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Mẫu 1 

11/2014/TT-BKHCN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2021 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA  

 

I. Thông tin chung về nhiệm vụ  

1. Tên nhiệm vụ, mã số 

“Nghiên cứu diễn biến nguồn nước, chất lượng nước và đề xuất các giải 

pháp khai thác thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro thiên tai 

(hạn mặn) vùng nuôi thủy sản, trồng trọt ven biển đồng bằng sông Cửu 

Long”. 

Mã số đề tài: KC.08.25/16-20. 

Thuộc chương trình: Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ 

môi trường và phòng tránh thiên tai (KC.08). 

2. Mục tiêu nhiệm vụ 

- Đánh giá được diễn biến nguồn nước, chất lượng nước vùng mặn lợ ven 

biển đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), theo không gian và thời gian 

(theo các mùa vụ); 

- Đề xuất được các vùng tiềm năng và vùng thích hợp cho nuôi thủy sản 

(tôm,...) và trồng trọt nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai cho vùng mặn lợ; 

- Thiết kế mẫu cho hai tiểu vùng ngoài thực tế (cho vùng ven biển Đông và 

biển Tây) bao gồm hạ tầng thủy lợi, cơ cấu nuôi trồng, mùa vụ thích hợp 

được địa phương chấp nhận. 

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ 

GS.TS. Tăng Đức Thắng 

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ 

Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam 

5. Tổng kinh phí thực hiện 

Tổng kinh phí thực hiện:   7.870 triệu đồng 

Trong đó: 

Kinh phí từ ngân sách SNKH:  7.870 triệu đồng 

Kinh phí từ nguồn khác:         0 triệu đồng 
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6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng 

Bắt đầu: Tháng 6/2018 

Kết thúc: Tháng 11/2020 

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 

Gia hạn đến tháng 3/2021. 

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm 
 

Số 

TT 
Họ và tên 

Chức danh khoa học, 

học vị 
Cơ quan công tác 

1 Tăng Đức Thắng  NCVCC, GS, TS Viện Khoa học Thủy lợi 

miền Nam 

2 Nguyễn Thanh Hải NVVCC, PGS, TS nt 

3 Nguyễn Văn Hoạt NCVC, ThS nt 

4 Phạm Văn Giáp NCV, ThS nt 

5 Vũ Quang Trung NCV, KS nt 

6 Phạm Ngọc Hải NCVC, ThS nt 

7 Dương Thị Thuỳ Dung NCV, ThS nt 

8 Nguyễn Trọng Uyên NCVC, TS Phân viện Quy hoạch và 

thiết kế nông nghiệp  

9 Trần Hoài Giang NCVC, TS Phân viện Kinh tế và Quy 

hoạch Thủy sản phía nam 

10 Nguyễn Đình Vượng NCVC, TS Viện Khoa học Thủy lợi 

miền Nam 
 

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ 

1. Về sản phẩm khoa học 

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành 
 

Số 

TT 
Tên sản phẩm 

Số lượng Khối lượng Chất lượng 

Xuất 

sắc 
Đạt 

Không 

đạt 

Xuất 

sắc 
Đạt 

Không 

đạt 

Xuất 

sắc 
Đạt 

Không 

đạt 

I Sản phẩm dạng II          

1 

Sản phẩm 1: Báo cáo 

đánh giá hiện trạng sản 

xuất (nông nghiệp, thủy 

sản,...) và hạ tầng thủy 

lợi liên quan đến nguồn 

nước ven biển ĐBSCL 

 X   X  X   

2 

Sản phẩm 2: Báo cáo 

đánh giá chế độ xâm 

nhập mặn ở ĐBSCL theo 

các điều kiện hiện tại và 

tương lai, theo không 

gian và thời gian 

 X   X  X   
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3 

Sản phẩm 3: Báo cáo 

đánh giá hiện trạng xả 

thải, diễn biến chất lượng 

nước, ô nhiễm nguồn 

nước vùng ven biển 

ĐBSCL và rủi ro nuôi 

thủy sản ven biển do ô 

nhiễm nguồn nước đến 

thời điểm hiện tại 

 X   X  X   

4 

Sản phẩm 4: Báo cáo 

phân tích đánh giá, xác 

định các vùng tiềm năng 

và vùng thích hợp cho 

nuôi thủy sản (tôm,...) và 

trồng trọt trong điều kiện 

hiện tại và tương lai 

 X   X  X   

5 

Sản phẩm 5: Xác định 

vùng cần chuyển đổi mô 

hình sản xuất (từ trồng 

trọt sang nuôi thủy sản 

mặn lợ) hiện tại và phù 

hợp với điều kiện tương 

lai về nguồn nước (bản 

đồ 1/250.000) 

 X   X  X   

6 

Sản phẩm 6: Đề xuất các 

giải pháp hạ tầng thủy 

lợi, cấp nước mặn, ngọt 

và kiểm soát ô nhiễm 

phục vụ sản xuất hiệu 

quả, giảm thiểu rủi ro 

thiên tai 

 X   X  X   

7 

Sản phẩm 7: Báo cáo kết 

quả thiết kế mẫu hệ thống 

thủy lợi cho hai tiểu vùng 

mặn lợ thực tế 

         

 

Sản phẩm 7.1: Báo cáo 

kết quả thiết kế mẫu hạ 

tầng thuỷ lợi phục vụ 

chuyển đổi sản xuất cho 

khu mẫu ở tỉnh Bạc Liêu 

(vùng ven biển Đông) 

 X   X  X   

 

Sản phẩm 7.2: Báo cáo 

kết quả thiết kế mẫu hạ 

tầng thuỷ lợi phục vụ 

chuyển đổi sản xuất cho 

khu mẫu ở tỉnh Kiên 

Giang (vùng ven biển 

Tây) 

 X   X  X   

8 Báo cáo tổng kết  X   X  X   

9 Báo cáo tóm tắt  X   X  X   
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II Sản phẩm dạng III          

1 

Bài báo khoa học về 

các kết quả nghiên 

cứu của đề tài 

X   X   X   

2 

Bài báo khoa học 

đăng tạp chí quốc tế 

có uy tín 

X   X   X   

3 
Tham gia đào tạo thạc 

sĩ 
X   X   X   

4 
Tham gia đào tạo Tiến 

sĩ 
X   X   X   

 

Ghi chú: Sản Phẩm 7 của đề tài được tách ra thành 2 sản phẩm (Sản phẩm 

7.1 và Sản phẩm 7.2) vì hai khu mẫu ở 2 vùng khác nhau (vùng ven biển Đông và 

vùng ven biển Tây) nên có những đặc điểm khác nhau như điều kiện tự nhiên, 

điều kiện sản xuất, xâm nhập mặn, ngập lũ, giải pháp công trình ... 

1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có) 

 

Số 

TT 
Tên sản phẩm  

Thời gian dự 

kiến ứng 

dụng 

Cơ quan dự 

kiến ứng dụng 
Ghi chú 

1 Giải pháp giảm thiểu 

rủi ro hạn mặn vùng 

ven biển (một số giải 

pháp) 

2021-2025 

/2026-2030 

Bộ NN-PTNT Đang đưa vào Kế 

hoạch trung hạn 

2026-2030 của Bộ 

     

 

1.3. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có) 
 

Số 

TT 
Tên sản phẩm  

Thời gian ứng 

dụng 

Tên cơ quan 

ứng dụng 
Ghi chú 

1 Dự báo nguồn nước 

ven biển ĐBSCL (dòng 

chảy, mặn) 

Hàng năm Bộ NN-PTNT Cung cấp thông 

tin hàng năm cho 

Bộ NN-PTNT chỉ 

đạo điều hành sản 

xuất vùng 

ĐBSCL. 

2 Giải pháp hạ tầng đảm 

bảo nguồn nước vùng 

ven biển (một số gải 

pháp) 

2021-2025 Bộ NN-PTNT Đang đưa vào Kế 

hoạch trung hạn 

2021-2025 của 

Bộ. 
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2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ 

- Đánh giá và dự báo được khả năng nguồn nước hiện tại và tương lai (lân 

cận 2040) về ĐBSCL ứng với các kịch bản phát triển hạ tầng (hồ chứa) và 

nông nghiệp trên lưu vực Mê Công. Kết quả đã phục vụ cho Bộ NN-PTNT, 

Viện Khoa học thủy lợi VN báo cáo Trung ương Đảng (Ban Kinh tế TW), 

Quốc hội về vấn đề An ninh nguồn nước ĐBSCL; Phục vụ dự báo xâm 

nhập mặn hàng năm của Bộ NN-PTNT để chỉ đạo sản xuất ở ĐBSCL; Phục 

vụ cho việc tư vấn/đánh giá giải pháp Quy hoạch tổng hợp ĐBSCL theo 

NQ 120/NQ-CP do Bộ Kế hoạch đầu tư thực hiện; 

- Đánh giá biến động và tần suất xuất hiện các cấp lũ trên ĐBSCL theo các 

kịch bản xây dựng hồ chứa thượng lưu Mê Công cả hiện tại và tương lai; đề 

xuất phương pháp và công cụ phục vụ dự báo lũ hàng năm cho ĐBSCL. 

Kết quả đã phục vụ cho Bộ NN-PTNT và Địa phương ĐBSCL chỉ đạo sản 

xuất và Phòng tránh thiên tai hàng năm; 

- Đánh giá được diễn biến nguồn nước ven biển ĐBSCL (với quan tâm chính 

là xâm nhập mặn và ngập nước) theo các khả năng nguồn nước thượng lưu 

Mê Công, biến đổi khí hậu và các kịch bản khai thác Đồng bằng; 

- Xác định được các vùng tiềm năng và vùng thích hợp chuyển đổi sinh thái 

ngọt sang sinh thái mặn lợ vùng ven biển ĐBSCL;  

- Đề xuất các giải pháp thủy lợi phục vụ chuyển đổi các vùng ven biển và 

các giải pháp đảm bảo nguồn nước cho sản xuất ven biển; 

- Đề xuất được các giải pháp phòng tránh hạn mặn đảm bảo chủ động sản 

xuất và giảm thiểu rủi ro vùng ven biển, trong đó đã đề xuất nhiều giải 

pháp cấp nước ngọt có tính khoa học và khả thi cao cho cho các vùng khan 

hiếm nước; 

- Thiết kế mẫu cho 2 tiểu vùng chuyển đổi ven biển (Bạc Liêu và Kiên 

Giang), được địa phương đánh giá cao và chấp thuận sử dụng; 

- Đã đề xuất được các giải pháp chủ động nguồn nước, kết quả đang được Bộ 

NN-PTNT ứng dụng đưa vào kế hoạch xây dựng trung hạn 2021-2025 và 

tương lai 2026-2030 ở ĐBSCL. 

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ 

3.1. Hiệu quả kinh tế 

Do các giải pháp và đề xuất của đề tài đang thực hiện và kiến nghị triển 

khai thực hiện nên chưa được đánh giá được về hiệu quả kinh tế mang lại. 

Các kết quả về dự báo hạn mặn ĐBSCL những năm qua đã giúp ĐBSCL 

thích ứng với sản xuất, mang lại hiệu quả to lớn. 

3.2. Hiệu quả xã hội 

Do các giải pháp và đề xuất của đề tài đang thực hiện và kiến nghị triển 

khai thực hiện nên chưa được đánh giá được về hiệu quả xã hội. 
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