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PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHU VỰC RỦI RO LŨ BÙN
ĐÁ DỰA VÀO BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH
Vũ Bá Thao1, Nguyễn Trung Kiên2

Tóm tắt: Trong các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra ở miền núi phía Bắc Việt Nam, lũ bùn
đá là loại hình thiên tai gây thiệt hại lớn nhất về người và tài sản. Sự xuất hiện của lũ bùn đá thường
bất ngờ, nhanh, khó dự báo, cảnh báo và rất khó phòng tránh, đa phần gây ra hậu quả hết sức nặng
nề. Trong các giải pháp phòng, tránh, giảm thiểu rủi ro lũ bùn đá gây ra, công tác xác định các khu
vực có rủi ro cao, để từ đó có những phương án ứng phó phù hợp theo cấp độ, cũng như đề xuất các
phương án quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế xã hội bền vững là hết sức cần thiết. Nghiên cứu
này trình bày một phương pháp đơn giản để xác định các khu vực có rủi ro lũ bùn đá dựa trên bản
đồ địa hình, kết hợp với phần mềm Google Earth. Phương pháp được áp dụng cho hai khu vực suối
lũ bùn đá tại tỉnh Yên Bái. Kết quả cho thấy vị trí và phạm vi khu vực rủi ro lũ bùn đá - hình rẻ quạt
trầm tích trùng khớp với nơi mà nhà cửa và cơ sở hạ tầng bị phá hủy do lũ bùn đá. Kết quả thu được
có thể sử dụng làm cơ sở để xây dựng phương án ứng phó khi lũ bùn đá xảy ra cũng như đề xuất
các quy định tương ứng với mức độ rủi ro thiên tai.
Từ khóa: Bản đồ địa hình, Google earth, Lũ bùn đá, Rẻ quạt trầm tích, Rủi ro thiên tai.
Ban Biên tập nhận bài: 13/04/2020

Ngày phản biện xong: 18/05/2020

1. Giới thiệu chung
Trong cách loại hình thiên tai, lũ bùn đá
(LBĐ) là một dạng thiên tai xảy ra phổ biến ở
các sông suối miền núi phía Bắc Việt Nam [13]. Lũ bùn đá mang theo nhiều bùn, cát, sỏi, đá,
di chuyển với tốc độ lớn, xói mòn hình thái sông,
suối và tác động nặng nề đến các khu vực mà nó
tràn qua trên cả phương diện con người lẫn kinh
tế, xã hội. Sự xuất hiện của lũ bùn đá thường bất
ngờ, nhanh, khó dự báo, cảnh báo và rất khó
phòng tránh, đa phần gây ra hậu quả hết sức nặng
nề [4-5]. Trong các giải pháp phòng, tránh, giảm
thiểu rủi ro lũ bùn đá gây ra, công tác xác định
các khu vực có rủi ro cao, để từ đó có những
phương án ứng phó phù hợp theo cấp độ, cũng
như đề xuất các phương án quy hoạch, xây dựng,
phát triển kinh tế xã hội bền vững là hết sức cần
thiết. Đây cũng là nhiệm vụ mà nhiều quốc gia
trên thế giới khi triển khai các phương án phòng
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tránh lũ bùn đá luôn đặt lên hàng đầu, để từ đó có
quy hoạch và sử dụng đất hợp lý [6-11]. Việc xác
định cácbản đồ từ đó xác định khu vực có rủi ro
cao, chịu tác động nếu lũ bùn đá xuất hiện được
triển khai ở nhiều cấp độ khác nhau: trên phạm
vi rộng và phạm vi cụ thể.
Có nhiều phương pháp khác nhau, từ đơn
giản đến phức tạp để xây dựng các bản đồ cảnh
báo, bản đồ phân vùng thảm họa, từ đó xác định
các khu vực có rủi ro cao. Có thể kể đến các
phương pháp sử dụng mô hình thông tin địa lý
(GIS) hoặc kết hợp giữa bản đồ số độ cao (DEM)
để đưa ra các công thức kinh nghiệm dự đoán tác
động của dòng bùn đá [8,13-14]. Tại Việt Nam,
phương pháp chủ yếu được sử dụng để xây dựng
các bản đồ rủi ro lũ quét, sạt lở đất hiện nay là
phương pháp chồng các bản đồ thành phần dựa
trên trọng số. Tuy nhiên các bản đồ này hầu hết
ở tỷ lệ nhỏ, việc sử dụng còn nhiều hạn chế và
chưa xẩy dựng được bản đồ phân vùng thảm họa
cho khu vực cụ thể. Trong khi đó, tại các nước có
nhiều kinh nghiệm ứng phó với lũ bùn đá nói
riêng và thiên tai nói chung, bản đồ phân vùng
khu vực thảm họa được xây dựng chi tiết đến
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từng khu dân cư và cơ sở hạ tầng có liên quan
(hình 1).
Nhằm mục đích đóng góp vào công tác
phòng, chống giảm thiểu thiệt hại do lũ bùn đá
gây ra bằng việc xác định các khu vực có rủi ro
cao, từ đó có giải pháp phù hợp, bài báo này tập
trung vào việc nghiên cứu phương pháp xác định
khu vực có rủi ro cao dựa trên phân loại vị trí có

nguy cơ xảy ra lũ bùn đá trong các khu vực cụ
thể. Thông qua phương pháp này, các cảnh báo
được chỉ dẫn cho một khu vực hẹp, cụ thể, có thể
áp dụng ngay vào trong thực tiễn nhằm hỗ trợ
địa phương có các phương án bảo vệ dân cư, sơ
tán, ứng phó kịp thời. Mặt khác, đó là cơ sở để
quy hoạch và phát triển việc sử dụng đất hợp lý,
an toàn trước thiên tai.

Hình 1. Ví dụ một bản đồ phân vùng khu vực thảm họa của Nhật Bản [16], khu vực có khả năng
xảy ra lũ bùn đá hoặc sạt lở đất (vùng màu vàng), đường giao thông giúp sơ tán (đường màu
xanh lá), khu vực đường giao thông dễ bị hư hại (ảnh).
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2. Phương pháp nghiên cứu và thu thập tài
liệu
2.1 Phương pháp xác định khu vực rủi ro
do lũ bùn đá
Bài báo trình bày một phương pháp đơn giản,
chủ yếu dựa vào bản đồ địa hình để xác định khu
vực rủi ro do lũ bùn đá. Tức là xác định khu vực
ảnh hưởng của lũ bùn đá nếu lũ bùn đá phát sinh.
Khu vực ảnh hưởng hầu hết tại cửa ra của
suối/khe/thung lũng. Nội dung xác định khu vực
rủi ro do lũ bùn đá là xác định các thông số sau:
(1) Điểm bắt đầu của khu vực rủi ro, còn gọi
là hình rẻ quạt trầm tích, hoặc nón phóng vật.
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Điểm này gọi là điểm tham chiếu.
(2) Hình dạng hình rẻ quạt trầm tích: là khu
vực trầm tích do lũ bùn đá có hình rẻ quạt, điểm
bắt đầu gọi là điểm tham chiếu, từ điểm này mở
rộng một góc 60o, và dừng lại tại vị trí độ dốc
lòng dẫn nhỏ hơn 2o.
(3) Hướng chảy và tác động phá hủy của dòng
bùn đá, là hướng thẳng góc với hướng dòng suối,
và chỉ đổi hướng khi gặp địa hình hoặc vật cản
cao hơn 5 m. Độ cao tác động của hình rẻ quạt
trầm tích được xác định là dòng bùn đá không
vượt quá chiều cao vật cản cao 5 m.
(4) Lực tác động: Sự dịch chuyển với tốc độ

lớn của dòng bùn đá tạo nên lực tác động rất lớn,
có thể làm đổ nhà bê tông cốt thép, phá hủy cầu,
đường v.v... Để xác định được sự chống chịu của
các cơ sở hạ tầng này, phải tính toán chi tiết lực
tác động dòng bùn đá và khả năng chịu lực của
kết cấu.
Phương pháp này cụ thể bao gồm bốn bước
như sau:
Bước 1: Xác định điểm tham chiếu hình rẻ
quạt trầm tích
Tại khu vực miền núi, với cùng một độ dốc
như nhau, tuy nhiên căn cứ vào độ rộng, hẹp của
khu vực, chúng ta có thể phân chia thành các mái
dốc thuần túy, thung lũng hẹp hoặc không (hình
2). Kinh nghiệm nghiên cứu của các quốc gia
thường xuyên phải đối mặt với rủi ro lũ bùn đá
cho thấy, các khu vực chịu ảnh hưởng và tác
động do lũ bùn đá gây ra là nơi mà địa hình là
các thung lũng dài và hẹp. Vì vậy, điểm đầu tiên
trong điều tra, xây dựng phương án giảm thiểu
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rủi ro lũ bùn đá chính là việc cần xác định được
các khu vực có rủi ro cao. Như định nghĩa trên
hình 2, các khu vực có rủi ro lũ bùn đá là những
địa điểm có độ dốc lớn, nguồn vật liệu đất đá dồi
dào, và rủi ro xuất hiện cao tạo nhưng thũng lũng
hẹp có chiều rộng nhỏ hơn chiều dài (a < b).

Hình 2. Sơ đồ xác định khu vực rủi ro lũ bùn
đá từ bản đồ địa hình

Hình 3. Xác định điểm tham chiếu [12]
Trong công tác điều tra, đánh giá rủi ro do lũ có tập trung dân cư sinh sống, đường xá giao
bùn đá gây ra, việc xác định các nguồn sinh lũ, thông hoặc ruộng canh tác, hoa màu cần được
vận chuyển lũ đóng một vai trò quan trọng. Tuy bảo vệ. Vì vậy việc xác định được điểm tham
nhiên, một yếu tố quan trọng không kém, đó là chiếu có ý nghĩa tiên quyết trong việc tính toán
cần xác định được điểm mà tại đó dòng lũ bùn đá lưu lượng lũ, thiết kế số lượng cũng như kích
bắt đầu chuyển sang giai đoạn lắng đọng, trải ra thước công trình và xây dựng phương án bảo vệ
theo hình rẻ quạt [12, 15]. Trong lập quy hoạch phù hợp.
JICA (2018) [12] phân chia một số cách xác
để xây dựng phương án bảo vệ, khu vực bắt đầu
từ điểm tham chiếu thông thường là các khu vực định điểm tham chiếu như minh họa trên hình 3.
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Tùy vào bản đồ địa hình, khảo sát thực tế, điểm
này có thể được xác định ở miệng thung lũng,
bắt đầu của vùng lắng, điểm có sự thay đổi lớn
về độc dốc, điểm mà suối chuyển hướng dòng,
điểm mà thung lũng được mở rộng đột ngột, tại
vị trí công trình, cơ sở hạ tầng hoặc điểm giao
nhau của nhiều suối nhánh.
Bước 2: Xác định phạm vi hình rẻ quạt trầm
tích
Căn cứ bản đồ địa hình và điểm tham chiếu,
xác định lưu vực khu vực cần đánh giá rủi ro lũ
bùn đá. Khi lũ bùn đá trải ra trên khu vực lắng,
thông qua việc nghiên cứu các trận lũ bùn đá tại

Nhật Bản, ghi nhận góc mở bằng bề rộng thung
lũng hoặc khoảng 60o (hình 4). Giá trị này có thể
sử dụng tham khảo tại Việt Nam và điều chỉnh
cho phù hợp căn cứ vào các khảo sát, nghiên cứu
đầy đủ trongthời gian sắp tới. Một điểm đáng
chú ý khác là nghiên cứu cũng ghi nhận tại khu
vực này, do động năng dòng bùn đá giảm dần,
nó không thể tràn qua một tường chắn có chiều
cao lớn hơn 5 m, với giả thiết tường đủ cứng và
không bị phá hoại do tương tác với dòng bùn đá.
Và dòng bùn đá sẽ dừng lại tại độ dốc nhỏ hơn
hoặc bằng 2o.

Hình 4. Xác định lưu vực và khu vực lắng [12]
Bước 3: Xác định hướng tác động dòng lũ theo các khu vực có địa hình thấp hơn ở xung
bùn đá, hướng của hình rẻ quạt trầm tích
quanh, và hướng tác động chính căn cứ vào
Đối với trường hợp xác định cụ thể được hướng dòng chảy, với góc mở của khu vực lắng
hướng dòng chảy (góc mở của các khu vực lắng tính từ điểm tham chiếu vào khoảng 60o (hình
nhỏ, hẹp) thì hướng tác động của dòng lũ được 5b). Khoảng cách từ điểm tham chiếu đến điểm
xác định theo hướng của thung lũng (hình 5a). xa nhất của vùng lắng vào khoảng 200 m (đối
Trong trường hợp thung lũng có góc mở rộng, với các vùng lắng có độ dốc trung bình 2o).
khu vực tác động của dòng bùn đá thì xác định
(a)
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(b)

Hình 5. Hướng tác động của dòng bùn đá [12]
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Bước 4: Xác định phạm vi phá hủy của
dòng bùn đá
Sau khi đã xác định được nguồn gốc sinh lũ,
khu vực tác động cũng như tính toán được lực
tác động của dòng lũ (F), so sánh giá trị này với
khả năng chịu lực của công trình (P), từ đó làm
căn cứ đề xuất các khu vực nguy hiểm cao
(không được phép xây dựng công trình - màu đỏ
F > P), khu vực nguy hiểm trung bình (xây dựng
các công trình ít quan trọng - màu vàng F < P) và
khu vực an toàn (bảo đảm an toàn tính mạng
người dân và công trình quan trọng - nằm ngoài
khu vực màu đỏ và vàng) được miêu tả trên hình
6. Để thực hiện được bước 4, cần phải có số liệu
quan trắc hoặc thí nghiệm xác định lực tác động
của dòng bùn đá. Hiện nay tại Việt Nam chưa có
nghiên cứu nào về lĩnh vực này. Nghiên cứu
cũng chưa có số liệu để phân tích bước 4 nên
trong khuôn khổ bài báo chỉ trình bày áp dụng
từ bước 1 đến bước 3.
2.2 Áp dụng phương pháp xác định khu
vực rủi ro lũ đá tại Mù Cang Chải và Trạm Tấu

Hình 6. Xác định các khu vực có rủi ro cao

Nhằm thể hiện tính thực tiễn của phương
pháp xác định khu vực chịu tác động của lũ bùn
đá bằng bản đồ địa hình, trong phần này, bài báo
phân tích nguyên nhân, xác định khu vực rủi ro
lũ bùn đá cho hai vị trí cụ thể là lũ bùn đá tại xã
Hát Lừu, Trạm Tấu, Yên Bái, và lũ bùn đá tại
suối Háng Chú, thị trấn Mù Cang Chải, Yên Bái.

Hình 7. Lũ bùn đá tại xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu năm 2017 [17]

2.2.1 Đặc điểm lũ bùn đá tại xã Hát Lừu,
Trạm Tấu, Yên Bái
Huyện Trạm Tấu nằm ở Tây Nam tỉnh Yên
Bái, địa hình phần lớn là núi cao với độ dốc trung
bình phổ biến từ 30-50o, được cấu thành bởi
những thành tạo phun trào núi lửa. Tại địa
phương, do nhu cầu phát triển, hiện tượng xẻ núi
làm đường, tạo mặt bằng xây dựng nhà cửa, hạ

tầng rất phổ biến, kết hợp với sự thay đổi thảm
phủ do quá trình canh tác… đã khiến cho các
dạng tai biến địa chất có xu hướng gia tăng trên
địa bàn [2]. Đặc biệt trong năm 2017, do ảnh
hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2 gây ra vào
ngày 16-17/7/2017 và hoàn lưu cơn bão số 10 từ
ngày 09-12/10/2017 trên địa bàn huyện Trạm
Tấu đã có mưa to và rất to, tổng lượng mưa 340
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mm, đặc biệt trong ngày 11/10 lượng mưa 211
mm đã gây ra lũ bùn đá, lũ quét, sạt lở đất diễn
ra trên diện rộng, cường độ cao làm thiệt hại rất
nặng nề về người, tài sản của Nhà nước và nhân
dân trên địa bàn xã làm 08 người chết, sập trôi
hoàn toàn 11 nhà, sạt lở phải tháo dỡ, di dời 28
nhà, sập trôi 01 cầu treo dài 35 m tại thôn Búng
Tầu, xã Hát Lừu, 01 cầu bê tông 6m tại thôn Hát
2 xã Hát Lừu… gây thiệt hại lớn về tài sản [1].
Một số hình ảnh lũ bùn đá tại cửa ra suối thể hiện
trên hình 7.
2.2.2 Đặc điểm lũ bùn đá tại suối Háng chú
thị trấn Mù Cang Chải
Huyện Mù Cang Chải có cấu trúc địa chất rất
phức tạp, các vận động địa chất trong khu vực là
điều kiện thích hợp phát sinh tai biện địa chất nói
chung và lũ bùn đá nói riêng. Với địa hình dốc và

cao, chia cắt mạnh, mạnh lưới khe suối cũng như
thung lũng hẹp xuất hiện phổ biến, vỏ phong hóa
dày... đã khiến cho nơi đây trở thành một điểm
nóng về trượt lở, lũ bùn đá tại khu vực miền núi
phía Bắc. Trong những tai biến địa chất xảy ra tại
địa bàn huyện trong những năm vừa qua, thiên
tai lũ bùn đá xảy ra vào rạng sáng ngày
03/8/2017 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về
người và tài sản. Trong khuôn khổ bài bào này,
tác giả sẽ tập trung áp dụng phương pháp xác
định khu vực có rủi ro lũ bùn đá như đã trình
bày, từ đó phân tích sự phù hợp giữa kết quả thu
được và tình hình thực tế. Một số hình ảnh lũ bùn
đá tại suối Háng chú ngay sau lũ xảy ra, quân đội
đã phải khoan nổ mìn các tảng đá lớn tại khu vực
hình rẻ quạt (hình 8).

Trường học tại khu vực rẻ quạt trầm tích bị phá hủy

Quân đội phá đá tại khu vực rẻ quạt trầm tích

Toàn cảnh khu vực rẻ quạt trầm tích ngay sau lũ

Tác giả khảo sát khu vực sạt trượt - khu vực sinh lũ

Hình 8. Lũ bùn đá tại Mù Cang Chải năm 2017
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3. Kết quả và thảo luận
3.1 Xác định vùng rủi ro lũ bùn đá xã Hát
Lừu
Trong khuôn khổ nghiên cứu này, bài báo lựa
chọn khe suối tại vị trí gần UBND xã Hát Lừu để
thực hiện phân tích, đánh giá. Đây là khu vực có
rủi ro cao lũ bùn đá, có nhiều công trình hạ tầng
cần bảo vệ, đặc biệt là trụ sở UBND xã Hát Lừu.
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Vị trí địa lý của khu vực nghiên cứu được thể
hiện trên hình 9.
Dựa vào bản đồ địa hình nhận thấy khu vực
nghiên cứu hội tụ các yếu tố có thể xảy ra lũ bùn
đá và là khu vực có nguy cơ chịu tác động cao
nếu lũ bùn đá xuất hiện. Sự hình thành, xuất hiện,
vận động và tác động của lũ bùn đá tại Trạm Tấu
phù hợp với những quy luật chung của dạng thiên
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tai này: được hình thành do mưa lớn dẫn đến sự
hình thành đột ngột các hiện tượng trượt nông do
sự xuất hiện của dòng chảy mặt. Từ đó đất, đá do
sạt lở được tích tụ và vận chuyển theo dòng suối
chính. Do độ dốc lớn, địa hình cao, năng lượng

của dòng lũ kèm theo bùn đá được gia tăng trong
quá trình vận chuyển, gây xói mòn sông suối.
Hiện tượng này làm gia tăng thêm hàm lượng
chất rắn có trong dòng lũ, tăng mức độ nguy hiểm
đối với khu vực chịu tác động.

Hình 9. Vị trí nghiên cứu

Xác định điểm tham chiếu hình rẻ quạt trầm
tích:
Mặt cắt dọc suối được thể hiện trên hình 10b.
So sánh đặc điểm tại vị trí này với các nguyên
tắc trình bày trong nội dung 2.1 xác định được
điểm tham chiếu tại vị trí mà độ dốc suối thay
đổi nhanh, gần miệng thung lũng. Tại khu vực
thượng lưu với độ dốc phổ biến trên 30o, hiện
tượng trượt lở được ghi nhận, đây là nguồn
nguyên liệu dồi dào cho dòng bùn đá trong

(a)

trường hợp có mưa lớn cục bộ hoặc dài ngày.
Tiếp nối của vùng sinh lũ là khu vực vận chuyển
có độ dốc khoảng 12-20o. Ở cuối giai đoạn vận
chuyển, điểm tham chiếu được tìm thấy ở điểm
có sự thay đổi đột ngột về độ dốc, gần miệng của
thung lũng (hình 9 và hình 10a). Từ điểm tham
chiếu xác định hướng dòng chảy lũ bùn đá thẳng
theo tuyến cửa ra của suối. Mở rộng 60o và kết
thúc ở biên độ dốc lòng dẫn 2o thì vẽ được phạm
vi hình rẻ quạt trầm tích.

(b)

Hình 10. Xác định phạm vi rủi ro lũ bùn đá tại Hát Lừu: (a) Vị trí và phạm vi rẻ quạt trầm
tích; (b) Trắc dọc suối
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3.2 Xác định khu vực rủi ro lũ bùn đá suối
Háng Chú Mù Cang Chải
Thông qua ba bản đồ Google Earth tại các
thời điểm năm 2009, 2015, 2019, và bản đồ chụp
UAV năm 2018, khu vực rẻ quạt chịu tác động
của dòng bùn đá tại khe Háng Chú được xây
dựng như trên hình 11. Từ kết qua thu được
chúng ta có thể thấy: (1) Trầm tích (đất, đá, cát,

sỏi, gỗ trôi) bắt đầu bồi lắng khi độ dốc lòng dẫn
bắt đầu giảm xuống dưới 10o; (2) Hình rẻ quạt
mở rộng một góc 60o và có đường biên giới hạn
tại vị trí có độ dốc 2o; (3) Hướng chảy dòng bùn
đá: Khi lũ bùn đá quy mô lớn xảy ra hướng chảy
của dòng bùn đá đi thẳng trừ khi gặp vật cản cao
hơn 5 m. Nếu quy mô lũ chưa đủ lớn, dòng bùn
đá vẫn chảy theo hướng dòng suối cũ.

Hình 11. Phân tích khu vực chịu tác động của dòng bùn đá khe Háng Chú; ảnh chụp vệ tinh a)
năm 2009, b) năm 2015, c) năm 2019; d) ảnh chụp UAV 2018
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Hướng chảy dòng bùn đá đi thẳng là phù hợp
với thực tế thiên tai tại Mù cang chải. Mặc dù
hình thái lòng suối ban đầu (màu xanh nét liền
hình 11a) cong, có nhiều đoạn đổi hướng, gẫy
khúc, nhưng khi lũ xảy ra, đặc biệt tại đoạn cửa
ra rẻ quạt, hướng dòng lũ đi thẳng. Do đó, những
ngôi nhà thuộc phạm vi hình rẻ quạt đều bị phá
hủy, bao gồm một số ngôi nhà trước cống và
trường học. Tại khu vực trầm tích lắng đọng, các
ngôi nhà xây dựng sau năm 2009 đều bị phá hủy
do đặt nhà gần mép suối, độ nền nhà thấp hơn
5m so với đáy suối, các ngôi nhà xây dựng trước
năm 2009 không bị phá hủy. Như vậy, nếu trước
năm 2009 xây dựng được bàn đồ thảm họa lũ
bùn đá để cảnh báo người dân xây nhà thì không
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bị thiệt hại do lũ năm 2017. Kinh phí người dân
bỏ ra để mua đất mới, xây nhà mới và đồ dùng
mới sẽ cao hơn nhiều nếu họ xây dựng tại vị trí
an toàn trước năm 2017. Điều đó cho thấy, việc
xây dựng bản đồ thảm họa lũ bùn đá, sạt lở đất có
ý nghĩa lớn về kinh tế và ổn định xã hội. Nếu áp
dụng phương pháp xây dựng bản đồ thảm họa lũ
bùn đá thông qua xác định khu vực có rủi ro cao
như trình bày trong bài báo thì trường học nằm
đúng trung tâm hình rẻ quạt, là nơi khu vực cảnh
báo đặc biệt mức độ màu đỏ. Lý thuyết này được
áp dụng thì sẽ không được xây trường học tại vị
trí như hiện nay. Theo cách ứng phó và tái xây
dựng sau thiên tai của Nhật Bản, thì mặc dù đã
xảy ra lũ bùn đá năm 2017, vẫn có thể xảy ra lũ

bùn đá tại vị trí này trong tương lai. Vì vậy, cần
thiết phải di dời trường học đến một vị trí an toàn
hơn, hoặc phải xây dựng đập chắn bùn đá phía
trước khu vực rẻ quạt để chắn giữ đất đá, hoặc
xây dựng tường bê tông trọng lực kiên cố cao
trên 5 m ngay phía sau trường học. Để bảo vệ an
toàn cho các nhà dân, đường giao thông, sân vận
động, đoạn kênh hạ lưu nằm giữa sân vận động
và trường học, phương án xây đập chắn bùn đá
phía trước vị trí điểm tham chiếu trước khi dòng
bùn đá bắt đầu chuyển vào khu vực hình rẻ quạt
là hợp lý nhất. Tuy vậy, phải thực hiện di dời
một số nhà dân để làm đường thi công và phục
vụ công tác vận hành.
4. Kết luận
Bài báo đã trình bày phương pháp xác định,
đánh giá khu vực có rủi ro cao lũ đá trên cơ sở
tham khảo kinh nghiệm của Nhật Bản. Đây là
một phương pháp đơn giản, dễ áp dụng, có tính
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định hướng cao và hữu ích trong việc xây dựng
phương án ứng phó theo các cấp độ rủi ro thiên
tai, đồng thời là tham khảo cho việc quy hoạch
sử dụng đất, phát triển kinh tế - xã hội một cách
bền vững, chủ động trước thiên tai lũ bùn đá.
Dựa trên phương pháp này, bài báo trình bày ví
dụ áp dụng cụ thể cho hai địa điểm tại xã Hát
Lừu, huyện Trạm Tấu và thị trấn Mù Cang Chải,
huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái). Kết quả thu
được là minh chứng cho thấy tính khả thi của
việc áp dụng phương pháp đối với các khu vực
có rủi ro lũ bùn đá tại Việt Nam. Nhóm tác giả kỳ
vọng để áp dụng hiệu quả phương pháp này
trong thực tiễn tại Việt Nam, đóng góp vào nỗ
lực giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra, đặc biệt
là lũ bùn đá, cần thiết có các đề tài, dự án nghiên
cứu sâu hơn. Độc giả có thể tham khảo chi tiết
hơn về phương pháp trên trong một số tài liệu
[9], [18-19].

Lời cám ơn: Nghiên cứu này thuộc đề tài cấp Bộ NN & PTNT: “Nghiên cứu đề xuất, ứng dụng
giải pháp khoa học công nghệ phù hợp trong phòng, chống và giảm thiểu rủi ro lũ quét tại khu vực
miền núi phía Bắc”, 2019-2021. Nhóm tác giả chân thành cảm ơn sự hỗ trợ Cơ quan hợp tác quốc
tế Nhật Bản (JICA) thông qua khóa đào tạo “Quản lý thiên tai về sạt lở đất và các thiên tai liên quan
đến trầm tích”.
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Abstract: Debris flow is major types of natural disasters causing great damages to human lives
and assets in the northern mountainous provinces. The phenomenon of debris flow is spontaneous,
unpredictable and very difficult to avoid, most of which are causing very serious consequences. In
the prevention, mitigation and minimization of the risk of debris flow, it is essential to identify highrisk areas from which to have appropriate response plans by level, as well as to propose sustainable
socio-economic planning, construction and development plans. This study presents a simple approach, combined with Google Earth tools, to classify areas at risk of debris flow based on topographic maps. This method is then applied to two debris-flow prone areas in Yen Bai province. The
results show that locations and areas of disaster risk - alluvial fans, basically concided with places
where houses and infrastructures were destroyed by debris flows. The findings can be used as a
basis for creating a debris flow response plan, as well as implementing legislation that suit the level
of disaster risk.
Keywords: Topographic map, Google earth, Debris flow, Alluvial fan, Disaster risk
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