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Tóm tắt:
"Mực nước thiết kế đê biển bao gồm hai thành phần chính là mực nước triều thiên văn

và chiều cao nước dâng do bão, được TCVN 9901:2014 cung cấp sẵn tại nhiều điểm dọc bờ

biển Việt Nam và ứng với các tần suất thiết kế khác nhau. So với cánh tính truyền thống chọn

mực nước triều thiết kế riêng, nước dâng do bão riêng trong các tiêu chuẩn cũ như

14TCN130:2002, kết quả tính mực nước có sai biệt khá lớn. Điều này dẫn đến cao trình đỉnh

đê thiết kế cũng khác biệt giữa đê cũ và đê mới, gây khó khăn cho việc tu bổ nâng cấp đê biển.

Vấn đề này đã được nhiều tác giả nêu ra từ 2012 khi ban hành "Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế đê

biển 2012" của Bộ NN&PTNT, trong đó mực nước thiết kế cũng được cung cấp sẵn tương tự,

tuy nhiên đến nay trong TCVN 9901:2014 vẫn giữ nguyên cách tính mực nước như ở bộ tiêu

chuẩn 2012. Báo cáo sẽ giới thiệu một trường hợp tính toán mực nước thiết kế đê thực tế khu

vực Bình Thuận và mong được trao đổi, thảo luận với các chuyên gia, đồng nghiệp về quan

điểm tính toán và cách xử lý.“

2



NỘI DUNG

1. Tổng quan về mực nước thiết kế đê biển

2. Cách tính truyền thống

3. Tính theo TCVN 9901:2014 
“Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế đê biển”

4. Áp dụng cho Bình Thuận

5. Nhận xét – trao đổi

3



I.- Tổng quan về mực nước thiết kế đê biển

Ztkp : Mực nước biển thiết kế;

Ztp : Mực nước triều thiết kế

(ứng với tần suất vượt p1%) 

Hnd : Chiều cao nước dâng do bão

(ứng với tần suất vượt p2%) 

Chưa kể Nước dâng do biến đổi khí hậu
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Ztkp = Ztp + Hnd

Ztp Hnd

Ztkp

1:1.5 1:1.5

1:21:2

1:2

MNTTK -1.50

MNCTK  +1.80 MNCTK  +1.80

MNTTK -1.50

Tetrapod 6T

X?p 2 l?p

Tetrapod 6T

X?p 2 l?p

Daøy 50cm

Ñaù hoäc D=10cm

D=20-30cm

Ñaù hoäc ñoå

Daøy 50cm

Ñaù hoäc D=10cm

D=60-80cm

Ñaù hoäc ñoå

MCÑT_LG_4-4(K0+160)



II.- Cách tính truyền thống

14TCN130-2002 Hướng dẫn thiết kế đê biển

Ztp : Mực nước triều p1%

Hnd : Nước dâng do bão p2%
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Cấp công trình của đê Đặc biệt I và II III và IV

Tần suất mực nước biển thiết

kế, p1 %.
1 2 5

Bảng 4.1. Tần suất đảm bảo mực nước triều tính toán thiết kế

Ztkp = Ztp + Hnd

Cấp đê

Vị trí
Đặc biệt và I II,III và IV

Bắc vĩ tuyến 160 Theo tần suất 10%
(bảng C-3)

Theo tần suất 20%

(bảng C-3)

Từ vĩ tuyến 16 0

đến vĩ tuyến 110

1,0m 0,8m

Từ vĩ tuyến 110

đến vĩ tuyến 80

1,5m 1,0m

Bảng 4-2. Chiều cao nước dâng thiết kế cho các cấp đê



3.- Tính theo TCVN 9901:2014 
Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế đê biển
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Cấp công trình I II III IV V

Tần suất thiết kế, p% 0,67 1,00 2,00 3,33 < 10,0

Bảng 1 - Tần suất thiết kế (tương ứng với chu kỳ lặp lại thiết kế) 

và mức đảm bảo thiết kế công trình đê biển

Ztkp là cao trình mực nước biển thiết

kế tương ứng với tần suất thiết kế p%

(bao gồm tổ hợp của tần suất

mực nước triều, tần mực nước dâng

do bão và các yếu tố tác động tự

nhiên khác gây ra)

Ztkp phụ thuộc vào tần suất

thiết kế và vị trí địa lý của khu vực xây
dựng công trình.

Ztkp = Ztp + Hnd

Cao trình mực nước biển thiết kế tại các vị trí điển hình dọc

bờ biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang đã được tính sẵn

bằng toạ độ của các đường tần suất cho trong phụ lục B

Cấp công trình của đê
Đặc

biệt
I và II III và IV

Tần suất mực nước

thiết kế, p1 %.
1 2 5

So với 14TCN 1330-2002

Không có p2 % riêng cho nước dâng do bão
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Minh họa các vị trí điển

hình dọc bờ biển từ

Quảng Ninh đến Kiên

Giang có Cao trình mực

nước biển thiết kế được

cung cấp

Hình minh họa tham khảo

từ Tiêu chuẩn thiết kế đê

biển 2012, không hoàn

tòan trùng với các điểm

cho trong TCVN
9901:2014
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Tên điểm
Toạ độ địa lý

Địa điểm 
Kinh độ đông Vĩ độ  bắc

55 108054’ 11019’ Xã Phước Diêm - huyện Ninh Phước - tỉnh Ninh Thuận

56 108050’ 11019’ Xã Vĩnh Hảo - huyện Tuy Phong - tỉnh Bình Thuận

57 108045’ 11015’ Xã Phước Thể - huyện Tuy Phong - tỉnh Bình Thuận

… … … ...

Bảng B.3 (kết thúc) - Tọa độ các điểm tính toán đường tần suất mực nước tổng hợp 

từ tỉnh Quảng Ngãi đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tần suất P, % 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 50,0 99,9

Chu kỳ lặp lại, năm 200 100 50 20 10 5 2 1

Cao độ mực nước 
biển tại các vị trí:

55 138,0 119,7 104,6 99,3 98,7 97,1 92,5 81,7

56 150,0 131,1 112,6 99,9 98,6 96,9 92,3 81,7

57 160,0 138,6 118,3 101,6 99,4 97,5 92,9 82,4

… … … … … … … … …

Bảng B.4 (kết thúc) - Cao độ mực nước biển ven bờ tương ứng với tần suất tổng hợp 

tại các điểm tính toán từ tỉnh Quảng Ngãi đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đơn vị tính bằng centimét (cm)
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4.- Áp dụng cho Bình Thuận
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Phú Hài - Phan Thiết

Lagi – Hàm Tân
Đức Long - Phan Thiết



4.- Áp dụng cho Bình Thuận
4.1.- Phú Hài - Phan Thiết
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Ztkp = Ztp + Hnd

= +0,933 + 1,0 = 1.933 m

Chiều cao nước dâng do bão lấy theo tiêu chuẩn 14TCN130-

2002, đối với khu vực Bình Thuận, có độ vĩ nhỏ hơn 11 độ, công

trình cấp III, Hnd = 1,0 m (tương ứng với tần suất khoảng 20%)

Khu neo đậu tránh trú bão Phú Hài (Wacose, 2008) sử dụng số

theo hệ cao độ Mũi Nai, được đổi sang cao độ Hòn Dấu như sau :

+ Mực nước cao thiết kế : Hp1% = +1,10m /MN = +0,933 m/HD

+ Mực nước trung bình : Hp50% = -0,10m /MN = -0,267 m/HD

+ Mực nước thấp thiết kế : Hp95% = -1,00m /MN = -1,167 m/HD

So với TCVN 9901:2014:

Điểm số 64: Phú Hài:

Ztkp 2% = 1,462 m (-0,461)

Hoặc lấy p = 1%

Ztkp 5% = 1,768 m (-0,165)



4.- Áp dụng cho Bình Thuận
4.2.- Đức Long - Phan Thiết
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Ztkp = Ztp + Hnd

= +1,12 + 1,0 = 2.12 m

Kè Đồi Dương (Vina Mekong, 2006),

Kè Đức Long (TVXD Bình Thuận, 2009)

Sử dụng kết quả phân tích mực nước 4 năm 1978-1981:

(Hệ cao độ Hòn Dấu)

MN max, HHW (2%) = +1,38 m

MN cao thiết kế MNCTK(5%) = +1,12 m

MN trung bình MMW = - 0,09 m

MN thấp thiết kế MNTTK(95%) = -1,40 m

MN min LLW (98%) = -1,43 m

Chiều cao nước dâng do bão lấy theo tiêu chuẩn 14TCN130-

2002, đối với khu vực Bình Thuận, có độ vĩ nhỏ hơn 11 độ, công

trình cấp III, Hnd = 1,0 m (tương ứng với tần suất khoảng 20%)

So với TCVN 9901:2014:

Điểm số 65: Đức Long:

Ztkp 2% = 1,567 m (-0,553)

Hoặc lấy p = 5%

Ztkp 5% = 1,183 m (-0,937)



4.- Áp dụng cho Bình Thuận
4.3.- Lagi – Hàm Tân

12

Ztkp = Ztp + Hnd

= +0,783 + 1,0 = 1.783 m

Cảng cá Lagi
(12/1994 – Cty Tư vấn Xây dựng Công trình thủy 2)
Số liệu 10 năm từ 1985-1994, hệ cao độ Mũi Nai và được đổi

sang hệ Hòn Dấu như sau:

+ Mực nước cao thiết kế : Hp5% = +0,95m /MN = +0,783 m/HD

+ Mực nước thấp thiết kế : Hp98% = -1,50m /MN = -1,667 m/HD

Chiều cao nước dâng do bão lấy theo tiêu chuẩn 14TCN130-

2002, đối với khu vực Bình Thuận, có độ vĩ nhỏ hơn 11 độ, công

trình cấp III, Hnd = 1,0 m (tương ứng với tần suất khoảng 20%)

So với TCVN 9901:2014:

Điểm số 70: Tân Thiện:

Ztkp 2% = 1,485 m (-0,298)

Hoặc lấy p = 5%

Ztkp 5% = 1,150 m (-0,633)



4.- Áp dụng cho Bình Thuận
4.4.- Nhận xét
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63 108018’ 10055’ Phường Mũi Né - TP. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

64 108010’ 10056’ Phường Phú Hải - TP. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

65 108005’ 10055’ Phường Đức Long - TP. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

63 190,0 164,5 137,3 109,7 104,4 100,8 95,9 84,8

64 210,0 176,8 146,2 113,3 106,2 101,2 96,3 85,3

65 228,0 188,9 156,7 118,3 108,4 101,2 96,2 85,2

Tần suất P, % 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 50,0 99,9

Chu kỳ lặp lại, năm 200 100 50 20 10 5 2 1

70 107045’ 10039’ Xã Tân Thiện - huyện Hàm Tân - tỉnh Bình Thuận

70 220,0 181,5 148,5 115,0 107,8 102,6 97,8 87,2

MNTK theo
14TCN130-2002:
- Phú Hài: 

+ 1,993 m
- Đức Long:

+2,120 m
- Lagi:

+1,783 m

Số liệu theo TCVN 9901:2014: Khu vực Bình Thuận có MNTK tăng dần từ Bắc vào Nam, và
nhìn chung đều thấp hơn giá trị tính theo 14TCN130-2002 khoảng 0,3- 0,5 m.

Số liệu theo TCVN 9901:2014



5.- Nhận xét – trao đổi
5.1.- Kết quả khác
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Nghiêm Tiến Lam (2013) “Đánh giá độ chính xác của mực nước thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật
thiết kế đê biển 2012”; Tuyển tập Hội nghị khoa học thường niên năm 2013, Đại học Thuỷ lợi, pp
169-170, ISBN 987-604-82-0066-4.

So sánh số liệu của 9 trạm đo dọc bờ biển
với tiêu chuẩn mới. 
Ví dụ trạm Vũng Tàu:
Sai biệt tùy theo tần suất

từ -0,28 m đến +0,70 m

Các trạm khác có thể sai lệch đến 0,60 m ở 
p=2% hoặc đến +1,7 m ở p = 0,5%



5.- Nhận xét – trao đổi
5.2.- Đánh giá chung – trao đổi
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Độ lớn các sai biệt thường gặp khi xác định mực nước:
- Sai hệ qui chiếu Mũi Nai – Hòn Dấu MN – HD = 0,167 m (Khu vực phía Nam)
- Sai tần suất trong khoảng 1%-5% 0,1 – 0,3 m
- Sai biệt cách tính cũ và tiêu chuẩn 2014: 0,3 – 0,5 m

- Cần có nghiên cứu rà soát lại số liệu của tiêu chuẩn TCVN 9901:2014 dựa trên
số liệu của nhiều trạm đo dọc bờ biển hơn:

=> Liệu mô hình toán có phản ánh được chi tiết địa hình, mực nước trên
diện rộng?

- Xử lý cụ thể khi có số liệu thực đo: Theo số liệu hay theo tiêu chuẩn? 



Initiate the way to open sea

CẢM ƠN SỰ THEO DÕI CỦA QUÝ VỊ !

Thank for your attention !

ご清聴ありがとうございました！
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