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Kênh Cầu Sắt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 30 năm qua chưa bao giờ khô cạn như hiện nay. 

(Hình: Hữu Khoa/VNExpress) 

BẾN TRE, Việt Nam (NV) – Người dân miền Tây đang chống chọi với cơn hạn mặn “chưa 

từng có” tấn công làm đồng lúa nứt nẻ, kênh rạch trơ đáy, nước ngọt mặn chát và nổi lo thiếu ăn 

trong thời gian tới. 

Trên cánh đồng lúa khô hạn, đất nứt nẻ, chỉ còn các loại cỏ chịu mặn mọc lác đác tại xã An Phú 

Trung, huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) và cũng là nơi đầu tiên trong 13 tỉnh, thành miền Tây ban bố 

tình huống khẩn cấp, mức độ rủi ro thiên tai cấp độ 2 do hạn hán, nước biển xâm nhập từ đầu 

năm nay, bà Nguyễn Thị Kim Trang (48 tuổi) gom những gốc lúa, cỏ dại nhiễm mặn cho bò ăn. 

“Năm nay người dân ở đây chết đói, làm lúa thì lúa nhiễm mặn chết hết, muốn đi làm công nhân 

trên Sài Gòn cũng không ai dám đi vì sợ dịch bệnh. Để có tiền sinh hoạt hàng ngày, chồng tôi đi 

phụ hồ, còn tôi ở nhà lo cơm nước và nuôi hai con bò,” bà Trang nói với báo VNExpress ngày 

17 Tháng Ba. 

“Vụ này tôi thuê hai công đất để trồng lúa, mỗi công (1,000 mét vuông) đầu tư khoảng 3 triệu 

đồng ($128) tiền thuốc, phân bón. Bị nhiễm mặn hết nên coi như mất trắng. Giờ chỉ còn cách 

thương lượng với chủ đất để mong họ giảm cho một ít tiền thuê,” ông Nguyễn Văn Chấu (44 

tuổi, ấp An Thuận) vừa nói, vừa bần thần cầm cụm lúa khô. 

Đứng trên thửa ruộng khô cằn của gia đình, bà Lê Thị Hí (72 tuổi) cho biết chưa khi nào bà thấy 

hạn mặn khốc liệt như năm nay, khi nước sinh hoạt còn khan hiếm thì lấy đâu nước tưới cây, 

trồng lúa. 

“Mấy hôm nay, tôi nghe đài báo bên Trung Quốc xả đập thuỷ điện cho nước về miền Tây mà 

chờ hoài không thấy,” bà lão Hí thất vọng nói. 

Tin cho biết, tại Bến Tre ảnh hưởng nặng nhất là huyện Ba Tri, nơi có 12,000 hécta đất trồng lúa 

ba vụ cùng đàn bò 100,000 con, lớn nhất tỉnh. Đợt “hạn mặn lịch sử năm 2016,” Ba Tri có trên 

8,000 hécta lúa bị thiệt hại, chiếm khoảng 80% diện tích vụ Đông Xuân. Người dân phải mua 

rơm và nước ngọt với giá cao cho bò ăn, uống đê rồi nhiều gia đình phải xin xuống hộ nghèo vì 

thiếu ăn. Năm nay, tình trạng còn “thê thảm” hơn. 
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Ông Nguyễn Văn Chấu ở xã An Phú Trung, huyện Ba Tri, Bến Tre cầm cụm lúa chết khô buồn 

rầu lo lắng cho những ngày sắp tới. (Hình: Hữu Khoa/VNExpress) 

Tại Tiền Giang, thủ phủ của cây ăn trái vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, nhiều kênh, hồ chứa 

nước ngọt đã khô kiệt, khiến hàng chục ngàn hécta cây trồng thiếu nước tưới trầm trọng. 

“Sống ở đây hơn 30 năm, chưa bao giờ tôi thấy con kênh này cạn nước. Vậy mà, mới qua Tết 

được vài ngày nước đã cạn khô. Cây trồng chết dần vì không có nước tưới,” bà Nguyễn Thị 

Mộng Thuỷ (58 tuổi), một người dân sống ven kênh Cầu Sắt, huyện Chợ Gạo nói. 

Trong khi đó, lo sợ lúa chết thiếu ăn, bà Lê Thị Lợi (57 tuổi, huyện Gò Công Tây) cùng con gái 

phải mua phuy nước khoảng 200 lít với giá 160,000 đồng ($6.86) để tưới tạm cho lúa. 

“Thấy lúa như thế này nóng ruột quá, hôm trước nhà tôi mua 10 bao đá bi xạ xuống ruộng cho 

lúa hút được ít nước nhưng không thấm, nay lấy nước cho vào bình phun, phun cho nó mát, cầm 

cự được ngày nào hay ngày đó. Cầu trời đổ một cơn mưa cho lúa có chất,” bà Lợi nói với báo 

VNExpress. 

Tương tự, gia đình bà Trương Thị Hòa (ở ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây) 

cùng nhau hợp sức cứu ruộng lúa nhiễm mặn từ ao trữ nước. 

“Gia đình tôi có sáu công đất, lúa mới chín nửa bông nhưng đất đang bị khô cằn nên ngày nào 

cũng phải bơm tưới, cho lúa nó mát. Vụ này đầu tư phân, thuốc mỗi công hết 3 triệu đồng 

($128), lúa mà chết là bể nợ,” bà Hòa lo lắng cho biết. 

Không chỉ ruộng lúa chết khô, ngay cả nước ngọt sinh hoạt cũng đang thiếu trầm trọng. Cách xã 

An Phú Trung 8 cây số, bà Lâm Thị Ngọc Dung (70 tuổi, ở xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri) đứng 

ngồi không yên vì thiếu nước sinh hoạt. Nhà bà đã mua gần 20 lu nước, dùng tiết kiệm nhưng 

đến giờ đã hết. Mấy ngày nay, bà phải mua nước bên ngoài với giá 100,000-120,000 đồng 

($4.28-$5.14)/hai khối nước. “Chưa năm nào ông trời dở chứng như năm nay,” bà Dung nói. 

Tin cho biết, hồi giữa Tháng Ba, nước biển xâm nhập vào các con sông lớn ở miền Tây từ 50 -

110 cây số, vượt mốc lịch sử 2016 từ 2- 8 cây số. Năm tỉnh gồm Long An, Tiền Giang, Bến Tre, 

Cà Mau, Kiên Giang đã phải công bố tình huống “Khẩn cấp.” 

Nguyên nhân do toàn lưu vực sông Mekong trong năm 2019 mưa thấp kỷ lục, cộng với tình 

trạng các đập thủy điện thượng nguồn bên Trung Quốc trữ nước để chạy các tuabin, khiến nước 

sông không về vùng hạ nguồn, trong đó có Việt Nam. 

Theo Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, đến nay Việt Nam ghi nhận có khoảng 20,000 

hécta lúa ở miền Tây bị mất trắng do hạn mặn, chiếm khoảng 7% so với năm 2016. Đợt hạn mặn 

lịch sử bốn năm trước (100 năm mới lặp lại) khiến 160,000 hécta đất bị nhiễm mặn, gây thiệt hại 

hơn 5,500 tỷ đồng ($235.91 triệu). Mười trong số 13 tỉnh, thành phải công bố thiên tai, xin cứu 

đói. (Tr.N) 
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