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NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN NGẬP ÚNG KHU VỰC QUẬN 12 – THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH BẰNG MÔ HÌNH MIKE FLOOD 

Trần Tuấn Hoàng[1], Ngô Nam Thịnh[1], Võ Thị Thảo Vi[1] và Phạm Quốc Phương[2] 

 Phân viện Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu[1] 

Trung tâm Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý thành phố Hồ Chí Minh[2]  

 

Tóm tắt: Nghiên cứu tính toán ngập úng cho lưu vực quận 12 – thành phố Hồ 

Chí Minh bằng mô hình Mike Flood nhằm tìm ra nguyên nhân ngập và giải pháp giảm 

ngập, phục vụ công tác quy hoạch xây dựng và tiêu thoát nước đô thị. Trong nghiên 

cứu này đã sử dụng các mô hình như: Mike 11 HD tính toán dòng chảy trên sông, 

kênh, rạch, có xét đến công trình cống ngăn triều. Mike 21Fm tính toán dòng chảy 

tràn bề mặt từ dữ liệu địa hình Lidar (2,5x2,5m) và công trình đê ngăn triều ven sông. 

Mike Urban mô phỏng mạng lưới thoát nước đô thị từ dữ liệu hiện trạng cống ở quận 

12. Mike Flood thực hiện tính toán kết nối 3 mô hình Mike 11HD, Mike 21FM và Mike 

Urban.  

Ngập được mô phỏng theo các kịch bản chính: mưa vượt thiết kế, mực nước biển 

dâng (NBD) và lũ từ thượng nguồn tăng. Kết quả tính toán được so sánh với số liệu 

ngập thực tế cho kết quả khá tốt và đưa ra một số giải pháp giảm ngập cho khu vực 

quận 12 ở các tuyến đường thường xuyên ngập như Nguyễn Văn Quá, Phan Văn Hớn, 

Quốc Lộ 1A,…. 

Từ khóa: ngập, quận 12, Lidar 

1. Mở đầu  

Do những thiệt hại do ngập lụt gây ra đối với con người, kinh tế, xã hội rất lớn 

nên rất cần có những giải pháp hữu hiệu giúp giảm thiểu những thiệt hại do ngập lụt 

gây ra. Để có thể hạn chế những thiệt hại này, rất cần có một nghiên cứu tính toán 

bằng mô hình tổng hợp các yếu tố đề tìm ra nguyên nhân và giải pháp tốt nhất. Và việc 

tính toán hoặc dự báo được ngập lụt là một yếu tố rất quan trọng phục vụ cho nhà quản 

lý, lãnh đạo quyết định xử lý. Do vậy, đề tài sẽ tập trung nghiên cứu tính toán ngập lụt 

do triều, mưa, trong nghiên cứu này này sẽ chọn một tiểu lưu vực thuộc lưu vực Tham 

Lương – Bến Cát, cụ thể khu vực thuộc quận 12, ở TPHCM để có kết quả phục vụ hỗ 

trợ lãnh đạo, nhà quản lý đô thị có cái nhìn tổng thể nguyên nhân, chi tiết từng khu vực 

hơn và sẽ nhân rộng tính toán này cho từng lưu vực và dần ứng dụng cho toàn thành 

phố khi hội đủ điều kiện như các hệ thống cống thoát nước được cập nhật đầy đủ dữ 

liệu, các công trình trọng điểm chống ngập đi vào hoạt động toàn diện. 

2. Phương pháp và số liệu sử dụng 

2.1. Phương pháp 

Bài báo này sử dụng các phương pháp khác nhau sau đây: 

- Phương pháp kế thừa, tổng hợp, phân tích và thống kê được sử dụng để tính toán 

các số liệu cơ bản như số liệu mưa, triều, lũ và các thông số công trình của các dự 

án của các đề tài trước đây và của nghiên cứu này.  

- Phương pháp khảo sát : sử dụng thước dây, dây thừng và vật nặng để đo độ sâu, 
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chiều rộng các kênh nhỏ bổ sung cho khu vực nghiên cứu.  

- Phương pháp bản đồ : sử dụng để trích xuất các bản đồ cho khu vực nghiên cứu từ 

các bản đồ hành chính cho các lớp phân vùng phường xã, đường xá, các công trình 

cống, hố ga,... và các bản đồ DEM, Lidar của toàn khu vực Thành phố. 

- Phương pháp mô hình hóa : sử dụng các mô hình Mike Flood để tính toán ngập 

lụt, trong bộ mô hình này được sử dụng coupling từ 3 mô hình Mike 11 HD, Mike 

21 và Mike Urban. 

2.2 Số liệu sử dụng 

- Dữ liệu bản đồ Lidar: Thu thập dữ liệu về bản đồ, dữ liệu ảnh viễn thám,…. và 

đã thiết lập được dữ liệu độ cao số địa hình (Lidar) cho khu vực nghiên cứu với độ 

phân giải cao (2,5x2,5m); 

- Thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp các dữ liệu về khí tượng thủy văn và hệ 

thống công trình thoát nước cũng như về các điểm ngập úng trong khu vực nghiên cứu; 

- Khảo sát bổ sung các số liệu địa hình sông, mặt cắt sông, đo đạc lưu lượng cho 

2 vị trí sông Sài Gòn ngay khu vực nghiên cứu; cụ thể là đã khảo sát sông Vàm Thuật 

bổ sung cho khu vực nghiên cứu cũng như dữ liệu đã thu thập cho toàn lưu vực hạ lưu 

sông Sài Gòn – Đồng Nai. Khảo sát các tuyến cống thoát nước, hố ga thu nước, đê dọc 

sông Sài Gòn, Vàm Thuật và Tham Lương,….; khảo sát các vị trí công trình ngăn triều 

cường và các cửa xả dọc tuyến sông trong khu vực nghiên cứu. Khảo sát các điểm 

ngập trong khu vực nghiên cứu cho mùa mưa năm 2014 và mùa khô 2015, kết qua cho 

thấy khu vực nghiên cứu không có ngập trong mùa khô ( không ngập do triều) vì đã có 

các đê ngăn triều hoạt động hiệu quả; 

- Số liệu mưa tính toán cho khu vực nghiên cứu:  

 
Hình 1. Vũ lượng ký ngày 6/9/2014 

 

 
Hình 2. Hệ thống kênh rạch trong Mike11 

 
Hình 3. Mạng lưới thoát nước Q12 

 
Hình 4. Địa hình độ cao quận 12 
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3. Kết quả 

Các thông số cần hiệu chỉnh của mô hình như thời gian chảy truyền, hệ số thấm, hệ số 

tổn thất, hệ số nhám lòng cống và kênh rạch… đã được hiệu chỉnh qua đợt ngập do 

mưa triều thực tế trong đợt mưa ngày 6/9/2014. Bài báo này không đề cập đến kỹ thuật 

mô hình mà chỉ tập trung vào việc giới thiệu kết quả đã đạt được. 

Bảng 1. Thống kê ngập tại quận 12 ngày 6/9/2014 (SN là viết tắt của số nhà) 

Tên đường 
Phạm vi ngập Độ sâu ngập 

(m) 

Diện tích  

ngập (m2) Từ Đến 

Phan Văn Hớn SN 355 SN 289 0,30 1.200 

Nguyễn Văn Quá SN 355 SN 289 0,30 1.200 

Quốc lộ 1A SN 1866 SN 1966 0,20 3.000 

3.1 Kết quả ngập tại đường Quốc lộ 1A 

Ngày 6/9/2014, Đường Quốc lộ 1A bị ngập từ số nhà 1866 đến 1966 thường 

xuyên bị ngập (từ Lê Thị Riêng đến đường Quang Trung). 

Trong trận mưa ngày 6/9/2014, tổng độ sâu ngập đoạn từ đường Lê Thị Riêng 

đến đường Quang Trung có thể đạt đến 40cm. Kết quả tính toán tổng độ sâu ngập trên 

đoạn đường này cho thấy nước bắt đầu dâng sau gần 35 phút mưa, khi cường độ mưa 

tăng nhanh đến cực đại 

3.2 Kết quả ngập tại đường Nguyễn Văn Quá  

        Ngày 6/9/2014, Đường Nguyễn Văn Quá bị ngập từ số nhà 289 đến số nhà 355. 

Đoạn đường này thuộc khu vực thướng xuyên bị ngập của đường Nguyễn Văn Quá từ 

Đông Hưng Thuận 10B (ĐHT 10B) đến Đông Hưng Thuận 10 (ĐHT 10). 

Trong trận mưa ngày 6/9/2014, đường Nguyễn Văn Quá bị ngập đoạn từ ĐHT 

10B đến ĐHT 10 với tổng độ sâu ngập đạt đến 38cm. Diễn biến tổng độ sâu ngập trên 

đường cho thấy nước bắt đầu chảy tràn trên đường sau gần 30 phút mưa. So với đoạn 

ngập trên Quốc lộ 1A, đường Nguyễn Văn Quá bị ngập sớm 10 phút và nước rút tốt 

hơn trên Quốc lộ 1A. 

3.3 Kết quả ngập đường Phan Văn Hớn 

Ngày 6/9/2014, Đường Phan Văn Hớn bị ngập từ số nhà 289 đến số nhà 355, 

đoạn đường này thuộc khu vực thường xuyên bị ngập trên đường Phan Văn Hớn từ 

đường Quốc lộ 1A đến đường Tân Thới Nhất 8 (TTN 8). 

      Trong trận mưa ngày 6/9/2014, đường Phan Văn Hớn bị ngập từ số nhà 289 đến số 

nhà 355, đoạn này thuộc khu vực ngập thường xuyên trên đường Phan Văn Hớn từ 

Quốc lộ 1A đến đường Tân Thới Nhất 8 với tổng độ sâu ngập đạt đến gần 45cm. Diễn 

biến tổng độ sâu ngập trên đường cho thấy nước bắt đầu chảy tràn trên đường sau 35 

phút mưa. So với đoạn ngập trên Quốc lộ 1A, đường Phan Văn Hớn bị ngập sớm hơn 

5 phút nhưng tổng độ sâu ngập lớn hơn gần 10cm 

3.4 Kết quả về giải pháp giảm ngập  

Trong nghiên cứu này, giải pháp giảm ngập được đưa ra từ những phân tích, 

đánh giá diễn biến ngập tính toán từ mô hình Mike Flood. Nhằm giảm ngập cho 3 con 
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đường trên địa bàn quận 12 là Quốc lộ 1A, Nguyễn Văn Quá và Phan Văn Hớn, bộ 

thông số mô hình Mike Urban đã được thiết lập tăng kích thước cống từ 60cm theo 

hiện trạng 2014 lên 100cm tại 3 con đường này. 

Trên tuyến đường Quốc lộ 1A từ Lê Thị Riêng đến Quang Trung đã giảm ngập 

thấy rõ. Cả đoạn đường này hầu như không còn nơi nào ngập sâu như hiện trạng. Độ 

sâu ngập lớn nhất đã giảm 10cm so với hiện trạng 2014 và nước rút tốt (hình 10). 

Trên đường Nguyễn Văn Quá, đoạn từ đường Đông Hưng Thuận 10B đến Đông 

Hưng Thuận 10 đã có sự giảm ngập so với hiện trạng 2014. Hình 11 thể hiện rõ nước 

trên đường được thoát tốt xuống kênh. Tổng độ sâu ngập sâu nhất trên cả đoạn đường 

này đã giảm từ 38cm ở hiện trạng 2014 xuống còn 26cm (hình 12). 

Trên đường Phan Văn Hớn, từ Quốc lộ 1A đến đường Tân Thới Nhất 8 đã có sự 

giảm ngập so với hiện trạng 2014 nhưng độ sau ngập tại đây vẫn còn sâu ở mức 43cm. 

Hình 14 thể hiện rõ nước trên đường bắt đầu dâng muộn hơn 10 phút so với hiện trạng 

nhưng nước vẫn còn thoát chậm sau mưa. Tổng độ sâu ngập trên cả đoạn đường này 

đã giảm từ 45cm ở hiện trạng xuống còn 40cm. Cần có thêm nhiều nghiên cứu về công 

trình tiêu thoát nước và địa hình ở khu vực này để đưa ra các giải pháp giảm ngập hiệu 

quả hơn cho đoạn đường này. 

 

Hình 5. Tổng độ sâu ngập tại quận 12 ngày 6/9/2014 

 

Hình 6. Tổng độ sâu ngập tại quốc lộ 1A 

.  

Hình 7. Tổng độ sâu ngập tại đường Nguyễn Văn Quá đoạn ĐHT 10B – ĐHT 10 

 

Commented [N1]: Cái gì? 
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Hình 8. Tổng độ sâu ngập tại đường Phan Văn Hớn đoạn Quốc lộ 1A – TTN 8 

 

Hình 9. Tổng độ sâu ngập tại quốc lộ 1A  

 

Hình 10. So sánh tổng độ sâu ngập hiện trạng và giải pháp trên quốc lộ 1A 

 

Hình 11. Tổng độ sâu ngập tại Nguyễn Văn Quá  

 

Hình 12. So sánh tổng độ sâu ngập đường Nguyễn Văn Quá 

Commented [N2]: Cái gì? 
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Hình 13. Tổng độ sâu ngập tại Phan Văn Hớn 

 

Hình 14. So sánh tổng độ sâu ngập đường Phan Văn Hớn 

 

Hình 15. Bản đồ độ sâu ngập quận 12 – KB hiện trạng 

 

 

Hình 1.  Bản đồ độ sâu ngập quận 12 – KB giải pháp 

 

 

 

Commented [N3]: Cái gì? 

Commented [N4]: Cái gì? 
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4. Kết luận – Kiến nghị 

Từ kết quả nghiên cứu tính toán ngập lụt cho quận 12 thành phố Hồ Chí Minh 

đợt mưa ngày 6/9/2014 ta thấy: 

- ViệcKết quả kết hợp 3 mô hình để tính toán ngập cho kết quả gần với thực tế. 

- Kết quả tính toán ngập của mô hình Mike Flood sau khi có giải pháp được đưa 

ra đã thực hiện được yêu cầu giảm ngập cho khu vực quận 12. Thực hiện theo 

giải pháp trên, tổng độ sâu ngập tại 2 điểm ngập trên đường Quốc lộ 1A và 

Nguyễn Văn Quá sẽ giảm xuống từ 10 – 12cm so với hiện trạng.  

Qua kết quả nghiên cứu này, cũng có thể thấy một số vấn đề cần khắc phục nhằm 

giảm ngập cho khu vực nghiên cứu:  

- Hệ thống thoát nước có kích thước nhỏ, không đáp ứng được khả năng dẫn 

nước. 

- Khu vực các phường An Phú Đông, Thạnh Xuân, Thạnh Lộc cần có các trạm 

bơm để giảm lượng nước mưa lớn khi  triều cường xuất hiện sẽ gây ngập cho 

khu vực này. 

- Mở rộng và tăng cường nạo vét hệ thống kênh rạch để đảm bảo dòng chảy và 

khả năng trữ nước trong hệ thống. 

-  Lắp đặt thêm các trạm bơm công suất lớn để thoát nước ra hệ thống kênh rạch  

- Đặc biệt là thường xuyên thu gom rác tại các hố ga thu nước, và tuyên truyền 

cho người dân ý thức quản lý các hố ga thông thoáng cho việc thoát nước. Cần 

các biện pháp chế tài các hộ kinh doanh vỉa hè đã lấp các hố ga tránh mùi hôi 

làm nghẽn đường thoát nước, gây ngập cục bộ. 

- Cần có thêm các giải pháp giảm ngập cho đoạn đường Phan Văn Hớn đang 

ngập vì địa hình nơi đây bị trũng so với địa hình xung quanh. 
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[3]. DHI, 2014, MIKE FLOOD Modelling of 

Urban Flooding. 

[4] TCXDVN 51:2008 Thoát nước và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế, Bộ 

xây dựng, 2008. 

[5] Dự án cải tạo kênh Tham Lương -  Bến Cát Rạch - Nước Lên 

[7]http://www.phongchonglutbaotphcm.gov.vn/?id=5&m=10/2014. 

 
Sumary 

The simulation inudate in District 12 - Ho Chi Minh City by Mike Flood model, that is 

the finding the cause flooding (tides, rain or flow uptream) and solutions reduce flooding,  the 

planned construction and urban drainage. In this study, Mike 11 HD calculate the flow in the 

river and wiev/culvet. Mike 21FM calculate the overflow surface topography of Lidar data 

(2,5x2,5m) and dikes along the river. Mike Urban simulate urban drainage network data in 

District 12. Mike Flood calculations coupling 3 models Mike 11HD, Mike 21FM and Mike 

Urban. 

Formatted: English (United States)
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In this study, simulated flooded of scenarios: rain beyond design, sea level rise and 

flow upstream increase. That results are compared with monitoring inudation data for good 

and offers some solutions to reduce flooding in the District 12 such as inudation on Nguyen 

Van Qua street, Phan Van Hon street, National hightway (Quoc Lo 1A). 

Keywords: Mike Flood, Lidar, district 12 

 

Kính gửi tác giả! 

Để bài báo này được đăng (điều kiện cần, điều kiện đủ là phải chờ ý kiến phản biện), 

trước hết cần phải sửa chữa bổ sung những vấn đề sau: 

1) Hình vẽ và bảng biểu được đánh số thứ tự và được viện dẫn đến trong bài viết. 

Đặc biệt là phải được giải thích để cho những bảng biểu và hình vẽ biết nói, 

đừng để nó câm như thế này; 

2) Tài liệu tham khảo phải đủ thông tin: Tên tác giả, năm xuất bản, tên tài liệu, 

Loại ấn phẩm (Sách? Tạp chí? Đề tài? Dự án), nơi xuất bản, trang. Tài liệu 

được sắp xếp theo Alphabet của tên người Việt và của họ người nước ngoài. 

Những tài liệu thuộc tổ chức được xếp đầu rồi đến người Việt, cuối cùng là 

người nước ngoài. Và CÁC TÀI LIỆU NÀY PHẢI ĐƯỢC VIỆN DẪN 

TRONG BÀI VIẾT, NẾU KHÔNG CÓ TÀI LIỆU NÀY BỊ BỎ. Trong 7 tài 

liệu trên chr có tài liệu số 7 đạt yêu cầu. 

3) Dịch tên bài viết và tên cơ quan sang tiếng Anh 

Rất mong nhận được sự hợp tác 

 

 


