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PHỤ LỤC 3 

MÔI TRƯỜNG NỀN CÁC LƯU VỰC SÔNG 

 

3.1. Môi trường nền lưu vực sông Mã  

3.1.1. Điều kiện môi trường tự nhiên 

Lưu vực sông Mã nằm ở sườn phía Đông của dãy Trường Sơn thuộc cực Bắc của Trung Bộ, Trung Lào và Tây 

bắc Bắc Bộ. Lưu vực nằm ở vị trí địa lý từ 22
0
37’33” đến 22

0
37’33” vĩ độ Bắc và 103

0
05’10” đến 106

0
05’10’’ 

kinh độ Đông. Dòng chính sông Mã bắt nguồn từ sườn phía nam dãy Pu Huổi Long ở Tuần Giáo thuộc tỉnh 

Điện Biên, chảy theo hướng tây bắc - đông nam qua Sơn La, Sầm Nưa (Lào), Hoà Bình, Thanh Hoá rồi đổ ra 

biển tại 3 cửa: cửa Sung, cửa Lạch Trường và cửa Hới. Sông Mã là sông lớn, có diện tích lưu vực đứng thứ 5 ở 

Việt Nam sau các sông Mê Kông, sông Hồng _ Thái bình, sông Đồng Nai và sông Cả. Tổng diện tích toàn lưu 

vực là 28.400 km
2
 trong đó, diện tích thuộc lãnh thổ Việt Nam là 17.720 km

2
 chiếm 62% tổng diện tích toàn lưu 

vực, tại Lào là 10.680 km
2
 chiếm 38% diện tích lưu vực. Bản đồ lưu vực sông Mã xem Hình 1.1 (Phụ lục 1). 

Mưa: Lượng mưa bình quân năm phần thượng nguồn khoảng 1.200-1.700 mm/năm, phần trung lưu khoảng 

1.500-1.600 mm/năm, vùng thượng nguồn sông Chu 2.000-2.200 mm/năm, vùng đồng bằng hạ du 1.600-

1.800 mm/năm. Mùa mưa thượng nguồn từ tháng V đến tháng X. Mùa mưa vùng sông Chu từ cuối tháng VIII 

đến đầu tháng XI.  

Dòng chảy: Dòng chảy trên sông biến đổi mạnh theo thời gian và không gian. Lượng dòng chảy tháng, năm 

trung bình nhiều năm tại một số trạm thuỷ văn. 

Nhìn chung, sự phân phối dòng chảy trong năm của sông vừa và lớn đều có dạng 1 đỉnh với đỉnh cao nhất 

xuất hiện vào tháng IX hay tháng VIII; riêng đối với các sông nhỏ ở lưu vực sông Chu thì dạng phân phối có 2 

đỉnh, trong đó đỉnh phụ xuất hiện vào tháng V hay VI. 

Mức thay đổi dòng chảy trong năm tại Cẩm Thủy khá lớn. Lưu lượng dòng chảy tháng IV (111m
3
/s) 

chỉ bằng 1/3 lưu lượng bình quân năm (334 m
3
/s) và bằng 1/7 lưu lượng bình quân tháng lớn nhất (tháng 

VIII). Số liệu thống kê cho thấy dòng chảy lũ lớn nhất quan trắc được tại Cửa Đạt, Xuân Khánh và Cẩm Thủy lớn 

hơn dòng chảy kiệt nhỏ nhất tại cùng vị trí quan trắc là 442,1713 và 258 lần. Thời gian xuất hiện lũ thay đổi theo 

từng vị trí. Từ tháng VI đến tháng X trên sông Mã, từ thánh VI đến tháng XI trên thượng nguồn sông Chu và 

từ tháng VII đến tháng XI trên hạ du sông Chu. Tổng lượng dòng chảy mùa lũ chiếm 65-80% tổng lượng 

dòng chảy năm. Hàng năm, sông Mã tải ra biển một lượng nước 18 tỷ m
3
/năm. Dòng chảy phân bố không 

đều. Vào mùa khô, tổng lượng dòng chảy chỉ có 4,76 tỷ m
3
, tương đương với 26% dòng chảy năm. Trong khi 

đó 4 tháng mùa lũ tổng lượng dòng chảy chiếm tới 74% tổng lượng dòng chảy năm. Tổng lượng nước bình 

quân đầu người trên lưu vực sông Mã là hơn 4.100 m
3
/người cao hơn mức đầy đủ (4.000m

3
/năm) không nhiều 

tuy nhiên nếu xét tới yếu tố trên sông Mã có 22% dòng chảy từ nước ngoài chảy vào thì chỉ tiêu trên giảm đi 

nhiều và vào mùa kiệt tổng lượng nước bình quân đầu người trên lưu vực sông Mã là 1.080 m
3
. So với các lưu 

vực sông có tổng lượng nước bình quân đầu người lớn nhất của Việt Nam (sông Cửu Long) và lưu vực sông 

tổng lượng nước bình quân theo đầu người nhỏ nhất (sông Đồng Nai), tổng lượng nước bình quân đầu người 

của sông Mã tương ứng là 6,7 lần và 1,46 lần. 
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Dòng chảy mùa kiệt: Dòng chảy mùa kiệt chiếm 26% tổng lượng dòng chảy năm.   

Dòng chảy mùa lũ: Mùa lũ xuất hiện không đồng thời trong hệ thống sông: tháng VI-X ở lưu vực sông Mã, 

VI-IX ở thượng lưu sông Chu, VIII-XI ở trung và hạ lưu phía hữu ngạn sông Chu. Lượng dòng chảy mùa lũ 

chiếm khoảng 65-80% lượng dòng chảy toàn năm. Lưu lượng đỉnh lũ lớn nhất trong chuỗi năm quan trắc tại 3 

trạm thuỷ văn trên hệ thống sông Mã.  

Số liệu thống kê cho thấy dòng chảy lũ lớn nhất quan trắc được tại Cửa Đạt, Xuân Khánh và Cẩm 

Thủy lớn hơn dòng chảy kiệt nhỏ nhất tại cùng vị trí quan trắc là 442, 1713 và 258 lần. 

Xâm nhập mặn: Xâm nhập mặn bị ảnh hưởng bởi triều và dòng chảy trên sông. Trong mùa kiệt mặn xâm 

nhập ở hạ du sông Lèn tới 20-25 km tính từ cửa sông. Sông Lèn xâm nhập mặn lên đến Yên ổn, sông Càn lên 

tới Mĩ Quan Trang và sông Mã lên tới ngã ba Tuần. Toàn bộ sông Lạch Trường trong mùa kiệt đều bị mặn. 

Mặn trên sông Mã tại Hàm Rồng khi đỉnh triều lên độ mặn lên tới 6%o trong 2-3 giờ, tại ngã ba Tuần mặn lên 

đến 0,1%o trong nửa con triều. Trên sông Lèn mặn 0,1%o có năm lên tới Báo Văn. Trên sông Lạch Trường mùa 

kiệt mặn thường xuyên lên đến Xiphông Cự Đà. 

3.1.2. Điều kiện môi trường sinh thái 

Bảng 3.1: Điều kiện sinh thái lưu vực sông Mã 

Hạng mục    

Diện tích 

lưu vực sông 

Mã 

(km
2
 ) 

Tổng diện 

tích 

Địa phận 

Việt Nam 

 

28,400 17,720  

Sức khoẻ 

môi 

trường 

Đa dạng 

sinh học 

& các hệ 

sinh thái 

Đặc trưng 

chính 

Bao gồm : hệ sinh thái trên cạn và dưới nước 

 Hệ sinh thái lưu vực sông Mã mang đặc trưng của cả hệ 

sinh thái vùng Đông Bắc và Bắc Trung Bộ. Rừng thường 

xanh là loại rừng đặc trưng cho rừng tự nhiên của lưu vực; loại 

rừng thường xanh vùng đất thấp chỉ còn tồn tại ở một vài nơi 

thuộc Vườn quốc gia Bến Én. 

  Các khu  

Bảo tồn 

  Có 4  khu Bảo tồn, bao gồm Vườn Quốc gia,  Khu  Bảo  

tồn  thiên  nhiên  đã  được Chính phủ công nhận 

  Chỉ số diện tích khu bảo tồn của lưu vực là 5.56%, ở mức 

trung bình thấp so với các lưu vực khác. Chỉ số này thể hiện giá 

trị bảo tồn và tài sản môi trường trong lưu vực ở mức trung 

bình thấp 

  Các di tích 

văn hóa, lịch 

sử 

 Có 4 Di tích văn hóa lịch sử trong lưu vực được Chính 

phủ công nhận. 

 Chỉ số về Di tích văn hóa lịch sử của Lưu vực ở mức 

trung bình  (4) so với các lưu vực khác 
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  Tài   sản   

môi trường 

chính liên 

quan đến tài 

nguyên nước 

1. Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sốp Cộp 

Vị trí, diện tích, nguồn nước: 

Diện tích :27,886 ha 

 Khu Bảo tồn thiên nhiên nằm ở địa phận huyện Sông Mã-

thuộc vùng núi Tây Bắc Việt Nam. Địa hình dốc, nhiều dãy núi 

nhỏ, với độ cao 450-1940 m. Hệ sinh thái và lớp thảm thực vật 

được nuôi dưỡng và thoát nước bởi các sông nhánh của sông 

Mã 

  Rừng tự nhiên đã bị tàn phá nặng nề thay thế là các bụi 

cây, bụi rậm. Tuy nhiên, rừng thường xanh vẫn còn tồn tại một 

vài nơi có địa hình cao. 

 Trước đây khu hệ động vật rất phong phú, có tính đa dạng 

sinh học cao với nhiều loài động vật có vú lớn, như loài tê giác 

đã xuất hiện vào những năm 1950. Tuy nhiên, tính đa dạng sinh 

học nơi đây đã bị suy giảm trong những năm gần đây. 

 Rừng của Khu bảo tồn Sốp Cộp có vai trò quan trọng đối 

với việc bảo vệ nguồn nước sông, suối cho cộng đồng để cấp 

nước tưới cho nông nghiệp và sinh hoạt. 

   2. Rừng Quôc gia Bến Én 

Vị trí, diện tích, nguồn nước 

Diện tích: 16,634 ha 

 Vườn Quốc gia Bến Én thuộc địa phận huyện Như Thanh 

và Như Xuân, Thanh Hóa, nằm trong vùng đồi núi thấp bao 

quanh hồ nước. Cao độ từ 20-497 m, đa phần dưới 200 m. Hồ ở 

độ cao 50 m trên mực nước biển với diện tích 2281 ha. Địa chất 

của Vườn quốc gia chủ yếu là đá trầm tích, cá biệt là đất đá. 

Một số nơi là đá vôi, và vùng đệm ở phía đông bắc Vườn quốc 

gia còn thấy các hang động karst đá vôi huyền ảo 

 Hệ sinh thái nằm trong vùng lõi của Vườn quốc gia được 

nuôi dưỡng bởi sông Mực, còn vùng mở rộng theo dự kiến được 

nguồn nước sông Chang nuôi dưỡng 

 Vườn Quốc gia Bến Én có tính đa dạng sinh học ở mức 

trung bình. Nó góp phần bảo vệ một số vùng hiếm hoi rừng 

thường xanh vùng đất thấp của Bắc Trung Bộ Việt Nam. Tuy 

vậy, rừng đã bị triệt phá trước đây bởi mục đích thương mại, và 

kết quả là chỉ còn những cây không tán lá che bóng mát và phổ 

biến là bụi cây thấp như tre nứa. Dù sao, kể từ khi cấm khai 

thác gỗ vì mục đích thương mại, chất lượng rừng đã trở nên tốt 

hơn 

 Có 870 loài thực vật bậc cao, 375 loài động vật bao gồm: 

lưỡng cư, bò sát, động vật có vú và chim (1998), trong đó, 

nhiều loài thực vật và động vật có vú có tên trong danh sách các 

loài có nguy đe doạ ở mức toàn cầu. 
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Yếu tố tự 

nhiên 

Sử dụng đất Tỉ lệ 
 Đất rừng    :             44% 

 Đất nông nghiệp:      20%  

 Đất ở                          3%  

 Đất chuyên dùng        4%  

 Sử dụng khác            29% 

 Độ   che   

phủ 

rừng 

 
 Chỉ số che phủ rừng của lưu vực chiếm 6.18% tổng diện 

tích rưng cả nước, thấp so với các lưu vực khác. Như vậy lưu 

vực đóng vai trò quan trọng ở mức thẩp đối với mục tiêu rừng 

cả nước 

 Tỉ lệ rừng của lưu vực là: 44.4% ở mức trung bình so với 

các lưu vực khác. Tỉ lệ này chỉ ra tầm quan trọng cho quá trình 

phát triển bền vững của lưu vực sông 

 Tỉ lệ rừng tự nhiên là 77.7% cho thấy chất lượng rừng khá 

tốt và thuận lợi cho quá trình điều hoà dòng chảy và chất lượng 

nước. Tuy nhiên, có thể thấy rằng chất lượng rừng tự nhiên 

đang tiếp tục bị chia cắt và  suy thoái. Hầu hết rừng tự nhiên là 

rừng nghèo, rừng đang phục hồi. Diện tích rừng tự nhiên có giá 

trị chỉ còn lại ở các khu bảo tồn hoặc vườn quốc gia. 

 

  

3.1.3. Hiện trạng chất lượng môi trường nước 

Theo báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Thanh Hóa năm trong những năm gần đây, chất lượng môi 

trường nước tại 4 con sông Mã, Lèn, Cầu Tào và Chu thuộc lưu vực sông Mã nhìn chung còn tốt. Hàm lượng 

kim loại nặng phân tích được, như Chì, Cadimi, Asen,… còn rất thấp so với QCVN 08:2008/BTNMT. Tại 

một số điểm quan trắc trên các sông nói trên, giá trị BOD đã vượt quá QCVN đối với nước loại A. Tuy nhiên, 

giá trị này vẫn còn rất thấp so với QCVN đối với nước loại B. Giá trị COD, tại tất các trạm quan trắc trên các 

sông nói trên đều thấp hơn ngưỡng cho phép đối với nước loại A theo QCVN 08:2008/BTNMT. Theo đánh 

giá, nước mặt lưu vực sông Mã có dấu hiệu bị ô nhiễm nhẹ bởi các chất hữu cơ tại một số đoạn chảy qua khu 

dân cư, khu công nghiệp. 

Bảng 3.2: Các thông số chất lượng môi trường nước lưu vực sông Mã 

Điểm Quan trắc Các thông số quan trắc 

COD 

(mg/l) 

BOD 

(mg/l) 

NO3- 

(mg/l) 

SS 

(mg/l) 

Cd 

(mg/l) 

As 

(mg/l) 

Coliform 

(MPN/ml) 

Na Sài  3,5 2,4 0,78 156 <0,001 <0,001 150 

Cửa Hà, Cẩm Thủy  4,5 3,2 <0,01 150 <0,001 <0,01 150 

Cầu Kiểu  5,9 4,2 1,36 250 0,001 <0,01 130 

Cầu Vạn Hà  6,8 4,9 <0,01 110 <0,001 <0,01 210 

Ngã ba Bông  3,2 2,3 0,68 148 0,001 <0,01 130 

Làng Giàng  6,3 4,8 0,9 380 0,001 <0,01 220 

Cầu Hoàng Long  4,9 3,8 <0,01 320 0,001 <0,01 240 

Cảng Lễ Môn  8,5 6,2 6,2 5520 0,002 <0,01 480 

Cửa Hới  7,8 5,6 5,8 25.640 0,001 <0,01 120 

Cầu Tào  8,6 5,9 1,82 1440 0,001 <0,01 180 

Cầu phao Bút Sơn  9,8 7,3 1,45 1630 <0,001 <0,01 150 

Gũ - Nga Sơn  4,8 3,4 0,12 169 <0,001 <0,01 170 
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Điểm Quan trắc Các thông số quan trắc 

COD 

(mg/l) 

BOD 

(mg/l) 

NO3- 

(mg/l) 

SS 

(mg/l) 

Cd 

(mg/l) 

As 

(mg/l) 

Coliform 

(MPN/ml) 

Đò Thắm  9,2 6,4 1,12 1970 0,001 <0,01 110 

Đập Bái Thượng  4,5 3,2 <0,01 105 <0,001 <0,01 120 

Dưới cửa xả KCN Mục Sơn  4,5 3,1 <0,01 118 <0,001 <0,01 120 

Dưới XN giấy QĐ  12,5 8,9 2,25 380 0,001 <0,01 720 

Giáp ngã ba Bông  6,4 4,3 0,01 240 0,001 <0,01 160 

Trên cửa xả KCN Mục Sơn  9,4 6,4 1,78 322 <0,001 0,01 690 

Cầu Mục Sơn  8,5 6,9 3,6 250 0,001 <0,01 190 

Thị trấn Thọ Xuân  5,8 3,6 0,68 145 0,001 <0,01 130 

3.1.4. Điều kiện kinh tế-xã hội 

Điều kiện kinh tế 

Tỉnh Thanh Hoá chiếm phần lớn diện tích ở lưu vực sông này. GDP chiếm 2,83% GDP cả nước. Cơ cấu kinh 

tế là: nông nghiệp 35%, công nghiệp 32%, dịch vụ 33%. Tăng trưởng GDP hàng năm trung bình là 10,1% 

trong 5 năm vừa qua. Diện tích đất nông nghiệp, đất canh tác không nhiều, trong đó diện tích đất trồng lúa 

chiếm 65%. Sản lượng lúa hàng năm thấp. Sản lượng chăn nuôi chỉ chiếm 25% tổng GDP trong nông nghiệp. 

Đất lâm nghiệp chiếm 75% diện tích vùng, tuy nhiên giá trị sản xuất không cao. Thuỷ sản phát triển nhanh, 

chủ yếu là nuôi trồng ở ven biển và đánh bắt trên sông. Công nghiệp: phát triển chậm, chủ yếu là cây mía 

đường và sản xuất vật liệu. Nhà máy xi măng Nghi Sơn và Khu công nghiệp Nghi Sơn là 2 cơ sở công nghiệp 

chính ở tỉnh. Du lịch và thương mại tăng trưởng chậm, quy mô nhỏ. Khu du lịch Sầm Sơn là điểm du lịch 

chính. Cơ cấu kinh tế và cơ cấu sử dụng đất lưu vực sông Mã được thể hiện trên Hình 3.1. 

 
 

         Hình 3.1. Cơ cấu kinh tế và cơ cấu sử dụng đất lưu vực sông Mã  

Điều kiện xã hội 

Dân số: Quy mô dân số: Tính đến năm 2006, dân số trên lưu vực sông Mã là 4382,6 nghìn người, chiếm 

5,21% so với tổng dân số toàn quốc và 5,3% so với dân số trong vùng dự án. Trong đó Thanh Hoá: 3619,6 

nghìn người, chiếm gần 82,6% dân số toàn lưu vực. Tiếp đến tỉnh Sơn La: 559.1 nghìn người, chiếm 12,75%, 

thứ ba là tỉnh Hoà Bình: 185 nghìn người, chiếm 4,23%, còn lại là tỉnh Nghệ An chỉ 18,1 nghìn người, chỉ 

chiếm 0,41% dân số lưu vực. Mật độ dân số: Mật độ dân số trung bình là 247 người/km2. Trong lưu vực sông 
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Mã, mật độ dân số không đồng đều: Thanh Hoá có mật độ dân số trung bình cao nhất: 330 người/km2, tiếp 

đến Nghệ An; 186 người/km2, Hoà Bình 175 người/km2. Thấp nhất là Sơn La chỉ có 71 người/km
2
. Dân cư 

phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở các thành phố như thành phố Thanh Hoá, thị xã Sầm Sơn và các thị 

trấn, thị xã. Tỷ lệ tăng trưởng dân số trung bình của lưu vực là: 1.11%. Tỷ lệ tăng trưởng dân số cao nhất 

thuộc tỉnh Sơn La: 1,80%, tiếp đến là tỉnh Hoà Bình, và thấp nhất là Nghệ An. Tỷ lệ tăng trưởng dân số cao 

của Sơn La có lẽ do tại tỉnh này đang xây dựng công trình Thuỷ điện Sơn La và thu hút một lượng lao động 

đổ về đây. Dân số thành thị lưu vực sông Mã chiếm 10.5% dân số của toàn lưu vực sông, còn lại là dân cư 

nông thôn, chiếm 89,5%.  

Dân tộc: Dân tộc ít người chiếm 25,55%. Thanh Hoá có 14,4% và Nghệ An 13,25%. Các dân tộc ít người có 

tỷ lệ hộ nghèo cao. Dân tộc ít người chủ yếu sinh sống ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa và sống bằng 

nghề nông nghiệp tự cung, tự túc là chủ yếu.  

Tỷ lệ hộ nghèo trung bình của lưu vực chiếm tới 53,8%, xếp thứ nhất trong tổng số 16 lưu vực sôngvà cao 

gấp gần 3 lần so với tỷ lệ nghèo trung bình của toàn quốc. Trong lưu vực, tỷ lệ hộ nghèo cao nhất thuộc tỉnh 

Nghệ An 83,41% (tỷ lệ nghèo của huyện Quế Phong), 40.8%, thứ ba là Thanh Hoá : 35,65%.  

Việc làm: Việc làm chủ yếu vẫn tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp, cao nhất là Sơn La hơn 90%, tiếp đến 

là tỉnh Hoà Bình 82%. Nghệ An và Thanh Hoá xấp xỉ 70%. Như vậy Lưu vực sông Mã vẫn chủ yếu phát triển 

nông nghiệp. Công nghiệp và dịch vụ chưa phát triển. Công nghiệp phát triển mạnh nhất ở tỉnh Thanh Hoá và 

tập trung chủ yếu ở khu vực đô thị: Thành phố Thanh Hoá.  

3.2. Môi trường nền lưu vực sông Cả 

3.2.1. Điều kiện môi trường tự nhiên 

Sông Cả là sông liên quốc gia và là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam. Sông có vị trí địa lý 18
0
15’00’’ 

đến 20
0
10’30’’ vĩ độ Bắc; 103

0
45’20’’ đến 105

0
15’20’’ kinh độ Đông. Dòng chính sông Cả bắt nguồn từ Mường 

Khút, Mường Lập ở Lào, cao trên 1800-2000 m, chảy theo hướng tây bắc - đông nam đổ vào tỉnh Nghệ an tại 

Keng Du rồi đổ ra biển tại cửa Hội. Ở thượng lưu, lòng sông hẹp và dốc, có nhiều ghềnh, ở đoạn trung lưu (từ Con 

Cuông đến Anh Sơn) lòng sông mở rộng và tiếp nhận sông Hiếu ở bờ trái, đoạn hạ lưu chảy qua vùng đồng bằng, 

tiếp nhận sông La ở bờ phải sau đổ ra biển tại Cửa Hội. Tổng diện tích lưu vực là 29.930 km
2
 trong đó diện tích 

thuộc lãnh thổ Việt Nam là 20.460 km
2
. Bản đồ lưu vực sông Cả xem Hình 1.2 (Phụ lục 1). 

Mưa: Mưa bình quân trên lưu vực khoảng 1.700-1.800 mm/năm. Một số tâm mưa lớn thuộc lưu vực 

sông La đạt 2.200 mm/năm, lưu vực sông Giăng đạt 2.000-4.000 mm/năm. Mùa khô lượng mưa chỉ đạt 

35%, nhưng 4 tháng mùa mưa đạt tới 65% tổng lượng mưa cả năm.  

Bảng 3.3: Mưa tháng, năm bình quân tại mội số vị trí trên lưu vực sông 

Đơn vị: mm  

Tháng  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  TB 

Vinh  55,0  42,8  47,2  65,1  138,1  119,8  112,9  214,8  515,0  513,0  170,7  96,4  2066,0  

Tây 

Hiếu  

20,6  22,2  31,0  70,2  151,0  169,0  159,5  247,3  346,7  276,6  63,7  22,2  1580,0  

Hương 

Khê  

45,0  44,8  61,9  97,4  206,6  168,6  147,2  162,6  447,8  552,5  197,1  70,7  2275,0  

Nguồn: Nguyễn Văn Xuân, Các lưu vực sông lớn. 

Dòng chảy: Dòng chảy trên sông là kết quả của mưa và điều kiện đìa hình của lưu vực.  

Dòng kiệt trên sông Cả (Yên thượng) kéo dài 7 tháng (XII – VI). Dòng chảy lũ sông Cả (Yên thượng) kéo dài 

5 tháng (VII – XI). Tại Yên Thượng dòng chảy bình quân tháng nhỏ nhất xấp xỉ ¼ dòng chảy năm và 1/10 
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dòng chảy tháng lớn nhất. Tổng lượng dòng chảy năm của sông Cả là 23,5 tỷ m
3
 trong đó có 20.5 tỷ m

3
 hay 

87% tổng lương dòng chảy năm được hình thành trên lãnh thổ Việt nam. Số còn lại 3.0 tỷ m
3
 (13%) từ nước 

bạn Lào chẩy vào. Lượng nước trung bình nhiều năm bình quân đầu người trên lưu vực sông Cả là 6.050 

m
3
/người/năm. Trong mùa kiệt lượng nước bình quân đầu người là 1.760 m

3
. So với các lưu vực sông khac 

lượng nước bình quân đầu người của sông Cả lớn gấp 1.5 lần mước đủ nước do tổ chức khí tượng thế giới đưa 

ra (4.000 m
3
/người/năm). 

Dòng chảy kiệt: Mùa kiệt trên lưu vực từ tháng I-VIII, nhưng do có lũ tiểu mãn nên ở đây có hai thời kỳ kiệt là 

tháng III tháng IV và tháng VII, tháng VIII. Tháng III, IV là tháng kiệt nhất trong năm.  

Dòng chảy lũ: Trên lưu vực có 2 thời kỳ lũ là tiểu mãn vào tháng V, VI và lũ chính vụ tháng IX-XI. Thời 

kỳ xuất hiện lũ chính vụ trên các nhánh sông khác nhau. Phía dòng chính lũ bắt đầu từ tháng VI kết thúc 

vào tháng X, XI. Phía sông La lũ từ tháng VIII và kết thúc vào tháng XII. Lũ trên sông Lam kéo dài từ 

tháng VI-XII. Lũ trên các nhánh sông Cả không bao giờ xuất hiện đồng thời, nhất là các con lũ lớn. Lũ 

nhánh sông Hiếu, sông Cả thường xuất hiện lũ kép, sông Giăng, sông La lại xuất hiện lũ đơn.  

Bảng 3.4: Lưu lượng đỉnh lũ thực đo lớn nhất một số trạm trên lưu vực sông Cả 

Đơn vị: m
3
/s  

Trạm Đo  1960  1962  1971  1973  1978  1988  1996  2002  

Sông Cả  

Mường Xén   988  1.170  1.110   743  

Cửa Rào 1.520  2.760  3.020  5.690  2.560  3.890    

Dừa 2.790  6.660  4.610  7.300  10.200  8.840  5.710   

Yên Thượng   5.200  5.940  13.180  10.280  6.210   

Sông La  

Sơn Diệm 3.820  1.350  1.690  985  3.630  3.650  2.980  4.480  

Hoà Duyệt 3.880  2.280  2.090  1.720  2.870  2.680  2.560  2.730  

Trại Trụ   1.120  242  758     

Xâm nhập mặn: Theo tài liệu thực đo tháng IV một số năm của Viện quy hoạch Thuỷ lợi giới hạn 10/00 trên 

sông La đến cống Đức Xá, trên sông Cả đến cầu Yên Xuân. Giới hạn mặn vùng triều phụ thuộc vào lưu lượng 

từ thượng nguồn về và hướng gió ở cửa sông. Nếu lưu lượng tại Yên Thượng đạt từ 150-180 m
3
/s thì độ mặn 

10/00 tại Đức Xá, Chợ Chàng chỉ xuất hiện 2-3 giờ và tại Trung Lương chỉ xuất hiện 6- 8 giờ. Nhưng nếu lưu 

lượng tại Yên Thượng chỉ đạt nhỏ hơn 100 m
3
/s thì độ mặn 10/00 tại Yên Xuân 3 giờ, Chợ Chàng 6 giờ, 

Trung Lương 12 giờ, điều này cho thấy việc bổ sung lưu lượng thượng nguồn để đẩy mặn là rất cần thiết.  
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3.2.2. Điều kiện môi trường sinh thái 

Bảng 3.5: Điều kiện môi trường sinh thái lưu vực sông Cả 

Hạng mục    

Diện tích 

lưu vực sông 

Cả (km
2
 ) 

Tổng diện 

tích 

Địa phận 

Việt Nam 

 

29,930 20,460  

Sức khoẻ 

môi 

trường 

Đa dạng 

sinh học & 

các hệ sinh 

thái 

Đặc trưng 

chính 

Bao gồm : hệ sinh thái trên cạn và dưới nước 

 Hệ sinh thái lưu vực sông Cả mang đặc trưng của hệ 

sinh thái vùng Bắc Trung Bộ. Hai loại rừng: thường xanh núi 

thấp và đất thấp là đại diện cho rừng tự nhiên của Lưu vực; 

  Lưu vực nằm ở Vùng Bắc Trung Bộ, mang nét đặc 

trưng dài và hẹp giữa dải Trường Sơn và Biển. Những khu 

rừng giàu vẫn còn phủ dọc Trường Sơn, gần Biên giới Lào. 

  Các  khu  

Bảo 

tồn 

 Có 3  khu Bảo tồn, bao gồm Vườn Quốc gia,  Khu  Bảo  

tồn  thiên  nhiên  đã  được Chính phủ công nhận 

 Chỉ số diện tích khu bảo tồn của lưu vực là 10.78%, ở 

mức trung bình cao so với các lưu vực khác. Chỉ số này thể 

hiện giá trị bảo tồn và tài sản môi trường trong lưu vực ở mức 

trung bình cao 

  Các di tích 

lịch sử, văn 

hóa, du lich 

 Chỉ có 1 Di tích văn hóa lịch sử trong lưu vực được 

Chính phủ công nhận. 

 Chỉ số về Di tích văn hóa lịch sử của Lưu vực ở mức 

thấp (1) so với các lưu vực khác. 

 Tài   sản   

môi trường 

chính liên 

quan đến 

tài nguyên 

nước 

1. Vườn Quốc gia Pù Mát 

Vị trí, diện tích, nguồn nước 

Diện tích 91,113 ha 

 VQG Pù Mát nằm ở phía bắc dãy Trường Sơn. Độ cao 

của VQG dao động trong khoảng 100 đến 1841 m, mặc dù 

vậy, 90% diện tích VQG nằm ở độ cao dưới 1000 m. Đỉnh cao 

nhất nằm ở phía nam VQG trên dãy núi nằm giữa biên giới 

Việt Nam - Lào.  

 Hệ sinh thái và thảm thực vật được nuôi dưỡng và tiêu thoát 

nước bởi 4 con sông chính là Khe Thơi, Khe Bu, Khe 

Choang và Khe Khang. Cả bốn con sông này đều đổ vào 

sông Cả chảy từ hướng tây sang đông qua một vùng thung 

lũng rộng ở phía bắc VQG. 

 Rừng ở VQG Pù Mát bảo vệ vùng đầu nguồn của bốn con 

sông là nguồn cung cấp nước thủy lợi và sinh hoạt chính cho 

các cộng đồng dân cư sống ở vùng đệm. Ngoài ra, rừng ở 

VQG Pù Mát bảo vệ một phần vùng đầu nguồn của sông Cả, 

một sông chính của tỉnh Nghệ An. 
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 Có tống số 2469 loài thực vật, 938 loài động vật (120 

loài động vật có vú, 295 loài chim..). Đăc biệt  Pù Mát là 

một trong các Khu Bảo tồn loài động vật có vú ở Việt 

Nam (phát hiện loài Sao la- Pseudoryx nghetinhensis), 37 

loài có vú nằm trong sách Đỏ Việt Nam và Thế giới. 

 VQG Pù Mát là  một  trong  những  mẫu chuẩn tốt nhất của 

hệ sinh thái vùng núi Trường Sơn và có ý nghĩa bảo tồn 

quốc tế. VQG Pù Mát là nơi còn giữ lại được vùng rừng tự 

nhiên liên tục lớn nhất miền Bắc Việt Nam và được liên kết 

với các khu bảo vệ khác ở Việt Nam và Lào bằng những 

vùng rừng liên tục 

    2. Vườn Quốc gia Vũ Quang 

Vị trí, diện tích, nguồn nước 

Diện tích 55,029 ha 

 Vườn quốc gia Vũ Quang thuộc địa phận huyện Hương Sơn 

và Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh và nằm ở phía bắc dãy Trường 

Sơn. Có những dốc đứng ở độ cao trên 2000 m, từ 30m ở 

vùng đất thấp lên tới 2286 m tại đỉnh núi Rào Cỏ, biên giới 

Việt-Lào 

 Hệ sinh thái được nuôi dưỡng bởi 3 con sông: Nam Truồi, 

Rò No, Khe Tre. Những sông  này  bắt  nguồn  từ  phía  Nam  

của Vuờn, dốc, hẹp, sông chảy xiết. 

 Có 465 loài thực vật bậc cao và 70 loài dộng vật có vú, 273 

loài chim,trong đó có nhiều loài quý hiếm 

 Vườn quốc gia được xem như một trong những quan trọng 

nhất về bảo tồn các loài chim. Yếu tố tự 

nhiên 

Sử dụng đất Tỉ lệ 
 Đất rừng    :             40% 

 Đất nông nghiệp:      19%  

 Đất ở                          1%  

 Đất chuyên dùng        4%  

 Sử dụng khác            36% 

 Độ   che  phủ 

rừng 

 
 Chỉ số che phủ rừng của lưu vực chiếm 6.45% tổng diện tích 

rưng cả nước, thấp so với các lưu vực khác. Như vậy lưu vực 

đóng vai trò quan trọng ở mức thẩp đối với mục tiêu rừng cả 

nước 

   Tỉ lệ rừng của lưu vực là : 40% ở mức trung bình so với các 

lưu vực khác. Tỉ lệ này chỉ ra tầm quan trọng cho quá trình 

phát triển bền vững của lưu vực sông 

 Tỉ lệ rừng tự nhiên là 76.3% cho thấy chất lượng rừng khá tốt  

và thuận lợi cho quá trình điều hoà dòng chảy và chất lượng 

nước. Hơn nữa chất lượng rừng thực tế còn tốt do rừng 

nguyên sinh vẫn còn nhiều 

3.2.3. Hiện trạng chất lượng môi trường nước 

Kết quả quan trắc của tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An trong những năm gần đây cho thấy, tại các điểm quan trắc trên 

các sông Quyền, La, Lam và sông đào Cửa Tiền, chưa phát hiện thấy dấu hiệu bị ô nhiễm nước bởi các kim loại 

nặng, như Cd, Pb. Tuy nhiên, giá trị BOD tại các điểm quan trắc dưới đều vượt quá QCVN đối với nước loại A, 

mặc dù giá trị này vẫn thấp hơn so với QCVN đối với nước loại B. Giá trị Coliform vượt quá QCVN đối với 

nước loại B tại một số điểm quan trắc như cầu Tây yên (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và tại cầu Đước (Nghệ An).  
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Bảng 3.6: Các thông số chất lượng môi trường nước lưu vực sông Cả 

 

TT Các thông số S. Quyền (tại cầu 

Tây Yên, Kỳ Anh, 

Hà Tĩnh) 

S. La (tại cầu Thọ 

Tường, Đức Thọ, 

Hà Tĩnh) 

S. Lam (tại 

cầu Bến Thủy, 

Ngệ An) 

S. Đào Cửa Tiền 

(tại cầu Đước, 

Nghệ An) 

1  COD (mg/l)  28,7 22 10,1 12,2 

2  BOD (mg/l)  18,4 17,2 5,7 6,58 

3  DO (mg/l)  5,6 6,3 5,03 4,58 

4  NH4+ (mg/l)  0,54 0,41 0,41 0,39 

5  NO3- (mg/l)  - - 3,66 4,06 

6  PO43- (mg/l)  - - 0,04 0,12 

7  SS (mg/l)  29 37 34 42 

8  Pb (mg/l)  - - KPH KPH 

9  Cd (mg/l)  - - KPHK KPH 

10  Coliform 

(MPN/ml)  

12.600 580 700 11000 

3.2.4. Điều kiện kinh tế-xã hội 

Điều kiện kinh tế 

Lưu vực sông Cả bao gồm chủ yếu 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. GDP của lưu vực chiếm 2,97% tổng GDP cả 

nước. Cơ cấu kinh tế là: nông nghiệp 38%, công nghiệp 26% và dịch vụ 36%. Tăng trưởng GDP bình quân là 

9,8% trong 5 năm vừa qua.  

 Nông nghiệp: sản lượng gạo trung bình là 40 tấn/ha (2002). Chăn nuôi tập trung chủ yếu là 

vật nuôi và lợn quy mô nhỏ của các gia đình.  

 Công nghiệp: một số ngành côn gnghiệp vừa mới hình thành như xi măng, mía đường, thép. 

Khu công nghiệp Vũng Áng có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế.  

 Thuỷ sản: có nhiều khó khăn về nguồn nước.  

 Du lịch và Thương mại: quy mô nhỏ, tăng trưởng chậm.  

  

             Hình 3.2. Cơ cấu kinh tế và cơ cấu sử dụng đất lưu vực sông Cả 

Điều kiện xã hội 

Dân số: Quy mô dân số lưu vực là 3883.5 nghìn người, chiếm 4,6% dân số quốc gia và 4,78% dân số các lưu 

vực sông. Dân số lưu vực sông Cả bao gồm toàn bộ dân số của Nghệ An trừ 50% dân số huyện Quế Phong 

(thuộc sông Mã) và chiếm đến 78% dân số toàn lưu vực, tiếp đến là Hà Tỉnh 20% (trừ 3 huyện Thạch Hà, Cẩm 
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Xuyên, Kỳ Anh), Thanh Hoá chỉ có 2%- là dân số thuộc một nữa huyện Như Xuân. Tỷ lệ tăng trưởng dân số 

bình quân gần 1,3%. Có khoảng 20% dân số thành phố, đô thị và 30% dân số ở vùng đồi núi và vùng núi cao. 

Mật độ dân số: Mật độ dân số trung bình của lưu vực là 190 người, trong khi đó mật độ dân số đồng bằng 453 

người/km
2
. Mật độ dân số của Nghệ An là 186 người/km

2
, Hà Tĩnh: 217 người/km

2
. Tỷ lệ tăng trưởng dân số: 

Tỷ lệ tăng trưởng dân số trung bình của lưu vực là 0,88%. Như vậy lưu vực sông Cả trong những năm qua vẫn 

tiếp tục xuất cư đi vùng khác.  

Dân tộc: Trên lưu vực có 9,58% dân tộc thiểu số, chủ yếu sinh sống ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa 

của 3 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh đặc biệt là Thanh Hoá. Thành phần dân tộc bao gồm người Chứt, 

Mường, Thái, Tày, Nùng…  

Đô thị hóa: Dân số thành thị chiếm 10,7%, xấp xỉ lưu vực sông Mã (10,5%).  

Tỷ lệ hộ nghèo: Tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 47%, cao đứng thứ ba sao lưu vực sông Mã và sông Srepok. Tỷ lệ 

nghèo đói cao nhất ở huyện Tương Dương (Nghệ An): 96%, tiếp đến huyện Kỳ Sơn: 93%, cao gấp hơn 4,5 

lần so với mức nghèo đói chung toàn quốc, và cao gấp 10 lần so với tỷ lệ nghèo đói tại Thành phố Vinh 

(9,51%). Huyện Mường Lát Thanh Hoá: 82,91%, cao gần 10 lần so với tỷ lệ nghèo thuộc thành phố Thanh 

Hoá (8,91%). Do dân cư phân bố không đều, vùng đồng bằng đất đai ít nhưng dân cư lại sống tập trung nên 

xảy ra tình trạng "Ðất chật người đông", những năm trước đây do có chủ trương của Nhà nước và bằng nhiều 

con đường tìm nơi lập nghiệp Hà Tĩnh đã chuyển được một số lượng dân cư khá lớn vào định cư ở các tỉnh 

phía Nam. Mấy năm gần đây Nhà nước không có chủ trương di dân ngoại tỉnh, hơn nữa các tỉnh phía Nam 

cũng không tiếp nhận nên việc di dân ngoại tỉnh không thực hiện được. Chỉ có từ năm 1997-2001 có 110 hộ 

di dân ra huyện đảo Cô Tô tỉnh Quảng Ninh. Công tác di dân chủ yếu là di dân nội tỉnh bình quân mỗi năm từ 

400-500 hộ vào các vùng dự án kinh tế mới: chè, cao su, dứa, cây ăn quả. Nhằm giải quyết những vùng dân 

cư tập trung, vùng ngập lụt, vùng giải phóng mặt bằng khu công nghiệp.  

3.3. Môi trường nền lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn 

3.3.1. Điều kiện môi trường tự nhiên 

Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn là một trong những lưu vực lớn nhất vùng duyên hải miền Trung, nằm ở phía 

Đông dãy Trường Sơn, có vị trí địa lý từ 16
0
55'-14

0
55’ vĩ độ Bắc đến 107

0
15'-108

0
24' kinh độ Đông. Hướng dốc 

chủ yếu của lưu vực là hướng tây bắc - đông nam, độ dốc trung bình 25,5%. Thượng lưu là vùng núi cao 1700-

2045m, các dãy núi cao tạo thành hình vòng cung án ngữ toàn bộ phần phía bắc, phía tây và phía nam lưu vực. 

Hạ lưu là vùng đồng bằng ven biển. Tổng diện tích lưu vực 10.350 km
2
 trong đó diện tích thuộc tỉnh Kon Tum 

là 560,5 km
2
 còn lại chủ yếu thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Lưu vực Vu Gia - Thu Bồn 

nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, chịu sự chi phối sâu sắc của yếu tố địa hình vì vậy đã tạo cho vùng 

chế độ khí hậu dị thường. Bản đồ lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn được thể hiện trên Hình 1.6 (Phụ lục 1). 

Mưa: Lượng mưa năm lưu vực từ 2.000-4.000 mm và phân bố giảm dần từ miền núi xuống đồng bằng. Các 

sườn núi có hướng đón gió lượng mưa tăng rõ rệt, ngược lại các sườn khuất gió lượng mưa giảm đi đáng kể. 

Vùng đồng bằng lượng mưa hàng năm trên dưới 2.000 mm như Đà Nẵng là 2.051 mm, Hội An là 2.058 mm, 

trong khi đó lượng mưa ở vùng núi tăng lên đáng kể như ở Bà Nà là 2.341 mm, Nông Sơn là 2.634 mm, đặc 

biệt vùng núi cao ở thượng nguồn sông Thu Bồn có hướng địa hình đón gió đã hình thành những trung tâm 

mưa lớn như: Trà My là 3.738 mm/năm, Tiên Phước là 2.833 mm/năm. Mùa khô kéo dài 8 tháng từ tháng I 

VIII, lượng mưa chỉ chiếm 20-35% lượng mưa năm. Các tháng II, III và IV là các tháng ít mưa nhất, ở đồng  

ằng lượng mưa chỉ 10-30 mm, ở miền núi 30-100 mm. Mùa mưa, cũng là thời kỳ gió mùa Đông Bắc trên lưu 

vực, bắt đầu từ tháng IX và kết thúc vào tháng XII muộn hơn so với miền Bắc và miền Nam. Vào mùa mưa, 

lượng mưa chiếm từ 65-80% lượng mưa cả năm. Tháng mưa lớn nhất là tháng X và tháng XI chiếm 40-50%.  
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Dòng chảy: Dòng chảy năm của lưu vực chia thành 2 mùa rõ rệt (mùa lũ và mùa kiệt). Sự biến động dòng 

chảy năm trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn khá phức tạp, năm nước lớn có thể gấp 4 đến 8,25 lần năm 

nước nhỏ. Do tính chất mùa nên sự phân phối dòng chảy giữa các tháng trong năm không đều, chênh lệch 

giữa các tháng nhiều nước và tháng ít nước trong năm rất lớn.  

Bảng 3.7: Lượng mưa trung bình nhiều năm của các trạm trong lưu vực 

Đơn vị: mm   

Trạm  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  

Ái Nghĩa  70,8  18,3  20,1  49,4  145,0  148,7  85,9  133,4  236,3  625,6  423,1  137,3  

Đà Nẵng  64,8  23,7  17,7  33,5  95,5  121,4  73,9  107,7  295,6  648,4  408,6  159,8  

Cẩm Lệ  58,7  13,1  15,5  35,9  91,3  116,1  51,0  91,6  280,7  612,6  377,0  158,6  

Bà Ná  67,1  20,7  22,1  66,2  141,4  168,8  72,4  126,3  279,1  700,1  480,5  196,5  

Câu Lâu  59,3  22,2  19,0  35,6  76,7  109,9  51,9  104,1  231,4  597,4  434,2  177,4  

Giao Thuỷ  73,4  23,0  21,2  55,6  135,6  155,1  95,6  126,2  232,0  635,0  457,6  171,1  

Hội An  67,6  31,4  22,8  38,9  95,6  109,5  66,7  101,4  284,3  609,8  433,1  196,8  

Nông Sơn  63,5  17,9  29,1  82,7  209,1  218,3  147,2  150,8  294,0  683,9  536,2  201,2  

Quế Sơn  65,8  24,5  22,7  48,2  123,1  177,8  81,9  148,8  234,4  660,0  432,6  181,2  

Trà My  3,8  57,4  72,9  106,5  276,0  249,1  151,6  163,6  351,7  891,4  809,0  463,8  

Thành Mỹ  33,7  14,9  26,0  82,8  225,1  233,0  158,2  152,5  243,7  523,4  290,5  74,2  

Sơn Tân  84,6  26,8  30,3  82,4  216,1  188,6  115,5  147,2  347,9  613,2  579,0  199,4  

Tiên Phước  73,5  17,7  14,1  46,6  218,6  137,4  84,5  108,8  301,8  778,7  729,2  321,9  

Trao  14,6  11,5  19,5  87,4  196,5  232,3  125,7  126,4  252,4  496,6  287,5  83,0  

Thăng Bình  61,1  24,2  29,3  32,5  90,2  107,5  73,1  110,2  251,9  505,3  441,4  173,6  

Bảng 3.8: Lưu lượng dòng chảy tháng tại trạm Nông Sơn và Thành Mỹ  

Trạm  Thành Mỹ (Flv = 1.850 km
2
)  Nông Sơn (Flv = 3.150 km

2
)  

Tháng  Q 

(m
3
/s)  

Qmax 

(m3/s)  

Qmin 

(m
3
/s) 

Qmax  Qbq  Q (m3/s)  Qmax 

(m
3
/s) 

Qmin 

(m
3
/s) 

Qmax  Qbq  

Qmin  Qmin  Qmin  Qmin  

I  95.8  175  50.3  3.48  1.90  208  3.78  105  3.60  1.98  

II  61.2  99.1  26.8  3.70  2.28  132  202  61.7  3.27  1.99  

III  43.2  66.7  20.1  3.32  2.15  84.1  142  41.1  3.45  2.05  

IV  35.8  56.9  16.2  3.31  2.21  64.0  170  28.1  6.05  2.28  

V  47.6  79.5  21.5  3.70  2.21  95.3  188  39.1  4.81  2.44  

VI  53.2  84.5  21.0  4.02  2.53  94.0  144  27.4  5.26  3.43  

VII  41.6  60.6  22.0  2.75  1.89  70.5  123  34.6  3.55  2.04  

VIII  44.6  89.9  28.1  3.20  1.59  65.7  120  31.3  3.83  2.10  

IX  89.7  233  30.4  4.66  2.59  138  304  52.8  5.76  2.61  

X  2.76  701  52.3  13.4  5.28  620  1276  85.0  15.0  7.29  

XI  361  902  82.8  10.9  4.36  942  2196  254  8.65  3.71  

XII  219  582  42.7  13.6  5.13  545  1090  123  8.86  4.43  

 Tổng lượng dòng chảy bình quân năm: 20,4 tỷ m
3
/năm  

 Lượng nước bình quân đầu người năm: 11.400 m
3
/người/năm  

 Lượng nước bình quân đầu người mùa kiệt: 3.480 m
3
/người  

 

Dòng chảy kiệt: Dòng chảy nhỏ nhất là vào tháng IV hoặc tháng VIII. Lượng nước mùa kiệt chiếm 21,8-38,5% 

lượng nước cả năm. Tháng có lượng nước nhỏ nhất là tháng IV chiếm 2,1 2,6% lượng nước cả năm. Vùng có dòng 
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chảy mùa kiệt lớn nhất là thượng nguồn các sông Thu Bồn, vùng có dòng chảy mùa kiệt nhỏ nhất là vùng thuộc 

phía Bắc và Tây Bắc lưu vực. Mùa kiệt chia thành 2 thời kỳ:  

+ Thời kỳ dòng chảy kiệt ổn định: dòng chảy này chủ yếu là do lượng nước trữ trong lưu vực sông cung 

cấp nên có xu hướng giảm dần theo thời gian (thường từ tháng I-IV hàng năm).  

+ Thời kỳ dòng chảy kiệt không ổn định: từ tháng V-VII hàng năm do nguồn cung cấp nước cho dòng 

chảy thời kỳ này ngoài nước ngầm còn có lượng mưa trong mùa kiệt (chủ yếu là mưa tiểu mãn tháng V, VI) 

do đó các sông suối trong năm có dòng chảy kiệt lần thứ nhất vào tháng III, IV và lần 2 vào tháng VII, VIII.  

Bảng 3.9: Dòng chảy kiệt nhỏ nhất tại Nông Sơn và Thành Mỹ 

Trạm  Sông  Flv 

(km2)  

Thời 

gian đo  

Kiệt tháng 

(l/s.km2)  

Thời 

điểm  

Kiệt ngày 

(l/s.km2)  

Thời 

điểm  

Thành Mỹ  Vu Gia  1850  76-98  8.76  4/83  6.11  4/9/88  

Nông Sơn  Thu Bồn  3150  76-98  8.98  4/83  4.63  17/8/77  

 

Dòng chảy lũ: Lũ trên lưu vực Vu Gia - Thu Bồn lớn và nhanh do địa hình sông Vu Gia - Thu Bồn rất dốc và 

nằm trong vùng có lượng mưa lớn. Mùa lũ thường bắt đầu từ trung tuần tháng IX và kết thúc vào thượng tuần 

tháng I năm sau. Mùa lũ thường xuất hiện chậm hơn từ nửa tháng đến một tháng so với mùa mưa. Thời gian 

xuất hiện và kết thúc mùa lũ cũng như lũ lớn nhất trong năm ở tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng khá 

đồng nhất. Lượng nước mùa lũ đạt 62,5-69,2% lượng nước cả năm. Tuy nhiên, thời gian lũ cũng không ổn 

định, nhiều năm lũ xảy ra từ tháng IX và nhiều năm sang cả tháng I của năm sau. Lưu lượng lũ lớn nhất đo 

được tại Nông Sơn là 10.600 m
3
/s (4/12/1999) và tại Thành Mỹ là 7.000 m

3
/s (20/11/1998). 

Bảng 3.10: Đỉnh lũ lớn nhất đã quan trắc được tại các trạm thuỷ văn (1976-2000) 

Yếu tố  Thành Mỹ  Nông Sơn  

Thời gian  20-11-98  20-11-98 và 4-12-1999  

Qmax (m
3
/s)  7000  10600  

qmax (m
3
/s.km2)  3,78  3,36  

Xâm nhập mặn: Diễn biến độ mặn trên sông có hai chu kỳ tương ứng với hai kỳ triều cường, trong 

khoảng thời gian này mặn xâm nhập sâu vào sông, còn vào hai thời kỳ triều kém độ mặn ít có khả năng xâm 

nhập sâu. 

Bảng 3.11: Thống kê độ mặn lớn nhất và độ mặn nhỏ nhất trong ngày tại một số điểm thuộc lưu vực sông 

Sông  Vị trí đo (cách biển)  Smax (%o)  Smin (%o)  

Hàn  Cầu Nguyễn Văn Trỗi (4,5km)  25 - 30  14 – 16  

 Cổ Mân (12km)  8 – 12  3 – 4  

Thu Bồn  Duy Vinh (2,7km)  18 - 22  10 – 18  

 Chợ Bà (6,8km)  18 - 21  10 – 18  

 Duy Thành (10km)  0,5 - 6  0,2 - 0,6  

 Cẩm Nam (8km)  22 - 25  8 – 13  
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3.3.2. Điều kiện môi trường sinh thái 

Bảng 3.12: Điều kiện môi trường sinh thái lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn 

Hạng mục    

Diện tích 

lưu vực 

(km
2
 ) 

Tổng diện 

tích 

Địa phận 

Việt Nam 

 

10,350 10,350  

Sức khoẻ 

môi trường 

Đa dạng 

sinh học & 

các hệ 

sinh thái 

Đặc trưng 

chính 

Bao gồm: hệ sinh thái trên cạn, dưới nước và hệ sinh thái đầm phá 

& rừng ngập mặn 

 Phần  thượng  lưu:  đặc  trưng  là  rừng thường xanh núi thấp 

 Phần hạ lưu cửa sông: đăc trưng là hệ sinh thái rừng ngập 

mặn với các rặng san hô và các các thảm cỏ biển, với 500 ha diện 

tích đất ướt thuộc các xã Cẩm Thanh, Cẩm Kim và vùng quanh 

thị xã Hội An - Tỉnh Quảng Nam. 

  Các  khu  

Bảo 

tồn 

 Có 3 khu bảo tồn được Chính phủ công nhận là Vườn quốc 

gia Bà Nà- Núi Chúa và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Cù Lao Chàm 

 Chỉ số diện tích khu bảo tồn của lưu vực là 3.84%, ở mức 

trung bình thấp so với các lưu vực khác. Chỉ số này thể hiện giá 

trị bảo tồn và tài sản môi trường trong lưu vực ở mức trung 

bình thấp 

  Các di tích 

Văn hoá, 

Lịch 

sử 

 Có 3 Di tích văn hóa lịch sử được Chính phủ công nhận. là 

Phố cổ Hội An, Ngũ Hành Sơn, Thánh địa Mỹ Sơn, trong đó Phố 

cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn là 2 di tích văn hoá cổ đang 

trong quá trình đề nghị UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá 

Thế giới 

 Chỉ số về di sản văn hoá/lịch sử của lưu vực khá cao (3) so 

với các lưu vực. 
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 Tài   sản   

môi trường 

chính liên 

quan đến tài 

nguyên 

nước 

1. Vườn Quốc gia Bà Nà-Núi Chúa 

Vị trí, diện tích, nguồn nước 

Diện tích 38,210 ha 

 Vườn quốc gia   Bà Nà - Núi Chúa nằm trên dãy núi Bà Nà 

thuộc xã Hoà Ninh huyện Hòa Vang, cách Đà Nẵng 38 km về 

phía Tây Nam, nằm trên danh giới giữa Thành phố Đà Nẵng và 

tỉnh Quảng Nam, ở độ cao 1.487 m so với mực nước biển Phía 

Tây Bắc của Vườn, hệ sinh thái được nuôi dưỡng bởi các suối 

thuộc nhánh sông Yến, con sông này nhập vào sông Vũ Gia, sau 

đó chảy vào phía Nam vịnh Đà Nẵng. Còn phần Đông Nam: hệ 

sinh thái được nuôi dưỡng bởi các nhánh sông Cu Đê, sông này 

chảy theo hướng bắc rồi đổ ra Vịnh 

  Có 543 loài thực vật có mạch, trong đó có 12 loài được ghi vào 

Sách Đỏ Việt Nam 

 Theo báo cáo “Kế hoạch đầu tư”, có 61 loài động vật có vú, 

178 loài chim, 17 loài bò sát (1994). Nhiều loài trong đó đã 

được ghi nhận trong đợt khảo sát năm 1994 và 1995, trong đó 

có 472 loài thực vật có mạch, 29  loài  động vật  có  vú,  106  

loài chim, 20 loài bò sát, 6 loài lưỡng cư, 33loài cá, 126 loài, 

trong đó có 44 loài động vật quý hiếm được liệt kê trong sách 

Đỏ Việt Nam 

 Rừng của Vườn quốc gia Bà Nà-Núi Chúa có vai trò quan trọng 

bảo vệ vùng đầu nguồn sông Cư Đê và sông Yến. Những con 

sông này là nguồn nước quan trọng cho cấp nước tưới, sinh 

hoạt, công nghiệp của Thành phố Đà Nẵng. 

Yếu tố tự 

nhiên 

Sử dụng đất Tỉ lệ 
 Đất rừng                     49% 

 Đất nông nghiệp:       12%  

 Đất ở                           3%  

 Đất chuyên dùng         3%  

 Sử dụng khác             33% 

Độ   che   

phủ rừng 

 
 Chỉ số che phủ rừng của lưu vực chiếm 4.04% tổng diện tích 

rưng cả nước, thấp nhất so với các lưu vực khác. Như vậy lưu 

vực đóng vai trò ở mức thấp đối với   mục tiêu rừng cả nước lệ 

rừng của lưu vực là : 49% , ở  mức trung bình  so với các lưu 

vực khác. Tỉ lệ này chỉ ra tầm quan trọng cho quá trình phát 

triển bền vững của lưu vực sông 

 Tỉ lệ rừng tự nhiên là 87% cho thấy chất lượng rừng tôt và 

thuận lợi cho quá trình điều hoà dòng chảy và chất lượng nước. 

Hơn nữa chất lượng rừng thực tế còn tốt do diện tích rừng 

nguyên sinh vẫn còn.  

3.3.3. Hiện trạng chất lượng môi trường nước 

Trên cơ sở kết quả quan trắc nước mặt qua các năm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có thể đưa ra một số nhận 

xét như sau:  

Phần lớn các chỉ tiêu chất lượng nước trên các sông: Tiên, Tranh, Ly Ly, Bến Giằng, Vu Gia – Thu 

Bồn và hồ Phú Ninh đều nằm trong giới hạn cho phép. Chỉ có hàm lượng SS ở sông Tiên và sông Tranh đã 

vượt giới hạn 1,35 – 2,46 lần.  
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- Sông Vĩnh Điện và sông Trường Giang đã biểu hiện ô nhiễm hữu cơ. Các chỉ tiêu COD, BOD5, SS 

của hai sông này đã vượt tiêu chuẩn cho phép loại A nhiều lần và có chiều hướng gia tăng so với các 

năm trước. Có thể thấy nguyên nhân của sự ô nhiễm này là do chất thải từ các khu công nghiệp Tam 

Hiệp, Điện Nam - Điện Ngọc đổ vào. Bên cạnh đó, việc nuôi thuỷ sản ở sông Trường Giang cũng góp 

phần đáng kể làm gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm.  

- Hàm lượng CN- vượt tiêu chuẩn loại A phát hiện được tại Bến Rằng, có thể được xác định là do hoạt 

động khai thác vàng trái phép ở thượng nguồn thải ra.  

- Nước sông Vĩnh Điện tại khu vực KCN Điện Nam - Điện Ngọc có nồng độ oxy hòa tan thấp hơn tiêu 

chuẩn nguồn nước loại B.  

- NO2-, Coliform trong nước sông Vĩnh Điện vượt giới hạn vài lần và thống kê qua các năm cho thấy 

chỉ tiêu này đang có chiều hướng gia tăng.  

- Kim loại nặng, cyanua và dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong nước sông Trường Giang, Vĩnh 

Điện đã vượt tiêu chuẩn nguồn nước mặt loại A, song vẫn còn nằm trong giới hạn cho phép của 

nguồn nước mặt loại B.  

Như vậy, nhìn chung chất lượng nước mặt của phần lớn các sông, hồ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

tương đối tốt. Riêng nước sông Vĩnh Điện và sông Trường Giang đã biểu hiện ô nhiễm bởi chất rắn lơ lửng, 

BOD5, COD và xu thể này đang có chiều hướng gia tăng.  

Kết quả quan trắc chất lượng nước sông sông Vu Gia do Sở TN&MT Đà Nẵng tiến hành trong những 

năm gần đây cho thấy hầu hết các thông số chất lượng nước đều nằm trong giới hạn cho phép, ngoại trừ hàm 

lượng Coliform vượt TCVN loại A nhiều lần tại tất cả các điểm đo. Nhìn chung, hàm lượng một số chất ô 

nhiễm trong nước sông như BOD5, COD, SS, kim loại nặng Fe, Pb giảm dần theo các năm. Tuy nhiên, hàm 

lượng Hg trong nước, mặc dù vẫn còn nằm trong ngưỡng cho phép của TCVN, nhưng đã cao hơn nhiều lần so 

với các năm trước. Như vậy chất lượng môi trường nước ở hệ thống Sông Vu Gia khu vực thành Phố Đà 

Nẵng đã được cải thiện so với các năm trước. Mặc dù vậy, mức độ ô nhiễm vi sinh vẫn còn tại hầu hết các 

điểm đo. Hơn nữa, tại một số vị trí, ô nhiễm vi sinh có xu hướng gia tăng. 

3.3.4. Điều kiện môi trường kinh tế-xã hội 

Điều kiện kinh tế 

Lưu vực này gồm có tỉnh Quảng Nam, một phần của Đà Nẵng và Kon Tum. GDP chiếm 1,35% GDP cả nước.  

Cơ cấu kinh tế: nông nghiệp 25%, công nghiệp 37% và dịch vụ 38%. Tỷ lệ tăng trưởng GDP bình quân là 

11,8% trong 5 năm vừa qua. Trong đó, nông nghiệp: phụ thuộc nhiều vào tự nhiên như nguồn nước, lũ lụt và các 

thiên tai khác. Ở các vùng cao hơn sản lượng cây trồng thấp và chỉ canh tác 1 vụ, diện tích đất canh tác không 

ổn định. Thuỷ sản: phát triển nhanh hơn trong mấy năm gần đây và phổ biến là nuôi tôm sú ở vùng nước lợi. 

Thuỷ điện: Khu vực này có tiềm năng thuỷ điện lớn, có một số công trình xây dựng mới như Sông Tranh 2, sông 

Dak Mi 4, Sông Con 2 và các công trình sắp xây dựng như Sông Bung 1, 4 và 5. Du lịch: phát triển nhanh với 

các lợi thế lớn là các điểm du lịch như Hội An, Mỹ An, Mỹ Sơn. Bờ biển dài và đẹp là tiềm năng khai thác du 

lịch lớn. Công nghiệp: có nhiều khu công nghiệp và khu kinh tế như Điện Nam – Điện Ngọc, Liên Chiểu, Chu 

Lai v.v… được đầu tư vài năm gần đây. Đà Nẵng tự phát triển thành một trung tâm kinh tế ở miền Trung.  
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 Hình 3.3. Cơ cấu kinh tế và cơ cấu sử dụng đất lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn 

Điều kiện xã hội 

Dân số: Quy mô dân số: Quy mô dân số của lưu vực tính là 1787,6 nghìn người, chiếm 2,12% dân số toàn 

quốc và 2,4% dân số các lưu vực sông. Mật độ dân số trung bình của lưu vực là 113 người/km
2
. Dân số tập 

trung cao ở các huyện của Đà Nẵng. Dân số của tỉnh Quảng Ngãi là 251 người/km
2
. Tỷ lệ tăng trưởng dân số 

trung bình của lưu vực: Tỷ lệ tăng trưởng dân số trung bình của lưu vực là: 1,18%; Nhưng nếu xét riêng từng 

tỉnh thì tỷ lệ tăng trưởng dân số của tỉnh Kon Tum cao nhất: 4%, tiếp theo là Đà Nẵng: 2,0%, Quảng Nam chỉ 

đạt 1%. Như vậy tỷ lệ tăng trưởng dân số của tỉnh Kon Tum chủ yếu là do tăng trưởng cơ học, và điều đó cho 

thấy tình trạng di dân tự do vào tỉnh Kon Tum vẫn tiếp tục. Tuy nhiên không phải toàn tỉnh Kon Tum thuộc 

lưu vực này. Dân số thành thị chiếm 29%, dân số nông thôn: 71%.  

Dân tộc: Dân tộc ít người chiếm 38,2%. Dân tộc ít người tập trung nhiều ở tỉnh Kon Tum: 53,63%, thiếp đến 

Quảng nam: 6,80% và 0,57% thuộc về Đà Nẵng  

Việc làm: Lao động nông nghiệp chiếm 44,52%, công nghiệp 19,37% và dịch vụ 36,11%. Tỷ lệ lao động 

trong ngành dịch vụ tương đối cao so với các lưu vực sông khác và đứng thứ 2 sau lưu vực sông Hương 

941,63%). Tỷ lệ thất nghiệp chiếm 4,7%, xếp thứ 2 sau Serc (6,8%) và Gianh 95,9%).  

Nghèo đói: Tỷ lệ hộ nghèo toàn lưu vực là: 38,2%, trong đó số hộ nghèo tập trung cao nhất ở Kon Tum: 

71,22%, tiếp đến Quảng Nam: 30,29% và thấp nhất là Đà Nẵng: 13,12%. 

3.4. Môi trường nền lưu vực sông Trà Khúc-Vệ-Trà Bồng 

3.4.1. Điều kiện môi trường tự nhiên 

Lưu vực sông Trà khúc, Vệ, Trà bồng (Trà Khúc) có vị trí địa lý từ 14
0
50’ đến 15

0
20’ vĩ độ Bắc, từ 108

0
10’ 

đến 109
0
00’ kinh độ Đông. Lưu vực sông Trà Khúc nằm trên địa bàn 11 huyện thị của Quảng Ngãi và một 

phần huyện Kon Plong tỉnh Kon Tum.  

Lưu vực có địa hình hướng dốc dần từ Tây sang Đông bắt đầu từ vùng núi cao của huyện Kon PLong 

tỉnh Kom Tum từ độ cao 1.300-1.500 m ở phía Tây nối tiếp đến vùng đồng bằng có cao độ bình quân 5-20 m, 

giữa vùng núi và vùng đồng bằng địa hình thay đổi không đáng kể, hình thành hai bậc địa hình cao và thấp nằm 

kế tiếp nhau, hầu như không có khu chuyển tiếp. Từ đặc điểm địa hình trên đã tạo cho dòng chảy của lưu vực 

khá bất lợi về mùa mưa gây nên lũ lụt, mùa khô dòng chảy cạn kiệt gây hạn hán. Sông Trà Khúc Vệ và Trà bồng 

có diện tích lưu vưc 5.200 km
2
 Sông Trà Khúc dài 135 km. Bản đồ lưu vực sông Trà Khúc – Vệ - Trà Bồng 

được thể hiện trên Hình 1.7 (Phụ lục 1). 
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Chế độ mưa: Lượng mưa bình quân trên lưu vực khoảng 2.890 mm. Lượng mưa có xu hướng giảm dẫn từ 

Bắc vào Nam và từ Đông sang Tây. Mưa lớn tập trung ở các vùng núi cao như Ba Tơ, Gia Vực từ 3.200-

4.000 mm/năm, vùng đồng bằng ven biển chỉ đạt từ 2.300-2.700 mm/năm. Có sự chênh lệch rất lớn giữa mùa 

mưa và mùa khô, phân bố mưa không đồng đều trong năm. 

Mùa mưa kéo dài 4 tháng, từ tháng IX XII chiếm 70-80% tổng lượng mưa cả năm. Mưa lớn tập trung 

vào tháng X và XI chiếm tới 40-50% tổng lượng mưa năm.  

Mùa khô từ tháng I VIII, lượng mưa chiếm từ 20-30% tổng lượng mưa năm. Tháng có lượng mưa 

nhỏ nhất thường là tháng II, tháng IV và tháng VIII là thời kỳ kiệt nhất trong năm. 

Dòng chảy năm: Mùa mưa ở đây kéo dài 4 tháng, nhưng mùa lũ chỉ có 3 tháng và thường mùa lũ chậm hơn 

mùa mưa 1 tháng. Tháng 9 là tháng bắt đầu mùa mưa nhưng đến tháng 10 lượng mưa mới lớn và lúc đó thực 

sự mới bước vào mùa lũ. Mùa lũ kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12, đôi khi sang tháng 1. Tháng có lượng dòng 

chảy lũ lớn nhất là tháng 11. Mùa kiệt kéo dài 8 tháng, dòng chảy chỉ chiếm 30% tổng lượng dòng chảy năm, 

tháng 4 là tháng có dòng chảy kiệt nhỏ nhất. Dòng chảy giữa các tháng trong năm không đều nhau, chênh lệch 

giữa các tháng nhiều nước và ít nước rất lớn.  

Dòng chảy mùa kiệt: Mùa kiệt dòng chảy nhỏ, nguồn cung cấp cho sông chủ yếu là nước ngầm. Mùa kiệt bắt 

đầu từ tháng I-VIII với tổng lượng dòng chảy chiếm từ 30-35% tổng lượng dòng chảy năm. Trong năm có hai 

thời kỳ kiệt, thời kỳ kiệt nhất xuất hiện vào tháng IV với lưu lượng trung bình 50,3 m
3
/s, thời kỳ thứ hai vào 

tháng VII, VIII với lưu lượng trung bình tháng VIII vào khoảng 61 m
3
/s. 

Dòng chảy mùa lũ: Mùa lũ kéo dài 3 tháng bắt đầu từ tháng X và kết thúc vào tháng XII và diễn ra không ổn 

định, tháng có lượng dòng chảy lũ lớn nhất là tháng 11. Lượng dòng chảy mùa lũ chiếm tới 30% tổng lượng 

dòng chảy năm. Ngoài lũ chính vụ, còn có lũ tiểu mãn vào các thời kỳ tháng V và tháng VI, lũ sớm xảy ra vào 

tháng VIII đến đầu tháng X và lũ muộn thường xảy ra vào tháng XII đến nửa đầu tháng I năm sau. 

Bảng 3.13: Biến đổi dòng chảy tháng tại các trạm trên lưu vực 

Trạm Sơn Giang- S. Trà Khúc FBl.v B= 2706 kmP2P An Chỉ - Sông Vệ FBl.v B= 854 kmP2P 

Tháng  Qtb 

(mP3P/s)  

Q max 

(mP3P/s)  

Qmin 

(mP3P/s)  

Qmax  

Qmin  

Qtb  

Qmin  

Qtb 

(mP3P/s)  

Qmax 

(mP3P/s)  

Qmin 

(mP3P/s)  

Qmax  

Qmin  

Qtb  

Qmin  

I  160  349  84,2  4,14  1,90  55,3  148  25,3  5,85  2,19  

II  94,2  183  45,5  4,02  2,07  29,1  65,9  14,4  4,92  2,17  

III  65,0  128  30,5  4,20  2,13  20,8  42,6  7,6  5,61  2,74  

IV  51,2  108  21,6  5,00  2,37  15,2  33,3  4,99  6,67  3,05  

V  75,1  199  29,7  6,70  2,53  17,5  38,4  5,61  6,84  3,11  

VI  78,6  204  23,9  8,54  3,29  17,5  51,1  5,65  9,04  3,09  

VII  61,0  111  24,1  4,61  2,53  12,4  28,7  4,26  6,74  2,91  

VIII  64,3  183  28,6  6,40  2,25  13,6  33,0  2,41  13,69  5,64  

IX  132  599  41,0  14,61  3,21  25,5  80,0  6,53  12,25  3,91  

X  432  850  56,8  14,96  7,60  146  322  13,2  24,39  11,02  

XI  691  1790  173  10,35  3,99  245  598  60,6  9,87  4,04  

XII  427  1260  82,9  15,20  5,15  178  640  12,6  50,79  14,12  

Năm 194     64,6     

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
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Bảng 3.14: Lưu lượng đỉnh lũ lớn nhất thực đo 

Trạm thuỷ văn  Sông  Qmax(m
3
/s)  Thời gian xảy ra  

Sơn Giang  Trà Khúc  18400  3-XII-86  

Thạch Nham  Trà Khúc  19800  3-XII-86  

An Chỉ  Vệ  4290  19-XI-87  

Nguồn: Các lưu vực sông lớn  

Tình hình xâm nhập mặn:   

Các tháng mùa kiệt, dòng chảy trên các sông nhỏ nên thường xảy ra khả năng xâm nhập mặn cao. Theo sự 

biến đổi của dòng chảy trong sông, độ mặn cũng chia làm ba thời kỳ:  Thời kỳ đầu mùa cạn: tháng I, II. Độ 

mặn xâm nhập vào các cửa sông và có xu hướng tăng dần; Thời kỳ giữa mùa cạn: thường từ tháng III VIII 

khả năng nhiễm mặn trên các sông là lớn nhất. Do ảnh hưởng của lũ tiểu mãn làm cho diễn biến mặn trong 

thời kỳ này hình thành hai điểm cực đại và một điểm cực tiểu. Độ mặn lớn nhất xảy ra vào các tháng V, VII, 

VIII, xảy ra tháng VII có mức độ xâm nhập mặn lớn nhất; Thời kỳ cuối mùa cạn: độ mặn trên các sông giảm 

nhanh vào nửa cuối tháng IX.  

Bảng 3.15. Mức độ xâm nhập mặn lớn nhất trung bình thời kỳ đầu và cuối mùa cạn trên sông Trà Khúc 

Cách cửa Cổ Lũy  0.0 km  0.05 km  0.1 km  0.3 km  0.5 km  <1 km  

Độ mặn (%o)  20  10  5  3  1  1  

3.4.2. Điều kiện môi trường sinh thái 

Bảng 3.16: Điều kiện môi trường sinh thái lưu vực sông Trà Khúc, Vệ, Trà Bồng 

Hạng mục    

Diện tích 

lưu vực 

(km
2
 ) 

Tổng diện 

tích 

Địa phận 

Việt Nam 

 

5,200 5,200  

Sức khoẻ 

môi 

trường 

Đa dạng 

sinh học 

& các h ệ 

sinh thái 

Đặc trưng 

chính 

Bao gồm : Các hệ sinh thái trên cạn, dưới nước và ven biển 

 Phần thượng lưu: đặc trưng là rừng kín nhiệt đối 

 Phần hạ lưu cửa sông: đăc trưng là hệ sinh thái ven biển 

  Các  khu  

Bảo tồn 

  Không có khu bảo tồn nào trong lưu vực được Chính phủ công 

nhận 

  Như vậy giá trị bảo tồn và tài sản môi trường trong lưu vực rất 

thấp. 
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  Các di tích 

Văn 

hoá/Lịch 

sử 

 Có 1 Di tích văn hóa lịch sử trong lưu vực được Chính phủ công 

nhận là Di tích lịch sử Cao Muộn/Ba Tơ 

 Khu Di tích Văn hoá-Lịch sử Cao Muộn thuộc địa phận các xã: 

Ba Vinh, Ba Định, Ba Điền, Ba Chùa, Ba Cung huyện Ba Tơ. 

Khu di tích nằm ở trung tâm núi Cao Muôn, có đỉnh núi cao 829 

m, nằm ngay ở  Tây Băc thị xã Ba Tơ.  

 Chỉ số về Di sản Văn hoá/Lịch sử của Lưu vực ở mức thấp (1) so 

với các lưu vực khác. 

  Tài   sản   

môi trường 

chính liên 

quan đến tài 

nguyên 

nước 

 Không có Tài sản môi trường quan trọng nào thuộc lưu vực 

Yếu tố

 tự 

nhiên 

Sử dụng đất Tỉ lệ 
 Đất rừng 48% 

 Đất nông nghiệp: 22% 

  Đất ở  2%  

 Đất chuyên dùng  3%  

 Sử dụng khác 25% 

 Độ   che   

phủ 

rừng 

 
 Chỉ số che phủ rừng của lưu vực chiếm 2.04% tổng diện tích 

rưng cả nước, thấp nhất so với các lưu vực khác. Như vậy lưu 

vực đóng vai trò ở mức thấp đối với   mục tiêu rừng cả nước 

 Tỉ lệ rừng của lưu vực là 48%, ở mức trung bình so với các lưu 

vực khác. Tỉ lệ này chỉ ra tầm quan trọng cho quá trình phát triển 

bền vững của lưu vực sông 

 Tỉ lệ rừng tự nhiên là 63.8% cho thấy chất lượng rừng và quá 

trình điều hoà dòng chảy và chất lượng nước ở mức trung bình. 

Nhìn chung, tỉ lệ rừng tự nhiên của lưu vực thấp hơn so với các 

lưu vực khác ở các tỉnh ven biển nam trung bộ; hầu hết rừng tự 

nhiên là rừng nghèo và trung bình 

 

3.4.3. Hiện trạng chất lượng môi trường nước 

Chất lượng môi trường nước mặt thuộc lưu vực sông Trà Khúc, Vệ, Trà Bồng được đánh giá là tương đối tốt 

(các giá trị về BOD, COD, DO nhìn chung đều tốt). Trong giai đoạn 2005-2009, chi có 1 lần vào năm 2006, 

giá trị BOD tại sông Trà câu đoạn cửa biển Mỹ Á là vượt tiêu chuẩn cho phép (63mg/l), COD vượt giới hạn 2 

lần năm 2006 tại thượng nguồn sông trà câu (27mg/l) và cửa biển Mỹ Á (181mg/l).  

Nhìn chung chất lượng nước mặt của các con sông có sự biến đổi không đồng đều, Sông Trà Câu theo 

kết quả quan trắc cho thấy tại cửa biển là nơi có chất lượng kém nhất (BOD và COD đều cao gấp từ 4 đến 7 

lần so với kết quả đo đạc tại thượng nguồn và tại cầu Sông Trà Câu), đối với Sông Vệ kết quả quan trắc cho 

thấy tại thượng nguồn và cửa biển có mức độ ô nhiễm gần như nhau (chỉ tiêu BOD vượt tiêu chuẩn cho phép 

từ 2 đến 1,2 lần).  

+ Tại điểm cửa biển Sa Cần là nơi có chất lượng kém nhất (BOD và COD đều có giá trị đo đạc cao hơn 

so với kết quả đo đạc tại những điểm khác tuy nhiên so sánh với kết quả đợt 2 năm 2006 thì chất lượng nước 

hiện nay có xu hướng tốt hơn;  
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+ Đối với sông Trà Câu tại cửa biển, các chỉ số về BOD, COD có xu thế giảm trong giai đoạn 2005-

2009, chứng tỏ chất lượng nước sông Trà Câu có sự cải thiện tốt hơn, chỉ số ô xy hòa tan tăng lên rõ rệt.  

+ Qua kết quả quan trắc, Sông Vệ tại thượng nguồn và cửa biển có mức độ ô nhiễm gần như nhau (chỉ 

tiêu BOD, COD tại thượng nguồn cao hơn hạ lưu). Năm 2006 cho thấy tại thượng nguồn là nơi có giá trị 

BOD, COD cao nhất (vượt tiêu chuẩn từ 1,4 đến 2,6 lần);  

+ Đối với sông Trà Khúc giá trị đo đạc tại bến Tam Thương có kết quả đo đạc về giá trị BOD và COD 

cao nhất trong số các điểm quan trắc dọc theo sông do đây là nơi tiếp nhận nước thải sinh hoạt của Thành phố 

Quảng Ngãi.  

3.4.4. Điều kiện môi trường kinh tế-xã hội 

Điều kiện kinh tế 

Khu vực là một phần của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nhưng GDP chỉ chiếm 0,77% GDP cả nước. 

Cơ cấu kinh tế là: nông nghiệp 34%, công nghiệp 27% và dịch vụ 36%. Tỷ lệ tăng trưởng GDP bình quân là 

10,8% trong 5 năm vừa qua. Về nông nghiệp: cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu về lương thực của địa phương 

nhưng tỷ lệ tăng trưởng không cao. Công nghiệp: tập trung vào một số cơ sở công nghiệp quy mô vừa và nhỏ. 

Khu công nghiệp Dung Quất đang được xây dựng và sẽ có tiềm năng phát triển lớn. Cơ cấu kinh tế và cơ cấu 

sử dụng đất lưu vực sông Trà Khúc – Vệ - Trà Bồng được thể hiện trên Hình 3.11. 

 

 
 

Hình 3.3. Cơ cấu kinh tế và cơ cấu sử dụng đất lưu vực sông Trà Khúc – Vệ - Trà Bồng 
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Điều kiện xã hội 

Dân số: Quy mô dân số: Dân số lưu vực: 1297,5 nghìn người, chiếm 1,54% dân số toàn quốc và 1,6 dân số 

toàn lưu vực sông trong cả nước, tỷ lệ tăng trưởng dân số 1,48%, mật độ dân số trung bình là 249 người/km2. 

Mật độ dân số: mật độ dân số trung bình của lưu vực là 249 người/km2. Dân số phân bố không đều, dân số 

chủ yếu tập trung ở thành phố và đồng bằng. Mật độ dân số thành phố Quảng Ngãi 32116 người/km2, gấp 

147,3 làn so với mật độ dân số huyện Sơn Tây. Tăng trưởng dân số trung bình của lưu vực là: 1,48%  

Dân tộc: Dân tộc ít người chiếm 32,62%, tập trung chủ yếu các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Ngãi và 

huyện KonPlong của tình Kon Tum.  

Đô thị hóa: Dân số thành thị chiếm 14,3%, dân số nông thôn 85,7. Như vậy mức độ đô thị hoá còn thấp so 

với các lưu vực khác, vẫn chủ yếu là dân số nông thôn. 

Việc làm: Lao động trong ngành nông nghiệp chiếm 60,77%, công nghiệp: 12,45%, dịch vụ 26,78%. Như vậy 

có thể thấy công nghiệp trong lưu vực chưa phát triển. Dịch vụ phát triển mạnh hơn.  

Nghèo đói: Tỷ lệ hộ nghèo trung bình trong lưu vực là 66,8%, cao nhất so với 15 lưu vực còn lại. Người 

nghèo chủ yếu vẫn tập trung ở các huyện miền núi: Sơn tây và Tây Trà gần 100% hộ nghèo, tiếp đến Trà 

Bồng, KonPlong, sơn Hà xấp xỉ trên dưới 90% hộ nghèo. Chênh lệch giữa thành thị và nông thôn rất rõ nét, 

đặc biệt là nông thôn miền núi: tỷ lệ hộ nghèo của huyện nghèo nhất Tây Trà 99,5% cao gấp hơn 8 lần so với 

tỷ lệ hộ nghèo của thành phố Quảng Ngãi: 12,2%. Tỷ lệ hộ nghèo trong dân tộc ít người còn rất cao.  

3.5. Tóm tắt môi trường nền ở một số lưu vực sông nhỏ thuộc dự án 

3.5.1. Lưu vực sông Hạ Vàng và sông Rác (Hà Tĩnh) 

Sông Hạ Vàng và sông Rác có lưu vực nằm hoàn toàn trong địa phận tỉnh Hà Tĩnh, có toạ độ địa lý từ 

17
0
53'50" đến 18

0
45'40" vĩ độ Bắc và 105

0
05'50" đến 106

0
30'20" Kinh độ Đông. Phía Bắc giáp tỉnh Nghệ An, 

phía Nam giáp tỉnh Quảng Bình, phía Đông giáp biển Đông và phía Tây giáp với nước Cộng hoà dân chủ 

nhân dân Lào. Bản đồ lưu vực sông Hạ Vàng và sông Rác được thể hiện trên Hình 1.3 (Phụ lục 1). 

Sông Hạ Vàng là một con sông nhỏ tại tỉnh Hà Tĩnh. Sông được bắt nguồn từ cầu Hộ Độ, xã Hộ Độ, 

huyện Thạch Hà, nơi giao nhau giữa sông Nghèn và sông Hộ Độ. Từ đây sông chảy theo hướng đông bắc đổ 

ra biển Đông tại cửa Sót thuộc xã Thạch Kim, Thạch Hà. Sông có chiều dài khoảng 12km, lòng sông rộng, 

đoạn rộng nhất khoảng 2km là tuyến đường thủy duy nhất từ thành phố Hà Tĩnh ra biển Đông. 

Khu vực có chế độ khí hậu thuộc vùng khí hậu ven biển Bắc Trung Bộ phía Bắc đèo Ngang. Hằng 

năm chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa Đông Bắc. Đặc trưng khí hậu trong vùng là có mùa Đông lạnh và 

mùa hè khô nóng. Gió mùa Đông Bắc hoạt động từ tháng XI, XII đến tháng IV năm kế tiếp. Mùa mưa trong 

vùng bắt đầu vào tháng VIII và kết thúc vào tháng XI hàng năm. Theo thời gian lượng mưa thường tập trung 

vào các tháng 9, 10 và 11, trong 3 tháng này lượng mưa chiếm từ gần 70% tổng lượng mưa cả năm, nhưng 

trong tháng 9, 10 lại chiếm từ 69% tổng lượng mưa trong 3 tháng nói trên. Theo không gian lượng mưa có xu 

hướng tăng dần từ Bắc vào Nam.  

3.5.2. Lưu vực sông Gianh và sông Nhật Lệ (Quảng Bình) 

Lưu vực sông Gianh có diện tích tự nhiên 4680 km
2
, bao gồm các sông Ròn, sông Gianh, sông Lý Hoà, sông 

Dinh thuộc địa phần 4 huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Minh Hoá, Tuyên Hoá thuộc tỉnh Quảng Bình và 6 xã 

thuộc huyên Kỳ Anh – Hà Tĩnh. Vùng nghiên cứu được giới hạn: phía Bắc giáp lưu vực sông Rác, sông Rào 
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Cái, sông Ngàn Sâu thuộc tỉnh Hà Tĩnh; phía Nam giáp lưu vực sông Nhật Lệ thuộc tỉnh Quảng Bình; phía 

Tây giáp Lào và phía Đông giáp biển Đông.  

Sông Nhật Lệ thuộc Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Sông Nhật Lệ dài 152 km, trong đó có sông Kiên Giang 

dài 58 km và sông Long Đại dài 77 km. Sông Nhật Lệ được hình thành bởi hợp lưu của sông Kiên Giang ở huyện 

Lệ Thủy và Long Đại ở huyện Quảng Ninh. Sông Nhật Lệ chảy theo hướng Bắc trước khi ra biển Đông, khác hầu 

hết các sông khác ở Việt Nam, thường chảy về hướng Nam và Đông Nam. Ở cửa sông Nhật Lệ có một số bãi biển 

cát trắng đẹp và là điểm thu hút khách du lịch. 

Bản đồ lưu vực sông Gianh và sông Nhật Lệ được thể hiện trên Hình 1.4 (Phụ lục 1). 

 Lưu vực sông Gianh và sông Nhật lệ có địa hình hẹp và dốc từ phía Tây sang phía Đông. Đồi núi 

chiếm 85% tổng diện tích tự nhiên. Địa hình đa dạng. Phía tây tỉnh là vùng núi cao từ 1.000-1.500 m, kế tiếp 

là vùng đồi thấp, phân bố theo kiểu bát úp. Gần bờ biển có dải đồng bằng nhỏ và hẹp. Sau cùng là những 

tràng cát ven biển có dạng lưỡi liềm hoặc dẻ quạt.  

  Mùa khô từ tháng IV đến tháng VIII. Mùa mưa từ tháng IX đến tháng III năm sau, mùa lũ ở sườn tây 

Trường Sơn vào các tháng VII đến XI và lũ chính vụ thường vào tháng IX và kết thúc vào tháng XII. Lượng 

mưa trung bình hàng năm từ 2.000 - 2.300mm.  

 Hệ sinh thái lưu vực sông Gianh – Nhật Lệ là rừng núi đá vôi. Tại khu vực chỉ có một khu bảo tồn là 

Rừng Quốc Gia Phong Nha – Kẻ Bàng (85,754 ha). Chỉ số diện tích bảo tồn ước tính 18,32%, thuộc mức cao 

so với các khu bảo tồn khác. Chỉ số này cho thấy giá trị bảo tồn và tài sản môi trường của khu vực ở mức cao. 

Trong lưu vực không có di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. 

3.5.3. Lưu vực sông Thạch Hãn (Quảng Trị) 

Lưu vực sông Thạch Hãn có chiều dài 155 km, diện tích lưu vực lớn nhất 2.660 km
2
. Nhánh sông 

chính là Thạch Hãn bắt nguồn từ các dãy núi lớn Động Sa Mui, Động Voi Mẹp (nhánh Rào Quán) và động Ba 

Lê, động Dang (nhánh Đakrông). Sông Thạch Hãn đổ ra biển ở Cửa Việt. Bản đồ lưu vực sông Thạch Hãn – 

Bến Hải được thể hiện trên Hình 1.5 (Phụ lục 1) 

Mùa mưa diễn ra từ tháng IX đến tháng I năm sau, lượng mưa khoảng 75-85% tổng lượng mưa cả 

năm. Các tháng mưa kéo dài, lớn là tháng IX-XI (khoảng 600 mm). Tháng ít mưa nhất là tháng 2, tháng 7 

(thấp nhất là 40mm/tháng). Tổng lượng mưa cả năm dao động khoảng 2000-2700 mm, số ngày mưa 130-180 

ngày. Mùa bão ở Quảng Trị diễn ra từ tháng VII đến tháng XI, trong đó tháng IX-X nhiều bão nhất. 

3.5.4. Lưu vực sông Kone (Bình Định) 

Lưu vực sông Kone (gồm cả lưu vực sông Hà Thanh và La Tinh) có diện tích 3.640 km
2
, nằm hoàn toàn trong lãnh 

thổ VN và thuộc địa phận tỉnh Bình Định. Sông Kone bắt nguồn từ phía dãy Trường Sơn, dòng chính dài khoảng 

160 km chảy theo hướng Đông Nam qua vùng đồi núi thì chuyển sang hướng Đông qua vùng đồng bằng rồi chảy 

ra biển. Địa hình lưu vực tương đối phức tạp, thấp dần từ Tây sang Đông. Có thể phân chia thành vùng núi; vùng 

trung du; đồng bằng ven biển; và cồn cát ven biển. Độ che phủ của rừng đến nay chỉ còn khoảng trên 40% nên 

hàng năm các sông này gây lũ lụt, bồi lắng nghiêm trọng. Bản đồ lưu vực sông Kone – Hà Thanh được thể hiện 

trên Hình 1.8 (Phụ lục 1). 

Lượng mưa trung bình năm 1700 - 1800 mm. Mùa mưa, từ tháng VIII đến tháng XII tập trung 70 - 

80% lượng mưa cả năm, mùa mùa trùng với mùa bão nên thường xuyên gây ra bão lụt. Mùa nắng kéo dài gây 

nên hạn hán ở nhiều nơi, độ ẩm trung bình 75%. Lũ tiểu mãn thường vào tháng V, VI; lũ sớm vào tháng VIII 

và IX; lũ chính vụ tháng X-XI; lũ muộn tháng XII. 

3.5.5. Lưu vực sông Dinh (Ninh Thuận) 



Đánh giá môi trường  

Dự án quản lý thiên tai 
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Ninh Thuận là tỉnh thuộc khu vực Nam Trung Bộ có tổng diện tích tự nhiên 3363 km
2
. Nằm ở vị trí địa lý 

11
0
18’14’’ đến 12

0
9’15’’ vĩ độ Bắc và từ 108

0
9’8’’ đến 198

0
14’25’’ độ kinh Đông. Dân số toàn tỉnh Ninh 

Thuận đến cuối năm 2009 là 573.925 người.  

 Lưu vực sông Dinh (hay còn gọi sông Cái – Phan Rang) bao trùm gần hết toàn tỉnh. Sông bắt nguồn từ sườn 

Đông của dãy núi Gia Rích giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng, sông chảy theo hướng Bắc Nam đổ ra biển Đông tại vịnh 

Phan Rang. Chiều dài sông chính khoảng 120 km. Tổng diện tích lưu vực sông Cái là 3043 km
2
, trong đó 2488 km

2
 

thuộc Ninh Thuận, 336 km
2
 thuộc Khánh Hoà; 172 km

2
 thuộc Lâm Đồng và 47 km

2 
thuộc Bình Thuận. Bản đồ lưu 

vực sông Dinh được thể hiện trên Hình A2.9. 

 Do điều kiện địa hình ở phần thượng nguồn bao bọc bởi các dãy núi cao, lưu vực hàng năm có lượng 

mưa rất lớn từ 1000 – 2000 mm. Lưu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa, có hai mùa mưa và mùa khô rõ rệt. 

Mùa mưa từ tháng VII đến tháng XI, mùa khô từ tháng XII đến tháng VI năm sau. Lượng mưa có xu hướng 

tăng dần từ đồng bằng lên vùng núi cao. Lượng mưa trung bình nhiều năm tại khu vực ven biển khoảng 600 

mm, tại Phan Rang là 712 mm, Tân Mỹ 1071 mm. Phần núi cao thượng nguồn lượng mưa có thể đạt trên 

2000 mm. 


