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VÀI NÉT VỀ KÊNH NHIÊU LỘC – THỊ NGHÈ XƯA VÀ NAY
NCS. Trần Hữu Thắng
ThS. Nguyễn Bá Cường
Phát triển kinh tế - xã hội có tác động trực tiếp đến môi trường, đôi khi vì lợi ích
trước mắt hay sự thờ ơ của con người đã gây tổn hại rất lớn đến nó, dẫn đến biến đổi khí
hậu. Ngày nay, để phát triển bền vững, nhiều quốc gia trên thế giới chú trọng đến hoạt
động bảo vệ môi sinh, môi trường.
Trong phạm vi bài nghiên cứu này, chúng tôi xin được nêu lên vài nét về lịch sử,
văn hóa, mà chú trọng đến sự “hồi sinh” của kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Để thấy được
sự năng động, sáng tạo, cố gắng rất lớn của Thành uỷ và Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí
Minh trong việc cải thiện môi sinh, môi trường nhằm xây dựng một thành phố giàu đẹp,
văn minh, xứng tên “Hòn Ngọc Viễn Đông” (đầu thế kỉ XX). Qua đây, cũng xin nêu lên
một số ý kiến chủ quan của chúng tôi để đóng góp cho vấn đề bảo vệ môi trường sống,
bảo vệ và giải cứu những dòng kênh đang bị “bức tử” do tốc độ đô thị hóa ngày càng
nhanh ở TP. Hồ Chí Minh.
1. Dòng kênh của lịch sử và văn hoá
Trong Gia Định thành thông chí có đoạn chép về rạch Thị Nghè: “Sông Bình Trị
có tục xưng là Bà Nghè ở đất tổng Bình Trị, ở phía bắc trấn lỵ từ sông Tân Bình qua cầu
ngang, ngược dòng mà về phía tây, 4 dặm rưỡi thì đến Cao Mên (cầu Bông), chạy về
phía tây bắc cầu Phú Nhuận; 6 dặm rưỡi đến nữa đến cầu Huệ, tột nguồn, đất hoang
đầy đầm lầy..”(1). Từ nguồn sử liệu trên, ta có thể xác định địa giới hiện nay tuyến kênh
Nhiêu Lộc – Thị Nghè: rạch Thị Nghè bắt nguồn từ Bàu Cát (quận Tân Bình), chảy qua
kênh Nhiêu Lộc, rồi đổ ra sông Sài Gòn chỗ nhà máy đóng tàu Ba Son (đi qua các quận
1, 3, 10, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh).
Về tên gọi, từ khi người Việt khai phá đất Gia Định và đưa vùng đất này thành nơi
hội tụ dân cư, phố chợ tấp nập, vì thế, tên sông và kênh rạch cũng nhiều lần thay đổi.
Đầu thế kỉ XVIII, căn cứ theo Gia Định thành thông chí: “con gái lớn của Khâm sai
chính thống Vân Trường hầu tên là Nguyễn Thị Khánh, lấy chồng là thư kí mỗ, bấy giờ
xưng là Bà Nghè, vì bà là người mở đầu chiếm mở đất đó, bắc cái cầu ngang cho thông
lối đi, người ta gọi là cầu Bà Nghè, cũng gọi con sông là sông Bà Nghè ” (2). Theo Đại
Nam nhất thống chí: “tương truyền Thị Nghi (Nghè) là con gái thống suất Nguyễn Cữu
Vân, khai khẩn ruộng vườn, bắc cầu này tiện đi lại, nên tên thế” (3).
Đầu thế kỷ XIX về trước, địa danh này được gọi là Bà Nghè và đến giữa thế kỷ
XIX về sau, địa danh này đổi thành Thị Nghè nhưng chưa rõ lý do đổi tên (4). Để giải
thích về tên địa danh này, Trương Vĩnh Ký cho rằng: “con rạch cũng mang Thị Nghè hay
Bà Nghè”(5). Sách Đại Nam quốc âm tự vị của Huỳnh Tịnh Của thì: “Tên cầu qua làng
Phú Mỹ, ở gần thành cũ Gia Định; lấy trước một bà làm nên cây cầu ấy mà đặt” (6).

2

Trong cuốn sách Bến Nghé Xưa, Sơn Nam cho rằng “rạch Thị Nghè”, còn gọi
“rạch Bà Nghè” (7). Ngoài ra, rạch Thị Nghè còn có tên là “Nghi Giang, Bình Trị Giang”
- một địa danh khác của kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè (8). Rạch Thị Nghè ăn ngược lên Bàu
Cát, đoạn này mang tên Nhiêu Lộc, xưa gọi là Hậu Giang và đoạn kênh “Nhiêu Lộc có
nhiều nhánh nhỏ nhưng nay đã bị lấp chẳng ai còn nhớ như suối Trường Bình, rạch Cầu
Huệ, rạch Bà Tiệm” (9). Hiện nay, vẫn chưa có tài liệu nào ghi chép đầy đủ về vì sao có
tên Nhiêu Lộc, mà chỉ có giải thích rất chung chung và truyền miệng. Chúng tôi có tham
khảo, trao đổi với các nhà nghiên cứu văn hoá và lịch sử đất Sài Gòn – TP.HCM thì có
nhiều ý kiến cho rằng: tên Nhiêu Lộc xuất hiện khoảng nửa sau thế kỉ XX (thời kì chính
quyền Sài Gòn). Nhiêu là tước vị một chức quan thời triều Nguyễn, Lộc là tên của một
người (Đặng Lộc).
Cũng trong thời kì chính quyền Sài Gòn, kênh này có tên khác nữa là kênh Trương
Minh Giảng, vì nó băng qua cây cầu cùng tên, nước kênh trong xanh, có thể thấy nhiều
loại cá như: cá lóc, cá rô, tôm đất bơi thành bầy, người dân hai bên bờ thường xuống kênh
hái rau muống và câu cá. Ghe thuyền qua lại để đánh bắt tôm cá, cảnh sinh hoạt hiền hòa,
êm đềm như một vùng thôn quê.
Từ khi có Dự án cải thiện môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè thì nhiều
người trong và ngoài nước đều biết đến tên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.
Ngày nay, toàn tuyến kênh dài gần 9 km, bề rộng trung bình 27m ở thượng nguồn
và mở rộng 90m ở hạ lưu; độ sâu của kênh trung bình 5m, chảy từ hướng Tây Bắc đến
Đông Nam. Lưu vực kênh rộng 12 km2, đổ ra sông Sài Gòn tại bến Bạch Đằng (cạnh
nhà máy Ba Son ngày nay).
Vai trò của kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè từ xa xưa không chỉ là nơi có dòng chảy tự
nhiên, nơi thoát nước ra sông Sài Gòn mà còn là một phòng tuyến quân sự (10). Năm
1772, Nguyễn Cửu Đàm đắp lũy Tân Hoa (Lũy Bán Bích) nhằm phòng vệ cho Sài Gòn
trước họa xâm lăng của Xiêm La. Lũy này từ chùa Cây Mai vòng qua Nhiêu Lộc - Thị
Nghè, bảo vệ phía Tây và phía Bắc của Sài Gòn cùng với rạch Bến Nghé và rạch Thị
Nghè làm thành một vòng bảo vệ vững chắc.
Trong thời Pháp thuộc, con kênh này nước còn trong xanh cá lội tung tăng “lúc
sông chảy qua khu cầu Kiệu, cầu Bông, cầu Thị Nghè… còn sạch, nước trong vắt, cứ
đến chiều tối ban đêm đều có những chiếc thuyền tam bản nhỏ đi lại trên sông bán đồ
nhậu…” (11). Kênh Thị Nghè còn đóng vai trò như một ranh giới của Sài Gòn (12). Khi
Pháp chiếm được Sài Gòn thì đô đốc Charner đã ấn định ranh giới theo Nghị định ngày
14/4/1861 của Sài Gòn gồm có: “Mặt chính là sông Sài Gòn, mặt thứ hai và thứ 3 là
rạch Bến Nghé và rạch Thị Nghè (L’Arroyo de l’Avalanche), mặt còn lại là một đường
ranh giới nối liền chùa Cây Mai đến các đường ranh cũ của đồn Kỳ Hòa” (13). Thậm
chí người Pháp còn nghĩ tới việc đào một con kênh nối liền rạch Bến Nghé với Thị Nghè
để cho Sài Gòn được bao bọc xung quanh là sông nước, trở thành một hòn đảo thực sự.
Trên dòng kênh này đã chứng kiến những trận đánh lịch sử của vùng đất phương
Nam. Trước ngày mở màn trận đánh thành Gia Định 16/02/1859, Pháp cho pháo hạm
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Avalanche vào kênh để thám thính (14). Khi thành Gia Định thất thủ, các toàn nghĩa
quân và nhân dân Sài Gòn dựa vào những đoạn kênh hiểm yếu để phục kích, tiêu diệt
quân Pháp. Nhiều tài liệu lịch sử cũng ghi lại, Sài Gòn có địa thế hiểm trở, trong đó có
kênh Thị Nghè và sông Bến Nghé. Trong những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến chống
Pháp (tháng 9 năm 1945), cho đến cuộc chiến chống Pháp - Mỹ xâm lược (1954 - 1975),
kênh đã chứng kiến nhiều trận đánh, trong đó, chiến công vang dội này đã được báo chí
ghi nhận: “Trận Thị Nghè sẽ ghi vào chiến sử Việt Nam” (Báo Cứu quốc, ngày 19/10/1945). Năm 1988, một tấm bia ghi công “Mặt trận cầu Thị Nghè” đã được dựng lên ở đây
để kỷ niệm sự kiện này (15).

Hình 1: kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè thời kì thuộc Pháp
Về giao thông thương mại, sông Sài Gòn (phía Đông), kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
(phía Bắc) cùng với rạch Bến nghé (phía Nam) tạo nên đường thuỷ nội vô cùng thuận tiện
cho hoạt động chuyên chở, họp chợ, mua bán…xứng danh “Sài Gòn trên bến dưới
thuyền”, đã tạo ra một đô thị phồn hoa với “đèn Sài Gòn ngọn xanh, ngon đỏ”.
Về mĩ quan đô thị, đây là con kênh đẹp bậc nhất của Sài Gòn xưa kia“…Coi ngoài
rạch Bà Nghè, dòng trắng hây hây” (16). Bài Gia Định Phú (17) đã miêu tả vẻ đẹp
thoáng đãng, trong xanh của con kênh này như thế, bên cạnh các địa cảnh đất Sài Gòn
thuở xưa với Bến Thành, Chợ Lớn, Chợ Gạo, Lò Gốm, Cây Gõ, Phú Lâm, Cầu Bông, Thị
Nghè, Gò Vấp… với đường sá, xóm làng, nhà cửa, phố phường, chùa miếu. Cũng chính
vẻ nên thơ, trong lành của dòng kênh mà người Pháp gọi là A – va – lăn (Avalanche), tên
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chiếc tàu chiến đầu tiên vào thám sát rạch Thị Nghè, một ngày trước khi mở màn trận
đánh Gia Định (18).
Về văn hóa, hệ thống sông rạch làm nên cảnh quan sinh hoạt buôn bán, cảnh quan
văn hóa đặc trưng: sông - bến chợ - phố chợ ven sông - làng ven sông - giao thông đường
thủy - ghe thuyền - cầu qua sông. Riêng kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, rạch Bến Nghé,
cùng với hệ thống kênh đào như Mã Trường Giang – kênh Ruột Ngựa (kênh An Thông),
kênh Đôi, kênh Tẻ, kênh Lò Gốm, kênh Tàu Hủ (Arroyo Chinois)..v.v..v.., nối liền tuyến
đường thủy từ sông Hậu, sông Tiền và sông Vàm Cỏ, tạo nên các hoạt động mua bán,
giao thoa văn hóa với vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng đất xa sôi Cao Miên
(Campuchia ngày nay). Sự kết nối ba khu vực Biên Hoà – Gia Định – Đồng bằng sông
Cửu Long với nhau thông qua hệ thống sông ngòi, kênh rạch đã tạo ra “Văn minh kênh
rạch Nam bộ” (19).
Như vậy, gắn với công cuộc khai hoang và phát triện vùng đất Nam Bộ, kênh
Nhiêu Lộc – Thị Nghè từ một con rạch thiên nhiên lâu đời, đã trở thành tên của một vùng
đất thân quen, trong lòng một đô thị của người Gia Định - Sài Gòn xưa và nay là thành
phố Hồ Chí Minh: vùng đất Thị Nghè, nó là một phần lịch sử, văn hóa của Sài Gòn phồn
hoa, sôi động.
2. Hành trình “hồi sinh” từ một dòng kênh đen
Cùng với sự biến cố của lịch sử dân tộc, dòng kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè cũng
như thay đổi theo. Trong những năm chiến tranh chống Mỹ của nhân dân miền Nam,
người dân các vùng nông thôn do sự tàn phá của bom đạn, vì mưu sinh nên đã tha hương
cầu thực. Sài Gòn là nơi họ tìm đến sinh sống và chính là một trong những nguyên nhân
mọc lên các khu nhà “ổ chuột”, sống tạm bợ trên các tuyến kênh rạch. Đến những năm
70, chất lượng nguồn nước đã thay đổi, trình trạng ô nhiểm như đen, thối ngày một tăng
do dựng nhà lấn chiếm lòng kênh, xả rác, phóng uế và nước thải sinh hoạt trực tiếp
xuống kênh rạch.
Bắt đầu từ năm 1986 đến nay, với đường lối đổi mới của Đảng và nhà nước Việt
Nam, đã tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội có những bước phát triển nhanh. Đô thị thành
phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, khoa học của
cả nước. Thêm một lần nữa, Tp. Hồ Chí Minh là nơi hấp dẫn định cư sinh sống, học tập,
lao động – sản xuất của nhiều người. Cùng đó là quá trình đô thị hóa, một số khu công
nghiệp mọc lên trong thành phố (khu công nghiệp Tân Bình, Gò Vấp) đã dẫn đến nạn ô
nhiễm trầm trọng mà dễ nhận ra nhất là các tuyến kênh rạch của thành phố đầy chất thải,
nước trở nên đen thối, các sinh vật không sống nổi. Trong đó, kênh Nhiêu Lộc – Thị
Nghè được coi là vẽ đẹp của bộ mặt Sài Gòn còn chẳng chỉ là quá khứ. Mỗi khi đi qua
kênh này ai nấy đều phải hít vào cơ thể mùi thối bốc lên từ dòng kênh.
Trước khi chưa được “hồi sinh”, theo khảo sát của các nhà chuyên môn, tại kênh
Nhiêu Lộc – Thị Nghè ở thời điểm nước lớn và nước ròng, nồng đô DO (ôxy hòa tan)
đều tăng lên từ 0,4 đến 1,23mg/lít nhưng vẫn không đạt tiêu chuẩn cho phép nước mặt
loại B (DO3 2mg/lít ); nồng độ DO tại kênh Tham Lương – Vàm Thuật cũng không đạt

5

tiêu chuẩn cho phép của nước mặt loại B. Đáng lo hơn, kết quả đo DO tại kênh Tân Hóa
– Lò Gốm, kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, kênh Đôi – Tẻ đều có nồng độ DO = 0mg/lít
(không có sinh vật nào có thể sống được). Chi cục Bảo vệ môi trường TP.HCM cho biết
“mức độ ô nhiểm này là không thể cải thiện”. Các chỉ số khác như nhu cầu ôxy sinh hóa
(BOD), nhu cầu ôxy hóa học (COD) và ô nhiễm vi sinh (Coliform) đều vượt xa tiêu
chuẩn cho phép từ 1 đến 11 lần (20).
Từ thực trạng trên, người dân thì bức xúc, mong chờ một điều kì diệu nào đó để
giải cứu dòng kênh, Thành uỷ và Uỷ ban nhân dân TP.HCM luôn trăn trở tìm giải pháp
nhằm đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân.

Hình 2: một đoạn Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè trước đây- nguồn Internet.
Từ năm 1985, lãnh đạo TP.HCM đã lên chương trình khơi thông tuyến kênh
Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Đến năm 1988, Thành ủy ban hành Nghị quyết về chương trình
cải tạo, chỉnh trang kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè. Nhưng do thiếu kinh phí, còn nhiều khó
khăn khác nhau nên TP chỉ làm thí điểm một đoạn chừng 50 m ở cầu Nguyễn Văn Trỗi.
Chương trình khơi thông tuyến kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè tạm hoãn một thời gian.
Không lùi bước trước những khó khăn, với truyền thống năng động, sáng tạo chủ động
tìm nguồn vốn của lãnh đạo thành phố. Năm 1993, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM triển
khai dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè để khởi động lại công việc dỡ dang trước đây. Giai
đoạn 1, với số tiền là 8.600 tỷ đồng, trong đó vốn ODA của ngân hang thế giới là 5.252 tỷ
đồng, vốn từ ngân sách thành phố là 3.348 tỷ đồng và phải di dời tới 7.000 hộ dân (21).
Tháng 7 – 1994, Nghị định của Chính phủ số 61 (22) về bán nhà thuộc sở hữu
Nhà nước ra đời. Giải pháp tài chính được tháo gỡ, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh
xây dựng kế hoạch bán nhà, để lấy tiền xây nhà tái định cư cho các hộ gia đình bị giải
tỏa ven hai bên bờ và trên kênh.
Dự án cải thiện môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè qua 2 giai đoạn. Cụ thể
giai đoạn 1: với số tiền là 8.600 tỷ đồng, trong đó vốn ODA của Ngân hàng thế giới (WB)
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là 5.252 tỷ đồng, vốn từ ngân sách thành phố là 3.348 tỷ đồng và phải di dời tới 7.000 hộ
dân; về thi công có 33 gói thầu, trong đó gói thầu đầu tiên được khởi công vào tháng
3/2003 lắp tuyến cống bao (có đường kính 2,5 - 3m) dài 8,9km nằm dọc kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Tiếp đó là 11 gói thầu đào đường lắp đặt 70km tuyến cống thoát nước các loại
nhằm thu gom nước thải từ hộ dân đưa vào tuyến cống bao. Gói thầu xây dựng trạm bơm
nước lớn nhất nước có công suất 64.000m3/giờ. Gói thầu số 10 có quy mô lớn nhất nạo
vét hơn 1,1 triệu tấn bùn, đóng hơn 16.000m cừ bê tông kè hai bên bờ kênh. Giai đoạn 2:
Chính phủ đã phê duyệt và báo cáo khả thi của dự án cũng vừa được UBND TP. HCM
chấp thuận. Dự án cải thiện môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè có ba hạng mục
xây dựng quan trọng là hạng mục xây dựng nhà máy xử lý nước thải cho toàn bộ lưu vực
Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Nhà máy đặt tại phường Thạnh Mỹ Lợi (quận 2), có công suất xử
lý nước thải tới 480.000m3/ngày, đêm. Khi nhà máy hoàn thành, nước thải thu gom trong
toàn lưu vực sẽ được đưa về đây xử lý thay vì đổ trực tiếp ra sông Sài Gòn như hiện
nay. Chi phí cho giai đoạn 2 dự tính khoảng 450 triệu USD vay từ Ngân hàng thế giới
(WB), và hoàn thành vào năm 2018, sẽ giúp cải thiện căn cơ tình trạng ô nhiễm môi
trường, ngập nước trong toàn lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè (23).
Năm 2002, TP. HCM chính thức khởi động, thực hiện dự án “Vệ sinh môi trường
TP.Hồ Chí Minh lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè”, cải thiện môi trường con kênh, lãnh đạo
thành phố ra hạn đến năm 2007 phải hoàn thành. Nhưng quá trình thực hiện gặp nhiều
vướng mắc nên thi công chậm so với tiến độ quy định.
Bắt đầu từ tháng 9-2010, Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1 (Sở Giao thông vận
tải TP.HCM) bắt đầu cải tạo mặt đường hai bờ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, đoạn từ cuối
đường Út Tịch (quận Tân Bình) đến cầu Lê Văn Sỹ (quận 3) với chiều dài khoảng 5,6 km.
Với thời gian gần 10 năm thi công, dự án vệ sinh môi trường Nhiêu Lộc - Thị
Nghè được hoàn thành giai đoạn đầu và tổ chức khánh thành (18/8/2012) trong sự vui
mừng của hàng triệu người dân thành phố đã mong đợi suốt nhiều thập kỉ.
3. Dòng kênh của hôm nay
Từ khi dự án “Vệ sinh môi trường TP.Hồ Chí Minh lưu vực Nhiêu Lộc – Thị
Nghè” giai đoạn một được khánh thành, người dân cảm nhận môi trường nơi dòng kênh
chảy qua cải thiện rất nhiều. Dòng nước đã trong xanh trở lại, mùi thối từ kênh không
còn như trước nữa, đã có những đàn cá lội tung tăng trong làng nước mát. Thỉnh thoảng
có những tốp trẻ con tinh nghịch nhảy xuống dòng kênh tắm, nô đùa thoả thích. Đâu đó
trên bờ kênh, có vài nhóm người buông câu ngắm cảnh, tận hưởng làng gió mát thổi lên
từ dòng kênh để tìm những phút giây thư giãn trong một không gian của một đô thị sôi
động, náo nhiệt. Vào mỗi sáng sớm, nhiều người tập thể dục dọc hai bên đường Hoàng
Sa và Trường Sa, tạo nên một sức sống mới cho một ngày mới của thành phố.
Khảo sát các năm gần đây về nguồn nước kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè ta có thể
lạc quan về chất lượng nước đã thay đổi theo chiều hướng tích cực: năm 2011, nồng độ
BOD5 trên đoạn kênh này dao động từ 3,4 – 91,9 mg/l, trong đó có 56% số mẫu vượt quy
chuẩn Việt Nam (loại B2: BOD<25 mg/l), tập trung chủ yếu vào thời điểm nước ròng,
nồng độ COD dao động từ 10,9 – 194mg/l, trong đó 88% số mẫu vượt quy chuẩn Việt
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Nam (loại B2: COD<50 mg/l). So với năm 2010, nhìn chung tình trạng ô nhiễm tại đoạn
kênh này có chiều hướng giảm: vào thời điểm nước lớn BOD giảm 1,5 lần, COD giảm
1,56 lần; vào thời điểm nước ròng BOD giảm 1,9 lần, COD giảm 1,3 lần. Hàm lượng vi
sinh trung bình giảm 2 lần lúc nước lớn, giảm 2 lần lúc nước ròng (24).
Càng ấn tượng hơn, khi hai con đường Hoàng Sa và Trường Sa khá đẹp chạy song
song dọc kênh, thể hiện tinh thần hướng về biển đảo tổ quốc của Thành uỷ, Uỷ ban nhân
dân và toàn thể người dân Tp. Hồ Chí Minh. Để có hai con đường khang trang này, trong
các năm từ 1993 - 1998, lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh cho chỉnh trang dòng kênh bằng dự án
giải tỏa hàng ngàn căn nhà lụp xụp ven kênh và làm hai tuyến đường trên.

Hình 3: Đua thuyền trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè – nguồn Internet.
4. Vài ý kiến về việc cải tạo nâng cấp hệ thống kênh rạch Tp. Hồ Chí Minh
Hiên nay, theo thống kê tại TP. Hồ Chí Minh có khoảng 3.000km kênh rạch, đóng
vai trò vô cùng quan trọng trong việc thoát nước trên địa bàn này. Thời gian qua, với sự
nỗ lực của TP, các kênh như: Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tàu Hủ - Bến Nghé đã dần hồi
sinh. Càng mừng hơn, vào ngày 5 – 4 – 2015, tuyến kênh Tân Hoá – Lò Gốm được
khánh thành trong niềm hân hoan của hơn 1 triệu người dân, nơi có tuyến kênh đi qua
(quận 6, quận 11 và quận Tân Phú).
Tuy nhiên, một số kênh rạch khác vẫn chưa thể thoát khỏi tình trạng ô nhiễm,
nhiều kênh rạch đang trong tình trạng ô nhiễm nặng hoặc có những kênh đã và đang bị
“khai tử”. Chúng ta hứng khởi bởi sự dần“hồi sinh” của kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè,
kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, Tân Hoá – Lò Gốm, nhưng không ít ngậm ngùi vì số phận
nhiều dòng kênh trong nội ô lẫn ngoại thành đang ô nhiễm nặng lên. Chính vì thế, thông
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qua bài nghiên cứu này, chúng tôi mạn phép nêu lên vài ý kiến nhằm bảo vệ những kênh
rạch đã dần hồi sinh và giải cứu những dòng kênh đang dần đen.
Trong chiến lược quy hoạch đô thị, phải mang tính lâu dài cho cả thành phố, khi
quy hoạch phải dựa trên tổng thể có sẵn của cái cũ. Tp. Hồ Chí Minh là một đô thị trải
qua nhiều thời kì lịch sử, vì thế, khi quy hoạch phải có tính kê thừa nhưng không thế mà
mất đi tính linh động, sáng tạo. Trong quá trình quy hoạch đô thị phải tôn trọng ý kiến các
nhà khoa học, các nhà chuyên môn và tham khảo những thành tựu của những nước tiên
tiến trên thế giới. Phải dân chủ trong quy hoạch, đó là, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện
vọng của nhân dân. Nữa là, cần phải công khai, minh bạch trong quy hoạch đô thị trên các
phương tiện thông tin đại chúng để toàn xã hội cùng quan tâm.
Đối với kênh rạch đã được cải thiện môi trường: các cơ quan chức năng thường
xuyên kiểm tra chỉ số Địa – Hoá, thành phần độ hạt, hàm lượng vật chất hữu cơ, thành
phần hoá học của trầm tích… để kịp thời xử lí trước khi quá muộn. Có nhưng quy định
khắc khe hơn để người dân không còn hành vi xả các chất thải xuống kênh rạch. Các cơ
quan chức năng thường xuyên khảo sát, nạo vét, khơi ngòi tạo dòng chảy và bảo đảm chất
lượng nước cho kênh. Đặc biệt, lưu ý tái tạo sự sống các sinh vật trong lòng kênh rạch,
xem đây là tiêu chí quan trọng về môi sinh và môi trường của kênh rạch.
Đối với kênh rạch đang bị ô nhiễm, đang bị lấn chiếm, san lấp vô tội vạ: sự hồi
sinh của kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè tạo đà để thực hiện dự án kênh rạch cải thiện môi
sinh, môi trường của toàn bộ kênh rạch trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Nhà nước cần có
chế tài mạnh, đủ sức ngăn ngừa hành vi xâm phạm như san lấp, xây dựng lấn chiếm kênh
rạch trái phép và làm ô nhiễm kênh rạch, sông ngòi; thực hiện phương châm “nói đi đôi
với làm”, tránh treo khẩu hiệu, phát động phong trào suông. Thường xuyên tuyên truyền,
giải thích cho người dân về chủ trương bảo vệ môi sinh, môi trường sống của thành phố.
Đối với sông, kênh rạch mọc đầy lục bình: rất nhiều sông ngòi, kênh rạch ở Đồng
bằng sông Cửu Long đều bị nạn Lục bình mọc, trôi đầy trên sông gây cản trở lưu thông,
tình trạng này ở Tp. Hồ Chí Minh cũng không khác gì hơn. Bằng nhãn quan chúng ta nhìn
thấy nhiều kênh rạch ở TP. Hồ Chí Minh lấp đầy Lục bình làm thu hẹp mặt kênh, tốc độ
nước chạy yếu dẫn, nhiều đoạn kênh rạch như không còn hữu dụng nữa. Nhà nước cần có
có chủ trương vệ sinh làm sạch nạn Lục bình này, đồng thời, thường kì phải nạo vét nâng
cấp ở những kênh rạch đã nông – cạn.
Về quản lý nhà nước: nâng cao vai trò quản lý cũng như chịu trách nhiệm của
chính quyền địa phương nơi có những dòng sông, kênh rạch đi qua. Coi đây là một trong
những tiêu chí đánh giá hoàn thành công tác của năm. Trong tiêu chuẩn xây dựng khu phố
văn hoá, nông thôn mới cần chú trong thực hiện chủ trương bảo vệ sông ngòi, kênh rạch
là bảo vệ môi trường và nếp sống văn minh đô thị. Trong tương lai, thành phố cần di dời
những nhà máy, khu công nghiệp trong nội thành về nơi quy hoạch phù hợp. Có các biện
pháp ngăn ngừa, xử lý nghiêm khắc với những doanh nghiệp gây ô nhiễm sông ngòi, kênh
rạch và môi trường. Hoàn thành sớm các dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải.
KẾT LUẬN
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Sự “hồi sinh” của kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, rồi kênh
Tân Hóa – Lò Góm, đã góp phần không nhỏ vào việc cải thiện môi sinh, môi trường của
TP. Hồ Chí Minh, góp sức vào phát triển kinh tế - xã hội thành phố thân yêu. Hơn thế,
đã làm thay đổi ý thức và hành động của con người trong ứng xử với thiên nhiên, môi
trường mình đang sinh tồn.
Chủ trương của Thành uỷ, Ủy ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh hiện tại và trong
tương lai là quyết tâm xây dựng một thành phố giàu đẹp, văn minh, thân thiện, phát triển
du lịch. Để bảo vệ cảnh quan hai bên bờ sông, kênh rạch, năm 2004, Ủy ban Nhân dân
TPHCM ban hành Quyết định 150/2004/ QĐ-UB về quy định quản lý, sử dụng hành
lang trên bờ sông, kênh, rạch. Đồng thời, đầu tư xây dựng tạo mĩ quan trên các tuyến
sông, kênh rạch này. Người dân thành phố đang tin tưởng, lạc quan trong tương lai một
hệ thống sông ngòi, kênh rạch toàn thành thành sẽ hồi sinh mà quan trọng nhất vẫn là
năm trục tiêu quan trọng vùng nội thành là kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, kênh Đôi
- kênh Tẻ, kênh Tân Hóa – Lò Gốm, kênh Tham Lương – Bến Cát, kênh
Nước Lên – Cầu Chùa.
Vẫn biết là, thành quả đạt được hôm nay còn khiêm tốn với những khó khăn, thử
thách phía trước. Nhưng ý nghĩa của nó rất to lớn, đó là, bài học về lý luận và thức tiễn
tạo đà cho tương lai, xứng đáng một thành phố anh hùng, một đô thị trung tâm về kinh
tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, khoa học của cả nước và đi đầu trong hội nhập quốc tế.

Thông tin tác giả:
Trần Hữu thắng, GV khoa lí luận chính trị, ĐH CN Tp.HCM, 12. Nguyễn Văn Bảo, F4, Q. Gò
Vấp, Tp.HCM.
Nguyễn Bá Cường, hiệu trưởng trường THCS Tân Thới Hoà, Q. Tân Phú, Tp. HCM.
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