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Abstract
In the Mekong River Delta (MD), aquaculture has been developed quickly during last two
decades and distributed greatly to the national economic. Since last ten years from 1995 to
2005, the aquaculture area in the Delta has increased more than 2.37 times and its
production has jumped up more than 3.68 times. However, this “outbreak” growing has put
the water bodies on the threats of pollution due to the asymmetry of water resources planning
strategy in the present. The aquaculture is releasing approximately 3 million tons of sludge
yearly to water environment in the form of untreated composting organic matters. Germs
from the fish ponds followed the wastewater flows to the river and canal systems that lead to
degrade heavily the regional water bodies.
The multi-purpose water resources planning mission should set up a balance in water
sharing priority levels among the water utility targets in agriculture, aquaculture, domestic
water supply, industry and other economical fields. This paper presents partly the real
situations and the orientation of the multi-purpose water resources planning, in which the
water utility for aquaculture in the MD is noticed.
Key words: the Mekong River Delta, water management, aquaculture; pollution; water
resources planning
Title: Water for aquaculture on multi-purpose water resources planning strategy in the
Mekong River Delta
Tóm tắt
Ở Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), ngành nghề nuôi trồng thủy sản đã nhanh chóng
phát triển suốt hơn hai thập kỷ qua và có những đóng góp lớn cho nên kinh tế quốc gia.
Trong vòng 10 năm từ 1995 đến 2005, diện tích nuôi trồng thủy sản vùng Đồng bằng đã tăng
hơn 2,37 lần và sản lượng tăng vọt hơn 3.68 lần. Tuy nhiên, sự gia tăng mang tính “bùng
nổ“ này đã làm nguồn nước cho nuôi trồng thủy sản đang bị đe dọa ô nhiễm do sự bất cân
xứng trong chiến lược quy hoạch thủy lợi hiện nay. Ước tính mỗi năm, việc nuôi trồng thủy
sản đã thải ra môi trường nước xấp xỉ 3 triệu tấn bùn ở dạng chất thải hữu cơ gần như chưa
được xử lý. Mẩm bệnh từ các ao nuôi cũng đã đi theo nguồn thải này ra hệ thống sông rạch
làm chất lượng nhiều vùng nước suy giảm nặng nề.
Công tác quy hoạch thủy lợi đa mục tiêu cần đặt ra việc cân đối mức độ ưu tiên chia xẻ
nguồn nước giữa các mục tiêu dùng nước trong nông nghiệp, thủy sản, cấp nước dân dụng,
công nghiệp và các ngành kinh tế khác. Bài viết này nêu một phần hiện trạng và định hướng
quy hoạch nguồn nước theo hướng đa mục tiêu, trong đó lưu ý việc sử dụng nước phục vụ
nuôi trồng thủy sản ở ĐBSCL.
Từ khóa: Đồng bằng sông Cửu Long, tài nguyên nước, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm, quy
hoạch thủy lợi.
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BỐI CẢNH

Đồng bằng sông Cửu Long rộng 36.000 km2 chiếm trên 4% diện tích lưu vực và là
điểm thoát nước cuối cùng của lưu vực sông Mekong. Đồng bằng có hai mặt giáp biển
Đông và vịnh Thái Lan dài hơn 600 km, mỗi năm vùng đất bằng phẳng này nhận hơn
450 tỷ m3 tổng lượng nước từ sông Mekong. Do vậy, ĐBSCL được xem là một vùng
đất ngập nước rộng lớn nhất Việt Nam. Yếu tố tự nhiên này, ngoài sự tăng trường rất
mạnh về canh tác lúa và rau trái, vùng ĐBSCL rất thuận lợi cho việc phát triển thủy
sản phong phú, đa dạng với môi trường nước ngọt, nước lợ và nước mặn (Hình 1).

Hình 1: Khái quát các vùng nuôi trồng thủy sản trong bản đồ thủy lợi vùng ĐBSCL

Người dân ĐBSCL đã định cư và canh tác nghề nông và nghề cá ở vùng đất này trên
300 năm. Tuy nhiên, ngành nuôi trồng thủy sản thực sự “bùng nổ” khoảng hơn hai
thập kỷ nay và đã đóng góp đáng kể cho nền kinh tế quốc dân. Trong vòng 10 năm, từ
1995 đến 2005, diện tích nuôi trồng thủy sản tăng lên 2,37 lần nhưng sản lượng của
ngành đã tăng lên 3,68 lần (Hình 2). Sản lượng tôm càng xanh năm 2006 ở các tỉnh
ĐBSCL đạt 4.801 tấn (Dũng, 2007). Sự lên giá các sản phẩm thủy hải sản so với nông
sản đã tạo nên hiện tượng nông dân ồ ạt phá bỏ ruộng vườn, rừng ven biển để đào ao
nuôi cá, nuôi tôm, đặc biệt ở các vùng ven đô và ven biển.
Theo văn bản Phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy
sản cả nước đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu phát
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triển thủy sản trong giai đoạn 2006-2010 tăng trưởng bình quân 8 - 9%/năm, sản
lượng nuôi trồng thủy sản cả nước đến năm 2010 khoảng 2,0 triệu tấn. Đây là môt chỉ
tiêu thực sự khó khăn cho việc quản lý nguồn nước ở ĐBSCL. Thực tế, nguồn nước
trong mùa khô của ĐBSCL rất hạn chế và đang bị suy giảm về chất lượng (Tuấn et
al., 2004). Sự gia tăng diện tích nuôi trồng thiếu định hướng và chưa phù hợp với quy
hoạch sử dụng nguồn nước hiện nay đang là một nguy cơ gây suy thoái chất lượng
nước.
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Hình 2: Diện tích và sản lượng nuôi trồng thủy sản ở ĐBSCL

II. NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC NGUY CƠ Ô NHIỄM
Theo các phỏng vấn hộ dân ở các vùng nuôi cá (46 hộ vào tháng 12/2005 và 54 hộ vào
tháng 10/2007), 96% người được phỏng vấn đều khẳng định kênh mương nhỏ trong
khu vực đang bị ô nhiễm là do sự gia tăng mang tính bùng phát diện tích nuôi trồng
thủy sản và mật độ thả nuôi, một số nơi sự ô nhiễm nguồn nước nặng nề thêm do sự
xuất hiện công nghiệp chế biến cá tôm tại địa phương. Sự ô nhiễm trầm trọng ở các
kênh rạch nhỏ đã và đang ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch của nguồn nước và đe
dọa tính bền vững của nghề cá vùng ĐBSCL. Nguyên nhân của hiện tượng này là:
• Hầu hết hệ thống kênh mương đều được quy hoạch cho mục tiêu số 1 là canh tác
lúa, sau đó mới đến giao thông thủy. Việc xem xét nhu cầu nước cho nuôi trồng thủy
sản ít được lưu ý.
• Trong tính toán quy hoạch thủy lợi ở nhiều năm qua thường chú trọng nhiều về
diễn biến về số lượng nước hơn là động thái thay đổi chất lượng nước.
• Chưa có sự tách bạch giữa hệ thống kênh lấy nước lấy vào đồng ruộng, ao hồ và
kênh xả nước từ nơi canh tác ra nguồn nước.
• Lưu lượng thiết kế kênh không tương xứng với sự gia tăng quá lớn của diện tích
nuôi trồng thủy sản.
• Tần số lấy nước và xả nước ra kênh dẫn từ các ao nuôi trồng thủy sản nhiều hơn
canh tác lúa. Ví dụ, có thể đếm được số lần lấy nước và xả nước toàn bộ ra nguồn của
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một vụ canh tác cá basa khoảng 6 tháng là 30 - 40 lần, cá biệt có nơi lên đến hơn 90
lần. Khi đó, một vụ canh tác số lần tưới và tiêu trung bình ít hơn 7 - 8 lần.
• Hầu hết các ao nuôi trồng thủy sản cũng như các cơ sở chế biến thủy hải sản đều
không có hệ thống xử lý nước trước khi thải ra môi trường.
•

Chưa xây dựng lịch lấy nước và xả nước cho các khu ao nuôi trồng thủy sản.

Theo tính toán một cách tính gần đúng, muốn có 1 kg cá da trơn thành phẩm, người
nông dân đã phải sử dụng từ 3 - 5 kg thức ăn, trung bình khoảng 4 kg (Thành, 2003).
Thực tế chỉ khoảng 17% thực ăn được cá hấp thu và phần còn lại (chừng 83%) hòa lẫn
trong môi trường nước trở thành các chất hữu cơ phân hủy. Như vậy, với ước tính
khoảng 1 triệu tấn thủy sản trong năm 2006 thì ít nhất 3 triệu tấn chất thải hữu cơ đã
tuôn ra môi trường nước ở ĐBSCL (Tuấn, 2007).
Khảo sát tại các nơi xả nước các ao cá ở Ô Môn và Thốt Nốt năm 2005 - 2006 (Hình
3) cho thấy nồng độ chất rắn lơ lửng (SS) cao vượt mức tiêu chuẩn cho phép (mức A:
50 mg/L, loại B: 100 mg/L theo TCVN 5945-1995).
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Hình 3: Nồng độ chất rắn lơ lửng tại ao nuôi cá ở huyện Ô Môn và Thốt Nốt (Cần Thơ)

Các nguy cơ ô nhiễm thể hiện rất rõ ở các biểu hiện:
• Nước sông rạch gần các ao nuôi cá có mật độ dày (trên 40 cá basa/m2) đều có độ
đục cao, nồng độ oxy hòa tan thấp, sự hiện diện của tảo khá phổ biến, mùi nước có hôi
và vị nước tanh. Có nhiều tháng trong năm, người dân ở đây không thể lấy nước cho
ăn uống được.
• Bệnh cá xảy ra thường xuyên hơn và dịch bệnh dễ dàng nhanh chóng lan rộng trên
diện rộng nhất là ở các thời điểm cuối mùa mưa và đầu tháng 1, tháng 2 hằng năm.
Đầu năm 2007, tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Tiền Giang tỉ
lệ cá hao hụt cao hơn 30 - 40% so với cùng kỳ năm trước. Những nơi nuôi tôm đạt
sản lượng lên đến 20 tấn/ha cũng rất dễ gặp dịch bệnh. Nguyên nhân do thời tiết thay
đổi và một phần lớn do ô nhiễm nguồn nước.
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CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH THỦY LỢI ĐA MỤC TIÊU

Nước là một tài nguyên quý giá. Sử dụng quá mức tài nguyên nước cộng với sự quản
lý yếu kém là nguyên nhân suy giảm tài nguyên rõ rệt (Kumar và Sierp, 2003). Chiến
lược quy hoạch thủy lợi đa mục tiêu phải được thể hiện qua bố trí tổng quát các hoạt
động liên quan với nhau, sắp đặt các thứ tự ưu tiên và định hướng giải quyết các mâu
thuẫn có thể phát sinh trong việc sử dụng nguồn nước ở cùng thời điểm (Tuấn, 2001).
Chiến lược thực hiện quy hoạch thủy lợi đa mục tiêu thể hiện các bước như hình 4.

Hình 4: Các bước thực hiện chiến lược quy hoạch thủy lợi đa mục tiêu

Đồng bằng sông Cửu Long là một khu vực có nguồn nước thay đổi lớn về chất lượng
và số lượng cũng như động thái. Việc quy hoạch nguồn nước cho vùng cần phải đặt
trong một tổng thể rộng hơn, có liên hệ các ngành và các địa phương sử dụng nước.
Không thể vì con số lợi nhuận hiện tại mà liên tục gia tăng diện tích nuôi trồng thủy
sản, trong khi việc cân nhắc về lượng và chất của nguồn nước chưa được xem xét một
cách khoa học. Việc điều chỉnh, tái phân bố nguồn nước trong điều kiện hiện nay để
thỏa mãn cho sự phát triển đa ngành là vấn đề vô cùng phức tạp, tốn kinh phí, đòi hỏi
cần kết hợp nhiều nhà khoa học, chính trị, kinh tế và xã hội cùng tham gia.
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Trước tiên, cần tập hợp tất cả các dữ liệu của nguồn nước sông Cửu Long, bao gồm
nước mặt, nước mưa và nước ngầm. Nguồn nước phải được ghi nhận qua lượng trữ,
chất lượng và động thái thay đổi theo không gian và thời gian. Việc kiểm kê nhu cầu
nước hiện tại và dự báo cho tương lai của từng ngành cần tiến hành. Mỗi ngành làm
một quy hoạch sơ bộ biện pháp khai thác và sử dụng nguồn nưóc. Tập hợp các quy
hoạch sơ bộ đơn ngành sẽ tìm được các bất tương xứng có thể có, do vậy nguồn nước
phải được cân đối và điều phối chung.
Sau đó, các bài toán kinh tế nguồn nước cho đa mục tiêu phải được vạch ra và giải
quyết. Kết quả bài toán kinh tế nguồn nước có thể dẫn đến tái cân đối nguồn nước và
sau cùng một báo cáo quy hoạch thủy lợi đa mục tiêu mang tính tổng thể sẽ được viết
và công bố. Đây là cơ sở pháp lý của việc phân chia sử dụng nguồn nước. Các khai
thác, vận hành phải song song với công tác quan trắc, đánh giá và có thể có điều chỉnh
quy hoạch sau một thời gian thực hiện cho phù hợp với diễn biến mới của nguồn
nước.

IV.

NƯỚC CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Mục tiêu của cấp nước cho ngành nuôi trồng thủy sản là bảo đảm nguồn nước sạch,
đầy đủ về số lượng ở những thời điểm có nhu cầu cao. Đây là bài toán phức tạp vì có
nhiều khả năng nhu cầu nước tăng cao ở nhiều ngành ngoài nuôi trồng thủy sản như
thủy nông, cấp nước sinh hoạt và công nghiệp, giao thông thủy, môi trường, … cùng
lúc với thời kỳ khan hiếm nguồn nước như trong cao điểm mùa khô. Việc hoạch định
kế hoạch khai thác và sử dụng nguồn nước phải lưu ý theo một số điểm sau:
•

Phân vùng theo sinh thái nguồn nước: nước ngọt, nước lợ và nước mặn.

•

Dự báo thị trường thủy hải sản và phân tích kinh tế nguồn nước.

•

Thời vụ canh tác tương ứng với thời kỳ lấy nước.

•

Nên tách nơi lấy nước và nơi xả nước riêng biệt.

•

Cần phải có khu xử lý nước cấp và nước nước thải.

•

Xây dựng lịch lấy nước luân phiên.

• Thống nhất trong vận hành hệ thống thủy lợi (trạm bơm, đóng mở cống, nạo vét
kênh mương, sửa chữa và thay thế trang thiết bị).
•

Quan trắc lượng, chất và động thái nguồn nước thường xuyên.

Do vậy, việc thiết kế hệ thống cung cấp nước và tháo nước cho các ao nuôi trồng thủy
sản cần kết hợp với biện pháp xử lý nước. Kênh lấy nước tốt nhất là bố trí riêng rẽ với
kênh xả nước. Hình 5 là một gợi ý có thể dùng làm tham khảo cho việc sắp xếp hệ
thống cấp nước và xử lý nước ao nuôi.
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Hình 5: Đề xuất một biện pháp cấp nước và xử lý nước cho ao nuôi thủy sản

Kênh cấp nước cho ao nuôi phải từ một nguồn nước sạch từ sông lớn, nếu có điều kiện
nên làm ở dạng nửa nổi nửa chìm. Nước đưa vào một bể xử lý để lắng lọc và khử
trùng trước khi cho vào ao nuôi. Nước thải từ ao nuôi có thể bơm qua một ao lọc hoặc
bãi lọc bằng cát kết hợp với cây trồng kiểu đất ngập nước kiến tạo hoặc một khu rừng
ngập nước. Nơi tháo nước cuối cùng sẽ đổ vào một kênh xả tập trung.
Biện pháp này tương đổi rẻ tiền, dễ quản lý và hiệu quả. Tuy nhiên, hệ thống sẽ chiếm
thêm một số diện tích cho các khu xử lý và hệ thống chỉ hữu hiệu một cách có ý nghĩa
khi tất cả cộng đồng cùng nhau thực hiện. Về lâu dài, hệ thống này vẫn có nhiều ưu
điểm hơn nhược điểm. Trong quản lý hệ thống, nên xây dựng một lịch cấp nước và
tháo nước luân phiên để tăng hiệu quả công trình.

V.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Việc điều chỉnh quy hoạch thủy lợi theo hướng đa mục tiêu là điều rất cần thiết. Việc
sử dụng nước cho ngành nuôi trồng thủy sản phải gắn với biện pháp xử lý nước mới
hy vọng giữ được sự phát triển bền vững.

7

Tạp chí Khoa học 2008(2): 205-209

Trường Đại học Cần Thơ

Thường xuyên củng cố và bổ sung tính pháp lý của Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo
vệ môi trường, đặc biệt là các văn bản dưới luật, kèm theo các biện pháp chế tài mạnh
mẽ đối với những vi phạm gây thất thoát và ô nhiễm nguồn nước. Vai trò của Cảnh sát
môi trường và các cơ quan thanh tra môi trường trong việc giám sát chất lượng nước
trong các vùng nuôi rất quan trọng. Công tác này nên thực hiện song song với việc
tuyên truyền giáo dục ý thức môi trường cho người dân.
Nên có các nghiên cứu khoa học để đánh giá khả năng làm sạch nước tự nhiên của
sông Cửu Long trong điều kiện hiện tại và cho những năm sau. Kết quả này sẽ giúp rất
nhiều cho việc định một chiến lược sử dụng tài nguyên nước dài hạn hơn trong tương
lai, trong đó nên xem xét luôn các kịch bản ảnh hưởng của các hoạt động từ các quốc
gia ở thượng nguồn và sự biến đổi khí hậu mang tính toàn cầu.
CẢM TẠ
Tác giả chân thành cám ơn sự giúp đỡ của các cán bộ Phòng thí nghiệm của Bộ môn Kỹ thuật
Môi trường và Tài nguyên nước trong việc thực hiện các phân tích mẫu. Cám ơn các sinh
viên Đại học Cần Thơ ngành Kỹ thuật Môi trường và Thủy công, một số sinh viên Bỉ đến
Cần Thơ để thiện hiện đề tài Cao học, cùng các cán bộ xã ấp và nông dân nuôi cá ở hai huyện
Ô Môn và Thốt Nốt đã nhiệt tình tham gia phỏng vấn và lấy mẫu nước cho việc nghiên cứu.
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