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Tóm tҳt: Tác ÿ͡ng b̭t lͫi ÿ͇n vùng hͫp l˱u các sông Thao-Ĉà-Lô bao g͛m nhi͉u y͇u
t͙, trong ÿó tác ÿ͡ng do lǊ là nguyên nhân quan tr͕ng nh̭t. LǊ tác ÿ͡ng ÿ͇n vùng h̩ du chͯ
y͇u xṷt phát tͳ 3 nhánh sông này và không ÿ͛ng nh̭t, phͱc t̩p nên vi͏c ÿ˱a ra ÿ˱ͫc t͝ hͫp
lǊ có tác ÿ͡ng b̭t lͫi ÿ͇n vùng hͫp l˱u là mͭc tiêu quan tr͕ng ÿ͋ phͭc vͭ các n͡i dung tính
toán. Bài báo này t̵p trung ÿi sâu phân tích các t͝ hͫp lǊ lͣn, b̭t lͫi da trên 3 con lǊ ÿã
x̫y ra trên thc t͇ vào các năm 1969, 1971 và 1996.
Summary: Adverse impacts to the confluence of the River Da-Thao-Lo include many
factors, including the impact of the flood being the most important reason. Floods affect
downstream mainly derived from three tributaries, the area affected directly by the confluence
of three rivers Da, Thao and Lo. The floods of three rivers being non concurrence, complex,
making the combination of floods, adversely impact the confluence area, being the key
objectives to serve the contents of computing topics. The context of this paper focus deeply
analysis of the combination of adverse floods, based on 3 floods have occurred in the Red
River system in 1969, 1971 and 1996.
I. ĈҺT VҨN Ĉӄ
Vùng hӧp lѭu sông Thao - Ĉà và Lô - Hӗng nҵm ӣ 21005’ ÿӃn 21025’ vƭ ÿӝ Bҳc và
105015’ ÿӃn 105030’ kinh ÿӝ Ĉông thuӝc ÿӏa bàn 3 tӍnh, thành phӕ là Hà Nӝi, Phú Thӑ và
Vƭnh Phúc, có chiӅu dài khoҧng 20km, ÿoҥn sông tӯ ngã ba Thao-Ĉà ÿӃn ngã ba Lô-Hӗng có
dҥng hình chӳ U ngѭӧc, vào mùa lǊ lòng sông rҩt rӝng, nhѭng vào mùa kiӋt thì lòng sông bӏ
thu hҽp rҩt lӟn do các bãi bӗi trên lòng sông. Ĉây là khu vӵc tұp trung lѭu lѭӧng cӫa 3 con
sông lӟn là: sông Thao, sông Ĉà và sông Lô, là khu vӵc hӃt sӭc quan trӑng. Mӑi sӵ biӃn ÿәi
trong ÿoҥn này ÿӅu sӁ gây ҧnh hѭӣng lӟn xuӕng hҥ du, trong ÿó, ÿáng chú ý nhҩt là sӵ an toàn
cӫa hӋ thӕng ÿê ÿiӅu, suy giҧm nѭӟc mùa kiӋt, mҩt ÿҩt canh tác, cҧn trӣ cho giao thông thӫy.
Xuҩt phát tӯ thӵc tӃ ÿó, ÿӇ phөc vө các nӝi dung tính toán tiӃp theo, vӟi mөc ÿích ÿѭa
ra giҧi pháp thích hӧp nhҵm giҧm thiӇu các tác ÿӝng bҩt lӧi do vұn hành hӗ chӭa thѭӧng
nguӗn ÿӃn vùng hӧp lѭu, bài báo này sӁ phân tích các tә hӧp lǊ trên hӋ thӕng sông Hӗng có
thӇ có các tác ÿӝng bҩt lӧi ÿӃn vùng hӧp lѭu Thao-Ĉà-Lô.
II. TӘ HӦP Lǉ TRÊN Hӊ THӔNG SÔNG HӖNG
2.1. Ĉһc ÿiӇm hình thành lǊ trên hӋ thӕng sông Hӗng
Qua các nghiên cӭu [1, 5] có thӇ thҩy nguyên nhân gây lǊ lӟn trên hӋ thӕng sông Hӗng
hҫu nhѭ do hoҥt ÿӝng liên tiӃp hoһc tә hӧp cӫa tӯ 2 loҥi hình thӡi tiӃt trӣ lên. Hoҥt ÿӝng ÿѫn
ÿӝc cӫa 1 loҥi (trӯ bão) chѭa thҩy có khҧ năng gây lǊ lӟn.
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Thӕng kê trong 7 trұn lǊ lӟn trên hӋ thӕng sông Hӗng, chӍ duy nhҩt có 1 trұn lǊ hình thành
do mѭa ÿһc biӋt lӟn ӣ thѭӧng du sông Ĉà, thuӝc phҫn lãnh thә ViӋt Nam, còn 6 trұn lǊ khác
là do mѭa trҧi rӝng khҳp trên cҧ 3 nhánh sông Thao-Ĉà-Lô. Bҧng 1 cho biӃt tә hӧp các hình
thӃ thӡi tiӃt gây mѭa lӟn trên hӋ thӕng sông Hӗng.
Bҧng 1:Tә hӧp các hình thӃ thӡi tiӃt gây mѭa lӟn trên lѭu vӵc sông Hӗng
TT

Thӡi gian

Hình thӃ thӡi tiӃt
phӕi hӧp
-Bão
-Bão tan+CATBD
-DAT+KKL
-DAT+KKL+CATBD
-DAT+CATBD
-RTN+CATBD
-HTNĈ
-DAT+CATBD

1

1-8/ 7/1964

2

7-17/ 8/1971

3

25/7-4/8/1983

4

11/7-10/8/1990 -KKL+RTN
-RTN+XT
-HTNĈ+CATBD
-ATNĈ+CATBD+HTNĈ
-XT
-KKL+RTN

Vùng
mѭa
Lai Châu

Lѭӧng
mѭa (mm)
200-400

ĈiӇm mѭa
/lѭӧng (mm)
Mѭӡng Tè
(424)

300-600

Hà Giang
(600)
ViӋt Lâm
(694)
Bҳc Quang
(1184)
Na Hang
(676)

Lai Châu
Lào Cai
Hà Giang
Lao Cai
Vính Phú
Hà Giang
Lai Châu
Lao Cai
Hà Giang

200-500

Ghi chú: DAT: D̫i áp th̭p; CATBD: Cao áp Thái Bình d˱˯ng; KKL: Không khí l̩nh; RTN: Rãnh
th̭p nóng; HTNĈ: H͡i tͭ nhi͏t ÿͣi; XT: Xoáy thu̵n; ATNĈ: Áp th̭p nhi͏t ÿͣi.

Qua các nghiên cӭu [1,5] cho thҩy: Năm có mѭa lӟn chѭa hҷn ÿã có lǊ lӟn. ĈiӅu này
ÿѭӧc sӕ liӋu chӭng minh vào các năm 1969, 1986 và năm 1971. Năm 1969 và 1986 lѭӧng
mѭa ÿo ÿѭӧc lӟn hѫn rҩt nhiӅu so vӟi năm 1971 trên hӋ thӕng sông Hӗng, nhѭng trұn lǊ lӏch
sӱ năm 1971 lӟn hѫn nhiӅu so vӟi trұn lǊ các năm 1969, 1986.
2.2. Ĉһc ÿiӇm lǊ trên hӋ thӕng sông Hӗng
Theo tài liӋu thӕng kê (1956-2002) vӅ tәng lѭӧng lǊ, ÿӕi vӟi lǊ sông Hӗng tҥi Sѫn Tây,
sông Ĉà có lѭӧng ÿóng góp ÿáng kӇ nhҩt, chiӃm 49,3%, sông Lô và sông Thao có lѭӧng ÿóng
góp xҩp xӍ nhau, sông Lô 21% (chѭa kӇ sông Chҧy) và sông Thao 20%. Tuy nhiên, tùy theo
diӉn biӃn và phân bӕ mѭa mà tӹ trӑng có thӇ thay ÿәi.
KӃt quҧ thӕng kê thӡi gian xuҩt hiӋn lǊ lӟn nhҩt trong năm cho thҩy rҵng lǊ lӟn nhҩt có
thӇ xuҩt hiӋn ӣ các tháng mùa lǊ vӟi tҫn suҩt và ÿӝ lӟn khác nhau tùy theo các trҥm. Bҧng 2
cho thҩy các trұn lǊ ÿһc biӋt lӟn xҧy ra trên lѭu vӵc sông Hӗng tӯ năm 1956-2002. Bҧng 3
cho thҩy tӹ lӋ tәng lѭӧng lǊ cӫa các nhánh sông so vӟi sông Hӗng tҥi Sѫn Tây.
Bҧng 2: Thӕng kê các trұn lǊ ÿһc biӋt lӟn xҧy ra trên lѭu vӵc sông Hӗng
Hòa Bình

Yên Bái

Loҥi lǊ

Tuyên Quang

Sѫn Tây

LǊ lӏch sӱ

3

21.600

10.100

11.700

37.800

Thӡi gian

18/8/1996

15/8/1968

15/8/1971

21/8/1971

Qmax (m /s)

2

Hòa Bình

Yên Bái

Loҥi lǊ

Tuyên Quang

Sѫn Tây

LǊ lӟn thӭ 2

3

21.000

9.860

8.490

34.250

Thӡi gian

19/8/1945

20/8/1971

26/8/1986

21/8/1945

Qmax (m /s)
Loҥi lǊ

LǊ lӟn thӭ 3

3

17.200

8.450

Thӡi gian

9/7/1964

26/8/1986

Qmax (m /s)

28.900
17/8/1989

13/8/1969

Bҧng 3: Tӹ lӋ tәng lѭӧng lǊ các nhánh so vӟi sông Hӗng tҥi Sѫn Tây
Con lǊ

Sѫn Tây/S.Hӗng
W (tӹ)

Tӹ

Hòa Bình/S.Ĉà
W (tӹ)

Tӹ

lӋ(%)

Vө Quang/S.Lô

Yên Bái/S.Thao

W (tӹ)

W (tӹ)

lӋ(%)

Tӹ

Tӹ

lӋ(%)

lӋ(%)

1969

32,842

100

5,651

17,2

8,731

26,6

16,788

51,1

1971

34,978

100

14,23

40,7

10,813

30,9

8,46

2,2

1996

28,116

100

16,534

58,8

6,735

24,0

6,72

23,9

2.3. Tә hӧp lǊ trên hӋ thӕng sông Hӗng
Các hình thӃ gây mѭa trên lѭu vӵc sông Hӗng xҧy ra trên mӝt lãnh thә rӝng nên lǊ trên
các sông Thao, Ĉà, Lô thѭӡng xuҩt hiӋn cùng thӡi gian, nhѭng quy mô lǊ thѭӡng khác nhau.
Do ÿó, tҥo ra nhӳng tә hӧp lǊ thӵc tӃ khác nhau, trong ÿó có nhӳng tә hӧp nguy hiӇm gây lǊ
rҩt lӟn ӣ hҥ lѭu sông Hӗng, trong ÿó bao gӗm cҧ vùng hӧp lѭu Thao-Ĉà-Lô.
Nhӳng trұn lǊ có mӵc nѭӟc tҥi Hà Nӝi bҵng hoһc vѭӧt mӵc nѭӟc thiӃt kӃ 13,4m thѭӡng
do lǊ lӟn cӫa 2 hay 3 sông hình thành. Thӵc tӃ ÿã xҧy ra các trұn lǊ nguy hiӇm trên hӋ thӕng
sông vào các năm 1945, 1968, 1969, 1971, 1996. Bҧng 4 cho thҩy các tә hӧp lǊ ÿã xҧy ra và
có thӇ xҧy ra trên hӋ thӕng sông Hӗng
Bҧng 4: Các tә hӧp lǊ trên hӋ thӕng sông Hӗng
Dҥng tә

Năm xuҩt hiӋn

hӧp lǊ

lǊ lӟn

Quy mô lǊ trên hӋ thӕng
Sông Ĉà

Sông Thao

Sông Lô

1

1945

LǊ l͓ch s͵

Tѭѫng ÿӕi lӟn

Tѭѫng ÿӕi lӟn

2

1971

LǊ lӟn

LǊ rҩt lӟn

LǊ l͓c s͵

3

1968

LǊ nhӓ

LǊ l͓ch s͵

LǊ nhӓ

4

1969

LǊ lӟn

LǊ vӯa

LǊ lӟn

5

1996

LǊ l͓ch s͵

LǊ vӯa

LǊ vӯa

6

Chѭa xҧy ra

LǊ l͓ch s͵

LǊ vӯa và nhӓ

LǊ l͓ch s͵

7

Chѭa xҧy ra

LǊ l͓ch s͵

LǊ l͓ch s͵

LǊ vӯa và nhӓ

8

Chѭa xҧy ra

LǊ l͓ch s͵

LǊ l͓ch s͵

LǊ l͓ch s͵

Các tә hӧp lǊ dҥng 6,7,8 chѭa xҧy ra trong hѫn 90 năm qua, nhѭng trұn lǊ lӟn tháng
8/1996 do trұn bão sӕ 4 gây ra có hình thӃ thӡi tiӃt rҩt nguy hiӇm, tiӅm ҭn khҧ năng xuҩt hiӋn
tә hӧp lǊ lӟn rҩt bҩt lӧi.
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III. PHѬѪNG PHÁP XÂY DӴNG TӘ HӦP Lǉ TRÊN Hӊ THӔNG SÔNG HӖNG
Trong phҥm vi bài báo này, chúng tôi xin giӟi thiӋu mӝt sӕ phѭѫng pháp xây dӵng tә
hӧp lǊ phөc vө nghiên cӭu nhѭ:
- Phѭѫng pháp 1: Xuҩt phát tӯ yêu cҫu phòng lǊ hҥ du, lҩy tҫn suҩt lѭu lѭӧng cӫa trҥm
khӕng chӃ tҥi vӏ trí kiӇm soát lǊ ӣ hҥ lѭu làm tҫn suҩt thiӃt kӃ chӕng lǊ. Cho rҵng tҫn suҩt
tәng lѭӧng w TmaxP bҵng tҫn suҩt ÿӍnh lǊ QmaxP và các giá trӏ này ÿѭӧc xác ÿӏnh qua các ÿѭӡng
tҫn suҩt. Vӟi các nhánh thѭӧng lѭu, chӑn các dҥng lǊ thӵc ÿo ÿiӇn hình, tính tӹ lӋ Qmax cӫa
các nhánh so vӟi Qmax tҥi trҥm khӕng chӃ cho tӯng trұn lǊ.
Tính hӋ sӕ thu phóng cӫa lǊ thiӃt kӃ so vӟi lǊ ÿiӇn hình tҥi trҥm khӕng chӃ tӯ ÿó thu
phóng cho các nhánh.
- Phѭѫng pháp 2: Tѭѫng tӵ phѭѫng pháp trên, nhѭng không dùng giҧ thiӃt Qmax và W
cùng tҫn suҩt, mà Qmaxp và Wp ÿѭӧc xác ÿӏnh theo quan hӋ Qmax-W tӯ các con lǊ thӵc ÿo ÿiӇn
hình.
- Phѭѫng pháp 3: Tә hӧp theo Monte–Carlo: Ĉây là phѭѫng pháp tѭѫng ÿӕi phӭc tҥp,
khӕi lѭӧng tính toán nhiӅu.
2 phѭѫng pháp trên tính toán ÿѫn giҧn hѫn, nhѭng cǊng thӇ hiӋn ÿѭӧc tә hӧp lǊ cҫn
thiӃt cho bài toán nghiên cӭu. Vì vұy trong phҥm vi bài báo này, chúng tôi sӁ áp dөng phѭѫng
pháp 1 ÿӇ tính toán lӵa chӑn các tә hӧp lǊ.

IV. PHÂN TÍCH LӴA CHӐN TRҰN Lǉ TÍNH TOÁN TӘ HӦP
Do tính phӭc tҥp cӫa các tә hӧp lǊ trên lѭu vӵc sông Hӗng, con lǊ cҫn ÿѭa vào tính toán
là tә hӧp cӫa các lǊ thành phҫn, gӗm rҩt nhiӅu tә hӧp cҫn tính toán. Khu vӵc nghiên cӭu là
vùng hӧp lѭu cӫa 3 con sông: Thao, Ĉà và sông Lô nҵm dѭӟi hҥ lѭu cӫa 3 nhánh sông, ÿӗng
thӡi nҵm ӣ hҥ lѭu các hӗ chӭa lӟn, do vұy lǊ ӣ ÿây chӏu tác ÿӝng ÿӗng thӡi cӫa tә hӧp dòng
vào các hӗ chӭa và khu giӳa và chӏu tác ÿӝng cӫa sӵ vұn hành hӗ chӭa. Tuy nhiên trong bài
báo này, chúng tôi chѭa xét ÿӃn tác ÿӝng cӫa hӗ chӭa, mà chӍ xét tә hӧp dòng chҧy tӯ các
nhánh.
Nhѭ ÿã trình bày ӣ phҫn trên, trong phҥm vi bài báo này, chúng tôi sӱ dөng phѭѫng
pháp thu phóng lǊ thiӃt kӃ theo các dҥng lǊ ÿiӇn hình. Rҩt nhiӅu nghiên cӭu vӅ phòng chӕng
lǊ [1,5] ÿã thӕng nhҩt lӵa chӑn dҥng lǊ ÿiӇn hình cӫa hӋ thӕng sông Hӗng là lǊ lӟn nhҩt các
năm 1969, 1971 và 1996. Ngoài ra, ÿӇ làm sáng tӓ vӅ mӭc ÿӝ xói lӣ và bӗi lҳng lòng dүn khu
vӵc hӧp lѭu sông Thao-Ĉà-Lô, bài báo ÿã phân tích sӕ liӋu ÿo ÿҥc mһt cҳt hàng năm cӫa Cөc
quҧn lý Ĉê ÿiӅu và PCLB, các báo cáo nghiên cӭu liên quan [6,7].
VӅ tҫn suҩt lǊ, vӟi mөc ÿích ÿánh giá tác ÿӝng cӫa lǊ ÿӃn vùng hӧp lѭu các sông ThaoĈà-Lô và vùng hҥ lѭu, bài báo chӑn tҫn suҩt lǊ 0,2%, vӟi ÿӝ lһp lҥi T=500 năm tҥi Sѫn Tây
theo vӟi tiêu chuҭn phòng chӕng lǊ hӋ thӕng sông Hӗng - sông Thái Bình theo QuyӃt ÿӏnh sӕ
92/2007/QĈ-TTg. Ĉây có thӇ coi là tә hӧp bҩt lӧi cho phòng chӕng lǊ. Còn lǊ có tác ÿӝng
thѭӡng xuyên là tә hӧp lǊ ӭng vӟi lǊ tҥi Sѫn Tây có tҫn suҩt P=10%, tѭѫng ÿѭѫng lǊ thӵc ÿo
năm 1996.
Dҥng lǊ ÿiӇn hình là lǊ các năm 1969, 1971, 1996, có tҫn suҩt lҫn lѭӧt là P= 2; 5 và 8%.
Con lǊ 1971 xuҩt hiӋn lǊ lӟn trên cҧ 3 nhánh, trong ÿó sông Lô là lǊ lӏch sӱ. LǊ 1996 trên
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sông Ĉà xuҩt hiӋn lǊ lӏch sӱ, còn 2 sông kia là lǊ lӟn. LǊ năm 1969 trên sông Thao xuҩt hiӋn
lǊ vӯa và 2 nhánh kia xuҩt hiӋn lǊ lӟn.
- Tә hӧp lǊ thӵc ÿo dҥng lǊ năm 1969, 1971 và 1996: Sӕ liӋu lǊ ÿӇ phân tích tә hӧp là
sӕ liӋu ÿã ÿѭӧc hoàn nguyên. Tә hӧp lǊ thӵc tӃ các nhánh sông cӫa năm ÿiӇn hình chӍ ra trên
hình 1a,b,c. TiӃn hành tính toán thu phóng cho các con lǊ ÿiӇn hình
+ Tung ÿӝ ÿӍnh lǊ thu phóng vӟi hӋ sӕ K1:

K1

Qmax P
Qmax dh

(1)

+ Tung phҫn còn lҥi cӫa quá trình ÿѭӧc thu phóng vӟi hӋ sӕ Ki:

Ki

W p  Wdh*
Wdh  Wdh*

(2)

Trong ÿó:
Qmax - lѭu lѭӧng ÿӍnh lǊ tính toán; Qmaxdh - lѭu lѭӧng ÿӍnh lǊ tӯ quá trình lǊ ÿiӇn hình;
WP - tәng lѭӧng lǊ tính toán thӡi ÿoҥn i (1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 20 ngày);
Wdh - tәng lѭӧng lǊ tӯ quá trình lǊ ÿiӇn hình ӭng vӟi các thӡi ÿoҥn tѭѫng ӭng;
KӃt quҧ thu ÿѭӧc lǊ vào các hӗ chӭa dҥng các năm ÿiӇn hình (hình 1a,b,c)

Hình 1a. Tә hӧp lǊ thӵc ÿo dҥng lǊ năm 1969 trên hӋ thӕng sông Hӗng

Hình 1b. Tә hӧp lǊ thӵc ÿo dҥng lǊ năm 1971 trên hӋ thӕng sông Hӗng
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Hình 1c. Tә hӧp lǊ thӵc ÿo dҥng lǊ năm 1996 trên hӋ thӕng sông Hӗng
- Tә hӧp lǊ tҫn suҩt 0,2% dҥng lǊ năm 1969, 1971 và 1996: Tính toán các tә hӧp lǊ
phù hӧp vӟi tiêu chuҭn phòng chӕng lǊ hӋ thӕng sông Hӗng - sông Thái Bình theo QuyӃt ÿӏnh
sӕ 92/2007/QĈ-TTg, giai ÿoҥn 2010 - 2015: Bҧo ÿҧm chӕng lǊ có chu kǤ 500 năm (tҫn suҩt
0,2%), lѭu lѭӧng tѭѫng ӭng tҥi Sѫn Tây 48.500 m3/s, kӃt quҧ thӇ hiӋn trên hình 3a,b,c.

Hình 3a. Tә hӧp lǊ P=0,2% dҥng lǊ năm 1969 trên hӋ thӕng sông Hӗng

Hình 3b. Tә hӧp lǊ P=0,2% dҥng lǊ năm 1971 trên hӋ thӕng sông Hӗng
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Hình 3c. Tә hӧp lǊ P=0,2% dҥng lǊ năm 1996 trên hӋ thӕng sông Hӗng
- Tә hӧp lǊ tҫn suҩt 10% dҥng lǊ năm 1969, 1971 và 1996: kӃt quҧ tính toán ÿѭӧc thӇ
hiӋn trong các hình 4a,b,c.

Hình 4a. Tә hӧp lǊ P=10% dҥng lǊ năm 1969 trên hӋ thӕng sông Hӗng

Hình 4b. Tә hӧp lǊ P=10% dҥng lǊ năm 1971 trên hӋ thӕng sông Hӗng
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Hình 4c. Tә hӧp lǊ P=10% dҥng lǊ năm 1996 trên hӋ thӕng sông Hӗng
V. KӂT LUҰN
Nghiên cӭu ÿánh giá tác ÿӝng bҩt lӧi ÿӃn vùng hӧp lѭu các sông Thao-Ĉà-Lô bao gӗm
nhiӅu yӃu tӕ, trong ÿó yӃu tӕ tác ÿӝng do lǊ ÿӃn vùng hӧp lѭu là nguyên nhân quan trӑng
hàng ÿҫu. Mһt khác, vùng hӧp lѭu sông Thao-Ĉà và Lô-Hӗng chӏu tác ÿӝng trӵc tiӃp cӫa tә
hӧp lǊ 3 nhánh sông Thao, sông Ĉà và sông Lô, ÿӗng thӡi chӏu tác ÿӝng trӵc tiӃp do vұn hành
hӋ thӕng hӗ chӭa. Vì vұy, lǊ xҧy ra tҥi khu vӵc này không ÿӗng nhҩt và phӭc tҥp.
Qua phân tích các kӃt quҧ nghiên cӭu [1,5,6,7], chúng tôi ÿã lӵa chӑn 3 dang lǊ ÿiӇn
hình lӟn nhҩt xuҩt hiӋn trong các năm 1969,1971 và 1996 ÿӇ phөc vө phân tích và lӵa chӑn ra
các tә hӧp lǊ bҩt lӧi cho vùng hӧp lѭu các sông Thao-Ĉà-Lô. Vӟi mөc tiêu sӕ mӝt là ÿҧm bҧo
an toàn cho Hà Nӝi và các vùng phө cұn, trong ÿó có vùng hӧp lѭu các sông Thao-Ĉà-Lô. Do
ÿó, trong phҥm vi bài báo này, viӋc xác ÿӏnh tә hӧp lǊ bҩt lӧi ÿѭӧc dӵa trên tiêu chí an toàn
phòng chӕng lǊ, ÿê ÿiӅu theo QuyӃt ÿӏnh sӕ 92/2007/QĈ-TTg, tѭѫng ӭng vӟi tҫn suҩt chӕng
lǊ có chu kǤ 500 năm (tҫn suҩt 0,2%) tҥi Sѫn Tây.
Ngoài ra, trong phҥm vi bài báo, chúng tôi cǊng tính toán tә hӧp lǊ bҩt lӧi vӟi các dҥng
lǊ ÿiӇn hình ÿã chӑn, tѭѫng ӭng vӟi tҫn suҩt p=10%. Ĉây là tҫn suҩt gây bҩt lӧi lӟn, thѭӡng
xuyên ÿӃn các hoҥt ÿӝng trên bãi sông, bӡ sông và ÿê ÿiӅu.
Ӣ ÿây, bài báo mӟi chӍ ÿӅ cұp ÿӃn vҩn ÿӅ phân tích các tә hӧp lǊ có thӇ gây bҩt lӧi cho
vùng hӧp lѭu các sông Thao-Ĉà-Lô. ViӋc xác ÿӏnh các giá trӏ ÿӏnh lѭӧng cӫa tӯng tә hӧp lǊ
theo dҥng ÿiӇn hình trên có tác ÿӝng bҩt lӧi nhѭ thӃ nào? tҥi sao bҩt lӧi? ÿӃn vùng hӧp lѭu
Thao-Ĉà-Lô khi có sӵ tác ÿӝng cӫa hӋ thӕng hӗ chӭa thѭӧng nguӗn sӁ ÿѭӧc chúng tôi ÿӅ cұp
trong kӃt quҧ nghiên cӭu cӫa ÿӅ tài KC.08.02/11-15 trong thӡi gian tӟi ÿây.
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