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Ngày 11 tháng 01 năm 2014, Văn Phòng công tác ứng phó BĐKH Cần Thơ 

(gọi tắt là CCCO) đã tổ chức hướng dẫn đoàn cán bộ bao gồm (1) Ban quản lý Dự 

án: “Quản lý ngập lụt và sạt lở đất ở đô thị dựa vào cộng đồng cho thành phố Cần 

Thơ” và(2) Các thành viên Ban quản lý cộng đồng của phường An Bình, quận 

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, cùngđi tham quan học tập kinh nghiệm Mô hình 

cộng đồng quản lý dựán “Kiểm soát nước Bắc vàm nao” thuộc tỉnh An Giang. 

Ngoài ra, đoàn còn được hỗ trợ khoa học của Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, thuộc tổ 

chức ISET, đại diện cho nhà 

tài trợ dự án tại phường An 

Bình. 

Theo báo An Giang
1
, 

hệ thống công trình kiểm 

soát lũ Bắc Vàm Nao do 

Chính phủ Việt Nam và 

Chính phủ Úc đồng tài trợ, 

triển khai trên địa bàn 2 

huyện Phú Tân, Tân Châu, 

giai đoạn từ năm 2002 – 

2007, đưa vào vận hành, 

khai thác từ năm 2008 đến 

nay - đã phát hiệu quả tích 

cực. Mục đích của dự án là 

thiết lập tại Bắc Vàm Nao 

một hệ thống quản lý nước 

bền vững về mặt xã hội, môi 

trường và làm lợi cho kinh tế 

địa phương thông qua việc 

hỗ trợ giảm nghèo. Mục tiêu 

của dự án là: Tối ưu quá lợi 

nhuận cho sản xuất nông 

nghiệp; bảo vệ tính mạng và 
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cơ sở hạ tầng do lũ phá hoại; cải thiện chất lượng nước trên kênh rạch để phục vụ 

sinh hoạt; duy trì độ màu mỡ của đất trong các tiểu vùng; giảm thiểu gia tăng chi 

phí giao thông đường thủy do gián đoạn; tối ưu hóa tiềm năng thủy sản tự nhiên 

vào khu vực cù lao trong mùa lũ.Nhờ có hệ thống công trình này mà toàn bộ diện 

tích bên trong (24.039 héc-ta) của 24 tiểu vùng đều sản xuất được 3 vụ/ năm, đời 

sống dân cư trong vùng được cải thiện và không ngừng được nâng lên. Giao thông 

nội đồng hoàn thiện. 

 

Dự án Kiểm soát lũ Bắc Vàm Nao thực 

hiện bằng việc xây dựng hệ thống “đê bao 

kép” gồm hệ thống đê bao vành đai (có cao 

trình +5,3 – 5,5m) và hệ thống đê bao tiểu 

vùng (có cao trình thấp hơn đê vành đai từ 0,5 

– 0,8m); đảm bảo kiểm soát lũ an toàn cho sản 

xuất 3 vụ/ năm của 24 tiểu vùng trong dự án. 

Hệ thống đê vành đai xây dựng 16 cống chính 

và 40 cống bọng. Từng tiểu vùng được triển khai hệ thống đê bao với quy mô nhỏ.  

 

Các hệ thống đê bao vành đai này (có sẵn, nhưng phải cải tạo theo đúng thiết 

kế của dự án)có nhiệm vụ ngăn lũ tháng 8 để bảo vệ sản xuất hè thu, thu đông, 

nhưng giúp kiểm soát lũ được linh hoạt. “Nếu tính từ thượng nguồn về hạ lưu, ở 

các vị trí cống trên đê vành đai, nơi 

nào mực nước đạt + 3m thì chúng tôi 

cho đóng cửa các cống để điều tiết lũ, 

nếu chưa đạt thì vẫn mở để phù sa vào 

bồi đắp đồng ruộng”-  ông Trần Thanh 

Sang, Trưởng ban Quản lý Tiểu vùng 9 

cho biết.“Mùa lũ 2011 hệ thống công 

trình phát huy tốt tác dụng, đáp ứng 

được các mục tiêu thiết kế ban đầu. 

Khi đỉnh lũ tại Tân Châu đạt mức 

+4,86m trên mức báo động 3 là 0,36m, đê bao của một số huyện, thị trong tỉnh bị 

vỡ, riêng ở 24 tiểu vùng trong dự án Bắc Vàm Nao vẫn an toàn tuyệt đối. Ông Trần 

Quang Viễn, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Quản lý Bắc Vàm Nao, cho biết. 

 

 

 



Công trình bắc Vàm Nao có gì có thể áp dụng cho dự án tại phường An 

Bình thành phố Cần Thơ? 

Dự án bắc Vàm Nao là một dự án lớn so với dự án tại An Bình, vốn đầu tư 

dự án nhiều hơn khoảng gần 1000 lần dự án An Bình, như vậy không thể học tập 

kỹ thuật thiết kế và xây dựng công trình, nhưng mô hình quản lý dự vào cộng đồng 

là một mô hình tốt cho Ban quản lý dự án và Ban quản lý cộng đồng. 

 

Cũng theo ông Trần Quang 

Viễn, có nhiều nội dung cộng đồng 

phải tham gia vào dự án. Trong giai 

đoạn khảo sát thiết kế người dân tham 

gia ý kiến về các việc họ mong muốn, 

kỳ vọng vào dựán giải quyết cho họ 

như: quản lý nước, quản lý sản xuất 

lúa-thủy sản, giao thông thủy bộ, ô 

nhiễm môi trường.. 

Trong giai đoạn xây dựng, cộng đồng tham gia giám sát công trình và đóng 

góp công sức vào xây dựng các hệ thống đê bao, các cống điều tiết nước của các 

tiểu vùng, mức đóng góp căn cứ vào diện tích người dân được hưởng lợi từ công 

trình.  

 

Trong giai đoạn vận hành, khu vực dự án được phân theo vùng thủy lợi mà 

không chia theo ranh giới hành chính. Trong vùng dự án có 24 tiểu vùng, tính bình 

quân mỗi tiểu vùng có diện tích khá lớn khoảng 1000ha và chia ra 5 phân vùng. 

Tại tiểu vùng vai trò quản lý nước của Ban quản lý tiểu vùng rất quan trọng. Ban 

quản lý tiểu vùng do người dân trong tiểu vùng bầu chọn, nhiệm kỳ 3 năm. Mỗi 

Ban quản lý tiểu vùng có 5 thành viên. Tiêu chuẩn bầu chọn rất rõ ràng, (1) Phải có 

đất trong tiểu vùng, (2) Có kinh nghiệm canh tác, (3) Siêng năng, cần mẫn, (4) Có 

kinh tế ổn định.  



Nhiệm vụ của Ban quản lý tiểu vùng là (a)lập và thực hiện kế hoạch sản xuất 

của tiểu vùng; (b) quản lý bảo hành kênh mương, cửa cống, đê bao của tiểu vùng; 

(3) giải quyết các mâu thuẩn trong sản xuất giữa các hộ trong tiểu vùng và là cầu 

nối giữa Ban quản lý dự án Bắc Vàm nao, Chính quyền và các hộ trong tiểu vùng 

tiểu vùng. Việc xây dựng vào bảo trì các công trình này chủ yếu là từ sự đóng góp 

của cộng đồng. Như thoả thuận của cộng đồng, mức đóng góp của từ hộ gia đình 

để xây dựng và bảo quản công trình trong tiểu vùng căn cứ vào diện tích hưởng lợi 

từ công trình của hộ gia đình. 

Một khó khăn hiện nay của mô hình là chưa có qui chế chính thức trả thù lao 

cho Ban quản lý tiểu vùng. Hiện nay, chính quyền tỉnh An Giang vận dụng quĩ địa 

phương bồi dưỡng cho mỗi Ban quản lý tiểu vùng khoảng 2,5 triệu đồng một 

tháng, bao gồm trong đó là tiền xăng xe đi công tác trong vùng. Trong tương lai 

các hộ trong tiểu vùng sẽ có trách nhiệm đóng góp tiền bồi dưỡng này. 

 

Kết quả ngày tham quan được các thành viên trong đoàn đánh giá rất bổ ích 

cho công tác của dự án tại phường An Bình sắp tới. "Cộng đồng người ta có thể 

quản lý địa phương với qui mô 

lớn như thế, thì không lẽ cộng 

đồng dân cư ở phường An Bình 

không làm được", đó là phát biểu 

của ông Truởng Khu vực 5 

phường An Bình trong buổi họp 

đánh giá chuyến đi cuối ngày. 

 

 


