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CHƯƠNG: MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của luận án 

Trong những năm gần đây, hiện tượng mất ổn định bờ sông vùng đồng bằng sông 

Cửu Long nói chung, bờ sông Hậu đoạn qua tỉnh An Giang nói riêng đã và đang 

xảy ra rất phức tạp với cường độ và quy mô ngày càng lớn. Một số đoạn bờ sông 

Hậu đã bị trượt lở nghiêm trọng tại phường Bình Đức, phường Bình Khánh vào 

năm 2012; tại xã Bình Mỹ lặp đi lặp lại qua các năm 2010, 2019, 2020; ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến đời sống kinh tế - xã hội của người dân nơi đây. Mặc dù đã có 

một số công trình nghiên cứu về ổn định bờ sông Hậu nhưng nhìn chung, chưa 

có công trình nào phân tích, đánh giả một cách đầy đủ, toàn diện về các nguyên 

nhân và yếu tố gây mất ổn định bờ sông, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu 

và sự thay đổi mạnh mẽ điều kiện tự nhiên do tác động của hoạt động kinh tế-

xây dựng của con người. Vì vậy, việc nghiên cứu một cách khoa học và hệ thống 

về các hiện tượng trượt lở, xói lở, xói mòn bờ sông Hậu đoạn chảy qua tỉnh An 

Giang để từ đó, đề xuất các giải pháp bảo vệ bờ khả thi, hiệu quả nhằm giảm 

thiểu thiệt hại do chúng gây ra có ý nghĩa khoa học và thực tiễn lớn. Chính vì thế, 

đề tài “Nghiên cứu dự báo ổn định bờ sông Hậu đoạn chảy qua tỉnh An Giang 

và đề xuất giải pháp bảo vệ bờ thích hợp” có tính cấp thiết, hoàn toàn xuất 

phát từ thực tiễn khách quan. 

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án  

- Đối tượng nghiên cứu của luận án là vấn đề ổn định bờ sông Hậu và các giải 

pháp bảo vệ bờ. 

- Phạm vi nghiên cứu của luận án là bờ sông Hậu đoạn chảy qua tỉnh An Giang, 

không gian phân bố cấu trúc nền đất bờ sông 200m theo chiều ngang, chiều 

sâu nghiên cứu là 60m. 

3. Mục tiêu nghiên cứu của luận án 

- Làm sáng tỏ nguyên nhân, phạm vi phân bố, quy luật phát sinh, phát triển sự 

mất ổn định bờ sông Hậu đoạn chảy qua tỉnh An Giang. 
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- Dự báo được diễn biến quá trình mất ổn định và thành lập được bản đồ phân 

vùng dự bảo ổn định bờ sông Hậu đoạn chảy qua tỉnh An Giang. 

- Đề xuất được các giải pháp phòng chống, bảo vệ bờ thích hợp phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường bền vững khu vực nghiên cứu. 

4. Nội dung nghiên cứu chính của luận án 

- Nghiên cứu tổng quan vấn đề ổn định bờ sông, 

- Nghiên cứu đặc điểm môi trường tự nhiên, các hoạt động của con người tác 

động đến lòng dẫn/bờ sông,  

- Phân tích đánh giá các nguyên nhân và yếu tố ảnh hưởng đến ổn định bờ sông 

Hậu đoạn chảy qua tỉnh An Giang, 

- Phân vùng dự báo ổn định bờ sông Hậu, 

- Đề xuất giải pháp bảo vệ bờ thích hợp. 

5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu của luận án 

5.1. Cách tiếp cận nghiên cứu 

Luận án sử dụng cách tiếp cận nghiên cứu như sau:  

- Cách tiếp cận hệ thống: Xem xét mục tiêu, nội dung nghiên cứu của đề tài 

theo một hệ thống logic, nhất quán. Cụ thể, vấn đề nghiên cứu được tiếp cận 

theo trình tự sau: sự mất ổn định bờ sông Hậu là do các quá trình trượt lở, xói 

lở bờ gây ra mà hiện tượng trượt lở, xói lở bờ sông là kết quả tác động tương 

hỗ của cấu trúc nền bờ sông, hoạt động của dòng sông và hoạt động kinh tế - 

xây dựng của con người hai bên bờ sông và trên sông. Vì vậy, để làm sáng tỏ 

vấn đề ổn định bờ sông phải đánh giá, làm sáng tỏ tác động qua lại của các 

yếu tố nguyên nhân (các yếu tố tự nhiên: cấu trúc nền bờ sông, chế độ thủy 

động lực dòng chảy, hình thái sông) gây mất ổn định bờ và các yếu tố thúc 

đẩy (các yếu tố nhân sinh: khai thác cát, xây dựng công trình…) quá trình mất 

ổn định bờ sông. Từ đó, thành lập được bản đồ phân vùng dự báo ổn định bờ 

sông và đề xuất, thiết kế giải pháp bảo vệ bờ thích hợp, 
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- Cách tiếp cận kế thừa: Sử dụng các kết quả nghiên cứu về ổn định bờ sông đã 

có trên thế giới và ở Việt Nam; tham khảo ý kiến các chuyên gia, nhà khoa 

học để phân tích, đánh giá ổn định bờ sông theo quan điểm địa chất công trình, 

- Cách tiếp cận lý thuyết: Nghiên cứu lý thuyết cơ học đất, cơ học chất lỏng, 

thủy động lực dòng chảy và các lý thuyết liên quan để đánh giá định lượng 

vấn đề trượt lở, xói lở gây mất ổn định bờ sông, 

- Cách tiếp cận thực nghiệm: Tiến hành các nghiên cứu thực nghiệm ở hiện 

trường và trong phòng để xác định các yếu tố nguyên nhân và yếu tố thúc đẩy 

quá trình mất ổn định bờ sông, 

- Cách tiếp cận hiện đại: Ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ mới 

vào giải quyết các vấn đề đặt ra của đề tài, sử dụng các mô hình toán, mô hình 

vật lý mô phỏng dòng chảy sông, tác động qua lại giữa các yếu tố gây mất ổn 

định bờ.  

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án sử dụng tổ hợp các phương pháp nghiên cứu như sau: 

- Phương pháp tổng hợp và hệ thống hóa tài liệu: Thu thập, tổng hợp, đánh giá 

các tài liệu đã công bố trên thế giới và ở Việt Nam, tổng hợp hơn 200 tài liệu 

hố khoan địa chất có trong khu vực nghiên cứu và tham khảo hơn 100 tài liệu 

liên quan đến đề tài luận án, 

- Phương pháp địa chất: Nghiên cứu các tài liệu cấu trúc địa chất, địa chất Đệ 

tứ, địa chất thủy văn… khu vực nghiên cứu từ nguồn tài liệu đã công bố và từ 

các tài liệu nghiên cứu bổ sung để thành lập các mặt cắt địa chất công trình, 

phân chia các kiểu cấu trúc nền đất yếu khu vực hai bên bờ sông Hậu, 

- Phương pháp lý thuyết: Nghiên cứu các lý thuyết cơ học đất, có học chất lỏng 

liên quan đến độ bền của đất, ổn định mái dốc, động lực học dòng chảy, 

- Phương pháp thực nghiệm: Điều tra khảo sát, lấy mẫu ở thực địa, thí nghiệm 

mẫu ở trong phòng, thiết lập hệ thống quan trắc và thí nghiệm hiện trường, 
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- Phương pháp mô hình hóa: Ứng dụng các mô hình toán, các phần mềm 

(MIKE, GeoSlope/W) để phân tích, mô phỏng quá trình mất ổn định bờ sông, 

- Phương pháp thống kê: Xử lý số liệu để tìm giá trị đặc trưng của các kết quả 

thí nghiệm, mô phỏng, lập các hàm tương quan …, 

- Phương pháp tổ hợp địa lý: Ứng dụng ảnh viễn thám, GIS, Mapinfor để thành 

lập các bản đồ 

6. Các luận điểm bảo vệ 

Luận điểm 1: Cấu trúc nền đất bờ sông Hâu gồm 2 kiểu (I, II) và 5 phụ kiểu (IA, 

IB, IC, IIA, IIB) với hai phụ kiểu đặc trưng IA, IB chứa các thấu kính cát cùng 

các yếu tố thủy động lực dòng chảy, hình thái sông là các nguyên nhân chính gây 

mất ổn định bờ sông Hậu đoạn chảy qua tỉnh An Giang, 

Luận điểm 2: Cường độ hoạt động kinh tế - xây dựng của con người ở trên sông 

và hai bờ sông ngày càng gia tăng thúc đẩy mạnh mẽ quá trình mất ổn định bờ 

sông Hậu đoạn chảy qua tỉnh An Giang, 

Luận điểm 3: Theo mức độ ổn định, bờ sông Hậu đoạn chảy qua tỉnh An Giang 

được phân chia thành 3 vùng: mất ổn định, nguy cơ mất ổn định và ổn định, làm 

cơ sở khoa học quan trọng để lựa chọn giải pháp bảo vệ bờ thích hợp.  

7. Điểm mới của luận án 

- Lần đầu tiên nghiên cứu một cách khoa học và hệ thống về nguyên nhân và 

các yếu tổ ảnh hưởng, phạm vi phân bố, quy luật phát sinh, phát triển quá trình 

gây mất ổn định bờ sông Hậu đoạn chảy qua tỉnh An Giang theo quan điểm 

địa chất công trình, 

- Lần đầu tiên phân chia và đánh giá được ảnh hưởng của các kiểu cấu trúc nền 

đất yếu đến ổn định bờ sông Hậu đoạn chảy qua tỉnh An Giang, 

- Thành lập được bản đồ phân vùng dự báo ổn định bờ sông Hậu đoạn chảy qua 

tỉnh An Giang theo quan điểm địa chất công trình, làm cơ sở khoa học đề xuất 
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các giải pháp bảo vệ bờ hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững 

vùng nghiên cứu; 

8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 

8.1. Ý nghĩa khoa học 

- Góp phần bổ sung và hoàn thiện phương pháp luận nghiên cứu dự báo ổn định 

bờ sông ở Việt Nam, 

- Làm sáng tỏ các yếu tố tự nhiên và hoạt động kinh tế - xây dựng của con 

người ảnh hưởng đến ổn định bờ sông Hậu đoạn chảy qua tỉnh An Giang. 

8.2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Làm căn cứ đề xuất các giải pháp bảo vệ bờ thích hợp, góp phần làm giảm 

thiệt hại do mất ổn định bờ sông Hậu gây ra, 

- Làm căn cứ định hướng quy hoạch xây dựng các khu dân cư, kinh tế, công 

nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường bền vững vùng 

nghiên cứu, 

- Làm tài liệu tham khảo tốt cho các nghiên cứu ổn định bờ sông trong vùng đồng 

bằng sông Cửu Long và các vùng khác có điều kiện tự nhiên tương tự. 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU 

ỔN ĐỊNH BỜ SÔNG 

1.1. Tổng quan nghiên cứu về ổn định bờ sông 

1.1.1. N ghiên cứu ổn định bờ sông trên thế giới 

Các công trình nghiên cứu của các tổ chức và nhà khoa học  như: R.W. Hemphill 

(1989), Lee W.Abramson (2002), H.R.A Jagers (2003), Massimo Rinaldi (2008), 

Tổ chức giám sát lũ lụt Ấn Độ (2012), Tổ chức Tư vấn phát triển và kỹ thuật 

chuyên nghiệp Úc (2012), Larissa Laderoute (2013), Kukulak (2016), 

Sahameddin Mahmoudi Kurdistani (2019) và những người khác cho thấy, việc  

nghiên cứu ổn định bờ sông trên thế giới chủ yếu dựa vào các yếu tố như: hình 

thái sông, biến động đường bờ (xác định nhờ ảnh vệ tinh, ảnh máy bay); chế độ 
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thủy động lực dòng chảy; tác động của sóng do gió và tàu thuyền (với từng chiều 

cao sóng, chu kỳ, năng lượng sóng khác nhau tại từng vị trí, đoạn sông với kết 

cấu đường bờ khác nhau), ít có các nghiên cứu về cấu trúc nền đất bờ sông và 

lòng sông cũng như tác động tương hỗ giữa các yếu tố tự nhiên và kỹ thuật gây 

mất ổn định bờ. Điều này cho thấy, nghiên cứu ổn định bờ sông không thể tiến 

hành riêng lẻ theo một hướng mà phải nghiên cứu tổng hợp nhiều hướng, mang 

tính đa ngành, liên ngành mới cho kết quả toàn diện, độ tin cậy cao. 

1.1.2. Nghiên cứu ổn định bờ sông ở Việt Nam và hệ thống sông Cửu Long 

Các nghiên cứu ổn định bờ sông ở Việt Nam và hệ thống sông Cửu Long đã được 

triển khai từ trước năm 1945, nhưng phát triển mạnh mẽ từ sau năm 1954, đặc 

biệt là từ sau năm 1975. Các nghiên cứu ổn định bờ sông gắn liền với các nghiên 

cứu về chế độ thủy động lực dòng chảy, hình thái sông, ảnh hưởng của địa mạo 

- tân kiến tạo. Các công trình nghiên cứu của Lê Ngọc Bích (1995-1998), Lê 

Mạnh Hùng (1999-2004), Bùi Đạt Trâm (1996-2003), Hoàng Văn Huân (1998-

2003), Lương Phương Hậu (2006-2010), Đinh Công Sản (2009), Hà Quang Hải 

(2009-2011), Trần Bá Hoằng (2014), Hoàng Nghĩa Hùng (2013-2016), Trung 

tâm quan trắc và kỹ thuật Tài nguyên Môi trường An Giang và những người khác 

chủ yếu tập trung về thủy động lực dòng chảy, hình thái sông, diễn biến đường 

bờ do tác động của dòng chảy. Chưa có nghiên nào làm sáng tỏ cấu trúc địa chất 

lòng sông, bờ sông; chưa phân chia các kiểu cấu trúc nền đất bờ sông và phân 

tích, đánh giá ảnh hưởng của cấu trúc nền đến ổn định bờ sông; chưa có nghiên 

cứu chi tiết nào xác định đầy đủ, toàn diện các nguyên nhân, cơ chế gây mất ổn 

định bờ sông từ đó, đề xuất, lựa chọn, thiết kế các giải pháp bảo vệ bờ thích hợp. 

1.2. Phương pháp luận nghiên cứu ổn định bờ sông 

1.2.1. Khung phương pháp luận 

Vấn đề ổn định bờ sông là vấn đề hết sức phức tạp, liên quan đến nhiều yếu tố tự 

nhiên và kỹ thuật khác nhau. Hiện nay, có 3 phương pháp chính nghiên cứu các 

yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến ổn định bờ sông, bao gồm: 
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- Phương pháp địa lý tự nhiên: Nghiên cứu sự phân bố địa lý, quá trình phát 

triển của dòng sông thông qua các yếu tố địa chất, địa hình, địa mạo, khí tượng, 

thủy văn, …và ảnh hưởng của chúng đến diễn biến lòng sông và ổn định bờ sông. 

- Phương pháp cơ học: Nghiên cứu các vấn đề cơ học phức tạp của dòng chảy, 

dòng chảy rối, sự vận chuyển bùn cát trong sông; các vấn đề cơ học đất bão hòa, 

độ bền của đất cấu tạo bờ sông và tính toán ổn định bờ sông. 

- Phương pháp mô hình hóa: Phát triển và ứng dụng các mô hình toán học mô 

phỏng chế độ thủy động lực, sự vận chuyển bùn cát trong sông; và các mô hình 

vật lý để kiểm định và chỉnh sửa mô hình toán học trong phòng thí nghiệm. 

Các phương pháp và công cụ nghiên cứu riêng lẻ sẽ cho kết quả đơn chiều, phản 

ánh các yếu tố riêng lẻ ảnh hưởng đến ổn định bờ sông. Vì vậy, cần sử dụng tổ 

hợp các phương pháp và công cụ nghiên cứu mang tính đa ngành, liên ngành để 

nghiên cứu ổn định bờ sông. Có như vậy, kết quả nghiên cứu mới phản ánh toàn 

diện, đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến ổn định bờ sông và có độ tin cậy cao. 

Sông Hậu được hình thành từ hai hợp phần chính là dòng chảy và cấu trúc nền 

đất lòng sông và bờ sông. Các yếu tố gây mất ổn định bờ sông liên quan đến cấu 

trúc nền đất lòng sông và bờ sông, dòng chảy của sông và các hoạt động kinh tế 

- xây dựng (KT-XD) của con người trên sông và hai bên bờ sông. Nói cách khác, 

các loại đất nền khác nhau thì cơ chế thủy động lực tác động vào chúng sẽ khác 

nhau dẫn đến cơ chế mất ổn định bờ cũng khác nhau; chế độ thủy động lực dòng 

chảy và hình thái sông là các yếu tố tác động trực tiếp vào cấu trúc nền bờ sông, 

lòng sông làm thay đổi trạng thái tự nhiên của nền đất gây mất ổn định bờ; các 

hoạt động KT-XD là yếu tố thúc đẩy quá trình gây mất ổn định bờ sông. 

Nếu đại lượng đặc trưng ổn định bờ sông được ký hiệu là Fs thì có thể biểu thị ổn 

định của bờ sông là một biểu thức của các biến số như sau: Fs = f (x, y, z),  trong 

đó: x - yếu tố cấu trúc nền đất bờ sông, lòng sông ; y - yếu tố thủy động lực dòng 

chảy, hình thái sông; z - yếu tố hoạt động kinh tế - xây dựng của con người và 

được khái quát theo sơ đồ sau: 
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1.2.2. Phương pháp phân chia cấu trúc nền: Cấu trúc nền bờ sông Hậu có thể 

phân chia thành các kiểu và phụ kiểu. 

Kiểu: Dựa vào sự có mặt của các lớp đất yếu trầm tích Đệ tứ đặc trưng bởi nguồn 

gốc, thành phần và tính chất cơ lý của chúng. Kiểu được ký hiệu bằng các chữ số 

la mã, ví dụ: kiểu I, kiểu II, 

Phụ kiểu: Dựa vào sự có mặt của các thấu kính cát trong cấu trúc nền và trong 

các lớp đất yếu. Phụ kiểu được ký hiệu bằng các chữ cái in hoa, ví dụ, phụ kiểu 

IA, phụ kiểu IB, phụ kiểu IC, phụ kiểu IIA, phụ kiểu IIB. 
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1.2.3. Phương pháp nghiên cứu ổn định mái dốc: Ứng dụng module Slope/W 

của phần mềm GeoStudio để tính toán ổn định bờ. Thông số đầu vào: γ, 𝜑, c, lấy 

từ kết quả thí nghiệm các mẫu đất ở trong phòng thí nghiệm. Mực nước ngầm, 

mực nước sông lấy từ kết quả đo thực tế.  Mức độ ổn định bờ sông được đánh 

giá dựa vào hệ số ổn định bờ Fs. Nếu Fs < 1, bờ mất ổn định; Fs = 1, bờ ổn định ở 

trạng thái cân bằng giới hạn; Fs > 1, bờ ổn định. 

1.2.4. Phương pháp nghiên cứu sóng: Dựa vào hệ thống quan trắc sóng mà 

nghiên cứu sinh thiết lập như hình 1.1. Đánh giá tác động của sóng đến ổn định 

bờ thông qua việc so sánh hệ số xói và sức kháng xói; ứng suất cắt do sóng gây 

ra và ứng suất cắt của đất bề mặt bờ sông 

    
Hình 1.1. Hệ thống quan trắc sóng 

Tỷ lệ xói bề mặt của đất được xác định ε = kd (τw – τc); Trong đó: kd - hệ số xói 

bề mặt của đất; τw - Lực gây xói tác động trực tiếp lên bề mặt của đất; τc - Sức 

kháng xói bề mặt của đất. τc, kd được thí nghiệm theo phương pháp Jettest các 

mẫu chế bị trong phòng. τc, kd phụ thuộc vào thành phần hạt và độ ẩm lớp đất 

đường bờ chịu tác động trực tiếp. τw =
1

2
𝜌𝑓𝑤 𝑈𝑜𝑟𝑏

2  ; Trong đó: τw - Ứng suất cắt 

trung bình của sóng [N.m-2]; 𝜌 – tỷ trọng nước [kg.m-3]; 𝑓𝑤- Hệ số ma sát của 

sóng; 𝑈𝑜𝑟𝑏
2 - Vận tốc quỹ đạo sóng gần bờ [m.s-1]. 

1.2.5. Phương pháp nghiên cứu thủy động lực dòng chảy: sử dụng mô hình 

Mike với các module (MIKE 21 HD, MIKE 21 ST) để nghiên cứu thủy động lực 

dòng chảy vùng nghiên cứu. 

1.2.6. Phương pháp thành lập bản đồ:  

Bản đồ phân vùng dự bảo ổn định bờ 

sông được thành lập theo nguyên tắc 

chồng ghép các bản đồ phân vùng ổn 

định bờ theo các yếu tố ảnh hưởng. 

Nguyên tắc chồng ghép bản đồ thành 

phần được thể hiện như trong hình 1.2. 

  
Hình 1.2. Nguyên tắc chồng ghép các 

lớp bản đồ  
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CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN  

VÀ HOẠT DỘNG KINH TẾ - XÂY DỰNG VÙNG NGHIÊN CỨU 

2.1.  Đặc điểm môi trường tự nhiên 

2.1.1. Vị trí địa lý: Tỉnh An Giang có toạ độ địa lý từ 10010’30” đến 10037’50” 

vĩ độ Bắc và từ 104o47’20” đến 105035’10” kinh độ Đôn.  

2.1.2. Khí hậu và thủy văn  

Khí hậu: Vùng nghiên cứu có khí hậu nhiệt đới gió mùa với 2 mùa: mùa mưa từ 

tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. 

Thủy văn: Chế độ thủy văn vùng nghiên cứu chịu ảnh hưởng trực tiếp chế độ bán 

nhật triều biển Đông và chế độ thủy văn các sông, suối đầu nguồn. 

2.1.3. Địa hình, địa mạo, tân kiến tạo 

Địa hình, địa mạo: Khá bằng phẳng, độ cao tuyệt đối từ 0,5m - 2,8m. Dọc bờ 

sông Hậu có 3 dạng địa hình nguồn gốc: sông, hỗn hợp, nhân sinh 

Địa mạo : Có vùng bãi bồi cao ven sông Hậu và vùng đồng bằng thấp Tây Nam 

sông Hậu 

Tân kiến tạo: Sông Hậu được hình thành trên chính đứt gãy sông Hậu, phát triển 

theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Đứt gãy sông Hậu là đứt gãy sâu, có biểu hiện 

tái hoạt động, ảnh hưởng đến ổn định bờ sông Hậu. 

2.1.4. Địa chất: Thành tạo địa chất trong vùng chủ yếu là thành tạo hệ Neogen 

(N) và hệ Đệ Tứ (Q). Các trầm tích nguồn gốc khác nhau phản ánh các thời kì 

biển tiến – thoái trước đây. 

2.1.5. Địa chất thủy văn:  Nước dưới đất vùng nghiên cứu được phân chia thành:  

Tầng chứa nước Holocen (qh): phân bố rộng khắp, rất nghèo nước, được xem 

như tầng cách nước; Tầng chứa nước Pliestocen giữa -trên (qp2-3): là tầng chứa 

nước có áp được phủ kín bởi trầm tích Holocen, nước nhạt đến lợ, đáp ứng nhu 
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cầu khai thác nhỏ; Tầng chứa nước Pliestocen dưới (qp1): là tầng chứa nước có 

áp và là tầng giàu nước nhưng chất lượng nước bị nhiễm mặn. 

2.1.6. Địa chất công trình 

Trầm tích Đệ Tứ: Phân bố rộng rãi trong vùng nghiên cứu từ bề mặt đến độ sâu 

-60,0m, gồm: thành tạo nhân sinh hiện đại (tQ2
3-3); trầm tích sông (aQ2

3-2), trầm 

tích sông - đầm lầy (abQ2
3-1), trầm tích sông (aQ2

3-1), trầm tích sông - biển 

(amQ2
2-3), trầm tích biển hệ tầng Hậu Giang (mQ2

1-2hg), trầm tích biển hệ tầng 

Long Mỹ (mQ1
3lm). 

Hiện tượng địa chất động lực công trình: Các hiện tượng trượt, xói lở, bồi tụ bờ 

sông diễn ra mạnh mẽ, ngoài ra còn xuất hiện các hiện tượng lầy hóa, động đất, 

sụt lún địa phương. 

2.2. Đặc điểm cấu trúc nền đất bờ sông Hậu 

Cấu trúc nền đất bờ sông Hậu có 2 kiểu và 5 phụ kiểu được mô tả trong bảng 2.1. 

Kiểu I: Hiện diện đầy đủ các lớp đất trầm tích Đệ Tứ với đặc trưng là lớp đất yếu 

nguồn gốc sông - biển (amQ2
2-3) và nguồn gốc biển (mQ2

1-2hg) hệ tầng Hậu 

Giang. Kiểu I có các phụ kiểu sau: 

- Phụ kiểu IA: Lớp đất yếu trong cấu trúc nền chứa thấu kính cát hạt mịn đến 

hạt thô, chiều dày lớn, trung bình từ 12,0m đến 16,0m. 

- Phụ kiểu IB: Lớp đất yếu trong cấu trúc nền chứa thấu kính cát hạt mịn đến 

hạt trung, chiều dày nhỏ từ 10,0cm đến 30,0cm. 

- Phụ kiểu IC: Lớp đất yếu trong cấu trúc nền không chứa thấu kính cát. 

Kiểu II: Trong cấu trúc nền không có các lớp đất yếu. Kiểu II có các phụ kiểu 

sau: 

- Phụ kiểu IIA: Cấu trúc nền chỉ có lớp đất cát, nguồn gốc sông. Đặc điểm nhận 

diện của phụ kiểu IIA là các cù lao mới thành tạo ven bờ hoặc giữa sông. 
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- Phụ kiểu IIB: Cấu trúc nền có hai lớp đất cát, chiều dày lớn hơn 20,0m. Đặc 

điểm nhận diện của phụ kiểu IIB là các cù lao giữa sông đã hình thành từ lâu 

và tương đối ổn định 

Bảng 2.1. Bảng thuyết minh, mô tả các Kiểu/Phụ kiểu cấu trúc nền bờ sông Hậu  

K/PK Cột địa tầng Đặc điểm địa tầng và khu vực 

phân bố 

Tính chất cơ lý các lớp đất nền  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ 

 kiểu 

IA 

 
- Lớp đất yếu trong cấu trúc nền bờ 

sông Hậu chứa thấu kính cát hạt mịn 

đến hạt thô có bề dày 12m đến 16m 

và diện phân bố rộng. 

- Địa tầng bao gồm như sau:  A - Đất 

san lấp; (1) Sét - Sét pha màu nâu đỏ, 

trạng thái dẻo mềm đến dẻo cứng; (2) 

Bùn sét màu xám đen, lẫn thực vật, 

trạng thái dẻo chảy; TK- Thấu kính 

cát hạt mịn đến hạt thô màu xám đen, 

kết cấu xốp; (3) Bùn sét, màu xám 

nâu, xám đen, lẫn vỏ sò, trạng thái 

dẻo chảy; (4) Sét - Sét pha màu xám 

nâu, nâu vàng, trạng thái dẻo mềm 

đến dẻo cứng; (5) Cát hạt min đến hạt 

thô màu vàng, kết cấu chặt . 

- Điểm đặc biệt ở phụ kiểu IA là thấu 

kính cát hạt mịn đến hạt thô nằm 

trong lớp Bùn sét có bề dày thay đổi 

có nơi khoảng 4,0m, nhưng có nơi 

lên đến 34,3m, trung bình từ 12,0m 

đến 16,0m. 

- Phân bố trải dài bờ sông Hậu đoạn 

qua thành phố Châu Đốc khoảng 

6,0km và  qua phường Mỹ Bình, Mỹ 

Long, Mỹ Phước, thành phố Long 

Xuyên khoảng 4,54km. 

Các chỉ tiêu cơ lý 
Đơn vị 

tính 

Lớp 1 Lớp 2 
Lớp  

TK 
Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

Sét Bùn 

sét 

Thấu 

kính cát 

Bùn 

sét 

Sét, 

sét pha 

Cát 

Thành phần hạt 

- Nhóm hạt sét 

- Nhóm hạt bụi  

- Nhóm hạt cát  

%  

40 

45 

15 

 

41 

54 

5 

 

2 

9 

81 

 

41,8 

39,5 

18,7 

 

41,7 

23,5 

34,8 

 

2,9 

5,1 

82,0 

Độ ẩm tự nhiên % 34,86 55,94 22,95 55,40 28,1 23,3 

Dung trọng tự nhiên g/cm3 1,795 1,617 1,876 1,558 1,828 1,972 

Dung trọng khô g/cm3 1,331 1,039 1,528 1,007 1,419 1,600 

Tỷ trọng g/cm3 2,69 2,66 2,65 2,602 2,712 2,667 

Độ bảo hòa % 91,8 94,7 82,0 92,6 89,9 93,2 

Độ rỗng % 50,5 61 42,4 61,29 45,85 40,01 

Hệ số rỗng - 1,021 1,571 0,74 1,601 0,848 0,668 

Giới hạn chảy % 41,5 45,8 - 55,6 37,9 - 

Giới hạn dẻo % 26,6 23,8 - 28,3 18,1 - 

Chỉ số dẻo % 14,9 22,0 - 27,30 19,76 - 

Độ sệt - 0,55 1,47 - 0,98 0,50 - 

Lực dính kết kG/cm2 0,27 0,056 0,046 0,083 0,158 0,047 

Góc ma sát trong độ 8018’ 1043’ 25057’ 5003’ 13053’ 29004’ 

Hệ số nén lún a1-2 cm2/kG 0,055 0,165 0,021 0,120 0,025 0,018 

Modul biến dạng E1-2 kG/cm2 15,4 5,9 63,5 8,29 30,57 87,25 

Sức chịu tải đất nền kG/cm2 1,38 < 0,5 1,29 < 0,5 1,18 1,61 

 
K/PK Cột địa tầng Đặc điểm địa tầng và khu vực phân bố Tính chất cơ lý các lớp đất nền  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ 

kiểu 

IB 

 

- Lớp đất yếu trong cấu trúc nền bờ sông 

Hậu xen kẹp các lớp thấu kính cát hạt mịn 

đến hạt trung có bề dày từ 10cm đến 30cm. 

- Địa tầng bao gồm như sau: A - Đất san 

lấp; (1) Sét - Sét pha màu nâu đỏ, trạng thái 

dẻo mềm đến dẻo cứng; (2) Bùn sét màu 

xám đen, xám xanh, trạng thái chảy; (3) 

Bùn sét pha - Bùn cát pha xen kẹp các thấu 

kính cát hạt mịn đến hạt trung màu xám 

xanh; (4) Sét - Sét pha màu xám nâu, xám 

xanh, lẫn vỏ sò, trạng thái dẻo mềm đến dẻo 

cứng; (5) Cát hạt mịn đến hạt thô màu vàng, 

kết cấu chặt vừa đến chặt. 

- Điểm đặc biệt ở phụ kiểu IB là Thấu kính 

cát hạt mịn đến hạt trung bề dày 10cm đến 

30cm nằm xen kẹp trong lớp Bùn sét, bùn 

cát pha. Cao độ đáy lớp thay đổi từ độ sâu 

-23,0m đến -29,5m. 

- Phạm vi phân bố: Khu vực bờ sông Hậu 

đoạn qua xã Bình Mỹ (Kênh Cây Dương 

đến phà Năng Gù), dài khoảng 3km và đoạn 

qua phường Bình Đức, phường Bình 

Khánh, Tp. Long Xuyên dài khoảng 

khoảng 5,6km.  

Các chỉ tiêu cơ lý 
Đơn 

vị tính 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

Sét 

pha 

Bùn 

sét 

Bùn kẹp       

TK cát 

Sét Cát 

Thành phần hạt 

- Nhóm hạt sét  

- Nhóm hạt bụi  

- Nhóm hạt cát  

%  

30,4 

24,3 

45,3 

 

52,3 

40,0 

27,7 

 

11,6 

16,2 

72,2 

 

55,0 

40,0 

5,0 

 

5,3 

16,0 

78,7 

Độ ẩm tự nhiên % 21,9 79,9 32,7 18,2 17,0 

Dung trọng tự nhiên g/cm3 1,985 1,481 1,821 2,004 2,021 

Dung trọng khô g/cm3 1,628 0,825 1,372 1,696 1,728 

Tỷ trọng g/cm3 2,684 2,598 2,615 2,693 2,665 

Độ bảo hòa % 90,7 96,1 94,4 83,1 83,4 

Độ rỗng % 39,4 68,2 47,5 37,0 35,2 

Hệ số rỗng - 0,649 2,160 0,906 0,588 0,542 

Giới hạn chảy % 34,8 69,2 33,0 42,1 - 

Giới hạn dẻo % 15,7 35,0 21,0 20,5 - 

Chỉ số dẻo % 19,0 34,2 12,0 21,7 - 

Độ sệt - 0,33 1,34 0,97 0,11 - 

Lực dính kết kG/cm2 0,133 0,078 0,075 0,544 0,087 

Góc ma sát trong độ 10028’ 3042’ 8040’ 16040’ 30029’ 

Hệ số nén lún a1-2 cm2/kG 0,038 0,197 0,051 0,031 0,019 

Modul biến dạng E1-2 kG/cm2 5,77 1,25 2,80 27,87 89,03 

Sức chịu tải đất nền kG/cm2 0,95 < 0,5 < 0,5  3,36 2,11 
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K/PK Cột địa tầng Đặc điểm địa tầng và khu vực phân bố Tính chất cơ lý các lớp đất nền  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ 

Kiểu 

IC 

 

- Lớp đất yếu trong cấu trúc nền bờ sông 

không chứa thấu kính cát. 

- Địa tầng bao gồm như sau: A - Đất san lấp; 

(1) Sét - Sét pha màu nâu đỏ, trạng thái dẻo 

mềm đến dẻo cứng; (2) Bùn sét màu xám đen, 

xám xanh, trạng thái chảy; (3) Sét -Sét pha 

màu xám nâu, xám xanh, lẫn vỏ sò, trạng thái 

dẻo mềm; (4) Cát hạt mịn đến hạt thô màu 

vàng, kết cấu chặt vừa đến chặt. 

- Phạm vi phân bố: Đoạn bờ sông Hậu qua Thị 

xã Châu Đốc dài khoảng 3km từ cầu Cồn Tiên 

đến chùa Châu Long; 

- Khu vực phân bố: Đoạn qua xã Bình Long 

(thị trấn Cái Dầu) dài khoảng 7km; Đoạn dưới 

sông Vàm Nao từ đầu cù lao Bình Thạnh đến 

đầu cù lao Mỹ Hòa Hưng dài khoảng 10km; 

Đoạn từ phường Mỹ Quý thành phố Long 

Xuyên đến phà Vàm Cống dài khoảng 

7,43km. 

Các chỉ tiêu cơ lý DVT 
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 

Sét Bùn sét Sét Cát 

Thành phần hạt 

- Nhóm hạt sét  

- Nhóm hạt bụi 

- Nhóm hạt cát 

%  

47,2 

29,7 

23,1 

 

51,2 

39,2 

19,6 

 

55,9 

22,3 

21,8 

 

0,0 

2,3 

97,7 

Độ ẩm tự nhiên % 45,6 72,4 50,38 18,4 

Dung trọng tự nhiên g/cm3 1,695 1,522 1,660 1,920 

Dung trọng khô g/cm3 1,164 0,890 1,103 1,622 

Tỷ trọng g/cm3 2,69 2,630 2,68 2,63 

Độ bảo hòa % 92,6 95,5 94,43 77,8 

Độ rỗng % 46,7 66,2 58,86 38,3 

Hệ số rỗng - 1,311 1,994 1,431 0,622 

Giới hạn chảy % 60,5 64,5 54,46 - 

Giới hạn dẻo % 31,6 34,1 27,87 - 

Chỉ số dẻo - 28,9 30,4 26,59 - 

Độ sệt - 0,53 1,24 0,85 - 

Lực dính kết kG/cm2 0,124 0,077 0,075 0,047 

Góc ma sát trong độ 9059’ 2032’ 7043’ 31020’ 

Hệ số nén lún a1-2 cm2/kG 0,050 0,250 0,095 0,046 

Modul biến dạng E1-2 kG/cm2 31,50 8,322 - 95,96 

Sức chịu tải đất nền kG/cm2 0,84 < 0,5 < 0,5 1,80 

K/PK Cột địa tầng Đặc điểm địa tầng và khu vực phân bố Tính chất cơ lý các lớp đất nền  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ 

kiểu 

IIA 

 

- Kiểu cấu trúc nền bờ sông không có lớp đất 

yếu, chỉ hoàn toàn là cát hình thành các cù lao 

mới giữa sông và ven bờ sông Hậu qua tỉnh 

An Giang. 

 

- Điểm đặc biệt cũng như địa tầng của kiểu cấu 

trúc nền này hoàn toàn là cát hạt mịn đến hạt 

trung màu xám đen, kết cấu chảy đến xốp. 

 

- Phạm vi  phân bố: Đây là kiểu cấu trúc đất 

nền đặc trưng các cồn, cù lao đã và đang được 

hình thành nằm giữa sông như cù lao Khánh 

Bình, cù lao An Thạnh Trung, cù lao Phó Ba 

hoặc đã được sáp nhập trở thành một phần của 

bờ sông như: Cù lao Bình Long. 

Các chỉ tiêu cơ lý Đơn vị tính 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 

Cát 

san 

lấp 

Đất 

san lấp 

Cát 

Thành phần hạt 

- Nhóm hạt sét  

- Nhóm hạt bụi  

- Nhóm hạt cát  

% 

Không thí 

nghiệm 

 

0,5 

8,5 

91,0 

Độ ẩm tự nhiên % 23,50 

Dung trọng tự nhiên g/cm3 1,803 

Dung trọng khô g/cm3 1,460 

Tỷ trọng g/cm3 2,650 

Độ bảo hòa % 76,41 

Độ rỗng % 44,90 

Hệ số rỗng - 0,815 

Lực dính kết kG/cm2 0,078 

Góc ma sát trong độ 27051’ 

Hệ số nén lún a1-2 cm2/kG - 

Modul biến dạng E1-2 kG/cm2 - 

    

K/PK Cột địa tầng Đặc điểm địa tầng và khu vực phân bố Tính chất cơ lý các lớp đất nền  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ 

kiểu  

IIB 

 

Kiểu cấu trúc nền bờ sông không có lớp đất 

yếu và có 2 lớp cát có bề dày lớn hơn 20m, 

hình thành các cù lao cổ giữa sông Hậu qua 

tỉnh An Giang. 

 

Điểm đặc biệt ở kiểu cấu trúc này là lớp Sét 

pha có cao độ đáy lớp từ -3,2m đến -3,4m, có 

thành phần hạt bụi nhiều, khi không nước trở 

nên cứng chắc dễ bị bóc mòn do các tác động 

bên ngoài. 

 

Địa tầng bao gồm như sau: (1) Sét - Sét pha 

màu nâu đỏ, xám xanh, trạng thái dẻo mềm 

đến dẻo cứng; (2) Cát hạt mịn đến hạt trung 

màu xám xanh, xám đen, kết cấu xốp; (3) Sét 

màu xanh, nâu đỏ lẫn đốm vàng, trạng thái 

cứng; (4) Cát hạt trung đến hạt thô màu vàng, 

kết cấu chặt vừa đến rất chặt. 

 

Phạm vi phân bố: Đây là kiểu cấu trúc đất nền 

đặc trưng  các cù lao  đã thành tạo từ lâu, giờ 

không còn hoạt động nằm giữa sông như: Cù 

lao Khánh Hòa, Bình Thủy, Bình Thạnh, Mỹ 

Hòa Hưng. 

Các chỉ tiêu cơ lý 
Đơn 

vị tính 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 

Sét  Cát  Sét  Cát  

Thành phần hạt 

- Nhóm hạt sét  

- Nhóm hạt bụi  

- Nhóm hạt cát  

%  

50,4 

40,3 

9,3 

 

1,7 

15,7 

82,6 

 

55,9 

36,2 

7,9 

 

5,7 

6,8 

87,5 

Độ ẩm tự nhiên % 45,6 25,40 18,5 17,5 

Dung trọng tự nhiên g/cm3 1,732 1,817 2,01 2,02 

Dung trọng khô g/cm3 1,251 1,45 1,69 1,719 

Tỷ trọng g/cm3 2,72 2,62 2,693 2,666 

Độ bảo hòa % 94,2 75,41 84,3 84,6 

Độ rỗng % 54,8 45,2 37,1 35,5 

Hệ số rỗng - 1,213 0,815 0,591 0,551 

Giới hạn chảy % 58,0 - 42,1 - 

Giới hạn dẻo % 26,3 - 19,7 - 

Chỉ số dẻo - 31,7 - 22,5 - 

Độ sệt - 0,51 - 0,05 - 

Lực dính kết kG/cm2 0,052 0,033 0,347 0,081 

Góc ma sát trong độ 9018’ 20014’ 16016’ 30020’ 

Hệ số nén lún a1-2 cm2/kG 0,112 - 0,029 0,022 

Modul biến dạng E1-2 kG/cm2 - - - - 

Sức chịu tải đất nền kG/cm2 0,84 0,84 2,32 2,04 
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2.3. Đặc điểm hình thái sông Hậu  

Hệ thống các cù lao và cồn: Bao gồm Vĩnh Trường, Khánh Hòa, Bình Thủy, 

Bình Thạnh, Mỹ Hòa Hưng, An Thạnh Trung, Phó Ba làm phân dòng, rẽ nhánh, 

chia cắt địa hình dòng chảy gây mất ổn định bờ sông Hậu.  

Quan hệ giữa độ rộng và độ sâu: Được biểu diễn qua hệ số K = √𝑩/h với B - độ 

rộng sông, h - độ sâu sông. K < 1, bờ sông mất ổn định, có xu hướng mở rộng 

lòng dẫn như đoạn qua thành phố Châu Đốc, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú; 

phường Bình Đức, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên; K > 1, bờ sông 

ổn định, có xu hướng bồi tụ như từ cù lao Bình Thạnh đến cù lao Mỹ Hòa Hưng, 

từ đuôi cù lao Mỹ Hòa Hưng đến phà Vàm Cống.  

Độ cong: Một số đoạn sông Hậu có độ cong nhất định phụ thuộc vào điều kiện 

địa hình, địa chất khu vực, làm cho hướng dòng chảy tác động trực tiếp vào bờ 

gây mất ổn định bờ sông như khu vực thành phố Châu Đốc; xã Bình Mỹ, huyện 

Châu Phú. 

2.4. Đặc điểm thủy động lực sông Hậu 

Lưu lượng: Sông Hậu đón nhận lượng nước từ sông Tiền qua sông Vàm Nao nên 

lưu lượng dưới sông Vàm Nao tương đương sông Tiền. Lưu lượng nước lớn nhất 

trong mùa kiệt dao động từ 2.710m3/s đến 16.800m3/s, lớn nhất trong mùa lũ (từ 

tháng 7 đến tháng 12) dao động từ 6.640 m3
/s đến 22.000m3/s. 

Vận tốc dòng chảy: được trình bày trong bảng 2.2. 

Bảng 2.2. Vị trí mô phỏng và vận tốc dòng chảy (m/s) 
Vị 

trí 
Địa điểm 

Tọa Độ Mùa khô Mùa lũ 

X Y Vmax Vtb Vmax Vtb 

T1 Phà Vàm cống 550753.5 1145464 0,83 0,31 1,6 1,22 

T2 
Cuối cù lao Mỹ Hòa Hưng và cù lao 

Phó Ba  
548778.6 1149059 0,73 0,27 1,29 0,96 

T3 Cù lao An Thạnh Trung 548400.8 1153784 0,28 0,08 0,44 0,33 

T4 Đầu cù lao Mỹ Hòa Hưng 544546.8 1153980 0,47 0,15 0,86 0,68 

T5 Phường Bình Đức đến P. Bình Khánh 543041.3 1154958 0,77 0,26 1,47 1,17 

T6 Phà Mương Ranh, thị trấn An Châu 545691.0 1151119 0,76 0,25 1,52 1,24 

T7 Cuối cù lao Bình Thủy 541084.1 1155576 0,7 0,22 1,21 0,97 
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T8 Nhánh trái cù lao Bình Thạnh 537250.4 1159172 0,78 0,25 1,43 1,18 

T9 Đầu cù lao Bình Thạnh 537808.3 1159956 0,56 0,17 1,01 0,83 

T10 Nhánh trái cù lao Bình Thạnh 538713.0 1159383 0,64 0,2 1,1 0,91 

T11 Dưới ngã ba sông Vàm Nao 536469.2 1162503 0,67 0,2 1,24 1,05 

T12 Ngã 3 Vàm Nao – sông Hậu 535710.1 1164914 0,43 0,14 0,92 0,78 

T13 Xã Bình Mỹ 530753.6 1166968 0,63 0,15 1,46 0,95 

Hướng dòng chảy:  Tại các đoạn sông cong, hẹp, dòng chảy bị tác động bởi lực 

hướng tâm, trục động lực và hướng dòng chảy áp sát vào phía bờ phải đoạn sông 

cong. Tại đầu cù lao Bình Thạnh và Mỹ Hòa Hưng, dòng chảy có hướng Bắc - 

Nam tác động trực tiếp vào đường bờ gây mất ổn định. 

2.5. Đặc điểm hoạt động kinh tế - xây dựng trên sông Hậu: Cường độ hoạt 

động giao thông thủy, khai thác cát, xây dựng công trình hai bên bờ sông gia tăng 

đã tác động trực tiếp đến ổn định bờ sông Hậu (xem các hình 2.1, 2.2, 2.3). 

  

Hình 2.1. Giao thông đường thủy Hình 2.2. Khai thác cát 

 
Hình 2.3. Đặc trưng sóng tại cù lao Mỹ Hòa Hưng 
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CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC NGUYÊN NHÂN VÀ YẾU TỐ 

ẢNH HƯỞNG ĐẾN ỔN ĐỊNH BỜ SÔNG HẬU 

3.1. Ảnh hưởng cấu trúc nền đất yếu bờ sông 

3.1.1. Ảnh hưởng phụ kiểu IA: Phụ kiểu IA phân bố tại khu vực bờ cách Tp. 

Châu Đốc khoảng 6,0 km và Tp. Long Xuyên khoảng 4,54km. Sự xói mòn thấu 

kính cát hạt mịn đến hạt thô ở độ sâu từ 6,3m đến 27,5 m trong cấu trúc nền phụ 

kiểu IA là nguyên chân chính gây mất ổn định bờ sông. Kết quả phân tích bằng 

mô hình MIKE đã xác định được tốc độ xói mòn thấu kính cát trung bình 

1,15m/năm làm cho hệ số ổn định bờ sông Fs tại Châu Đốc giảm từ 0,777 còn 

0,693, tại Long Xuyên từ 0,984 còn 0,876 làm bờ sông mất ổn định nghiêm trọng 

(hình 3.1, 3.2). 

  
Hình 3.1. Mô hình phân tích ổn định bờ 

sông Hậu Tp. Châu Đốc Fs =0,777. 

Hình 3.2. Mô hình phân tích ổn định bờ 

sông Hậu Tp. Long Xuyên Fs =0,984 

3.1.2 Ảnh hưởng phụ kiểu IB: Phụ kiểu IB phân bố từ kênh Cây Dương đến phà 

Năng Gù, cách xã Bình Mỹ khoảng 3km và tại đoạn bờ qua phường Bình Đức, 

Bình Khánh, Tp. Long Xuyên dài khoảng 5,6km. Mô hình phân tích ổn định bờ 

sông tại xã Bình Mỹ xác định được Fs = 0,856 (hình 3.3), tại phường Bình Đức 

Fs = 0,615 (hình 3.4). Sự tồn tại thấu kính cát hạt mịn - hạt trung bề dày 10cm - 

30cm nằm xen kẹp trong lớp bùn - cát pha ở độ sâu từ 14m -23m khu vực xã 

Bình Mỹ và 19m - 29m khu vực phường Bình Đức là nguyên chân chính gây mất 

ổn định bờ sông.  

 
 

Hình 3.3. Mô hình phân tích ổn định 

bờ sông Hậu xã Bình Mỹ Fs =0,856. 

Hình 3.4. Mô hình phân tích ổn định 

bờ sông Hậu P. Bình Đức Fs =0,615. 
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Kết quả phân tích bằng MIKE xác định được tốc độ xói Vxói = 0,6m/năm đến 

1,05m/năm làm cho hệ số ổn định bờ sông Fs BM giảm còn 0,827, Fs BĐ giảm còn 

0,578. Khi bị xói mòn, chân của mặt trượt hình thành và phát triển trong lớp bùn 

cát pha xen kẹp thấu kính cát hạt mịn (hình 3.6). 

  
Hình 3.5. Khoan kiểm tra  Hình 3.6. Cơ chế trượt lở bờ sông 

3.1.3. Ảnh hưởng phụ kiểu IC  

Phụ kiểu IC phân bố cách thành phố 

Châu Đốc khoảng 3km từ cầu Cồn 

Tiên đến chùa Châu Long; cách thị 

trấn Cái Dầu khoảng 7km; dưới sông 

Vàm Nao đến đầu cù lao Mỹ Hòa 

Hưng khoảng 10km; đoạn từ phường 

Mỹ Quý thành phố Long Xuyên đến 

phà Vàm Cống dài khoảng 7,43km. 

Tại đây, Fs > 1, bờ sông ổn định. 

 

Hình 3.7. Mô hình phân tích ổn định bờ 

sông Hậu phà Mương Ranh Fs = 1,667. 

3.1.4. Ảnh hưởng của phụ kiểu IIA: Phụ kiểu IIA là cù lao đã và đang được 

hình thành nằm giữa sông: cù lao Khánh Bình, An Thạnh Trung, Phó Ba, chịu 

tác động mạnh mẽ của dòng chảy gây ra xói lở nghiệm trọng làm mất ổn định bờ. 

3.1.5. Ảnh hưởng phụ kiểu IIB: Phụ kiểu IIB là các cù lao nằm giữa sông như: 

Cù lao Khánh Hòa, Bình Thủy, Bình Thạnh, Mỹ Hòa Hưng đã hình thành và ổn 

định rất lâu. Lớp sét pha bề mặt có màu nâu đỏ, xám xanh, thành phần hạt bụi từ 

41,1% đến 50,3%, độ trương nở và co ngót thể tích lớn, dao động từ 4% đến 9%. 

Khi khô nước tạo ra các khe nứt và bị xói mòn dưới tác động của dòng chảy. 

 
 

Hình 3.8. TN trương nở, co ngót Hình 3.9. Cơ chế xói lở 



18 

 

3.2. Ảnh hưởng thủy động lực dòng chảy và hình thái 

Kết quả mô phỏng từ mô mình MIKE chỉ giới hạn trong mùa kiệt với đại diện là 

tháng 4 và trong mùa lũ với đại diện là tháng 10. 

3.2.1. Ảnh hưởng của tương quan bồi tụ - xói lở: Tại các đoạn sông cong, hẹp, 

dòng chảy bị tác động bởi lực hướng tâm, làm tăng khả năng tạo lạch sâu gần bờ. 

Các cù lao được xem là bẫy trầm tích tự nhiên, làm giảm khả năng di chuyển của 

vật liệu trầm tích. Phía sau các cù lao xuất hiện các hiện tượng mất cân bằng trầm 

tích. Tốc độ bồi xói đáy sông ở một số khu vực cho trong bảng 3.1. 

Bảng 3.1.  Tốc độ bồi xói đáy trung bình một số khu vực 

Vị 

trí 
Địa điểm 

Tốc độ bồi xói (m/năm) 

Mùa mưa Mùa khô Cả năm 

T1 Phà Vàm cống 0,04 0,05 Bồi 

T2 Cuối cù lao Mỹ Hòa Hưng - Phó Ba  1,44 5,27 Bồi mạnh 

T3 Cù lao An Thạnh Trung - 1,13 - 1,57 Xói mạnh 

T4 Đầu cù lao Mỹ Hòa Hưng - 0,03 - 2,43 Xói mạnh 

T5 Phường Bình Đức - Bình Khánh 0,05 - 0,16 Xói 

T6 Phà Mương Ranh, thị trấn An Châu 0,12 0,27 Bồi 

T7 Cuối cù lao Bình Thủy 0,49 - 0,96 Xói 

T8 Nhánh trái cù lao Bình Thạnh - 0,54 - 1,51 Xói 

T9 Đầu cù lao Bình Thạnh - 0,46 - 1,41 Xói 

T10 Nhánh trái cù lao Bình Thạnh - 0,30 - 0,45 Xói 

T11 Dưới ngã ba sông Vàm Nao 0,02 0,01 Bồi 

T12 Ngã 3 Vàm Nao – sông Hậu 0,02 - 0,26 Xói 

T13 Xã Bình Mỹ - 0,19 - 0,95 Xói 

3.2.2. Ảnh hưởng của các yếu tố thủy động lực dòng chảy - hình thái sông  

Sau khi tiếp nhận lưu lượng nước từ sông Vàm Nao, hướng dòng chảy thay đổi 

không nhiều, nhưng lưu lượng và vận tốc cực đại sông Hậu tăng lên rõ rệt Vmax 

mưa = 0,96m/s; Vmax mưa có Vàm Nao  = 1,28m/s. Việc thay đổi chế độ thủy động lực 

đã thúc đẩy quá trình mất ổn định bờ sông phía dưới sông Vàm Nao. 
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Hình 3.10 Hướng dòng chảy và vận tốc có tiếp nhận lưu lượng từ dòng Vàm Nao 

Sông Hậu chảy qua xã Bình Mỹ là đoạn 

sông cong (αc =1,11), hệ số quan hệ độ 

rộng và độ sâu đoạn sông K =0,76. Kết 

quả mô phỏng, trục động lực áp sát vào 

phía bờ phải, hướng dòng chảy tác động 

trực tiếp vào bờ cho nên độ ổn định bờ 

sông tại đây rất thấp. 

 

Hình 3.11. Trường phân bố vận tốc 

và hướng dòng chảy xã Bình Mỹ 

Đầu cù lao Mỹ Hòa Hưng, trục động 

lực, lưu tốc nằm ép sát bên phía bờ trái 

gây mất ổn định khu vực này. Tuy 

nhiên, về phía hạ lưu, trục động lực, lưu 

tốc lại thay đổi áp sát về phía bờ phải 

gây trượt lở bờ sông ở phường Bình 

Đức và phường Bình Khánh 

 

Hình 3.12. Trường phân bố vận tốc và 

hướng dòng chảy cù lao Mỹ Hòa Hưng 

Bên cạnh đó, sông Hậu nhánh chính của cù lao Mỹ Hòa Hưng qua khu vực thành 

phố Long Xuyên là đoạn sông thẳng, hệ số quan hệ độ rộng và độ sâu trên mặt 

cắt ngang nhỏ, phường Bình Đức (K=0,7), phường Bình Khánh (K=0,83) nên bờ 

sông khu vực mất ổn định. Ngược lại, nhánh phụ qua cù lao An Thạnh Trung rất 

lớn (K = 2,39) nên khu vực này đang diễn ra quá trình bồi tụ, lấp dòng mạnh mẽ. 

3.3. Ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế - xây dựng 

Xây dựng công trình: Việc san lập tạo mặt bằng xây dựng làm gia tăng tải trọng 

lên bờ sông đên 1000kg/m2 thúc đẩy quá trình trượt lở, gây mất ổn định bờ tại xã 

Bình Mỹ, phường Bình Đức, phương Bình Khánh. 
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Hoạt động khai thác cát: Lượng cát khai thác quá mức một số khu vực không 

hợp lý tại khu vực bờ phải cù lao Mỹ Hòa Hưng gây mất ổn định bờ sông thành 

phố Long xuyên. Tuy nhiên, việc khai thác cát một cách hợp lý khu vực cù lao 

An Thạnh Trung thuộc nhánh trái đoạn qua cù lao Mỹ Hòa Hưng sẽ góp phần 

chỉnh trị dòng chảy và giảm hiện tượng trượt lở bờ sông. 

Giao thông đường thủy: hoạt động giao thông thủy phát triển, các loại tàu thuyền 

lưu thông trên sông Hậu ngày càng gia tăng cả về số lượng, quy mô, chủng loại 

và tốc độ gây ra những đợt sóng liên tiếp có chiều cao lớn nhất khoảng 1,0m đã 

tạo ra những đợt sóng có biên độ lớn tác động trực tiếp lên bờ sông. Với chiều 

cao sóng lớn hơn 0,3m chiếm 8,42% chính là năng lượng sóng chính gây nên 

hiện tượng xói mòn bờ sông Hậu. 

 

  

Hình 3.13 Tương quan ứng suất cắt của 

sóng và sức kháng cắt bề mặt của đất 

Hình 3.14 Cơ chế xói mòn 
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CHƯƠNG 4:  PHÂN VÙNG DỰ BÁO ỔN ĐỊNH BỜ SÔNG HẬU 

VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO VỆ BỜ THÍCH HỢP 

4.1. Hiện trạng mất ổn định bờ sông Hậu 

Sông Hậu đoạn chảy qua tỉnh An Giang mất ổn định nghiêm trọng. Hiện tượng 

này đã và đang diễn ra mạnh mẽ qua các thời kỳ khác nhau. Có 21 đoạn sông 

đang bị xói lở, xói mòn và trượt lở chiếm 70% chiều dài sông. 

   
Hình 4.1. Xói mòn                          

tại cù lao Bình Thạnh 

Hình 4.2. Xói mòn                                        

tại cù lao Mỹ Hòa Hưng 

Hình 4.3. Trượt lở                               

tại xã Bình Mỹ 

4.2. Thành lập bản đồ phân vùng ổn định bờ sông Hậu theo yếu tố ảnh hưởng 

Cơ sở thành lập bản đồ phân vùng ổn định bờ sông Hậu theo bảng 4.1 

Bảng 4.1. Cơ sở phân vùng ổn định bờ sông Hậu theo các yếu tố ảnh hưởng 

Stt Yếu tố ảnh hưởng Cơ sở phân vùng ổn định 

1 
Cấu trúc nền đất yếu 

bờ sông  

Dựa vào kết quả đánh giá ổn định theo cấu trúc 

nền bờ sông. Trên cơ sở hệ số an toàn Fs, nếu        

Fs > 1 bờ sông ổn định, Fs < 1 bờ sông mất ổn 

định. Fs =1 nguy cơ mất ổn định. 

2 Hình thái sông 

Dựa vào mối quan hệ giữa độ rộng và độ sâu K= 

√𝐵 / h. Nếu K < 1 là sông có xu hướng mở rộng 

lòng dẫn gây mất ổn định, K > 1 bờ sông ổn định. 

3 
Thủy động lực dòng 

chảy 

- Hướng dòng chảy tác động trực tiếp lên 

đường bờ gây mất ổn định. Hướng dòng chảy 

song song hoặc hướng ra xa bờ thì đánh giá 

ổn định. 

- Mối tương quan bồi tụ - xói lở. 

4 Hoạt động KT-XD 

- Phân bố các công trình ven sông. 

- Tác động của sóng do gió và sóng do tàu 

thuyền. 
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4.2.1. Theo cấu trúc nền đất yếu bờ sông 

Khu vực mất ổn định (màu đỏ): 

Tp. Châu Đốc, Tp. Long Xuyên, 

xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, 

phường Bình Khánh, phường Bình 

Đức, thành phố Long Xuyên. Cù 

lao Khánh Hòa, cù lao Bình Long, 

cù lao An Thạnh Trung,  cù lao 

Phó Ba. Khu vực đầu cù lao Bình 

Thạnh,  Mỹ Hòa Hưng. 

Khu vực ổn định (màu xanh):  

Phân bố phần lớn hai bên bờ sông 

Hậu khu vực nghiên cứu. 

 

Hình 4.4. Bản đồ phân vùng ổn định 

theo cấu trúc nền bờ sông 

4.2.2. Theo hình thái sông 

Khu vực mất ổn định 

(màu xám): Tp. Châu 

Đốc,  từ xã Mỹ An đến 

thị trấn Cái Dầu, xã Bình 

Mỹ, huyện Châu Phú,  

phường Bình Khánh, 

phường Bình Đức, thành 

phố Long Xuyên. 

Khu vực ổn định (màu 

xanh):  Phân bố phần lớn 

hai bên bờ sông Hậu khu 

vực nghiên cứu. 
 

Hình 4.5. Bản đồ phân vùng ổn định theo hình 

thái sông 
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4.2.3. Theo thủy động lực dòng chảy 

Vùng mất ổn định (màu vàng 

nhạt): khu vực thành phố 

Châu Đốc, xã Bình Mỹ, đầu 

cù lao Bình Thạnh, Mỹ Hòa 

Hưng, phường Bình Đức, 

phường Bình Khánh, tp. 

Long Xuyên. 

Vùng ổn định (màu xanh): 

Phà Vàm Cống, cuối cù lao 

Mỹ Hòa Hưng, cù lao Phó Ba, 

phà Mương Ranh thị trấn An 

Châu,  dưới sông Vàm Nao 

đến đầu cù lao Bình Thạnh. 

 
Hình 4.6. Bản đồ phân vùng ổn định theo 

thủy động lực dòng chảy 

4.2.4. Theo hoạt động kinh tế - xây dựng 

Vùng mất ổn định do xây dựng 

ven sông (hình ca rô): khu vực 

thành phố Châu Đốc, thị trấn 

Cái Dầu, từ thị trấn An Châu về 

thành phố Long Xuyên đến 

Vàm Cống. 

Vùng mất ổn định do hoạt động 

sóng tàu thuyền (màu xanh lá): 

đầu cù lao Bình Thạnh, đầu cù 

lao Mỹ Hòa Hưng. 

Vùng ổn định: các khu vực còn 

lại bờ sông Hậu. 

 

Hình 4.7. Bản đồ phân vùng ổn định theo 

hoạt động KT-XD 
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4.3. Thành lập bản đồ phân vùng dự báo ổn định bờ sông Hậu 

4.3.1. Nguyên tắc thành lập bản đồ phân vùng dự báo ổn định bờ sông Hậu 

Theo nguyên tắc chồng chập các bản đồ phân vùng ổn dịnh bờ sông Hậu theo các 

yếu tố ảnh hưởng, được trình bày như ở mục 1.2.6. 

4.3.2. Thành lập bản đồ phân vùng dự báo ổn định bờ sông Hậu  

Vùng mất ổn định  quy 

định màu đỏ bao gồm: 

đoạn qua Tp.Châu Đốc, 

xã Bình Mỹ, huyện Châu 

Phú, xã Mỹ Hội Đông, 

huyện Chợ Mới, phường 

Bình Khánh, phường 

Bình Đức, Tp. Long 

Xuyên và các đầu cù lao 

Bình Thạnh, cù lao Mỹ 

Hòa Hưng, cù lao An 

Thạnh Trung và cù lao 

Phó Ba. 

 
Hình 4.8. Bản đồ dự báo phân vùng ổn định bờ 

sông Hậu đoạn qua tỉnh An Giang 

Vùng nguy cơ mất ổn định quy định màu vàng bao gồm: khu vực thành phố Châu 

Đốc từ kênh Vĩnh Tế đến bờ kè Châu Đốc, đầu cù lao Khánh Hòa, xã Hòa Lạc, xã 

Châu Phú, xã Bình Mỹ, xã Bình Thủy, xã Nhơn Mỹ, nhánh phải cù lao Mỹ Hòa 

Hưng, xã Hòa Bình - Hòa An, xã Mỹ Quý - Mỹ Thới. 

Vùng ổn định quy định màu xanh bao gồm: các vùng còn lại của bờ sông Hậu 

trong khu vực nghiên cứu. Ngoài ra, khu vực bờ kè đoạn sông Hậu qua thành phố 

Châu Đốc và thành phố Long Xuyên cũng được liệt vào khu vực ổn định. 

4.4. Đề xuất các giải pháp bảo vệ hợp lý bờ sông Hậu 

Đề xuất giải pháp bảo vệ bờ hợp lý phải dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá các 

nguyên nhân và yếu tố thúc đẩy quá trình gây mất ổn định bờ và theo nguyên tắc 
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các nguyên nhân và yếu tố nào gây mất ổn định bờ thì phải loại bỏ các nguyên 

nhân và yếu tố đó. Vì vậy, phải xác định rõ các nguyên nhân, yếu tố gây mất ổn 

định bờ đối với vùng mất ổn định và đối với vùng nguy cơ mất ổn định là những 

nguyên nhân, yếu tố nào, từ đó, đề xuất, thiết kế giải pháp phù hợp loại trừ các 

nguyên nhân, yếu tố đó. Các giải pháp công trình bảo vệ hợp lý bờ sông Hậu 

dược đề xuất như trong bảng 4.2. 

Bảng 4.2. Một số giải pháp công trình cho một số khu vực 

 

   

Hình 4.9. GP cọc xi măng đất Hình 4.10. GP cừ Larsen Hình 4.11. GP rọ đá 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

1.1. Ổn định bờ sông là vấn đề rất phức tạp, liên quan đến các yếu tố tự nhiên 

và kỹ thuật. Quá trình mất ổn định bờ sông diễn ra chậm chạp, lâu dài là 

do tác động tương hỗ của các yếu tố: cấu trúc nền bờ sông, chế độ thủy 

động lực dòng chảy, hình thái sông và hoạt động kinh tế - xây dựng của 

con người trên sông và hai bên bờ sông. Do đó, nghiên cứu vấn đề ổn 

định bờ sông không thể nghiên cứu độc lập, riêng lẻ theo một hướng, 

một phương pháp mà cần nghiên cứu tổng hợp theo đa hướng, đa ngành 

– liên ngành, sử dụng tổ hợp các phương pháp nghiên cứu khác nhau.  

1.2. Cấu trúc nền đất bờ sông Hậu đoạn chảy qua tỉnh An Giang gồm 2 kiểu 

(I, II) và 5 phụ kiểu (IA, IB, IC, IIA, IIB). Các kiểu cấu trúc này là nguyên 

nhân chính gây mất ổn định bờ sông. Phụ kiểu cấu trúc nền IA gây mất 

ổn định bờ các khu vực: thành phố Châu Đốc, thành phố Long Xuyên…. 

Phụ kiểu cấu trúc nền IB gây trượt lở làm mất ổn định bờ sông các khu 

vực: xã Bình Mỹ, phường Bình Đức, phường Bình Khánh, …. Phụ kiểu 

cấu trúc IIA, IIB gây xói lở, xói mòn làm mất ổn định bờ sông ở các cù 

lao trên sông Hậu. 

1.3. Kết quả nghiên cứu chế độ thủy động lực dòng chảy và hình thái sông 

Hậu cho thấy, việc tiếp nhận lưu lượng nước từ sông Tiền qua sông Vàm 

Nao làm cho lưu lượng và vận tốc cực đại của sông Hậu tăng lên rõ rệt, 

nhưng hướng dòng chảy thay đổi không nhiều. Khu vực xã Bình Mỹ, 

phường Bình Đức, đầu cù lao Bình Thạnh, Mỹ Hòa Hưng chịu tác động 

trực tiếp của dòng chảy và hướng dòng chảy là nguyên nhân chính gây 

mất ổn định bờ sông các khu vực này. Mức độ bồi tụ - xói lở phụ thuộc 

vào chế độ thủy động lực mùa lũ và mùa kiệt. Các khu vực đang bị xói 

lở gồm khu vực đầu cù lao Bình Thạnh, cù lao Mỹ Hòa Hưng. Các khu 

vực đang được bồi tụ gồm nhánh trái và đoạn cuối cù lao Mỹ Hòa Hưng, 

đoạn cuối cù lao Phó Ba và khu vực thị trấn An Châu. Hình thái sông 

cong làm cho hướng dòng chảy tác động trực tiếp vào bờ sông gây mất 

ổn định như khu vực xã Bình Mỹ. Ngoài ra, một số khu vực đang có xu 
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hướng mở rộng lòng dẫn gây mất ổn định bờ sông gồm xã Bình Mỹ, 

phường Bình Đức, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên. 

1.4. Cường độ hoạt động kinh tế - xây dựng của con người trên sông Hậu 

trong những năm gần đây gia tăng mạnh mẽ đã thúc đẩy quá trình gây 

mất ổn định bờ sông Hậu, cụ thể là: 

- Sự gia tăng số lượng, quy mô và tần suất hoạt động của các loại tàu 

thuyền trên sông Hậu đã liên tiếp tạo ra những đợt sóng lớn chiều cao 

đến 0,5m tác động trực tiếp vào đường bờ gây ra hiện tượng xói lở, 

xói mòn làm mất ổn định bờ sông, điển hình là khu vực bờ sông đầu 

cù lao Bình Thạnh và cù lao Mỹ Hòa Hưng. 

- Việc khai thác cát tràn lan không theo quy hoạch trên sông Hậu, đặc 

biệt là tại khu vực bờ phải nhánh bên phải cù lao Mỹ Hòa Hưng đã 

làm mất cân bằng nghiêm trọng lượng bùn cát vận chuyển trên sông 

thúc đẩy quá trình xói lở gây mất ổn định đường bờ sông tại phường 

Bình Đức, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên 

- Hoạt động san lấp, xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và 

đường giao thông hai bên bờ sông Hậu làm gia tăng tải trọng tác dụng 

lên bờ đến 1000kg/m2, giảm hệ số ổn định bờ từ 0,856 còn 0,417 (tại 

xã Bình Mỹ), thúc đẩy quá trình trượt lở bờ sông. 

1.5. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 3 cơ chế gây mất ổn định bờ sông 

Hậu gồm: cơ chế trượt lở, cơ chế xói lở và cơ chế xói mòn. Cơ chế trượt 

lở đặc trưng cho các khu vực mất ổn định bờ tại xã Bình Mỹ, phường 

Bình Đức, phường Bình Khánh. Cơ chế xói lở, cơ chế xói mòn đặc trưng 

cho khu vực mất ổn định bờ tại khu vực đầu cù lao Bình Thạnh và cù lao 

Mỹ Hòa Hưng. 

1.6. Kết quả nghiên cứu đã thành lập được bản đồ phân vùng dự báo ổn định 

chung bờ sông Hậu và cho các khu vực trọng điểm dựa trên nguyên lý 

chồng chập các bản đồ phân vùng ổn định bờ theo các yếu tố ảnh hưởng. 

Theo mức độ ổn định, bờ sông Hậu chia thành 3 vùng: vùng mất ổn định, 

vùng nguy cơ mất ổn định và vùng ổn định. Vùng mất ổn định bờ bao 



28 

 

gồm các đoạn bờ qua thành phố Châu Đốc, xã Bình Mỹ, huyện Châu 

Phú, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, phường Bình Khánh, phường 

Bình Đức thành phố Long Xuyên và các đầu cù lao Bình Thạnh, cù lao 

Mỹ Hòa Hưng, cù lao An Thạnh Trung và cù lao Phó Ba. Vùng nguy cơ 

mất ổn định bờ bao gồm các đoạn bờ khu vực thành phố Châu Đốc từ 

kênh Vĩnh Tế đến bờ kè Châu Đốc, đầu cù lao Khánh Hòa, xã Hòa Lạc 

– Phú Hiệp, xã Châu Phú, xã Bình Mỹ, xã Bình Thủy, xã Nhơn Mỹ, 

nhánh phải cù lao Mỹ Hòa Hưng, xã Hòa Bình – Hòa An, xã Mỹ Quý – 

Mỹ Thới. 

1.7. Dựa vào bản đồ phân vùng dự báo ổn định chung bờ sông Hậu, các giải 

pháp bảo vệ bờ thích hợp đã được đề xuất theo nguyên tắc loại trừ nguyên 

nhân gây mất ổn định bờ cho từng khu vực cụ thể. Giải pháp cọc đất - xi 

măng được đề xuất cho khu vực có cấu trúc nền phụ kiểu IB; giải pháp 

mỏ hàn được đề xuất nhằm chỉnh trị hướng dòng chảy cho các khu vực 

bờ bị xói lở; giải pháp kè rọ đá được đề xuất chống xói mòn cho các khu 

vực đầu cù lao Bình Thạnh, cù lao Mỹ Hòa Hưng; giải pháp cừ larsen 

được đề xuất cho khu vực có cấu trúc nền phụ kiểu IA (cù lao Mỹ Hòa 

Hưng); giải pháp cho phép khai thác cát, nạo vét khơi thông dòng chảy 

khu vực cù lao An Thạnh Trung hoặc đầu cù lao Phó Ba được đề xuất 

cho khu vực cù lao Mỹ Hòa Hưng 

2. KIẾN NGHỊ 

2.1. Khi phân tích đánh giá ổn định bờ sông tỉnh An Giang và khu vực đồng 

bằng sông Cửu Long, cần chú ý làm rõ cấu trúc nền đất bờ sông, cần bố trí 

mạng lưới hố khoan và hố xuyên hợp lý để xác định chính xác phạm vi 

phân bố, chiều dày các thấu kính cát hạt mịn, hạt trung có trong cấu trúc 

nền. 

2.2. Cần thành lập bản đồ phân vùng cấu trúc nền bờ sông cho toàn bộ các sông 

vùng đồng bằng sông Cửu Long phục vụ cảnh báo trượt lở, xói lở, xói mòn 

và bảo vệ bờ sông, đảm bảo phát triển bền vững kinh tế-xã hội của Vùng. 

 


