Đập tràn khẩn 

cấp được thiết kế khi bị xói mòn ở 

dưới mực nước tràn 

II  

9 

Hoạt động bình 

thường 

Không phát hiện xói trong ở phía dưới 

hoặc xung quang cấu trúc cửa van tràn 

dẫn đến gãy kết cấu cửa van và không 

điều khiển được việc xả nước trong hồ 

chứa 

Gãy kết cấu cửa van đập tràn Yes  Chưa xác định  Đập tràn thành lập trên nền đá phong 

hóa cao vì vậy một số kiến trúc đá 

vẫn còn hiện diện  

 Đập tràn nằm trên vùng đá phong 

hoá, một số dấu vết của đá vẫn còn 

lại 

IV  

 

Các loại PFM 

I Rất đáng tin cậy 

II Đáng tin cậy 

III Thông tin không đầy đủ 

IV Không đáng tin cậy hoặc khó tin cậy 
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A5.0 MÔ HÌNH SỰ CỐ ĐẬP TIỀM NĂNG ĐỐI VỚI ĐẬP BẢN MỒNG 

 



 

 

Trang này được để trống có chủ ý. 
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Bảng A5.1 PFMA đối với Đập chính Bản Mồng. 

PFM 

No. 

Mô tả Mô hình Sự cố đập Phân loại 

Hiểm họa Cơ chế gây vỡ  Ảnh hưởng đến kết cấu  
Đáng tin 

cậy 

Đánh giá 
Category Yêu cầu bổ sung thông tin? 

Các điều kiện dễ dẫn tới đập sự cố Các điều kiện hạn chế đập sự cố 

1 

Động đất  Trượt trên khớp nối nền móng yếu (ở Đập 

chính bê tông trọng lực) 

Trượt và gãy một số khối bê tông Yêu cầu bổ 

sung thông 

tin 

 Vùng cắt dọc theo nền; vết nứt gãy 

theo chiều thẳng đứng có khả năng 

tác động lên bề mặt đất 

 Nằm ở khu vực ít xảy ra động đất III  kiểm tra chi tiết việc khoan 

thăm dò nền móng 

2 

Lũ lụt Lũ lớn hơn so dung tích đập tràn dẫn đến 

tràn Đập chính và Đập phụ 

Đậpbê tông có thể chống được tràn Không  Chưa xác định  Đập chính bê tông trọng lực có thể 

chống được tràn 

 Nền đá chống xói mòn 

IV  

3 

Lũ lụt trong quá 

trình xây dựng 

Trong quá trình xây dựng, lũ làm Đập 

chính bê tông trọng lực (phần xây dựng) 

Đậpbê tông có thể chống được tràn Không  Chưa xác định  Kênh dẫn nước có dung lượng đáng 

kể 

 Đập chính trọng lực bê tông có thể 

chống được tràn 

IV  

4 

Sự yếu kém 

trong thân đập 

Trượt trên các khớp nối xây dựng yếu Trượt và gãy một số khối bê tông Yêu cầu bổ 

sung thông 

tin 

 Yêu cầu các phương pháp và vật liệu 

xây dựng kém 

 Ít động đất 

 Tuân thủ việc kiểm soát chất lượng 

thi công tốt 

 Giám sát thi công tốt 

III  Kết quả phân tích ổn định 

 Xem xét đảm bảo chất lượng 

và giám sát sau khi hoàn tất 

công trình 

5 

Vỡ đập thượng 

nguồn hoặc vỡ 

đập do sạt lỡ đất 

Vỡ đập thượng nguồn hoặc sạt lở do xả 

nước lớn vào hồ chứa Bản Mồng gây ra 

tràn đỉnh cả Đập chính bê tông và Đập 

phụ. Đập phụ dễ bị tràn đỉnh và dẫn đến vỡ 

Đây là Mô hình vỡ đập không đáng tin 

cậy vì đập bê tông có thể chịu được 

tràn 

Không  Chưa xác định  Đập bê tông có thể chống được tràn IV  

 

Các loại PFM 

I Rất đáng tin cậy 

II Đáng tin cậy 

III Thông tin không đầy đủ 

IV Không đáng tin cậy hoặc khó tin cậy 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

92 Báo cáo Nghiên cứu điển hình, Chương 4, Phân tích Mô hình Sự cố đập tiềm năng 
 

Bảng A5.2 PFMA cho Đập Phụ Bản Mồng. 

PFM 

No. 

Mô tả Mô hình Sự cố đập Phân loại 

Hiểm họa Cơ chế gây ra vỡ Ảnh hưởng đến kết cấu 
Đáng tin 

cậy 

Đánh giá 
Loại Yêu cầu bổ sung thông tin? 

Các điều kiện dễ dẫn tới đập sự cố Các điều kiện hạn chế đập sự cố 

1 

Lũ lụt Lũ lớn hơn so với dung tích đập tràn dẫn 

đến tràn đỉnh Đập chính và Đập phụ 

Đập Phụ bị xói mòn và vỡ Có  Tràn đỉnhĐập phụcó thể như cao 

trình đỉnh Đập chính giống như Đập 

bê tông trọng lực 

 Chưa xác định I  

2 

Lũ lụt trong quá 

trình xây dựng 

Trong quá trình xây dựng lũ lụt gây tràn 

đỉnh Đập phụ (phần đã xây dựng) 

Trong quá trình xây dựng, Đập phụ 

(phần đã xây dựng) bị tràn và vỡ 

Có  Đập phụ (đập đất) dễ bị tràn  Dung lượng cống tháo nước có thể 

đủ 

II / III  Mô hình vỡ đập đáng tin cậy 

(Loại II) cho đến khi chứng 

minh được công suất thiết kế 

cống đủ để vượt qua lũ thiết kế 

trong quá trình xây dựng Đập 

phụ 

3 

Hoạt động bình 

thường 

Không phát hiện được hư hỏng hoặc xói 

trongthân Đập phụ tạo thành một đường 

ống xói trong thân đập gây ra vỡ. 

Xói trong Đập phụ và vỡ đập Có  Nhiều khả năng xảy  ra, nếu thấy 

tầng lọc thiết kế không đạt yêu cầu 

 Nhiều khả năng xảy ra nếu các 

phương pháp xây dựng, vật liệu lọc 

không đạt yêu cầu 

 Thiết kế bộ lọc để ngăn chặn quá 

trình xói mòn bên trong 

 Tuân thủ việc kiểm soát chất lượng 

xây dựng 

 Giám sát thi công tốt 

III  Thiết kế bộ lọc để kiểm tra tính 

đầy đủ đặc điểm kỹ thuật của 

vật liệu lọc 

 Xem xét việc đảm bảo chất 

lượng và giám sát sau khi công 

trình hoàn tất 

4 

Vỡ đập thượng 

nguồn hoawjcj 

vỡ đập do sạt lở 

đất 

Vỡ đập thượng nguồn hoặc sạt lở do xả 

nước lớn vào hồ chứa Bản Mồng gây ra 

tràn đỉnh cả Đập chính bê tông và Đập 

phụ. Đập phụ dễ bị tràn đỉnh và dẫn đến 

vỡ. 

Tràn Đập phụ, xói mòn và vỡ Có  Khu vực mưa nhiều 

 tràn do đỉnh Đập phụ giống như mực 

nước đỉnh đập bê tông 

 Ít xảy ra lở đất lớn tự nhiên ở lưu vực 

thượng nguồn. 

 Tỷ lệ vỡ đập do sạt lở đất đòi hỏi 

phải phân tích thêm 

 Có đủ thời gian cảnh báo vỡ đập do 

sạt lở đất 

 Đập thượng nguồn chưa được xây 

dựng 

II  

 

Các loại PFM 

I Rất đáng tin cậy 

II Đáng tin cậy 

III Thông tin không đầy đủ 

IV Không đáng tin cậy hoặc khó tin cậy 
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1.0 GIỚI THIỆU 

1.1 PHẠM VI 

Chương này của Báo cáo Nghiên cứu điển hình trình bày ứng dụng phương pháp "Tác động 
hiểm họa đối với cộng đồng hạ lưu” đã nêu chi tiết trong Tài liệu Hướng dẫn của Dự án 
Nghiên cứu An toàn đập và vùng hạ lưu (DDSCI, 2015) đối với một công trình đập hiện có 
(đập Sào) và một công trình đập đang được xây dựng (đập Bản Mồng) ở tỉnh Nghệ An. 
Tham khảo Chương 1, Mục 1.2 để biết vị trí, các thông số quan trọng và thông tin mô tả chi 
tiết các đập Sào và Bản Mồng. Các thông tin chi tiết khác về những công trình đập trên cũng 
được trình bày trong Chương này. 

Báo cáo Nghiên cứu điển hình này được chia thành các phần sau: 

 Phần 2.0: Đánh giá hiểm họa lũ lụt hạ lưu đập Sào 

 Phần 3.0: Đánh giá hiểm họa lũ lụt hạ lưu đập Bản Mồng 

 Phần 4.0: Đánh giá hậu quả hạ lưu đập sông Sào và Bản Mồng 

1.2 MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ 

Mức độ về thời gian và nguồn lực để thực hiện đánh giá “Tác động Hiểm họa đối với Cộng 
đồng hạ lưu” phải phù hợp với quy mô, tính phức tạp và khả năng tác động ở hạ lưu đập hay 
hồ chứa đang được điều tra. 

Ba mức độ đánh giá khác nhau (Sơ bộ, Trung bình, Chi tiết) được đưa ra trong Tài liệu 
Hướng dẫn DDCSI (2015). 

Một đánh giá Trung bình/Chi tiết được thực hiện đối với đập Sào và Bản Mồng. Những lý do 
để áp dụng đánh giá Trung bình/Chi tiết được nêu trong Chương 1, Mục 1.4.3 và 1.4.4 của 
Báo cáo Nghiên cứu này. 

Phương pháp phân tích được mô tả trong các phần sau đây thường dựa trên phương pháp 
tiếp cận Chi tiết đã nêu trong Tài liệu Hướng dẫn DDCSI (2015) (xem Bảng 1.1).Lập bản đồ 
và mô hình thủy lực cho đập Sào được thực hiện ở mức độ Trung bình, vì số liệu địa hình 
(bản đồ địa hình đồng mức tỷ lệ 1:10.000) có sẵn không đủ để thực hiện đánh giá Chi tiết. 

Bảng 1.1 Tổng hợp mức độ đánh giá được thực hiện. 

Phần mục Đập Sào Đập Bản Mồng 

Đánh giá sự cố đập Mức độ Chi tiết 

(Mục 2.3) 

Mức độ Chi tiết 

(Mục 3.3) 

Lập Bản đồ và Mô hình 

 thủy lực 

Mức độ Trung bình 

(Mục 2.4) 

Mức độ Chi tiết 

(Mục 3.4) 

Đánh giá hậu quả hạ lưu Mức độ Chi tiết 

(Mục 4.0) 

Mức độ Chi tiết 

 (Mục 4.0) 
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2.0 ĐÁNH GIÁ HIỂM HỌA LŨ LỤT ĐỐI VỚI ĐẬP SÀO 

2.1 GIỚITHIỆU 

2.1.1 Bối cảnh 

Đập Sào nằm trên sông Sào ở tỉnh Nghệ An. Đập kết hợp giữa một đập đất đồng chất, 
mộtđập đất phụ nằm ở bên phải sôngvà một đập tràn khẩn cấp nằm trên nhánh trái. Mục 
đích của đập Sào là tạo ra một hồ chứa dung tích lớn để cung cấp nước tưới, nước sinh 
hoạt và giữ nước lũ. Thông tin thêm về các đập này được nêu ở Chương 1 và Chương 4 
của Báo cáo này. 

Các phần sau đây đưa ra đánh giá về hiểm họa và hậu quả của việc xả lũ đập tràn cũng như 
vỡ đập giả định đối với đập Sào. 

Cần chú ý là khả năng vỡ đối với các đập được thiết kế, xây dựng và bảo dưỡng tốt như 
đập Sào là rất thấp.Nghiên cứu này chỉ xem xét những hậu quả giả định do vỡ đập và không 
phản ánh tiêu cực về tính toàn vẹn của đập Sào. 

2.1.2 Phạm vi 

Các phần sau đây xem xét cả hai trường hợp xả lũ đập tràn và vỡ đập giả định đối với đập 
Sào được liệt kê trong Bảng 2.1. 

Bảng 2.1 Các kịch bản mô hình ngập lụt 

Kịch bản Sự cố lũ 

Xả lũ đập tràn PMF 

Lũ lụt do vỡ đập Vỡ đập ngày nắng 

Vỡ đập do lũ lụt 

2.1.3 Phương pháp luận 

Phương pháp tổng quát để thực hiện đánh giá rủi ro lũ lụt cho đập Sào được tóm tắt dưới 
đây và được nêu chi tiết trong các phần sau của Báo cáo này: 

1. Thu thập và xem xét thông tin có sẵn; 

2. Thu thập số liệu địa hình cho hạ lưu sông; 

3. Xây dựng đường quá trình xả tràn (xem Chương 3 của Báo cáo này); 

4. Xây dựng đường quá trình vỡ đập (đối với một số kịch bản); 

5. Xây dựng mô hình tính toán thủy lực để diễn toán đường quá trình dòng chảy ra; 

6. Diễn toán đường quá trình dòng chảy ra qua thung lũng hạ lưu (bao gồm cả thử 
nghiệm độ nhạy mô hình); 

7. Lập bản đồ ngập lụt đối với các kịch bản xả lũ đập tràn và lũ lụt do vỡ đập. 
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2.2 THU THẬP SỐ LIỆU 

2.2.1 Giới thiệu 

Đánh giá hiểm họa lũ lụt yêu cầu một loạt các số liệu đầu vào, bao gồm cả số liệu địa hình, số 
liệu thủy văn, ảnh chụp hàng không, thông tin địa chính cũng như thông tin về các đập và lưu 
vực hạ lưu. Phần này mô tả việc thu thập số liệu thực hiện cho mục đích của nghiên cứu này. 

2.2.2 Số liệu địa hình 

Đập Sông Sào là một loại công trình Cấp III theoquy định QCVN 04 05: 2012/ BNNPTNT của 
Chính phủ Việt Nam. Quy định này yêu cầu đập được thiết kế để vượt qua lũ 1:100 (1,0%) 
AEP và lũ kiểm tra 1:500 (0,2%) AEP. 

Các số liệu dòng chảy vào và chảy ra, mực nước hồ chứa và độ cao an toàn đến đỉnh đập 
được tóm tắt trong Bảng 2.2.Những giá trị này được trích trong Quyết định số 06/2008/QĐ-
UBND.Bảng nàycho biết độ cao an toàn đến đỉnh đập (78,4 m RL) để ngăn dòng chảy tràn 
trong sự cố lũ 1: 500 AEP trong trường hợp tất cả các cửa van xảđang hoạt động. 

Bảng 2.2 Mực nước hồ chứa và thủy văn của đập Sào. 

Tần suất lũ 
Dòng chảy vào 

lớn nhất 

Dòng chảy ra 

lớn nhất 

Mực nước lớn 

nhất 

Độ cao an toàn 

đến đỉnh đập 

AEP m3/s m3/s m M 

1 in 100 

(1.0%) 
1224 588 +76.77 1.63 

1 in 500 

(0.2%) 
1455 642 +77.02 1.38 

Đường quá trình lũ của hồ chứa Sào thu được từ quá trình nghiên cứu thủy văn được mô tả 
trong Chương 3 của Báo cáo Nghiên cứu điển hình này và sử dụng trong việc lập mô hình lũ 
lụtđược mô tả trong Mục 2.5 của Báo cáo. Mực nước dòng chảy vào, dòng chảy ra và mực 
nước hồ chứa lớn nhất được tóm tắt trong Bảng 2.3. Bảng này cũng so sánh dòng chảy vào 
và dòng chảy ra lớn nhất từ báo cáo thiết kế đập Sào theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND. 

Bảng 2.3 Kết quả diễn toán hồ chứa sông Sào. 

Tần suất lũ 
Dòng chảy vào 

lớn nhất 

Dòng chảy ra 

lớn nhất 

Mực nước lớn 

nhất 

Độ cao an toàn đến 

đỉnh tường chắn sóng 

AEP m3/s m3/s m M 

1 in 50 

(2.0%) 
1206 598 +76.65 2.55 

1 in 100 

(1.0%) 

1312 

[1224] 

629 

[589] 

+76.74 

[+76.67] 
2.46 

1 in 500 

(0.2%) 

1519 

[1455] 

674 

[642] 

+76.95 

[+77.02] 
2.25 

1 in 1,000 

(0.1%) 
1602 702 +77.10 2.10 

PMF 3989 939 +78.46 0.74 

Ghi chú: Dòng chảy vào, dòng chảy ra và mực nước hồ lớn nhất trong Báo cáo thiết kế đập Sào được ghi trong 
dấu ngoặc vuông để so sánh. 
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2.2.3 Số liệu bản đồ địa hình 

Số liệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 ở định dạng GIS được Cục xuất bản Bản đồ 
(COSAMD)cung cấp. Số liệu này gồm khoảng cách các đường đồng mức là 2,5, 5,0 hoặc 
10,0 m theo phương thẳng đứng. Những đường đồng mức này được dùng để tạo ra một Mô 
hình độ cao số (DEM) của các vùng ngậplũ và khu vực xung quanh phía dưới sông Sào tại 
nơi hợp lưu với sông Hiếu. DEM có độ phân giải lưới 5 m và được thể hiện trong Hình 2.1. 
DEM được sử dụng làm cơ sở lập bản đồ và mô hình lũ lụt như mô tả trong Mục 2.5. 

 
Hình 2.1 Mô hình độ cao số (DEM) đượcxây dựng từ bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 10.000 và được sử dụng để 
đánh giá nguy cơ lũ lụt đối với đập Sào 

Chú thích 

Hồ chứa Sào 

Sông chính 

Độ cao mặt đất (m) 

Đập Sào

Sông Sào 
Sông Hiếu 
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2.2.4 Công trình trên sông 

Số liệu về công trình cống và cầu có thể ảnh hưởng đến mực nước không có sẵn cho 
nghiên cứu này.Vì vậy những công trình này đã không được đưa vào mô hình thủy lực. 

2.2.5 Số liệu lũ lịch sử 

Không có sẵn thông tin quan trắc đối với sông Sào, do đó không cósố liệu về mực nước và 
dòng chảy đối với các sự cố lũ trong lịch sử. Không có thông tin thêm về những mảnh rác do 
lũ hoặc ghi chép hình ảnh từ các trận lũ lịch sử ở lưu vực. 
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2.3 CÁC KỊCH BẢN SỰ CỐ ĐẬP 

2.3.1 Giới thiệu 

Trong các tiểu mục dưới đây tính toán đường quá trình dòng chảy vỡ đập giả định cho đập 
Sào dựa trên phương pháp luận đã nêu trong Tài liệu Hướng dẫn DDCSI (2015). 

2.3.2 Phương pháp luận 

Đường quá trình lưu lượng dòng chảy đối với các đập đất được tính toán bằng quá trình hai 
bước.Thứ nhất là các thông số vỡ đập được nêu dưới đây và được minh họa trong Hình 2.2 
được tính toán bằng phương trình thực nghiệm thu được từ việc phân tích hồi quy các 
trường hợp vỡ đập lịch sử (ví dụ như Froehlich, 1995a và 2008; Xu & Xhang, 2009). Các 
thông số vỡ đập đó là: 

 Độ sâu vết vỡ tối đa (Dw); 

 Độ rộng vết vỡ tối đa (Bw); 

 Độ dốc vết vỡ trung bình (z); 

 Thời gian phát triển vết vỡ (tf, thời gian từ khi bắt đầu vỡ đến khi kích thước vết vỡ 
lớn nhất). 

Thứ hai là các thông số vỡ đập được sử dụng làm đầu vào thông số mô hình vỡ đập, trong 
đó mô hình dòng chảy thông qua thời gian vỡ do sự xói mòn đậpbằng dòng chảy qua vết vỡ. 

 
Hình 2.2 Sơ đồ mặt cắt ngang mức độ phát triển vết vỡ do tràn đỉnh. 

2.3.3 Kịch bản vỡ đập 

Phương pháp Đánh giá Mô hình sự cố đập tiềm năng (PFMA) đã xác định một số mô hình 
khả năng đập sự cố đối với đập Sào –xem Chương 4 của Báo cáo Nghiên cứu điển hình. 
Các mô hình đập sự cố này được xem xét khi xây dựng các kịch bản mô hình vỡ đập giả 
định đối với đập Sào, được tóm tắt trong Bảng 2.4. Những kịch bản vỡ đập này và cách thu 
được đường quá trình dòng chảy do vỡ đập được mô tả chi tiết trong các phần sau. 

Cả hai kịch bản “Vỡ đập ngày nắng” và “Vỡ đập do lũ lụt” được xem xét như đã nêu trong 
Tài liệu Hướng dẫn DDCSI (2015). Kịch bản ngày nắng được coi như là vỡ đập trong thời 
tiết nắng ráo và điều kiện hoạt động bình thường. Các kịch bản vỡ đập dolũđược coi như vỡ 
đập trong trường hợp xảy ra lũ lụt. 

Mực nước đỉnh đập đất 
(trước khi hình thành vết 

vỡ) 

Độ sâu 
vết vỡ 
tối đa 
(Dw) 

Thời gian phát triển vết vỡ

Độ sâu vết vỡ tối đa (Bw) 

Thời điểm ban đầu = 0 

Thời điểmgiữa quá trình 
hình thành vết vỡ = 0.5.tf 

Thời điểm cuối = tf 
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Bảng 2.4 Các kịch bản vỡ đập. 

Kịch bản Vỡ đập Sự cố ban đầu Cơ chế gây vỡ 

Kịch bản vỡ đập ngày nắng 

SD1 Đập chính 

Sang chấn động đất gây nứt gãy trong 

thân đập hoặc xói ngầm xảy ra dọc 

theo ống dẫn nước 

Vỡ đập do xói trong đập đất 

SD2 Đập Phụ 

Sang chấn động đất gây nứt gãy trong 

thân đập hoặc xói ngầm xảy ra dọc 

theo ống dẫn nước 

Vỡ đập do xói trong đập đất 

Kịch bản vỡ đập do lũ lụt 

RD1 
Đập tràn khẩn 

cấp 

Tràn trong khi xảy ra lũ gây xói mòn 

đập tràn khẩn cấp  
Tràn đỉnh gây vỡ đập tràn khẩn cấp  

RD2 
Đập chính hoặc 

Đập Phụ 
Cửa van bị kẹt khó mở khi xảy ra lũ 

Tràn đỉnh gây vỡ các đập chính và 

đập phụ 

2.3.4 Mô tả kịch bản vỡ đập ngày nắng 

2.3.4.1 Đập chính 

Kịch bản vỡ đập ngày nắng đối với đập chính Sào được giả định vỡ do xói trong thân đập 
bắt đầu bằng sự cố địa chấn hoặc xói ngầm dọc theo ống dẫn tưới. Giả sử sự cố đập xảy ra 
đối với hồ chứa tại MNDBT +75,7 m với việc xả nước liên tục dung tích trong hồ (51,42 triệu 
m3) vào hạ lưu sông Sào. 

Hình 2.3 và 2.4 vẽ sơ đồ mặt cắt ngang độ cao mặt đất tự nhiên thông qua đường tâm của 
đập chính và đập phụ. Hình này thu được từ DEM đã mô tả trong Mục 2.2.4 và cho thấy 
vết vỡ hình thành do xói mòn từ mực nước đỉnh (+78.4m) đến mực nước tự nhiên khoảng 
+52m. 

2.3.4.2 Đập phụ 

Các kịch bản vỡ đập ngày nắng đối với đập tràn sông Sào được giả định vỡ do xói trong gây 
ra sự cố địa chấn hoặc xói ngầm dọc theo ống tưới. Giả thiết vỡ đập xảy ra khi hồ chứa ở 
MNDBT+75.7 m. 

Hình 2.5 cho thấy đáy của ống dẫn là +66,2 m và đã được xây dựng ở một rãnh có vị trí thấp 
hơn mặt đất tự nhiên khoảng +74 m. Người ta cho rằng việc vỡ đường ống xảy ra dọc theo 
ống dẫn của đập tràn sau đó có khả năng xói mòn từ cao trình đỉnh đập (+78,4 m) đến đáy 
của ống dẫn ở khoảng +66,2 m. Dung tích hồ chứa giữa mực nước FSL và mặt đất tự nhiên 
+66,2 m được ước tính là 43,30 triệu m3dựa trên đường cong dung tích – cao trình (được 
nêu trong Chương 3 của Báo cáo Nghiên cứu này). 
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Hình 2.3 Sơ đồ Đập chính và đập tràn sông Sào. 

 
Hình 2.4 Mặt cắt ngang cho thấy cao trình mặt đất qua đập chính và đập tràn. 

 
Hình 2.5 Mặt cắt dọc cho thấy cao trình mặt đất qua đập tràn khẩn cấp. 

Đập tràn khẩn 
cấp 

Đập phụ 

Đập chính 

Đập chính Đập phụ 

Offset (m) 

C
ao

 t
rì

n
h

 m
ặt

 đ
ất

 (
m

) 

Mực đáy ống dẫn
tưới từ đập chính

(+66.2 m)

Mực đáy ống dẫn
tưới từ đập phụ

(+66.2 m)

MNDBT 
(+75.70 m) 

Mực đáy vết vỡ giả
định

(+70.0 m)

Offset (m) 

C
ao

 t
rì

n
h

 m
ặt

 đ
ất

 
(m

) 
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2.3.5 Mô tả các kịch bản vỡ đập do lũ lụt 

2.3.5.1 Đập tràn khẩn cấp 

Giả sử các kịch bản vỡ đập đối với đập tràn khẩn cấp sông Sào bịvỡ là do tràn đỉnh khi mực 
nước hồ chứa tăng cao trong quá trình xảy ra lũ.  

Hình 2.5 vẽ mặt cắt dài cao trình mặt đất tự nhiên thông qua đập tràn khẩn cấp.Hình này cho 
thấy vết vỡ mở rộng trong đập tràn khẩn cấp này có khả năng gây xói mòn từ đỉnh 
đập+76,77 m RL so với mặt đất tự nhiên khoảng +70 m RL. Ước tính dung tích hồ chứa lưu 
trữ nướcở mức giữa FSL và mực +70 m RL là 34,24 triệu m3 dựa vào đường cong cao trình-
dung tích hồ chứa sông Sào (xem Chương 3, Mục 2.7.2 của Báo cáo Nghiên cứu này). 

2.3.5.2 Kẹt van xả tràn 

Giả sử các kịch bản vỡ đập do lũ đối với đập phụ sông Sào xảy ra khi hai trong ba cửa van 
đập phụ bị kẹt gây rung lắc cột cửa van làm sụp đổ, hoặc do trục trặc kỹ thuật của cơ chế 
nâng cửa van. Mực nước hồ chứa sau đó sẽ tăng do dòng chảy vào hồ và có khả năng tràn 
đỉnh đập tràn khẩn cấp, đập chính và phụ dẫn đến xói mòn vết vỡ trong thân đập. Mục 
2.3.6.2 thảo luận chi tiết hơn về kịch bản này.Cần lưu ý rằng vỡđập chính, đập phụ hoặc đập 
tràn khẩn cấp là những sự cố loại trừ lẫn nhau (ví dụ: khi một trong những đập ở hồ chứa 
sông Sào bị vỡ, mực nước hồ sẽ hạ thấp một cách nhanh chóng và điều này cũng có nghĩa 
là các đập khác vẫn giữ nguyên vị trí). 

2.3.6 Xây dựng các đường quá trình do vỡ đập 

2.3.6.1 Kịch bản vỡ đập ngày nắng 

Tính toán các thông số vết vỡ bằng cách sử dụng phương pháp đã mô tả trong Phần 2.3.2 
đối với sự cố vỡ Đập chính và Đập Phụ sông Sào ngày nắng và được tóm tắt trong Bảng 
2.5. Do sự không chắc chắn trong các phương trình đã sử dụng để thu được các thông số 
vỡ đập nên các giá trị này được nêu trong Bảng 2.5. Hình 2.6 vẽ biểu đồ kích thước vết vỡ 
tối đa đã tính toán trong Bảng 2.5 trên mặt cắt ngang qua đập. 

Bảng 2.5 Tính toán các thông số vết vỡ đối với sự cố vỡ đập Ngày nắng sông Sào và đập tràn. 

Kịch bản 

Mực 

nước 

đỉnh đập 

Mực 

nước 

khi bắt 

đầu vỡ 

Độ cao 

đáy vết 

vỡ 

Độ sâu 

vết vỡ 

tối đa 

Thời 

gian 

phát 

triển vết 

vỡ 

Độ dốc 

vết vỡ 

Độ rỗng 

vết vỡ ở 

thời 

điểm 

cuối 

Tổng 

dung 

tích xả 

Dw tf z Bw Vw 

[m] [m] [m] [m] [hrs] [1V:zH] [m] (Mm3) 

Đập 

Chính 
+78.4 +75.7 +50.0 28.4 1.4 – 3.2 0.7 19 - 57 51.42 

Đập Phụ +78.4 +75.7 +66.2 12.2 3.0 – 5.7 0.7 26 - 65 43.30 



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

 

Chương 5, Báo cáo nghiên cứu điển hình, Ảnh hưởng của lũ lụt tới cộng đồng ở hạ lưu 11 
 

 
Hình 2.6 Mặt cắt ngang qua Đập chính và Đập Phụ sông Sào. 

Mô hình tính toán thủy lực HEC-RAS (USACE, 2010) đã được xây dựng cho đập Sào, hồ 
chứa và các kênh hạ lưu. Mô hình này được sử dụng để mô phỏng sự lây lan của vết vỡ 
trong đập Sào và tính toán lưu lượng dòng chảy thông qua vết vỡ mở rộng. 

Một số kịch bản vỡ đập đã được lập mô hình bằng HEC-RAS để đưa ra một loạt các thông 
số vỡ đập đã liệt kê trong Bảng 2.5. Các thông số sử dụng trong mỗi kịch bản mô hình được 
tóm tắt trong Bảng 2.6 choĐập chính và trong Bảng 2.7 cho Đập Phụ. Đường quá trình dòng 
chảy vỡ đập cho các kịch bản vỡ đập ngày nắng đã được lập mô hình được nêu trong Hình 
2.7 cho Đập chính và Hình 2.8 cho Đập Phụ. 

Hình 2.7 và Hình 2.8cho thấy dòng chảy vết vỡ có thể tùy thuộc vào thời gian phát triển, chiều 
rộng và mực nước chuyển dòng của vết vỡ. Kết quả cho thấy khi vỡ đập chính thì dòng chảy 
lớn hơn khi xảy ra đối với đập tràn do độ sâu vết vỡ bị giảm trong trường hợp sau: 

Bảng 2.6 Tổng hợp các kịch bản mô hình vỡ đập chính sông Sào ngày nắng. 

Kịch bản 

Độ cao 

đáy vết 

vỡ 

Độ sâu 

vết vỡ tối 

đa 

Thời gian 

phát triển 

vết vỡ 

Độ dốc 

vết vỡ 

 Độ rỗng 

vết vỡ ở 

thời điểm 

cuối 

Hình dạng 

vết vỡ 

Dung tích 

xả 

Dw tf z Bw Vw 

[-] [m] [m] [hrs] [1V:zH] [m] [-] [Mm3] 

MD_A +50 28.4 3.2 0.7 57 Hình thang 51.42 

MD_B +50 28.4 1.4 0.7 57 Hình thang 51.42 

MD_C +50 28.4 1.4 0.7 19  51.42 

 

 

 

 

 

Đập chính Đập Phụ 

Offset (m) 

C
ao

 t
rì

n
h

 m
ặt

 đ
ất

 (
m

) 

Mực đáy ống dẫn
nước tưới từ đập

phụ
(+66.2 m)

Độ rộng vết vỡ lớn nhất 
width (57 m) 

Độ rộng vết vỡ lớn nhất 
(65 m) 
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Bảng 2.7 Tổng hợp các kịch bản mô hình vỡ đập ngày nắng đối với đập phụ sông Sào. 

Kịch bản 

 Độ cao 

đáy vết 

vỡ 

Độ sâu 

vết vỡ tối 

đa 

Thời gian 

phát triển 

vết vỡ 

Độ dốc 

vết vỡ 

 Độ rỗng 

vết vỡ ở 

thời điểm 

cuối 

Hình dạng 

vết vỡ 

Thể tích 

xả 

Dw tf z Bw Vw 

[-] [m] [m] [hrs] [1V:zH] [m] [-] [Mm3] 

SD_A +66.2 12.2 5.7 0.7 65 Hình thang 43.30 

SD_B +66.2 12.2 3.0 0.7 65 Hình thang 43.30 

SD_C +66.2 12.2 3.0 0.7 26 Hình thang 43.30 

 

 
Hình 2.7 Đường quá trình dòng chảy dự đoán ra đối với sự cố vỡ đập chính sông Sào ngày nắng. 

 
Hình 2.8 Đường quá trình dòng chảy ra dự đoán đối với sự cố vỡ đập tràn sông Sào ngày nắng. 

Thời gian (h) 

Thời gian (h) 

L
ư

u
 lư

ợ
n

g
 (

m
3
/s

) 
L
ư

u
 lư

ợ
n

g
 x
ả 

(m
3
/s

) 
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Để kiểm tra việc tính toán lưu lượng xả lớn nhất khi vỡ đập bằng mô hình HEC-RAS dựa 
trên những sự cố vỡ đập trong lịch sử, các kết quả tính toán được so sánh với cơ sở số 
liệu của Wahl (1998), Xu & Xhang (2009) và Pierce (2010) trong Hình 2.9. Ngoài ra 
phương trình thực nghiệm Froehlich (1995) được sử dụng để tính toán lưu lượng đỉnh đối 
với trường hợp vỡ đập chính và đập tràn sông Sào dựa vào độ sâu vết vỡ và thể tích đã 
đưa ra trong Bảng 4.3.Lưu lượng đỉnh tính toán bằng phương trình này cũng được vẽ 
trong Hình 2.9 để so sánh. 

Hình 2.9 chỉ ra biên lưu lượng đỉnh khi vỡ đập tính toán bằng mô hình HEC-RAS phù hợp 
với xu hướng chung của những sự cố vỡ đập lịch sử và phương trình thực nghiệm dự 
đoán lưu lượng đỉnh của Froehlich (1995). Có thể kết luận rằng đường quá trình dự đoán 
đối với dòng chảy ra do vỡ đập trình bày trong Hình 2.7 và Hình 2.8 giúp đưa ra các dự 
đoán biên của dòng chảy ra do vỡ đập đối với kịch bản vỡ đập ngày nắng đập chính và 
đập tràn sông Sào. 

Đường quá lưu lượng đỉnh lớn nhất được thực hiện để làm đầu vào cho mô hình thủy lực 
tính toán như thảo luận trong Phần 2.4.Kiểm tra độ nhạy đối với đường quá trình dòng chảy 
vào hồ cũng được tiến hành như mô tả trong Mục 2.4.6. 

 
Hình 2.9 So sánh lưu lượng đỉnh dự đoán do vỡ đập đối với kịch bản vỡ đập ngày nắng đối với các Đập 
chính và Đập Tràn sông Sào với cơ sở dữ liệu vỡ đập lịch sử. 

2.3.6.2 Kịch bản vỡ đập do lũ lụt 

Đối với kịch bản vỡ Đập Sông Sào do lũ lụt nên xem xét hai trường hợp sau: 

1. Dòng chảy PMF đến hồtrong trường hợp van xả hoạt động 100% gây ra tràn đỉnh đập 
tràn khẩn cấp và dẫn đến vỡ. 

2. Dòng chảy 1:1000 AEP đến hồ và 2 trong 3 van xả tràn bị kẹt (do mất điện hoặc do 
trục trặc kỹ thuật), có thể dẫn đến tràn đỉnh sau đó sẽ gây ra vỡ đập tràn, đập chính và 
đập phụ. 

L
ư

u
 lư

ợ
n

g
 x
ả 

lớ
n

 n
h
ất

 k
h

i 
vỡ

 
đ
ập

 (
m

3
/s

) 

Thể tích hồ chứa x Độ sâu tối đa hồ (m4) 
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Phân tích trường hợp vỡ đập do lũ lụtthứ haiđược thực hiện bằng phương phápdiễn toán 
dòng chảy đến 1:1000 AEP qua hồ chứa, giả sử chỉ có một van xả hoạt động và đập tràn 
khẩn cấp không bị vỡ. Trường hợp này cho ra kết quả về dòng chảy vào lớn nhất, dòng 
chảy ra và mực nước hồ như được nêu trong Bảng 2.8. Bảng này bao gồm cả độ cao an 
toàn đến đỉnh tường chắn sóng (+79,2 m RL), kết quả này cho thấy đập chính và đập phụ 
không bị tràn đỉnh và vỡ ngay cả khi chỉ có một cửa van hoạt động khi xảy ra sự cố lũ 
1:1000 AEP. Do đó trường hợp vỡ đập do lũ thứ hai này sẽ không được xem xét tiếp. 

Bảng 2.8 Kết quả diễn toán hồ chứa giả định 2 hoặc 3 van xả bị kẹt. 

Tần suất lũ 
Dòng chảy 

vào lớn nhất 

Dòng chảy ra 

lớn nhất 

Mực nước lớn 

nhất 

Độ cao an toàn 

đến đỉnh tường 

chắn sóng 

AEP m3/s m3/s m m 

1 in 1,000 

(0.01%) 
1659 307 +77.71 1.49 

Đối với các trường hợp vỡ đập đầu tiên, giả sử độ sâu tràn đỉnh giới hạn củađập tràn khẩn 
cấp có thể hình thành vết vỡ nhanh chóng, khi đó bắt buộc phải xả nước ngăn dòng.Độ sâu 
tràn đỉnh giới hạn này rất khó định lượng vì nó phụ thuộc vào các yếu tố như đặc tính vật 
liệu xây dựng đập, độ sâu và thời gian tràn đỉnh. FEMA (2008) chỉ ra rằng độ sâu tràn đỉnh 
đối với đập đất nằm trong khoảng 0,15-0,90 m trước khi hình thành vết vỡ. Đối với nghiên 
cứu này thì độ sâu tràn đỉnh giới hạn của đập tràn khẩn cấp được giả định là 0,5 m. 

Các thông số vỡ đập tính toán được đối với trường hợp vỡ Đập Tràn khẩn cấp sông Sào do 
lũ lụt được tóm tắt trong Bảng 2.9. Như đã nêu trong Mục 2.3.6.1mực nước vỡ đập tối 
thiểu+70 mRLđược chọn làm giả định vìđại diện cho mặt nền tự nhiên, là mặt nền tại vị trí 
xây đập khẩn cấp..Độ dốc vết vỡ được giả định bằng 1V:1H, dựa vào Hướng dẫn của 
Froehlich (2008). Tổng dung tích trữ nước ở mực nước +77,27 m RL(vượt đỉnh 0,5 m so với 
mực +76,77 m RL), là mực nướcgiả định khi khi bắt đầu vỡ,là 49,52 triệu m3 dựa vào đồ thị 
dung tích – cao trình hồ (xem Chương 3 của Báo cáo Nghiên cứu này). 

Đường quá trình dòng chảy ra do vỡ đập đối với kịch bản vỡ đập do lũ lụt được nêu trong 
Hình 2.10.Các dòng chảy ra PMF từ đập tràn được đưa ra ở Hình 2.12 để so sánh trong 
trường hợp giả sử đập tràn khẩn cấp không bị vỡ.Hình 2.10 chỉ rõ rằng đập tràn khẩn cấp bị 
vỡ gây lũ chống lũ cho dòng chảy ra PMF, làm cho lưu lượng đỉnh dòng chảy ra 
tăngthêmkhoảng 2,200 m3/s. 

Bảng 2.9 Tóm tắt các kịch bản mô hình vỡ đập ngày nắng 

Kịch bản 

 Độ cao 

đáy vết 

vỡ 

Độ sâu 

vết vỡ tối 

đa 

Thời gian 

phát triển 

vết vỡ 

Độ dốc 

vết vỡ 

 Độ rỗng 

vết vỡ ở 

thời điểm 

cuối 

Hình 

dạng vết 

vỡ 

Lưu 

lượng xả 

Dw tf z Bw Vw 

[-] [m] [m] [hrs] [1V:zH] [m] [-] [Mm3] 

Dòng chảy 

vào PMF; đập 

tràn hoạt động 

100%  

+70 35.4 5.4 1.0 68 Hình thang 49.52 
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Hình 2.10 Đường quá trình dòng chảy ra do vỡ đập tràn khẩn cấp do lũ lụt. 

Thời gian (h) 

L
ư

u
 lư

ợ
n

g
 (

m
3
/s

) 

Bắt đầu vỡ đập tràn 
khẩn cấp 

Bắt đầu dòng chảy  
vào PMF

Dòng chảy ra PMF qua đập chính (trường hợp không vỡ đập) 
Lũ đập tràn khẩn cấp PMF + Vỡ đập: Bw =68 m; Tf=5.4 hrs 
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2.4 XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỦY LỰC 

2.4.1 Giới thiệu 

Phần mềm mô hình toán thủy lực MIKE21 được sử dụng lập mô hình lũlụt ở hạ lưu đập 
Sào. Phần mềm MIKE21 là một công cụ tính toán do Viện Thủy lực Đan Mạch (DHI) xây 
dựng để giải các phương trình nước nông hai chiều (2D) bằng cách sử dụng phương pháp 
sai phân hữu hạn và một lưới điện thẳng (vuông) để xác định phạm vi tính toán. Mô hình 
này được quốc tế sử dụng rộng rãi và rất thích hợp trong việc mô phỏng động lực học 
phức tạp liên quan đến lũ lụt sông, dòng chảy trên mặt đất, cũng như đối với thủy lực cửa 
sông và thủy triều. 

Phầm mềm MIKE21 được lựa chọn để xây dựng mô hình lũ vì những lý do sau: 

 Số liệu địa hình đồng mức đã có sẵn cho các lưu vực hạ lưu, tuy nhiên không có số 
liệu khảo sát mặt cắt ngang sông, điều này có nghĩa là phương pháp tiếp cận mô hình 
2D phù hợp hơn so với phương pháp tiếp cận mô hình 1D (ví dụ như MIKE11 hoặc 
HEC-RAS); 

 Mô hình 2D mô phỏng dòng chảy vùng ngập lũ mà không cần chú ý đến phần đất liền; 

 Mô hình 2D dễ dàng thiết lập và trình bày (so sánh với mô hình 1D); 

Những phần sau mô tả mô hình MIKE21 xây dựng để diễn toán đường quá trình dòng chảy 
ra do vỡ đập qua hạ lưu. 

2.4.2 Xây dựng mô hình MIKE21 

2.4.2.1 Cấu hình mô hình 

Mô hình MIKE21 mở rộng từ vị trí đập Sào đến hợp lưu sông Hiếu, khoảng 15 km về phía hạ 
lưu đập. Phạm vi mô hình được minh họa trong Hình 2.11. 

Mô hình tính toán thủy lực thường yêu cầusố liệu địa hình có độ phân giải cao để dễ thấy 
khu vực kênh sông và vùng ngập lũ. Số liệu địa hình như vậy thường thuthập được bằng 
cách khảo sát mặt cắt ngang sông hoặc khảo sát trên không bằng LiDAR (Light Detection 
and Ranging). Những phương pháp khảo sát này đưa ra mức độ chính xác khoảng ± 0,15 m 
hoặc cho kết quả chính xác hơn. 

Tuy nhiênsố liệu khảo sát mặt cắt ngang sông hoặc LiDAR thường không có sẵn cho lưu 
vực sông Sào. Do đó, DEM được xây dựng từ bản đồ địa hình đồng mức tỷ lệ 1: 10.000 
(xem Phần 2.2.4) là số liệu địa hình có sẵn tốt nhất. Đường đồng mức được sử dụng để xây 
dựng DEM theo chiều dọc khoảng từ 2,5 đến 5,0 m. Vì vậy điều quan trọng cần lưu ý là các 
DEM thu được từ đường đồng mức địa hình có nhiều hạn chế như sau: 

 Đường đồng mức địa hình cho thấy chỉ số về địa hình thung lũng nhưng không cho 
biết bất cứ thông tin gì về kênh sông hoặc kênh ngầm; 

 Điểm đặc trưng của địa phương như khu vực đập, những chỗ nền đất cao với độ cao 
nhỏ hơn ~5 m không thể dùng DEM để xây dựng các đường đồng mức địa hình; 

Mô hình MIKE21 đã xây dựng từ bản đồ địa hình đồng mức tỷ lệ 1: 10.000 chỉ thích hợp cho 
việc diễn toán đơn giản các sự cố lũ nơi lưu lượng dòng chảy vượt quá dung tích kênh sông 
và được lan rộng ra bằng các mặt cắt ngang thung lũng. Phương pháplập mô hình lũ lụt này 
được coi là mức độ đánh giá Trung bình trong Tài liệu Hướng dẫn DDCSI (2015) và sẽ đưa 
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ra dấu hiệu cho thấy mức độ lũ đối với các sự cố có xác suất thấp như vỡ đập hay dòng 
chảy lũ PMF. 

 
Hình 2.11 Phạm vi mô hình MIKE21. 

2.4.2.2 Các thông số mô hình 

Mô hình MIKE21 sử dụng lưới ô vuông 10 mđể xác định phạm vi địa hình. Mỗi phần lưới ô 
vuông bao gồm thông tin về địa hình mặt đất (lấy mẫu từ DEM, xem Phần 2.2.4)và trở lực bề 
mặt dòng chảy (xem Bảng 2.10). 

Bước thời gian tính toán 2 giây được sử dụng cho mô hình này. Bước thời gian này đưa ra 
đầy đủ về mức độ ổn định và số lần mô phỏng mô hình phù hợp (ví dụ: thời gian CPU đối 
với một mô hình mô phỏng điển hình theo thứ tự một giờ). 

Mô hình MIKE21 sử dụng hệ số nhám Manning n để đưa ra sức cản thủy lực đối với dòng 
chảy.Các giá trị Manning n được thông qua dựa trên các giá trị tiêu biểu (ví dụ như Chow, 
1959) và hình ảnh thực tế. Hình 2.12 đưa ra hình ảnh tiêu biểu ở vùng ngập lũ sông Sào. Hệ 
số nhám Manning n liệt kê trong Bảng 2.10 được áp dụng trên toàn cầu trong phạm vimô 
hình MIKE21. 

Bảng 2.10 Hệ số nhám Manning n. 

Đoạn sông Mô tả cơ bản về đoạn sông 

Hệ số 

Manning 

n 

Vùng ngập lũ 

Đất nông nghiệp, các loại cây trồng trưởng thành (chiều cao thay 

đổi theo mùa), phân tán với các bụi cây, rào chắn giao thông và 

đường chưa rải nhựa. 

0.050 

 

Sông Sào 

Sông Hiếu 

Biên trên mô hình 

Biên dưới mô hình 

Legend 

Bridge 
Reservoir 
River 

Ground Elevation (m) 

Đập Sông Sào

Hợp lưu sông 
Hiếu 
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Hình 2.12 Vùng ngập lũ thượng nguồn sông Sào cắt ngang qua đường Hồ Chí Minh 

2.4.2.3 Công trình trên sông 

Bốn cây cầu đường bộ bắc qua sông Sào giữa đập vị trí đập và hợp lưu sông Sào-Hiếu 
được chỉ ra trong Hình 2.11.Những cây cầu này không được đưa vào trong mô hình MIKE21 
vì thông tin khảo sát chưa đầy đủ. Tuy nhiên ảnh hưởngviệc tụ nước của trụ cầu, mố cầu và 
sàn cầu dự đoán sẽ làm mực nước lũ tăng lên ở phía trên của những cây cầu khi có sự cố 
lũ xảy ra. 

2.4.2.4 Điều kiện biên thủy lực  

Đường quá trình dòng chảy vào được áp dụng tại ranh giới thượng nguồn của mô 
hình.Ranh giới này được đặt tại khu vực đập Sào và đường quá trình dòng chảy thu được từ 
quá trình diễn toán hồ chứa (xem Chương 3 của Báo cáo Nghiên cứu điển hình này) hoặc từ 
việc phân tích vỡ đập (xem Mục 2.3). Ranh giới mô hình hạ lưu được thiết lập bằng một 
mực nước ranh giới mở ở mứcc +42 m RL cho thấy tình trạng dòng chảy lưu thông bình 
thường trên sông Hiếu. 

2.4.3 Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình 

Mô hình thủy lực yêu cầu được hiệu chỉnh để đảm bảo mực nước dự báo có thể đại diện 
cho pảm bảo miêu tả mực nước lũ thực tế. Mô hình đưa ra các đánh giá vềlưu lượngvà mực 
nướcđã có và nhờ đó có thể được hiệu chỉnh bằng cách thay đổi một chútđối với hệ nhám 
Manning n cho đến khi mực nước do mô hình tính toán phù hợp vớimực nước đo được. 

Sông Sào hiện chưa có các trạm đo và không có sẵn thông tin lũlịch sử (như dấu vết của 
các trận lũ trước đây, các bằng chứng lũ lụt ở dạng hình ảnh,). Do số liệu không đầy đủ để 
thực hiện hiệu chuẩn thông thường của mô hình MIKE21, các thông số mô hình đã được 
thay thế dựa trên kinh nghiệm thu được từ các nghiên cứu ở lưu vực khác và thử nghiệm độ 
nhạy đối với các thông số mô hình chính được mô tả trong Mục 2.4.6. 

2.4.4 Kịch bản mô hình lũ lụt 

Các kịch bản lũ được nêu trong Bảng 2.11 được mô phỏng bằng mô hình MIKE21. Như đã 
thảo luận trong Phần 2.4.2, mô hình thủy lực chỉ thích hợp cho việc diễn toán các sự lũ lớn 
khi dòng chảy rất lớn vượt quá dung tích kênh sông và được chuyển sang mặt cắt 
ngangthung lũng. Chính vì lý do này mà chỉ có các kịch bản xả tràn PMF, vỡ đập ngày nắng 
và vỡ đập do lũ lụt của đập chínhsông Sào mới được thực hiện mô hình. 
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Như được mô tả trong Phần 2.4.7.2, dòng chảy PMF vào hồ chứa sông Sào sẽ đi qua đập 
tràn, và tràn qua đập tràn khẩn cấp sông Sào. Đối với kịch bản xả lũ đập tràn được nêu 
trong Bảng 2.11 giả thiết đập tràn khẩn cấpkhông bị vỡ do nước lũ tràn qua. 

Trong kịch bản vỡ đập đã đưa ra trong Bảng 2.11, giả định đập tràn khẩn cấp bị vỡ khi nước 
lũ tràn qua đập nàylà 0,5 m. 

Bảng 2.11 Kịch bản mô hình MIKE21. 

Kịch bản Sự cố lũ 

Xả lũ đập tràn PMF (giả thiết đập tràn khẩn cấp bị vỡ) 

Các trận lũ gây vỡ đập 
Vỡ đập chính sông Sào Ngày nắng 

Lũ (PMF) gâyvỡ đập tràn khẩn cấp sông Sào  

2.4.5 Một số hạn chế của mô hình 

Có nhiều hạn chế nhất định trong tất cả các mô hình thủy lực được sử dụng để đánh giá lũ như: 

 Phương pháp mô hình 2D chỉ thích hợp diễn toán các sự cố lũ lớn khi dòng chảy rất 
lớn vượt quá dung tích kênh sông và được chuyển sang mặt cắt ngang thung lũng; 

 Các đặc tính khu vực như: cầu đường, đê kè và ruộng bậc thang với chiều cao ít hơn 
5 m không được đưa vào mô hình thủy lực; 

 Hiệu chuẩn và kiểm định mô hình chỉ có thể thực hiện tại vị trí dòng chảy do thiếu số 
liệu lũ lịch sử; 

 Đường quá trình lũ đập tràn và đường quá trình lũ do vỡ đập giả định là rất nhạy cảm 
với các giả định được sử dụng để thu được các đường này; 

 Kênh dòng chảy và độ nhám vùng ngập lũ có thể khác nhau giữa các mùa và không 
được dùng làm đại diện cho điều kiện thực tế; 

 Thông thường lũ trong sông do vỡ đập ở thượng lưu nghiêm trọng hơn nhiều so với lũ 
tự nhiên nên thường gây xói longsông và bồi đắp ở vị trí khác. 

Người sử dụng trực tiếp các kết quả đánh giá rủi ro lũ lụt cần phải nhận biết những hạn chế 
của mô hình. Danh sách các ghi chú sử dụng được đưa vào bản đồ ngập lụt để tóm tắt 
những kết quả mô hình chưa chắc chắn. Ngoài ra nên thực hiện thử nghiệm độ nhạycác 
thông số mô hình quan trọng để có được sự hiểu biết về ảnh hưởng những thay đổi mô hình 
về các kết quả này (xem chi tiết hơn ở Mục 2.4.6). 

Nếu cần cải thiện mức độ chính xác của mô hình thủy lực thì LiDAR hoặc khảo sát mặt cắt 
ngang sông được khuyến cáosử dụng. Điều này sẽ cải thiện đáng kể độ phân giải địa hình 
kênh sông và vùng ngập lũ, dự đoán độ sâu và vận tốc dòng chảy sẽ có độ chính xác cao 
hơn trong phạm vi vùng lũ rộng lớn hơn. 
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2.4.6 Thử nghiệm độ nhạy mô hình 

2.4.6.1 Các thông số độ nhạy 

Nhóm chuyên gia Dự án đã kiểm tra Độ nhạycủa mô hình đối với ảnh hưởng của việc sửa 
đổi thông số thủy lực chính như liệt kê trong Bảng 2.12. Mô hình "đường cơ sở" liên quan 
đến dòng chảy do vỡ đập từ kịch bản "MD_SD_A" đã nêu chi tiết như trong Bảng 2.6. Mục 
đích thử nghiệm độ nhạy để xác định ảnh hưởng của việc sửa đổi các thông số thủy lực 
chính về dự đoán độ sâu lũ và thời gian lũ đến. Kết quả thử nghiệm này được nêu trong các 
phần sau. Tất cả việc thử nghiệm độ nhạy được thực hiện đối với trường hợp vỡ đập chính 
sông Sào ngày nắng vì kết quả này cho thấy phạm vi và độ sâu của lũ trong trường hợp xấu 
nhất. 

Bảng 2.12 Tóm tắt các thử nghiệm độ nhạy. 

Mã mô 

hình 
Mô tả mô hình 

Lưu lượng đỉnh dòng 

chảy ra do vỡ đập 

[m3/s] 

Hệ số nhám Manning’s 

n 

Mô hình cơ sở 

R01 Vỡ đập chính sông Sào ngày nắng 11,660 0.05 

Các mô hình kiểm tra độ nhạy 

S01 Độ nhạy đối với đường quá trình vỡ 

đập 
6,301 0.05 

S02 Độ nhạy đối với giá trị Manning n thấp 

hơn 
11,660 0.04 

S03 Độ nhạy đối với giá trị Manning n cao 

hơn 
11,660 0.06 

2.4.6.2 Độ nhạy đối với đường quá trình dòng chảy vào 

Trong quá trình thử nghiệm độ nhạy này, mô hình MIKE21 được chạy bằng đường quá trình 
dòng chảy vào "MD_C" như đã chỉ ra trong Hình 2.7, với dòng chảy ra lớn nhất do vỡ đập 
6.301 m3/s. Bảng 2.13 nêu ra sự khác nhau về dự đoán độ sâu tối đa giữa việc thử nghiệm 
mô hình này (ký hiệu S01 trong Bảng 2.13) và các mô hình cơ sở (ký hiệu R01 trong Bảng 
2.13) tại các vị trí đã lựa chọn ở hạ lưu đập Sào. Xem Hình 2.15 để biết các vị trí này về phái 
hạ lưu của công trình đập. 

Bảng 2.13 cho thấy độ sâu lũ ở khúc sông vùng đồi núi từ đập sông Sàođến khoảng cách 6 
km về phía hạ lưu rất nhạy cảm đối với đường quá trình dòng chảy đến với độ sâu nước lũ 
giảm khoảng 0,5 m so với phạm vi trong mô hình S01. Sau đó vùng ngập lũmở rộng và sự 
khác biệt về độ sâu lũ là không đáng kể với khoảng cách 8 km về phía hạ lưu đập. 

Ảnh hưởng này được cho là do dung tích hồ chứa được tính từ mực nước lũ trên đoạn sông 
trong khoảng 8 đến 12km thay vì vận chuyển trong lòng dẫn, vì dòng chảy bị thắt lại ở vị trí 
12km phía hạ lưu đập và nước lũ tạo thành hồ ở phía sau của vị trí thắt nút này. 

Đường quá trình dòng chảy xả đo ở vị trí 0, 2, 6, và 12 km về phía hạ lưu đập Sào được 
trình bày ở Hình 2.16. Hình này cho thấy mực nước lớn nhất khi vỡ đập giảm đi đáng kể vì 
đi qua khe núi hẹp khoảng 12 km về phía hạ lưu đập. Thời giandịch chuyển của lũ rất nhạy 
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cảm đối với đường quá trình dòng chảy vì thời gian đến của đỉnh lũ nhanh hơn ở mô hình 
R01, tỷ lệ với phần kiểm tra S01. 

Bảng 2.13 Tóm tắt các độ sâu tối đa được dự đoán bởi mô hình kiểm tra độ nhạy (xem Bảng 2.12 để biết mã 
số mô hình) 

Khoảng cách hạ lưuso 

với đậpSông Sào 

Độ sâu mực nước tối đa (m)* 

R01 S01 S02 S03 

4 km 8.98 
8.44 

(-0.54) 

8.84 

(-0.34) 

9.13 

(0.37) 

6 km 7.99 
7.55 

(-0.45) 

7.72 

(-0.14) 

8.24 

(0.16) 

8 km 4.94 
4.92 

(-0.02) 

4.85 

(-0.09) 

5.06 

(0.12) 

10 km 6.54 
6.52 

(-0.02) 

6.43 

(-0.13)) 

6.66 

(0.13) 

12 km 9.30 
9.28 

(-0.02) 

9.19 

(-0.11) 

9.44 

(0.14) 

* Sự khác nhaucủa độ sâu giữa mô hình thử nghiệm và kiểm tra độ nhạy R01 là giá trị ở trong ngoặc 

 
Hình 2.13 Bản đồ hiển thị khoảng cách (đo đạc được bằng thước) về phía hạ lưu của đập Sông Sào 

Legend 

Sao Dam 

Distance 
Marker

Road Bridge 

River 
Centreline
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Hình 2.14 So sánh các đường quá trình lưu lượng đối với độ nhạy của lưu lượng đỉnh dòng chảy đếm giữa 
các mô hình R01 (đường liền màu đen) và S01 (đường nét đứt màu đỏ) 

2.4.6.3 Độ nhạy hệ số nhám Manning 

Trong quá trình kiểm tra độ nhạy này, mô hình MIKE21 được chạy bằng cả hai hệ số nhám 
Manning n cao hơn và thấp hơn so với mô hình "đường cơ sở".Sự thay đổi thông qua hệ số 
nhám được phác thảo trong Bảng 2.13.Bảng này cho thấy sự khác nhau về dự đoán độ sâu 
mực nước tối đa giữa việc chạy mô hình với hệ số độ nhám thấp hơn và cao hơn (ký hiệu là 
S02 và S03 tương ứng trong Bảng 2.13) và các mô hình cơ sở (ký hiệu R01 trong Bảng 2.13). 

Bảng 2.13 cho thấy độ sâu nước giảm khoảng 0,30 m trong 6 km đầu tiên từ đập Sào như là 
kết quả của việc giảm giá trị Manning n, và ngược lại nếu tăng giá trị Manning n. Trong 
phạm vi từ 8km đến 12km, Bảng 2.13 cho thấy việc thay đổi hệ số nhám Manning n ảnh 
hưởng đến độ sâu là 0,1m. 

Hình 2.15 và Hình 2.16 thể hiện đường quá trình lưu lượng đã đo ở vị trí 0, 4, 8 và 12 km về 
phía hạ lưu đập Sào đối với các mô hình kiểm tra tương ứng là S02 và S03. Các kết quả 
trong những hình này được so sánh với mô hình cơ sở, ký hiệu R01 trong Bảng 2.13. 

Hình 2.15 và Hình 2.16 chỉ ra rằng thời gian đến của đỉnh lũ gần như không nhạy cảm với 
sự lựa chọn của hệ số nhám Manning n. Tuy nhiên thời gian đến các đợt sóng lũ tăng nhẹ 
khi hệ số nhám Manning n giảm và ngược lại khi giá trị Manning n tăng lên. 

Thời gian (h)

L
ư

u
 lư

ợ
n

g
 (

m
3
/s

) 
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Hình 2.15 So sánh đường quá trình lưu lượng đối với độ nhám Manning n thấp hơn giữa các mô hình R01 
(đường liền màu đen) và S02 (đường nét đứt màu đỏ) 

 
Hình 2.16 So sánh đường quá trình lưu lượng đối với độ nhám Manning n cao hơn giữa các mô hình R01 
(đường liền màu đen) và S03 (đường nét đứt màu đỏ) 

Thời gian (h)
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2.4.7 Đầu ra mô hình 

Các mô hình thủy lực MIKE21 tạo ra một mạng lưới về mực nước, độ sâu và vận tốclũ tại 
các khoảng thời gian đều đặn trong quá trình mô phỏng mô hình. Các giá trị tối đa tại mỗi ô 
lưới cũng được ghi thành các lưới riêng biệt. 

Các kết quả đầu ra ESRI GRID digital được sử dụng để xây dựng bản đồ độ sâu ngậplũở 
dạng bản in và đượctrình bày Phụ lục 1. Các bản đồ liệt kê ở Bảng 2.14 cũng được đưa vào 
trong Phụ lục 1 vàsẽ được mô tả chi tiết hơn trong các phần sau. 

Bản đồ độ sâu lũ đã được xây dựng cho các kịch bản nêu trong Bảng 2.14. Chỉ có các kịch 
bản xả lũ đập tràn PMF được lập bản đồ vì độ phân giải của mô hình thủy lực không đủ để 
mô phỏng các trận lũ với chu kỳ lặp lại ngắn hơn như đã mô tả trong Phần 2.4.2. 

Tương tự đối với các trận lũ do vỡ đập, chỉ có trường hợp vỡ đập chính sông Sào ngày 
nắng và vỡ đập tràn khẩn cấp sông Sào do lũ đượclập bản đồ vì những sự cố này đưa ra 
những trường hợp vỡ đập nặng nhất. Các lớp GIS độ sâu ngập lụt lớn nhất đối với tất cả 
các trận lũ được liệt kê trong Bảng 2.14 được xây dựng và có sẵn bằng định dạng điện tử để 
tích hợp với các hệ thống GIS. 

Bảng 2.14 Danh mục các bản đồ ngập lũ. 

Kịch bản Trận lũ 

Xả đập tràn PMF 

Sự cố lũ do vỡ đập 
Vỡ đập chính sông Sào ngày nắng 

Vỡ đập tràn khẩn cấp sông Sào ngày mưa (PMF) 
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2.4.8 Bản đồ độ sâu ngập lụt 

Các bản đồ độ sâu ngập lụt lớn nhất cho mô phỏng mô hình được liệt kê trong Bảng 2.14và 
trình bày trong Phụ lục 1.Phạm vingập lụt được mô tảtrong các phần sau. 

Phạm vi ngập lụtđưa ra trong Phụ lục 1 cho thấy lũ được giữ trong các mương rãnh tương 
đối hẹp từ vị trí đập đến khoảng 4 km về phía hạ lưu đập. Sau đó nước lũđược phân tán đến 
khu vực đất nông nghiệp tương đối bằng phẳng trong khoảng 4 km và 12 km về phía hạ lưu 
đập. Tỷ lệ ngập lụt đáng kể xảy ra trên vùng đất thấp xung quanh thị trấn của Bình 
Thành.Hẻm núi hẹp tại vị trí 12 km về phía hạ lưu đập giống như một nút thắt dòng chảy và 
nước lũ thoát ra khỏi hẻm núi này để chảy vào sông Hiếu tại vị trí khoảng 13 km về phía hạ 
lưu đập. 

Thời gian lũ bắt đầu lên đến khi lũ đạt đỉnh được hiển thị trên bản đồ hiểm họa lũ lụt do vỡ 
đập ngày nắng ở Phụ lục 1. Hai thông số này được định nghĩa như sau và được chỉ ra ở 
khoảng cách 2 km theo chiều dài sông và được đo từ vị trí vỡ đập ban đầu đối với biên dưới 
của mô hình. 

 Thời gian bắt đầu lũ lên: là thời điểm mà sóng lũ xuất hiện ở mặt cắt ngang 

 Thời gian lũ đạt đỉnh: là thời điểm mà mực nước đạt đỉnh tại mặt cắt ngang 

Tất cả thời gian di chuyển của lũ là tương đối so với sự cố vỡ đập diễn biến nhanh chóng 
(VD: thời gian 0 nêu trên bản đồ tại Phụ lục 1 bằng với sự bắt đầu hình thành vết vỡ). Đối 
với kịch bản vỡ đập trong ngày mưa thời gian mực nước ban đầu và lúc đạt đỉnh không 
được đưa vào vì vỡ đập xảy ra trong trường hợp lũ PMF và sự cố diễn biến trong khoảng 
thời gian nhiều ngày. 

 



 

 

Trang này được để trống có chủ ý. 
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3.0 ĐÁNH GIÁ HIỂM HỌA LŨ LỤT ĐẬP BẢN MỒNG 

3.1 GIỚI THIỆU 

3.1.1 Bối cảnh 

Đập Bản Mồng nằm trên lưu vực sông Hiếu ở tỉnh Nghệ An và hiện đang được xây dựng. 
Công trình đập này là sư kết hợp xây dựngmột đập chínhbê tông trọng lực và một đập phụ. 
Ngoài ra sẽ xây dựng một số đập phụ để ngănlũ ở làng Châu Bình. Các đập này sẽ hình 
thành hồ chứa lớnđể trữ nước dùng cho thủy lợi, phát điện và cấp nước sinh hoạt.Xem 
Chương 1 và Chương 4 của Báo cáo Nghiên cứu điển hình để biết thêm chi tiết về các đập 
Bản Mồng. 

Báo cáo này đánh giá các nguy cơ và hậu quả của việc xả lũ đập tràn cũng như vỡ đập giả 
định của đập Bản Mồng. 

Lưu ý đối với đập đượcthiết kế, xây dựng và bảo dưỡng hợp lýnhư đập Bản Mồng thì việc 
xảy cố vỡ đập là rất thấp. Nghiên cứu này chỉ xem xét những hậu quả do vỡ đập giả định và 
không đưa ra nhận xét tiêu cực về tình trạng nguyên vẹn của các đập Bản Mồng. 

3.1.2 Phạm vi 

Báo cáo này xem xét hai trường hợp xả lũ đập tràn và sự cố vỡ đập giả định đập Bản Mồng 
đã nêu trong Bảng 3.1. 

Bảng 3.1 Các kịch bản mô hình ngập lụt. 

Kịch bản Các kịch bản lũ 

Xả lũ đập tràn 1:50 AEPqua xả tràn đập chính 

PMFqua xả tràn đập chính 

Lũ lụt do vỡ đập Sự cố đập chặn dòng ngày nắng 

Sự cố đập chặn dòng khi có lũ lụt 

Sự cố đập phụ Châu Bình số 3 trong ngày nắng 

Sự cố đập phụ Châu Bình số 1 do lũ lụt 

3.1.3 Phương pháp luận 

Các phương pháp chung để thực hiện đánh giá hiểm họa do lũ đối với đập Bản Mồng được 
tóm tắt dưới đây và được trình bày chi tiết trong các phần sau của báo cáo này: 

 Thu thập và đánh giá thông tin có sẵn; 

 Thu thập số liệu mặt cắt ngang sông và số liệu địa hình cho thung lũng hạ lưu sông; 

 Xây dựng các đường quá trình xả tràn (xem Chương 3 của Báo cáo Nghiên cứu này); 

 Xây dựng các đường quá trình khi vỡ đập (đối với một số kịch bản); 

 Xây dựng mô hình tính toán thủy lực để diễn toán đường quá trình dòng chảy ra; 

 Lập bản đồ ngập lụt đối với các kịch bản lũ do xả tràn và do vỡ đập; 

 Đánh giá hậu quả về con người, tài sản và môi trường hạ lưu đối với các kịch bản lũ 
do vỡ đập và xả tràn 
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3.2 THU THÂ ̣P DỮ LIỆU 

3.2.1 Giới thiệu 

Đánh giá hiểm họa lũ lụt yêu cầu một loạt các số liệu đầu vào như số liệu địa hình, số liệu 
thủy văn, không ảnh, thông tin địa chính cũng như thông tin về đập và lưu vực ở hạ lưu. 
Phần này mô tả việc thu thập số liệu thực hiện cho mục đích của nghiên cứu này. 

3.2.2 Số liệu thủy văn 

Đập Bản Mồng là một công trình Cấp II theo quy định của Chính phủ Việt Nam QCVN 04 05: 
2012/BNNPTNT. Quy định này yêu cầu đập được thiết kế để vượt lũ 1:200 AEP (0.5%) và lũ 
kiểm tra là 1:1000 AEP (0,1%). 

Các thong số thiết kế với lưu lượng dòng chảy đến, dòng chảyra , mực nước hồ chứa và 
độ cao an toàn đến đỉnh đập được tóm tắt trong Bảng 3.2. Những giá trị này được lấy ra từ 
báo cáo thiết kế HECII (xem HECII, 2008). Bảng này cho thấyđộ cao an toàn (+79,8 m RL) 
có đủ khả năng để ngăn tràn đỉnh đối với sự cố lũ 1:1.000AEP trongkhi tất cả các van 
xảđều hoạt động. 

Bảng 3.2 Mực nước hồ và thủy văn thiết kế đập Bản Mồng (theoHECII, 2008). 

Tần suất lũ 

Dòng chảy 

vào lớn 

nhất 

Dòng chảy 

ra lớn nhất

Mực nước 

lớn nhất 

WL 

Độ cao an 

toàn đến 

đỉnh đập 

AEP m3/s m3/s m m 

1: 200 

(0.5%) 
6,170 5,937 +76.72 2.18 

1:1,000 

(0.1%) 
7,750 7,336 +78.51 0.39 

Lưu lượng lũ đếnthiết kế của hồ Bản Mồng được tính toán từ các nghiên cứu thủy văn mô tả 
trong Chương 3 của Báo cáo Nghiên cứu này. Lưu lượng đỉnh dòng chảy đến hồ trình bày ở 
Chương 3 được tóm tắt trong Bảng 3.3 và được so sánh với lưu lượng đỉnh trong báo cáo 
thiết kế HECII (2008).Bảng này cho thấy sự thống nhất giữa kết quả tính toán của nghiên 
cứu này và các nghiên cứu của HECII (2008) trước đây. 

Đường quá trình dòng chảy vào hồ đối với các trận lũ 1:50, 1:200, 1:1000, 1:5000 và PMF 
được vẽ trong Hình 3.1, Chương 3 của Báo cáo này. Hình 3.1 cũng thể hiện lưu lượng đo 
đạc được tại trạm quan trắc Quỳ Châu đối với trận lũlớn nhất trong quá khứxảy ra vào tháng 
10/2007. Các trận lũ đến thiết kế được diễn toán qua hồ chứa đểtính được lưu lượng xảqua 
đập tràn như mô tả trong Phần 3.3. 
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Bảng 3.3 Lưu lượng đỉnh của lũ đến hồ. 

Nguồn 

Lưu lượng đỉnh (m3/s) của các trận lũ đến hồ với các tần suất lũ khác nhau (AEP) 

PMF 0.01% 0.02% 0.10% 0.20% 0.50% 1% 2% 5% 

NA 1:10000 1:5000 1:1000 1:500 1:200 1:100 1:50 1:20 

Chương 

3 
12460 9652 9019 7485 6831 5964 5308 4649 3775 

HECII 

(2008) 
NA NA NA 7754 7076 6173 5495 NA 3896 

 
Hình 3.1 Đường quá trình lũ đến hồ chứa Bản Mồng. 

3.2.3 Số liệu địa hình 

Có 148 mặt cắt ngang qua sông Hiếu tính từ Quỳ Châu đến hợp lưu sông Cả được khảo sát 
trong năm 2007 trong khi thiết kế đập Bản Mồng. Những mặt cắt này được HECII cung cấp 
ở định dạng AutoCAD và các khoảng cách đặt cách nhau khoảng 1 km. Các mặt cắt này 
đượcdùng để xây dựng mô hình thủy lực tính toán như được mô tả trong Phần 3.5. 

Số liệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 ở định dạng GIS do COSAMD cung cấp. Số liệu này 
gồm các khoảng cách đồng mức là 2,5-5,0 m theo phương thẳng đứng. Sử dụng những 
đường đồng mức này để xây dựng Mô hình Độ cao số (DEM) vùng ngập lũ và khu vực xung 
quanh sông Hiếu. DEM có độ phân giải lưới 10 m và được trình bày trong Hình 3.2 và được 
sử dụng làm cơ sở lập bản đồ vùng ngập lũ được mô tả chi tiết tạiMục 3.6. 

3.2.4 Công trình trên sông 

Không có sẵn số liệu về công trình cống và cầu gây ảnh hưởng đến mực nước đối với 
nghiên cứu này. Do đó những công trình này không được đưa vào mô hình thủy lực. 

L
ư

u
 lư

ợ
n

g
 (

m
3
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) 

Thời gian (ngày) 
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3.2.5 Số liệu lũ lịch sử 

Các trạm đo mực nước nằm trên sông Hiếu tại Quỳ Châu và Nghê Khanđượctrình bày ở 
Hình 3.2. Những trạm đo này do Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia (NCHMF) 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) quản lý và cung cấp các chuỗi số liệu tốt và đầy 
đủ nhất. Các trạm đo này đo đạc mực nước hàng giờ và chuyển đổi sang lưu lượng dựa 
trên đồ thị quan hệ mực nước – lưu lượng. 

Đường quá trình lưu lượng và và mực nước đối với hai trận lũ lịch sử được ghi chép tại hai 
trạm quan trắc này do NCHMF cung cấpđược nêu trong Bảng 3.4. Theo ghi chép, trận lũ 
tháng 10/2007 là cơn lũ lớn nhất trong lịch sử gây ra do mưa nhiều trong cơn bão Lekima. 

Các thong tin vết lũ hoặc ảnh của hai trận lũ lịch sử nêu trong Bảng 3.4 đều không. 

Bảng 3.4 Các trận lũ lịch sử trên sông Hiếu. 

Các trận lũ 

Số liệu lưu lượng đỉnh đo đạc 

được ở Quỳ Châu 

(m3/s) 

4 – 5/10/ 2007 4,820 

29 – 30/8/2005 2,230 
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Hình 3.2 Phạm vi Mô hình độ cao số, bao gồm chi tiết tại vị trí đập Bản Mồng và trạm quan trắc Nghe Khan. 

Trạm quan trắc 
Nghê Khan 

Đập Bản Mồng 

Đập Bản Mồng 

Trạm quan trắc 
Quỳ Châu 

Trạm đo Nghe 
Khan  

Legend 

Reservoir 

Major River 

Ground Elevation (m) 
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3.3 CÁC KỊCH BẢN SỰ CỐ ĐẬP 

3.3.1 Giới thiệu 

Trong các tiểu mục dưới đây đường quá trình dòng chảy ra do vỡ đập giả định đối với đập 
Bản Mồng được tính toán dựa trên các phương pháp thực hành tốt nhất hiện nay 

3.3.2 Phương pháp luận 

3.3.2.1 Đập đất phụ 

Đường quá trình lưu lượng dòng chảy đối với các đập đất được tính toán bằng quá trình 
hai bước.Bước thứ nhất các thông số vỡ đập được liệt kê dưới đây và minh họa trong 
Hình 3.3 được tính toán bằng cách sử dụng phương trình thực nghiệm thu được từ quá 
trình phân tích hồi quy những sự cố vỡ đập lịch sử (ví dụ như Froehlich, 1995a và 2008; 
Xu & Xhang, 2009). 

 Độ sâu vết vỡ tối đa (Dw); 

 Độ rộng vết vỡ tối đa (Bw); 

 Độ dốc vết vỡ trung bình (z); 

 Thời gian phát triển vết vỡ (tf, thời gian từ khi bắt đầu vỡ đến khi kích thước vết vỡ 
lớn nhất). 

Bước thứ hai là các thông số vỡ đập được sử dụng làm đầu vào thông số mô hình vỡ đập, 
trong đó mô hình dòng chảy thông qua thời gian vỡ do sự xói mòn đập bằng dòng chảy qua 
vết vỡ. 

 
Hình 3.3 Sơ đồ mặt cắt ngang diễn biến vết vỡ đập. 

3.3.2.2 Đập bê tông trọng lực 

USACE (1997) cho rằng các đập bê tông trọng lực có xu hướng bị vỡ từng phần vì một hoặc 
nhiều khối được hình thành trong quá trình xây dựng đập dưới lực ép của dòng và thời gian 
hình thành vết vỡ khoảng vài phút. Kết quả lưu lượng xả lũ lớn nhất thông qua việc tính toán 
vết vỡ bằng cách sử dụng phương trình vỡ đập ngay lập tức và được chép lại như sau, Qp 
là lưu lượng xả lớn nhất (m3/s), B là độ rộng vết vỡ (m), d là độ sâu mực nước ban đầu (m) 
và g là gia tốc trọng lực (m/s2). 

 

3/28

27pQ B gd  Phương trình (1) 

Mực nước đỉnh đập (trước 
khi hình thành vết vỡ) 

Độ rộng vết vỡ tối đa (Bw) 

Độ sâu 
vết vỡ 
tối đa 
(Dw) 

Lúc đầu = 0 

Intermediate time = 0.5.tf 

Final time = tf 

Thời gian phát triển vết vỡ
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Hình dạng của đường quá trình lũ xấp xỉ bằng hình tam giác giả định khi thời gian lưu lượng 
xả lớn nhất trong khoảng 10 đến 30 phút và tính toán thời gian kết thúc quá trình xả để đảm 
bảo dung tích ở đườngquá trình phù hợp với dung tích hồ chứa. 

3.3.2.3 Xây dựng các kịch bản vỡ đập 

Cả hai kịch bản vỡ đập ngày nắng và vỡ đập ngày mưa đều được xem xét đối với đập Bản 
Mồng. Mục 2.4.4 mô tả chi tiết các kịch bản này. 

3.3.2.4 Các kịch bản vỡ đập được xem xét 

Đánh giá Mô hình sự cố đập tiềm năng (PFMA) xác định một số mô hình khả năng đập sự 
cố đối với đập chính và các đập phụ Bản Mồng–xem Tài liệu DDCSI (2013b).Các mô hình 
sự cố đập tiềm năng được xem xét xây dựng các kịch bản mô hình vỡ đập giả định cho đập 
Bản Mồng và được tóm tắt trong Bảng 3.5. Những kịch bản vỡ đập này và đường quá trình 
dòng chảy do vỡ đập được mô tả chi tiết hơn trong các phần sau. Tham khảo Chương 1 của 
Báo cáo Nghiên cứu này để biết vị trí và thông tin mô tả đập và các đập phụ liên kết với đập 
Bản Mồng. 

Bảng 3.5 Các kịch bản sự cố đập. 

Kịch bản Mô tả Sự cố ban đầu Cơ chế gây ra vỡ 

1 
Đập chính, ngày 

nắng 

Động đất gây ra sự cố nền móng, vai 

đập hoặc nứt vỡ trong thân đập 
Sụp đổ một số khối bê tông 

2 
Đập chính, ngày 

mưa  
Không áp dụng Không áp dụng 

3 
Đập chặn dòng, 

ngày nắng 

Hư hỏng vật liệu gây xói trong vật liệu 

xây dựng đập 
Xói trong gây sự cố đập 

4 
Đập chặn dòng, 

ngày mưa 

Lũ lớn gây tràn đỉnh Đập chính và Đập 

chặn dòng  

Tràn đỉnh gây vỡ đập phụ (Đập chính 

có thể chịu được khả năng tràn đỉnh) 

5 

Đập phụ Châu 

Bình số 3,ngày 

nắng 

Hư hỏng vật liệu gây xói trong vật liệu 

xây dựng đập 
Xói trong gây sự cố đập 

6 

Đập phụ Châu 

Bình số 1,ngày 

mưa 

Mưa lớn gây sạt lở kênh Cổ Ba, tràn 

Đập phụ Châu Bìnhsố 3 

Tràn đỉnh gây vỡ Đập phụ Châu Bình 

số 1 

3.3.3 Kịch bản vỡ đập chính Bản Mồng 

3.3.3.1 Kịch bản vỡ đập Ngày nắng 

Giả định kịch bản vỡ đập chính Bản Mồng là do động đất hoặc nứt vỡ nền móng/vai đập gây 
sụp đổ các khối bê tôngxây dựng đập. Giả thiết sự cố vỡ đập xảy ra tại MNDBT+76,4 m 
RLsau đó sẽ xả nước hồ chứa (224.78 Mm3) vào hạ lưu sông Hiếu. 
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3.3.3.2 Kịch bản sự cố đập ngày mưa 

Kịch bản sự cố đập do lũ lụt đối với đập chính Bản Mồng xem xét trường hợp dòng chảy Lũ 
Cực hạn (PMF) vào hồ chứa Bản Mồng làm cho mực nước hồ chứa tăng cao nhất+81,75 m 
RL như được xác định trong Mục 3.3. Tại mực nước lớn nhất này có thể gây tràn đỉnh cả 
đập chính và Đập Phụ Bản Mồng (+78,9 m RL). Nếu kết cấu Đập chặn dòng bằng đất thì 
đập này có thể bị xói mòn và nứt vỡ. Tuy nhiên Đập chính là một đập bê tông trọng lực và có 
khả năng chịu tràn mà không bị vỡ. Do đó kịch bản vỡ đập chính do lũ lụt không được xem 
xét đến. 

3.3.3.3 Đường quá trình dòng chảy ra do vỡ đập chính 

Đường quá trình dòng chảy ra đối với trường hợp giả định đập bê tông trọng lực Bản Mồng 
bị sự cố được tính toán bằng cách sử dụng hướng dẫn USACE (1997). Đối với đập chính 
Bản Mồng, giả định vỡ 3 khối đá bê tông rộng 20 mthì kết quả là tổng độ rộng vết vỡ 60 m 
trong thời gian xả lớn nhất 20 phút. 

Đối với kịch bản vỡ đập ngày nắng, giả sử hồ chứa ở MNDBT +76,4 m RL với dung tích trữ 
nước 224,78 triệu m3. Mực nước hạ lưu được cho là ở mức+45,0 m RLkhi mực nước sông 
hoạt động bình thường. Kết quả dẫn đến cột nước tổngd = 31,4 m sử dụng trong Phương 
trình (1).Vỡ hồ chứa được tính toán để lưu lượng xả lớn nhấtdo vỡ đập 9.800m3/s bằng 
cách áp dụng Phương trình (1). Kết quả đường quá trình vỡ đập được vẽ trong Hình 3.4, giả 
sử sử dụng đường quá trình hình tam giác để bảo tồn khối lượng cho nó bằng với khối 
lượng lưu trữ trong hồ. 

 
Hình 3.4 Đường quá trình vỡ đập giả định đối với sự cố vỡ đập chính Bản Mồng ngày nắng. 
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3.3.4 Các kịch bản vỡ đập phụ Bản Mồng 

3.3.4.1 Kịch bản vỡ đập Ngày nắng 

Các thông số vỡ đập đã được tính toán trong trường hợp vỡ Đập Phụ Bản Mồng ngày nắng 
và được tóm tắt trong Bảng 3.6. Các kịch bản vỡ đập ngày nắng xem xét sự cố vỡ do xói 
trong thân đập bắt nguồn từ sự xói ngầm không được kiểm soát hoặc do rung lắc địa chấn. 
Vì có sai số trong các phương trình được sử dụng để tính toán các thông số vỡ đập nên 
Bảng 3.6 đưa ra biên các giá trị các thong số này. Hình 3.5 vẽ sơ đồ độ cao đáy vết vỡtheo 
mặt cắt dọc của đập đối với kịch bản đập bị vỡ và mực nước hồ ở mức cấp đầy đủ. Hình 3.6 
vẽ kích thước vết vỡ tối đa như đã giải thiết trong Bảng 3.6theomặt cắt ngang. 

Mô hình tính toán thủy lực HEC-RASđược xây dựng cho đập Bản Mồng, khu vực hồ chứa 
và đoạn sông ở phía hạ lưu. Mô hình này được mô tả chi tiết trong Phần 3.5 và được sử 
dụng để mô phỏng diễn biếnvết vỡ đập chặn dòng Bản Mồng và tính toán lưu lượng dòng 
chảyqua quá trình phát triển vết vỡ. 

Một số kịch bản vỡ đập được lập mô hình bằng HEC-RAS để phản ánh một loạt các thông 
số vỡ đập đã nêu trong Bảng 3.6.Các thông số được sử dụng trong mỗi kịch bản mô hình 
được tóm tắt trong Bảng 3.7.Trong một trường hợp, vết vỡ gây xói xuống tận mực đáy (49m 
RL), tức là 5m cao hơn đáy vết vỡ giải định (44m RL) nên trường hợp này cần được kiểm 
tra tính nhậy cảm. Đường quá trình dòng chảy ra do vỡ đập đối với các kịch bản vỡ đập 
ngày nắng được nêu trong Hình 3.7. 

Bảng 3.6 Tính toán các thông số vỡ đập trong trường hợp vỡ Đập Phụ Bản Mồng Ngày nắng. 

Mực 

nước 

đỉnh đập 

Mực 

nước tại 

lúc bắt 

đầu xảy 

ra vết vỡ 

Mức đáy 

vết vỡ  

Độ sâu 

vết vỡ tối 

đa 

Thời gian 

phát triển vết 

vỡ 

Độ dốc 

vết vỡ 

Độ rộng 

vết vỡ tại 

thời điểm 

cuối  

Tổng 

dung tích 

xả 

Dw tf z Bw Vw 

[m] [m] [m] [m] [hrs] [1V:zH] [m] (Mm3) 

+78.9 +76.4 +44.0 32.4 2.4 – 5.2 0.7 67 – 83 224.78 

 
Hình 3.5 Mặt cắt dài qua đập chặn dòng Bản Mồng. 

 

 

MNDBT (+76.4 m) 

Mực nước đỉnh 
đập phụ (+78.9 m) 

Mực đáy vết vỡ giả 
định (+44.0 m) 
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Hình 3.6 Mặt cắt ngang qua đập chặn dòng Bản Mồng. 

Bảng 3.7 Tóm tắt các kịch bản mô hình vỡ đập ngày nắng. 

Kịch bản 
 Mức đáy 

vết vỡ 

Độ sâu 

vết vỡ tối 

đa 

Thời gian 

phát triển vết 

vỡ 

Độ dốc 

vết vỡ 

 Độ rộng 

vết vỡ tại 

thời điểm 

cuối 

Hình dạng 

vết vỡ 

Lượng xả 

Dw tf z Bw Vw 

[-] [m] [m] [hrs] [1V:zH] [m] [-] [Mm3] 

BM_SD_A +44 32.4 5.2 0.7 67 Hình thang 224.78 

BM_SD_B +44 32.4 2.4 0.7 67 Hình thang 224.78 

BM_SD_C +44 32.4 2.4 0.7 83 Hình thang 224.78 

BM_SD_D +49 22.4 2.4 0.7 83 Hình thang 224.07 

 
Hình 3.7 Các đường quá trình dòng chảy ra được dự đoán đối với sự cố vỡ Đập chặn dòng Bản Mồng 
ngày nắng. 

Thời gian (giờ) 
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Mực nước đỉnh 
đập phụ (+78.9 m) 

Mực đáy vết vỡ giả 
định (+44.0 m) 

Độ rộng vết vỡ tối đa
 (83 m) 
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Hình 3.7 cho thấy các dòng chảy ra do vỡ đập có thể phụ thuộc vào thời gian phát triển vết 
vỡ, chiều rộng và mức độ vết vỡ. Giả thiết chiều rộng của vết vỡ 83 m gây ra lưu lượng đỉnh 
dòng chảy ra do vỡ đập làlớn nhất. Ngoài ra, mức đáy vết vỡ +44m cũng gây ralưu lượng 
đỉnh dòng chảy ra do vỡ đập lớn hơn so với mức +49 m đã giả thiết. 

Để kiểm tra việc tính toánlưu lượng dòng chảy lớn nhất do vỡ đập bằng mô hình HEC-RAS 
có trong biên dự kiến dựa vào những sự cố vỡ đập trong lịch sử hay không, các kết quả này 
cần được so sánh với cơ sở dữ liệu vỡ đập trong lịch sử của Wahl (1998), Xu & Xhang 
(2009) và Pierce (2010) như trong Hình 3.8. Ngoài ra phương trình thực nghiệm Froehlich 
(1995)được sử dụng để tính toán lưu lượng đỉnh trong trường hợp vỡ Đập Phụ Bản Mồng, 
dựa trên độ sâu vết vỡ và thể tích được liệt kê trong Bảng 3.6. Việc tính toán lưu lượng dòng 
chảy lớn nhất bằng phương trình này cũng đã được vẽ sơ đồ trong Hình 3.8 để so sánh. 

Hình 3.8 chỉ ra việc tính toán lưu lượng dòng chảy lớn nhất bằng mô hình HEC-RAS theoxu 
hướng chung những sự cố đập trong lịch sử và các phương trình thực nghiệm dự đoán lưu 
lượng dòng chảy lớn nhất của Froehlich (1995). Có thể kết luận rằng đường quá trình dòng 
chảy vỡ đập tính toán được trình bày trong Hình 3.7 đưa ra tính toán dòng chảy ra do vỡ 
đập đối với kịch bản vỡ Đập Phụ Bản Mồng ngày nắng. Đường quá trình lưu lượng dòng 
chảy lớn nhất BM_SD_C, được thực hiện làm đầu vào cho mô hình thủy lực tính toán như 
được thảo luận trong Phần 3.5.Kiểm tra độ nhạy đối với đường quá trình dòng chảy vào 
cũng đã được tiến hành như mô tả trong Phần 3.5.6. 

 
Hình 3.8 So sánh lưu lượng đỉnh dự đoán do vỡ đập chặn dòng Bản Mồng so với cơ sở dự liệu của các trận 
vỡ đập trước đây. 

Dung tích hồ chứa x Độ sâu tối đa hồ (m4) 
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3.3.4.2 Kịch bản vỡ đập trong ngày mưa 

Có hai trường hợp cần xem xét đối với sự cố vỡ Đập chặn dòng Bản Mồng trong ngày mưa 
như sau: 

1. Lũ PMF đến hồ khi các van xả tràn hoạt động 100% dẫn đến tràn đỉnh và sau đó gây 
ra vỡ đập phụ; 

2. Lũ 1:1000 AEP đến hồ và 2 trong 5 cửa van xả tràn bị kẹt (do mất điện hoặc do trục 
trặc) dẫn đến tràn đỉnh sau đó gây ra vỡ đập phụ. 

Độ sâu mực nướctràn đỉnh đập chặn dòng lớn nhất có thể gây ra việc hình thành vết vỡ một 
cách nhanh chóng dẫn đến việc xả nước ồ ạt rất khó đánh giá định lượngvì nó phụ thuộc 
vào các yếu tố như đặc tính vật liệu, cũng như độ sâu và thời gian tràn đỉnh. FEMA (2008) 
cho rằng độ sâu tràn đỉnh đập đất đất nằm trong khoảng 0,15-0,90 m trước khi bắt đầu hình 
thành vết vỡ. Với mục đích của nghiên cứu này, độ sâu tràn đỉnh đối với đập chặn dòng 
được giả định là 0,5 m. 

Tính toán các thông số vỡ đập đối với sự cố vỡ Đập chặn dòng Bản Mồng trong ngày mưa 
được tóm tắt trong Bảng 3.8.Độ dốc vết vỡ được giả định bằng 1V:1H, dựa trên hướng dẫn 
của Froehlich (2008). Các thông số vết vỡ còn lại đại diện cho các thông số đường quá trình 
trong trường hợp vỡ đập xấu nhất xảy ra trong trường hợp vỡ đập ngày nắng được trình 
bày trong Bảng 3.7.Tổng trữ lượng ở mực nước +79,4 m RL, là mục nước giả định khi bắt 
đầu xảy ra vỡ đập (cao hơn 0,5 m với đỉnh đập+78,9 m RL) làlà 304,74 m3, dựa trên đồ thị 
cao trình-dung tích hồ đã trình bày ở Chương 3, Mục 2.7.3 của Báo cáo này. Đường quá 
trình dòng chảy ra do vỡ đập đối với kịch bản vỡ đập ngày mưa được trình bày ởHình 3.9. 

Bảng 3.8 Các thông số vỡ đập đã được tính toán đối với trường hợp vỡ Đập chặn dòng Bản Mồng ngày mưa. 
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Độ rộng 

vết vỡ tại 
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cuối 

Hình dạng 

vết vỡ 
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Hình 3.9 Đường quá trình dòng chảy ra do vỡ Đập chặn dòng Bản Mồng trong ngày mưa. 

Hình 3.9 chỉ ra việcvỡ đập chặn dòng gây ran guy cơ lũ chồng lũ cho dòng xả tràn làm tăng 
đáng kể lưu lượng đỉnh lên đến khoảng 35.000 m3/s. Để kiểm tra việc tính toánlưu lượng 
đỉnh khi đập bị vỡ bằng mô hình HEC-RAS có năm trong biên dự kiến dựa trên những sự cố 
vỡ đập trong lịch sử hay không thì cần so sánh kết quả với cơ sở dữ liệu về các trận vỡ đập 
trong lịch sử trong các tài liệu của Wahl (1998), Xu & Xhang (2009) và Pierce (2010) (xem 
Hình 3.10). Ngoài ra phương trình thực nghiệm Froehlich (1995) được sử dụng để tính toán 
lưu lượng đỉnh đối với sự cố vỡ đập chặn dòng Bản Mồng trong ngày mưadựa vào độ sâu 
vết vỡ và dung tích đã nêu trong Bảng 3.8. Việc tính toán lưu lượng dòng chảy lớn nhất 
bằng phương trình này cũng đã được vẽ trên Hình 3.10 để so sánh. 

Hình 3.10 chỉ ra rằng biên các giái trị lưu lượng đỉnh khi đập bị sự cố được tính toán bằng 
mô hình HEC-RAS là nằm trong xu hướng chung của các sự cố vỡ đập trong lịch sử và 
lưu lượng đỉnh dự đoán bằng phương pháp thực nghiệm Froehlich (1995). Có thể kết luận 
rằng việc tính toán đường quá trình dòng chảy vỡ đập đã trình bày trong Hình 3.9 cung 
cấp một kết quả phù hợp cho biên của dòng chảy ra khi vỡ đập chặn dòng Bản Mồng trong 
ngày mưa. 
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Hình 3.10 So sánh lưu lượng đỉnh đối với kichh bản vỡ đập chặn dòng Bản Mồng trong ngày mưa với cơ sở 
dữ liệu vỡ đập trong lịch sử. 
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3.3.5 Kịch bản vỡ đập phụ Bản Mồng 

3.3.5.1 Kịch bản vỡ đập Ngày nắng 

Vỡ đập phụ Châu Bình số 3 trong điều kiện vận hành bình thường có thểxả nước hồ Bản 
Mồng vào xã Châu Bình, và là kịch bản vỡ đập "ngày nắng" tồi tệ nhất đối với đập phụ Châu 
Bình.Kịch bản vỡ đập phụ Châu Bình số 3 ngày nắng được giả định gây ra xói trong không 
có kiểm soát dẫn đến xói mòn trong thân đập đất.Vỡ đập được giả thiết là xảy ra tại MNDBT 
+76,4 m RLvà vếtvỡ diễn biến đến chân đập ở hạ lưu đập ở mức +65,5 m RL. Dung tích hồ 
chứa ở giữa hai mực nước này là 141,44 Mm3. 

Đường quá trình lưu lượng đỉnh dòng chảy ra khi đập Phụ Châu Bình số 3 bị sự cố trong 
ngày nắng được tính toán bằng các phương trình thực nghiệm Froehlich (1995) và bằng 
3.300 m3/s với giả định là độ sâu vết vỡlà 10,9 m (+76,4 m RL - +65,5 m RL) và dung tích hồ 
khi xảy ra vỡ là 141,44 Mm3. Thời gian tính đến khi dòng chảy ra do vỡ đập đạt đỉnh được 
tính bằng cách phương pháp Hughes, nnk (2000) là 21,8 phút. Khi đó, đường quá trình khi 
đập vỡ vỡ đập được vẽ ở Hình 3.11 với giả thiết là đường quá trình có hình tam giác và thể 
tích nước không thay đổi (thể tích nước tính theo đường quá trình và dung tích hồ chứa là 
bằng nhau). 

 
Hình 3.11 Đường quá trình vỡ đập giả định đối với sự cố vỡ đập ngày nắng của Đập Phụ Châu Bình số 3. 
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3.3.5.2 Kịch bản vỡ đập ngày mưa 

Kịch bản vỡ đập phụ Châu Bìnhdo lũ lụt xem xét trường hợp lũ 1:1.000 AEP xảy ra trên 
sông Co Ba cùng với một vụ sạt lở đất lớn kênh chuyển dòng Co Ba (xem Hình 3.3). Sạt lở 
đất làm cho nước lũ từ sông Cô Ba chảy đến phía sau đập phụ Châu Bình số 1, sau đó dẫn 
đến tràn đỉnh và gây vỡ đập. 

Tổng dung tích xả trong kịch bản vỡ đập này tương đương với dung tích lũ 1:1.000 AEP ở 
lưu vực sông Co Ba.Đường quá trình vỡ đập đối với kịch bản này được giả đinh là tương 
đương với đường quá trình lũ 1:1.000 AEP cho sông Co Ba tại vị trí đập được nêuở Hình 
3.19. Việc lưu lượng đỉnh tăng lên do tràn đỉnh và vỡ đập phụ Châu Bình số 1 được cho 
rằng là có ảnh hưởng không đáng kể đối với lưu lượng đỉnh dòng chảy ra (1124 m3/s) cũng 
như thể tích nước tính theo đường quá trìnhđược thể hiện trong Hình 3.19. 

 
Hình 3.12 Đường quá trình lưu lượng lũ1: 1,000 AEP sông Co Ba. 
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3.4 XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỦY LỰC 

3.4.1 Giới thiệu 

Phần mềm mô hình tính toán thủy lực HEC-RAS được sử dụng để xây dựng mô hình mô 
phỏng lũ lụt trong nghiên cứu này. HEC-RAS là một công cụ tính toán được phát triển bởi 
US Army Corps of Engineers (USACE) giải quyết các phương trình nước nông một chiều sử 
dụng phương pháp sai phân hữu hạn. Mô hình này được quốc tế sử dụng rộng rãi và rất 
thích hợp cho việc mô phỏng thủy động lực học phức tạp liên quan đến lũ lụt trên sông. 

HEC-RAS được lựa chọn cho việc lập mô hình ngập lụt vì những lý do sau: 

 Có sẵn số liệu điều tra mặt cắt ngang sông cho các kênh hạ lưu đập Bản Mồng, điều 
này có nghĩa là phương pháp tiếp cận mô hình 1D phù hợp hơn so với phương pháp 
mô hình 2D (ví dụ như MIKE21 hoặc TUFLOW); 

 Các mô hình 1D hiệu quả hơn nhiều so với các mô hình 2D khi mô phỏng phạm vi 
dòng chảy lớn đến khoảng 135 km hạ lưu đập Bản Mồng; 

Các mục dưới đây mô tả mô hình HEC-RAS đã thực hiện diễn toán đường quá trình dòng 
chảy ra do vỡ đập qua thung lũng hạ lưu. Phương pháp tiếp cận trongviệc lập mô hình lũ lụt 
này được gọi là mức độ đánh giá Chi tiết trong Tài liệu Hướng dẫn DDCSI (2015). 

3.4.2 Xây dựng mô hình HEC-RAS 

3.4.2.1 Phạm vi mô hình 

Mô hình HEC-RAS mở rộng từ vị trí đập Bản Mồng đến 2,2 km thượng nguồn hợp lưu sông 
Con-Ca. Phạm vi mô hình được minh họa ở Hình 3.13. Một mặt cắt dài của cao trình đáy 
sông được trình bày ở Hình 3.14. 



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

 

44 Chương 5, Báo cáo nghiên cứu điển hình, Ảnh hưởng của lũ lụt tới cộng đồng ở hạ lưu 
 

 
Hình 3.13 Vị trí mặt cắt ngang sông mô hình HEC-RAS. 
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Hình 3.14 Đáy sông Hiếu/Côn từ trạm đo Quỳ Châu đến vị trí hợp lưu sông Cả. 

3.4.2.2 Mặt cắt ngang 

Mô hình HEC-RAS được xây dựng dựa trên số liệu mặt cắt ngang cho sông Hiếu và sông 
Con đã khảo sát năm 2007 và là một phần trong thiết kế đập Bản Mồng (HECII, 2008). Tổng 
số có 26 mặt cắt ngang đãđược khảo sát với khoảng cách cách nhau 1 km ở thượng nguồn 
đập Bản Mồng và 131 mặt cắtở phía hạ lưu đập. Các vị trí mặt cắt ngang được hiển thị ở 
Hình 3.13. 

Ở một số vị trí, mực nước lũđược dự báo cao hơn so với độ cao tối đa các mặt cắt ngang đã 
khảo sát. Tại những vị trí này, các mặt cắt ngang kéo dài ra vùng ngập lũcó bản đồ đường 
đồng mức tỷ lệ 1: 10.000 thu được từ DEM (xem Hình 3.18). Ví dụ về quá trình này được 
minh họa ở Hình 3.15 nơi mặt cắt ngang sông đã khảo sát được mở rộng về phía bên phải 
dựa trên các thông tin địa hình của DEM. 

3.4.2.3 Công trình trên sông 

Có ba cây cầu bắc ngang qua sông Hiếu và sông Con như được xác định trong Hình 
3.13.Hình ảnh cây cầu trên sông Hiếu tại Thái Hòa được đưa ra trong Hình 3.16 không được 
trình bày trong mô hình HEC-RAS do thông tin khảo sát chưa đầy đủ. Tuy nhiên ảnh hưởng 
những chỗ đọng nước của trụ cầu, mố cầu và mặt đường dự đoán sẽ làm tăng mực nước lũ 
thượng nguồn của những cây cầu này khi xảy ra lũ lớn. 
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Hình 3.15 Mặt cắt ngang sông Hiếu K22 (đoạn lý trình 61340 m). 

3.4.2.4 Các thông số mô hình 

Phân tích các hình ảnh chụp trên không cho thấy trữ lượng vùng ngập lũ cho các sông Hiếu 
và sông Con do độ dốc nghiêng sông tương đối bằng phẳng và vùng ngập lũ lớn. Do đó mô 
hình dòng chảy không ổn định được sử dụng cho tất cả các mô hình HEC-RAS để mô 
phỏng mức độ suy giảm sóng lũ và trữ lượng vùng ngập. 

Mô hình HEC-RAS sử dụng hế số nhám Manning n để miêu tả sức cản thủy lực đối với dòng 
chảy.Các giá trị Manning này dựa trên các giá trị tiêu biểu đã được công bố (ví dụ như 
Chow, 1959) và các hình ảnh tại hiện trường. Hình 3.16 đưa ra một hình ảnh hiển hình của 
sông Hiếu và vùng ngập lũ. Hệ số nhám Manning n được nêu trong Bảng 3.9 và được áp 
dụng vào mô hình HEC-RAS. 

Bảng 3.9 Hệ số nhám Manning n. 

Phạm vi dòng 

chảy 
Mô tả phạm vi 

Manning’s

n 

Kênh dòng chảy 

chính 

Sông uốn khúc, đáy sông gòm bùn sỏi, gồm cả vùng nước nông và 

nước sâu, thực vật không nhiều  
0.032 

Vùng ngập lũ 
Đất nông nghiệp, cây trồng trưởng thành (chiều cao thay đổi theo 

mùa), phân tán với các bụi cây, hàng rào và đường đất. 
0.040 

 
Hình 3.16 Cầu Thái Hòa trên Sông Hiếu (Cầu Hiếu). 
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3.4.2.5 Điều kiện biên thủy lực 

Đường quá trình dòng chảy vào được áp dụng tại biên trên của mô hình.Biên trên này nằm 
tại đập Bản Mông đối với các kịch bản đánh giá ngập lụt và tại trạm đo Quỳ Châu trong hiệu 
chuẩn và kiểm định mô hình. Đường quá trình dòng chảyvào thu được từcác đường quá 
trình lũ lịch sử (xem Phần 2.6) hoặ diễn toán hồ chứa (xem Mục 3.2) hoặc phân tích vỡ đập 
(xem Phần 4.0). 

Biên dưới của mô hình là tại vị trí có độ sâu bình thường được tính toán bằng phương trình 
Manning dựa trên độ dốc tại vị trí đó (S = 0,00015). Lưu ý rằng biên dưới của mô hình sẽ dễ 
bị ảnh hưởng đối với mực nước tại hợp lưu sông Cả, khoảng 2,2 km về phía hạ lưu. Do đó 
độ nhạy đối với mực nước hạ lưu đã được kiểm tra và được thảo luận thêm tại Mục 3.5.6. 

Đường quá trình dòng chảy được sử dụng để miêu tả sự góp mặt của các sông nhánh chảy 
vào sông Hiếu.Các dòng chảy vào từ các lưu vực chính của sông Dinh và Sào được đưa 
vào mô hình.Dòng chảy từ sông Dinh vào sông Hiếu ở lý trình 59.232 m và sông Sào tại lý 
trình 67.292 m như được chỉ ra trong Hình 3.14. Tính toán đường quá trình dòng chảy cho 
các sông Dinh và sông Sào từ mô hình lượng mưa dòng chảy HEC-GeoHMS được mô tả 
trong Chương 3 của Báo cáo Nghiên cứu này. Bảng 3.10 tóm tắt lưu lượng đỉnhlũ cho các 
sông Dinh và sông Sào đối với các tần suấtlũ khác nhau. 

Bảng 3.10 Tần suất lũ đối với dòng chảy vào sông Dinh và sông Sào đến sông Hiếu. 

Tần suất 

(AEP) 

Lưu lượng đỉnh tại  

Hợp lưu sông Dinh và sông 

Hiếu  

Lưu lượng đỉnh tại  

Hợp lưu sông Sào và sông 

Hiếu 

1 in 10 2892 707 

1 in 20 3256 800 

1 in 50 3637 895 

1 in 100 3938 913 

Lũ lụt xảy ra cùng một lúc trên các lưu vực sông Dinh và sông Sào giống như một cơn lũ 
xảy ra trên lưu vực sông Hiếu đã được phân tích bằng phương pháp tiếp cận đơn 
giản,trong đó có sử dụng xác suất lũ thấp và cùng AEP cho tất cả các lưu vực. Bảng 3.11 
tóm tắt các AEP khi lũ xảy ra trên sông Hiếu và lũ đồng thời với cùng AEP trên các nhánh 
sông Dinh và sông Sào. 

Bảng 3.11 Giả định lũ lụt xảy ra đồng thời trên các sông Dinh và sông Sào. 

Kịch bản Lũ trên Sông Hiếu 
Lũ đồng thời trên 

sông Dinh và sông Sào 

Xả lũ đập tràn 1 : 50 AEP 1:10 AEP 

1 : 200 AEP 1:20 AEP 

1 :1,000 AEP 1:50 AEP 

1 : 5,000 AEP 1:100 AEP 

PMF 1:100 AEP 

Lũ lụt do vỡ đập Vỡ đập ngày nắng Chỉ có dòng chảy cơ  

Vỡ đập ngày mưa 1 in 100 AEP 
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3.4.3 Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình 

Mô hình thủy lực yêu cầu được hiệu chỉnh để đảm bảo mực nước dự đoán thể hiện đúng 
mực nước lũ thực tế.Với các giá trịLưu lượng và mực nước lũ tính toán, mô hình có thể 
được hiệu chỉnh bằng cách thay đổi một chút hệ số nhám Manning’s n cho đến khi giá trị 
mực nước tính theomô hình phù hợp với mực nước lũ thực đo. Các phần sau đây mô tả quá 
trình hiệu chỉnh và kiểm định mô hình. 

3.4.3.1 Phương pháp hiệu chỉnh mô hình 

Mô hình HEC-RAS được hiệu chỉnh theo hai trận lũ đã xảy ra trên sông Hiếu. Hai trận lũ đã 
xảy ra với lưu lượng đỉnh đo được được trình bày trong Bảng 3.12tại trạm quan trắc Quỳ 
Châu. Lưu ý trận lũxảy ra tháng 10/2007 là trận lũ lớn nhất trong lịch sử và tương ứng 
vớikịch bản lũ 1:50 AEP. 

Bảng 3.12 Các trận lũ lịch sử và lưu lượng đỉnh đo được. 

Trận lũ 

Lưu lượng đỉnh đo 

được tại Quỳ Châu 

(m3/s) 

Lưu lượng đỉnh tính 

toán tại hợp lưu 

sông Dinhvà sông 

Hiếu 

Lưu lượng đỉnh tính 

toán tại hợp lưu 

sông Sào và sông 

Hiếu 

4-5/10/2007 

(trận lũ hiệu chỉnh) 
4,820 1,953 658 

29 –30/8/2005 

(trận lũ kiểm định) 
2,230 840 200 

Số liệu mực nước và lưu lượng đỉnh đo được tại các trạm quan trắc Quỳ Châu, Nghê 
Khanđối với cả hai sự cố lũ đã được trình bày trong Bảng 3.12. Vị trí các trạm quan trắc này 
được thể hiện ở Hình 3.13. Tại thời điểm tiến hành nghiên cứu, các thông tin lũ lụt (như 
thông tin về vết lũ, hình ảnh của các trận lũ). 

Mô hình này đã được hiệu chỉnh bằng cách nhập số liệu thủy văn về lưu lượngđo được tại 
Quỳ Châu, vị trí biên trên của mô hình vàso sánh mực nước và lưu lượng dự đoán với số 
liệu quan trắc tại trạm Nghê Khan (sẽ được mô tả ở các phần sau). Dòng chảy vào từ các 
nhánh sông Dinh và Sào cũng được tính toán bằng mô hình HEC-GeoHMS nhưđã mô tả 
trong Chương 3 của Báo cáo này và dòng chảy này được nhập vào mô hình tính toán. Lưu 
lượng đỉnh tính toán được cho hai lưu vực này tại vị trí hợp lưu với sông Hiếu được tóm tắt 
trong Bảng 3.12. 

Cần lưu ý rằngmặt cắt đáy sông có thể thay đổi liên tục để đáp ứng với hoạt động của lũ và 
rất khó biết chính xác liệu số liệu mặt cắt ngang phản ánh đúng mặt cắt đáy sông tại các 
đỉnh lũ như đã nêu trong Bảng 3.12. Tuy nhiênsố liệu mặt cắt ngang sông năm 2007 là số 
liệu có sẵn tốt nhất trong việc xác định mặt cắt đáy sông Hiếu. 

3.4.3.2 Trận lũ tháng 10/2007 – Hiệu chỉnh mô hình 

Hình 3.17 so sánh mực nước đo được và đường quá trình dòng chảy với số liệu dự đoán 
bằng mô hình HEC-RAS tại trạm quan trắc Nghê Khan đối vớitrận lũ Tháng 10/2007. Con số 
này cho thấy mô hình HEC-RAS, kết hợp với mặt cắt ngang sông 2007 với phân bổ mức độ 
nhám Manning n được nêu trong Bảng 3.9, nói chung là phù hợp với mực nước ± 0,15 m và 
lưu lượng xả lũ trong khoảng 50 m3/s khi lũ đến đỉnh, điều này có nghĩa là mô hình cũng 
được hiệu chỉnh tại vị trí này. 
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3.4.3.3 Trận lũ tháng 8/2005 – Kiểm định mô hình 

Hình 3.18 so sánh mực nước đo được và đường quá trình dòng chảy với số liệu dự đoán 
bằng mô hình HEC-RAS tại trạm quan trắc Nghê Khan đối với trận lũ Tháng 8/2005. Các 
con số này cho thấy mô hình HEC-RAS dự đoán mực nước và lưu lượng xả tại vị trí này 
trong giới hạn sai số chấp nhận được tương tự như trong trường hợp hiệu chuẩn Tháng 
10/2007. 

3.4.3.4 Tổng hợp hiệu chỉnh mô hình 

Dựa vào việc hiệu chỉnh và kiểm định mô hình, mô hình HEC-RAS cho thấy là đã được hiệu 
chỉnh phù hợp để dự đoán mực nước lũ trên sông Hiếu. Tuy nhiên, các số liệu lũ lịch sử đã 
có chỉ đủ để hiệu chỉnh tại một vị trí ở đoạn sông cách 135 km. Do đó, có một số hạn chế 
trong đánh giá xem liệu việc hiệu chỉnh mô hình có phù hợp cho khu vực thượng lưu và hạ 
lưu so với vị trí này. Bổ sung thông tin lũ lụt (như các vết lũ, hình ảnh lũ)là cần thiết để việc 
hiệu chuẩn mô hình sẽhoàn chỉnh hơn. 

 
Hình 3.17 So sánh số liệu được đo đạc và dự đoán (a) lưu lượng (b) mực nước trên sông Hiếu tại trạm quan 
trắc Nghê Khan cho trận lũ Tháng 10/2007. 

 
Hình 3.18 So sánh số liệu được đo đạc và dự đoán (a) lưu lượng (b) mực nước trên sông Hiếu tại trạm quan 
trắc Nghê Khan cho trận lũ Tháng 8/2005. 
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3.4.4 Kịch bản mô hình ngập lụt 

Bảng 3.13 trình bày các kịch bản lũđược mô phỏng bằng mô hình HEC-RAS đã hiệu chỉnh. 
Hình 3.19 vẽ mặt cắt dài mực nước được dự đoán bởi mô hình HEC-RAS cho các kịch bản 
xả lũ đập tràn, và Hình 3.20 vẽ các thông tin tương tự cho các kịch bản vỡ đập. Bản đồ ngập 
lụt được thảo luận và trình bày trong Phần 6.0. 

Hình 3.19 cho thấy độ sâu nước tăng hơn 10 m so vớiđáy sông trên cả đoạn sông nghiên 
cứu ở tất cả các kịch bản lũ. Dòng chảy qua hẻm núi hẹp ở lý trình 46986 m có ảnh hưởng 
đến mực nước thượng nguồn. 

Hình 3.20 cho thấy kịch bản vỡ đập chính Bản Mồng ngày nắng gây rangập lụt đáng kể so 
với dòng chảy từ đập đến hợp lưu sông Dinh.Do sóng lũ suy giảm nên tình trạng úng ngập 
hạ lưu ngã ba sông Dinh ít hơn sự cố lũ1:50 AEP. Có thể nhìn thấy được ảnh hưởng 
tương tự đối với sự cố vỡ đập phụ Bản Mồng ngày nắng khi mực nước lũ cao hơn dòng 
chảy từ đập đến ngã ba sông Dinh do lưu lượng đỉnh khi xảy ra vỡ đậptrong trường hợp 
này cao hơn. 

Đối với kịch bản vỡ đập ngày mưa, Hình 3.20 cho thấy vỡ đập khi lũ đến đỉnh trong trường 
hợp lũ lớn làm mực nước tăng trên các sông tính từ đập đến trạm quan trắc Nghĩa Khan. 
Tuy nhiên đối với phía hạ lưu trạm quan trắc này,ngập lụt do vỡ đập không làm mực nước 
cao hơn mực lũ PMF do sự suy giảm mực nước đỉnh lũ khi vỡ đập. 

Bảng 3.13 Kịch bản mô hình HEC-RAS. 

Kịch bản Các kịch bản lũ chính trên sông Hiếu 

Kịch bản lũ đồng thời trên 

các sông Dinh và sông 

Sào 

Xả lũ đập tràn 

1 : 50 AEP 1 : 10 AEP 

1 : 200 AEP 1 : 20 AEP 

1 : 1,000 AEP 1 : 50 AEP 

1 : 5,000 AEP 1 : 100 AEP 

PMF 1 : 100 AEP 

Lũ lụt do vỡ đập 

Vỡ đập chính Bản Mồng ngày nắng Chỉ tính dòng chảy cơ bản 

Vỡ đập phụ Bản Mồng ngày nắng Chỉ tính dòng chảy cơ bản  

Vỡ đập chặn dòng Bản Mồngngày mưa  

(Dòng chảy đếnPMF, 5/5 cửa van xả hoạt động) 
1 : 100 AEP 

Vỡ đập chặn dòng Bản Mồng ngày mưa 

(Dòng chảy đến 1,000 AEP, 3/5 cửa van xả hoạt động) 
1 : 100 AEP 
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Hình 3.19 Mặt cắt bề mặt nước đối với sự cố trànxả lũ. 
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Hình 3.20 Mặt cắt bề mặt nước đối với sự cố trànxả lũ. 

N
gh

e 
K

ha
n 

G
au

gi
ng

 S
ta

tio
n

 



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

 

Chương 5, Báo cáo nghiên cứu điển hình, Ảnh hưởng của lũ lụt tới cộng đồng ở hạ lưu 53 
 

3.4.5 Một số hạn chế của mô hình 

Có những hạn chế nhất định trong tất cả các mô hình thủy lực dùng để đánh giá lũ lụt, 
những hạn chế đó là: 

 Mô hình tiếp cận 1D không thể đại diện cho dòng chảy hai chiều vùng ngập lụt; 

 Việc hiệu chỉnh và kiểm định mô hình được thực hiện duy nhất tại một điểm trên đoạn 
sông nghiên cứu do số liệu các trận lũ trong lịch sử rất hạn chế ; 

 Đường quá trình lũ qua đập tràn và đường quá trình lũ do vỡ đập giả định được phân 
tích mức độ nhạy và được dùng để thu được các đường quá trình này; 

 Độ nhám sông và vùng ngập lũ có thể khác nhau giữa các mùa và có thể không đại 
diện cho các điều kiện thực tế; 

 Đối với hệ thống sông. Lũ lụtdovỡ đập thường lớn hơn so với các lũ tự nhiên, do đó 
chúng có thể làm xói mòn vật liệu đất ở một số vị trí và gây bồi lắng ở một số vị trí khác. 

Người sử dụng trực tiếp các kết quả từ đánh giá rủi ro lũ lụt cần phải nhận biết được những 
hạn chế của mô hình. Những ghi chú sử dụng đã được đưa vào bản đồ lũ lụt và tóm tắt sự 
không chắc chắn (sai số) trong các kết quả. Ngoài ra cần tiến hành kiểm tra độ nhạy đối với 
các thông số mô hình quan trọng để có được hiểu biết về ảnh hưởng các biến số mô hình về 
các kết quả này, xem chi tiết hơn trong Phần 3.5.6. 

Nếu có các yêu cầu cải thiện tính chính xác của việc lập mô hình thủy lực, mô hình liên kết 
1D-2D được khuyến nghị sử dụng. Phương pháp này sẽ lập mô hình các kênh sông chính 
bằng mô hình một chiều và dòng chảy vùng ngập lũ được mô phỏng trên lưới hai chiều. 
Cách này sẽ đưa ra độ phân giải tốt hơn trên kênh ngập lũ và tính toán được độ sâu và vận 
tốc ở các vùng ngập lũ. 

3.4.6 Kiểm tra độ nhạy mô hình 

3.4.6.1 Các thông số độ nhạy 

Độ nhạy mô hình ảnh hưởng đến thay đổi các thông số thủy lực quan trọng được nêu trong 
Bảng 3.14. Các mô hình "đường cơ sở" đề cập đến sự cố vỡ đập chặn dòng Bản Mồng 
ngày nắng đại diện cho các kịch bản vỡ đập ngày nắng trong trường hợp xấu nhất và dán 
nhãn là "BM_SD_C", chi tiết như trong Hình 3.7. Mục đích của việc kiểm tra độ nhạy nhằm 
xác định ảnh hưởng của việc sửa đổi các thông số thủy lực chính về độ sâu lũ và thời gian 
lũ đến. Kết quảkiểm tra độ nhạy được nêu ở các phần sau. 

3.4.6.2 Độ nhạy đối với đường quá trình dòng chảy vào 

Việc kiểm tra độ nhạy mô hình HEC-RAS bằng đường quá trình dòng chảy vào "BM_SD_A" 
như đã chỉ ra trong Hình 3.7 với lưu lượngđỉnh dòng chảy ra khi vỡ đậplà 15.751 m3/s. Bảng 
3.15 nêu rasự khác nhau trong việc dự đoán độ sâu tối đa giữa thử nghiệm mô hình này (ký 
hiệu S01 trong Bảng 3.14) và mô hình cơ sở (ký hiệu R01 trong Bảng 3.14) tại các vị trí hạ 
lưu đập Bản Mồng - xem minh họa những vị trí này trong Hình 3.14. 
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Bảng 3.14 Tổng hợp các thử nghiệm độ nhạy. 

Mã mô 

hình 
Mô tả mô hình 

Lưu lượng đỉnh dòng 

chảy ra khi vỡ đập 

[m3/s] 

Hệ số nhám 

Manning’s n 
Biên dưới 

Mô hình đường cơ sở 

R01 
Vỡ đập chặn dòng Bản 

Mồng ngày nắng 
22,488 0.032 / 0.040 

Dòng chảy bình thường

S = 0.00015 

Các mô hình thử nghiệm độ nhạy 

S01 
Độ nhạy đối với đường 

quá trình do vỡ đập 
15,751 0.032 / 0.040 

Dòng chảy bình thường

S = 0.00015 

S02 
Độ nhạy đối với giá trị 

Manning’s thấp hơn 
22,488 0.028 / 0.030 

Dòng chảy bình thường

S = 0.00015 

S03 
Độ nhạy đối với giá trị 

Manning’s cao hơn 
22,488 0.036 / 0.050 

Dòng chảy bình thường

S = 0.00015 

S04 
Độ nhạy đối với mực nước 

hạ lưu cao hơn 
22,488 0.032 / 0.040 

Mực nước cố định 

= +30 m 

Bảng 3.15 cho thấy độ sâu mực nước trong phạm vi 19,5 km từ vị trí đập đến hợp lưu sông Dinh 
rất nhạy đối với đường quá trình dòng chảy vào. Độ sâu mực nước giảm khoảng 1,0-2,0 m so 
với phạm vi này trong mô hình S01. Tuy nhiên, sự suy giảm mực nước đỉnh lũlúc ban đầu có 
nghĩa là sự khác biệt về độ sâu mực nước là không đáng kể với cách 85 km về phía hạ lưu đập. 

Hình 3.21 cho thấy đường quá trình lưu lượngđo ở các vị trí 0, 19,5, 28,6, 48, 85,3 và 133,6 
km về phía hạ lưu đập Bản Mồng. Con số cho thấy mực nước lũ lớn nhất do vỡ đập bị suy 
giảm đáng kể khi lũ đến cầu Tân Kỳ, khoảng 85,3 km về phía hạ lưu đập. Thời gian lũ di 
chuyển rất nhạy cảm đối với đường quá trình dòng chảy vào vì thời gian lũ đạt đỉnh nhanh 
hơntrong mô hình R01, so với mô hình kiểm tra S01. 

Bảng 3.15 Tóm tắt độ sâu mực nước tối đa được dự đoán bởi mô hình kiểm tra độ nhạy (xem Bảng 3.14 để 
biết mã số mô hình). 

Vị trí 
Khoảng cách về hạ 

lưu đập Bản Mồng 

Mực nước tối đa (m)* 

R01 S01 S02 S03 S04 

Đập Bản Mồng 0 km +66.86 
+64.77 

[-2.09] 

+65.92 

[-0.94] 

+67.78 

[0.92] 

+66.86 

[0.00] 

Ngã ba sông Dinh 19.5 km +52.17 
+51.24 

[-0.93] 

+52.09 

[-0.08] 

+52.37 

[0.20] 

+52.17 

[0.00] 

Ngã ba sông Sào 28.6 km +48.46 
+48.07 

[-0.39] 

+48.16 

[-0.30] 

+48.64 

[0.18] 

+48.46 

[0.00] 

Trạm quan trắc 

Nghĩa Khánh 
48.0 km +41.96 

+41.82 

[-0.14] 

+41.74 

[-0.22] 

+42.13 

[0.17] 

+41.96 

[0.00] 

Cầu trên sông Tân Kỳ 85.3 km +33.58 
+33.58 

[0.00] 

+33.53 

[-0.05] 

+33.62 

[0.04] 

+34.05 

[0.47] 

3 km thượng nguồn ở 

hợp lưu sông Con 
133.6 km +26.03 

+26.03 

[0.00] 

+25.99 

[-0.04] 

+26.06 

[0.03] 

+30.00 

[3.97] 

* Sự khác nhau ở độ sâu giữa chạy mô hình độ nhạy và thử nghiệm độ nhạy R01 được để trong ngoặc. 
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Hình 3.21 So sánh các đường quá trình lưu lượng về độ nhạy của lưu lượng đỉnh dòng chảy đến giữa các 
mô hình R01 (đường liền màu đen) và S01 (đường nét đứt màu đỏ). 

3.4.6.3 Độ nhạy hệ số nhám Manning 

Việckiểm tra độ nhạy mô hình HEC-RAS được chạy bằng cả hai trường hợp hệ số nhám 
Manning n cao hơn và thấp hơn, so sánh với mô hình "đường cơ sở". Sự thay đổi hệ số 
nhám được nêu trong Bảng 3.15 cho thấy sự khác nhau về độ sâu mực nước tối đa được 
dự đoán giữa việc chạy mô hình bằng hệ số độ nhám thấp hơn và cao hơn (ký hiệu tương 
ứng S02 và S03 trong Bảng 3.14) và các mô hình cơ sở (ký hiệu R01 trong Bảng 3.14). 

Bảng 3.15 cho thấy độ sâu mực nước giảm từ -0.9 đến -0.1 m đoạn từ đập Bản Mồng đến 
trạm quan trắc Nghĩa Khánhdo việc giảm giá trị Manning n, và chokết quả ngược lạikhi tang 
giá trị Manning n. Đoạn từ 85,3 km đến 133,6 km, Bảng 3.15 cho thấy việc thay đổi phân bổ 
độ nhám Manning n có ảnh hưởng rất ít đến độ sâu ngập lụt do bị chi phối với mực nước hạ 
lưu ở đoạn sông này. 

Hình 3.22 và 3.23 biểu diễn đường quá trình lưu lượng được đo tại các vị trí 0, 19,5, 28,6, 
48, 85,3 và 133,6 km về phía hạ lưu đập bị sự cố Bản Mồng tương ứng với hai mô hình 
kiểm tra S02 và S03. Các kết quả trong những hình này được so sánh với mô hình cơ sở, ký 
hiệu R01 trong Bảng 3.14. 

Hình 3.22 và 3.23 cho thấy thời gian lũ đạt đỉnh không bị ảnh hưởng nhiểu bới hệ số nhám 
Manning n. Tuy nhiên thời gian sóng lũ đến tăng nhẹ khi giảm số lần sóng lũ đến khi Hệ số 
nhám Manning n giảm và kết quả ngược lại khi tăng giá trị Manning n. 

Time (hours) 
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ư
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Hình 3.22 So sánh các đường quá trình lưu lượng cho độ nhạy của độ nhám Manning n nhỏ hơn trong các 
mô hình R01 (đường liền màu đen) và S02 (đường nét đứt màu đỏ) 

 
Hình 3.23 So sánh các đường quá trình lưu lượng cho độ nhạy của độ nhám Manning n lớn hơn trong các 
mô hình R01 (đường liền màu đen) và S03 (đường nét đứt màu đỏ). 

L
ư

u
 lư

ợ
n

g
(m

3 /s
) 

L
ư

u
 lư

ợ
n

g
(m

3 /s
) 

Thời gian (giờ) 

Thời gian (giờ) 



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

 

Chương 5, Báo cáo nghiên cứu điển hình, Ảnh hưởng của lũ lụt tới cộng đồng ở hạ lưu 57 
 

3.4.6.4 Độ nhạy đối với biên dưới 

Biên dưới được thay đổi từ biên dòng chảy bình thường tới biên có mực nước thường 
xuyên là 30,0 m, liên quan đến lưu lượng 1:100 AEP qua mặt cắt ngang kênh hạ lưu. Mục 
đích của kiểm tra này là nhận biết được ảnh hưởng mực nước hạ lưu đối với độ sâu ngập 
lụt cũng như mực nước sông Cả khi xảy ra lũ đồng thời trên sông Con. Ảnh hưởng thay đổi 
về độ sâuđược dự đoán trong Bảng 3.15, và cho thấy khả năng ảnh hưởng đến độ sâu trong 
phạm vi từ cầu Tân Kỳ đến giáp với biên dưới của mô hình. Lưu ý đây là ảnh hưởng rất 
quan trọng vì độ chính xác của mức nước ở đoạn sông này rất nhạy cảm với mực nước trên 
các sông ở hạ lưu Sông Cả. 

3.4.6.5 Tóm tắt kiểm tra độ nhạy 

Dưới đây là những kết luận về việc kiểm tra độ nhạyđã được mô tả trong phần này: độ sâu 
và thời gian rất nhạy cảm đến đường quá trình dòng chảy đến hồ; 

 Độ sâutừ đập đến hợp lưu sông Sào dễ ảnh hưởng đến đường quá trình vỡ đập; 

 Độ sâu bị ảnh hưởng không nhiều bởi hệ số nhám Manning n; 

 Thời gian dòng chảy rất nhạy cảm với cả hai trường hợp giả định dòng chảy đến cũng 
như lựa chọn hệ số nhám Manning’s n. 

 Vị trí biên dưới mô hình ảnh hưởng đến mực nước từ giữa cầu Tân Kỳ đến ngã ba 
sông Con. 

3.4.7 Đầu ra mô hình 

Mô hình HEC-RAS đưa ra mực nước và vận tốc trung bình mặt cắt ngang cho từng mặt cắt 
ngang tại những khoảng thời gian như nhau trong quá trình mô phỏng mô hình.Những giá trị 
lớn nhất tại mỗi mặt cắt ngang cũng được ghi chép lại. 

Tham chiếu địa lý mặt cắt ngang sông được sử dụng để trình bày mực nước đồng mức và 
sử dụng ArcGIS để xây dựng bề mặt mực nước lớn nhất bằng việc nội suy mực nước giữa 
các mặt cắt liền nhau. Sau đó Mô hình sốđộ cao(DEM) được trừ từ mực nước bề mặt để 
đưa ra bản đồ độ sâu ngập lụt.Vì mục đích này nên đã sử dụng bản đồ đường đồng mức tỷ 
lệ 1: 10.000 để tạo ra DEM (xem tham khảo Phần 2.4). 

Bản đồ độ sâu lũđã được xây dựng đối với các kịch bản đã nêu trong Bảng 3.16. Chỉcó các 
kịch bản xả lũ đập tràn PMF và 1:50 AEP được lập bản đồ vì những kịch bản này thể hiện 
mức độ giới hạn trên và dưới của lũ lụt. Tương tự như vậy đối với các kịch bản lũ do vỡ đập, 
chỉ có sự cố vỡ đập chặn dòng Bản Mồng ngày nắng và ngày mưa mới được lập bản đồ vì 
các trường hợp này đại diện cho sự cố vỡ đập tồi tệ nhất. Các lớp GIS về độ sâu lũ lớn nhất 
đối với tất cả các sự cố lũ đã được xây dựng ở Bảng 3.16và có sẵn bằng định dạng điện tử 
để tích hợp với các hệ thống GIS khi cần. 
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Bảng 3.16 Danh mục các bản đồ lũ lụt. 

Loại sự cố Mô tả 

Xả tràn lũ 

1 :50 AEP 

PMF 

Lũ lụt do vỡ đập 

Vỡ đập phụ Bản Mồng ngày nắng 

Vỡ đập chặn dòng Bản Mồng ngày mưa 

(Dòng chảy vào PMF, 5/ 5 cửa van xả hoat động) 

Vỡ đập phụ Châu Bình số 3 ngày nắng (xem phần 3.4.9) 

Vỡ đập phụ Châu Bình số 1 ngày mưa 

(Xem phần 3.4.9) 

3.4.8 Bản đồ độ sâu ngập lụt 

Bản đồ cho thấy độ sâu ngập lụt lớn nhất cho các trường hợp mô phỏng mô hình được nêu 
trong Bảng 3.16 ở Phụ lục 2.Phạm vi lũ cũng được mô tả ở những phần sau đây. 

Thời gian từ lúc mực nước bắt đầu lên đến khi đạt đỉnh cũng được hiển thị trên bản đồ hiểm 
họa lũ lụt do vỡ đập tại Phụ lục 2. Hai tham số này được xác định ở 5km mặt lý trình kênh 
được đo từ vị trí vỡ ban đầu đến biên dưới của mô hình . Thời gianlũdi chuyển cũng tương 
đượng với diễn biến nhanh của vết vỡ (ví dụ như thời điểm 0trên bản đồ tại Phụ lục 2 là thời 
gian bắt đầu hình thành vết vỡ). Đối với kịch bản vỡ đập ngày mưa, thời gian từ lúc mực 
nước bắt đầu lên đến khi đạt đỉnh không được tính toán bởi vì vỡ đập xảy ra khi lũ PMF và 
diễn biến trong giai đoạn vài ngày. Do đó trên các bản đồ ngập lụt do vỡ đập ngày nắng thì 
những thời gian cần được tính toán là: 

 Thời gian bắt đầu lũ: Lúc sóng lũ bắt đầuđến mặt cắt ngang 

 Thời gian lũ đạt đỉnh: Lúc lũ đạt đỉnh khi đến mặt cắt ngang 

3.4.9 Ngập lụt ở đập phụ Châu Bình 

Tính toán mức độ ngập lụt do vỡ các đập phụ Châu Bình bằng cách sử dụng phương pháp 
gần đúng (xem Chương 1, Mục 1.3.4 của Báo cáo Nghiên cứu này). 

Lưu vực Châu Bình chỉ có một đường thoát nước qua kênh tiêu thoát Co Ba (xem Chương 
1, Hình 1.6 của Báo cáo Nghiên cứu này).Các kênh thoát nước ở mức xấp xỉ KM3 + 100 
được đào xuống độ sâu 15 m so với mặt đất, như được nêu trong Hình 3.31.Mực nước ở 
lưu vực Châu Bình do mặt cắt của sông này điều khiển vì sông này có một công trình thủy 
lực có nhiệm vụ thoát nước cho lưu vực. 

Đối với kịch bản vỡ đập ngày nắng, lưu lượng đỉnh do vỡ đập phụ Châu Bình số 3 là 3.300 
m3/s (xem Mục 3.3.5) và lớn hơn dung tích mặt cắt kênh KM 3 + 100 ở mực nước tối đa của 
hồ chứa Bản Mồng (+76,4 m RL tại MNDBT). Do đó dòng chảy ra do vỡ đập sẽ tràn vào lưu 
vực Châu Bình cho đến khi mực nước trong lưu vực bằng với mực nước bình thường trong 
hồ chứa Bản Mồng+76,4 m RL. 

Đối với kịch bản vỡ đập ngày mưa, giả sử dòng chảy ra do vỡ đập phụ Châu Bình số 
1tương ứng với trận lũ1:1000 AEP, với lưu lượng đỉnh là 1.124 m3/s (xem Mục 3.3.5). Giả 
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sử độ dốc đáy trung bình là 0,0008 và hệ số nhám Manning nlà 0,025 Manning, mặt cắt 
ngang KM 3 + 100 được tính toán để truyền được 1.124 m3/s ở mực nước lớn nhất+78,2 m. 
Mực nước này được xem như là mực nước lớn nhất có thể xảy ra ở lưu vực Châu Bình đối 
với kịch bản vỡ đập ngày mưa.Đây là một phương pháp tính toán gần đúng cho ra kết quả 
bảo an toàn và không làm giảm lưu lượng dòng chảy do vỡ đập. Lưu ý rằng mực nước đỉnh 
đập phụ Châu Bình số 3 là +79,9 m RL và được dự đoán không bị tràn đỉnh. 

Các bản đồ ngập lụt đối với kịch bản vỡ đập phụ Châu Bình ngày nắng và ngày mưa được 
đưa ra trong Phụ lục 2. 

Đập phụ Châu Bình số 4 là một đập nhỏ phía tây - nam đập phụ Châu Bình số 1 và 3 
(xem Hình 3.3).Nếu đập này bị vỡ nó sẽ gây ngập một diện tích tương đối nhỏ tiếp giáp 
với kênh thoát nước.Bản đồ ngập lụt ngày nắng đã nêu tại Phụ lục 2 cũng chỉ ra khu vực 
ngập lụt này. 

Bảng 3.17 Mực nước đỉnh. 

Kịch bản 
Lưu lượng đỉnh dòng 

chảy ra 

Mực nước đỉnh ở lưu 

vực Châu Bình 

Vỡ đập ngày nắng 3,330 +76.4 

Vỡ đập ngày mưa 1,124 +78.2 

 
Hình 3.24 Kênh tiêu thoát Co Ba, đoạn cắt KM 3+100. 

 

 

 

 



 

 

Trang này được để trống có chủ ý. 
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4.0 ĐÁNH GIÁ HẬU QUẢ Ở VÙNG HẠ LƯU 

4.1 GIỚI THIỆU 

4.1.1 Bối cảnh 

Phần mềm đánh giá định lượngtổn thấtRiskScape (RiskScape, 2015) được sử dụng để lập 
mô hình hậu quả trực tiếp liên quan đập đối với cộng đồng hạ lưu do sự cố lũ lụt ở đập Sào 
và Bản Mồng. Phần mềm RiskScape xử lý thông tin thiên tai lũ lụt, tài sản và khu vực dễ bị 
tổn thương để tính toán tác động hạ lưu do lũ lụt gây ra (Hình 4.1). Các kết quả quá trình 
thực hiện mô hình RiskScape và được mô tả trong các phần sau. 

 
Hình 4.1 Sơ đồ biểu thị các cấu phần chính của RiskScape. 

4.1.2 Phạm vi 

Mô hình RiskScape được xây dựng trong đó bao gồm thông tin về tài sản và những đặc 
trưng cho khu vực dễ bị tổn thương đối với tất cả các khu vực có nguy cơ ngập lụt ở hạ lưu 
đập Sào và Bản Mồng. 

Các lớp hiểm họa lũ lụt xây dựng từ mô hình thủy lực được mô tả trong Mục 2 và 3, sau đó 
được xử lý bằng các thông tin tài sản và đặc trưng khu vực dễ bị tổn thương để tính toán 
những tác động đối với các kịch bản lũ lụt đã nêu trong Bảng 4.1. Phần mềm RiskScape 
được sử dụng để xác định thiệt hại đối với một sự cố hiệu chuẩn (như trận bão lũ Lekima, 
2007) và sự cố lũ do xả tràn ở mức trung bình (như sự cố lũ 1:50 AEP và PMF tương ứng) 
và sự cốdo vỡ đập (kịch bản vỡ đập Ngày nắng). Các kịch bảnlũ lụt trình bày trong Bảng 4.1 
đã được lựa chọn vì các kịch bản này đưa ra một loạt các sự cốdo lũ lụt, tuy nhiên có thể lập 
mô hình các kịch bản bổ sung nếu cần thiết. 

Bảng 4.1 Các kịch bản lũ lụt được lựa chọn trong việc lập mô hình hậu quả. 

Đập Loại hình lũ lụt Sự cô lũ lụt 

Bản Mồng Dữ liệu lịch sử (hiệu chuẩn) Trầnk bão Lekima 2007 

Bản Mồng Xả tràn lũ 1 : 50 AEP 

Bản Mồng Xả tràn lũ PMF 

Bản Mồng Lũ lụt do vỡ đập Vỡ đập ngày nắng 

Sào Xả tràn lũ PMF 

Sào Lũ lụt do vỡ đập Vỡ đập ngày nắng 

Hiểm 
họa 

Tài sản Vùng dễ bị 
tổn thương 

Tác động 
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4.1.3 Phương pháp luận 

Phương pháp tổng quát để thực hiện việc đánh giá hậu quả sử dụng phần mềm RiskScape 
được tóm tắt dưới đây và trình bày chi tiết trong các phần sau của báo cáo này: 

1. Xác định các khu vực có nguy cơ ngập lụt sử dụng bản đồ phạm vi lũ (xem Mục 2 và 
Mục 3 của Chương này) 

2. Thu thập dữ liệu không gian và phi không gian có sẵn về tài sản (nhà cửa, con người 
và cơ sở hạ tầng trong phạm vi ngập lũ) 

3. Thực hiện khảo sát khu vực nghiên cứu hạ lưu để xác định các loại hình xây dựng 
điển hình và các thuộc tính cần thiết trong việc lập mô hình hậu quả 

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu tài sản về các tòa nhà, dân số và các loại cây lương thực 
bằng cách sử dụng dữ liệu đối chiếu, số liệu điều tra và phương pháp ngoại suy 

5. Xây dựng các mô-đun về hàm thiệt hại, tài sản, tổng hợpvà lũ lụt cho RiskScape về 
các kịch bản lũ đã lựa chọn 

6. Hiệu chỉnh các kết quả sử dụng sự cố Cyclone Lekima  

7. Chạy phần mềm RiskScape cho các kịch bản đã nêu trong Bảng 4.1, cho ra kết quả, 
bản đồ và các bảng biểu 
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4.2 XÂY DỰNG MÔ HÌNH RISKSCAPE 

4.2.1 Tổng quan 

Bảng 4.2 tóm tắt những cấu phần chính và đầu vào sử dụng trong mô hình RiskScape.Mỗi 
đầu vào này lại được mô tả chi tiết hơn ở các phần sau. 

Bảng 4.2 Yêu cầu đầu vào mô hình RiskScape. 

Cấu phần mô hình Đầu vào Định dạng đầu vào Định dạng RiskScape 

Hiểm họa lũ lụt Đầu ra mô hình thủy lực 

(xem Phần 2 và 3) 

Định dạng GIS (các tập tin 

lưới ASCII) gồm các thuộc 

tính về phạm vi và độ sâu 

Các tập mô-đun hiểm họa 

RiskScape (gồm các thuộc 

tính về phạm vi và độ sâu) 

[*.rksa file] 

Tài sản 

 Công trình 

 Dân số 

 Cây lương thực 

Xây dựng cơ sở dữ liệu tài 

sản mẫu điều tra ngoại suy 

và phân tích thống kê 

Chuyển đổi định dạng GIS 

sang định dạng RiskScape 

tương thích sử dụng 

RiskScape Asset 

Repository Tool (gồm các 

thuộc tính cho từng loại và 

giá trị) 

Các tập mô-đun tài sản 

RiskScape (gồm tất cả các 

thuộc tính yêu cầu để tính 

toán tác động) 

[*.rksa file] 

Các thuộc tính về dân số 

được gán cho các công 

trình, giả sử trung bình bốn 

người/hộ dân (tham khảo 

Phần 4.2.3.2) 

Được đưa vào khi xây 

dựng cơ sở dữ liệu về tài 

sản 

Xây dựng cơ sở dữ liệu cây 

trồng từ quá trình phân tích 

bản đồ sử dụng đất 

Định dạng GIS (các tập file 

cây trồng nhiều cạnh) được 

chuyển sangđịnh dạnh 

RiskScape tương thích sử 

dụng RiskScape Asset 

Repository Tool (gồm các 

thuộc tính cho từng loại và 

giá trị) 

Các hàm thiệt hại Sửa đổi các hàm thiệt hại 

lũ sử dụng cho New 

Zealand và Thái Bình 

Dương thích nghi với Việt 

Nam 

Mô tả các hàm thiệt hại độ 

sâu bằng toán học trong 

định dạng đồ họa và 

phương trình (hiện nay 

không thể lấy được trực 

tiếp từ người sử dụng) 

Các tập mô-đun thiệt hại 

(có bao gồm mối quan hệ 

thiệt hại độ sâu) 

[*.rksf file] 

Tập hợp các kết quả Các ranh giới huyện, xã 

hành chính của Việt Nam 

Định dạng GIS (các tập đa 

giác) 

Mô-đun tập hợp RiskScape 

[*.rksm file] 
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4.2.2 Hiểm họa lũ lụt 

Các lớp hiểm họa lũ lụt được xây dựng từ mô hình thủy lực đã mô tả trong Phần 2 và 3 và 
được sử dụng làm đầu vào phần mềm RiskScape cho các kịch bản ở Bảng 4.1. 

Các lớp hiểm họa lũ này cũng được sử dụng để xác định khu vực hạ lưu đập Sào và Bản 
Mồng có nguy cơ bị ngập lụt. Hình 4.2 cho thấy ảnh chụp màn hình RiskScape với mức độ 
lũ PMF đối với cả hai đập Sào và Bản Mồng. Thông tin tài sản thu thập trong khu vực này 
được mô tả trong Phần 4.2.3. 

Các vùng có nguy cơ ngập lụt nằm trong 5 huyện nêu trong Hình 4.3 (Huyện Quỳ Hợp, 
Nghĩa Đàn, Thái Hòa, Tân Kỳ và Anh Sơn). Ranh giới phía nam cho mô hình RiskScape là 
hợp lưu sông Cả và sông Hiếu. 

 
Hình 4.2 Mức độ lũ kết hợp đối với các kịch bản PMF cho đập Sào và Bản Mồng hiển thị trong giao diện 
phần mềm RiskScape. Phạm vi ngập lụt là 0-20 mét; độ sâu mực nước lớn nhất PMF Bản Mồng là 19,72 m và 
PMF Sào là 9,28 m. 
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Hình 4.3 Các huyện từ 1-5 được bao gồm trong đánh giá hậu quả ở hạ lưu. 

Lưu ý: Huyện 6, Quỳ Châu nằm trong hồ chứa Bản Mồng nhưng không được đưa vào phân 
tích hậu quả và chỉ được nêu trong phạm vi. Hồ chứa Sào nằm ở huyện 2, Nghĩa Đàn. 

1. Quy Hop 

2. Nghia Dan 

3. Thai Hoa 

4. Tan Ky 

5. Anh Son 

6. Quy Chau 

Legend 

Reservoir 

Road 

River 

District Boundary 
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4.2.3 Cơ sở dữ liệu về tài sản 

4.2.3.1 Tổng quan 

Xây dựng cơ sở dữ liệu tài sản cho các công trình, con người và đất nông nghiệp (cây lương 
thực). Để xây dựng cơ sở dữ liệu tài sản này trước tiên cần đánh giá thông tin tài sản hiện 
có và sau đó xác định những khoảng trống để xây dựng cơ sở dữ liệu mới. Mục 4.2.3.2 và 
4.2.3.3 giải thích quá trình này. 

4.2.3.2 Dữ liệu hiện có 

Tài sản có nguy cơ rủi ro cao là những tài sản nằm trong phạm vi ranh giới ngập lũ có thể 
gồm có con người, công trình, cơ sở hạ tầng, vật nuôi và cây lương thực. RiskScape đòi hỏi 
thông tin thuộc tính phải được gắn liền với từng loại tài sản mới có thể xác định được mức 
độ thiệt hại. 

Dữ liệu hiện có nêu trong Bảng 4.4 và được sử dụng để cư trú và hiệu chỉnh các tập dữ liệu 
tài sản. 

Thông tin không gian địa lý về các cấu trúc, dân cư và nông nghiệp ở các huyện trên bản đồ 
địa hình được chỉ ra trong Hình 4.2 không cung cấp đủ thông tin cần thiết cho RiskScape. 
Bản đồ địa hình được sử dụng trong việc lập mô hình lũ lụt (1: 10.000) đã được kiểm tra khả 
năng sử dụng vì các bản đồ này có cả các vị trí chỉ ra các tòa nhà xây dựng. Tuy nhiên, vị trí 
của các tòa nhà trên bản đồ địa hình không phù hợp với các cuộc điều tra thực tế và các 
hình ảnh vệ tinh mới nhất và không ảnh có sẵn trên Google Earth.Ngoài ra, nhiều công trình 
vừa mới được xây dựng khi bản đồ địa hình đã được xuất bản. 

Tuy nhiên ảnh chụp trên không Google Earth đưa ra hình ảnh công trình xây dựng có độ 
phân giải cao.Những hình ảnh này có thể được sử dụng để xác định vị trí xây dựng và mật 
độ xây dựng, nhưng không thể đưa ra như bản đồ địa lý. Do đó hình ảnh chụp Google 
Earth không thích hợp để xây dựng cơ sở dữ liệu mới, nhưng được sử dụng để hỗ trợ 
trong việc xác định khu vực cư trú và hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu nhân tạo (Hình 4.4). Một số 
lớp GIS về việc sử dụng đất và nông nghiệp cũng có sẵn nhưng không đầy đủ hoặc không 
chi tiết (Hình 4.5). 

Thông tin thống kê dưới dạng bảng cung cấp tổng số cư dân, doanh nghiệp và nông nghiệp 
cho các huyện, có sẵn trong niên giám thống kê Việt Nam (Văn phòng Thống kê Nghệ An, 
2011). Thông tin về dân số trong niên giám thống kê bao gồm có dân số thành thị và nông 
thôn và mật độ dân số trung bình cho từng huyện. Thông tin về số lượng các doanh nghiệp, 
trường học và bệnh viện cũng có sẵn trong niên giám thống kê. Thông tin này đưa ra tổng 
số các huyện nhưng không chính xác về vị trí địa lý cho mô hình không gian địa lý. Căn cứ 
vào mật độ dân số trong niên giám và các cuộc điều tra về thể chất đã xác định là trung bình 
có 4 người/mỗi hộ, do đó ước tính được dân số ở tất cả các huyện. 
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Bảng 4.3 Các nguồn dữ liệu sẵn có và tính khả dụng đối với việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài sản. 

Nguồn tài liệu Nội dung dữ liệu Thông số không gian 
Sử dụng cơ sở dữ liệu 

tài sản 

Niên giám Thống 

kê Nghệ An 

 Dân số 

 Các doanh nghiệp và 

thương mại 

‐ Phân loại 

 Nông nghiệp 

‐ Phân loại 

‐ Giá trị 

 Các công trình xây dựng 

chính quyền 

‐ Cơ quan hành chính 

‐ Bệnh viện 

‐ Trường học 

 Tổng số huyện  

 Tỷ lệ huyện  

 Mật độ Huyện 

 Xây dựng cơ sở dữ liệu 

‐ Con người 

‐ Hạng mục sử dụng 

‐ Mật độ và hiệu chỉnh 

tính toán 

 cơ sở dữ liệu nông 

nghiệp 

‐ giá trị cây lương 

thực phân loại cây 

lương thựclương 

thực 

Bản đồ sử dụng 

đất, dữ liệu GIS, 

 Vị trí và các loại cây 

lương thực (nói chung) 

 Ranh giới khu vực thành 

thị 

 Thông tin hạn chế về các 

đối tượng sử dụng: 

‐ Khu công nghiệp 

‐ Nhà ở 

 Phép chiếu tương thích 

VN 2000 

 Xây dựng cơ sở dữ liệu 

‐ Hạng mục sử dụng 

 Cơ sở dữ liệu cây trồng 

‐ Loại cây lương thực 

‐ Ranh giới của cơ sở 

dữ liệu cây lương 

thực 

Ảnh chụp hàng 

không 

(Google Earth) 

 Sông hồ 

 Mật độ và vị trí công 

trình 

 Các công trình riêng biệt 

 Các loại cây trồng 

 Cơ sở dữ liệu các tòa 

nhà 

‐ Vị trí các tòa nhà 

 
Hình 4.4 Hình ảnh Google Earth của Thị xã Thái Hòa cho thấy vị trí xây dựng và mật độ (bên trái) và gần với 
khu thương mại và dân cư phía tây bắc cây cầu (chỉ có hình ảnh các công trình). 
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Hình 4.5 Các loại cây trồng chung (cây xanh, lúa, rau) như hình đa giác GIS. 

4.2.3.3 Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản 

Yêu cầu cơ sở dữ liệu tài sản đối với tất cả các khu vực có nguy cơ ngập lụt trong việc lập 
mô hình RiskScape. Để bổ sung các dữ liệu có sẵn được nêu trongMục 4.2.3.3, cần xây 
dựng cơ sở dữ liệu tài sản không gian như được mô tả trong các phần sau. 

Các công trình xây dựng 

Phương pháp mô tả trong Tài liệu Hướng dẫn DDCSI (2015) được sử dụng để xây dựng cơ 
sở dữ liệu về công trình xây dựng và dân số cho vùng nghiên cứu ở hạ lưu. Phương pháp 
này liên quan đến khảo sát các tài sản công trình, xây dựng hạng mục các loại công trình 
điển hình, và đưa ra suy luận các loại công trình nhằm xây dựngcơ sở dữ liệu cho toàn bộ 
khu vực nghiên cứu. Công cụ RiACT (The Real Time Attribute Capture Tool) được sử dụng 
cho việc điều tra thực địa để đảm bảo thu thập các thông tin cần thiết cho mô hình 
RiskScape. 

Một chuyến khảo sát thực tế để xác định các loại công trình xây dựng cụ thể được thực hiện 
vào đầu tháng 3/2014. Đoàn khảo sát gồm 11 người và công việc được hoàn thành trong 
vòng 4 ngày. Hơn 900 công trình đã được khảo sát và thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng 
ứng dụng RiACT, cài đặt trên 5 máy tính bảng Android kết nối 3G có khả năng tải dữ liệu 
trực tiếp. Hầu hết các công trình được khảo sát tại khu vực Thái Hòa, tuy nhiên có khoảng 
100 công trình ở khu vực vùng sâu vùng xa được khảo sát thêm để nắm bắt được các loại 
hình xây dựng ở những vị trí đó. Vì vậy số liệuthu thập được truyền trực tiếp vào kho dữ liệu 
về tài sản (Hình 4.6). 
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Hình 4.6 Ảnh chụp màn hình kho dữ liệu tài sản cho thấy tiến trình chuyến điều tra tài sản về thương mại, 
hành chính ở Thị xã Thái Hòa 

Các số liệu chỉ ra từ Bảng 4.5 đến Bảng 4.9 tóm tắt một số thuộc tính quan trọng của các 
công trình được khảo sát trong khu vực Thái Hòa. Các bảng này cung cấp thông tin về 
việc sử dụng, số năm, số tầng, chiều cao, vật liệu xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng của 
công trình. 

Các thông tin thu thập được từ việckhảo sát công trìnhdùng để đưa ra suy luận về các thuộc 
tính xây dựng đối với các khu vực chưa khảo sát tại Thái Hòa và các khu vực bị ảnh hưởng 
do ngập lụt (Hình 4.7). Để biết thêm chi tiết về quá trình suy luận này nên tham khảo Tài liệu 
Hướng dẫn DDCSI (2015).Bộ dữ liệu tài sản hiển thị trong phần mềm RiskScape được thể 
hiện trong hình 4.9. 

Cây trồng 

Thông tin GIS cơ bản đối với nhiều loại cây lương thực có sẵn trong bản đồ sử dụng đất 
(Bảng 4.1).Hình ảnh chụp hàng không được sử dụng để gắn thông tin GIS bị thiếu đối với 
nhiều loại cây lương thực. Trong cuộc khảo sát công trình xây dựng trong khu vực Thái Hòa 
(Mục 4.3.3.1) vị trí của các loại cây lương thực khác nhauđã được ghi chú và thông tin này 
được sử dụng để xác định các loại bằng ảnh chụp hàng không và điền vào những chỗ trống 
trong bộ cơ sở dữ liệu cây lương thực. 
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Bảng 4.4 Tóm tắt các loại công tình sử dụng đối với các công trình đã khảo sát. 

Loại công trình 
Số lượng 

công trình 

 

 

Nhà ở 614 

Nhà thương mại 69 

Khu chính quyền 19 

Trường học 13 

Công nghiệp 5 

Bệnh viện 5 

Total 725 

Bảng 4.5 Tóm tắt thời gian xây dựng đối với các công trình đã khảo sát. 

Thời gian 
Số lượng 

công trình 

Không rõ thời gian 15 

Trước 1950 2 

Giai đoạn 1950-1970 8 

Giai đoạn 1970-1990 99 

1990- 601 

Tổng cộng 725 

Bảng 4.6 Tóm tắt loại hình sử dụng đối với công trình được khảo sát 

Phân loại 
Số lượng 

công trình 

1 554 

2-3 165 

4+ 6 

Total 725 

Bảng 4.7 Tóm tắt loại hình sử dụng đối với công trình được khảo sát 

Phân loại 
Số lượng 

công trình 

< 0.25 324 

0.25 – 0.5 351 

0.5 -1 37 

> 1 13 

Total 725 

 

Unknown 

pre 1950 

1950-1970 

1970-1990 

1990- 
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Bảng 4.8 Tóm tắt các vật liệu xây dựng cho các công trình đã được khảo sát. 

Loại vật liệu 
Số lượng 

công trình 

 

 

Không rõ 24 

Bê tông 401 

Gạch 235 

Đất  1 

Thép/kim loại 36 

Gỗ 28 

Tổng cộng 725 

Bảng 4.9 Tóm tắt loại hình sử dụng đối với công trình đã khảo sát. 

Loại 
Số lượng 

công trình 

 

1 (không chính thức) 74 

2 290 

3 (tiêu chuẩn) 282 

4 63 

5 (Cao cấp) 16 

Tổng cộng 725 

 

 
Hình 4.7 Khu vực lập bản đồ sử dụng chung để đưa ra mẫu cho phép ngoại suy các công trình xây dựng. 

Thương mại 

Trường học 

Hành chính 

Bệnh viện 

Công nghiệp 

Nhà ở – mật độ thấp 

Nhà ở – mật độ cao
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Hình 4.8 Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản trong RiskScape bằng phương pháp điều tra và ngoại suy. 

4.2.4 Các hàm thiệt hại 

Để tính toán tác động của lũ đối với tài sản có nguy cơ rủi ro, RiskScape sử dụng các mối 
quan hệ độ sâu - thiệt hại được nêu trong Tài liệu Hướng dẫn DDCSI (2015). Bảng 4.10 liệt 
kê các hàm thiệt hại được sử dụng trong RiskScape. 

Bảng 4.10 Tóm tắt các hàm thiệt hại. 

Tài sản Hàm thiệt hại Giải thích 

Con người Chấn thương Chấn thương đối với con người do ảnh hưởng lũ 

Công trình xây 

dựng 

Thiệt hại công trình 

do nhà nước xây 

dựng 

Mức độ thiệt hại cho các tòa nhà được tính toán dựa trên mức độ 

thiệt hại của các tài sản và độ sâu mực nước  

Công trình xây 

dựng & Con người 

Di dời cư dân Số lượng công trình không sử dụng được do thiệt hại lũ lụt, và số 

lượng người dân không thể tiếp cận được các công trình này. 

Thời gian các công trình không sử dụng được do thiệt hại lũ lụt, và 

thời gian người dân không thể tiếp cận được các công trình này 

Công trình xây dựng 

& Cây lương thực 

Chi phí khôi phục Chi phí sửa chữa, thay thế hoặc xây dựng lại các công trình xây 

dựng hoặc cây lương thực bị hư hỏng do lũ lụt  

Thiệt hại về người do lũ lụt đã không được tính toán bằng RiskScape. Dự án đã cố gắng thử 
nghiệm phương pháp của Jonkman (2008) tính toán thiệt hại về người được tính như là hàm 
của mức độ ngập lut và vân tốc dòng chảy lũ) và phương pháp Graham (1999) tính toán 
thiệt hại khi vỡ đập nói chung. Tuy nhiên các mô hình thủy lực được sử dụng để tính toán 
khu vực ngập lũ (xem Phần 2 và 3) chỉ thích hợp xây dựng độ sâu ngập lụt lớn nhất. Việc 
ứng dụng phương pháp Jonkman (2008) và Graham (1999) chỉ sử dụng độ sâu ngập lụt nên 
nếu chỉ có các dữ liệu hiểm họa lũ để tính toán thiệt hại về tính mạng con người thì không 
chính xác. Ví dụ, đối với các sự cố vỡ đập số người thiệt mạng vượt quá số người bị thương 
và số người bị thương nặng. 

Do những hạn chế của các hàm thiệt hại trong việc tính toán thiệt hại về con người chỉ sử 
dụng thông tin hiểm họa độ sâu lũ, chỉ người những bị thương (trung bình, nghiêm trọng và 
rất nghiêm trọng) được đưa vào trong các kết quả RiskScape. Ngoài ra yêu cầu xây dựng 
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các phương pháp thích hợp để xác định thiệt hại về con ngườibằng RiskScape sử dụng 
thông tin hiểm họa độ sâu lũ. 

Việc sơ tán khi có sự cố lũ lụt ở Việt Nam nói chung là có hiệu quả cao (Hội Chữ thập đỏ, 
năm 2014, Trung tâm Hỗ trợ quản lý thiên tai và cứu trợ nhân đạo, năm 2012). Tuy nhiên, 
không có số liệu về tỷ lệ sơ tán trong các trường hợp xảy ra lũ lớn ở vùng ngập lụt hạ lưu 
đập Bản Mồng và đập Sào. Vì lý do này nên tất cả những kết quả về thương vong đã được 
lập mô hình giả thiết xảy ra trường hợp xấu nhất là không sơ tán dân. Lý do thực hiện việc 
này là cho phép những người lập kế hoạch Quản lý Rủi ro Thiên tai (DRM) xem xét cách lập 
kế hoạch sơ tán có hiệu để có thể giảm tỷ lệ thương vong. Những tính toán để sơ tán có 
hiệu quả được áp dụng theo mô hình RiskScape. Những ví dụ được đưa ra trong các kết 
quả (Phần 4.3) đối với mỗi kịch bản cho thấy số người thương vong khikhông sơ tán và  khi 
95% được sơ tán.  

Thời gian gián đoạn, ngừng hoạt động đối với tất cả các công trình bị ngập cũng được tính 
toán. Do việc thiết kế và vật liệu xây dựng nhiều tòa nhà không bị thiệt hại đáng kể vẫn có 
thể bị ngập nên cần phải sơ tán dân. Trong những trường hợp này mọi người sẽ nên sơ tán 
khỏi nhà họ đến khi họ quay trở lại và dọn dẹp sạch sẽ nhà ở. 

Cần lưu ý các hàm thiệt hại sử dụng trong RiskScape do nhóm xây dựng phần mền 
RiskScape biên soạn. Người sử dụng mô hình không sửa đổi các hàm thiệt hại .Các chức 
năng cho người dùng nhập các hàm thiệt hại mới vào RiskScape dự kiến có trong phiên bản 
sau của phần mềm RiskScape. 

4.2.5 Tập hợp các kết quả 

RiskScape tính toán những thiệt hại trên mỗi loại tài sản. Tuy nhiên kết quả trong phạm vi 
mỗi tài sản có thể có độ chắc chắn không cao, đặc biệt khi các hàm thiệt hại từng loại tài sản 
không được xây dựng tốt. Do đó kết quả RiskScape được tổng hợp qua các ranh giới hành 
chính của Huyện và Xã. Những ranh giới tổng hợp này được đánh giá là thích hợp nhất cho 
mục đích lập kế hoạch DRM.Kết quả tổng hợp được mô tả bằng cách phân loại và các đơn 
vị được liệt kê trong Bảng 4.11. Xem mô tả chi tiết hơn trong Tài liệu Hướng dẫn DDCSI 
(2015) về các loại thiệt hại được liệt kê trong Bảng 4.11. 

Bảng 4.11 Phân loại các kết quả RiskScape. 

Tài sản Hàm thiệt hại Các loại thiệt hại Đơn vị 

Con người Chấn thương  Không chấn thương 

 Chấn thương nhẹ hoặc 

không đáng kể* 

 Chấn thương vừa phải 

 Chấn thương nặng 

 Chấn thương rất nặng 

Con người 

(số người trong mỗi loại) 

Công trình 

xây dựng 

Thiệt hại công 

trình do nhà 

nước xây dựng 

 Không thiệt hại 

 Thiệt hại nhẹ 

 Thiệt hại trung bình 

 Thiệt hại nghiêm trọng 

 Thiệt hại rất nghiêm trọng 

 

 

 

Các công trình xây dựng (số lượng các công 

trình xây dựng trong mỗi loại) 
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Tài sản Hàm thiệt hại Các loại thiệt hại Đơn vị 

Công trình 

xây dựng & 

Con người 

Di dời cư dân  Không bị gián đoạn (thời 

gian ngừng hoạt động) 

 1 ngày 

 1 ngày đến 1 tuần 

 1 tuần đến 1 tháng 

 1 tháng đến 6 tháng 

Công trình xây dựng 

(số lượng các công trình xây dựng không sử 

dụng được cho mỗi loại thời hạn) 

Con người 

(số người không thể sử dụng nhà ở của họ 

cho mỗi loại thời hạn) 

Công trình 

xây dựng & 

Cây lương 

thực 

Chi phí phục hồi  Tính bằng tiền  VND 

(các công trình xây dựng) 

$US cây lương thực 

4.2.6 Những hạn chế 

Sai số trong kết quả được đưa ra bằng RiskScape có thể do: 

 Sai số từ việc thực hiện lập mô hình hiểm họa lũ lụt (điều này có thể do độ phân giải 
dữ liệu địa hình thấp hoặc sự không ổn định trong quy trình vận hành tràn xả lũ hoặc 
đập có thể bị vỡ kết cấu nhanh như thế nào)  

 Mức độ thiếu chính xác trong thông tin tài sản do quá trình xây dựng các lớp tài sản từ 
các mẫu điển hình và sử dụng dân số bình quân ở mỗi công trình xây dựng để đại diện 
cho tất cả các công dân. 

 Sai số trong các hàm thiệt hại do thiếu số liệu về thiệt hại từ các sự cố lũ thực tế để hỗ 
trợ quá trình hiệu chuẩn, hoặc từ các giả định liên quan đến tài sản của Việt Nam dựa 
trên tài sản ở các nước khác. 

Do không thể loại bỏ tất cả những sai số và sự không chắc chắn của mô hình và vì vậy 
người sử dụng được khuyến nghị xem xét các kết quả không phải là một giải pháp mà là 
thông tin hữu ích để hỗ trợ cho việc lập kế hoạch. 

Cần lưu ý rằng RiskScape là một công cụ hỗ trợ quá trình ra quyết định.Các kết quả từ 
RiskScape có thể được sử dụng cho việc ra quyết định lập kế hoạch DRM; quy hoạch sử 
dụng đất, cũng như phân tích chi phí lợi ích việc giảm thiểu nguy cơ rủi ro và nâng cấp kết 
cấu công trình.Lập mô hình hậu quả trong RiskScape không làm giảm được thiệt hại hoặc 
con người được an toàn hơn từ những thiệt hại hại do lũ trừ khi các kết quả  này được các 
cơ quan chức năng sử dụng để quản lý rủi ro hiện nay hoặc để tránh những rủi ro có thể xảy 
ra trong tương lai. 

Chương 6 của Báo cáo Nghiên cứu điển hình này đưa ra thông tin chi tiết hơn về các kết 
quả từ RiskScape có thể được sử dụng để hỗ trợ việc ra quyết định DRM như thế nào. 

4.2.7 Lập mô hình RiskScape 

Mô tả các lớp hiểm họa lũ, cơ sở dữ liệu tài sản, hàm thiệt hại và các đơn vị tập hợp và 
nhập vào mô hình RiskScape, kết quả này được trình bày trong Phần 4.3. 
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4.3 ĐÂ ̀U RA MÔ HÌNH 

4.3.1 Các kịch bản mô hình 

RiskScape được sử dụng để tính toán tác động hạ lưu cho các kịch bản đã mô tả trong 
Bảng 4.12.Các cơ sở dữ liệu tài sản, hàm thiệt hại và các đơn vị tập hợp tương tự đã nêu từ 
Phần 4.2.3 đến Phần 4.2.5 được sử dụng để chạy mô hình. 

Đối với mỗi mô hình, yêu cầu người dùng nhập các biến số như thời gian, ban ngày hay  
ban đêm, hoặc liệu có thể tính toán được tất cả các tài sản hay chỉ một nhóm tài sản nhỏ (ví 
dụ như chỉ tính toán tòa nhà dân cư). Các lựa chọn sử dụng cho kịch bản mô hình 
RiskScape được tóm tắt trong Bảng 4.12. 

Kết quả cho việc chạy mỗi mô hình được tóm tắt trong các phần sau: 

 Mục 4.3.1: Kết quả hiệu chuẩn mô hình 

 Mục 4.3.3: Kết quả đánh giá hậu quả đập Bản Mồng 

 Mục 4.3.2: Kết quả đánh giá hậu quả đập Sào 

Bảng 4.12 Các thông số và kịc bản mô hình RiskScape. 

STT. 
Kịch bản mô hình 

Sơ tán Ngày/Đêm 
Thời gian 

xảy ra lũ Đập Loại hình lũ Sự cố lũ 

1 Bản Mồng 
Lũ lụt lịch sử 

(hiệu chuẩn) 

Bão Lekima 

2007 
Không sơ tán Đêm 1 ngày 

2 Bản Mồng Xả tràn lũ 1:50 AEP Không sơ tán Đêm 1 ngày 

3 Bản Mồng Xả tràn lũ PMF Không sơ tán Đêm 1 ngày 

4 Bản Mồng Lũ lụt do vỡ đập 
Vỡ đập ngày 

nắng 
Không sơ tán Đêm 1 ngày 

5 Sào Xả tràn lũ PMF Không sơ tán Đêm 1 ngày 

6 Sào Lũ lụt do vỡ đập 
Vỡ đập ngày 

nắng 
Không sơ tán Đêm 1 ngày 

Các kết quả có thể được xem xét trong các định dạng sau: 

 Bản đồ hai chiều: rất hữu ích để xem xét tổng quan các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề 
nhất và xem xét các kết quả chưa được phân loại  

 File CSV ở dạng bảng Excel: cho ra các kết quả dưới dạng bảng. Nó rất hữu dụng cho 
việc phân tích nhanh dữ liệu và xem xét tất cả những tác động từ việc chạy mô hình 

 Chuyển các tập tin ở dạng hình để xem trong GIS: hữu ích để xem xét những tác động 
đã phân loại giống như các lớp nhưng yêu cầu có chuyên môn GIS 

 Hình chiếu Google Earth: Đánh giá tổng quan nhanh nhưng không chi tiết cho quá 
trình phân tích. 

Các kết quả đánh giá hậu quả nghiên cứu điển hình cho mỗi kịch bản lũ được trình bày dưới 
dạng bảng trong Phần 4.3.3 và 4.3.4 
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4.3.2 Kết quả hiệu chỉnh mô hình 

Tháng 10/2007, cơn bão Lekima đã gây ra ngập lụt lớn tại tỉnh Nghệ An trong đó có cả các 
khu vực hạ lưu đập Sào và Bản Mồng. Dữ liệu đáng kể về những tác động vật chất, xã hội và 
kinh tế do bão Lekima có sẵn trong hồ sơ của Ủy ban Phòng chống lụt bão Trung ương 
(CCFSC). Độ sâu và mức độ lũ do bão Lekima đã được xây dựng bằng mô hình HEC-RAS 
(được mô tả trong Mục 3.0) và được áp dụng trong RiskScape để đưa ra sự so sánh với 
những tổn thất thực tế do lũ gây ra. So sánh về mức độ thiệt hại và tổn thất được tính toán 
bằng RiskScape và do CCFSC thu thập được sau bão Lekima và được chỉ ra trong Bảng 4.13. 

Những thiệt hại thực tế do bão Lekima gây ra được tỉnh cung cấp. Khu vực nghiên cứu hạ 
lưu đập Bản Mồng, bao gồm 6 trong tổng số 20 huyện, thị xã thuộc tỉnh Nghệ An. Do đó 
những thiệt hại của tỉnh đã liệt kê trong Bảng 4.13 được nhân với 0,25 (5/20 = 0,3) để phản 
ánh những thiệt hại trong khu vực nghiên cứu này. Cần lưu ý rằng giả thiết thiệt hại và tổn 
thất xảy ra bằng nhau đối với tất cả các huyện khi xảy ra sự cố và được hiểu rằng giá trị thiệt 
hại sẽ lớn hơn ở các khu vực ven biển. Tuy nhiên khu vực nghiên cứu còn có hai khu dân 
cư rộng lớn (Thái Hòa, Tân Kỳ) và nó được coi là hợp lý để áp dụng giả định này cho việc 
hiệu chuẩn mô hình. 

Số người chết và bị thương được liệt kê trong Bảng 4.13 cho hai trường hợp, trường hợp 1 
giả định không sơ tán và trường hợp khác giả sử số người chết giảm xuống bằng việc sơ 
tán có hiệu quả cao (95%).Các báo cáo từ Hội Chữ Thập đỏ về bão Lekima (IFRC, 2007) 
cho thấy việc sơ tán đã rất thành công. 

Bảng 4.13 cho thấy các kết quả mô hình RiskScape, giả sử tỷ lệ sơ tán 95%, so sánh với 
những thiệt hại thực tế do bão Lekima. RiskScape phần nào đánh giá quá cao số công trình 
bị sập và cuốn trôi mặc dù con số tính toán được sắp xếp theomức độ quan trọng của kết 
quả thực tế. Lý giải về điều này là số liệu khai báo thiệt hại, sai sót trong mô hình hiểm họa 
do lũ (không đưa ra con số tính toán chuẩn), hoặc các hàm thiệt hại ở mức bảo toàn liên 
quan đến các công trình dễ bị tổn thương của Việt  Nam. Nhìn chung, Bảng 4.13 cho thấy 
việc hiệu chuẩn mô hình đạt yêu cầu khi xem xét những trục trặc trong việc lập mô hình hậu 
quả định lượng do các giả định về các lớp đầu vào của hiểm họa, dữ liệu tài sản, tính toán 
thiệt hại, chi phí kinh tế... 

Bảng 4.13 So sánh những tổn thất thực tế do bão Lekima với kết quả mô phỏng từ RiskScape 

Thông số 

Thiệt hại thực tế từ CCFSC Tính toán thiệt hại bằng RiskScape 

Cả tỉnh Nghệ 

an 

Tính toán cho 

6 huyện 
 Cả tỉnh Nghệ an 

Số lượng công trình bị sụp 

đổ và cuốn trôi 
87 22 69 69 

Số lượng công trình bị ngập 

và hư hỏng 
8102 2026 2285 2285 

Chấn thương nặng hoặc rất 

nặng 
16 4 8 164 

Thiệt hại kinh tế 

(Triệu VND) 
550,000 * 137,500 132,000 * 132,000 * 

* Kết quả thiệt hại kinh tế bằng RiskScape cho việc sửa chữa và xây dựng các công trình. 
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Hình 4.9 Mô hình hiểm họa lũ lụt do Cyclone Lekima cho sông Hiếu (độ sâu tối đa 14.53m). 
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4.3.3 Kết quả đánh giá hậu quả ở đập Bản Mồng 

4.3.3.1 Tính toán chi phí thiệt hại và xây dựng lại công trình 

Các bảng dưới đây tính toán số lượng các tòa nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau trong 
năm huyện chính từ một số kịch bản vỡ đập Bản Mồng (1:50 AEP, PMF, vỡ đập ngày 
nắng).Kết quả này chỉ đưa ra đối với các công trình bị ngập chứ không phải tất cả các công 
trình trong khu vực nghiên cứu.Kết quả gồm cả chi phí phục hồi, số người thương vong trong 
các trường hợp sơ tán khác nhau, số người phải di dời, và số cây lương thực bị hư hỏng đối 
với các kịch bản vỡ đập khác nhau. Kết quả cho thấy có sự khác biệt đáng kể giữa các huyện, 
giữa các kịch bản khác nhau đó là hàm hiểm họa (phạm vi sự cố và khoảng cách đến đập Bản 
Mồng) và vùng nguy hiểm ở mỗi huyện (công trình xây dựng, dân số, chính sách sơ tán, cây 
lương thực). 

Bảng 4.14 Số lượng các công trình bị hư hỏng trong kịch bản 1:50 AEP ở Bản Mồng cho từng huyện. 

Huyện 
Không bị 

hư hỏng 

Hư hỏng 

không đáng 

kể 

Hư hỏng 

nhẹ 

Hư hỏng 

vừa  

Hư hỏng 

nặng 
Rất nặng 

Thái Hòa 60 86 179 307 337 84 

Qùy Hợp 2 0 0 0 1 0 

Nghĩa Đàn 195 121 347 747 779 184 

Tân Kỳ 69 12 76 206 296 83 

Anh Sơn 7 0 1 23 26 21 

Tông số 333 219 603 1283 1439 372 

Bảng 4.15 Chi phí phí khôi phục cho Bản Mồng kịch bản 1:50 AEP bằng triệu VND và đô la Mỹ. 

Huyện Triệu VND Đô la Mỹ 

Thái Hòa 72,900 3,412,937 

Qùy Hợp 28 1,313 

Nghĩa Đàn 160,000 7,490,672 

Tân Kỳ 44,100 2,064,616 

Anh Sơn 3,626 169,735 

Tông số 280,654 13,139,273 

Bảng 4.16 Số lượng các công trình bị hư hỏng ở mỗi huyện đối với kịch bản PMF đập Bản Mồng. 

Huyện 
Không bị 

hư hỏng 

Hư hỏng 

không đáng 

kể 

Hư hỏng nhẹ Hư hỏng vừa  
Hư hỏng 

nặng 

Rất 

nặng 

Thái Hòa 76 122 285 1118 1378 736 

Qùy Hợp 4 0 1 2 8 4 

Nghĩa Đàn 563 1118 1665 3620 3087 1714 

Tân Kỳ 40 26 126 395 715 611 

Anh Sơn 7 0 0 5 36 102 

Tông số 690 1266 2077 5140 5224 3167 
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Bảng 4.17 Chi phí khôi phục cho kịch bản PMF Bản Mồng bằng triệu VND và đô la Mỹ. 

Huyện Triệu VND  Đô la Mỹ 

Thái Hòa 329,000 15,402,694 

Qùy Hợp 750 35,096 

Nghĩa Đàn 903,000 42,275,479 

Tân Kỳ 152,000 7,116,138 

Anh Sơn 13,000 608,617 

Tông số 1,397,750 65,438,024 

Bảng 4.18 Số lượng các công trình bị hư hỏng cho mỗi huyện đối với kịch bản vỡ đập Bản Mồng ngày nắng. 

Huyện 

Không bị hư 

hỏng 

Hư hỏng không 

đáng kể 

Hư hỏng 

nhẹ 

Hư hỏng 

vừa  

Hư hỏng 

nặng 

Rất 

nặng 

Thái Hòa 53 86 198 344 398 97 

Qùy Hợp 6 0 1 12 26 18 

Nghĩa 

Đàn 301 248 426 1186 942 343 

Tân Kỳ 31 4 25 54 53 22 

Anh Sơn 3 1 0 8 10 0 

Tông số 394 339 650 1604 1429 480 

Bảng 4.19 Chi phí khôi phục cho kịch bản vỡ đập Bản Mồng ngày nắng bằng triệu VND và đô la Mỹ. 

Huyện Triệu VND $US 

Thái Hòa 81,500 3,815,561 

Qùy Hợp 3,300 154,313 

Nghĩa Đàn 245,000 11,470,091 

Tân Kỳ 11,200 524,347 

Anh Sơn 698 32,687 

Tông số 341,698 15,996,999 
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4.3.3.2 Thương vong 

Bảng 4.20 Số người bị thương đối với kịch bản 1:50 AEP Bản Mồng – trường hợp không sơ tán. 

Huyện Bị thương vừa phải Bị thương nặng Bị thương rất nặng 

Thái Hòa 403 51 17 

Qùy Hợp 1 0 0 

Nghĩa Đàn 881 112 37 

Tân Kỳ 294 37 13 

Anh Sơn 31 4 1 

Tông số 1,610 204 68 

Bảng 4.21 Số người bị thương đối với kịch bản PMF Bản Mồng – trường hợp không sơ tán. 

Huyện Bị thương vừa phải Bị thương nặng Bị thương rất nặng 

Thái Hòa  168 56 

Qùy Hợp 8 1 0 

Nghĩa Đàn 4,118 523 175 

Tân Kỳ 678 86 29 

Anh Sơn 49 6 2 

Tông số 6,175 784 263 

Bảng 4.22 Số người bị thương đối với kịch bản vỡ đập Bản Mồng ngày nắng – trường hợp không sơ tán. 

Huyện Bị thương vừa phải Bị thương nặng Bị thương rất nặng 

Thái Hòa 3,119 396 133 

Qùy Hợp 108 14 5 

Nghĩa Đàn 10,706 1,359 455 

Tân Kỳ 5,746 729 244 

Anh Sơn 107 14 5 

Tông số 19,787 2,511 841 
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4.3.3.3 Sơ tán hiệu quả 

Bảng 4.23 Giảm số người thương vong đối với kịch bản 1:50 AEP Bản Mồng với việc sơ tán hiệu quả 95%. 

Tất cả các huyện Bị thương vừa phải Bị thương nặng Bị thương rất nặng 

Không sơ tán 1,610 204 68 

Sơ tán 95% 81 10 3 

Bảng 4.24 Giảm số người thương vong đối với kịch bản PMF Bản Mồng với việc sơ tán hiệu quả 95%. 

Tất cả các huyện Bị thương vừa phải Bị thương nặng Bị thương rất nặng 

Không sơ tán 6,175 784 263 

Sơ tán 95% 309 39 13 

Bảng 4.25 Giảm số người thương vong đối với kịch bản vỡ đập Bản Mồng ngày nắng với việc sơ tán hiệu 
quả 95%. 

Tất cả các huyện Bị thương vừa phải Bị thương nặng Bị thương rất nặng 

Không sơ tán 19807 2511 841 

Sơ tán 95% 989 126 42 



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

 

82 Chương 5, Báo cáo nghiên cứu điển hình, Ảnh hưởng của lũ lụt tới cộng đồng ở hạ lưu 
 

4.3.3.4 Sơ tán dân 

Bảng 4.26 Số công trình bị ảnh hưởng và số người phải sơ tán đối với kịch bản 1:50AEP Bản Mồng. 

Bảng4.27 Số công trình bị ảnh hưởng và số người phải sơ tán đối với kịch bản PMF Bản Mồng. 

Bảng 4.28 Số công trình bị ảnh hưởng và số người phải sơ tán đối với kịch bản vỡ đập Bản Mồng ngày nắng. 

Khu vực 

nghiên 

cứu 

Không di dời 
Sơ tán 1 ngày đến 1 

tuần 

Sơ tán 1 tuần đến 1 

tháng 

Sơ tán 1 tháng đến 

6 tháng 

Công 

trình 

Con 

người 

Công 

trình 

Con 

người 

Công 

trình 

Con 

người 

Công 

trình 

Con 

người 

Thái Hòa 7129 28516 465 1860 69 276 519 2076 

Qùy Hợp 263 1052 2 8 0 0 1 4 

Nghĩa Đàn 29035 116140 854 3416 156 624 1363 5452 

Tân Kỳ 15441 61764 307 1228 34 136 401 1604 

Anh Sơn 173 692 32 128 4 16 42 168 

Tổng 

cộng 52042 208164 1660 6640 263 1052 2326 9304 

Khu vực 

nghiên 

cứu 

Không sơ tán 
Sơ tán 1 ngày đến 1 

tuần 

Sơ tán 1 tuần đến 1 

tháng 

Sơ tán 1 tháng đến 

6 tháng 

Công 

trình 

Con 

người 

Công 

trình 

Con 

người  

Công 

trình 

Con 

người 

Công 

trình 

Thái Hòa 4467 17868 759 3036 143 572 2813 11252 

Qùy Hợp 247 988 7 28 1 4 11 44 

Nghĩa Đàn 19641 78564 4098 16392 363 1452 7306 29224 

Tân Kỳ 14270 57080 385 1540 73 292 1455 5820 

Anh Sơn 101 404 15 60 2 8 133 532 

Tổng 

cộng 38726 154904 5264 21056 582 2328 11718 46872 

Khu vực 

nghiên 

cứu 

Không sơ tán 
Sơ tán 1 ngày đến 1 

tuần 

Sơ tán 1 tuần đến 1 

tháng 

Sơ tán 1 tháng đến 

6 tháng 

Công 

trình 

Con 

người 

Công 

trình 

Con 

người  

Công 

trình 

Con 

người 

Công 

trình 

Thái Hòa 7006 28024 528 2112 31 124 617 2468 

Qùy Hợp 203 812 21 84 2 8 40 160 

Nghĩa Đàn 27962 111848 1293 5172 116 464 2037 8148 

Tân Kỳ 15994 63976 115 460 4 16 70 280 

Anh Sơn 229 916 13 52 2 8 7 28 

Tổng 

cộng 51395 205580 1970 7880 155 620 2771 11084 
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4.3.3.5 Thiệt hại cây trồng 

Bảng 4.29 Giá trị thiệt hại cây lương thực đối với kịch bản 1:50 AEP Bản Mồng  bằng triệu VNĐ và đô la Mỹ. 

Huyện Triệu VND Đô la Mỹ 

Thái Hòa 17 804 

Qùy Hợp 1 57 

Nghĩa Đàn 92 4,318 

Tân Kỳ 362 16,953 

Anh Sơn 11 503 

Tổng cộng 484 22,636 

Bảng 4.30 Giá trị thiệt hại cây lương thựcđối với kịch bản PMF Bản Mồng  bằng triệu VNĐ và đô la Mỹ. 

Huyện Triệu VND Đô la Mỹ 

Thái Hòa 42 1,978 

Qùy Hợp 3 163 

Nghĩa Đàn 226 10,584 

Tân Kỳ 565 26,468 

Anh Sơn 25 1,192 

Tổng cộng 863 40,384 

Bảng 4.31 Giá trị thiệt hại cây lương thực đối với kịch bản vỡ đập Bản Mồng ngày nắng bằng triệu VNĐ và đô 
la Mỹ. 

Huyện Triệu VND Đô la Mỹ 

Thái Hòa 20 941 

Qùy Hợp 10 453 

Nghĩa Đàn 150 7,000 

Tân Kỳ 208 9,740 

Anh Sơn 2 74 

Tổng cộng 389 18,209 
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4.3.4 Kết quả đánh giá hậu quả ở đập Sào 

4.3.4.1 Tính toán chi phí hiệt hại và xây dựng lại công trình 

Các bảng dưới đây tính toán số lượng các công trình bị hư hại ở các mức độ khác nhau ở 
năm Huyện chính từ một số kịch bản vỡ đập sôngSào (1:50 AEP, PMF, vỡ đập ngày 
nắng).Kết quả này chỉ đưa ra đối với các công trình bị ngập chứ không phải tất cả các công 
trình trong khu vực nghiên cứu. Kết quả gồm cả chi phí phục hồi, số người thương vong 
trong các trường hợp sơ tán,số người phải di dời, và số cây lương thực bị hư hỏng đối với 
các kịch bản vỡ đập khác nhau. Kết quả cho thấy có sự khác biệt đáng kể giữa các huyện, 
giữa các kịch bản khác nhau đó là hàm hiểm họa (phạm vi sự cố và khoảng cách đến đập 
Bản Mồng) và vùng nguy hiểm ở mỗi huyện (công trình xây dựng, dân số, chính sách sơ tán, 
cây lương thực). 

Bảng 4.32 Số lượng các công trình bị hư hỏng ở mỗi huyện đối với kịch bản PMF đập Sào. 

Huyện 

Không bị 

hư hỏng 

Hư hỏng 

không đáng kể 

Hư hỏng 

nhẹ 

Hư hỏng 

vừa  

Hư hỏng 

nặng 
Rất nặng 

Thái Hòa 0 0 0 0 0 0 

Qùy Hợp 0 0 0 0 0 0 

Nghĩa Đàn 225 124 173 394 332 18 

Tân Kỳ 0 0 0 0 0 0 

Anh Sơn 0 0 0 0 0 0 

Tổng cộng 225 124 173 394 332 18 

Bảng 4.33 Chi phí khôi phục đối với kịch bản PMF đập Sào bằng triệu VNĐ và đô la Mỹ. 

Huyện Triệu VND  Đô la Mỹ 

Thái Hòa 0 0 

Qùy Hợp 0 0 

Nghĩa Đàn 61,400 2,874,545 

Tân Kỳ 0 0 

Anh Sơn 0 0 

Tổng cộng 61,400 2,875,545 

Bảng 4.34 Số lượng các công trình bị hư hỏng ở mỗi huyện đối với kịch bản vỡ đập Sào ngày nắng. 

Huyện 
Không bị 

hư hỏng 

Hư hỏng không 

đáng kể 

Hư hỏng 

nhẹ 

Hư hỏng 

vừa 

Hư hỏng 

nặng 
Rất nặng 

Thái Hòa 0 0 0 0 0 0 

Qùy Hợp 0 0 0 0 0 0 

Nghĩa Đàn 288 259 235 654 409 118 

Tân Kỳ 0 0 0 0 0 0 

Anh Sơn 0 0 0 0 0 0 

Tổng cộng 288 259 235 654 409 118 
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Bảng 4.35 Chi phí khôi phục đối với kịch bản vỡ đập Sào ngày nắng bằng triệu VNĐ và đô la Mỹ. 

Huyện Triệu VND Đô la Mỹ 

Thái Hòa 0 0 

Qùy Hợp 0 0 

Nghĩa Đàn 103,000 4,822,120 

Tân Kỳ 0 0 

Anh Sơn 0 0 

Tổng cộng 103,000 4,822,120 

4.3.4.2 Thương vong 

Không đưa ra số lượng người không bị thương, bị thương không đáng kể và bị thương nhẹ. 

Bảng 4.36 Số người bị thương đáng kể đối với kịch bản PMF đập Sào – trường hợp không sơ tán. 

Huyện Bị thương vừa phải Bị thương nặng Bị thương rất nặng

Thái Hòa 0 0 0 

Qùy Hợp 0 0 0 

Nghĩa Đàn 497 63 21 

Tân Kỳ 0 0 0 

Anh Sơn 0 0 0 

Tổng cộng 497 63 21 

Bảng 4.37 Số người bị thương đáng kể đối với kịch bản PMF đập Sào – trường hợp không sơ tán. 

Huyện Bị thương vừa phải Bị thương nặng Bị thương rất nặng

Thái Hòa 0 0 0 

Qùy Hợp 0 0 0 

Nghĩa Đàn 738 94 31 

Tân Kỳ 0 0 0 

Anh Sơn 0 0 0 

Tổng cộng 738 94 31 

4.3.4.3 Sơ tán hiệu quả 

Các tỷ lệ này được tính toán bên ngoài RiskScape sử dụng kết quả thương vong đã có. 

Bảng 4.38 Giảm số người thương vong đối với kịch bản PMF đập Sào với việc sơ tán hiệu quả 95% 

Tất cả các huyện Bị thương vừa phải Bị thương nặng Bị thương rất nặng 

Không sơ tán 497 63 21 

Sơ tán 95%  25 3 1 

Bảng 4.39 Giảm số người thương vong đối với kịch bản vỡ đập Sào ngày nắng với việc sơ tán hiệu quả 95%. 

Tất cả các huyện Bị thương vừa phải Bị thương nặng Bị thương rất nặng 

Không sơ tán 738 94 31 

Sơ tán 95% 37 5 2 
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4.3.4.4 Sơ tán dân 

Bảng 4.40 Số công trình bị ảnh hưởng và số người phải sơ tán đối với kịch bản PMF đập Sào. 

Khu vực 

nghiên cứu 

Không sơ tán 
Sơ tán 1 ngày đến 

1 tuần 

Sơ tán 1 tuần đến 

1 tháng 

Sơ tán 1 tháng 

đến 6 tháng 

Công 

trình 

Con 

người 

Công 

trình 

Con 

người 

Công 

trình 

Con 

người 

Công 

trình 

Con 

người 

Thái Hòa 8182 32728 0 0 0 0 0 0 

Qùy Hợp 266 1064 0 0 0 0 0 0 

Nghĩa Đàn 30142 120496 697 2788 38 152 531 2124 

Tân Kỳ 16183 64732 0 0 0 0 0 0 

Anh Sơn 251 1004 0 0 0 0 0 0 

Tổng cộng 55024 220096 697 2788 38 152 531 2124 

Bảng 4.41 Số công trình bị ảnh hưởng và số người phải sơ tán đối với kịch bản  vỡ đập Sào ngày nắng. 

Khu vực 

nghiên cứu 

Không sơ tán 
Sơ tán 1 ngày đến 

1 tuần 

Sơ tán 1 tuần đến 

1 tháng 

Sơ tán 1 tháng đến 

6 tháng 

Công 

trình 

Con 

người 

Công 

trình 

Con 

người 

Công 

trình 

Con 

người 

Công 

trình 

Con 

người 

Thái Hòa 8182 32728 0 0 0 0 0 0 

Qùy Hợp 266 1064 0 0 0 0 0 0 

Nghĩa Đàn 29445 117780 1066 4264 46 184 851 3404 

Tân Kỳ 16183 64732 0 0 0 0 0 0 

Anh Sơn 251 1004 0 0 0 0 0 0 

Tổng cộng 54327 217308 1066 4264 46 184 851 3404 

4.3.4.5 Thiệt hại cây trồng 

Bảng 4.42 Giá trị thiệt hại cây lương thực đối với kịch bản PMF đập Sào  bằng triệu VNĐ và đô la Mỹ. 

Huyện Triệu VND Đô la Mỹ 

Thái Hòa 0 0 

Qùy Hợp 0 0 

Nghĩa Đàn 12 567 

Tân Kỳ 0 0 

Anh Sơn 0 0 

Tổng cộng 12 567 

Bảng 4.43 Giá trị thiệt hại cây trồng đối với kịch bản vỡ đập Sào ngày nắng tính bằng triệu VND và đô la Mỹ. 

Huyện Triệu VND Đô la Mỹ 

Thái Hòa 0 0 

Qùy Hợp 0 0 

Nghĩa Đàn 16 765 

Tân Kỳ 0 0 

Anh Sơn 0 0 

Tổng cộng 16 765 
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A1.0 CÁC BẢN ĐỒ ĐỘ SÂU LŨ TỐI ĐA ĐẬP SAO 

 Xả tràn lũ PMF (trường hợp không vỡ đập) 

 Kịch bản vỡ đập ngày nắng 

 Kịch bản vỡ đập do lũ 
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CHÚ GIẢI 
 
ĐỘ SÂU LŨ LỚN NHẤT 

VỊ TRÍ BẢN ĐỒ 

LƯU Ý NGƯỜI SỬ DỤNG 

Biên trên mô hình 

Đập Sào 

Biên dưới mô hình 

1. Các thông tin trong bản đồ này KHÔNG phản ánh
mức độ an toàn của công trình hoặc khả năng xảy ra
sự cố của đập Sào. 
 
2. Không nên sử dụng bản đồ mà không tham khảo
trước báo cáo “Nghiên cứu điển hình, Dự án An toàn
đập và vùng hạ lưu” Tháng 11/2015, trong đó mô tả
các phương pháp xây dựng bản đồ và những hạn chế
của nó. 
 
3. Thời gian di chuyển của lũ (nếu có trên bản đồ)
được tính từ  thời điểm bắt đầu xảy ra vỡ đập. Thời
gian di chuyển thực tế của lũ có thể khác với thời gian
trên bản đồ. 

 

Road Bridge 

River Centreline 

đỉnh lũ 
(dd:hh:mm) 

Khoảng cách 
từ đập 

Bắt đầu xảy ra 
lũ (dd:hh:mm) 

Dự án Nghiên cứu Viet Nam – New 
Zealand về An toàn đập và vùng hạ lưu 

(DDCSI) 
ĐÁNH GIÁ HIỂM HỌA LŨ LỤT Ở ĐẬP 

SÀO 

Xả lũ đập tràn PMF  

Bản đồ độ sâu lũ lớn nhất 
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Biên dưới mô hình 

Biên trên mô hình 

Đập Sào 
CHÚ GIẢI 

ĐỘ SÂU LŨ LỚN NHẤT 

VỊ TRÍ BẢN ĐỒ 

LƯU Ý NGƯỜI SỬ DỤNG 

Đỉnh lũ 
(dd:hh:mm) 

Khoảng cách 
từ đập 

Bắt đầu xảy ra 
lũ (dd:hh:mm) 

Road Bridge 

River Centreline 

1. Các thông tin trong bản đồ này KHÔNG phản ánh
mức độ an toàn của công trình hoặc khả năng xảy ra
sự cố của đập Sào. 
 
2. Không nên sử dụng bản đồ mà không tham khảo
trước báo cáo “Nghiên cứu điển hình, Dự án An toàn
đập và vùng hạ lưu” Tháng 11/2015, trong đó mô tả
các phương pháp xây dựng bản đồ và những hạn chế
của nó. 
 
3. Thời gian di chuyển của lũ (nếu có trên bản đồ)
được tính từ  thời điểm bắt đầu xảy ra vỡ đập. Thời
gian di chuyển thực tế của lũ có thể khác với thời gian
trên bản đồ. 
 

Dự án Việt Nam – New Zealand 
Về An toàn Đập và vùng hạ lưu (DDCSI) 

ĐẬP SÀO 
ĐÁNH GIÁ HIỂM HỌA LŨ LỤT 

Xả tràn PMF + Vỡ đập tràn khẩn cấp 

Bản đồ độ sâu lũ lớn nhất 

Đập tràn khẩn 
cấp sông Sào 
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Biên giới mô hình 

Biên trên mô hình 

Đập Sào 
CHÚ GIẢI 

VỊ TRÍ BẢN ĐỒ 

LƯU Ý NGƯỜI SỬ DỤNG 

Dự án Việt Nam – New Zealand 
Về An toàn Đập và vùng hạ lưu (DDCSI) 

ĐẬP SÀO 
ĐÁNH GIÁ HIỂM HỌA LŨ LỤT 

Vỡ đập chính ngày nắng 

Bản độ độ sâu lũ lớn nhất 

1. Các thông tin trong bản đồ này KHÔNG phản ánh 
mức độ an toàn của công trình hoặc khả năng xảy ra 
sự cố của đập Sào. 
 
2. Không nên sử dụng bản đồ mà không tham khảo 
trước báo cáo “Nghiên cứu điển hình, Dự án An toàn 
đập và vùng hạ lưu” Tháng 11/2015, trong đó mô tả 
các phương pháp xây dựng bản đồ và những hạn chế 
của nó. 
 
3. Thời gian di chuyển của lũ (nếu có trên bản đồ) 
được tính từ  thời điểm bắt đầu xảy ra vỡ đập. Thời 
gian di chuyển thực tế của lũ có thể khác với thời gian 
trên bản đồ. 

 

ĐỘ SÂU LŨ LỚN NHẤT Đỉnh lũ 
(dd:hh:mm) 

Khoảng cách 
từ đập 

Bắt đầu xảy ra 
lũ (dd:hh:mm) 

Road Bridge 

River Centreline 
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A2.0 BAN MONG DAM MAXIMUM FLOOD DEPTH MAPS 

 1 in 50 AEP Spillway Release (no dam failure) 

 PMF Spillway Release (no dam failure) 

 Sunny Day Failure of Ban Mong Closure Dam 

 Flood Failure of Ban Mong Closure Dam 

 

 Sunny Day Failure of Chau Binh Saddle Dam 

 Flood Failure of Chau Binh Saddle Dam 
  



 

 

Trang này c  tr ng có ch  ý. 
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Bản đồ này do Liên danh GNS Science International 
Limited (GNS), Damwatch Projects Limited (Damwatch) 
của New Zealand  và Đại học Thủy Lợi (ĐHTL) của Việt 
Nam  xây dựng trong khuôn khổ Dự án viện trợ của Bộ 
Ngoại giao và Thương mại New Zealand (MFAT). GNS, 
Damwatch, ĐHTL và các công ty liên kết (cũng như tất cả 
các lãnh đạo, nhân viên hoặc nhà thầu) sẽ không chịu trách 
nhiệm về bất cứ tổn thất, thiệt hại hay chi phí trực tiếp hoặc 
gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc tham khảo 
báo cáo này của bất cứ tổ chức hay cá nhân nào. 
 
Bản đồ nền do Trung tâm đo đạc Bản đồ, Cục Đo đạc và 
Bản đồ, Hà Nội (COASMD) cung cấp. Đã đăng ký bản 
quyền. 

CHÚ GIẢI 
ĐỘ SÂU LŨ LỚN NHẤT 

VỊ TRÍ BẢN ĐỒ 

LƯU Ý NGƯỜI DÙNG 

1. Các thông tin trong bản đồ này KHÔNG phản ánh
mức độ an toàn của công trình hoặc khả năng xảy ra
sự cố của đập Bản Mồng. 
 
2. Không nên sử dụng bản đồ mà không tham khảo
trước báo cáo “Nghiên cứu điển hình, Dự án An toàn
đập và vùng hạ lưu” Tháng 11/2015, trong đó mô tả
các phương pháp xây dựng bản đồ và những hạn chế
của nó. 
 
3. Thời gian di chuyển của lũ (nếu có trên bản đồ)
được tính từ  thời điểm bắt đầu xảy ra vỡ đập. Thời
gian di chuyển thực tế của lũ có thể khác với thời gian
trên bản đồ. 

 

Đập Bản Mồng  

Dự án Việt Nam – New Zealand 
Về An toàn Đập và vùng hạ lưu (DDCSI) 

 
ĐẬP BẢN MỒNG 

ĐÁNH GIÁ HIỂM HỌA LŨ LỤT 

Xả tràn 1:50 AEP 

Bản đồ độ sâu lũ lớn nhất 
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Bản đồ này do Liên danh GNS Science International 
Limited (GNS), Damwatch Projects Limited (Damwatch) 
của New Zealand  và Đại học Thủy Lợi (ĐHTL) của Việt 
Nam  xây dựng trong khuôn khổ Dự án viện trợ của Bộ 
Ngoại giao và Thương mại New Zealand (MFAT). GNS, 
Damwatch, ĐHTL và các công ty liên kết (cũng như tất cả 
các lãnh đạo, nhân viên hoặc nhà thầu) sẽ không chịu trách 
nhiệm về bất cứ tổn thất, thiệt hại hay chi phí trực tiếp hoặc 
gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc tham khảo 
báo cáo này của bất cứ tổ chức hay cá nhân nào. 
 
Bản đồ nền do Trung tâm đo đạc Bản đồ, Cục Đo đạc và 
Bản đồ, Hà Nội (COASMD) cung cấp. Đã đăng ký bản 
quyền. 

CHÚ GIẢI 
ĐỘ SÂU LŨ LỚN NHẤT 

Vị trí bản đồ 

LƯU Ý NGƯỜI SỬ DỤNG 

1. Các thông tin trong bản đồ này KHÔNG phản ánh
mức độ an toàn của công trình hoặc khả năng xảy ra
sự cố của đập Bản Mồng. 
 
2. Không nên sử dụng bản đồ mà không tham khảo
trước báo cáo “Nghiên cứu điển hình, Dự án An toàn
đập và vùng hạ lưu” Tháng 11/2015, trong đó mô tả
các phương pháp xây dựng bản đồ và những hạn chế
của nó. 
 
3. Thời gian di chuyển của lũ (nếu có trên bản đồ)
được tính từ  thời điểm bắt đầu xảy ra vỡ đập. Thời
gian di chuyển thực tế của lũ có thể khác với thời gian
trên bản đồ. 

 

Dự án Việt Nam – New Zealand 
Về An toàn Đập và vùng hạ lưu (DDCSI) 

 
ĐẬP BẢN MỒNG 

ĐÁNH GIÁ HIỂM HỌA LŨ LỤT 

Xả tràn 1:50 AEP 

Bản đồ độ sâu lũ lớn nhất 
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Bản đồ này do Liên danh GNS Science International 
Limited (GNS), Damwatch Projects Limited (Damwatch) 
của New Zealand  và Đại học Thủy Lợi (ĐHTL) của Việt 
Nam  xây dựng trong khuôn khổ Dự án viện trợ của Bộ 
Ngoại giao và Thương mại New Zealand (MFAT). GNS, 
Damwatch, ĐHTL và các công ty liên kết (cũng như tất cả 
các lãnh đạo, nhân viên hoặc nhà thầu) sẽ không chịu trách 
nhiệm về bất cứ tổn thất, thiệt hại hay chi phí trực tiếp hoặc 
gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc tham khảo 
báo cáo này của bất cứ tổ chức hay cá nhân nào. 
 
Bản đồ nền do Trung tâm đo đạc Bản đồ, Cục Đo đạc và 
Bản đồ, Hà Nội (COASMD) cung cấp. Đã đăng ký bản 
quyền. 

1. Các thông tin trong bản đồ này KHÔNG phản ánh
mức độ an toàn của công trình hoặc khả năng xảy ra
sự cố của đập Bản Mồng. 
 
2. Không nên sử dụng bản đồ mà không tham khảo
trước báo cáo “Nghiên cứu điển hình, Dự án An toàn
đập và vùng hạ lưu” Tháng 11/2015, trong đó mô tả
các phương pháp xây dựng bản đồ và những hạn chế
của nó. 
 
3. Thời gian di chuyển của lũ (nếu có trên bản đồ)
được tính từ  thời điểm bắt đầu xảy ra vỡ đập. Thời
gian di chuyển thực tế của lũ có thể khác với thời gian
trên bản đồ. 

 

CHÚ GIẢI 
ĐỘ SÂU LŨ LỚN NHẤT 

Vị trí bản đồ 

LƯU Ý NGƯỜI SỬ DỤNG 

Dự án Việt Nam – New Zealand 
Về An toàn Đập và vùng hạ lưu (DDCSI) 
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Xả tràn 1:50 AEP 

Bản đồ độ sâu lũ lớn nhất 
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Bản đồ này do Liên danh GNS Science International 
Limited (GNS), Damwatch Projects Limited (Damwatch) 
của New Zealand  và Đại học Thủy Lợi (ĐHTL) của Việt 
Nam  xây dựng trong khuôn khổ Dự án viện trợ của Bộ 
Ngoại giao và Thương mại New Zealand (MFAT). GNS, 
Damwatch, ĐHTL và các công ty liên kết (cũng như tất cả 
các lãnh đạo, nhân viên hoặc nhà thầu) sẽ không chịu trách 
nhiệm về bất cứ tổn thất, thiệt hại hay chi phí trực tiếp hoặc 
gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc tham khảo 
báo cáo này của bất cứ tổ chức hay cá nhân nào. 
 
Bản đồ nền do Trung tâm đo đạc Bản đồ, Cục Đo đạc và 
Bản đồ, Hà Nội (COASMD) cung cấp. Đã đăng ký bản 
quyền. 

CHÚ GIẢI 
ĐỘ SÂU LŨ LỚN NHẤT 

Vị trí bản đồ 

LƯU Ý NGƯỜI DÙNG 

1. Các thông tin trong bản đồ này KHÔNG phản ánh
mức độ an toàn của công trình hoặc khả năng xảy ra
sự cố của đập Bản Mồng. 
 
2. Không nên sử dụng bản đồ mà không tham khảo
trước báo cáo “Nghiên cứu điển hình, Dự án An toàn
đập và vùng hạ lưu” Tháng 11/2015, trong đó mô tả
các phương pháp xây dựng bản đồ và những hạn chế
của nó. 
 
3. Thời gian di chuyển của lũ (nếu có trên bản đồ)
được tính từ  thời điểm bắt đầu xảy ra vỡ đập. Thời
gian di chuyển thực tế của lũ có thể khác với thời gian
trên bản đồ. 

 

Dự án Việt Nam – New Zealand 
Về An toàn Đập và vùng hạ lưu (DDCSI) 

 
ĐẬP BẢN MỒNG 

ĐÁNH GIÁ HIỂM HỌA LŨ LỤT 

Xả tràn 1:50 AEP 

Bản đồ độ sâu lũ lớn nhất 



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

 

 Chương 5, Báo cáo nghiên cứu điển hình, Ảnh hưởng của lũ lụt tới cộng đồng ở hạ lưu 
 

Bản đồ này do Liên danh GNS Science International 
Limited (GNS), Damwatch Projects Limited (Damwatch) 
của New Zealand  và Đại học Thủy Lợi (ĐHTL) của Việt 
Nam  xây dựng trong khuôn khổ Dự án viện trợ của Bộ 
Ngoại giao và Thương mại New Zealand (MFAT). GNS, 
Damwatch, ĐHTL và các công ty liên kết (cũng như tất cả 
các lãnh đạo, nhân viên hoặc nhà thầu) sẽ không chịu trách 
nhiệm về bất cứ tổn thất, thiệt hại hay chi phí trực tiếp hoặc 
gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc tham khảo 
báo cáo này của bất cứ tổ chức hay cá nhân nào. 
 
Bản đồ nền do Trung tâm đo đạc Bản đồ, Cục Đo đạc và 
Bản đồ, Hà Nội (COASMD) cung cấp. Đã đăng ký bản 
quyền. 

1. Các thông tin trong bản đồ này KHÔNG phản ánh
mức độ an toàn của công trình hoặc khả năng xảy ra
sự cố của đập Bản Mồng. 
 
2. Không nên sử dụng bản đồ mà không tham khảo
trước báo cáo “Nghiên cứu điển hình, Dự án An toàn
đập và vùng hạ lưu” Tháng 11/2015, trong đó mô tả
các phương pháp xây dựng bản đồ và những hạn chế
của nó. 
 
3. Thời gian di chuyển của lũ (nếu có trên bản đồ)
được tính từ  thời điểm bắt đầu xảy ra vỡ đập. Thời
gian di chuyển thực tế của lũ có thể khác với thời gian
trên bản đồ. 

 

CHÚ GIẢI 

Vị trí bản đồ 

LƯU Ý NGƯỜI DÙNG 

Dự án Việt Nam – New Zealand 
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CHÚ GIẢI 
ĐỘ SÂU LŨ LỚN NHẤT Bản đồ này do Liên danh GNS Science International 

Limited (GNS), Damwatch Projects Limited (Damwatch) 
của New Zealand  và Đại học Thủy Lợi (ĐHTL) của Việt 
Nam  xây dựng trong khuôn khổ Dự án viện trợ của Bộ 
Ngoại giao và Thương mại New Zealand (MFAT). GNS, 
Damwatch, ĐHTL và các công ty liên kết (cũng như tất cả 
các lãnh đạo, nhân viên hoặc nhà thầu) sẽ không chịu trách 
nhiệm về bất cứ tổn thất, thiệt hại hay chi phí trực tiếp hoặc 
gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc tham khảo 
báo cáo này của bất cứ tổ chức hay cá nhân nào. 
 
Bản đồ nền do Trung tâm đo đạc Bản đồ, Cục Đo đạc và 
Bản đồ, Hà Nội (COASMD) cung cấp. Đã đăng ký bản 
quyền. Vị trí bản đồ 

LƯU Ý NGƯỜI 
DÙNG 1. Các thông tin trong bản đồ này KHÔNG phản ánh
mức độ an toàn của công trình hoặc khả năng xảy ra
sự cố của đập Bản Mồng. 
 
2. Không nên sử dụng bản đồ mà không tham khảo
trước báo cáo “Nghiên cứu điển hình, Dự án An toàn
đập và vùng hạ lưu” Tháng 11/2015, trong đó mô tả
các phương pháp xây dựng bản đồ và những hạn chế
của nó. 
 
3. Thời gian di chuyển của lũ (nếu có trên bản đồ)
được tính từ  thời điểm bắt đầu xảy ra vỡ đập. Thời
gian di chuyển thực tế của lũ có thể khác với thời gian
trên bản đồ. 
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CHÚ GIẢI 
ĐỘ SÂU LŨ LỚN NHẤT Bản đồ này do Liên danh GNS Science International 

Limited (GNS), Damwatch Projects Limited (Damwatch) 
của New Zealand  và Đại học Thủy Lợi (ĐHTL) của Việt 
Nam  xây dựng trong khuôn khổ Dự án viện trợ của Bộ 
Ngoại giao và Thương mại New Zealand (MFAT). GNS, 
Damwatch, ĐHTL và các công ty liên kết (cũng như tất cả 
các lãnh đạo, nhân viên hoặc nhà thầu) sẽ không chịu trách 
nhiệm về bất cứ tổn thất, thiệt hại hay chi phí trực tiếp hoặc 
gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc tham khảo 
báo cáo này của bất cứ tổ chức hay cá nhân nào. 
 
Bản đồ nền do Trung tâm đo đạc Bản đồ, Cục Đo đạc và 
Bản đồ, Hà Nội (COASMD) cung cấp. Đã đăng ký bản 
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2. Không nên sử dụng bản đồ mà không tham khảo
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3. Thời gian di chuyển của lũ (nếu có trên bản đồ)
được tính từ  thời điểm bắt đầu xảy ra vỡ đập. Thời
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Chú giải 
ĐỘ SÂU LŨ LỚN NHẤT Bản đồ này do Liên danh GNS Science International 

Limited (GNS), Damwatch Projects Limited (Damwatch) 
của New Zealand  và Đại học Thủy Lợi (ĐHTL) của Việt 
Nam  xây dựng trong khuôn khổ Dự án viện trợ của Bộ 
Ngoại giao và Thương mại New Zealand (MFAT). GNS, 
Damwatch, ĐHTL và các công ty liên kết (cũng như tất cả 
các lãnh đạo, nhân viên hoặc nhà thầu) sẽ không chịu trách 
nhiệm về bất cứ tổn thất, thiệt hại hay chi phí trực tiếp hoặc 
gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc tham khảo 
báo cáo này của bất cứ tổ chức hay cá nhân nào. 
 
Bản đồ nền do Trung tâm đo đạc Bản đồ, Cục Đo đạc và 
Bản đồ, Hà Nội (COASMD) cung cấp. Đã đăng ký bản 
quyền. Vị trí bản đồ 

Lưu ý người sử 
dụng 1. Các thông tin trong bản đồ này KHÔNG phản ánh
mức độ an toàn của công trình hoặc khả năng xảy ra
sự cố của đập Bản Mồng. 
 
2. Không nên sử dụng bản đồ mà không tham khảo
trước báo cáo “Nghiên cứu điển hình, Dự án An toàn
đập và vùng hạ lưu” Tháng 11/2015, trong đó mô tả
các phương pháp xây dựng bản đồ và những hạn chế
của nó. 
 
3. Thời gian di chuyển của lũ (nếu có trên bản đồ)
được tính từ  thời điểm bắt đầu xảy ra vỡ đập. Thời
gian di chuyển thực tế của lũ có thể khác với thời gian
trên bản đồ. 
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Chú giải 
ĐỘ SÂU LŨ LỚN NHẤT Bản đồ này do Liên danh GNS Science International 

Limited (GNS), Damwatch Projects Limited (Damwatch) 
của New Zealand  và Đại học Thủy Lợi (ĐHTL) của Việt 
Nam  xây dựng trong khuôn khổ Dự án viện trợ của Bộ 
Ngoại giao và Thương mại New Zealand (MFAT). GNS, 
Damwatch, ĐHTL và các công ty liên kết (cũng như tất cả 
các lãnh đạo, nhân viên hoặc nhà thầu) sẽ không chịu trách 
nhiệm về bất cứ tổn thất, thiệt hại hay chi phí trực tiếp hoặc 
gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc tham khảo 
báo cáo này của bất cứ tổ chức hay cá nhân nào. 
 
Bản đồ nền do Trung tâm đo đạc Bản đồ, Cục Đo đạc và 
Bản đồ, Hà Nội (COASMD) cung cấp. Đã đăng ký bản 
quyền. Vị trí bản đồ 

Lưu ý người sử 
dụng 1. Các thông tin trong bản đồ này KHÔNG phản ánh
mức độ an toàn của công trình hoặc khả năng xảy ra
sự cố của đập Bản Mồng. 
 
2. Không nên sử dụng bản đồ mà không tham khảo
trước báo cáo “Nghiên cứu điển hình, Dự án An toàn
đập và vùng hạ lưu” Tháng 11/2015, trong đó mô tả
các phương pháp xây dựng bản đồ và những hạn chế
của nó. 
 
3. Thời gian di chuyển của lũ (nếu có trên bản đồ)
được tính từ  thời điểm bắt đầu xảy ra vỡ đập. Thời
gian di chuyển thực tế của lũ có thể khác với thời gian
trên bản đồ. 

 

Dự án Việt Nam – New Zealand 
Về An toàn Đập và vùng hạ lưu (DDCSI) 

 
ĐẬP BẢN MỒNG 

ĐÁNH GIÁ HIỂM HỌA LŨ LỤT 

Vỡ đập phụ Bản Mồng Ngày nắng 

Bản đồ độ sâu lũ lớn nhất 

Peak Flood 
Arrival 
(dd:hh:mm) 

Distance from 
dam 

Initial Flood 
Arrival 
(dd:hh:mm) 



Dự án An toàn Đập và Vùng hạ lưu - Tháng 11 năm 2015 
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Chú giải 
ĐỘ SÂU LŨ LỚN NHẤT Bản đồ này do Liên danh GNS Science International 

Limited (GNS), Damwatch Projects Limited (Damwatch) 
của New Zealand  và Đại học Thủy Lợi (ĐHTL) của Việt 
Nam  xây dựng trong khuôn khổ Dự án viện trợ của Bộ 
Ngoại giao và Thương mại New Zealand (MFAT). GNS, 
Damwatch, ĐHTL và các công ty liên kết (cũng như tất cả 
các lãnh đạo, nhân viên hoặc nhà thầu) sẽ không chịu trách 
nhiệm về bất cứ tổn thất, thiệt hại hay chi phí trực tiếp hoặc 
gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc tham khảo 
báo cáo này của bất cứ tổ chức hay cá nhân nào. 
 
Bản đồ nền do Trung tâm đo đạc Bản đồ, Cục Đo đạc và 
Bản đồ, Hà Nội (COASMD) cung cấp. Đã đăng ký bản 
quyền. Vị trí bản đồ 

Lưu ý người sử 
dụng 1. Các thông tin trong bản đồ này KHÔNG phản ánh 
mức độ an toàn của công trình hoặc khả năng xảy ra 
sự cố của đập Bản Mồng. 
 
2. Không nên sử dụng bản đồ mà không tham khảo 
trước báo cáo “Nghiên cứu điển hình, Dự án An toàn 
đập và vùng hạ lưu” Tháng 11/2015, trong đó mô tả 
các phương pháp xây dựng bản đồ và những hạn chế 
của nó. 
 
3. Thời gian di chuyển của lũ (nếu có trên bản đồ) 
được tính từ  thời điểm bắt đầu xảy ra vỡ đập. Thời 
gian di chuyển thực tế của lũ có thể khác với thời gian 
trên bản đồ. 
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Chú giải 
ĐỘ SÂU LŨ LỚN NHẤT Bản đồ này do Liên danh GNS Science International 

Limited (GNS), Damwatch Projects Limited (Damwatch) 
của New Zealand  và Đại học Thủy Lợi (ĐHTL) của Việt 
Nam  xây dựng trong khuôn khổ Dự án viện trợ của Bộ 
Ngoại giao và Thương mại New Zealand (MFAT). GNS, 
Damwatch, ĐHTL và các công ty liên kết (cũng như tất cả 
các lãnh đạo, nhân viên hoặc nhà thầu) sẽ không chịu trách 
nhiệm về bất cứ tổn thất, thiệt hại hay chi phí trực tiếp hoặc 
gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc tham khảo 
báo cáo này của bất cứ tổ chức hay cá nhân nào. 
 
Bản đồ nền do Trung tâm đo đạc Bản đồ, Cục Đo đạc và 
Bản đồ, Hà Nội (COASMD) cung cấp. Đã đăng ký bản 
quyền. Vị trí bản đồ 

Lưu ý người sử 
dụng 1. Các thông tin trong bản đồ này KHÔNG phản ánh
mức độ an toàn của công trình hoặc khả năng xảy ra
sự cố của đập Bản Mồng. 
 
2. Không nên sử dụng bản đồ mà không tham khảo
trước báo cáo “Nghiên cứu điển hình, Dự án An toàn
đập và vùng hạ lưu” Tháng 11/2015, trong đó mô tả
các phương pháp xây dựng bản đồ và những hạn chế
của nó. 
 
3. Thời gian di chuyển của lũ (nếu có trên bản đồ)
được tính từ  thời điểm bắt đầu xảy ra vỡ đập. Thời
gian di chuyển thực tế của lũ có thể khác với thời gian
trên bản đồ. 
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Chú giải 
ĐỘ SÂU LŨ LỚN NHẤT Bản đồ này do Liên danh GNS Science International 

Limited (GNS), Damwatch Projects Limited (Damwatch) 
của New Zealand  và Đại học Thủy Lợi (ĐHTL) của Việt 
Nam  xây dựng trong khuôn khổ Dự án viện trợ của Bộ 
Ngoại giao và Thương mại New Zealand (MFAT). GNS, 
Damwatch, ĐHTL và các công ty liên kết (cũng như tất cả 
các lãnh đạo, nhân viên hoặc nhà thầu) sẽ không chịu trách 
nhiệm về bất cứ tổn thất, thiệt hại hay chi phí trực tiếp hoặc 
gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc tham khảo 
báo cáo này của bất cứ tổ chức hay cá nhân nào. 
 
Bản đồ nền do Trung tâm đo đạc Bản đồ, Cục Đo đạc và 
Bản đồ, Hà Nội (COASMD) cung cấp. Đã đăng ký bản 
quyền. Vị trí bản đồ 

Lưu ý người sử 
dụng 1. Các thông tin trong bản đồ này KHÔNG phản ánh
mức độ an toàn của công trình hoặc khả năng xảy ra
sự cố của đập Bản Mồng. 
 
2. Không nên sử dụng bản đồ mà không tham khảo
trước báo cáo “Nghiên cứu điển hình, Dự án An toàn
đập và vùng hạ lưu” Tháng 11/2015, trong đó mô tả
các phương pháp xây dựng bản đồ và những hạn chế
của nó. 
 
3. Thời gian di chuyển của lũ (nếu có trên bản đồ)
được tính từ  thời điểm bắt đầu xảy ra vỡ đập. Thời
gian di chuyển thực tế của lũ có thể khác với thời gian
trên bản đồ. 
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CHÚ GIẢI 
ĐỘ SÂU LŨ LỚN NHÂT 

Bản đồ này do Liên danh GNS Science International 
Limited (GNS), Damwatch Projects Limited (Damwatch) 
của New Zealand  và Đại học Thủy Lợi (ĐHTL) của Việt 
Nam  xây dựng trong khuôn khổ Dự án viện trợ của Bộ 
Ngoại giao và Thương mại New Zealand (MFAT). GNS, 
Damwatch, ĐHTL và các công ty liên kết (cũng như tất cả 
các lãnh đạo, nhân viên hoặc nhà thầu) sẽ không chịu trách 
nhiệm về bất cứ tổn thất, thiệt hại hay chi phí trực tiếp hoặc 
gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc tham khảo 
báo cáo này của bất cứ tổ chức hay cá nhân nào. 
 
Bản đồ nền do Trung tâm đo đạc Bản đồ, Cục Đo đạc và 
Bản đồ, Hà Nội (COASMD) cung cấp. Đã đăng ký bản 
quyền. 

Vị trí bản đồ 

LƯU Ý NGƯỜI SỬ 
DỤNG 1. Các thông tin trong bản đồ này KHÔNG phản ánh 
mức độ an toàn của công trình hoặc khả năng xảy ra 
sự cố của đập Bản Mồng. 
 
2. Không nên sử dụng bản đồ mà không tham khảo 
trước báo cáo “Nghiên cứu điển hình, Dự án An toàn 
đập và vùng hạ lưu” Tháng 11/2015, trong đó mô tả 
các phương pháp xây dựng bản đồ và những hạn chế 
của nó. 
 
3. Thời gian di chuyển của lũ (nếu có trên bản đồ) 
được tính từ  thời điểm bắt đầu xảy ra vỡ đập. Thời 
gian di chuyển thực tế của lũ có thể khác với thời gian 
trên bản đồ. 
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Chú giải 
ĐỘ SÂU LŨ LỚN NHẤT 

Bản đồ này do Liên danh GNS Science International 
Limited (GNS), Damwatch Projects Limited (Damwatch) 
của New Zealand  và Đại học Thủy Lợi (ĐHTL) của Việt 
Nam  xây dựng trong khuôn khổ Dự án viện trợ của Bộ 
Ngoại giao và Thương mại New Zealand (MFAT). GNS, 
Damwatch, ĐHTL và các công ty liên kết (cũng như tất cả 
các lãnh đạo, nhân viên hoặc nhà thầu) sẽ không chịu trách 
nhiệm về bất cứ tổn thất, thiệt hại hay chi phí trực tiếp hoặc 
gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc tham khảo 
báo cáo này của bất cứ tổ chức hay cá nhân nào. 
 
Bản đồ nền do Trung tâm đo đạc Bản đồ, Cục Đo đạc và 
Bản đồ, Hà Nội (COASMD) cung cấp. Đã đăng ký bản 
quyền. 

Vị trí bản đồ 

Lưu ý người sử 
dụng 
1. Các thông tin trong bản đồ này KHÔNG phản ánh
mức độ an toàn của công trình hoặc khả năng xảy ra
sự cố của đập Bản Mồng. 
 
2. Không nên sử dụng bản đồ mà không tham khảo
trước báo cáo “Nghiên cứu điển hình, Dự án An toàn
đập và vùng hạ lưu” Tháng 11/2015, trong đó mô tả
các phương pháp xây dựng bản đồ và những hạn chế
của nó. 
 
3. Thời gian di chuyển của lũ (nếu có trên bản đồ)
được tính từ  thời điểm bắt đầu xảy ra vỡ đập. Thời
gian di chuyển thực tế của lũ có thể khác với thời gian
trên bản đồ. 
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Chú giải 
ĐỘ SÂU LŨ LỚN NHẤT 

Bản đồ này do Liên danh GNS Science International 
Limited (GNS), Damwatch Projects Limited (Damwatch) 
của New Zealand  và Đại học Thủy Lợi (ĐHTL) của Việt 
Nam  xây dựng trong khuôn khổ Dự án viện trợ của Bộ 
Ngoại giao và Thương mại New Zealand (MFAT). GNS, 
Damwatch, ĐHTL và các công ty liên kết (cũng như tất cả 
các lãnh đạo, nhân viên hoặc nhà thầu) sẽ không chịu trách 
nhiệm về bất cứ tổn thất, thiệt hại hay chi phí trực tiếp hoặc 
gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc tham khảo 
báo cáo này của bất cứ tổ chức hay cá nhân nào. 
 
Bản đồ nền do Trung tâm đo đạc Bản đồ, Cục Đo đạc và 
Bản đồ, Hà Nội (COASMD) cung cấp. Đã đăng ký bản 
quyền. 

Vị trí bản đồ 

Lưu ý người sử 
dụng 1. Các thông tin trong bản đồ này KHÔNG phản ánh
mức độ an toàn của công trình hoặc khả năng xảy ra
sự cố của đập Bản Mồng. 
 
2. Không nên sử dụng bản đồ mà không tham khảo
trước báo cáo “Nghiên cứu điển hình, Dự án An toàn
đập và vùng hạ lưu” Tháng 11/2015, trong đó mô tả
các phương pháp xây dựng bản đồ và những hạn chế
của nó. 
 
3. Thời gian di chuyển của lũ (nếu có trên bản đồ)
được tính từ  thời điểm bắt đầu xảy ra vỡ đập. Thời
gian di chuyển thực tế của lũ có thể khác với thời gian
trên bản đồ. 
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các phương pháp xây dựng bản đồ và những hạn chế
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1.0 GIỚI THIỆU 

1.1 PHẠM VI 

Báo cáo nghiên cứu điển hình này trình bày ứng dụng của các phương pháp đã nêu chi tiết 
trong phần Hướng dẫn sáng kiến an toàn đập và cộng đồng ở hạ lưu (DDSCI, 2015) để 
nâng cao an toàn đập, cũng như thực hành quản lý rủi ro thiên tai cho các cộng đồng sống ở 
hạ lưu đập. 

Phương pháp luận này được áp dụng cho một đập hiện tại (Sao) và một đập đang xây dựng 
(Bản Mòng) ở tỉnh Nghệ An. Xem Chương 1 để biết địa điểm, các thông số chính và mô tả 
về các đập Sao và Bản Mòng. 

Phần sau đây cung cấp phương pháp luận và danh sách các cải tiến đề xuất để nâng cao an 
toàn đập (Phần 2.0) và quản lý rủi ro thiên tai (Phần 3.0) liên quan đến các đập Sao và Bản 
Mòng. 

1.2 MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ 

Mức độ thời gian và nguồn lực để thực hiện đánh giá "An toàn đập và quản lý rủi ro thiên tai" 
được nêu trong Hướng dẫn DDCSI (2015) cần phù hợp với qui mô, độ phức tạp và tiềm 
năng tác động hạ lưu của đập hoặc hồ chứa được đánh giá. 

Ba cấp độ đánh giá khác nhau (sơ bộ, trung bình và chi tiết) được đưa ra trong Hướng dẫn 
DDCSI (2015). 

Đánh giá trung bình/chi tiết được thực hiện cho các đập Sao và Bản Mòng. Những lý do để 
áp dụng đánh giá trung bình/chi tiết được nêu trong Chương 1, Phần 1.4.3 và 1.4.4 của 
nghiên cứu điển hình này. 

Phân tích mô tả trong các phần sau nói chung dựa trên cách tiếp cận trung bình nêu trong 
Hướng dẫn DDCSI (2015) (tham khảo Bảng 1.1). 

Bảng 1.1 Tóm tắt mức độ đánh giá được sử dụng. 

Thành phần  Đập Sao  Đập Bản Mòng  

An toàn đập Trung bình 

(Phần 2.0) 

Trung bình 

(Phần 2.0) 

Quản lý rủi ro thiên tai Trung bình 

(Phần 3.0) 

Chi tiết 

(Phần 3.0) 
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2.0 QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP 

2.1 GIỚI THIỆU 

Phương pháp luận chungđể thực hiện đánh giá an toàn đập cho các đập Sao và Bản Mòng 
là nhất quán với Hướng dẫn DDCSI (2015) và được tóm tắt như sau: 

1. Tập hợp và rà soát các thông tin sẵn có về quản lý an toàn đập, bao gồm:  

˗ Chương trình vận hành và duy tu  

˗ Kế hoạch sẵn sàng khẩn cấp  

2. Xác định các vấn đề an toàn đập từ: 

˗ Giám sát và kiểm tra  

˗ Rà soát an toàn đập  

˗ Đánh giá các chế độ sự cố tiềm năng (xem Chương 4 của Nghiên cứu điển hình)  

3. Xác lập cải thiện các khiếm khuyết trong an toàn đập được xác định  

Dựa trên thông tin tập hợp được về các đập Bản Mòng và Sao, các thiếu sót trong quản lý 
an toàn đập hiện tại và vấn đề an toàn trong tương lai đã được xác định, và đề xuất cải tiến 
sẽ được nêu trong các phần sau.  
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2.2 THU THẬP VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HIỆN CÓ VỀ AN TOÀN ĐẬP 

2.2.1 Giới thiệu 

Hướng dẫn DDCSI (2015) đưa ra các yêu cầu điển hình của một chương trình an toàn đập. 
Các yêu cầu này được tóm tắt như sau: 

 Chương trình vận hành và bảo trì: 

Một chương trình vận hành và bảo trì là một tập hợp các qui trình chính thức để đảm 
bảo rằng một đập và hồ chứa vận hành và bảo trìđầy đủ. Chương trình cần được 
chính thức đưa vàoKế hoạch vận hành và bảo trì, và bao gồm các thông tin sau đây 
An Operation and Maintenance Program is a formal set of procedures to ensure that a 
dam and reservoir is adequately operated and maintained. The program should be 
formally documented in an Operations and Maintenance Plan, and contain information 
on the following: 

˗ Qui trình vận hành 

˗ Qui trình bảo trì 

˗ Qui trình theo dõi và giám sát 

˗ Bảo trì và chạy thử thiết bị kiểm soát dòng chảy 

 Kế hoạch sẵn sàng ứng phó khẩn cấp: 

Một kế hoạch sẵn sàng ứng phó khẩn cấp (EPP) là một kế hoạch chính thức để xác 
định các tình huống khẩn cấp trong tương lai tại một đập, và quy định các qui trìnhthực 
hiện trong trường hợp khẩn cấp để giảm thiểu hậu quả xấu cho hạ lưu trong tương lai. 

Thông tin về các hạng mục liệt kê ở trên được thu thập từ công ty quản lý vận hành đập 
Sao (QLKTCTTL Nghĩa Đàn). Phần 2.2.2 trình bày kết quả đánh giá chương trình an toàn 
đập Sao. 

Đập Bản Mòng hiện đang được xây dựng nên thông tin về chương trình an toàn đập là 
chưa có để đánh giá - tham khảo phần 2.2.3. 

2.2.2 Đập Sao 

Không có tài liệu chính thức nào phác thảo việc vận hành và bảo trì của đập Sao. 

Tuy nhiên các nguyên tắc vận hành bắt buộc cho hồ chứa Sao đã được đưa vào Quyết định 
số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Những nguyên tắc vận hành này 
đã được đánh giá.  

Một chỉ tiêu cho các phương pháp bảo trì đập được xác định khi thảo luận với cán bộ Sở NN 
& PTNT và Công ty QLKTCTTL Nghĩa Đàn chịu trách nhiệm về vận hành và bảo trì đập Sao 
trong lần thực địa tháng 11 năm 2014.  

Các quy tắc vận hành tràn hiện có trong Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND đã được đánh giá 
và được mô tả đồ họa trong Hình 2.1. Mực nước hồ chứa mục tiêu vào cuối mùa mưa (cuối 
tháng 11) tương đương với Mực nước cấp đầy đủ (75,7 m). Điều này nghĩa là có mực nước 
tối đa lưu trữ cho thủy lợi vào đầu mùa khô. 
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Hình 2.1 Mực nước mục tiêu của hồ chứa Sao cuối các tháng. 

Từ việc dẫn lũ đã mô tả trước đây trong Chương 3 của Nghiên cứu điển hình này, hồ chứa 
Sao có đủ năng lực để dẫn lũ thiết kế đáng kể (1 trong 100 AEP) và kiểm soát luồng lũ vào (1 
trong 500 AEP) bằng cách sử dụng công suất hồ chứa giữa Mức nước cung cấp đầy đủ và 
đỉnh đập. 

Theo đó, các quy tắc xả lũhiện nay cho vận hành đập tràn có cửa, trình bày trongHình 2.1, 
được coi là thích hợp cho việc dẫnlũ, và có ít cơ hội để cải thiện đặc biệt là khi xem xét nhu 
cầu trữ nước cho thủy lợi vào đầu mùa khô. Tuy nhiên, như đã nêu trong Phần 3.0, việc 
thông tin liên lạc với chủ sở hữu đập có dự định xả lũvề phía dân cư ở hạ lưucần được tăng 
cường. 

2.2.3 Đập Bản Mòng 

Không có tài liệu vận hành và bảo trì hoặc Kế hoạch sẵn sàng khẩn cấp cho đập này vì đập 
đang trong quá trình xây dựng, và tài liệu này sẽ được chuẩn bị khi việc xây dựng gần hoàn 
thành. 

Do kích thước và tác động tiềm năng về phía hạ lưu của đập Bản Mòng, Kế hoạch vận hành 
và bảo trì cần được các chuyên gia độc lập đánh giá sau khi hoàn thành. 

Mực nước ở ngưỡng đập (+78.4 m)

Ngày/tháng

MÙA KHÔ 

Mực nước ở ngưỡng tràn xả lũ khẩn cấp (+76.77 m) – các cửa tràn xả lũ có thể mở hết  

MÙA MƯA 

M
ự

c 
n
ư
ớ

c 

Mực nước dâng bình thường (+75.7 m) – các cửa tràn xả lũ có thể mở
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2.3 XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ VỀ AN TOÀN ĐẬP 

2.3.1 Giới thiệu 

Các phần nhỏ sau đây phác thảo các vấn đề an toàn đập cho các đập Sao và Bản Mòng. 
Các vấn đề an toàn đập đã được xác định từ: 

 Đánh giá tài liệu chương trình an toàn đập và thảo luận  

 Đánh giá các chế độ sự cố trong tương lai  

 Kiểm tra trực quan và thảo luận với cán bộ Sở NN & PTNT và cán bộ quản lý đập  

2.3.2 Đập Sao 

2.3.2.1 Các vấn đề được xác định từ đánh giá chương trình an toàn đập  

Theo kết quả đánh giá các quy tắc vận hành và thảo luận với cán bộ Sở NN & PTNT và 
nhân viênquản lýđập, có thể kết luận rằng Chương trình vận hành và bảo trì cần được mở 
rộng và bao gồm các vấn đề sau: 

1. Các qui trình vận hành và bảo trì hồ chứa cần được chính thức xây dựng và phác thảo 
các thủ tục trước khi lập kế hoạch vận hành và duy trì tất cả các cơ chế liên quan đến 
đập bao gồm các van điều khiển cửa xả và cửa tràn. 

2. Các yêu cầu theo dõi và giám sát cần được đưa vào văn bản qui định và bao gồm: 

˗ Kiểm trađập định kỳ (hàng tháng hoặc hàng tuần) bởi cán bộ được đào tạo nắm 
rõ về các Chế độ sự cố tiềm năng của đập (xem Phần 2.3), đọc được công cụ 
quan trắc đập(máy đo áp suất và ngưỡng thấm), và mô tả quan sát các thành 
phần của đập.  

˗ Ghi lại có hệ thống các lần đọc và quan sát từ các công cụ quan trắc, bao gồm 
lưu trữ dữ liệu tại một địa điểm hoặc mạng lưới đáng tin cậy và có thể truy cập  
được  

˗ Dữ liệu từ các công cụ quan trắc và quan sát được xem xét tính nhất quán, 
những dữ liệu không nhất quán được kiểm tra và xác minh, và dữ liệu đã xem 
xét được lưu trữ một cách an toàn. 

˗ Dữ liệu ghi lại từ công cụ quan trắc và các quan sát được thẩm định định kỳ, 
theochương trình an toànđập, để đánh giá độ an toàn của đập. 

3. Cần lập ra các yêu cầu kiểm tra an toàn đập định kỳ và thực hiện theo từng khoảng 
thời gian như sau, theo Nghị định 72: 

˗ Kiểm traan toàn đập hàng tháng hoặc hàng tuần  

˗ Kiểm travận hành đập hàng năm  

˗ Kiểm tra xác nhậnan toàn đập 7 năm một lần  

˗ Kiểm tra có mục đích đặc biệt  

4. Cần chuẩn bị một Kế hoạch sẵn sàng ứng phó khẩn cấp bao gồm các bản đồ ngập lụt 
lũ nêu trong Chương 5 của Nghiên cứu điển hình này  

5. Cần chuẩn bị và xây dựngcác qui trình để xác định và quản lý các vấn đề an toàn đập 

6. Cần tăng cường thông tin liên lạc giữa chủ sở hữu đập với người dân ở hạ nguồn về 
dự định xả tràn (tham khảo Phần 3.0 để biết thêm thông tin). 
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2.3.2.2 Các vấn đề được xác định từ PFMA  

Các chế độ sự cố tiềm năng của đập Sao đã được xác định trong Chương 4 của Nghiên cứu 
điển hình.Các chế độ sự cố tiềm năng chính của đậpSao được liệt kê trong Bảng 2.1. 

Các giải pháp tiềm năng để nâng cao an toàn đập, cụ thể cho các chế độ sự cố chính đã 
được xác định cho đập Sao, cũng được tóm tắt trong Bảng 2.1. 

Bảng 2.1 Các chế độ sự cố tiềm năng chính của đập Sao. 

STT Chế độ sự cố tiềm năng Các giải pháp nâng cao an toàn đập 

1 Xói lở bên trong (ống dẫn) dọc theo đường dẫn 

nước tưới xuyên qua kè đập chính hoặc phụ 

không được kiểm tra dẫn đến hư hỏng kè. 

Kiểm tra chương trình giám sát hiện tại để xác 

định xem hiện tượng thấm tại khu vực hạ lưu 

của đường dẫn có được theo dõi thường xuyên 

hay không. Nếu hiện tượng thấm tại khu vực này 

không được thường xuyên theo dõi, thì cần xây 

dựng biện pháp ngăn ngừa và quan trắc thấm (ví 

dụ,trang bị máy lọc trong đường dẫn), và lắp đặt 

nếu có thể. 

2 Rung chuyển động đất gây ra một vết nứt ngang 

xuyên qua đập chính hoặc kè đập phụ, gây ra hư 

hại. 

Bao gồm kiểm tra sau động đất lớn trong chế độ 

kiểm tra chương trình an toàn đập Sao.Việc 

kiểm tra phải được thực hiện nhanh chóng sau 

khi có động đất lớn và bao gồm kiểm tra đỉnh kè 

và sườn dốc phía hạ lưu. Kiến thức của các nhà 

thầu địa phương với khả năng ngăn chặn một 

vết nứt rò rỉ cần được đưa vàoKế hoạch chuẩn 

bị ứng phó khẩn cấp. Cũng cần xem xét khả 

năng cung ứng các vật liệu chặn dòng hiện có tại 

chỗ. 

3 Rung chuyển động đất làm đổ tháp tràn hỗ trợ 

cơ chế nâng cửa tràn, làm cửa tràn không hoạt 

động và không thể mở ra để chuyển tải một 

đợtlũ vượt đỉnh và gây hư hỏng đập. 

Đánh giá năng lực và khả năng xói lở khi lũ vượt 

đỉnh của tràn xả khẩn cấp để xác định liệu nó có 

thể bảo vệ kè đập chính và đập phụ không bị hư 

hại trong lũkhi các cửa tràn xả chính không hoạt 

động được. Nếu tràn xả khẩn cấp không đủ khả 

năng ngăn lũ vượt đỉnh đập chính và đập phụ khi 

cửa chính tràn không hoạt động,thì cần nâng 

cấp tháp cửa tràn chính. Việc nâng cấp cần 

được ưu tiên dựa vào thời gian trở lại của trận 

động đất có thể gây thiệt hại cho tháp tràn xả lũ.  

Nhiều chế độ sự cố tiềm năng cần các thông tin bổ sung để xử lý hoặc đánh giá cẩn trọng. 
Các chế độ sự cố tiềm năng này đã được liệt kê trong Bảng 2.2 cho đập Sao.Danh sách các 
chế độ sự cố tiềm năng cần đưa ra thứ tự ưu tiên trên cơ sở rủi ro tiềm năng và khối lượng 
công việc cần làm để có thêm thông tin như đã liệt kê trong Bảng 2.2. Cần xây dựng các 
phương án giảm thiểu các chế độsự cố tiềm năng này (theoBảng 2.1) nếu thấy những sự cố 
này là có thật sau khi đã thu thập và phân tíchthông tin. 
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Bảng 2.2 Các chế độ sự cố tiềm năng đập Sao cần thêm thông tin. 

Mô tả các chế độ sự cố tiềm năng  Thông tin cần thêm  

Nước tràn qua đập và cửa  xả lũ không mở (mất điện 

hoặckhông hoạt động) hoặc lũ vượt quá năng lực xả 

và vượt qua tràn xả lũ khẩn cấp  

 Ước tính độ sạt lở vượt đỉnh của đập tràn khẩn 

cấp 

 Điều tra độ tin cậy của nguồn điện phụ cho cửatràn 

Hư hại dốc kè đập do động đất 

 Xác nhận tải động đất thiết kế tối đa 

 Xác định các thuộc tính của đất xây dựng bờ kè. 

 Phân tích tính ổn định cho động đất với độ nâng 

mặt đất đỉnh 0.4g 

Sạt lở bên trong bờ kè đập chính hoặc đập phụ do vật 

liệu không tương thích 
 Kiểm tra thiết kế bộ lọc và khả năng tương thích 

Cửa tràn không thể thực hiện tải thủy lực (các cửa tràn 

khác nhau từ bản vẽ xây dựng), cửa không xả được 

dòng chảykhông kiểm soát  

 Kiểm tra cấu trúc của các cửa tràn đã cài đặt  

2.3.2.3 Các vấn đề được xác định sau khi kiểm tra  

Trong chuyến thực địa tháng 11/2014, nhữngđề xuất bổ sung cho quản lý an toàn đập tổng 
thể đã được xác định dựa trên quan sát và thảo luận với cán bộ Sở NN & PTNT chịu trách 
nhiệm về độ an toàn của đập Sao: 

 Kiểm soát thảm thực vật trên đập chính và bờ kè tràn xả hạ lưu (cần tạo thuận lợi cho 
quan sát thấm trên mặt hạ lưu). 

 Điều tra độ trữ nước tại hạ lưuchân kè chính (để thiết lập và tạo điều kiện quan trắc 
thấmnếu có hiện tượng thấm qua bờ kè). 
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2.3.3 Đập Bản Mòng 

2.3.3.1 Các vấn đề được xác định sau khi đánh giá Chương trình an toàn đập   

Đập Bản Mòng hiện đang được xây dựng, do đó chưa có chương trình an toàn đập để 
đánh giá. 

2.3.3.2 Các vấn đề được xác định trong PFMA  

Các chế độ sự cố tiềm năng của đập Bản Mòng được nêu trong Chương 4 của Nghiên cứu 
điển hình.Các chế độ sự cố tiềm năng đã xác nhận của đập Bản Mòng được liệt kê trong 
Bảng 2.3. 

Các phương án tiềm năng nâng cao an toàn đập, cụ thể cho các chế độ sự cố đã xác nhận, 
được xác định cho đập Bản Mòng, cũng được tóm tắt trong bảng 2.3. 

Bảng 2.3 Mực nước mục tiêu của hồ chứa Sao vào cuốitháng. 

STT  Chế độ sự cố tiềm năng  Các phương án nâng cao an toàn đập 

1 Một trận lũ cực lớn (lớn hơn khả năng xả tràn đập 

chính 1 trong 1.000 xác suất vượt đỉnh hàng năm) 

gây ra lũ vượt đỉnh và làm hỏng đập chặn dòng. 

Nâng cao đập chặn dòng để ngăn lũ vượt đỉnh 

trong một trận lũ cực lớn. Có thể đạt được bằng 

cách nâng thiết kế tường chân mái. 

2 Trong quá trình xây dựng bờ kè đập chặn 

dòng,một trận lũ xảy ra, vượt quá năng lực của hai 

cống trong đập chính, lần lượt gây ra vượt tràn và 

hư hỏng một phần đập chặn dòng đã xây dựng. 

Rủi ro hư hại liên quan đến thời gian xây dựng đập 

chặn dòng và loại hình đập. Việc xây dựng bờ kè 

đập rất nhanh có thể làm giảm rủi ro tới mức chấp 

nhận được. Ngoài ra, một loại đập khác (ví dụ 

RCC hoặc bê tông mặt đá) có thể tồn tại khi lũ 

vượt đỉnh, có thể làm giảm rủi ro tới mức chấp 

nhận được. 

3 Sự cố đập thượng lưu hay đập sạt lở là tạo ra một 

dòng chảy lớn vào hồ chứa Bản Mòng gây ra trọng 

lực bê tông đập chính và đập chặn dòng bị vượt 

đỉnh. Đập chặn dòng (đập đất) dễ bị vượt đỉnh và 

gặp sự cố. 

Nâng đập chặn dòng để ngăn lũ vượt đỉnh (xem 

PFM số 1).  

Bao gồm quan sát lở đất lớn bằng radio phần trên 

lưu vực sau trận mưa cực lớn và động đất trong 

Kế hoạch sẵn sàng ứng phó khẩn cấp. 

Nhiều chế độ sự cố tiềm năng cần thông tin bổ sung để xử lý hoặc đánh giá tính xác thực. Các 
chế độ sự cố tiềm năng này được liệt kê trong Bảng 2.4 cho đập Bản Mòng.Danh sách chế độ 
sự cố tiềm năng cần đặt thứ tự ưu tiên dựa trên rủi ro tiềm năng và khối lượng công việc cần 
làm để có thêm thông tin theodanh sách trong Bảng 2.4. Cần xây dựng các phương án giảm 
thiểu chế độ sự cốtiềm năng (theo Bảng 2.3) nếu những sự cố này là xác thực sau khi thông tin 
bổ sung đã được thu thập và phân tích. 
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Bảng 2.4 Các chế độ sự cố tiềm năng của đập Bản Mòng cần thêm thông tin. 

Mô tả chế độ sự cố tiềm năng Thông tin cần thêm 

Xói lở bên trong thân đập chặn dòng hình thành một ống 

dẫn tới thượng lưu thông qua thân đập gây ra sự cố 

 Bộ lọc thiết kế tương thích để kiểm tra tính đầy 

đủ của đặc tính vật liệu lọc  

 Đánh giáđảm bảo chất lượng và giám sát thực 

địa sau khi xây dựng xong 

Trong quá trình xây dựng bờ kè đập chặn dòng bằng đất, 

một trận lũ xảy ra vượt quá năng lực của hai cống trong 

đập chính, tiếp đó gây vượt đỉnh và hư hỏng một phần 

đập chặn dòng đã xây dựng. 

 Chế độ sự cố xác thực (loại II), cho đến khi 

công suất thiết kế cống được chứng minh là đủ 

để tải lũ thiết kế trong quá trình xây dựng đập 

chặn dòng bằng đất  

2.3.3.3 Các vấn đề được xác định sau khi kiểm tra  

Đập Bản Mòng hiện đang được xây dựng, vì vậy các vấn đề an toàn đập chưa được xác 
định sau khi kiểm tra thực địa. 
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3.0 QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI 

3.1 GIỚI THIỆU 

Các phương pháp nêu trong Hướng dẫn DDCSI (2015) đã được sử dụng để đánh giá lập kế 
hoạch và thực hành quản lý rủi ro thiên tai (DRM) liên quan đến các đậpSao và Bản Mòng. 
Phương pháp tổng thể để đánh gia lập kế hoạch DRM được tóm tắt trong Hình 3.1. 

Các đề xuất đã được đưa ra để cải thiện việc lập kế hoạch và thực hànhDRM hiện nay. Việc 
đánh giá DRM có sử dụng những phát hiện từ Chương 5 của Nghiên cứu điển hình về việc 
lập kế hoạch và khả năng ứng phó lũ lụt liên quan đến đập. 

 
Hình 3.1 Phương pháp đánh giá lập kế hoạch khẩn cấp (DRM). 
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PHÂN TÍCH RỦI RO 
Đánh giá các điều tiết hiện có 

Xác định khả năng xảy ra và tác động của từng rủi ro chính 

ĐÁNH GIÁ VÀ SẮP XẾP ƯU TIÊN RỦI RO 
Xác định mức độ rủi ro 

Quyết định chấp nhận hoặc hành động 
Thiết lập các hành động ưu tiên

HÀNH ĐỘNG 
Xác định các chiến lược xử lý 
Chuẩn bị kế hoạch hành động 
Thực hiện kế hoạch hành động
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3.2 GIỚI THIỆU CHUNG 

3.2.1 Bối cảnh 

Khu vực điều tra của nghiên cứu điển hình sông Hiếu tỉnh Nghệ An bao gồm hạ lưu của đập 
Bản Mòng đang xây dựng và hạ lưu đập Sao hiện có (Hình 3.2). Đập Bản Mòng ở trên 
nhánh chính của sông Hiếu, và đập Sao trên sông Sao, một nhánh của sông Hiếu.Ranh giới 
phía nam của khu vực nghiên cứu hạ lưu là điểm giao của sông Hiếu và sông Cảở phía tây 
bắc huyện Anh Sơn. 

Khu vực nghiên cứu điển hình hạ lưu bao gồm 4 huyện và một thị xã.Có một số hoạt động 
công nghiệp lớn trong khu vực nghiên cứu (ví dụ, chế biến mía đường, các nhà máy chế 
tạo), nhưng các hoạt động kinh tế chính trong khu vực nghiên cứu là nông nghiệp và các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 
Hình 3.2 Khu vực nghiên cứu điển hình và các vùng phụ cận. Tím: Hồ chứa Bản Mòng (trái, đang xây dựng 
tiếp theo) và hồ chứaSao (phải); các huyện: 1: Quỳ Hợp; 2:Nghĩa Đàn; 3: Thái Hòa; 4: Tân Kỳ; 5: Anh Sơn; 6: 
Quỳ Châu (không bị ảnh hưởng bởi các tác động hạ lưu, trừ khu vực hồ chứa Bản Mòng). 

Hồ chứa 

Đường giao thông 

Sông 

Ranh giới huyện 

Chú giải
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Bảng 3.1 Tổng quan dân số khu vực nghiên cứu hạ lưu. 

Huyện hoặc thị xã  Dân số  
Diện tích  

km2 

Mật độ dân số 

(người/km2) 

Quỳ Hợp 119690 942 127 

Thái Hòa (thị xã) 67427 135 499 

Nghĩa Đàn 158006 617 256 

Tân Kỳ 132531 726 182 

Anh Sơn 110311 603 183 

3.2.2 Rủi ro lũ lụt trên sông Hiếu 

Địa hình của khu vực hạ lưu chủ yếu là đồi dốc và đồng bằng ven sông vớiphần lớn các khu 
đô thị nằm ngoài diện tích ngập lụt của sông Hiếu.Lưu vựclũ là khu vực nông nghiệp thâm 
cảnh; chủ yếu là canh tác lúa. Những trận lụt lớn gây thiệt hại đã xảy ra trong khu vực 
nghiên cứu. Sự kiện lũ lớn gần đây nhất là do lượng mưa từ cơn bão Lekima năm 2007. Lũ 
lụt ven sông của các khu vực xây dựng không phải là vấn đề chính trong khu vực nghiên 
cứu vìphần lớn các khu đô thị nằm ngoài diện tích ngập lụt của sông Hiếu. 

Việc lập kế hoạch và thực hành quản lý rủi ro lũ lụt hiện nay dựa vào kinh nghiệm trong quá 
khứ và kiến thức địa phương. Việc vận hành đập Sao đã thay đổi rủi ro lũ lụt trực tiếp từ đập 
đếnhạ lưu. Việc vận hành đập Bản Mòng sẽ giới thiệu các kịch bản lũ lụt vỡ đập tiềm năng 
đã mô tả trong Chương 5 của Nghiên cứu điển hình. Trên sông Hiếu, chính quyền đã không 
lập kế hoạch DRM trước cho các trận lũ có cường độ như những cơn lũ trình bày trong 
nghiên cứu điển hình của chúng tôi, cộng đồng ở hạ nguồn không có kinh nghiệm lập kế 
hoạch và ứng phó với lũ lụt liên quan đến đập,và số người bị ảnh hưởng trong tương lai có 
thể lớn hơn những lần trước đây. 

Việc lập kế hoạch và ứng phó lũ lụt liên quan tới đập đòi hỏi sự hiểu biết về các khu vực có 
nguy cơ rủi ro, dân cư và các tài sản bị ảnh hưởng, và năng lực và khả năng của tổ chức 
thực hiện DRM để quản lý rủi ro và đưa ra các giải pháp dài hạn để giảm thiểu nguy cơ. 

Chính phủ Việt Nam đã xác định an toàn đập và lũ lụt liên quan đến đập là vấn đề ưu tiên. 
Tổn thất về người trong lũ lụt liên quan đến đập là mối quan tâm chính. Tác động tới nông 
nghiệp và các ngành kinh tế khác cũng được ưu tiên cao.Giảm thiểu rủi ro dài hạn cho 
người dân, nhà cửa, đời sống và tài sản cộng đồng là kết quả lý tưởng của các hoạt động 
DRM; tuy nhiên, trong giai đoạn ngắn và trung hạn,việc lập kế hoạch DRM cần tập trung vào 
bảo vệ an toàn tính mạng như lập kế hoạch sơ tán và ứng phó ngăn ngừa thương vong và 
tổn thất kinh tế. 
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3.2.3 Các chủ đề và hoạt động DRM 

Để đưa ra một phạm vi và khuôn khổ phân tích DRM rõ ràng, cần xác định các chủ đề chính 
để xem xét khi đánh giá. Đối với phân tích ở mức trung bình, các chủ đề sau đây đã được 
dùng để thẩm định: 

 Các hệ thống giám sát (thời tiết) 

 Vai trò và trách nhiệm (các cấp) 

 Hiểu biết của địa phương về hiểm họa và hậu quả 

 Liên kết và thông tin liên lạc giữa chính quyền huyện, tỉnh và trung ương 

 Sơ tán và sẵn sàng ứng phó 

 Hệ thống cảnh báo, bao gồm hệ thống báo động công cộng 

 Quản lý rủi ro thiên taidựa vào cộng đồng 

 Thực hành và diễn tập 

 Giám sát và đánh giá  

 Các hoạt động giảm thiểu rủi ro (ví dụ, qui hoạch sử dụng đất)  

3.2.4 Điều tra DRM 

Việc lập kế hoạch và thực hành DRM hiện cótrong khu vực nghiên cứu đã được một đội 
chuyên gia điều tra. Nhóm nghiên cứu bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực hậu quả và 
mức độ tổn thương củaTrường Đại học thủy lợi (ĐHTL), Hà Nội; chuyên gia lĩnh vực lập kế 
hoạch sơ tán và hệ thống báo động công cộng, hoạt động cộng đồng và qui trình cảnh báo 
đầu cuối từ GNS Science, Niu Di-lân; và chuyên gia thực hành và lý thuyếtDRM, bao gồm cả 
ứng phó và lập kế hoạch sẵn sàng hành động của Trung tâm hợp tác nghiên cứu thảm họa, 
Niu Di-lân. 

Các phần sau đây mô tả qui trình tiếp theo trong vùng nghiên cứu sông Hiếu: đánh giá tổ 
chức thực hiện DRM cho lũ lụt liên quan đếnđập, xác định các khu vực tiềm năng để cải 
thiện quy hoạch và thực hànhhiện có, và đề xuất các ví dụ và các mẫu hình hiện tại có thể 
áp dụng khi cải tiến. 
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3.3 PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH DRM 

3.3.1 Giới thiệu chung 

Phần này mô tả hoạt động quy hoạch quản lý rủi ro thiên tai (DRM) và thực hành hiện có đã 
được điều tra tại khu vực nghiên cứu sông Hiếu. Các phương pháp được mô tả cho phân 
tích DRM cấp trung trong Hướng dẫn DDCSI (2015) đã được áp dụng. Để biết thêm thông 
tin về các bước trong một phân tích toàn diện và chi tiết, vui lòng tham khảo các phần nhỏ 
liên quan đến phân tích chi tiết trong Hướng dẫn DDCSI (2015). 

Các phương pháp cấp trung bình được áp dụng là: 

1. Xác lập bối cảnh 

2. Xác định rủi ro – xem xét kết quả phân tích hậu quả mô tả trong Chương 5 của Nghiên 
cứu điển hình 

3. Phân tích rủi ro – rủi ro hiện được quản lý như thế nào? 

a. Xác định các cơ quan chính tham gia vào DRM tại từng cấp; 
b. Xem xét tất cả các thông tin có sẵn và yêu cầu thêm thông tin từ các cơ quan, 

nếu cần. 
c. Tạo sơ đồ qui trình và tóm tắt hoạt động thực hành DRM hiện nay, vai trò và 

trách nhiệm 
d. Xác nhận hoặc cập nhật hiểu biết về tổ chức thực hiện hiện nay thông qua các 

cuộc họp và hội thảo với các cơ quan chịu trách nhiệm về DRM  
e. Đánh giá tổ chức thực hiện và năng lực hiện nay để quản lý các kịch bản lũ lụt 

4. Đánh giá và đề xuất các phương pháp để giải quyết những thiếu sót chính và thực 
hiện cải tiến 

5. Hành động - đề xuất các mẫu hình hoặc qui trình lập kế hoạch để giải quyết những 
thiếu sót nghiêm trọng và thực hiện cải tiến 
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3.3.2 Xác định rủi ro lũ lụt 

Chương 5 của Nghiên cứu điển hình mô tả mười kịch bản lũ lụt; ba kịch bản cho đập Sao, 
sáu cho đập Bản Mòng, và một kịch bản chuẩn dựa trên trận lụt trong cơn bão Lekima 
2007.Các kịch bản hữu ích cho việc xem xét đánh giá DRM đã được lựa chọn.Các kịch bản 
được lựa chọn đưa ra một loạt các mức độ ngập lụt và hậu quả.Kịch bản đập Sao đưa ra 
các tác động đã được địa phương hóa tất cả nằm trong huyện Nghĩa Đàn, trong khi kịch bản 
Bản Mòng bao gồm chiều dài của khu vực nghiên cứu. Các kịch bản được lựa chọn đưa vào 
nghiên cứu điển hình DRM được liệt kê trong Bảng 3.2, và phần tóm tắt những hậu quả trực 
tiếp liên quan đến quy hoạch DRM được nêu trong Bảng 3.3. 

Bảng 3.2 Kịch bản lũ lụt để thẩm định khả năng và năng lực DRM. 

Đập  Các kịch bản lũ lụt  Loại lũ lụt  

Đập Sao  Mức nước lũ tối đa có thể xảy ra tại đập Sao  

Sự cố đập trong 'ngày nắng' tại đập Sao  

Xả lũ đập tràn  

Lũ do sự cố đập  

Đập Bản Mòng Lũ xác suất dự đoán trung bình 1 trong 50 

Mức nước lũ tối đa có thể xảy ra tại đập Bản Mòng  

Sự cố đập trong 'ngày nắng' tại đập Bản Mòng  

Xả lũ đập tràn  

Xả lũ đập tràn  

Lũ do sự cố đập  

Bảng 3.3 Tóm tắt các hậu quả tiềm năng quan trọng để lập kế hoạch DRM (* tổng số trong tỉnh). 

 Mức nước 

lũ tối đa có 

thể xảy ra 

tại đập Sao  

Sự cố trong 

'ngày nắng' 

tại đập Sao 

Lũ xác suất dự 

đoán trung 

bình 1 trong 50 

Bản Mòng 

Mức nước lũ 

tối đa có thể 

xảy ra tại đập 

Bản Mòng 

Sự cố đập 

trong 'ngày 

nắng' tại đập 

Bản Mòng 

Số người bị ảnh hưởng 

bởi ngập lụt (với độ sâu 

bất kỳ) 

5064 7852 16996 70256 19584 

Số lượng công trình 

không sử dụng được 

trong > 1 tháng 

531 851 372 11,718 2771 

Số người bị di dời trong 

hơn 1 tháng 
2124 7852 9304 46872 11084 

Số người có nguy cơ bị 

tổn hại nghiêm trọng 

hoặc nguy cấp 

84 125 272 1046 3352 

Giảm các thương tích 

nghiêm trọng với tỉ lệ sơ 

tán 95%  

4 6 13 52 168 

Số lượng công trình bị 

thiệt hại nghiêm trọng 

hoặc nguy cấp  

350 1063 1181 8391 1909 

Các chi phí kinh tế cho sửa chữa công trình và tái thiết 

Triệu VND  61,400 103,463 280,654 1,397,750 341,694 

US$ 2,874,544 4,843,785 13,140,000 65,526,503 15,991,293 

* Tổng số trong huyện được cung cấp trong báo cáo nghiên cứu điển hìnhvề tác động hạ lưu. 
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3.3.3 Thu thập các dữ liệu có sẵn 

Cách tiếp cận toàn bộ lưu vực được áp dụng để xác định khả năng và năng lực DRM hiện 
tại, trong đó có xem xét tới: lập kế hoạch, thông tin liên lạc và thực hành từ quốc gia đến 
cấp xã. Bảng 3.4 tóm tắt các thông tin đã sử dụng trong phân tích này, và các phương 
pháp thu thập ở tất cả các cấp. Từng nguồn thông tin được mô tả chi tiết hơn trong phần 
sau của báo cáo. 

Các phần từ 3.2.1 - 3.2.5 mô tả các thông tin có sẵn và được tập hợp để xây dựng hiểu biết 
ban đầu về tổ chức thực hiện DRM. 

Bảng 3.4 Thông tin tìm được về tổ chức thực hiện DRM. 

Loại thông tin Phương pháp thu thập Các cấp có thể áp dụng 

 Hậu quả củacác sự kiện lũ lụt liên quan đến 

đập  

 Bản đồ các kịch bản lũ lụt hiển thị các địa 

điểm có nguy cơ cao 

 Dự án DDCSI, 10 kịch bản 

lũ  

 Lập mô hình rủi ro, 6 kịch 

bản  

Huyện  

Xã  

 Pháp luật và chính sách của chính phủ về 

DRM 

 Đánh giá các chính sách 

 Gặp gỡ các cán bộ 

Toàn quốc  

Tỉnh  

 Kế hoạch và qui trình vận hành, 

 Chuỗi lệnh cho thông tin liên lạc  

 Vai trò và trách nhiệm  

 Hội thảo và họp  

 Văn bản chính thức yêu 

cầu cung cấp thông tin  

Toàn quốc  

Tỉnh  

Huyện  

Xã  

 Các phương pháp thông tin liên lạc và nội 

dung thông điệp 

 Hệ thống cảnh báo, bao gồm hệ thống báo 

động công cộng  

 Văn bản yêu cầu cung cấp 

thông tin  

 Hội thảo và họp  

 Phỏng vấn  

Toàn quốc  

Tỉnh  

Huyện  

Xã  

 Kinh nghiệm DRM cấp làng xã về rủi ro   Phỏng vấn  Xã  

 Vai trò của tổ chức phi chính phủ trong 

hoạch định DRM  

 Phỏng vấn  Toàn quốc  

 Thông tin về ứng phó và phục hồi đối với 

các sự kiện lũ lụt trước đây ở khu vực sông 

nghiên cứu  

 Rà soát báo cáo của các 

tổ chức phi chính phủ  

 Phỏng vấn  

Toàn quốc  

Tỉnh  

Huyện  

Xã  

 Lập kế hoạch sử dụng đất đề phòng lũ lụt   Phỏng vấn  Toàn quốc  

Tỉnh  
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3.3.3.1 Pháp luật và hướng dẫn của chính phủ về DRM tại Việt Nam  

Nguồn trực tuyến và văn bản in các chính sách, kế hoạch, hướng dẫn và pháp luật có liên 
quan đã được thu thập. Những tài liệu bao gồm Hướng dẫn an toàn đập VNCOLD (2012) và 
Qui trình vận hành đập Sao (quyết định số 06/2008/QĐ-UBND). 

Việt Nam đã ban hành luật mới về quản lý rủi ro thiên tai: Luật phòng chống thiên tai (Luật 
số 33/2013/QH13). Luật này bao gồm tất cả các hiểm họa thiên nhiên và cung cấp một 
khuôn khổ toàn diện để lậpkế hoạch DRM.Trước khi luật này được thông qua, các hiểm họa 
về khí tượng và địa vật lý được điều chỉnh trong các pháp lệnh riêng biệt, và có hơn 100 
pháp lệnh có liên quan đến lập kế hoạch DRM (Red Cross, 2014). Cơ cấu quản lý thảm họa 
lũ lụt của Uỷ ban phòng chống lụt bão (CSFCs) cấp quốc gia, tỉnh, huyện và xã được hình 
thành trước khi có luật này và tiếp tục chịu sự điều chỉnh của luật này. Luật năm 2013 bao 
gồm các điều khoản về hệ thống cảnh báo sớm, lập bản đồ rủi ro và quản lý rủi ro thiên tai 
dựa vào cộng đồng (cũng như các yếu tố về mã công trình và qui hoạch sử dụng đất), đưa 
ra một khuôn khổ toàn diện tiến hành các hoạt động và lập kế hoạch DRM ở tất cả các cấp, 
bao gồm quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM). Để vận hành an toàn đập, văn 
bản pháp luật có liên quan là Nghị định số 72/2007/NĐ-CP về quản lý an toàn đập (2007), và 
đối với sự an toàn của các đập lớn, các hướng dẫn đã được xây dựng; Sổ tay an toàn đập 
VNCOLD (2012). 

3.3.3.2 Chiến lược và kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai 

Trên thế giới, chính sách quản lý rủi ro thiên tai tốt nhất bắt đầu từ dưới lên, trong đó cộng 
đồng và các thành viên được khuyến khích và có thể hiểu những rủi ro chính họ phải đối mặt 
để có thể làm giảm khả năng hay hậu quả của các hiểm họa cụ thể liên quan đến họ. Các chỉ 
số quản lý rủi ro hiệu quả cấp cộng đồng bao gồm: 

 Đánh giá các rủi ro chính và các tác động tiềm năng trực tiếp và gián tiếp  

 Giảm rủi ro theo mùa, và kế hoạch hoặc thực hànhứng phó  

 Quản lý sử dụng đất và hạ tầng dài hạn có tính đến rủi ro 

 Tránh các rủi ro lớn  

 Sẵn sàng ứng phó  

 Nắm rõ về cảnh báo và các qui trình thông tin liên lạc  

 Các kế hoạch sơ tán – bao gồm cảnh báo, dẫn đường, chỗ trú, cứu trợ, và  

 Lập kế hoạch phục hồi sau thảm họa có tính đến rủi ro và giảm thiểu rủi ro  

Tại Việt Nam, tài liệu hướng dẫn các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai là Chiến lược quốc gia 
phòng, chống, ứng phó và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 (CCFSC, 2009). Mục tiêu của 
chiến lược là tách khỏi các mô hình tập trung ứng phó truyền thống để: 

 Lồng ghép quản lý rủi ro vào các kế hoạch phát triển và quản lý kinh tế xã hội quốc gia 
và tỉnh  

 Xây dựng khả năng phục hồi sau thiên tai bền vững có lồng ghép giảm thiểu rủi ro  

 Xây dựng chiến lược quản lý rủi ro thiên tai vùng cho 5 vùng miền ở Việt Nam  

 Áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro bằng công trình và phi công trình; và  

 Phân bổ trách nhiệm và mục tiêu giảm thiểu rủi ro một cách hợp lý giữa các bộ và cục vụ. 
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3.3.3.3 Vai trò và trách nhiệm  

Các văn bản pháp luật và chiến lược đã xác định Ủy ban phòng chống bão lụt (CFSC) liên 
ngành là cơ quan đứng đầu về quản lý phòng chống lũ lụt và ứng phó ở cấp tỉnh. Ủy ban 
phòng chống lụt bão trung ương (CCFSC) là cơ quan thường trực cấp quốc gia gồm các đại 
diện của các cơ quan chính phủ (Hình 3.3). Ủy ban phòng chống lụt bão trung ương là cơ 
quan điều phối liên ngành xây dựng kế hoạch, cung cấp đào tạo và hỗ trợ hậu cần cho các 
tỉnh. Khung tổ chức của CCFSC như sau: 

 
Hình 3.3 Sơ đồ tổ chức của Ủy ban phòng chống lụt bão trung ương (nguồn CCFSC, 2009). 

Tại cấp tỉnh, CSFC chủ yếu bao gồm các đại diện từ Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn 
(kỹ thuật, tài chính, thủy lợi, vv..), và những người vận hành đậpở địa phương. Vai trò của 
CCFSC và các CFSC thành viên là lập kế hoạch và thực hiện quản lý lũ lụt và tổ chức thực 
hiện DRM theo luật năm 2013 (Luật số 33/2013/QH13) và chiến lược quốc gia (CCFSC, 
2009). Thông tin thêm về các hoạt động DRM cụ thể đã xác định trong các tài liệu này được 
nêu trong Phụ lục 1. 

3.3.3.4 Báo cáo của chính phủ và các bài viết trên phương tiện truyền thông về các 
sự kiện lũ lụt trước đây ở khu vực nghiên cứu 

Khi tìm kiếm thông tin về khu vực nghiên cứu, thông tin lũ lụt liên quan đến các sự kiện khí 
tượng và/hoặc vận hành của đập Sao đã được xem xét. Đập Sao xả nước vào một nhánh 
của sông Hiếu, và những ảnh hưởng của việc xả nước đập hay sự cố từ nguồn này hiện 
được địa phương hóa một cách tương đối (xem Chương 5 của báo cáo nghiên cứu điển 
hình). Chúng tôi không tìm thấy hoặc truy cập được các bài viết đã xuất bản liên quan đến 
các sự kiện trong khu vực nghiên cứu, nhưng đã nhận được một số thông tin từ chính quyền 
địa phương trong các cuộc họp với cán bộ tỉnh và huyện. Thông tin cung cấp được tóm tắt ở 
cấp tỉnh và huyện, và các cơ quan chính phủ không thu thập tập trung vào khu vực nghiên 
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cứu của chúng tôi, mà là một phần của báo cáo quản lý cho khu vực rộng lớn hơn. Do đó, 
khó tách được thông tin riêng đối với khu vực nghiên cứu để phân tích cụ thể. Qua thảo luận 
với các cán bộ quản lý, chúng tôi thấy rằng phần lớn khu vực nghiên cứu không bị ảnh 
hưởnglũ lụt thường xuyên một cách đáng kể. Các cán bộ thông báo rằng trong các thị trấn 
lớn, Tân Kỳ hiện dễ bị lũ lụt hơn Thái Hòa, và trong các khu định cư nhỏ hơn, khu vực Nghĩa 
Bin bị ngập lụt thường xuyên hơn trong những năm gần đây. 

3.3.3.5 Yêu cầu thông tin về tổ chức thực hiện DRM của chính quyền địa phương  

Trong giai đoạn khởi đầu của nghiên cứu điển hình,dự án đã thảo luận để xác định các cơ 
quan, ban ngành chính phủ và các tổ chức khác cần liên hệ gặp mặt và tìm kiếm thông tin về 
DRM. Các cơ quan quan trọng nhất được xác định để tìm hiểu về tổ chức thực hiện DRM là: 

 Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Hà Nội (MARD); 

 Trung tâm quản lý thiên tai tại Hà Nội (MARD) 

 Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn (Sở NN & PTNT) tại Vinh (tỉnh) và các huyện 
Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ; 

 Ủy ban phòng chống lụt bão tại Hà Nội, Vinh và đại diện văn phòng huyện (Uỷ ban 
thường trực của Bộ NN & PTNT và Sở NN & PTNT); 

 Đại diện Ủy ban nhân dân ở Vinh, huyện và xã; 

 Người vận hành đập trong khu vực nghiên cứu sông Hiếu; và  

 Các tổ chức phi chính phủ ở Hà Nội và các tỉnh nếu phù hợp.  

Các cuộc họp tại Hà Nội và tỉnh được sắp xếp để giới thiệu vớicán bộ các cơ quan chính 
phủ về mục đích và phương phápcủa dự án. Các cuộc họp này cho nhóm công tác cơ hội 
để yêu cầu thông tin và hợp tác trong các giai đoạn khác nhau của dự án. Chúng tôi có thể 
đưa ra yêu cầu trong các lần gặp gỡ ban đầu để dễ dàng truy cập các thông tinliên quan đến 
DRM, tìm kiếm thông tin DRM chi tiết thêm cho dự án khi đã nắm rõ hơn về hiểm họa lũ lụt 
và dân cư có nguy cơ cao. Yêu cầu thông tin của chúng tôi đã nhận được thuận lợi và nhiều 
cán bộ đã dành thời gian và kiến thức chuyên môn cũng như sắp xếp các thông tin dạng kỹ 
thuật số và bản in cho dự án. Các yêu cầu ban đầu tập trung vào các thông tin liên quan đến 
tổ chức đại diện trong CFSC và vai trò của CFSC trước, trong và sau sự kiện lũ lụt. 

3.3.3.6 Báo cáo thiên tai và phỏng vấn các tổ chức phi chính phủ (NGO)  

Khu vực nghiên cứu đã từng bị ngập lụt, nhưng chỉ tương đối so với nhiều khu vực haygặp 
lũ lụtkhác và khu vực ven biển, và không tìm thấy báo cáo sau thảm họa trong giai đoạn 
đánh giá tư liệu của chúng tôi. Mặc dù Nghệ An thường được đề cập cùng các tỉnh khác 
trong các báo cáo tác động và ứng phó với các cơn bão lớn (ví dụ: báo cáo về thảm họa bão 
Lekimanăm 2007),nhưng riêng các thông tin liên quan đến nghiên cứu của chúng tôi thì rất 
khó khăn. Chúng tôi không thể xác định dữ liệu hoặc báo cáo tác động cụ thể về lập kế 
hoạch và ứng phó của địa phương đối với khu vực nghiên cứu từ các báo cáo đã phát hành 
của tổ chức phi chính phủ hoặc từ các cuộc phỏng vấn với đại diện của các tổ chức này. 

Cuộc họp với các tổ chức phi chính phủ và tổ chức đa phương (Hội chữ thập đỏ quốc tế, 
OXFAM và Ngân hàng thế giới) giới thiệu chúng tôi với các chương trình DRM và sự phát 
triển chính sách đang được tiến hành ở cấp quốc gia và địa phương, đặc biệt là Dự án 1002; 
một dự án quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng CBDRM. Dự án 1002 hướng tới 6000 
xã có ưu tiên cao, và dùng chuyên môn của các tổ chức phi chính phủ để thực hiện dự án. 
Khu vực nghiên cứu của chúng tôi trên sông Hiếu không thuộc xã nào trong Dự án 1002. 
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3.3.4 Tổng hợp hiểu biết về DRM 

Quá trình tổng hợp hiểu biết về DRM như sau: 

1. Thu thập và tổng hợp tất cả thông tin sẵn có từ nhiều nguồn về tổ chức thực hiện DRM  

2. Đối chiếu các thông tin; nếu phù hợp thì dùng các công cụ như sơ đồ quy trình dự thảo 
và xác định các thiếu sótkhinắm bắt quy trình 

3. Tiến hành thực địa để gặp cán bộ cấp trung ương, tỉnh, huyện và xã đã tham gia DRM 
để bổ sung cho những thiếu sót trong hiểu biết về quy hoạch và hoạt động hiện tại 

4. Tóm tắt quy hoạch và thực hành DRM hiện tại đối với lũ lụt liên quan đến đập trong 
khu vực nghiên cứu sông Hiếu 

Chúng tôi tóm tắt hiểu biết về tổ chức thực hiện DRM trước khitiến hành phỏng vấn mục tiêu 
và hội thảo ở tỉnh.Chúng tôi dùng hiểu biết của mình để đặt ra các câu hỏi mục tiêu cho các 
phỏng vấn cấp tỉnh, huyện và xã, để hiểu rõ hơn về lập kế hoạch và thực hành DRM hiện tại 
(Bảng 3.4). Đối với yếu tố quan trọng về an toàn tính mạng trong thời gian lũ lụt liên quan 
đến đập, chúng tôi xây dựng một sơ đồ quy trình để nắm bắt vai trò và trách nhiệm tại mỗi 
cấp trong giai đoạn cảnh báo và ứng phó. 

Bảng 3.5 Các hiểu biết ban đầu về lập kế hoạch và thực hànhDRM 

Chính 

sách/Thủ tục 

Cấp 

Toàn quốc Tỉnh Huyện Xã 

Pháp luật và 

chính sách  

Pháp luật cụ thể về 

DRM-xác định vai trò 

và trách nhiệm 

 

Chiến lược quốc gia 

về DRM đối với 

phương pháp tiếp 

cận quản lý rủi ro 

Pháp luật cụ thể về 

DRM - xác định vai 

trò và trách nhiệm  

 

Chiến lược quốc gia 

về DRM đối với 

phương pháp tiếp 

cận quản lý rủi ro  

Pháp luật cụ thể về 

DRM - xác định vai 

trò và trách nhiệm  

 

Chiến lược quốc gia 

về DRM đối với 

phương pháp tiếp 

cận quản lý rủi ro  

Pháp luật cụ thể về 

DRM - xác định vai 

trò và trách nhiệm  

 

Chiến lược quốc gia 

về DRM đối với 

phương pháp tiếp 

cận quản lý rủi ro  

Qui trình điều 

hành chuẩn 

(SOP) 

Hướng dẫn của 

VNCOLD về SOPs 

Qui trình vận hành 

đập Sao được đưa 

ra  

Không rõ đã có qui 

trình này cho DRM  

Không rõ đã có qui 

trình này cho DRM  

Hiểu biết địa 

phương về hiểm 

họa và hậu quả 

Bao gồm bản đồ 

ngập lụt  

Hiểu biết về nguy cơ 

lũ sông Hiếu của các 

cơ quan trung ương 

bị hạn chế do ưu 

tiên thấphơn  

Hiểu rõ về các dạnglũ 

lụt trong lịch sử  

 

Hiểu biết hạn chế về 

lũ lụt liên quan đến 

đập  

Hiểu rõ về các dạng 

lũ lụt trong lịch sử  

 

Hiểu biết hạn chế về 

lũ lụt liên quan đến 

đập  

Hiểu rõ về các dạng 

lũ lụt trong lịch sử  

 

Hiểu biết hạn chế về 

lũ lụt liên quan đến 

đập  

Hệ thống báo 

động công cộng  

Báo động cộng đồng 

qua truyền hình 

quốc gia và đài phát 

thanh  

Vai trò không rõ ràng Vai trò không rõ ràng  Hệ thống báo động 

cộng đồng của địa 

phương  
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Chính 

sách/Thủ tục 

Cấp 

Toàn quốc Tỉnh Huyện Xã 

Lập kế hoạch và 

khung vận hành  

 

Ứng phó phối 

hợp khi có sự 

kiện  

CCFSC 

 

 

CCFSC 

CFSC 

 

 

CFSC 

CSFC Vai trò không rõ ràng 

 

 

Các nhóm tình 

nguyện 

Quản lý rủi ro 

thiên tai dựa vào 

cộng đồng  

Được hỗ trợ bởi 

pháp luật  

Có thể vận hành qua 

Dự án 1002  

Một số vùng của 

Nghệ An được đưa 

vào dự án 1002  

Không tìm được ví 

dụ về CBDRM của 

các huyện trong khu 

vực nghiên cứu  

Không tìm được ví 

dụ về CBDRM của 

các xã trong khu vực 

nghiên cứu  

Giảm thiểu rủi ro  

(ví dụ: quản lý sử 

dụng đất) 

Được hỗ trợ bởi 

pháp luật  

Không rõ là đã xảy 

ra trong thực tế  

Không rõ là đã xảy 

ra trong thực tế  

Không rõ là đã xảy 

ra trong thực tế  

Lập kế hoạch sơ 

tán và ứng phó 

Chưa được tiến 

hành ở cấp quốc gia  

 

Được hỗ trợ bởi 

chiến lược  

Không tìm thấy bản 

đồ hoặc kế hoạch sơ 

tán  

Không tìm thấy bản 

đồ hoặc kế hoạch sơ 

tán  

Không tìm thấy bản 

đồ hoặc kế hoạch sơ 

tán nhưng sơ tán 

thành công trong các 

sự kiện bão trước 

đây (ví dụ: bão 

Lekima)  

Bài thực hành  Được hỗ trợ bởi 

chiến lược  

 

Không tìm thấy 

chương trình thực 

hành  

Không tìm thấy 

chương trình thực 

hành  

Không tìm thấy 

chương trình thực 

hành  

Không tìm thấy 

chương trình thực 

hành  

Hệ thống giám 

sát  

Cơ quan khí tượng 

quốc gia  

Tỉnh không đưa ra 

dự báo có một số 

thiết bị giám sát 

(lượng mưa)  

Huyện không chính 

thức giám sát hoặc 

đưa ra dự báo  

Vai trò không rõ ràng 

Đối chiếu báo cáo 

tác động về con 

người và tài sản  

Nhận báo cáo từ tỉnh  CSFC 

 

NGOs 

(Chữ thập đỏ) 

Qui trình không rõ 

ràng  

Qui trình không rõ 

ràng  

3.3.4.1 Dự thảo sơ đồ quy trình hoạt động cảnh báo và ứng phó lũ lụt  

Chúng tôi phác thảo một sơ đồ hiểu biết về vai trò, trách nhiệm và hoạt động ở cấp quốc gia, 
tỉnh, huyện và xã trong giai đoạn cảnh báo lũvà ứng phó với các sự kiện khẩn cấp. Chúng tôi 
đưa các yếu tố khí tượng thủy văn cho xả tràn vận hành và sự cố đập cho lũ lụt không có 
vận hành trong Hình 3.4. Sơ đồ dự thảo được lập bằng tiếng Anh và dịch sang tiếng Việt để 
tham vấn các bên liên quan. 

 



 

 

 
Hình 3.4 Dự thảo sơ đồ quy trình quản lý lũ. 
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3.3.5 Tham vấn 

Các hội thảo và phỏng vấn mục tiêu sau đó được dùng để bổ sung cho những thiếu sót 
trong hiểu biết của chúng tôi và để so sánh giữa tổ chức thực hiện hiện nay với những rủi ro 
tiềm năng. Chúng tôi dùng văn thưyêu cầu chính thức để sắp xếp các cuộc họp và cũng 
mang theo văn thư chính thức để hỗ trợ cho yêu cầu thông tin từ cơ quan chính phủ. Nhiều 
người tham dự đã quen thuộc với các yếu tố của dự án từ các cuộc họp được tiến hành 
trong giai đoạn trước dự án để xác định hiểm họa và đánh giá tác động ở hạ lưu. 

Tại Hà Nội, chúng tôi phỏng vấn người đứng đầu Ủy ban phòng chống lụt bão trung ương và 
đã được dẫn đi thăm trung tâm vận hành quốc gia cho các sự kiện khẩn cấp bao gồm giám 
sát thời tiết và trình bày dự báo. Chúng tôi cũng đã có họp thêm với các NGO để nắm rõ hơn 
về quá trình Dự án 1002. 

3.3.5.1 Tầm quan trọng của quan hệ đối tác  

WRU, đối tác trong nước, đã chủ trì tất cả các cuộc họp và hội thảo tại Nghệ An, vì được 
tiến hành bằng tiếng Việt. WRU chuẩn bị tất cả các văn thư chính thức, yêu cầu thông tin và 
cung cấp dịch thuật trong tất cả các cuộc thảo luận. 

Các cuộc họp cấp tỉnh bao gồm đại diện của Ủy ban nhân dân, và các phòng ban có liên 
quan khác như: thủy lợi, kỹ thuật, vận hành đập, xây dựng,đầu tư và tái định cư. Đối với các 
cuộc họp chính thức, chúng tôi trình bày trực quan về mục đích và các giai đoạn dự án,và 
mô tả mục đích của cuộc họp cho giai đoạn DRM, bao gồm những thông tin đang tìm kiếm 
và sử dụng chúng cho dự ánnhư thế nào. Cuộc họp không chính thức được tiến hành dưới 
hình thức phỏng vấn với các câu hỏi mục tiêu và ghi chú lại câu trả lời.Các hội thảo được 
thực hiện với cách tiếp cận có cấu trúc hơn. Chúng tôi giới thiệu dự án và các giai đoạn, xác 
định các yếu tố đang sử dụng và cung cấp các nguồn tài liệu như bản đồ và sơ đồ, và yêu 
cầu thông tin phản hồi bao gồm xác định những thiếu sót, hiểu lầm hoặc thông tin bổ sung 
có liên quan. Một lần nữa, những hoạt động này là hữu ích vìcó nhiều cán bộ hoặc người 
tham gia hội thảo đóng góp cho các lĩnh vực khác nhau trong lập kế hoạch và qui trình, và 
cung cấp một bức tranh đầy đủ hơn về tổ chức thực hiện DRM. 

Ở Nghệ An chúng tôi đã gặp gỡ lãnh đạo tỉnh, huyện và xã; những người vận hành đậpSao, 
và nhiều cán bộ thuộc CFSC của tỉnh. 

3.3.6 Thông tin bổ sung nhận được 

Chúng tôi nhận được nhiều thông tin mới hữu ích ở tất cả các cấp.Chúng tôi lựa chọn các 
câu hỏi từ Hướng dẫn DDCSI (2015), Chương 6 (Phụ lục C) để hiểu rõ hơn về DRM. Các 
câu hỏi chúng tôi đã sử dụng là: 

Nhận thức về rủi ro: 

1. Cơ quan hoặc cộng đồng của bạn gần đây đã gặp hiểm họa lũ lụt gì, và chúng đã ảnh 
hưởng như thế nào đến công việc hiện nay bạn đang làm? 

2. Cần điều kiện gì cho quy hoạch sử dụng đất hoặc quản lý phát triển liên quan đến 
quản lý hiểm họa và rủi ro? 

3. Cơ quan của bạn có bản đồ hiểm họa và hậu quả liên quan đến lũ lụt trong khu 
vựcbạn đang ở không? 
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Thông tin liên lạc, phối hợp và cảnh báo: 

4. Bạn sử dụng công nghệ hoặc qui trình nào để thông tin liên lạc với các cơ quan khác? 
Những công nghệ hay qui trình này có tin cậy không? Thông tin liên lạc được thực 
hiện thường xuyên như thế nào? 

5. Thông tin liên lạc hoạt động hiệu quả như thế nào giữa các cấp trong nhóm đối tác DRM? 

6. Bạn sử dụng công nghệ hoặc qui trình nào để thông tin liên lạc với các thành viêntrong 
cộng đồng /tổ chức đối tác trong tình huống bình thường và trường hợp khẩn cấp? Các 
phương tiện thông tin liên lạc này có độ tin cậy như thế nào trong trường hợp khẩn cấp? 

7. Mô tả hệ thống cảnh báo khẩn cấp mà tổ chức/cộng đồngcủa bạn đang sử dụng. 

8. Hệ thống cảnh báo của bạn hiệu quả như thế nào, và có thể cải thiện các hệ thống này 
nhưthế nào? 

9. Nội dung của thông điệp cảnh báo là gì? Thông tin liên quan đến các mối đe dọa và 
hành động cần thiết nào có trong thông điệp? 

10. Hệ thống giám sát đang được sử dụng để dự đoán ngập lụtthuộc loại hình gì? 

11. Bạn có đủ thông tin địa phương (về nguồn nước chảy vào và hệ thống thời tiết thượng 
lưu) để kịp thời đưa ra quyết định liên quan đến vận hành đập không? 

Chuẩn bị: 

12. Các hoạt động tập huấn ứng phó được cung cấp hoặc tìm kiếm trong cộng đồng/tổ 
chứccủa bạn thuộc loại hình nào? 

13. Bạn dùng kế hoạch khẩn cấp hoặc thủ tục vận hành nào? 

14. Tổ chức của bạn có thực hành hoặc diễn tập ứng phó hay không? Nếu có, có thường 
xuyên không và loại hình nào? 

15. Người dân/tổ chức đối tác tham gia vào lập kế hoạch và ứng phó như thế nào? 

16. Làm thế nào để người dân biết ở đâu và khi nào cần sơ tán - vị trí của nơi trú ẩn hoặc 
các tuyến đường sơ tán có trong thông điệp cảnh báo công cộng không? 

17. Những người trong tổ chức của bạn được tập huấn chuẩn bị hoặc ứng phó nào trong 
12 tháng, 2 năm, 5 nămqua? 

18. Người khuyết tật, người già và trẻ em, người bị phụ thuộc, người dân trong khu vực rủi 
ro cao, du khách, v.v…, được tính đến trong kế hoạch ứng phónhư thế nào? 

Ứng phó: 

19. Ai quyết định khi nào xả nước từ đập? 

20. Có một trung tâm vận hành đặc biệt nào được kích hoạt trong một lần ứng phó không? 

21. Bạn sử dụng các bản đồ lũ lụt hoặc sơ tán cho quy hoạch và ứng phó của mình như 
thế nào? Những bản đồ này được chia sẻ với các xã hoặc người dân có nguy cơ cao 
như thế nào? 

22. Các quy trình hoạt động trong các sự kiện lũthực tế như thế nào? Đã có vấn đề nào 
trong thông tin liên lạc hoặc các hoạt động chưa? 

23. Vai trò của các tổ chức phi chính phủ là gì? 

24. Bạn có thể yêu cầu và nhận được các nguồn lực ứng phó khẩn cấp từ cấp cao hơn không? 

25. Những người dễ bị tổn thương nhận được hỗ trợ trong quá trình sơ tán như thế nào? 

Các câu trả lời cho những câu hỏi này giúp chúng tôi nắm rõ hơn về các lĩnh vực chính của 
DRM. 
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3.3.6.1 Rủi ro lũ lụt 

Rủi ro lũ lụt từ giông bão nói chung được coi là có thể quản lý được bởi những người chúng 
tôi đã gặp tại các khu vực có rủi ro lũ lụt (người dân), xã, huyện và tỉnh vì phần lớn mọi người 
ở ngoài vùng ngập lụt. Các lãnh đạo xã được chúng tôi phỏng vấn chỉ ra rằng lũ lụt dường 
như đang nghiêm trọng hơn theo thời gian. Trong phần lớn các sự kiện,đập Sao được xem 
như đã góp phần kiểm soát lũ lụt, vì diện tích lưu vực tương đối nhỏ so với kích thước hồ 
chứa. Tuy nhiên, một số lần xả tràn đã được báo cáo có ảnh hưởng đến khu vực mà trước 
đây không ở trong vùng có nguy cơ lũ lụt trước khi đập đi vào vận hành. 

Không có nguồn lực hoặc chuyên môn có sẵn để lập bản đồ rủi ro lũ lụt mở rộng ở Nghệ An. 
Những người vận hành đập Sao đã đặt hàng bản đồ rủi ro lũ lụt có hiển thị khu vực ảnh 
hưởng khi có xả lũ khẩn cấp xảy ra năm 2011 (Hình 3.5). Bản đồ này được sử dụng để hỗ 
trợ những người vận hành đập có kèm theo tập huấn. 

 
Hình 3.5 Người quản lý đập Sao đang trình bày với đội DDCSI về một bản đồ lũ lụt trong đợt xả nước năm 
2011 (bản đồ nhỏ bên phải) và bản đồ lưu vực hồ chứa (trái). 

3.3.6.2 Vai trò và trách nhiệm cấp quốc gia  

Vai trò của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia (NCHMF) đã được xác định rõ. 
NCHMF là cơ quan chính thức giám sát và dự báo, và cung cấp tất cả cảnh báo chính thức 
cho các sự kiện lũ lụt liên quan đến thời tiết. NCHMF cũng cung cấp bản đồ lũ lụt 
choCCSFC. Những bản đồ nàybao gồm toàn bộ cả tỉnh và không cụ thể tới từng địa 
phương. NCHMF duy trì một trang web cung cấp thông tin giám sát và cảnh báo theo thời 
gian thực. 

The CFSC head identified that his Committee had an active program to provide advice and 
training on flood prevention, although officials from Nghe An had not yet been involved.They 
provided official warning information from the NCHMF to provincial officials using several 
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communications methods. Người đứng đầu CFSC xác định rằng Ủy ban có một chương trình 
vận hành tư vấn và đào tạo phòng chống lũ lụt, mặc dù các cán bộ của Nghệ An chưa tham 
gia. Ủy ban sử dụng một số cách thức thông tin liên lạc để cung cấp thông tin cảnh báo chính 
thức từ NCHMF tới các chính quyền tỉnh. 

3.3.6.3 Cách thức thông tin liên lạc được sử dụng  

Các cách sau được sử dụng để trao đổi thông tin: 

 Trang thông tin (trung tâm khí tượng), có thể truy cập cho tất cả thông tinở cấp tỉnh, trừ 
những dự báo  

 Hội nghị truyền hình – từ trung ương tới tỉnh, từ trung tâm vận hành tới trung tâm vận 
hành 

 Viễn thông (điện thoại và nhắn tin) - được sử dụng ở tất cả các cấp – từ người tới 
người  

 Văn thư chính thức được gửi đi bằng xe máy -  từ huyện đến lãnh đạo xã để cảnh báo 
vận hành xả tràn  

 Thảo luận chia sẻ tại các cuộc họp ủy ban- giữa người và người 

 Fax – từ trung ương đến tỉnh đến huyện 

 Truyền hình và phát thanh – trực tiếp từ trung ương tới cộng đồng - không cụ thểtheo 
địa phương, cảnh báo chung từ NCHMF 

3.3.6.4 Cảnh báo công cộng  

Chúng tôi hiểu việc sử dụng loa phóng thanh cảnh báo công cộng ở địa phương đã được 
mở rộng với các thông tin về hoạt động và vận hành của các hệ thống cảnh báo lũ lụt tới 
những người có nguy cơ cao. Các loa phóng thanh có vùng phủ sóng rất rộng và nghe rõ 
trong khu vực thương mại và dân cư,thậm chí cả dọc theo đường nông thôn nơi có nhà cửa. 
Các lao động nông nghiệp không phải lúc nào cũng nghe được các loa này vì hiệu quả âm 
thanh giảm dần theo khoảng cách. Loa phóng thanh được vận hành thủ công và thông điệp 
cảnh báo được đọc bởi một lãnh đạo xã hoặc người được ủy quyền. Các cán bộ tỉnh và xã 
và người vận hành đập báo cáo rằng xả tràn cần được thông báo ít nhất trước 24 giờ tới 
cán bộ tỉnh tại CSFC để các xã có thể được thông báo bằng thư và điện thoại, và có đủ thời 
gian để kích hoạt hệ thống loa cảnh báo địa phương. 

Việc đưa cảnh báo đến tận nhàdo các tình nguyện viên xã thực hiện (đi bộ hoặc bằng xe 
máy) cũng được tiến hành ở một số xã. 

Đài phát thanh và truyền hình đưa ra cảnh báo cho các sự kiện bão lớn. Tuy nhiên, các 
thông tin rất khái quátdo nhận từ NCHMF, là cơ quan đưa ra cảnh báo và dự đoán lũ ở cấp 
tỉnh. Những cảnh báo này không cần thiết phải là một chỉ số tốt về lượng mưa lớn sẽ được 
người vận hành đập quản lý như thế nào trong hồ chứa.Đối với lũ lụt trên sông không cóđập 
kiểm soát (ví dụ: trong mức thấp trên sông Hiếu xung quanh Tân Kỳ), những cảnh báo 
chung trên TV và đài phát thanh có vẻphù hợp hơn. Phát thanh và truyền hình không thể 
dùng cho các sự cố đập ở địa phương hoặc xả tràn khẩn cấp. 

Việc mở cửa xả khẩn cấp của tất cả ba tràn đã diễn ra tại đập Sao trong năm 2011, trong 
cơn mưa trái mùa rất lớn khi các hồ chứa đã không được hạ mức để bắt đầu mùa lũ. Nhà 
cửa ngập nước, tài sản hư hỏng và nhiều gia súc bị chết.Những người vận hành đập đã cài 
đặt một hệ thống còi khẩn cấp cho nhữngtrường hợp như vậy, đểcảnh báo cho người dân 



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

 

Báo cáo Nghiên cứu điển hình, Chương 6, An toàn đập và quản lý rủi ro thiên tai 27 
 

khi không có thời gian kích hoạt loa phóng thanh địa phương. Tầm âm thanh hiệu quả của 
còi báo động bị hạn chế và cầnkiểm tra âm thanhnhiều lần để xác nhận phạm vi thực tế, và 
phạm vi này có thể bị hạn chế hơn nữa do mưa lớn làm giảm âm thanh tại các vị trí hạ lưu. 
Tiếng còi chỉ làâm thanh và không cung cấp các thông tin về những việc đang xảy ra và 
người dân cần hành động gì. 

 
Hình 3.6 Còi chỉ phát âm thanh được lắp đặt tại đập Sao cho báo động khẩn cấp (trái; vị trí của còi báo động 
trên tháp điều khiển đập’ phải; ảnh chụp gần của còi hú) 

3.3.6.5 Lập kế hoạch sơ tán 

Bản đồ sơ tán rủi ro lũ lụt hiện không được sử dụng ở cấp tỉnh, huyện hoặc xã. Cộng đồng 
và chính quyềntrong khu vực dễ bị lũ lụt có kiến thức từ những sự kiện lũ lụt trong quá khứ 
của các khu vực có nguy cơ, và dùng sự hiểu biết địa phương của họkhi ứng phó. Các khu 
vực có rủi rolũ lụt từ khi xây dựng đập Sao đã được báo cáo có thay đổi với một số hộ dân 
cho biết rằng những khu vực không bị ngập trong ba thế hệ thì bây giờ bị lụt định kỳ sau 2-
3 năm. 

Các phỏng vấn với lãnh đạo xã và huyện, và người dân địa phương chỉ ra rằng thường 
không khó tiếp cận tới khu đất cao trong phần lớn các sự kiện lũ lụt (vìđịa thế đổ dốc xuống 
hạlưu từ đập Sao). Di chuyển tài sản và thành viên gia đình lên tầng trên khi có lũ cũng là 
một thực tế phổ biến khi có gác lửng hoặc tầng thứ hai để sơ tán theo chiều dọc. Lãnh đạo 
xã cho chúng tôi biết quân đội có thể được yêu cầu tại cấp xã hoặc cấp tỉnh để hỗ trợ sơ 
tán.Các tổ chức tình nguyện trong xã như đoàn thanh niên có hỗ trợ sơ tán (và cứu hộ).Các 
kế hoạch cụ thể cho người khuyết tật được xác lập. 

Trường học có kế hoạch sơ tán và chăm sóc học sinh, nhưng vì cảnh báo lũ lụt thường 
được đưa ra ít nhất 24 giờ trước đó, nên phần lớn cha mẹ hiện nay chọn giữ con em nghỉ 
học ở nhà nếu có dự báo lũ lụt. 
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3.3.6.6 Thông tin bổ sung từ người dân tại các khu vực có nguy cơ cao  

Chúng tôi phỏng vấn hai người lớn sống cách đập Sao khoảng 3 kilômét về phía hạ lưu. Họ 
cho chúng tôi biết lũ lụt bây giờ là một sự kiện hàng năm đối với họ, và chỉra mức nước 
đánh dấu trên tường trong nhà vào khoảng 1,2 m và 2 m chiều cao, đó là kết quả của trận 
lụt lớn năm 2011 và 2013. Trong một trong những trận lụt gần đây không nhận được cảnh 
báo và các hộ dân chỉ biết có lũ khi nó đánh thức họ dậy, vì lũ xảy ra vào ban đêm. Một trận 
lũlớn khác đã đến trước khi cảnh báo được chuyển tới các hộ thông qua hệ thống loa địa 
phương và qua cá nhân một thành viên của chính quyền địa phương. Họ không nghe thấy 
tín hiệu báo từ hệ thống còi hú lắp đặt tại đập năm 2013, mặc dù nó đã được kích hoạt vài 
lần,theonhững người vận hành đập. Thông điệp cảnh báo được chuyển qua loa phát thanh 
hoặc do người đưa tin, không có thông tin về các khu vực có rủi ro, những vị trí an toàn hoặc 
những người có nguy cơ rủi ro cần tiến hành những hành động gì. Cảnh báo chứa thông tin 
về mực nước hồ chứa và số lượng cửa tràn sẽ được mở.Trong khoảng hai giờ từ khi mở 
cửa tràn, nước sẽ chảy từ đập đến khu vực có nhà cửa.Người vận hành đập có thể mở một, 
hai hoặc tất cả ba cửa tràn đồng thời, và số lượng cửa mở điều tiết lượng nước xả và lưu 
lượng dòng chảy lũ. 

Khi có cảnh báo đầy đủ, trong năm 2013 người dân đã có thể bảo vệ một số tài sản của họ trong 
tầng lửng và sơ tán an toàn đến nhà một người họ hàng láng giềng. Mặc dù họ có đủ thời gian 
để tiếp cận các nơi tạm trú chính thức trong đợt lũ lụt này, nhưng họ chỉ sơ tán đến nhà người 
thân của gần đó vì họ muốn có thể trở về nhà ngay sau khi nước rút để dọn bùn và dọn dẹp nhà 
cửa. Trung tâm sơ tán tại nhà văn hóa bên kia sông, và họ biết rằng có thể bị cắt liên lạc với nhà 
cửa trong một thời gian đáng kể nếu họ sơ tán đến nơi tạm trú. Trong cả hai sự kiện, họ đều mất 
gia súc (gà, lợn và bò), và họ ước tính thiệt hại khoảng 20 triệu đồng trong sự kiện năm 2011. 
Họ được bồi thường 6 triệu đồng năm 2011 vì lũ lụt là do một lần xả tràn không chính thức và 
không có cảnh báo. Năm 2013, họ không được bồi thường vì là lụt do thời tiết. 

Các hộ bày tỏ niềm tin rằng vấn đề ngập lụt tại nhà của họ đã trở nên tồi tệ hơn từ khi xây 
dựng đập Sao cách đây 12 năm. Họ là thế hệ thứ ba sinh sống tại căn nhà của họ và quan 
sát những lần xả tràn định kỳ, đôi khi không có cảnh báo, và chịu phí tổn caohàng năm. Họ 
tin rằng đập không giúp kiểm soát lũ lụt trong xã và đã góp phần làm tăng tần suất lũ lụt. 
Những người hàng xóm cũng chịu cảnhngập lụt định kỳ nhưng ngôi nhà của cặp vợ chồng 
phỏng vấn bị lụt nhiều hơn do vị trí gần sông hơn. Sơ tán đểan toàn tính mạng thường đạt 
được mục đích, vì mặc dù nước sâu, nhưng tăng từ từ và không quá nhanh để cản trở 
việcsơ tán đến khu đất cao gần đó. Chi phí tài chính và tổn thấtlương thực và cây trồng là 
vấn đề quan trọng nhất đối với các hộ. 

Các vấn đề chính rút ra từ phỏng vấn hộ gia đình bao gồm: 

 Gia tăng các sự kiện lũ lụt định kỳ do một, hai hoặc ba tràn cùng xả để kiểm soát mực 
nước hồ chứa; 

 Không có cảnh báo khi xả tràn; 

 Cảnh báo chính thức bao gồm thông tin kỹ thuật, thuỷ văn, nhưng không có thông tin 
nguy cơ rủi ro hoặc hành động tới người dân; 

 Hệ thống còi báo hiệu xả tràn khẩn cấpmới không phát ra âm thanh; và, bồi thường 
không đủ cho tổn thất lương thực và tài sản; 
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3.3.6.7 Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng  

Hiện nay trong khu vực nghiên cứu của chúng tôi, CBDRM được thực hiện chủ yếu với các 
hoạt động ứng phó.Thực hành và tập huấn sơ cứu và tìm kiếm cứu hộ đã được báo cáo.Tuy 
nhiên, sự tham gia của người dân trong giảm thiểu rủi ro hoặc các hoạt động ứng phó như 
xây dựng kế hoạch sơ tán, nhận thức hiểm họa và đánh giá mức độ tổn thương là không có. 

Có một số lý do chính cho vấn đề này: 

 CBDRM là một cách tiếp cận mới có gần đây ở Việt Nam, và trong khi được hỗ trợ bởi 
pháp luật và chiến lược, sẽ mất một khoảng thời gian để xây dựng năng lực và khả 
năng để điều hành các chương trình như vậy trong tất cả các xã 

 Khu vực nghiên cứu của chúng tôi không bao gồm trong Dự án 1002 vì vậy các nguồn lực 
của tổ chức phi chính phủ hiện không có sẵn tại địa phương để hỗ trợ triển khai CBDRM 

 Rủi ro từ tất cả các hiểm họa là tương đối dễ quản lý cho đại bộ phận người dân 

 Hiện tại không có nguồn lực mục tiêu sẵn có cho chính quyền tỉnh thực hiện đào tạo, 
hoặc triển khai CBDRM, mặc dù điều này có thể thay đổi trong tương lai khi chiến lược 
quốc giađược thực hiện. 

3.3.6.8 Phúc lợi 

Việctạm trú cho người dân bị di dời được tổ chức tại cấp xã và các công trình sử dụng làm 
nơi tạm trú bao gồm hội trường Uỷ ban nhân dân, các trung tâm cộng đồng và trường học. 
Tình nguyện viên địa phương đến làm việc tại những nơi này.Một số viện trợ bằng gạo và 
bồi thường được trao cho người dân bị mất nguồn cung cấp thực phẩm hoặc chăn nuôi và 
tài sản, nhưng việc này không thể tương xứng với tổng số tổn thất (pers. comm. Người dân 
Nghĩa Đàn, 2014).Theo hiểu biết của chúng tôi, không có những hoạt động phúc lợi quy mô 
lớn cho tạm trú khẩn cấp trong toàn bộ khu vực nghiên cứu điển hình. Những người đi sơ 
tán thường thích tìm nơi tạm trú với người thân, hàng xóm hoặc bạn bè, và nếu có thể gần 
nhà của họ. 

3.3.6.9 Qui hoạch sử dụng đất  

Các phỏng vấn của chúng tôi không có thông tin mới về quy hoạch sử dụng đất cho quản lý 
rủi ro lũ lụt trong khu vực nghiên cứu. Việc bao gồm hiểm họa lũlụt (và hiểm họa thiên nhiên 
khác) vào qui hoạch sử dụng đất là một biện pháp hiệu quả để giảm rủi ro lâu dài. 

3.3.7 Cập nhật sơ đồ qui trình an toàn tính mạng cho lũ lụt liên quan đến đập 

Các kết quả phỏng vấn, hội thảo và các yêu cầu thông tin được sử dụng để lập một sơ đồ 
cập nhật qui trình sự kiện lũ (Hình 3.7). Cùng với thông tin mở rộng có sẵn về các lĩnh vực 
khác của DRM, khi so sánh với hậu quả sẽ đưa ra đánh giá những thiếu sót và các vấn đề 
có thể thực hiện (Phần 3.7), và các lĩnh vực cần cải thiện được xác định (Phần 4). 

Những khác biệt quan trọng trong biểu đồ cập nhật bao gồm: 

 Cách thông tin liên lạc trực tiếp từ người vận hành đập tới cán bộ huyện (vì cả hai đều 
thuộc CFSC) 

 Vai trò của NCHMF trong việc cung cấp các cảnh báo chính thức thông qua truyền 
hình và đài phát thanh cũng như tới CCSFC 

 Làm rõ vai trò của các nhóm tình nguyện viên xã trong việc hỗ trợ sơ tán, phúc lợi và 
cứu hộ 
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Hình 3.7 Sơ đồ qui trình quản lý lũ lụt cập nhật sau khi tham vấn. 
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3.3.8 Việc lập kế hoạch DRM hiện nay và các kịch bản tác động 

Lập mô hình hậu quả cho thấy các sự kiện quy mô lớn hơn (đặc biệt là PMF hoặc sự cố 
đập) sẽ gây ra thiệt hại và việc di dời hiện không được lập kế hoạch. 

Một số kết quả chính từ mô hình hệ quả rủi ro cho DRM có trong Bảng 3.6. 

Bảng 3.6 Tác động của mô hình tổn thất cho lập kế hoạch DRM 

Kết quả Tác động tới DRM và khả năng đàn hồi của cộng đồng 

Số dân di dời trong > 1 tháng 

1000s người dân 

 Tạm trú và cung cấp thực phẩm cho người phải di dời 

 Tổn thất thu nhập kinh doanh do bị gián đoạn hay mất khách hàng địa 

phương, 

 Chăm sóc vật nuôi khi chủ nhà di dời  

 Di chuyển đến chỗ làm hay đi học khó khăn hơn 

Nhiều công trình bị hư hại 

nặng100s tới 1000s 

 Nguồn lực địa phương và dân cư có sẵn để tiến hành sửa chữa khẩn 

cấp và tái thiết 

Nhiều chấn thương tiềm năng 

nghiêm trọng và nguy kịch nếu 

không có hoặc không đầy đủ cảnh 

báo và sơ tán 

10s tới 1000s 

 Kế hoạch sơ tán và cộng đồng tham gia vào lập kế hoạch là cần thiết 

để đảm bảo hiệu quả sơ tán cho những đợt lũ lụt liên quan đến đập 

 Phòng khám và bệnh viện có thể bị quá tải 

 Thương vong liên quan đến lũ lụt có thể bao gồm việc gia tăng bệnh 

tật hoặc bệnh mãn tính 

Thời gian sản xuất bị mất cho việc 

lau chùi nhà cửa không bị hư hỏng 

nặng nhưng bị ngập nước 

1000s công trình trong phạm vi 

ngập lụt  

 Thậm chíkhu vực bị ngập nông cũng cần thời gian và công sức để làm 

sạch nước lũ và loại bỏ các mảnh vụn và đất bùn 

Các chi phí kinh tế sửa chữa công 

trình và tái thiết 

Triệu – tỉ VND  

 Khả năng phục hồi của cộng đồng bị giảm do tổn thất kinh tế cho chủ 

nhà và doanh nghiệp 

 Chi phí cho chính phủ nếu tiền bồi thường được trả 

Sự gián đoạn tiềm năng cho hàng trăm doanh nghiệp do phải thu dọn công trình và thiệt hại, 
và việc di dời của hàng trăm và có thể hàng ngàn người dân được lập mô hình từ Bản Mòng 
PMF và trong kịch bản sự cố đập 'ngày nắng', cũng như có nhiều thương vong tiềm năng 
làm nổi bật sự cần thiết tập trung vàoqui hoạch trên cơ sở rủi ro. Bao gồm tập huấn hoặc tư 
vấn cho cán bộ từ xã đến tỉnh là cần thiết để hỗ trợ cho cách tiếp cận lập qui hoạch mới này. 
Chiến lược quốc gia và pháp luật đã hỗ trợ thực hiện CBDRM và tăng hiểu biết về các hiểm 
họa và tác động; tuy nhiên, cần có con người, thời gian và ngân sách để đảm bảo cán bộ có 
các nguồn lực cần thiết để mở rộng khả năng và năng lực lập kế hoạch. 

Qua xem xét và lập kế hoạch không chỉ cho những đợt lũ lụt thường xuyên và có thể dự 
đoán được tương đối, mà còn bao gồm xác suất thấp của những sự kiện có hậu quả cao và 
các kịch bản mới liên quan đến đập trong lập kế hoạch, các cán bộcấp tỉnh, huyện và xã ở 
Nghệ An có cơ hội để mở rộng tổ chức thực hiện hiện nay, và kiểm tra qui trình và các hoạt 
động trước khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra. 
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3.4 KIẾN NGHỊ CẢI THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI 

Trong phần này chúng tôi đưa ra các thiếu sót được xác định trong nguồn lực, chính sách hoặc 
thực hành mà chúng tôi tin có thể đã gặp trong thực tế. Chúng tôi cũng đưa ra các phương 
áncải thiện dài hạn về chính sách và thực hành để giảm rủi ro dài hạn,nhưng là quan tâm thứ 
yếuđể đáp ứng những thiếu sót hiện tại. Việc thảo luận với các bên liên quan ở tất cả các cấp, 
cộng đồng, người điều hànhđập, huyện, tỉnh, và cấp bộ ở trung ương, cho thấy sự cần thiết phải 
coi trọng DRM được công nhận tại tất cả các cấp. Khi xem xét quy định và thảo luận,có một xu 
hướng rõ ràng tập trung chủ yếu vào ứng phó, và đến một mức độ thấp hơn là sẵn sàng ứng 
phó, giảm rủi ro và phục hồi. Khi xem xét cách tiếp cận DRM toàn diện nêu trong báo cáo 
Hướng dẫn DRM, các kiến nghị được phân loại theo sự liên quan đến sẵn sàng ứng phó, ứng 
phó khẩn cấp/thảm họa, và giảm thiểu rủi ro. Việc xem xét ngay lập tức quan trọng nhất là an 
toàn tính mạng trong các đợt lũ lụt liên quan đếnđập, và do đó ưu tiên cải tiến được tập trung 
chủ yếu vào sự chuẩn bị sẵn sàng và các hoạt động ứng phó. 

3.4.1 Kiến nghị chuẩn bị và sẵn sàng 

Các kiến nghị sau đây liên quan đến hoạt động và lập kế hoạch đã thực hiện để chuẩn bị cho 
các tình huống khẩn cấp. Các loại hình hoạt động này dựa trên cơ sở công nhận rằng trừ khi 
không có người sinh sống hoặc làm việc trong khu vực có nguy cơ cao, rủi ro luôn luôn tồn tại 
đối với cộng đồng, thậm chí với hệ thống quản lý đập vững chắc và công trình được xây dựng 
tốt. Không thể xây dựng hoặc vận hành đập mà sẽ tồn tại trong tất cả các kịch bản hiểm họa 
có thể xảy ra, và luôn luôn tồn tại khả năng một sự kiện có thể xảy ra vượt quá các giới hạn 
thiết kế.Khả năng về các sự kiện thời tiết khắc nghiệt, xả tràn khẩn cấp hay có nguy hiểm 
thượng nguồn ảnh hưởng đến đập tạo ra "rủi ro dư lại".Rủi ro này thường được quản lý thông 
qua lập kế hoạch và ứngphó thiên tai. Chúng tôi lần đầu tiên kiến nghị cải thiện việc lập kế 
hoạch và các hoạt độngchuẩn bị.Những cải tiến này sẽ cho ra ứng phó hiệu quả hơn khi có 
thảm họa xảy ra. 

3.4.1.1 Giám sát các hiểm họa khí tượng có thể tác động đến đập  

Vấn đề: Những người vận hành đập Sao hiện tại có thể truy cập các dự báo thời tiết chung 
cho khu vực của họ, tuy nhiên việc quyết định quản lý mực nước hồ chứa và xả nước an 
toàn thường đòi hỏi nhiều thông tin thượng nguồn chi tiết hơn. 

Tại mỗi cấp chính quyền, chúng tôi được các cán bộ khuyến cáo rằngthiết bị giám sát lượng 
mưa bổ sung phía thượng lưuđập sẽ cho phép chính quyền địa phương và người vận hành 
đập chắc chắn hơn trong việc ra quyết định xả tràn và lập kế hoạchứng phó. Hiện nay tất cả 
dữ liệu lượng mưa được thu thập ở phía hạ lưu của đập Sao. Kế hoạch hàng năm có xem 
xét đến các dự báo mùa mưa dài hạn đưa ra một kế hoạch chung cho kiểm soát mực nước 
hồ chứa; và kế hoạch này được bổ sung bằng những dự báo cho các sự kiện lượng mưa cụ 
thể của Trung tâm khí tượng. Tuy nhiên, thông tin này được khái quát, và việc thu thập và 
tức thời truyền dữ liệu lượng mưa hoặc dòng chảy ở thượng lưu đập Sao (và trong tương 
lai, cho đập Bản Mòng) sẽ cung cấp cho người vận hành đập nhiều thông tin hơn và tăng 
thời gian cho quyết định xả tràn. 

Có kiến nghị rằng Sở NN & PTNT và CFSC cần ưu tiên khảo sát lắp đặt hệ thống giám 
sát lượng mưa hoặc dòng chảy với chi phí thấp trong lưu vực Sao, có thể với sự hỗ trợ 
tài chính từ Bộ NN & PTNT hoặc cơ quan khác nếu cần. Hiện tại các nguồn lực không có 
sẵn ở cấp huyện hoặc tỉnh để mua, lắp đặt, bảo trì và chi phí đào tạo đi kèm theo hệ thống 
giám sát mới. Các lựa chọn cho thiết bị quan trắc lượng mưa có thể bao gồm: 
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 Hệ thốngđo từ xa: hệ thống này thường được lắp đặt tại các vùng xa, và thu thập và 
truyền tải dữ liệu lượng mưa liên tục theo thời gian thực. Các hệ thống này có thể chi 
phí lắp đặt tốn kém, và tùythuộc vào vị trí, việc bảo trì có thể khó khăn hơn: 

 Thu thập dữ liệu lượng mưa bằng phương pháp thủ công và các điểm truyền tải trong 
các làng ở thượng lưu. Hệ thống này cần tuyển dụng các cư dân tin cậy tại những làng 
ở địa điểm thích hợpcó thể truy cập vào mạng viễn thông tin cậy hoặc thư điện tử để 
truyền tải các thông tin theo một tần suấtthỏa thuận. Hệ thống này có thể là một lựa 
chọn ít tốn kém hơn hệ thống đo từ xa nếu thỏa mãn được yêu cầu về địa điểm và đạt 
được các thỏa thuận, và có kinh phí chohệ thống thu thập lượng mưa theo phương 
pháp thủ công. 

 Kết hợp cả hai hệ thống đề xuất ở trên. 

Sẽ có lợi khi đồng thời truyền tải thông tin lượng mưa cùng một lúc tới nhiều tổ chức (văn 
phòng khí tượng, Sở NN & PTNT và CSFSC và người vận hành đập), do đó các quyết định 
với nhiều thông tin có thể được đưa raxét đến khả năng mựcnước hồ chứa thay đổi, và do 
đó, ngườivận hành đập có thể nhận được tư vấn từ cơ quan khí tượng và Sở NN & PTNT 
nếu cần thiết. Bất kỳ công nghệ mới nào cũng cầntập huấn về diễn giải dữ liệu lượng mưa 
và dữ liệu thể hiện dòng chảy có thể vào hồ chứa.Tập huấn nắm bắt dữ liệu, truyền tải và 
diễn giải cần được đưa vào phần khảo sát để mua và lắp đặt hệ thống quan trắc lượng mưa. 
Phầnkhảo sát cũng nên xem xét không chỉ lắp đặt và chi phí tập huấn, mà còncần ngân sách 
bảo trì thường xuyên, và ngân sách cần thiết để nắm bắt và truyền tải dữ liệu bằng phương 
pháp thủ công. 

Chỉ dẫn: Hướng dẫn có sẵn từ UNISDR (2004) trong tài liệu "Hướng dẫn giảm thiểu thiệt hại 
lũ lụt", Phần 3.2 của tài liệu này tư vấn về thực hành tốt nhất và các lựa chọn chi phí thấp để 
cải thiện mạng lưới quan trắc theo thời gian thực, bao gồm phân tích và mở rộng hệ thống 
quan trắc và thông tin liên lạc và giải trình các dữ liệu. 

3.4.1.2 Thông tin liên lạc  

Vấn đề: Trong khi thông tin liên lạc nói chung đã được thiết lập tốt, thì không có giao thức rõ 
ràng tại chỗ để nhanh chóng thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp tại đập tới những 
người có thể cảnh báo cho cộng đồng có nguy cơ cao (ví dụ, xã). 

Thông tin liên lạc được đề cập đến là cách giao tiếp được sử dụng giữa các cơ quan lập kế 
hoạch và ứng phó trước và trong trường hợp khẩn cấp, và không phải là các hệ thống cảnh 
báo để cảnh báo người dân về một nguy cơ lũ lụt (xem Phần 4.1.4 về thảo luậnhệ 
thốngcảnh báo). Nhiều cách thức thông tin liên lạc đã có tại chỗ và được sử dụng tốt trong 
khu vực nghiên cứu.Sau đây là các phương pháp giao tiếp giữa các cơ quan hiện đang 
được sử dụng: 

 điện thoại (điện thoại di động và điện thoại cố định) 

 thư điện tử 

 tin nhắn 

 fax, 

 cập nhật trực tiếp trên các trang mạng (cơ quan khí tượng) 

 văn thư chính thức (được chuyểnđi bằng xe máy) 

Sử dụng nhiều hệ thống để thông tin liên lạc là thực hành tốt nhất, và kiến nghị tiếp tục sử 
dụng đa hệ thống này giữa các cơ quan.Thiếu sót chính được xác định trong qui trình thông 
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tin là những đợt xả nước khẩn cấp không thường xuyên nhưng đáng kể từ hồ chứa, không 
được thông tin từ người vận hành đập tới Sở NN & PTNT hay các huyện một cách kịp thời, 
và do đó không có cơ hội phát báo động tới cộng đồng có nguy cơ cao thông qua các kênh 
cảnh báo thông thường. Bất kỳ đợt xả nước nào từ đập đều phải được thông tin kịp thời để 
có thể cảnh báo tới người dân tại các khu vực có nguy cơ caoở hạ lưu.Việc này bao gồm 
thông tin liên lạc kịp thời tới chính quyền địa phương (tỉnh, huyện) đểhệ thống báo động 
công cộng có thể được kích hoạt nhanh chóng. 

Việc lắp đặt và vận hành hiệu quả hệ thống quan trắc lượng mưa được mô tả ở Phần 4.1.1 
sẽ giúp người vận hành đập thông tin liên lạc kịp thời, tăng thời gian ra quyết định và thông 
tin tới Sở NN & PTNT và CSFSC khi mực nước hồ chứa cần điều tiết bằng việc xả tràn. 
Ngoài ra, người vận hành đập cần đảm bảo bất kỳ đợt xả nước khẩn cấp nào cũng phải 
được thông tin đến tỉnh và huyện, cũng như thông tin về đợt xả không khẩn cấp để duy trì 
mực nước hồ chứa theo quy định. 

Các qui trình ứng phó, thông báo và thông tin liên lạc giữa người vận hành đập, cơ quan địa 
phương và tỉnh cho thấy đã được hiểu rõ, thực hành và tin cậy khi có sự cố.Việc bao gồm 
các cộng đồng, hộ gia đình, doanh nghiệp thương mại và các nhu cầu khác nhau của họ vào 
quy hoạch và ứng phó với sự cố gặp nhiều khó khăn hơn. 

Cần lưu ý rằng hệ thống cảnh báo công cộng khẩn cấp bằng còi phát âm thanh đã được lắp 
đặt tại đập Sao năm 2013.Hệ thống này được thảo luận đầy đủ hơn trong Phần 4.4.Tuy 
nhiên, điều quan trọng cần lưu ý làviệc lắp đặt hệ thống còi này không thay thế thông tin liên 
lạc trực tiếp từ người vận hành đậptới các uỷ ban lụt bão của tỉnh và huyện khi cóxả nước 
khẩn cấp. 

Các qui trình bổ sung cho thông tin liên lạc khẩn cấp được kiến nghị nên bao gồm trong 
Hướng dẫn vận hành đập. Các bước của qui trình cần đảm bảo tất cả các đợt xả tràn 
thường xuyên và khẩn cấp, và xả tràn khẩn cấp ngoài dự kiếndo sự cố đập (việc này có thể 
xảy ra) phải được thông tin đến CSFC của tỉnh và huyện kịp thời (24 giờ trước khi xả nướcđối 
với xả tràn theo kế hoạch), và ngay lập tức đối với xả tràn khẩn cấp hoặc sự cố đập. 

Chỉ dẫn: Cần xây dựng và cập nhật một cơ sở dữ liệu về những số liệu của các tình huống 
khẩn cấp, có sẵn cho tất cả nhân viên vận hành đập tại địa điểm đập Sao. Cơ sở dữ liệu bao 
gồm số điện thoại để liên lạc khi cótình huống xả tràn khẩn cấp, cụ thể là của cán bộ CSFC 
và lãnh đạo xã. Việc thành lập, bảo trì và thường xuyên chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa các cơ 
quan có thể được thực hiện mà không cần thêm hướng dẫn hoặc nguồn lựcbên ngoài. 

3.4.1.3 Hiểu biết về hiểm họa, lập kế hoạch sơ tán và sẵn sàng ứng phó  

Hiểm họalũ lụt bị ảnh hưởng bởi vai trò của đập Sao khi xả nước theo quy định vận hành 
tràn hiện hành,khi có mưa lớn khẩn cấp, và trong tình huống ảnh hướng đến toàn bộ đập 
như đã xảy ra trong năm 2011. Việc xây dựng đập Bản Mòng sẽ tạo ra tiềm năng ngập lụt 
mới với xả tràn, xả khẩn cấp và kịch bản xấu nhất là sự cố đập. Những hiểm họa lũ lụt tiềm 
năng từ đập Bản Mòng hoàn toàn nằm ngoài kinh nghiệm hiện có về lũ lụt của các cộng 
đồng ở hạ lưu, và có khả năng ảnh hưởng đến các cộng đồng dọc sông Hiếu, bao gồm các 
thị trấn lớn Thái Hòa và Tân Kỳ. Việc chia sẻ các bản đồ kịch bản hiểm họa lũ lụt giữa chính 
quyền tỉnh, huyện và xãvớingười dân có nguy cơ cao tạo cơ hội phát triển các kế hoạch sơ 
tán cho các kịch bản tần suấtthấp hậu quả lớn. 

Các chỉ dẫn và thực hành tốt ở Việt Nam, được minh chứng trong các dự án DRM tại đồng 
bằng sông Cửu Long, và các nơi khác, có đề xuất rằng để cộng đồng trong khu vực có hiểm 
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họa hiểu được các mối nguy hiểm họ phải đối mặt thông qua các hội thảo sẽ giúp họ tự xây 
dựng các phương tiện để quản lý các khía cạnh của rủi ro. Chính quyền huyện và xã thể 
hiện mong muốn thông tin tăng cường ở cấp cộng đồng, bao gồm xây dựng các bản đồ 
hiểm họa và sơ tán. Thông tin tăng cường này có thể bao gồm các bản đồ liên quan đến 
cộng đồng chỉ rõ hiểm họa, tuyến đường sơ tán, nguồn lực, kế hoạch ứng phó hoặc chỉ dẫn, 
biển báo trong cộng đồng. 

Có vẻ không có cản trở gì cho cộng đồng nhận được hoặc phát triển và duy trì thông tin 
hiểm họa và ứng phó cấp cộng đồng - khác với các chi phí tiền tệ tiềm năng.Tất cả đều xác 
định được giá trị tiềm năng của các bản đồ đang được xác lập và lưu giữ trong cộng đồng. 

Kiến nghị các bản đồ kịch bản lũ lụt được xây dựng cho dự án này sẽ được chia sẻ 
với cộng đồng (lãnh đạo xã và người dân) để xây dựng kế hoạch sơ tán ở địa phương 
cho nhiều kịch bản. Các bản đồ này có thể hỗ trợ xây dựng các bản đồ lộ trình sơ tán 
dựa vào cộng đồng và xác định vị trí an toàn. 

Chỉ dẫn: Các hướng dẫn có sẵn qui định sự tham gia của cộng đồng ở Việt Nam, và các 
phương pháp thích hợp đối với Việt Nam để hỗ trợ những người lập kế hoạch cộng đồng 
tham gia trong hiểm họa và rủi ro. Các tổ chức phi chính phủ đang tham gia vào Dự án 
1002, có kinh nghiệm trong thảo luận về hiểm họa và sự tổn thương với người dân có nguy 
cơ cao, và chuyên môn của họ trong qui trình này nên được tận dụng để hỗ trợ lãnh đạo xã 
và chính quyền huyện và tỉnh trong việc học các kỹ năng tham gia (UNFAO, 2011; Wright 
et.al., 2011; ICLEI, 2007; ADPC, 2008; CFE-DHMA, 2012; GFDRR, 2011). 

3.4.1.4 Hệ thống báo động và thông điệp cảnh báo  

Cảnh báo cho cộng đồng về sự cố tiềm năng hoặc thực tế là một chủ đề thảo luận tại tất cả 
các cấp.Hệ thống cảnh báo cấp cộng đồnghiện nay chủ yếu dựa vào thông báo chính thức 
bằng văn bản, có những hạn chế về sự kịp thời. Thông tin liên lạc về sự cố bão hoặc lũ lụt 
tiềm năng hoặc thực tế, bằng rất nhiều phương tiện điện tử, có thể có giá trị và hiệu quả bổ 
sung liên quan đến những hậu quả tiềm năng trongcả khu vực. 

Thông tin liên lạc giữa các cấp chính quyền và người vận hành đập nói chungmạnh mẽ và 
phát triển tốt. Tuy nhiên, thông tin liên lạc với người dân có nguy cơ cao, cụ thể là ít hoặc 
không có cảnh báo nhưđợt xả lũkhẩn cấp năm 2011, là một lĩnh vực cần được cải thiện. 
Những người vận hành đập thừa nhận rằng cảnh báo ngắn hạn tới người dân địa phương là 
quan trọng và đã lắp đặt một hệ thống còi ba loa tại công trình đập.Còi báo động này là một hệ 
thống chỉ phát âm thanh và được lắp đặt tại đập để phát cảnh báo những người ở gần đập về 
đợt xả khẩn cấp với thông báo ngắn.Có sự khác biệt đáng kể trong hiểu biết về khả năng của 
hệ thống còi tại cấp tỉnh và huyện về âm lượng thực tế và tầm tiếp cận của tiếng còi. Tại cấp 
tỉnh, phạm vi của tiếng còi được hiểu là có thể nghe thấy trong 7 km từ đập về phía hạ lưu đối 
với loại đa còi; cấp huyện thì hiểu phạm vi đó là 5 km cho một còi đơn trong khu vực có nguy 
cơ cao, và chúng tôi được người vận hành đập khuyến cáo rằng hệ thống chỉ nghe đượctrong 
phạm vi 3km, và đặt tại vị trí đập, không phải trong các cộng đồng có nguy cơ cao ở hạ lưu. 
Còi được bật cho chúng tôi nghe khi chúng tôi đang ở vị trí đập.Chúng tôi không có thiết bị để 
kiểm tra cường độ âm thanh; tuy nhiên, có vẻ tiếng còi (do loại giai điệu và âm lượng) khó có 
thể nghe được xa hơn một hoặc haikm, và âm thanh sẽ giảm đáng kể khi mưa lớn.Chúng tôi 
phỏng vấn người dân sống cách đập Sao 3km về phía hạ nguồn khẳng định họ chưa bao giờ 
nghe thấytiếng còi mà chúng tôi được thông báo đã kích hoạt vài lần sau khi lắp đặt. 
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Kiến nghị xây dựng mẫu thông điệp cảnh báo khẩn cấp có thể được sử dụng trong 
tình huống khẩn cấp để khởi động ứng phó nhanh cho cộng đồng có nguy cơ 
cao.Các mẫu cầnđưa ra thông tin về bản chất của mối đe dọa (lũ lụt), những địa 
điểm có nguy cơ, dự kiến thời gian đến của nước lũ nếu biết, và hành động theo yêu 
cầu của người dân. 

Kiến nghị lập kế hoạch CBDRM bao gồm thảo luận về cách thiết thực nhất để tiếp cận 
người dân có nguy cơ rủi ro nhưng lại ở ngoài phạm vi của các loa phóng thanh công 
cộng (ví dụ: công nhân nông trại) khi sắp xảy ratình huốngkhẩn cấp. Cần điều tra về 
hệ thống loan tin đến người dân bằng điện thoại di động hoặc loa phát thanh lưu động 
(xe đạp hoặc xe máy). 

Chỉ dẫn: Có một phần quan trọng trong các tư liệu quốc tế liên quan đến cảnh báo công 
cộng trên cơ sở các nghiên cứu điển hình quốc tế về các hiểm họa, bao gồm lũ lụt. Lý thuyết 
và ứng dụng hệ thống cảnh báo công cộng hiệu quả, bao gồm các phương pháp thẩm định 
hệ thống sẵn có và xem xét các lựa chọn bổ sung để khắc phục các thiếu sót trong cảnh 
báo, là nguồn tư liệu có sẵn tại Bộ bảo vệ dân sự và quản lý khẩn cấp New Zealand 
(MCDEM, 2015) và Wright et al (2014). 

3.4.2 Lập kế hoạch sơ tán 

Vấn đề: Việc lập kế hoạch sơ tán hiện nay được tiến hành dựa trên các kiến thức địa 
phương về những đợt lũlụt trước đây. Không có bản đồ khu vực sơ tán hoặc kế hoạch sơ tán 
được tìm thấy khichúng tôi làm nghiên cứu điển hình. 

Việc lập kế hoạch sơ tán cần xem xét mức lũ thường xuyên và 'điển hình' cũng như xem xét các 
sự kiện cực đoan mà có thể nằm ngoài kinh nghiệm của chính quyền và người dân, nhưng vẫn 
có thể xảy ra. Các kịch bản được xây dựng cho đập Bản Mòng và Sao, đặc biệt cho những sự 
kiện cực đoan đã thiết lập bản đồ mức lũ có thể sử dụng làm cơ sở để lập kế hoạch sơ tán. Kế 
hoạch sơ tán cần xác định các vị trí có nguy cơ, tuyến đường sơ tán (bao gồm cả người đi bộ, 
xe đạp hoặc xe có động cơ thích hợp), địa điểm an toàn và điểm mốc dễ nhận biết để giúp 
người dân tự định hướng khi xem bản đồ. Việc bổ sung các tuyến đường, điểm mốc và địa điểm 
nơisơ tán tạm trú phải được sự đồng ý tham khảo ý kiến với cộng đồng để đảm bảo tính thích 
hợp và thực tế. 

Kiến nghị rằng lập kế hoạch sơ tándựa vào cộng đồng được tiến hành kết hợp giữa 
chính quyền và người dân dựa trên các bản đồ kịch bản.việc xây dựng kế hoạch sơ 
tán cần có các thông tin về cảnh báo, các vị trí có nguy cơ cao và an toàn và hành 
động thích hợp cần thiết. 

Chỉ dẫn: Lập kế hoạch sơ tán dựa vào cộng đồng đã áp dụng thành công phương pháp mô 
tả ở trên. Bản đồ cơ sở khoa học, được chia sẻ với cộng đồng và xây dựng kế hoạch cùng 
chính quyền và người dân.Phương pháp đầy đủ và nghiên cứu điển hình của cách tiếp cận 
này được áp dụng ở New Zealand và Samoa được mô tả trong tư liệu của Wright et al, 
(2011). 
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3.4.3 Thực hành và diễn tập 

Vấn đề: các bài thực hành ở xã hiện nay tập trung vào cứu hộ trong nước lũ chứ không phải 
thử nghiệm lập kế hoạch, thông tin liên lạc và sơ tán cần thiết trước khi nước lũ tiếp cận 
cộng đồng. Không có chương trình thực hành chính thức ở cấp tỉnh hoặc huyện. 

Thực hành là một công cụ hữu ích để thẩm định năng lực và khả năng DRM hiện tại, đặc biệt là 
các hoạt động ứng phó và lập kế hoạch tổ chức thực hiện.Các bài thực hành được thiết kế để 
xác định cơ hội cải thiện, không phân bổ sai sót khiphát hiện ra vấn đề. Mục đích của thực hành 
là xác định các lĩnh vực cần cải thiện về tập huấn, nguồn lực, kế hoạch và lập kế hoạch trong 
một môi trường "an toàn", trái ngược với việc tìm ra những thiếu sót khi một sự kiện thực tế xảy 
ra. Xây dựng và triển khai thực hành đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm trong các lĩnh vực đang 
được thử nghiệm.Bài thực hành có thể nhằm vào các hoạt động cụ thể (ví dụ, hệ thống cảnh 
báo) hoặc ứng phó toàn diện, thử nghiệm ở cấp địa phương và tỉnh.Các nguồn lực hiện không 
sẵn có tại Nghệ An bao gồm hỗ trợ của chuyên gia trong xây dựng và triển khai thực hành, cũng 
như các nguồn lực về thời gian của cán bộ để tham gia và xây dựng tài liệu thực hành. 

Kiến nghịCSFC Nghệ An tìm kiếm nguồn lực và chuyên môn hỗ trợ xây dựng và triển 
khai thực hànhđể kiểm tra tổ chức thực hiện và hoạt động cần thiết ứng phó với lũ lụt 
liên quan đếnđập. 

Chỉ dẫn: Các nguồn lực trực tuyến có sẵn tại các cơ quan quản lý khẩn cấp của chính phủ 
New Zealand và Hoa Kỳ, bao gồm lý thuyết, xây dựng và thẩm định các bài thực hành 
(MCDEM, năm 2015 và FEMA, năm 2015). Những hướng dẫn và mẫu hình này có thể được 
điều chỉnh để sử dụng tại Việt Nam.Chuyên gia bên ngoài có thể được yêu cầu để khởi động 
thực hành, cho đến khi chính quyền địa phương quen và có kinh nghiệm xây dựng các bài 
thực hành. 

3.4.4 Lập kế hoạch vận hành và Quy trình điều hành chuẩn 

Vấn đề: Sắp xếp các vai trò và trách nhiệm ứng phó cho các hiểm họa lũlụt thông thường 
nói chung được hiểu rõ tại tất cả các cấp. Các sự kiện lũ lụt bất thường, hoặc sự tập trung 
mới vào sẵn sàng ứng phó và giảm rủi ro không được phản ánh trong kế hoạch và các 
chương trình làm việchiện tại. 

Các khu vực có thể được chính thức hóa trong SOPs bao gồm: 

 Ngưỡng cho các sự kiện khẩn cấp liên quan đến đập có thể được thiết lập để kích 
hoạt các hoạt động như cảnh báo và thông tin liên lạc; 

 Chính thức hóa các chương trình hàng năm cho các hoạt động sẵn sàng ứng phó như 
tập huấn, thực hành và lập kế hoạch; 

 Chính thức hóa các kế hoạch thử nghiệm thông tin liên lạc khẩn cấp và cảnh báo công 
cộng; 

 Chính thức hóa các kế hoạch và mẫu hình để ghi lại hậu quả và tác động của sự kiện 
thảm họa. 

Kiến nghịCFSC thiết lập một chương trình làm việc hàng năm và 5 năm để chính thức 
hóa và lập kế hoạch các hoạt động DRM mới để hỗ trợ Nghệ An thực hiện mục tiêu 
của Chiến lược quốc gia (xem Phụ lục 1). 

Chỉ dẫn: Trung tâm chuẩn bị ứng phó thiên tai của Châu Á có các thông tin về phát triển 
SOPs trong quản lý thiên tai (ADPC, 2015a và 2015b). 
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3.4.5 Giám sát và thẩm định DRM 

Vấn đề: Không có tổ chức thực hiện chính thức để theo dõi và đánh giá việc lập kế hoạch và 
thực hành hiện nay cho các trường hợp khẩn cấp (thiên tai) ở Nghệ An. Chiến lược quốc gia 
và Luật Phòng chống thiên tai hỗ trợ mạnh mẽ cho tổng hợp đánh giá rủi ro và mức độ tổn 
thương, lập kế hoạch DRM dựa vào cộng đồng và giảm nhẹ rủi ro với các lựa chọn giảm 
thiểu. Tuy nhiên, việc thực hiện và theo dõi tiến độ để đạt được giảm nhẹ rủi ro và lập kế 
hoạch toàn diện hơn cần có đào tạo và các nguồn lực hiện đang không có. 

Nhiều tổ chức quốc tế theo dõi sự tiến bộ ở cấp quốc gia trong việc cải thiện tổ chức thực 
hiện DRM (ví dụ: UNDP, GFDRR, UNISDR); tuy nhiên, tiến bộ tại cấp tỉnh trở xuống được 
kết hợp chặt chẽ với các chương trình DRM cụ thể, và do đó không được áp dụng toàn cầu 
hoặc được chuẩn hóa. Các tỉnh có nguy cơ cao thường được các tổ chức phi chính phủ và 
dự án quốc tế tài trợ DRMhướng tới. Từng dự án có thể báo cáo cụ thể về cải tiếnDRM, 
nhưng vì khu vực nghiên cứu chúng tôi có rủi ro tương đối thấp so với cả nước, nên không 
có mẫu hình hoặc giám sát tại chỗ để ghi lại các hoạt động được thực hiện có đóng góp cho 
mục tiêu của Chiến lược quốc gia hay Luật pháp. 

Ở Việt Nam các hồ sơ dạng kỹ thuật số và trên giấy tờ được lưu giữ tốt với hàng loạt các số 
liệu thống kê được tập hợp hàng năm trong niên giám thống kê. Thay cho một mẫu giám 
sátDRM chính thức, CSFC có thể ghi lại các hoạt động là số liệu thống kê trình bày trong 
các cuộc họp, tập huấn, dự án, kế hoạch và SOPs đã xác lập, chi tiết của các bài thực hành 
và sự tham gia của các tổ chức. Kết quả thẩm định các dự án, thực hành và tập huấn có thể 
đưa ra tiêu chuẩn cho các năm trong tương lai, để xác định hoạt động DRM nào đang được 
tiến hành, cần ưu tiên gì và hoạt động nào hiệu quả nhất. 

Việc thẩm định DRM về sự thành công là rất khó, trừ khi có thảm họa tương tự xảy ra trước và 
sau khi tiến hành hoạt động DRM trong khu vực bị ảnh hưởng.Hậu quả sau đó có thể được so 
sánh và giá trị của các hoạt động DRM đã thực hiện có thể được xem xét. Tuy nhiên, loại kịch 
bản này hầu như không xảy ra và, vì vậy, việc đánh giá thực tế DRM có thể dựa vào các hoạt 
động được ghi lại có đóng góp cho các mục tiêu của Chiến lược quốc gia và Luật pháp (tham 
khảo Phụ lục 1). Đánh giá có thể bằng hình thức khảo sát, số lượng tư liệu sản xuất ra, tần 
suất của các bài thực hành và số người tham gia v.v... Vì dữ liệu được thu thập theo thời gian, 
nên có thể so sánh số lượng hoạt động và kết quả khảo sát ý kiến v.v. 

Kiến nghị hoạt động giám sát và đánh giá DRM cần được khởi động ở cấp tỉnh, huyện 
và xã. Điều này ban đầu có thể được thực hiện với các thống kê ghi lại về hoạt động 
và sẽ mở rộng khi chuyên mônphát triển hơn. 

Chỉ dẫn: Các mẫu hình để ghi lại thông tin đã được các tổ chức quốc tế sử dụng như Trung 
tâm quản lý thảm họa & hỗ trợ nhân đạo (CFE-DHMA, 2012) và GFDRR (2011). Tuy nhiên, 
những khung giám sát này thường không mở rộng tới thông tincấp xã. Các tổ chức phi chính 
phủ ở tỉnh cũng thu thập dữ liệuvề năng lực DRM, tuy nhiên, không phải tất cả các tỉnh và 
huyện ở Việt Nam có tổ chức phi chính phủ, và các chương trình của họ thường trên cơ sở 
tài trợcó mục tiêu cụ thể. Các tổ chức trong nước như trường đại học ở Việt Nam có giảng 
dạy về DRM có thể cung cấp nguồn lực hữu ích để phát triển khung giám sát và thu thập dữ 
liệu thay mặt cho các cơ quan chính phủ, mặc dù điều này sẽ liên quan đến việc phát triển 
các chương trình nghiên cứu về khả năng và năng lực đánh giáDRM. 
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3.5 XEM XÉT BỔ SUNG ĐỂ GIẢM RỦI RO LÂU DÀI 

Cơ hội tạo khả năng tự phục hồi với sự cố trong tương lai, trước và ngay sau sự kiện, đã 
được xác định thông qua các cuộc thảo luận với thành viên cộng đồng sống và thực hiện 
các hoạt động trong khu vực nguy hiểm. Mặc dù, hoạt động thực hành tốt được phản ánh 
trong chính sách của chính phủ cho thấy các hiểm họa đã được xác định trong kế hoạch 
phát triển của tỉnh, huyện và địa phương, nhưng không có bằng chứng là sáng kiến này có 
liên quan tới khu vực dự án. 

Việc tiến hành đánh giá mức độ dễ bị tổn thương, nguồn lực và năng lực trong cộng đồng có 
thể làm nổi bật các lĩnh vực mạnh, và các lĩnh vực cần có hoạt động tăng khả năng phục hồi. 
Một cộng đồng có khả năng phục hồi sẽ giúp giảm mức độ bị ảnh hưởng lâu dài, và nếu có 
thể, chuẩn bị cho các sự kiện không thể tránh khỏi, ứng phó phù hợp để giảm thiệt hại về 
người và tài sản, và quản lý phục hồi mà không làm tăng mức độ tổn thương cho các sự 
kiện trong tương lai. 

Các cải tiến công trình giảm thiểu rủi ro dài hạn có thể bao gồm: 

 Xây dựng đê bảo vệ tài sản có giá trị 

 Di dời cơ sở hạ tầng quan trọng, tài sản có giá trị, hoặc nhà dân và doanh nghiệp 
thường xuyên bị ngập lụt  

 Nâng cao mức lũ 

 Khuyến khích xây dựng sàn lửng hoặc tầng gác trên các công trình để có địa điểm an 
toàn cho đồ đạc hộ gia đình và kho hàng kinh doanh và các tài sản 

Các hoạt động phi công trình để tăng khả năng phục hồi thiệt hại kinh tế bao gồm: 

 Đa dạng hóa cây trồng hoặc giới thiệu thêm các giống cây trồng có khả năng chịu lũ lụt  

 Tăng cường tham gia bảo hiểm cho chủ doanh nghiệp tại các địa điểm có nguy cơ cao 

 Quản lý lưu vực, để giảm bớt nạn phá rừng trong lưu vực hồ chứa và bồi lắng hồ chứa 

 Quy hoạch sử dụng đất hoặc khoanh vùng phát triển tương lai chỉ cho phép một số 
hoạt động nhất định trong khu vực có nguy cơlũ lụt. Đây là một quá trình phức tạp, có 
thể phải thay đổi chính sách cấp quốc gia và tỉnh, và quy định mới để lập kế hoạch cho 
hiểm họa lũ lụt. Qui hoạch sử dụng đất giảm thiểu rủi ro lũ lụt ven sông (không liên 
quanđến đập) được áp dụng hiệu quả tại nhiều quốc gia thông qua các chính sách 
như qui định độ cao lũ tối thiểu hoặc các khu vực cấm xây dựng (để tránh lũ). Hiện tại 
phần lớn việc xây dựng trong khu vực nghiên cứu sông Hiếu không nằm trong các khu 
vực thường xuyên ngập lụt nhất khi có lụt ven sông; nhưng nhiều khu vực xây dựng có 
thể gặp rủi ro lũ lụt liên quan đếnđập. Tần suấtlũ lụt thường là một trong những cân 
nhắc quan trọng nhất cho sử dụng đất. Các xem xét quy hoạch sử dụng đấtđối với lũ 
lụt liên quan đến đập cần biết xác suất của loại lũ lụt xem xét trước khi áp đặt các 
chính sách sử dụng đấtnghiêm ngặt. Ngoài ra, những cải tiến trong xây dựng và vận 
hành đập để giảm thiểu lũ lụt liên quan đến đập về lý thuyết có thể loại bỏ nhiều rủi ro 
cho cộng đồng ở hạ nguồn. Quy hoạch sử dụng đất cần bổ sung cho các hoạt động 
giảm rủi ro lũ lụt khác, và lý tưởng nhất là được sử dụng ở những nơi không thể có rủi 
ro và rủi ro không thể quản lý được với các phương pháp khác. 
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3.5.1 Tóm tắt 

Các báo cáo nghiên cứu điển hình đưa ra phương pháp luận và các kết quả để đánh giá và 
kiến nghị cải thiện Quản lý rủi ro thiên tai tại các huyện trong khu vực nghiên cứu Quỳ Hợp, 
Nghĩa Đàn, Thái Hòa, Tân Kỳ và Anh Sơn ở Nghệ An. 

Ưu tiên nâng cao sẵn sàng và ứng phó với các đợtlũ lụt liên quan đến đập được kiến nghị. 
Liên kết và các tài liệu tham khảo bao gồm hướng dẫn thực hành tốt nhất, các mẫu hình cần 
thiết và nghiên cứu điển hình đã được đưa ra.Chính sách DRM và lập kế hoạch tại Việt Nam 
ở cấp quốc gia đã được cập nhật phản ánh hoạt động thực hành quốc tế tốt nhất trong 
Khuôn khổ hành động Hyogo (UNISDR, 2005). Cần lưu ý rằng Khuôn khổ Hyogo hiện giờ đã 
được thay thế bởi Khuôn khổ Sendai cho giảm thiểu rủi ro thiên tai 2015-2030 vừa ban hành 
(UNISDR, năm 2015). Mặc dù tài liệu này được phát hành sau khi có phát triển về chính 
sách quốc gia ở Việt Nam, nhưng chính sách quốc gia cũng phù hợp với Khuôn khổ Sendai. 

Việt Nam, giống như nhiều quốc gia khác, đang phát triển từ mô hình tập trung ứng phó 
thiên tai sang một mô hình toàn diện giảm thiểu rủi ro và phục hồi. Sự thay đổi về cách tiếp 
cận cần có nguồn lực và tập huấn ở nhiều cấp để hỗ trợ các tỉnh và huyện trong việc áp 
dụng thực hành mới và lập kế hoạch mới. 

Việc lập kế hoạch cho các sự kiện bất thường, xác suất thấp, hậu quả lớn hiện nay không 
được tiến hành trong khu vực nghiên cứu của chúng tôi. Các loại sự kiện này có thể có trong 
kịch bản lũ lụt đã được lập mô hình cho các đập Bản Mòng và Sao. Việc bao gồm người dân 
có nguy cơ cao trong lập kế hoạch DRM dựa vào cộng đồng, và hỗ trợ chính quyền thực 
hiện nhiều nhiệm vụ DRM và đào tạo là hai ưu tiên quan trọng cho việc cải thiện DRM cho 
khu vực nghiên cứu sông Hiếu. 
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A1.0 PHỤ LỤC A: TRÍCH TỪ CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ PHÒNG CHỐNG, 
ỨNG PHÓ VÀ GIẢM NHẸTHIÊN TAI (2007) 

“Non-structural solutions include forest rehabilitation, renovating communication systems, 
forecasting, warning, international cooperation, raising community awareness, strengthening 
institutional capacity and organizational capacity for flood and storm prevention, response 
and search and rescue network (MARD 2007 p. 9).” Relevant excerpts from the National 
Strategy are as follows: "Các giải pháp phi công trình bao gồm tái trồng rừng, cải tạo hệ 
thống thông tin liên lạc, dự báo, cảnh báo, hợp tác quốc tế, nâng cao nhận thức cộng đồng, 
tăng cường năng lực thể chế và năng lực tổ chức phòng chống bão lụt, ứng phó và mạng 
lưới tìm kiếm cứu hộ (Bộ NN & PTNT 2007 p. 9)." Các trích đoạn liên quan từ Chiến lược 
quốc gia như sau: 

Chiến lược – B1 Giai đoạn chuẩn bị và phòng chống  

B.1.1.6. Nâng cao nhận thức cộng đồng trong phòng chống, ứng phó và giảm nhẹthiên tai 

 Thực hiện đồng thời các biện pháp và phương pháp nâng cao nhận thức và năng lực 
xã hội để đối phó với thiên tai 

 Bao gồm các kiến thức cơ bản về công tác phòng chống, ứng phó và giảm nhẹ thiên 
tai trong giảng dạy ở trường học; thực hành tại trường học để giúp học sinh biết cách 
ứng phó với tình huống thiên tai và giúp đỡ gia đình và cộng đồng. 

 Đào tạo cho những người trực tiếp tham gia vào hoạt động phòng, chống và giảm nhẹ 
thiên tai, đặc biệt là những người ra quyết định, người quản lý, lập kế hoạch, người 
triển khai và cán bộ địa phương. 

 Thường xuyên thực hành các bài tập như tìm kiếm, cứu hộ, sơ tán, bảo vệ đê điều, 
v.v… cho các cán bộ chịu trách nhiệm trong ngành và địa phương. 

 Mở rộng mạng lưới truyền hình và đài phát thanh đến vùng sâu vùng xa, tăng thời gian 
phát sóng, đa dạng hóa các phương tiện truyền thông để lan truyền các kiến thức về 
phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trong cả cộng đồng. 

 Khuyến khích các tổ chức văn hóa và nghệ thuật để nâng cao nhận thức công chúng 
cũng như đẩy mạnh phòng chống, ứng phó và giảm nhẹ thiên tai qua các tác phẩm và 
chương trình nghệ thuật. 

B.1.1.7. Xã hội hóa công tác phòng chống, ứng phó và giảm nhẹthiên tai 

 Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong xây dựng pháp luật, quy định, chương trình 
và kế hoạchcó liên quan. Công bố các tài liệu sau khi đã được phê duyệt. 

 Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong quản lý và giám sát thực hiện các chương 
trình và dự án. 

 Phát triển và nhân rộng các mô hình "làngan toàn với thiên tai " trong đó các cộng 
đồng nhận thức được rủi ro thảm họa tiềm năng và hậu quả. Tập hợp các nguồn nhân 
lực và trang thiết bị; lập ngân sách phòng chống và giảm nhẹ thiên taivà các quĩ nhân 
đạo. 

 Xây dựng năng lực tự chuẩn bị trong cộng đồng, huy động các nguồn lực tại chỗ để 
chủ động tìm kiếm và cứu hộ. 
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 Tăng cường giúp đỡ và bảo vệ lẫn nhau chống thiên tai, khuyến khích các tổ chức và 
cá nhân tham gia vào các nỗ lực cứu trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng bằng 
nhiều cách hiệu quả khác nhau.(MARD, 2009. P. 13) 

C.2.4. Nâng cao nhận thức cộng đồngvà các biện pháp phi công trình  

 Bao gồm kiến thức về các vấn đề thiên tai trong giảng dạy ở trường học: 

˗ * Cơ quan chủ trì: Bộ giáo dục và đào tạo; 

˗ * Các cơ quanphối hợp: các bộ, ngành và địa phươngliên quan 

˗ * Thời gian thực hiện: 2007-2010. 

 Tập huấn cộng đồng về các vấn đề thiên tai 

˗ * Cơ quan chủ trì: CFSCs các cấp và CCFSC; 

˗ * Các cơ quanphối hợp: Tổ chức và cá nhân trong nước và ở nước ngoài 

˗ *Thời gian thực hiện: Hàng năm  

 Phổ biến thông tin về các vấn đề thiên tai thông qua truyền thông đại chúng 

˗ * Cơ quan chủ trì: Bộ văn hóa và thông tin, VOV, VTV; 

˗ * Các cơ quan phối hợp: các bộ, ngành và địa phươngliên quan. 

˗ * Thời gian thực hiện: Hàng năm 

 Tăng cường năng lực cho các cơ quan quản lý thảm họa thiên nhiên từ trung ương 
đến địa phương: 

˗ * Cơ quan chủ trì: MARD; 

˗ * Các cơ quan phối hợp: các bộ, ngành và địa phương liên quan 

˗ * Thời gian thực hiện: 2007-2020. 

 Tăng cường năng lực cho lực lượng tìm kiếm và cứu hộ: 

˗ * Cơ quan chủ trì: Bộ quốc phòng  

˗ * Các cơ quan phối hợp: các bộ, ngành và địa phương liên quan  

˗ * Thời gian thực hiện: 2007-2020. 
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