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TÓM TẮT 

Vấn đề xói lở bồi tụ ở dải ven bờ Việt Nam hiện đang diễn biến hết sức phức tạp, gây 

thiệt hại rất lớn về người, tài sản và đất đai; để lại hậu quả lâu dài về kinh tế - xã hội và môi 

trường sinh thái. Do vậy, kiểm soát xói lở bồi tụ dải ven bờ là vấn đề vô cùng cần thiết và cấp 

bách. Xuất phát từ tình hình thực tiễn, bài báo cáo tập trung trình bày nội dung “tổng kết các 

kết quả nghiên cứu xói lở bồi tụ dải ven bờ Việt Nam” nhằm góp phần vào việc định hướng 

quản lý, bảo vệ và đề ra các giải pháp hữu hiệu cho việc quy hoạch và phát triển bền vững 

vùng ven biển. 

Từ khóa: bồi tụ, xói lở và dải ven bờ 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Bờ biển Việt Nam là nơi tập trung dân cư, mật độ dân số cao nhất nước, với 

chiều dài trên 3260 km và 114 cửa sông lớn nhỏ [Phạm Huy Tiến và cộng sự, 2002]. 

Phần lớn các cửa sông Việt Nam đều thuộc loại rộng, sâu và lượng chảy triều đóng 

vai trò lớn trong tổng lượng dòng ở vùng cửa. Bên canh đó, các thủy vực ven bờ cấu 

trúc nửa kín có giá trị đối với để neo trú tự nhiên cho tàu thuyền tránh bão gió [Trần 

Đức Thạnh, 2009], xây dựng cơ sở hạ tầng, cảng biển, phát triển dân sinh và kinh tế 

bền vững và hạn chế các tai biến từ biển [Trần Đức Thạnh và các cs, 2014].  

Ở Việt Nam, bồi tụ - xói lở ở cửa sông ven biển là dạng tai biến nặng nề xảy ra 

ở cả ba miền, đang diễn biến hết sức phức tạp, gây thiệt hại rất lớn về người và của; 

để lại hậu quả lâu dài về kinh tế - xã hội và môi trường sinh thái. Đứng trước tình 

hình này, Nhà nước và một số địa phương đã cho triển khai các đề tài, dự án nhằm 

xác định nguyên nhân và tìm biện pháp phòng chống hữu hiệu. Các công trình bảo 

vệ bờ đã thu được nhiều kết quả có giá trị về mặt khoa học và thực tiễn; góp phần 

không nhỏ vào việc chỉnh trị cửa sông, bờ biển, giảm nhẹ thiên tai xói lở - bồi tụ 

[Nguyễn Lập Dân, 2007]. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực của các công trình bảo 

vệ thì ngay khi công trình được xây dựng xong đã xảy ra các quá trình tương tác 

giữa công trình với bãi, bờ cũng như các quá trình thủy thạch động lực và các yếu tố 

môi trường xung quanh. Những tương tác trên là hoàn toàn tự nhiên nhằm thiết lập 
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một trạng thái cân bằng mới của các quá trình thủy - thạch - động lực tại khu vực 

công trình và lân cận. Các công trình trên đã chặn dòng bùn - cát dọc bờ, làm thay 

đổi phân bố năng lượng của trường sóng tới, do vậy hình thành quá trình xói lở - bồi 

tụ mới. Hậu quả là đường bờ tiếp giáp với các khu vực được xây kè bảo vệ đã bị xói 

lở mạnh. Tại các cửa sông có xây hệ thống kè bảo vệ luồng lạch thì một bên bờ bị 

xói lở nghiêm trọng, bên đối diện lại được bồi lấp mạnh gây khó khăn nghiêm trọng 

cho ngành hàng hải [Phạm Bá Trung và cs, 2011]. 

2. TÌNH HÌNH BỒI TỤ Ở VIỆT NAM 

Dựa trên cơ sở tổng hợp các kết quả nghiên cứu đã tiến hành, đặc biệt là ―Báo 

cáo tổng kết các chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp Nhà nước (1977-2000)‖, 

để phục vụ cho việc nghiên cứu bồi tụ - xói lở, toàn bộ đới ven bờ Việt Nam được 

tích hợp và chia thành ba vùng: (1) bờ thuỷ triều chiếm ưu thế từ Móng Cái (Quảng 

Ninh) đến Đồ Sơn (Hải Phòng), (2) bờ châu thổ (phía bắc là châu thổ sông Hồng, 

phía nam là châu thổ sông Cửu Long) và (3) bờ tích tụ - mài mòn từ Nga Sơn 

(Thanh Hoá) đến Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu).  

2.1.  Vùng thuỷ triều chiếm ƣu thế từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Đồ Sơn    

(Hải Phòng) 

Bờ biển khu vực từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Đồ Sơn (Hải Phòng) (Hình 1) 

có nhiều đoạn sông suối ngắn dốc với lượng phù sa đổ ra biển không đáng kể. Bờ 

biển trong khu vực được cấu tạo chủ yếu bằng đá cứng và bụi s t, thêm vào đó, do 

sóng thấy nên cơ chế bồi xói một số nơi trong khu vực hoạt động không mạnh mẽ 

[Nguyễn Đức Lý, 2010]. 

Trong khu vực này, diễn biến xói lở - bồi tụ ven biển Hải Phòng được quan tâm 

đáng kể cả quy mô lẫn cường độ, trực tiếp làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt 

động kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đới ven biển Hải Phòng là khu vực tập trung nhiều 

cảng quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội nên vấn đề bồi tụ càng được quan 

tâm nhiều hơn.  

- Về xói lở, tổng số chiều dài đường bờ biển Hải Phòng bị xói lở 16,1 km, 

chiếm 23,0% trên tổng số 125 km đường bờ biển. Các khu vực đảo Đình Vũ, nam 

Bãi Nhà Mạc, đường 14, Cát Hải, Phù Long đều diễn ra hiện tượng xói sạt bờ với 

tốc độ xói ngang đạt 1,2-9,6 m/năm, trung bình 5,4 m/năm Ở phía nam đảo Cát Hải, 

nơi có kè bảo vệ thì xói lở dừng lại, tuy nhiên, những nơi không có kè thì tốc độ xói 

lớn, đến 25-20 m/năm [Trần Đức Thạnh, 2004].   
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Hình 1. Vị trí từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Đồ Sơn (Hải Phòng) 

- Về bồi tụ, hiện tượng bồi tụ vùng ven bờ Hải Phòng cũng xảy ra khá phức 

tạp, đặc biệt là luồng sông Cấm, luồng chính của cảng Hải Phòng, là một trong 

những cảng lớn nhất của nước ta (Cảng Hải Phòng được xây dựng dọc theo vùng 

cửa sông hình phễu của sông Cấm - Bạch Đằng. Hai con sông chi phối toàn bộ chế 

độ thuỷ văn khu vực là sông Cấm và sông Bạch Đằng, cùng đổ ra biển qua cửa Nam 

Triệu). Tổng tải lượng nước trung bình hàng năm qua cửa Nam Triệu là 12 km
3
 và 

tải lượng bùn cát xấp xỉ 5 triệu tấn. Hàm lượng bùn cát lơ lửng lớn, thay đổi theo 

mùa. Mùa mưa độ đục trung bình ở các trạm thay đổi trong khoảng 53-215 g/m
3
, cực 

đại đến 700-964 g/m
3
. Mùa khô độ đục trung bình biến đổi trong khoảng 42-94 g/m

3
, 

cực đại đạt 252-860 g/m
3
, tập trung ở vùng cửa sông phía ngoài do khuấy động của 

sóng và dòng triều. Tháng 8 thường có tổng lượng bùn cát lớn nhất chiếm từ 35-40% 

tổng lượng bùn cát trong năm, lượng bùn cát nhỏ nhất thường vào tháng 3 chỉ từ 0,5-

1% tổng lượng bùn cát cả năm [Bùi Văn Vượng, 2007].Theo số liệu từ cảng vụ Hải 

Phòng, giai đoạn 2001-2005, hàng năm khối lượng nạo v t luồng và cảng Hải Phòng 

trong các năm gần đây từ 2,3-2,9 triệu m
3
 Bên cạnh đó, khu vực Tây Nam bán đảo 

Đồ Sơn cũng bị bồi tụ đáng kể dẫn đến việc xây dựng cảng nước sâu tại khu vực này 

trong tương lai phải chịu sức  p lớn của bồi tụ luồng bến [Trần Anh Tú và Trần Đức 

Thạnh, 2010].  

2.2.  Vùng châu thổ (phía bắc là châu thổ sông Hồng, phía nam là châu thổ sông 

Cửu Long) 

Hàng năm, các dòng sông đổ vào dải ven bờ Việt Nam khoảng 880 tỷ m
3
 nước 

và 200-250 triệu tấn bùn cát, tạo nên các vùng châu thổ sông Hồng rộng 17 nghìn 
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km
2
 và Mê Kông rộng 39 nghìn km

2
 và các dải tích tụ chiếm phần lớn chiều dài bờ 

của cả nước [Phạm Huy Tiến và cs, 2002]. 

2.2.1. Vùng châu thổ sông Hồng  

Theo Nguyễn Văn Cư và Phạm Huy Tiến, 1995. Trên chiều dài bờ biển 145 km 

của châu thổ sông Hồng, đoạn từ Đồ Sơn đến Nga Sơn (Hình 1) trong giai đoạn này 

tốc độ tiến ra biển trung bình là 28,7 m/năm. Giai đoạn 1965-1990, diện tích bồi là 

357,1 ha/năm, diện tích xói là 47,85 ha/năm, cân bằng bồi - xói là + 309,25 ha/năm. 

Như vậy, tốc độ tiến ra biển trung bình giai đoạn này là 29,1 m/năm. Giai đoạn 1990 

đến nay, diện tích bồi là 666,5 ha/năm, diện tích xói là 28,08 ha/năm, tương quan bồi 

- xói là + 638,42 ha/năm. Như vậy, tốc độ tiến ra biển trung bình giai đoạn 1990 đến 

1995 là 44 m/năm. 

Xói lở thường xuất hiện tại những đoạn dài giữa các đoạn bờ bồi tụ gần cửa 

sông. Có 6 đoạn bờ bị xói trong 30 năm trở lại đây là: Cát Hải, Bằng La, Thụy Xuân, 

Xuân Hải, Hải Hậu và Hậu Lộc. Trong đó, hai đoạn nghiêm trọng nhất là Cát Hải và 

Hải Hậu. 

- Từ Đồ Sơn đến Ba Lạt, xói lở trước đây rất mạnh, gần đây suy giảm. Khu vực 

tây nam Đồ Sơn thuộc vùng cấu trúc châu thổ với đặc điểm bồi tụ mạnh, hình thái 

lồi cong ra phía biển, đường đẳng sâu và đường bờ luôn biến động mạnh trong khi 

cảng nước sâu luôn cần duy trì luồng sâu từ chục mét trở lên. Trong những năm 

trước đây, đoạn xói lở tiêu biểu là Vinh Quang (Hải Phòng), Thụy Trường, Thụy 

Xuân, Diêm Điền, Thái Hòa, Đông Long và Đồng Châu (Thái Bình) với tốc độ xói 

khoảng 10-20 m/năm. Tuy nhiên, những năm gần đây thì có hiện tượng bồi nhẹ 

[Trần Đức Thạnh, 2010]. 

- Từ Ba Lạt đến Nga Sơn, xói lở đặc biệt mạnh và ngày càng tăng ở Hải Hậu 

và Hậu Lộc. Một số điểm xói lở mới xuất hiện, quy mô nhỏ, nhưng cường độ mạnh 

và rất mạnh, mặc dù gần đây ít bão [Trần Đức Thạnh và cs, 2001]. Tuy nhiên, từ 

2000 đến nay, cường độ xói dần ổn định, có xu thể chuyển sang bồi lắng, với diện 

tích bồi khoảng 2 ha/năm. 

2.2.2. Vùng châu thổ sông Cửu Long - sông Đồng Nai 

Dải ven biển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Kiên Giang dài khoảng 774 km 

(Hình 2). Tại đây, quá trình xói lở bồi tụ diễn ra mạnh mẽ gây nên mối đe dọa đến hệ 

thống đê biển trong khu vực. 

Dựa theo kết quả nghiên cứu của GS Nguyễn Kỳ Phùng (2010), Viện Khoa học 

Thủy lợi, (2016), ta nhận thấy quá trình xói lở bồi tụ diễn ra mạnh mẽ và phức tạp tại 

bờ Đông, trong khi bờ biển Tây, quá trình bồi tụ chiếm ưu thế. 

(1) Tại khu vực bờ Đông 

- Đoạn bờ biển tỉnh Tiền Giang: 
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 Đoạn bờ biển huyện Gò Công Đông được giới hạn bởi hai cửa sông Soài 

Rạp và cửa Tiểu có tổng chiều dài khoảng 17 km. Trong khoảng thời gian 

từ năm 1965-2010 hiện tượng xói lở xảy ra trên hầu hết đoạn bờ biển này, 

tốc độ xói lở khoảng 10 m/năm tùy theo vị trí, theo thời gian mức độ xói lở 

ngày càng nhanh hơn. Trong khu vực này, chỉ có đoạn bờ biển giáp cửa 

Tiểu là được bồi tụ với tốc độ trung bình khoảng 10 m/năm. 

 Ngược lại với xu thế diễn biến của bờ biển khu vực Gò Công nói trên, 

đoạn bờ biển nằm giữa sông Cửa Tiểu và Cửa Đại được bồi tụ rất mạnh, 

tốc độ bồi tụ trung bình vào khoảng trên 100 m/năm, tính từ năm 1965-

1989 bờ đã được bồi ra khoảng hơn 3 km. Từ năm 1989 đến nay đã xuất 

hiện cồn nổi phía cửa Tiểu cách đường bờ cũ khoảng 2,7 km và liên tục 

phát triển về phía bờ, đến thời điểm hiện tại cồn nổi gần nối liền với cù lao 

Tân Phú Đông. 

- Đoạn bờ biển tỉnh Bến Tre: 

 Đoạn bờ biển nằm kẹp giữa các cửa sông cửa Đại và cửa Hàm Luông, bị 

chia cắt bởi cửa sông Ba Lai thì hình thành khá nhiều bãi bồi, trong đó khu 

vực cửa Ba Lai có tốc độ bồi mạnh nhất, từ 3 – 10 m/năm 

 Đoạn bờ biển từ cửa Đại đến cửa sông Cống Bé bị xói lở mạnh, tốc độ xói 

lớn nhất khoảng 20 m/năm. Tốc độ xâm thực khu vực này đã gia tăng 

lên khoảng 25 m/năm trong giai đoạn từ 1989 đến nay. 

 Đoạn bờ từ cửa sông Cống B  đến cửa Hàm Luông chủ yếu là bồi tụ, đặc 

biệt khu vực bờ nam cửa Ba Lai, trung bình khoảng 10 m/năm. Trong khi 

đó, một vài đoạn có tốc độ xói mạnh, lên đến 30 m/năm. 

- Đoạn bờ biển tỉnh Trà Vinh 

 Đoạn bờ từ cửa Cung Hầu đến ấp Dân Thành, huyện Duyên Hải dài 

khoảng 25 km thường xuyên bị biển xâm thực, tốc độ dịch chuyển đường 

bờ khoảng 10-20 m/năm, trong đó khu vực bờ biển Hiệp Thạnh có tốc độ 

sạt lở mạnh hơn rất nhiều so với giai đoạn trước, vào khoảng hơn 50 

m/năm. 

 Đoạn bờ từ ấp Dân Thành đến cửa Định An chủ yếu được bồi tụ, tốc độ 

bồi lớn nhất tại khu vực bờ bắc cửa Định An khoảng 40m/năm. Bên cạnh 

đó có một vài vị trí bị xói lở với mức độ nhẹ vào khoảng 3-5 m/năm. 

Riêng tại vị trí bờ bắc cửa Định An dài khoảng hơn 2km được bồi lấp khá 

mạnh với tốc độ khoảng 50m/năm. 

- Đoạn bờ biển tỉnh Sóc Trăng: Đường bờ biển này có quá trình diễn biến 

đường bờ khá phức tạp, xói bồi xen kẽ nhau. Đoạn biển Cù Lao Dung dài 12 km có 



Proceeding of The Third International Conference on 

Estuarine Coastal and Shelf  Studies – ECSS 2017 

ISBN: 978-604-73-5521-1 

 

-334- 

 

tốc độ bồi trên 100 m/năm. Từ năm 1965 đến 1989, đoạn có sự biến động đường bờ 

mạnh nhất là từ cửa Mỹ Thanh kéo dài về phía nam khoảng 17 km, vị trí bồi lớn 

nhất vào khoảng 1.300 m, vị trí lở lớn nhất khoảng 400 m. Từ năm 1989 đến 2008, 

đoạn bờ từ thị trấn Vĩnh Châu đến giáp ranh tỉnh Bạc Liêu lại bị xói lở, với tốc độ 

khoảng 10 m/năm, đường bờ bị biển lấn vào khoảng 250 m. 

- Đoạn bờ biển tỉnh Bạc Liêu: có xu hướng bồi lấn ra biển, ngoại trừ hai khu 

vực bị xói lở là đoạn bờ giáp ranh tỉnh Sóc Trăng dài khoảng 6 km, và đoạn bờ khu 

vực cửa sông Gành Hào (giáp ranh tỉnh Cà Mau) dài khoảng 9 km. 

- Khu vực bờ biển tỉnh Cà Mau: Dải ven biển tỉnh Cà Mau có chiều dài 

khoảng 254 km được chia làm hai đoạn. Đoạn từ sông Gành Hào đến mũi Cà Mau 

dài khoảng 100km giáp biển Đông, đường bờ có dạng hình răng cưa và thường 

xuyên xói lở. Đoạn bờ từ cửa sông Đầm Dơi đến cửa Rạch Gốc dài khoảng 40 km 

có tốc độ dịch chuyển đường bờ khá mạnh khoảng 35 m/năm. 

(2) Tại khu vực bờ Tây 

- Khu vực này có bồi tụ chiếm ưu thế, tốc độ bồi tụ mạnh nhất là mũi Cà Mau, 

từ năm 1965-2001 mũi Cà Mau được bồi ra khoảng 3 km, tốc độ bồi bình quân 

khoảng 80 m/năm. 

 

Hình 2. Vùng châu thổ sông Cửu Long 

(Nguồn: Dinh Cong San và cs, 2017) 

- Dải bờ biển Kiên Giang được bồi lấp từ 5-10 m/năm, trong đó vị trí bồi lớn 

nhất là đoạn bờ khu vực giáp ranh giữa huyện An Minh và An Biên, trong vòng 43 

năm (từ năm 1965-2008) ở khu vực này đã được bồi ra khoảng 2 km, tốc độ bồi gần 
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50 m/năm. Xói lở cũng xảy ra ở một số điểm trọng điểm như: khu vực mũi Rảnh 

thuộc bờ Nam sông Cái Lớn biển lấn vào khoảng 200 m, khu vực Vàm Rầy huyện 

Hòn Đất, biển đã tiến vào đất liền khoảng hơn 200 m gây sạt lở mái đê trong khoảng 

từ năm 2001-2008. 

2.3.  Vùng bờ tích tụ - mài mòn từ Nga Sơn (Thanh Hoá) đến Vũng Tàu (Bà 

Rịa - Vũng Tàu) 

- Từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận (Sơn Hải, Ninh Phước) có trên 275 đoạn với 

tổng chiều dài 328,16 km, tốc độ sạt trung bình dưới 5 m/năm và có dầu hiệu ngày 

càng gia tăng, cứ trung bình, xói lở làm bờ biển mất đi 389,9 ha mỗi năm. Từ cửa 

Lạch Trường dến mũi Chân Mây, xói lở quy mô lớn và rất lớn, cường độ yếu và 

trung bình. Khu vực Cửa Lạch Trường - mũi Ròn có quy mô xói lở lớn, cường độ 

yếu và trung bình. Khu vực mũi Ròn - mũi Chân Mây có quy mô xói lở lớn và rất 

lớn, cường độ xói lở yếu, cục bộ có nơi rất mạnh và tăng trong thời gian gần đây. Từ 

mũi Chân Mây đến mũi Dinh, xói lở có quy mô lớn và trung bình, cường độ xói lở 

tập trung ở 3 mức yếu, trung bình và rất mạnh. Khu vực mũi Chân Mây - mũi Nam 

Trâm có quy mô xói lở lớn, cường độ xói lở yếu và rất mạnh. Khu vực mũi Nam 

Trâm - mũi Dinh có quy mô xói lở lớn và trung bình, cường độ tập trung ở 3 mức 

yếu rất mạnh và trung bình [Phạm Huy Tiến và cs, 2001]. Theo Nguyễn Đức Lý, 

2010, trong khu vực này, có trên 81 đoạn xói lở dài từ 200-1.000 m, 57 đoạn dài 

1.000-2.000 m, 47 đoạn dài 2000-6.000 m, 12 đoạn xỏi dài hơn 6.000 m, tốc độ xói 

cao nhất tại Đức Lợi (Quảng Ngãi) lên đến 250 m/năm.  

- Về bồi tụ, diện tích bồi tụ trong khu vực khoảng 2,7 ha đến 342 ha, tuy 

nghiên, khu vực này vấn đề bồi tụ không chiếm ưu thế. Hiện tượng bồi lấp chỉ xảy ra 

mạnh ở các điểm neo đậu. Theo đó, Trịnh Việt An (2012) đã phân tích hiện tượng 

bồi lấp và các vấn đề liên quan có thể thấy rất rõ rệt ở một số cửa sông điển hình 

như: Cửa Tam Quan (Hoài Nhơn - Bình Định); Cửa Mỹ Á - xã Phổ Quang huyện 

Đức Phổ - Quảng Ngãi ; Cửa biển Sa Huỳnh - huyện Đức Phổ; Cửa sông Đà Rằng – 

Phú;… Ngoài ra hiện tượng bồi lấp các cửa sông và luồng tàu vào cảng và các khu 

neo trú bão cũng xảy ra tại một loạt các cửa sông miền Trung như: Cửa Sa Cần, Cửa 

Đại, Cửa Lở, La Gi, Phan Thiết, Nhật Lệ,… 

  Khu vực cửa Sa Cần (sông Trà Bồng)  

Theo kết quả nghiên cứu của Nguyễn Trọng Yêm (2001), tình hình xói lở và 

bồi tụ tại khu vực cửa Sa Cần (sông Trà Bồng) và khu vực cửa Đại (sông Trà Khúc) 

– cửa Lở (sông Vệ) diễn biến như sau: 

Giai đoạn năm 1965-1980. Xuất hiện xói lở và bồi tụ nhẹ cả hai phía bờ sông 

Trà Bồng. Hiện tượng bồi tụ diễn ra chủ yếu bên phía bờ trái thuộc địa phận thôn 

Mỹ Huê (xã Bình Chánh) và thôn An Hoà (xã Bình Thạnh) trên chiều dài từ 300-500 
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m. Xói lở nhẹ diễn ra bên bờ phải thuộc khu vực các thôn Tân Hy – Sơn Trà (xã 

Bình Đông) trên chiều dài từ 100-300 m, chiều rộng từ 10-20 m. Ngoài cửa sông, xói 

lở – bồi tụ diễn ra xen kẽ trên bãi biển thuộc địa phận thôn Hải Ninh (xã Bình 

Chánh); vùng bờ xói lở dài 1,2 km, rộng từ 25-30 m và tối đa tới 45 m. 

Giai đoạn năm 1980- 1997. Trong sông, hiện tượng xói lở diễn ra chủ yếu bên 

phía bờ trái, thuộc địa phận các xã Bình Chánh – Bình Thạnh trên chiều dài hơn 3 

km. Vùng xói lở nghiêm trọng thuộc đoạn bờ thôn Vĩnh An (xã Bình Thạnh) trên 

chiều dài 1,3 km, rộng từ 30-40 m và tối đa tới 80 m. Ngược lại, bên bờ phải thuộc 

xã Bình Đông được bồi tụ nhẹ. Tại khu vực ven biển, diễn ra xói lở nhẹ bãi biển 

thuộc địa phận thôn Hải Ninh (xã Bình Thạnh) trên chiều dài 1,5 km; vùng xói rộng 

từ 20-30 m và tối đa tới 50m. 

Giai đoạn năm 1997- 2000. Hiện tượng xói lở và bồi tụ trong sông diễn ra xen 

kẽ cả hai phía bờ trái và bờ phải trên các đoạn dài từ 500-800 m, rộng từ 10-30 m và 

tối đa tới 70 m. Đặc biệt, xuất hiện đợt mưa lũ rất lớn vào cuối năm 1999 đã gây ra 

xói lở bờ sông thuộc các thôn Mỹ Huê - Bình Yên Nội (xã Bình Chánh), Vĩnh An 

(xã Bình Thạnh), Tân Hý - Sơn Trà (xã Bình Đông); khiến nhiều hộ dân cư phải di 

rời chỗ ở. Ven biển thuộc các thôn Vĩnh An, Hải Ninh, Sơn Trà diễn ra xen kẽ bồi tụ 

- xói lở nhẹ trên chiều dài từ 400-800 m. 

  Khu vực cửa Đại (sông Trà Khúc) – cửa Lở (sông Vệ)  

Cửa sông Trà Khúc: Giai đoạn năm 1980-1995: đoạn bờ biển phía bắc nằm kề 

sát cửa sông thuộc xã Tịnh Khê bị xói lở trên chiều dài 600 m, rộng 40-80 m và tối 

đa tới 180 m. Đoạn bờ biển kế tiếp thuộc địa phận thôn Mỹ Khê (xã Tịnh Khê) được 

bồi tụ trên chiều dài tới hơn 3 km, rộng từ 30-70 m. Ngược lại, bên phía bờ nam 

thuộc địa phận xã Nghiã An, hiện tượng xói lở bờ biển diễn ra liên tục trên chiều dài 

hơn 6 km rộng 25-70 m, kéo dài từ cửa Đại đến cửa Lở (sông Vệ). Có lẽ đây là thời 

gian đoạn bờ biển nằm giữa hai cửa sông lớn này bị xói lở mạnh mẽ nhất trên suốt 

chiều dài hơn 6 km. Giai đoạn năm 1998-2000: Bờ biển ngoài cửa sông Trà Khúc 

được bồi tụ yếu. Đoạn bờ biển phía nam cửa Đại thuộc thôn Phố An – Tân Mỹ (xã 

Nghĩa An) bị xói lở nhẹ trên chiều dài 1,2 km rộng từ 20-30 m. Xói lở bờ biển đã 

ảnh hưởng trực tiếp tới khu dân cư ven biển thuộc xã Nghĩa An (huyện Tư Nghĩa). 

Cửa Lở (sông Vệ). [Nguyễn Trọng Yêm, 2001]. Giai đoạn năm 1980- 1995: Vị 

trí cửa Lở năm 1995 dịch chuyển lên phía bắc khoảng gần 400 m so với vị trí năm 

1980. Bờ biển phía bắc thuộc xã Nghĩa An bị xói lở mạnh mẽ với chiều rộng từ 30-

50 m, trong khi ven biển phía nam thuộc các thôn Kỳ Tân – Vinh Phú (xã Đức Lợi) 

được bồi tụ trên chiều dài hơn 2 km, rộng từ 10-700 m. Giai đoạn năm 1998- 2000: 

Bờ biển phía bắc cửa sông bị xói lở vào mùa lũ năm 1998 đã phá huỷ hàng chục nóc 

nhà tại xóm 1 - thôn Phú Nghĩa (xã Nghĩa An). Hiện tượng xói lở tương tự cũng diễn 

ra bên phía bờ nam trên chiều dài khoảng 0,9 km rộng từ 10-20 m thuộc thôn Kỳ 

Tân (xã Đức Lợi), nhưng nằm xa khu vực dân cư. 
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  Khu vực đầm Ô Loan (Phú Yên):  

Đặc trưng đóng mở tạo các doi cát Ô Loan với biển là đặc trưng chủ yếu của 

khu vực này. Trong mùa mưa bão mạnh cửa được đóng kín (bồi lấp) (Trần Văn 

Bình, Trịnh Thế Hiếu, 2010; Lê Phước Trình, 2008).  

Tại khu vực bãi biển Cửa An Hải (có dạng hình cánh cung, k o dài hơn 7 km) 

thì có cơ chế bồi tụ vào mùa khô, bị xói lở vào mùa mưa. Phần phía bắc bãi (bờ phía 

nam cửa Mái Nhà) bãi biển ít bị biến đổi hơn so với ở phía nam. Bãi biển bị biến 

động mạnh là khu vực xã An Hải. Tại đây, bãi bị xói lở và cửa An Hải được mở vào 

mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12. [Trần Văn Bình, Trịnh Thế Hiếu, 2010] 

  Khu vực cảng Phan Thiết và cảng La Gi (Bình Thuận) 

Đáng lưu trong khu vực này là hiện tượng bờ biển bị phá vỡ do tác động sóng 

trong trường sóng đông Bắc (NE) sau khi chịu ảnh hưởng từ các hệ thống kè bảo vệ 

cảng nằm trong cửa sông Cà Ty và cửa La Gi. Cách hệ thống kè cảng chừng 2 km về 

phía nam, một khu vực bờ dài chừng 1,5 km bị xói lở nghiêm trọng. Ở đoạn giữa kè 

cảng và khu xói lở thì ngược lại, bờ biển ít biến đổi, thậm chí được bồi nhẹ (Lê 

Phước Trình, 2008; Phạm Bá Trung và cs, 2010). 

- Đoạn bờ biển Cần Giờ, trong khoảng thời gian từ 1965-1989, diễn biến bờ 

biển Cần Giờ diễn ra xói lở bồi tụ xen kẽ, riêng khu vực mũi Đông Hoà (phía tây), 

mũi Cần Giờ (phía đông) bị xói lở mạnh với tốc độ xói lở đạt khoảng 10-20 m/năm. 

Sau khi hệ thống công trình đập mỏ hàn và kè chắn sóng, gây bồi được xây dựng 

năm 1995, xói lở bờ biển nơi đây về cơ bản đã được khống chế. Đây là một trong số 

ít các công trình bảo vệ bờ biển xây dựng trong những năm qua đạt mục tiêu chống 

xói lở tốt, tuy vậy, việc trồng lại rừng ngập mặn chưa đạt hiệu quả cao.  

- Đoạn bờ từ mũi Nghinh Phong (Vũng Tàu) đến xã Bình Châu thuộc huyện 

Xuyên Mộc được cấu tạo chủ yếu bằng cát, nên xói lở xảy ra mạnh mẽ và liên tục. 

Hiện nay, có 6 vị trí điển hình là: Paradise, Bãi Sau, cửa Lấp, cửa Lộc An, Hồ Tràm 

và Bình Châu. Theo sơ đồ biến động thì từ 1989 đến 2009 mỗi năm xói 18 m/năm và 

đường bờ còn vào sâu qua đường bờ 1965. Tuy nhiên, luồng vào cảng cá Cửa Lấp 

lại bị bồi tụ nghiêm trọng gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào. Phía ngoài thì bị xói, 

phía trong luồng vào cảng thì đang bị bồi đây là vấn đề nóng hiện nay và cũng là 

thách thức đối với các nhà chức năng khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cửa Lấp - 

cửa ngõ ra vào cảng cá Phước Tỉnh (huyện Long Điền) bị bồi lấp luồng vào cảng 

nghiêm trọng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân nơi đây Lộc 

An.Trong khoảng 10 năm qua, hiện tượng xói lở xâm thực bờ biển tại Lộc An thuộc 

huyện Xuyên Mộc đã làm biến mất toàn bộ giồng cát có chiều cao trên 10 m, rộng 

trên 50 m và trong năm 2005, quá trình xói lở đã diễn ra mạnh mẽ. Quá trình khảo 

sát ta thấy, đến năm 2012 bờ biển Lộc An đã được bảo vệ bởi các đê mềm, tại những 

chỗ có đê đã bắt đầu bồi tụ nhưng theo hướng dòng chảy các đó không xa thì quá 

trình xói vẫn diễn ra một cách mạnh mẽ. Khu vực phía Nam sát mũi Hồ Tràm trong 
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khoảng thời gian 30 năm qua, đặc biệt từ 3-5 năm trở lại đây, chịu xói lở và xâm 

thực nặng trên chiều dài gần 2 km từ mũi Hồ Tràm về phía cửa Lộc An, bãi biển đã 

bị thu hẹp hơn 100 km, là khu vực xói mạnh nhất 21,8 m/năm làm nhiều công trình 

kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng bị phá hoại nặng nề. So với đường bờ biển 

1989, đường bờ biển 2009 đã bị lấn sâu vào đất liền hàng trăm m t, trung bình biển 

lấn sâu vào đất liền 9 m/năm. 

3. NGUYÊN NHÂN XÓI LỞ BỒI TỤ DẢI VEN BỜ VIỆT NAM 

Có 21 nguyên nhân gây nên hiện tượng xói lở - bồi tụ (Bird, 2008). Để phân 

chia các nguyên nhân ảnh hưởng, người ta có thể chia theo nhân tố nhân sinh và thứ 

sinh (Leontyev O.K., 2002). Tuy nhiên, một cách chung nhất, ta chia thành hai nhóm 

nguyên nhân như sau: 

3.1. Nguyên nhân trực tiếp 

(i) Yếu tố địa hình và cấu tạo địa chất đới bờ 

Thành phần thạch học và tính chất xói lở của đất đá cấu tạo đới bờ là điều kiện 

quan trọng có tính chất quyết định quá trình xói lở, bồi tụ bờ biển. Ở vùng đá cứng, 

hoạt động xói lở rất yếu và tính mài mòn là chủ yếu. Ngược lại, ở vùng đất mềm thì 

xói lở mạnh. Trong đá cứng, tùy theo thành phần thạch học và đặc điểm kiến tạo đá 

mà thường xảy ra quá trình chọn lọc trong đá mềm, đây là nguyên nhân làm bờ biển 

khúc khuỷu (Nguyễn Đức Lý, 2010). 

Theo Nguyễn Văn Cư (2010), hoạt động xói lở bờ biển ở Việt Nam xảy ra 

trong đá cứng chỉ chiếm 1,4%, trong đó đất sét chỉ có 4,8%, còn 93,8% là trong 

đất cát. 

Đối với đời duyên hải: do chịu ảnh hưởng mạnh từ hoạt động của sóng biển và 

dòng chảy biển nên đường bờ khúc khuỷu và nhiều vũng vịnh. Ở khu vực này, độ 

cao và độc dốc càng lớn thì hoạt động xói bờ biển càng dễ diễn ra. 

Đổi với đới ven bờ: độ sâu đáy biển và năng lượng sóng là hai yếu tố chính tác 

động đến hoạt động xói lở - bồi tụ, độ dốc đáy biển có tác động chi phối ảnh hưởng 

đến hướng di chuyển bùn cát vào bờ. Những vùng có hoạt động địa động lực mạnh 

thì có ảnh hưởng lớn đến tác động của sóng và dòng chảy sóng (Nguyễn Đức Lý, 

2010). 

(ii) Hoạt động sóng 

Cả lý thuyết và thực tiễn nghiên cứu địa mạo bờ biển đều kết luận: sóng và các 

loại dòng chảy do nó sinh ra là nhân tố động lực giữ vai trò chủ đạo và trực tiếp 

trong quá trình hình thành và làm thay đổi địa hình bờ biển. Do đó, nguyên nhân trực 

tiếp làm biến động địa hình bờ biển ở đây trong khoảng thời gian qua, đặc biệt từ 

năm 1990 đến này chính là sự gia tăng năng lượng sóng tác động tới địa hình bờ 
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biển. Trong những năm gần đây, số lượng các cơn bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ 

vào bờ biển nước ta ngày càng nhiều cũng như mực nước biển dâng lên liên quan 

tới biến đổi khí hậu. Bão và áp thấp nhiệt đới tăng dẫn đến gió mạnh cũng tăng 

lên. Hơn nữa, gió mạnh tăng khiến kích thước của sóng biển cũng tăng, đặc biệt 

là độ cao sóng. 

Nguyễn Mạnh Hùng và Phạm Văn Ninh (2005) đã thống kê chế độ trung bình 

năm trường sóng vùng ngoài khơi của châu thổ sông Hồng từ năm 1976 đến năm 

1995 cho thấy, thời gian tác động của độ cao sóng hiệu dụng   2,9 m theo các hướng 

Đông-Bắc và Đông-Đông Bắc là 115 ngày, còn các hướng khác có thời gian ít hơn. 

3.2. Nguyên nhân gián tiếp 

(i) Sự gia tăng của bão và áp thấp nhiệt đới 

Thống kê của Matsumoto và Shoji, cho thấy, đã có 218 cơn bão đổ bộ vào Việt 

Nam, bình quân có 4,36 lần/năm từ năm 1951 đến năm 2000. Tuy nhiên, số các trận 

bão này phân bố không đều theo từng năm. Nếu chia từng khoảng 10 năm (1951-

1960, 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990 và 1991-2000), thì số các trận bão liên tục 

tăng với các giá trị tương ứng là 3,2; 4,3; 4,7; 5,6 và 4,0 lần/năm. Từ 1951-1969 có 

67 lần bão đổ bộ vào Việt Nam, trung bình 3,5 lần/năm [Vũ Văn Phái, 2008]. Cũng 

theo các kết quả nghiên cứu của Viện Khoa học Khí tương, Thủy văn và Môi trường 

(2016), không những số lượng bão tăng, mà cường độ của bão cũng tăng, đặc biệt 

trong những năm gần đây.  

(ii) Yếu tố biến đổi khí hậu 

Mực nước biển dâng lên làm cho đáy biển gần bờ trở nên sâu hơn và độ dốc 

của bãi biển tăng lên dẫn tới năng lượng sóng vỗ vào bờ cũng tăng lên. Bởi vì, độ 

nghiêng của bờ biển là nhân tố chủ yếu kiểm soát phản ứng của bãi đối với sự dâng 

lên của mực nước biển. Kết quả cuối cùng, bờ biển bị xói lở tuân theo quy tắc Bruun 

(Bruun rule) (Mclean R.F., 2004). Tuy nhiên, quy tắc Bruun chỉ phù hợp với các bờ 

cát ở vùng biển mở. Mặt khác, không phải bất cứ ở độ dốc nào của bãi biển cũng xảy 

ra xói lở mạnh khi mực nước biển dâng. Xói lở bờ và bãi chỉ xảy ra khi độ nghiêng 

của bãi có giá trị lớn hơn 0,0001. Trong trường hợp, độ nghiêng đáy biển gần bờ, bãi 

biển, cũng như phần đồng bằng ven biển có độ nghiêng ≤ 0,0001 (Vịnh Gành Rái là 

một ví dụ điển hình), thì các thành tạo này sẽ bị nước biển tràn ngập và, rút cục, cũng 

dẫn đến mất đất.  

(iii) Hoạt động nhân sinh 

Các hoạt động sản xuất nông nghiệp, đô thị hóa, xây dựng đường sá, khai thác 

khoáng sản và biến đổi điều kiện dòng chảy, kiểm soát các dòng chảy sông đang làm 

tình trạng xói lở trở nên trầm trọng hơn (Nguyễn Kỳ Phùng, 2010). Việc khai thác 

vật liệu san lấp và nạo vét luồng lạch không đúng quy trình gây nên xói lở bờ 

nghiêm trọng. Các hoat động này trực tiếp làm thay đổi cán cân bồi tích ở bờ biển, 
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gây ra thiếu hụt bồi tích. Do thiếu hụt bồi tích nên năng lượng sóng tác động đến bờ 

cũng tăng lên, vì không phải sử dụng một phần năng lượng cho vận chuyển trầm 

tích, nên năng lượng được tập trung để phá hủy - xói lở bờ. 

Trong tương lai, những trọng điểm xói lở vẫn là Cát Hải và Hải Hậu (Bắc Bộ), 

Hậu Lộc, Thuận An - Hoà Duân, Sa Huỳnh, Xuân Hải, Phước Thể - Hàm Tiến 

(Trung Bộ) và dải bờ biển từ cửa Soài Rạp đến cửa Tranh Đề, đặc biệt là bờ biển Gò 

Công (Nam Bộ). Tốc độ xói lở có thể tăng 10-40% vào 20-50 năm tới (Phạm Huy 

Tiến, 2002). 

Cùng với gia tăng xói lở, quy mô bồi tụ, nhất là ở hai châu thổ lớn có thể bị 

giảm mà nguyên nhân quan trọng nhất là sử dụng nước trên lưu vực, đặc biệt là việc 

xây dựng đập thuỷ điện và dùng nước cho nông nghiệp,… đã làm giảm đáng kể 

lượng bồi tích đưa ra ven bờ. Tuy nhiên, quá trình sa bồi cửa sông, cửa biển và luồng 

lạch tiếp tục tăng như là một hệ quả đi kèm của quá trình xói lở bờ và sự dâng cao 

mực xâm thực cơ sở cùng với dâng cao mực nước biển. 

4. XU THẾ XÓI LỞ BỒI TỤ DẢI VEN BỜ VIỆT NAM 

Hiện này, vẫn chưa có xu hướng rõ ràng nào về quá trình xói lở - bồi tụ tại các 

vùng đã phân tích trên do ảnh hưởng mạnh từ hoạt động dân sinh kinh tế. 

Diễn biến xói lở bờ biển vẫn phức tạp thể hiện ở sự gia tăng cường độ và tính 

bất thường. Trong tương lai, những trọng điểm xói lở vẫn là Cát Hải và Hải Hậu 

(Bắc Bộ), Hậu Lộc, Thuận An - Hoà Duân, Sa Huỳnh, Xuân Hải, Phước Thể - Hàm 

Tiến (Trung Bộ) và dải bờ biển từ cửa Soài Rạp đến cửa Tranh Đề, đặc biệt là bờ 

biển Gò Công (Nam Bộ). Tốc độ xói lở có thể tăng 10-40% vào 20-50 năm tới 

(Phạm Huy Tiến, 2002). 

Tại vùng cửa sông ven biển Bắc Trung Bộ, xu thế xói lở chiếm ưu thế do khu 

vực này nằm trong vùng hoạt động mạnh của kiến tại hiện đại, khu vực này phân bố 

các đới đứt gãy hoạt động có phương TB-ĐN, ĐB-TN, á kinh tuyến và á vĩ tuyến. 

Do đó, tại các điểm đứt gãy thì xu thế xói hoạt động ngày càng mạnh, các đới đứt 

gãy gồm: xã Hải Lộc – Hải Hậu, Hải Thịnh – Tĩnh Gia, Diễn Hải, Diễn Kim, Diễn 

Thịnh – Diễn Châu, Cảnh Dương, Quảng Phúc, Quảng Trạch, Cửa Thuận An, 

Hương Trà và Hương Thủy (Phạm Văn Hùng, 2016). Theo Trần Đức Thạnh (2007), 

xu hướng vói bồi khu vực này phân thành năm hình thái cơ bản: 1- liên tục bồi tụ với 

tốc độ lớn như bãi bồi Kim Sơn ở phía tây năm cửa Đáy; 2- xói lở đã lâu dài và tiếp 

diễn (Hải Hậu và Cát Hải); 3- các pha bồi và xói xen kẽ theo thời gian (Đồng Châu 

và Thụy Xuân); 4- xói mạnh đã nhiều năm và sẽ chuyển sang bồi (Bàng La và Giao 

Long); 5- bồi nhiều năm và có xu hướng chuyển sang xói (Vinh Quang). 

Tại các đảo (kể cả các đảo xa bờ như đảo Bạch Long Vỹ nằm giữa vịnh Bắc 

Bộ, hay đảo Trường Sa nằm giữa Biển Đông) thì bồi tụ và xói lở luôn đổi theo mùa 
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gió Đông Bắc và Tây Nam, nhưng đều có xu thế chung dài lâu là xói lở ở đầu đảo 

hứng gió Đông Bắc và tạo nên sự biến dạng bờ đảo rất lớn. (T.Đ. Thạnh, 1994; 

Krempf, A., 1927). 

Bờ biển vùng tích tụ - mài mòn từ Nga Sơn (Thanh Hoá) đến Vũng Tàu (Bà 

Rịa - Vũng Tàu) nằm trong nhóm bờ biển thành tạo chủ yếu do quá trình sóng, thuộc 

kiểu bờ biển vũng vịnh mài mòn - bờ xói lở trên các thành tạo cát bở rời. Ngoài 

những vùng vịnh kín được bảo vệ, hiện tượng bồi xói theo mùa cũng diễn ra khá rõ 

nét. Vào thời kỳ gió mùa Đông Bắc, bờ ở phía Bắc thường xảy ra hiện tượng xói lở, 

vật liệu xói lở được dòng chảy dọc bờ đưa xuống tích tụ ở khu vực phía Nam, vào 

thời kỳ gió mùa Tây Nam có xu thế ngược lại. Quá trình này được thể rõ qua sự 

phân dị cơ học trầm tích: vào mùa gió Đông Bắc thì cát bãi có kích thước hạt giảm 

dần từ Bắc xuống phía Nam và vào mùa gió Tây Nam thì ngược lại. Tuy nhiên trong 

những năm gần đây, sự biến động mạnh của đường bờ ở đây không chỉ do tác động 

khá mạnh bởi các yếu tố tự nhiên (do sóng, gió, dòng chảy ven bờ, triều cường kết 

hợp sóng gió độ cao lớn, dòng bùn cát,...), mà còn do các hoạt động khai thác, phá 

vỡ cân bằng tự nhiên của con người (nạo vét luồng lạch, hút cát trong sông, các công 

trình đê kề chắn sóng, v.v.). Điển hình, theo nghiên cứu của Trịnh Thế Hiếu (2002), 

từ khi có công trình đê kè bê tông ở khu vực cửa La Gi (năm 2003) đến nay, bãi biển 

ở đây bị xói lở mạnh hơn đặc biệt vào thời kỳ mùa mưa và các đợt triều cường, 

không còn được bồi tụ vào mùa khô như những 26 năm trước đây khi chưa có đê kè 

này. Điều này chứng tỏ, đã có sự ảnh hưởng của đê kè làm mất cân bằng tự nhiên, 

dòng bồi tích dọc bờ giảm đi, hiện tượng xói lở xảy ra càng mạnh hơn vào mùa mưa 

(Trần Văn Bình, 2010). 

Các vùng Đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long phụ thuộc rất nhiều vào 

nguồn trầm tích ổn định để duy trì đường bờ biển và bù lún. Vì lượng trầm tích trên 

sông ngày càng thiếu hụt do bị giữ lại sau các các đập thủy điện, nên hiện này hai 

vùng đồng bằng này đang phải đối mặt với hiện tượng lún và xói lở nhanh hơn và 

chiếm cưu thế hơn so với bồi tụ trong tương lai, mất đất trên diện rộng và dễ bị tác 

động hơn bởi lũ lụt và nước biển dâng. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, xói lở, bồi tụ 

tại 3 đoạn bờ: đoạn bờ biển cát khu vực các cửa sông đồng bằng (delta distributary 

mouths - DDM) bao gồm các bãi biển với những cồn cát hình thành do gió; đoạn bờ 

bùn ven Biển Đông (Biển Đông) nơi có tốc độ lấn biển mạnh mẽ nhất trong quá khứ; 

và bờ bùn ven vịnh Thái Lan, ở cả hai đoạn bờ bùn này diện tích các đầm nuôi tôm 

ngày càng tăng lên thay thế rừng ngập mặn. Tốc độ xói lở dọc theo đoạn bờ Biển 

Đông có xu hướng tăng dần về phía tây nam cùng với khoảng cách xa dần các cửa 

sông. Tuy nhiên xói lở cũng có thể do tác động dòng rút, hình thành do sóng vuông 

góc với bờ trong mùa gió mùa đông bắc, kết hợp với sự giảm biên độ triều tại đoạn 

bờ sẽ có xu hướng bị xói lở nghiêm trọng nhất – đoạn bờ phía tây nam (Anthony, 

2015; Grumbine, 2012). 
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5. KẾT LUẬN 

Dải ven biển nước ta là một địa hệ tự nhiên kỹ thuật mang tính đa dạng, nhạy 

cảm cao và luôn luôn biến đổi. Hiện trạng xói lở - bồi tụ cửa sông ven biển nước ta 

diễn ra rất khác nhau đối với từng khu vực, từng cấu trúc bờ và động lực sông - biển. 

Theo phân chia 3 vùng như đã đề cập, ta nhận thấy: 

(1)  Khu vực bờ thuỷ triều chiếm ưu thế từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Đồ 

Sơn (Hải Phòng): Khu vực này có quá trình xói lở - bồi tụ cục bộ, và diễn biến chậm. 

(2)  Khu vực châu thổ (phía bắc là châu thổ sông Hồng, phía nam là châu thổ 
sông Cửu Long): quá trình xói lở diễn ra trên những đoạn bờ khá dài nằm giữa các 

đoạn bờ bồi tụ ở gần các cửa sông 

(3)  Khu vực tích tụ - mài mòn từ Nga Sơn (Thanh Hoá) đến Vũng Tàu (Bà 
Rịa - Vũng Tàu): quá trình xói lở chiếm ưu thế và diễn ra mạnh mẽ. Các khu vực 

xói lở mạnh nhất ở ven biển Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên. 
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AN OVERVIEW THE EROSION AND DEPOSITION 

RESEARCH RESULTS IN VIETNAM COASTAL ZONE 

LE THI KIM THOA
1
, TRAN THI KIM

2
 

ABSTRACT 

The phenomenon of erosion and deposition along Vietnam coastlines is taking place 

very complicated in recent years that caused a large damage to human lives, properties and 

land. The corollary is that socio-economic acitivites and ecological environment are seriously 

affected in the long term. As a result, the control of these risks has become a significant and 

urgent need. Stem from a realistic situation, this paper will overview some critical research 

projects studied on the deposition and erosion along the coastal zone of Vietnam that 

contributes to the strategic orientation of protection, proposed solutions and management for 

sustainable development and planning in coastal zone of Vietnam. 

Key words: erosion, deposition and coastal zone 
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