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Tóm tắt: 
 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang phải đối diện với tình hình diễn biến sạt lở bờ sông, kênh 
rạch xảy ra trên diện rộng, ngày một phức tạp và nghiêm trọng, gây thiệt hại không nhỏ về đất đai, 
nhà cửa, tài sản của nhân dân, cơ sở hạ tầng, công trình công cộng xây dựng hai bên bờ sông, kênh 
rạch. Bài báo tổng quan một số giải pháp công nghệ mới theo hướng công trình mềm, sinh thái, thân 
thiện với môi trường, được đề xuất áp dụng trong công tác bảo vệ bờ. Kết quả triển khai thí điểm mô 
hình công trình mềm ở Tiền Giang năm 2014 và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 đã chứng tỏ tính 
khả thi của giải pháp vì chi phí thấp, thi công đơn giản, kết cấu bền vững và thân thiện với môi 
trường. Giải pháp này có thể áp dụng rộng rãi ở các địa phương trong khu vực ĐBSCL với các điều 
kiện tương tự.       
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Abstract: 
 

The Mekong Delta is facing with the erosion of river/channel banks occurring on a large scale and at 
complicated and serious level, causing great losses to land, houses, property of the people, 
infrastructure, public works built on river/channel banks. This article presents some new 
technological measures towards soft, ecology and environment-friendly engineering for the 
protection of banks. The results of the pilot implementation of the soft measures in Tien Giang in 
2014 and Ho Chi Minh city in 2017 have proved the feasibility of the measures because of  low cost, 
simple construction, sustainable and environmentally friendly structure. These measures can be 
widely applied in localities in the Mekong Delta with the same conditions.      
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