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BÁO CÁO MÙA 

Công tác thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp đến tháng 10/2018,  

nhận định tình hình nguồn nước, các giải pháp cần thực hiện bảo đảm  

phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2018-2019  

 

Hiện nay, các vùng trên cả nước đã cơ bản thu hoạch xong lúa vụ Hè Thu, 

Mùa năm 2018. Nhìn chung, cả năm không xảy ra tình trạng hạn hán, xâm nhập 

mặn trên diện rộng, trừ thiếu nước cục bộ tại một số địa phương, nhưng đã xảy ra 

ngập lụt, úng tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tổng cục Thủy lợi báo cáo công 

tác thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2018, nhận định nguồn nước, các 

giải pháp cần thực hiện phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2018-2019. 

Cụ thể như sau: 

 I. TÌNH HÌNH CẤP NƯỚC PHỤC VỤ SẢN XUẤT VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 

NĂM 2018 

1. Khu vực miền núi phía Bắc 

a)  Tình hình mưa 

 Năm 2018, mưa ở khu vực miền núi phía Bắc có lượng tương đối lớn, tổng 

lượng phổ biến từ 1.400-1.800  mm, cao hơn trung bình nhiều năm từ 25-40%; tuy 

nhiên, thấp hơn năm 2017 từ 20-30%. Chi tiết so sánh lượng mưa một số năm gần 

đây tại Hình 1. 

 

Hình 1. So sánh tổng lượng mưa từ tháng I/2018 ÷ X/2018  

khu vực miền núi phía Bắc 
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b) Nguồn nước trữ trong hồ chứa nước 

Vào thời điểm đầu vụ Đông xuân 2018, các hồ chứa thủy lợi có dung tích trữ 

đạt 81-100% dung tích thiết kế (DTTK), cao hơn so với cùng kỳ năm 2016, 2017 

(trừ 2 tỉnh Yên Bái và Sơn La). So sánh dung tích trữ các hồ chứa năm 2018 và các 

năm 2017, 2016 tại Bảng 1, Hình 2.  

Bảng 1. So sánh dung tích trữ hồ chứa thời điểm đầu vụ ĐX 2017-2018  

và cùng kỳ năm 2016, 2017 

TT Tỉnh/thành phố 

Tỷ lệ trữ 

năm 2018 

(%) 

2017 2016 

Tỷ lệ trữ  

(%) 

Chênh lệch 

so với 2018  

(+/-%) 

Tỷ lệ trữ 

(%) 

Chênh 

lệch so 

với 2018 

(+/-%) 

1 Điện Biên 100 69 31 79 21 

2 Sơn La 81 84 -3 85 -4 

3 Hoà Bình 100 100 0 100 0 

4 Yên Bái 96 100 -4 100 -4 

5 Tuyên Quang 98 82 16 81 17 

6 Cao Bằng 91 68 23 78 13 

7 Lạng Sơn 87 72 15 79 8 

8 Thái Nguyên 92 58 34 69 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. So sánh dung tích trữ các hồ chứa vùng miền núi phía Bắc thời điểm đầu 

vụ đông xuân năm 2017-2018 và cùng kỳ năm 2016, 2017 

Kết thúc vụ Đông Xuân 2017-2018, đầu vụ Mùa 2018 (đầu tháng 6/2018), dung 

tích các hồ trong khu vực đạt từ 48 ÷ 93% DTTK. So với cùng kỳ năm 2016, các tỉnh 

Hòa Bình, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên dung tích ở mức thấp hơn; 

so với cùng kỳ năm 2017 các tỉnh đều có dung tích trữ cao hơn, trừ các tỉnh Yên Bái 

và Thái Nguyên. (Bảng 2, Hình 3).  
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Bảng 2. So sánh dung tích trữ hồ chứa thời điểm đầu vụ Mùa 2018  

và cùng kỳ năm 2016, 2017 vùng miền núi phía Bắc 

TT 
Tỉnh/thành 

phố 

Tỷ lệ trữ 

năm 

T6/2018 

(%) 

2017 2016 

Tỷ lệ trữ  

(%) 

Chênh 

lệch so 

với 2018  

(+/-%) 

Tỷ lệ trữ 

(%) 

Chênh lệch 

so với 2018 

(+/-%) 

1 Điện Biên 57  45  +13  56  +1  

2 Sơn La 71  58  +14  69  +2  

3 Hoà Bình 80  73  +7  86   -6  

4 Yên Bái 71  100   -28  100   -29  

5 Tuyên Quang 93  80  +13  67  +26  

6 Cao Bằng 64  35  +29  68   -4  

7 Lạng Sơn 67  50  +17  80   -13  

8 Thái Nguyên 48  49   -1  76   -28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. So sánh dung tích trữ các hồ chứa vùng miền núi phía Bắc thời điểm  

đầu vụ Mùa năm 2018 và cùng kỳ năm 2016, 2017 

c) Tình hình hạn hán, thiếu nước 

Với điều kiện thời tiết khá thuận lợi, nguồn nước dồi dào, không xảy ra tình 

trạng hạn hán, thiếu nước trong vụ Đông Xuân, trừ hiện tượng thiếu nước cục bộ tại 

một số tỉnh, cụ thể: 

Tỉnh Yên Bái: Thời điểm cuối tháng 2/2018 ở khu tưới của công trình thủy 

lợi Nang Phai, trên địa bàn xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn và xã Nghĩa Lợi, thị xã 

Nghĩa Lộ, tổng diện tích khoảng 50 ha lúa bị thiếu nước. Nguyên nhân do nhà máy 

thủy điện Noong Phai (mới đưa vào sử dụng từ tháng 1/2018) phía thượng lưu công 

trình thủy lợi Nang Phai không duy trì đủ dòng chảy tối thiểu theo quy định nên 

nguồn nước bị thiếu. Địa phương đã bổ sung thêm 2 điểm bơm nước dã chiến bằng 
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máy bơm dầu để bổ sung nước tưới cho diện tích thiếu nước trên, đồng thời yêu cầu 

nhà máy thủy điện thực hiện việc phát điện bảo đảm dòng chảy tối thiểu. 

Tỉnh Bắc Cạn: Thiếu nước cục bộ 86 ha lúa, màu và cây công nghiệp, đã được 

khắc phục bằng tăng cường bơm nước. 

2. Khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ 

a) Tình hình mưa 

Tổng lượng mưa từ đầu năm 2018 đến nay phổ biến từ 1.400-2.000mm, đa số 

cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ phổ biến từ 10-20%; riêng Hải Dương, Thái 

Bình có lượng mưa thấp hơn. Chi tiết so sánh lượng mưa một số năm gần đây tại 

Hình 4. 

Hình 4. So sánh tổng lượng mưa từ tháng I/2018 ÷ X/2018 khu vực trung du và 

Đồng bằng Bắc bộ 

b) Nguồn nước phục vụ sản xuất 

* Đối với khu vực Trung du và  Đồng bằng sông Hồng: để phục vụ gieo cấy lúa, 

các hồ chứa thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyền Quang đã tăng cường phát 

điện để bổ sung nước cho hạ du làm 3 đợt lấy nước, tổng cộng 15 ngày, rút ngắn 3 ngày 

so với kế hoạch. Tổng hợp các chỉ tiêu nguồn nước trong các đợt lấy nước tại Bảng 3.  

Bảng 3. Các chỉ tiêu nguồn nước trong các đợt lấy nước 2018,  

so với năm 2017 

TT Hạng mục Đơn vị Năm 2018 Năm 2017 Chênh lệch 

1 Số đợt xả nước Đợt 3 3  

2 Số ngày xả nước Ngày 23 21 2 

3 Tổng lượng nước xả triệu m3 5,33 4,93 0,396 

4 Lưu lượng xả bình quân  

của 3 hồ 
m3/s 2.560 2.771 -211 

5 Lưu lượng xả lớn nhất m3/s 3.149 3.250 299 

6 Tỷ lệ % số giờ mực nước 

Hà Nội >2,2m 
 26,7 36,5 -19,8 
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Nhìn chung, dòng chảy hệ thống sông Hồng không được duy trì bảo đảm 

mức yêu cầu (thấp nhất +2,2m tại Hà Nội). Trong 3 đợt lấy nước, có 254 giờ mực 

nước tại Hà Nội không đạt +2,2m (tương đương khoảng hơn 70% tổng thời gian). 

Nguyên nhân, do nhà máy thủy điện Hòa Bình chỉ vận hành được 7/8 tổ máy (1 tổ 

máy vào thời kỳ thay thế thiết bị định kỳ) và tình trạng hạ thấp lòng dẫn sông Hồng 

tiếp tục diễn ra. 

Dòng chảy như thực tế diễn ra trong các đợt lấy nước không ảnh hưởng đến 

việc lấy nước của các công trình thủy lợi vùng triều nhưng ảnh hưởng khá nghiêm 

trọng đến hiệu suất lấy nước của một số công trình thủy lợi lớn vùng không ảnh 

hưởng triều (TP Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh) do mực nước thấp hơn mực nước lấy nước 

hiệu quả, cụ thể: Trạm bơm Phù Sa đạt trung bình +4,7 m, thấp hơn khoảng +0,5m 

(mực nước lấy nước hiệu quả +5,2m); cống Liên Mạc đạt +2,6 m, thấp hơn 0,4m 

(mực nước lấy nước hiệu quả +3,0m); cống Long Tửu đạt +1,99 m, thấp hơn 

khoảng 0,3m (mực nước lấy nước hiệu quả +2,3m). 

* Đối với vùng phía núi phía Bắc: vào thời điểm đầu vụ đông xuân 2018, các 

hồ chứa thủy lợi có dung tích trữ đạt 86-92% dung tích thiết kế (DTTK); trong đó, 

các tỉnh có dung tích trữ cao hơn so với cùng kỳ năm năm 2017 như  Bắc Giang, 

Quảng Ninh, Vĩnh Phúc các tỉnh còn lại Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình thấp hơn cùng 

kỳ năm 2017. So sánh dung tích trữ các hồ chứa năm 2018 và các năm 2017, 2016 

(Bảng 4, Hình 5).  

Bảng 4. So sánh dung tích trữ hồ chứa thời điểm đầu vụ ĐX 2017-2018  

và cùng kỳ năm 2016, 2017 khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ 

TT 
Tỉnh/thành 

phố 

Tỷ lệ trữ 

năm 2018 

(%) 

2017 2016 

Tỷ lệ trữ  

(%) 

Chênh 

lệch so với 

2018  

(+/-%) 

Tỷ lệ 

trữ (%) 

Chênh 

lệch so 

với 2018 

(+/-%) 

1 Phú Thọ 92 94 -2 94 -2 

2 Bắc Giang 86 74 12 93 -7 

3 Quảng Ninh 91 71 20 98 -7 

4 Vĩnh Phúc 86 56 30 77 9 

5 Hà Nội 86 90 -4 77 9 

6 Ninh Bình 84 85 -1 79 5 

Kết thúc vụ Đông Xuân 2017-2018, đầu vụ Mùa 2018 (đầu tháng 6/2018), 

dung tích các hồ trong khu vực đạt 46 ÷ 82% DTTK trong đó các tỉnh đều có dung 

tích trữ lớn hơn so với năm 2017, trừ tại các tỉnh Ninh Bình và Phú Thọ. So sánh 

với cùng kỳ năm 2016 các tỉnh đều có dung tích trữ thấp hơn. (Bảng 5, Hình 6).  
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Hình 5. So sánh dung tích trữ các hồ chứa thời điểm đầu vụ Đông Xuân 2017-

2018 và cùng kỳ năm 2016, 2017 các tỉnh Trung du và đồng bằng Bắc Bộ 

 

Bảng 5. So sánh dung tích trữ hồ chứa thời điểm đầu vụ Mùa năm 2018  

và cùng kỳ năm 2016, 2017 khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ 

TT 
Tỉnh/thành 

phố 

Tỷ lệ trữ 

năm 

T6/2018 

(%) 

2017 2016 

Tỷ lệ trữ  

(%) 

Chênh 

lệch so với 

2018  

(+/-%) 

Tỷ lệ 

trữ (%) 

Chênh 

lệch so 

với 2018 

(+/-%) 

1 Phú Thọ 77  92   -15  91   -14  

2 Bắc Giang 56  39  +17  87   -31 

3 Quảng Ninh 46  31  +15  50   -4 

4 Vĩnh Phúc 53  30  +23  62   -9  

5 Hà Nội 66  43 +23  66  +0 

6 Ninh Bình 82  95   -13  95   -13  

Hình 6. So sánh dung tích trữ các hồ chứa các tỉnh Trung du và đồng bằng Bắc Bộ 

thời điểm đầu vụ Mùa 2018 và cùng kỳ năm 2016, 2017 
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c) Tình hình hạn hán, thiếu nước 

Xảy ra một số thời điểm thiếu nước tưới dưỡng lúa cục bộ tại Thành phố Hà 

Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ. Các địa phương đã tăng cường vận hành trạm bơm dã 

chiến để khắc phục tình trạng này, không xảy ra thiệt hại cho sản xuất.  

d) Tình hình ngập lụt, úng và vận hành công trình thủy lợi 

- Ảnh hưởng của cơn bão số 3: từ ngày 13/7 đến ngày 22/7, và 26-30/7/2018, 

các tỉnh thuộc khu vực Bắc bộ có mưa vừa đến mưa rất to, gây ngập úng nghiêm trọng 

cho các diện tích đất nông nghiệp trong khu vực. 

Theo số liệu thống kê của các địa phương, lúc cao nhất (ngày 22/7) có 

68.300ha cây trồng bị ngập lụt, úng một tại số địa phương ở khu vực Đồng bằng 

Bắc Bộ và miền núi phía Bắc. Trong đó, các địa phương có nhiều diện tích bị ảnh 

hưởng gồm Nam Định (27.500ha), Hải Dương (16.900ha), Hà Nội (12.400ha).  

Các địa phương, doanh nghiệp KTCTTL liên tỉnh đã tổ chức vận hành các 

máy bơm và mở cống tiêu nước để tiêu thoát, lúc cao nhất (ngày 22/7) có khoảng 

hơn 3.200 máy bơm và 45 cống vận hành. 

- Ảnh hưởng của cơn bão số 4: từ ngày 16-19/8 các tỉnh khu vực Bắc Bộ đã 

có mưa vừa đến rất to gây ngập úng cho một số tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Theo số 

liệu thống kê của các địa phương, lúc cao nhất (ngày 20/8) có 4.010 ha lúa (Nam 

Định 3.986 ha, Ninh Bình 24) bị ngập úng. Nghệ An 4.558 ha, Thanh Hóa 3.100) 

và 2.750 ha rau mầu (Nghệ An 1.650 ha, Thanh Hóa 1.100 ha) bị ngập úng.  

Nhìn chung, trong tháng 8, do lượng mưa không tập trung quá lớn như tháng 

7, công trình tiêu úng được vận hành sớm để tiêu nước đệm và nhiều diện tích lúa 

đã cao cây hơn nên ảnh hưởng của ngập lụt, úng đến sản xuất nông nghiệp không 

lớn. 

3. Khu vực Bắc Trung Bộ 

a) Tình hình mưa 

Tổng lượng mưa từ đầu năm 2018 đến nay đạt 1.594mm, tương đương so với 

TBNN cùng thời kỳ; thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016 và 2017. Riêng tại các tỉnh 

Thanh Hóa và Nghệ An do ảnh hưởng của cơn bão số 3, số 4 và hoàn lưu trong 

tháng 7 và tháng 8 đã có mưa rất to (từ 100-230mm/đợt); do đó, lượng mưa lũy tích 

của các địa phương này cao hơn TBNN so với cùng kỳ từ 7-18%. Các tỉnh còn lại 

có lượng mưa lũy tích thấp hơn so với TBNN cùng kỳ, điển hỉnh tại: Hà Tĩnh (-

13%); Quảng Bình (-26%); Thừa Thiên Huế (-20%). So sánh lượng mưa vụ Hè Thu 

2018 với cùng kỳ một số năm gần đây tại Hình 7.  
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Hình 7. So sánh tổng lượng mưa từ tháng I/2018 ÷ X/2018 vùng Bắc Trung Bộ 

b) Nguồn nước trữ trong hồ chứa nước 

Vào thời điểm đầu vụ Đông Xuân 2017-2018, tại các tỉnh vùng Bắc Trung 

Bộ dung tích trung bình các hồ tích đạt gần 94% so với DTTK, cao hơn so với cùng 

kỳ năm 2015, 2016; đặc biệt các hồ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh 

và Quảng Trị đã tích đạt trên 96% so với DTTK, nhiều hồ đã đầy nước. (So sánh tại 

Bảng 6, Hình 8). 

Bảng 6. So sánh dung tích trữ hồ chứa thời điểm đầu vụ Đông xuân 2017-2018 và 

cùng kỳ vụ ĐX 2014-2015, 2015-2016, và 2016-2017 so với thiết kế 

Tỉnh 

Tỷ lệ 

trữ ĐX 

2017-

2018 

(%) 

ĐX 2016-2017 ĐX 2015-2016 ĐX 2014-2015 

Tỷ 

lệ 

trữ 

(%) 

Chênh lệch 

so với ĐX 

2017-2018 

(+/-%) 

Tỷ lệ 

trữ 

(%) 

Chênh lệch 

so với ĐX 

2017-2018 

(+/-%) 

Tỷ lệ 

trữ 

(%) 

Chênh lệch 

so với ĐX 

2017-2018 

(+/-%) 

Thanh Hóa 98 63 -35 53 -45 88 -10 

Nghệ An 96 96 0 70 -27 79 -17 

Hà Tĩnh 96 96 0 54 -42 58 -38 

Quảng Bình 85 84 -1 77 -7 70 -15 

Quảng Trị 100 99 -1 82 -18 58 -42 

TT.Huế 83 88 +5 66 -18 47 -36 

Đầu vụ Hè Thu 2018, dung tích các hồ trong khu vực phổ biến đạt từ 50% ÷ 

85%. Hầu hết các tỉnh đều thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017 và cao hơn năm 2016; 

riêng tỉnh Thanh Hóa cao hơn so với cùng kỳ các năm 2016, 2017. (So sánh tại 

Bảng 7, Hình 9).  
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Hình 8. Dung tích trữ các hồ chứa thời điểm đầu vụ Đông xuân 2017-2018 

và cùng kỳ các năm 2017, 2016, 2015 so với DTTK 

Đến cuối vụ Hè Thu, dung tích trung bình các hồ trong vùng BTB đạt từ 

20%÷80% so với DTTK. Trong đó, các hồ có dung tích trữ cao chủ yếu ở Thanh 

Hóa (98%), Nghệ An (89%). Còn lại các hồ đa phần đều có lượng nước trữ thấp, 

như tại Hà Tĩnh (40%), Quảng Bình (32%), Quảng Trị (20%), TT.Huế (18%). 

Bảng 7. So sánh dung tích trữ hồ chứa thời điểm đầu vụ Hè Thu 2018 và 

cùng kỳ năm 2015, 2016, 2017  

Tỉnh 

Tỷ lệ 

trữ 

năm 

2018 

(%) 

Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 

Tỷ lệ 

trữ 

(%) 

Chênh 

lệch so 

với 2018 

Tỷ lệ 

trữ 

(%) 

Chênh 

lệch so 

với 2018 

Tỷ lệ 

trữ (%) 

Chênh 

lệch so 

với 2018 

Thanh Hóa 53 42 -11 37 -16 45 -8 

Nghệ An 55 69 14 41 -13 49 -6 

Hà Tĩnh 69 89 20 48 -21 65 -4 

Quảng Bình 68 78 10 63 -5 54 -14 

Quảng Trị 66 79 13 66  0 41 -25 

TT. Huế 48 55 7 40 -8 39 -9 

Bắc Trung Bộ 60 69 9 49 -11 49 -11 

98% 96% 96%

85%

100%

83%

63%

96% 96%

84%
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Hình 9. Dung tích trữ các hồ chứa thời điểm đầu vụ Hè Thu 2018  

và cùng kỳ các năm 2017, 2016, 2015 so với DTTK 

c) Tình hình hạn hán, thiếu nước  

Năm 2018 tình hình mưa trên địa bàn các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ có diễn biến 

phức tạp, thời điểm đầu vụ Hè Thu xảy ra nóng nắng, lượng mưa thấp nên gây ra 

tình trạng hạn hán, thiếu nước tại một số địa phương. Cụ thể: 

- Tỉnh Nghệ An: đã xảy ra hạn hán thiếu nước khoảng 22.500ha cuối tháng 6, 

tập trung chủ yếu ở vùng Nam-Hưng-Nghi. 

- Tỉnh Thanh Hóa: khoảng 11.000ha chủ yếu vùng đuôi kênh Bắc Cửa Đạt, 

vùng Bắc sông Mã và vùng trung du miền núi.  

- Tỉnh Quảng Bình: thiếu nước cho khoảng 981ha, chủ yếu ở huyện Quảng Ninh. 

- Tỉnh Quảng Trị: thiếu nước cho khoảng 2.800ha, trong đó vùng hệ thống 

Thạch Hãn khoảng 2.500ha. 

d) Tình hình ngập lụt, úng và vận hành công trình thủy lợi 

- Ảnh hưởng của cơn bão số 3: từ ngày 13/7 đến ngày 22/7, và 26-30/7/2018, 

các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung bộ có mưa vừa đến mưa rất to, gây ngập úng lúc cao 

nhất (ngày 22/7) 57.200 ha cây trồng bị ngập lụt (Thanh Hóa 13.500 ha, Nghệ An 

36.000 ha, Hà Tĩnh 7.700 ha).  

Các địa phương, doanh nghiệp KTCTTL liên tỉnh đã tổ chức vận hành các 

máy bơm và mở cống tiêu nước để tiêu thoát, lúc cao nhất (ngày 22/7) có khoảng 

hơn 240 máy bơm và 26 cống vận hành. 

- Ảnh hưởng của cơn bão số 4: từ ngày 16-19/8 các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An 

có mưa vừa đến rất to gây ngập cho cây trồng, lúc cao nhất (ngày 20/8) 7.658 ha 

53% 55%
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lúa (Nghệ An 4.558 ha, Thanh Hóa 3.100) và 2.750 ha rau mầu (Nghệ An 1.650ha, 

Thanh Hóa 1.100 ha) bị ngập úng. 

4. Khu vực Nam Trung Bộ 

a) Tình hình mưa 

Lượng mưa từ đầu năm đến nay ở mức thấp hơn TBNN trung bình khoảng 

20%, năm 2017 trên 30%. Một số trạm có lượng mưa thấp như: Đà Nẵng (TP. Đà 

Nẵng) thấp hơn TBNN 39%, Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) thấp hơn TBNN 16%, 

Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận) thấp hơn TBNN 38%, Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) 

thấp hơn TBNN 10%; một số trạm tương đương với TBNN như: Tam Kỳ (tỉnh 

Quảng Nam), Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên); riêng trạm 

Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cao hơn TBNN khoảng 26%. So sánh lượng mưa một 

số năm gần đây tại Hình 10. 

Hình 10. So sánh tình hình mưa tại các trạm chính năm 2018  

so với cùng kỳ một số năm gần đây 

 b) Nguồn nước trữ trong hồ chứa nước 

Vào thời điểm đầu vụ Đông Xuân 2017-2018, dung tích các hồ trong khu vực 

đạt 87 ÷ 100% DTTK, cao hơn các năm 2015, 2016. So sánh dung tích của các hồ 

chứa tại Bảng 8 và Hình 11. 

Kết thúc vụ Đông Xuân 2017-2018, đầu vụ Hè Thu 2018 (đầu tháng 5/2018), 

dung tích các hồ đạt từ 40÷90% DTTK; ở các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình 

Định và Phú Yên tương đương năm 2017, các tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Ninh 

Thuận và Bình Thuận thấp hơn năm 2017, cao hơn năm 2015, 2016. So sánh dung 

tích của các hồ chứa tại Bảng 9 và Hình 12.  
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Bảng 8. So sánh dung tích trữ hồ chứa đầu vụ Đông Xuân 2017-2018 và cùng kỳ 

các năm 2015, 2016, 2017 

TT Tỉnh 

Tỷ lệ  

trữ 

năm 

2018 

(%) 

Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 

Tỷ lệ 

trữ 

(%) 

Chênh 

lệch  

so với  

năm 2018 

(+/-%) 

Tỷ lệ 

trữ 

(%) 

Chênh 

lệch  

so với  

năm 2018 

(+/-%) 

Tỷ lệ 

trữ 

(%) 

Chênh 

lệch  

so với  

năm 2018 

(+/-%) 

1 Đà Nẵng 98 100 -2 90 +8 100 -2 

2 Quảng Nam 97 100 -3 78 +19 100 -3 

3 Quảng Ngãi 100 100  0 78 +22 100 0 

4 Bình Định 97 89 +8 67 +30 88 +9 

5 Phú Yên 100 100  0 81 +19 100 0 

6 Khánh Hòa 87 92 -5 81 +6 48 +39 

7 Ninh Thuận 98 100 -2 63 +35 29 +69 

8 Bình Thuận 93 100 -7 80 +13 88 +5 

Hình 11. So sánh tình hình nguồn nước trong các hồ chứa thời điểm đầu vụ Đông 

Xuân 2017-2018 so với một số năm gần đây vùng Nam Trung Bộ 

c) Tình hình hạn hán, thiếu nước 

Tính đến thời điểm hiện tại, vụ Hè Thu trên địa bàn các tỉnh vùng Nam Trung 

Bộ đã kết thúc, một số tỉnh đang sản xuất vụ Mùa 2018. Trong vụ Hè Thu 2018, 

nhìn chung, nguồn nước cơ bản bảo đảm cung cấp cho sản xuất, không xảy ra tình 

trạng hạn hán, thiếu nước trên diện rộng, trừ tình trạng cục bộ tại một số địa 

phương:  

- Tỉnh Ninh Thuận: Vụ Hè Thu 2018 phải giảm diện tích gieo trồng so với 

các năm đủ nước cho 3.800 ha (3.200 ha lúa, 600 ha rau màu), 760 ha chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng do thiếu nước thuộc vùng 10 hồ chứa nhỏ đang cạn nước, các trạm 

bơm nhỏ và vùng cuối hệ thống thủy lợi Nha Trinh – Lâm Cấm. Ngoài ra, đã xảy ra 

tình trạng thiều nước ảnh hưởng đến năng suất cây trồng trong vụ Hè Thu cho 

khoảng 4.000 ha rau màu tập trung ở các huyện Bác Ái, Ninh Sơn và Thuận Bắc. 
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Bảng 9. So sánh dung tích trữ hồ chứa đầu vụ Hè Thu 2018 và cùng kỳ các năm 

2015, 2016, 2017 
TT Tỉnh Tỷ lệ  

trữ 

năm 

2018 

(%) 

Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 

Tỷ lệ 

trữ 

(%) 

Chênh 

lệch  

so với  

năm 2018 

(+/-%) 

Tỷ lệ 

trữ 

(%) 

Chênh 

lệch  

so với  

năm 2018 

(+/-%) 

Tỷ 

lệ 

trữ 

(%) 

Chênh 

lệch  

so với  

năm 2018 

(+/-%) 

1 Đà Nẵng 84,5 85,0 -0,5 58,0 +26,5 79,0 +5,5 

2 Quảng Nam 88,0 97,0 -9,0 89,0 -1,0 98,0 -10,0 

3 Quảng Ngãi 69,0 99,0 -30,0 94,0 -25,0 91,0 -22,0 

4 Bình Định 59,0 67,0 -8,0 57,0 +2,0 64,0 -5,0 

5 Phú Yên 77,0 72,0 5,0 56,0 +21,0 55,0 +22,0 

6 Khánh Hòa 60,0 85,0 -25,0 49,0 +11,0 23,0 +37,0 

7 Ninh Thuận 56,0 77,0 -21,0 18,0 +38,0 13,6 +42,4 

8 Bình Thuận 38,0 51,0 -13,0 22,0 +16,0 24,0 +14,0 

Hình 12. So sánh tình hình nguồn nước trong các hồ chứa thời điểm đầu vụ Hè 

Thu 2018 so với một số năm gần đây vùng Nam Trung Bộ 

- Tỉnh Bình Thuận, vụ Hè Thu 2018, giai đoạn tháng 5, 6/2018 giãn thời điểm 

xuống giống cho 10.000 ha; tuy nhiên, sau đó có mưa bổ sung nên toàn bộ đã được 

gieo trồng. Ngoài ra, xảy ra tình trạng thiếu nước tạm thời vào giữa tháng 8/2018 cho 

khoảng 4.450 ha rau màu tập trung ở huyện Bắc Bình; trong đó, có khoảng 1.500 ha 

thuộc vùng tưới của hệ thống TL Phan Rí-Phan Thiết do nguồn nước từ hồ Đại Ninh 

xuống thấp nên lưu lượng nước xả sang tỉnh Bình Thuận không đảm bảo theo yêu cầu. 

- Tỉnh Bình Định, vụ Hè Thu 2018, một số hồ chứa nhỏ cạn nước, xảy ra 

thiếu nước tạm thời khoảng 2.000 ha nằm trong hệ thống thủy lợi nhỏ và vùng ngoài 

công trình thủy lợi. 
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5. Khu vực Tây Nguyên 

a) Tình hình mưa 

Lượng mưa luỹ tích từ đầu năm đến nay cao hơn so với TBNN khoảng 4%, 

so với năm 2016 khoảng 34% và năm 2017 khoảng 7%. Đặc biệt, một số trạm cao 

hơn nhiều so với TBNN như: Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cao hơn 51%, trạm Pleiku 

(tỉnh Gia Lai) hơn 42%, Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) hơn 8%. Tuy nhiên, một số trạm 

thấp hơn TBNN như: Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) thấp hơn 47%; Đăk Nông 

(tỉnh Đắk Nông) thấp hơn 11%. So sánh lượng mưa một số năm gần đây tại Hình 

13. 

Hình 13. So sánh tình hình mưa tại các trạm chính năm 2018 so với cùng kỳ một 

số năm gần đây 

b) Nguồn nước trữ trong hồ chứa nước 

 Vào thời điểm đầu vụ Đông Xuân 2017-2018, dung tích các hồ trong khu vực 

xấp xỉ DTTK, cao hơn cùng kỳ các năm 2015, 2016. So sánh dung tích của các hồ 

chứa tại Bảng 10 và Hình 14. 

Bảng 10. So sánh dung tích trữ hồ chứa đầu vụ Đông Xuân 2017-2018 và cùng kỳ 

các năm 2015, 2016, 2017 

TT Tỉnh 

Tỷ lệ  

trữ 

năm 

2018 

(%) 

Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 

Tỷ lệ 

trữ 

(%) 

Chênh 

lệch  

so với  

năm 2018 

(+/-%) 

Tỷ lệ 

trữ 

(%) 

Chênh lệch  

so với  

năm 2018 

(+/-%) 

Tỷ lệ 

trữ 

(%) 

Chênh 

lệch  

so với  

năm 2018 

(+/-%) 

1 Kon Tum 96 98 -2 88 +8 97 -1 

2 Gia Lai 100 100 0 90 +10 90 +10 

3 Đăk Lăk 100 100 0 84 +16 94 +6 

4 Đăk Nông 100 100 0 95 +5 95 +5 

5 Lâm Đồng 100 100 0 76 +24 88 +12 



15 

 

 

Hình 14. So sánh tình hình nguồn nước trong các hồ chứa thời điểm đầu vụ Đông 

Xuân 2017-2018 so với một số năm gần đây vùng Tây Nguyên 

Kết thúc vụ Đông Xuân 2017-2018, đầu vụ Hè Thu 2018 (tháng 5/2018), dung 

tích các hồ trong khu vực đạt 40 ÷ 70% DTTK; gần tương đương năm 2017, cao hơn 

các năm 2015, 2016. So sánh dung tích của các hồ chứa tại Bảng 11 và Hình 15. 

Bảng 11. So sánh dung tích trữ hồ chứa đầu vụ Hè Thu 2018 và cùng kỳ các năm 

2015, 2016, 2017 

TT Tỉnh 

Tỷ lệ  

trữ năm 

2018 

(%) 

Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 

Tỷ lệ 

trữ 

(%) 

Chênh 

lệch  

so với  

năm 2018 

(+/-%) 

Tỷ lệ 

trữ 

(%) 

Chênh 

lệch  

so với  

năm 2018 

(+/-%) 

Tỷ lệ 

trữ 

(%) 

Chênh 

lệch  

so với  

năm 2018 

(+/-%) 

1 Kon Tum 36 39 -3, 19 +17 11 +25 

2 Gia Lai 47 44 +3 38 +9 19 +28 

3 Đăk Lăk 46 56 -10 40 +6 45 +1 

4 Đăk Nông 63 63 0 55 +8 20 +43 

5 Lâm Đồng 70 81 -11 43 +27 45 +25 

Hình 15. So sánh tình hình nguồn nước trong các hồ chứa thời điểm đầu vụ Hè 

Thu 2018 so với một số năm gần đây vùng Tây Nguyên 
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c) Tình hình hạn hán, thiếu nước 

Nhìn chung, trên địa bàn các tỉnh vùng Tây Nguyên không xảy ra tình trạng 

hạn hán, thiếu nước trên diện rộng, trừ tình trạng thiếu nước cục bộ cho 618 ha cây 

trồng vùng ngoài công trình thủy lợi tại huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk vào tháng 

9/2018.  

6. Khu vực Đông Nam Bộ  

a) Mưa:  

Từ đầu năm 2018 đến nay, mưa trên địa bàn các tỉnh vùng Đông Nam Bộ thấp 

hơn TBNN cùng thời kỳ phổ biến từ 10-20%; trong đó, trạm Túc Trưng (tỉnh Đồng 

Nai) có tổng lượng mưa đo được (1.247 mm) thấp hơn TBNN 28,6%. Một số trạm 

có lượng mưa tích lũy lớn hơn so với lượng mưa TBNN cùng kỳ: Dầu Tiếng (tỉnh 

Tây Ninh) +16,6% (1.625 mm), Sở Sao (tỉnh Bình Dương) + 11,09% (1.643 mm), 

Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) + 2,04% (1.489 mm). Chi tiết so sánh lượng mưa một số 

năm gần đây tại Hình 16. 

 

Hình 16. So sánh tổng lượng mưa từ tháng I đến đầu tháng X/2018  

một số trạm vùng Đông Nam Bộ 

 b) Nguồn nước trữ trong hệ thống công trình thủy lợi 

Vào thời điểm đầu vụ Đông Xuân 2017-2018, tại các tỉnh vùng Đông Nam 

Bộ dung tích trung bình các hồ đều tích đạt trên 90% DTTK, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

đạt 74% DTTK. So sánh dung tích trữ với dung tích thiết kế tại (Bảng 12, Hình 17). 

Sau khi cấp nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2017 – 2018, đến thời điểm 

đầu vụ Hè Thu 2018, dung tích trữ trung bình các hồ chứa đạt 48% DTTK. Hồ chứa 

ở một số tỉnh có dung tích trữ dưới 50% DTTK gồm: Bà Rịa-Vũng Tàu (26% 

DTTK), Đồng Nai (39% DTTK). Kết quả so sánh dung tích trữ với dung tích thiết 

kế thể hiện ở Bảng 13 và Hình 18.  
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Đến cuối vụ Hè Thu, dung tích trung bình các hồ chứa còn đạt 72% DTTK, 

gồm: Bình Dương (93%), Bình Phước (92%), Tây Ninh (50%), Bà Rịa-Vũng Tàu 

(53% DTTK), Đồng Nai (70% DTTK).  

Bảng 12. So sánh dung tích trữ hồ chứa thời điểm đầu vụ ĐX 2017-2018 và cùng 

kỳ năm 2015, 2016, 2017 so với thiết kế 

Tỉnh 

Tỷ lệ 

trữ 

năm 

2018 

(%) 

Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 

Tỷ lệ 

trữ 

(%) 

Chênh 

lệch so 

với 2017-

2018  

(+/-%) 

Tỷ lệ 

trữ 

(%) 

Chênh 

lệch so 

với 2017 -

2018  

(+/-%) 

Tỷ lệ 

trữ 

(%) 

Chênh 

lệch so với 

2017 -

2018 

(+/-%) 

Bình Dương 95 95   0 94  - 1 94  - 1 

Bình Phước 91 84  -7 91    0 95  + 4  

Tây Ninh 93 100  +7 80  - 13 100  + 7 

Đồng Nai 98 95  -3 94  - 4 96  - 2 

Bà Rịa–Vũng 

Tàu 
74 90  +16 73  - 1 84  + 10  

Hình 17. Dung tích trữ các hồ chứa thời điểm đầu vụ Đông Xuân 2017 – 2018 

c) Tình hình hạn hán, thiếu nước 

Năm 2018, nhìn chung không xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước trên diện 

rộng ở các địa phương trong vùng, trừ tình trạng thiếu nước cục bộ cho 108 ha cây 

lâu năm (chủ yếu là nhãn và thanh long) của xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc 

thuộc khu tưới của hồ sông Hỏa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Nguyên nhân do mực nước 

hồ chứa Sông Hỏa đã xuống mực nước chết, không bảo đảm tưới tự chảy. Địa 

phương đã lắp đặt bơm dã chiến để bơm nước từ dung tích chết của hồ chứa để cung 

cấp cho cây trồng. 
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Bảng 13. So sánh dung tích trữ hồ chứa thời điểm đầu vụ Hè Thu 2018  

và cùng kỳ năm 2015, 2016, 2017 với thiết kế 

 

Tỉnh 

Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 

Dung tích 

hồ chứa 

đầu tháng 

5 (Triệu 

m3) 

Tỷ lệ 

trữ 

(%) 

Tỷ lệ 

trữ 

(%) 

Chênh 

lệch 

so với 

2018 

(+/-

%) 

Tỷ lệ 

trữ 

(%) 

Chênh 

lệch so 

với 

2018 

(+/-%) 

Tỷ lệ 

trữ 

(%) 

Chênh 

lệch so 

với 

2018 

(+/-%) 

Bình Dương 6,7 47 55  - 8 35  + 12  39  + 8  

Bình Phước 173,4 76 82  - 6 81  - 5 87  - 11 

Tây Ninh 855,1 53 66  - 13 42  + 12  58  - 5 

Đồng Nai 38,8 39 49  - 10 35  + 4  33  + 6  

BR -VT 74,0 26 52  - 26 26  + 1  35  - 9 

 

Hình 18. Dung tích trữ các hồ chứa thời điểm đầu vụ Hè Thu 2018 

7. Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 

a) Mưa: 

Trong tháng 1-3/2018, xuất hiện một số đợt mưa trái mùa có tổng lượng mưa 

phổ biến từ 10-68mm, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017, cao hơn từ 10-20% so 

với TBNN. Trong tháng 4 và tháng 5, tổng lượng mưa cao hơn TBNN từ 15-30%; 

trong thời kỳ từ tháng 6-8/2018, lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn TBNN khoảng 

30%, từ cuối tháng 8 đến nay lượng mưa có xu thế giảm, tổng lượng ở mức tương 

đương – thấp hơn so với trung bình nhiều năm.  

b) Xâm nhập mặn: 

Xâm nhập mặn mùa khô năm 2017-2018 ở khu vực Đồng bằng sông Cửu 

Long ở mức thấp hơn so với cùng kỳ các năm 2016-2017 và 2015-2016, không ảnh 

hưởng sản xuất nông nghiệp, cụ thể ở các vùng cửa sông như sau:  
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- Vùng hai sông Vàm Cỏ: Độ mặn lớn nhất thấp hơn từ 0,1-2,2 g/l so với năm 

2017, từ 7,8-11,6 g/l so với năm 2016 cùng kỳ. 

- Vùng Cửa sông Cửu Long: Độ mặn lớn nhất thấp hơn từ 1,3-4,8 g/l so với năm 

2017, từ 4,0-12,6 g/l so với năm 2016 cùng kỳ, cụ thể: 

+ Trên sông Cửa Tiểu: Chiều sâu xâm nhập mặn lớn nhất với ranh 4 g/l là 32 

km, giảm 5 km so với năm 2017 và 18 km so với năm 2016 cùng kỳ; 

+ Trên sông Cửa Đại: Chiều sâu xâm nhập mặn lớn nhất với ranh 4 g/l là 38 

km, giảm 3 km so với năm 2017 và 14 km so với năm 2016 cùng kỳ; 

+ Trên sông Hàm Luông: Chiều sâu xâm nhập mặn lớn nhất với ranh 4 g/l là 

48 km, tăng 5 km so với năm 2017, giảm 25 km so với năm 2016 cùng kỳ; 

+ Trên sông Cổ Chiên: Chiều sâu xâm nhập mặn lớn nhất với ranh 4 g/l là 50 

km, tương đương so với năm 2017, giảm 15 km so với năm 2016 cùng kỳ; 

+ Trên sông Hậu: Chiều sâu xâm nhập mặn lớn nhất với ranh 4 g/l là 42 km, 

giảm 3km so với năm 2017, giảm 18km so với năm 2016 cùng kỳ. 

- Vùng ven biển Tây (sông Cái Lớn): Độ mặn lớn nhất cao hơn từ 2,6-5,9 g/l 

so với năm 2017, thấp hơn từ 8,6-12,6 g/l so với năm 2016 cùng kỳ. 

Bảng 14. Độ mặn lớn nhất (g/l) tại một số trạm các cửa sông khu vực ĐBSCL 

TT Trạm Sông, rạch 

Khoảng 

cách từ 

biển 

(km) 

Độ mặn lớn nhất 

(g/l) 

So sánh 

tăng (+)/giảm (-) 

2018 2017 2016 CK 2017 CK 2016 

1  Cầu Nổi Vàm Cỏ 30 12,8 14,7 20,3 - 2,2 - 7,8 

2  Bến Lức 
Vàm Cỏ 

Đông 
67 1,3 2,4 12,9 -1,1 - 11,6 

3  Tân An Vàm Cỏ Tây 78 0,6 0,7 11,8 -0,1 -11,2 

4 Vàm Kênh Cửa Tiểu 4 20,2 25 25,7 -4,8 -5,5 

5 
Vàm 

Giồng 
Cửa Tiểu 27 6,7 6,4 11,3 +0,3 -4,6 

6 Bình Đại Cửa Đại 8 23,2 26,3 27,2 -3,1 -4 

7 Lộc Thuận Cửa Đại 20 11,7 14,2 17,5 -2,5 -5,8 

8 Giao Hoà Cửa Đại 38 3,9 6,3 8,8 -2,4 -4,9 

9 An Thuận Hàm Luông 5 26,4 29 31,5 -2,6 -5,1 

10 Sơn Đốc Hàm Luông 24 14,8 13,1 27,4 1,7 -12,6 

11 Hưng Mỹ Cổ Chiên 13 13,8 15,1 19,5 -1,3 -5,7 

12 Trà Vinh  Cổ Chiên  26 8,1 9,6 14,6 -1,5 -6,5 

13 Láng Thé Cổ Chiên 36 6,5 7,3 12,4 -0,8 -5,9 

14 Trà Kha  Sông Hậu 9 13,5 15,2 20,5 -1,7 -7 

15  Cầu Quan  Sông Hậu 31 9 9,3 16,5 -0,3 -7,5 

16 Trần Đề Sông Hậu 6 18,7 20,3 27,4 -1,6 -8,7 

17 Đại Ngãi Sông Hậu 33 7,5 7,2 13,8 +0,3 -6,3 
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TT Trạm Sông, rạch 

Khoảng 

cách từ 

biển 

(km) 

Độ mặn lớn nhất 

(g/l) 

So sánh 

tăng (+)/giảm (-) 

2018 2017 2016 CK 2017 CK 2016 

18 Xẻo Rô Cái Lớn 10 22,4 16,5 31,0 +5,9 -8,6 

19 Gò Qoao Cái Lớn 40 10,1 7,5 22,7 +2,6 -12,6 

20 
Ngã ba 

nước trong 
Cái Lớn 50 6,1 0,6 17,8 +5,5 -11,7 

 

Hình 19. Biểu đồ độ mặn lớn nhất năm 2018 so với năm 2017 và 2016  

vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

c) Tình hình lũ nội đồng đồng bằng sông Cửu Long 

Từ khoảng tuần cuối tháng 7/2018 đến cuối tháng 8/2018, trên lưu vực sông 

Mê Kông xảy ra mưa lớn ở Lào với tổng lượng mưa phổ biến từ 300-1.000 mm, 

một số điểm cao hơn 1.000 mm; cộng thêm sự cố vỡ đập thủy điện Xepian-Xenam 

Noy và gia tăng xả lũ của các hồ chứa thủy điện tại Lào (do Chính phủ Lào có chủ 

trương hạn chế tích nước) làm lũ ở sông Cửu Long tăng nhanh, mực nước tại 2 trạm 

đầu nguồn sông Cửu Long là Tân Châu và Châu Đốc (tỉnh An Giang) tăng trung 

bình từ 6-8 cm/ngày.  

Trong nửa đầu 9/2018, lũ biến đổi chậm, đạt cao nhất vào ngày 10-13/9: Tân 

Châu 4,09m (trên BĐ2 0,09m, cao hơn TBNN khoảng 0,61 m, cao hơn năm 2017 

khoảng 1,00m), Châu Đốc 3,72m (trên BĐ2 0,22m, cao hơn TBNN khoảng 0,69 m, 

cao hơn năm 2017 khoảng 1,05m). Sau đó, lũ có xu thế giảm dần, mực nước thực 

đo cao nhất ngày 8/10 tại Tân Châu 3,66m (trên BĐ1 0,16m); tại Châu Đốc 3,47m 

(dưới BĐ2 0,03m). 
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Nhìn chung, có thể đánh giá, lũ năm 2018 có nhiều biến động khác với các 

năm trước, có những thời gian tăng nhanh đột biến, đỉnh lũ đầu vụ ở mức sớm hơn 

TBNN (khoảng hơn 10 ngày). Quá trình lũ liên tục lên sau khi đạt đỉnh lũ đầu vụ, 

(không có thời gian lũ xuống sau khi đạt đỉnh lũ đầu mùa như nhiều năm trước). Do 

vậy, việc dự báo lũ gặp nhiều khó khăn, có thời gian thông tin dự báo sai khác nhiều 

so với thực tế. Đến nay, có thể khẳng định lũ chính vụ đã đạt đỉnh vào ngày 10-

13/9: Tân Châu 4,09m (trên BĐ2 0,09m, Châu Đốc 3,72m (trên BĐ2). 

 

Hình 20. Diễn biến mực nước tại trạm TV Tân Châu (đến ngày 17/10/2018) 

    Hình 21. Diễn biến mực nước tại trạm TV Châu Đốc đến ngày 17/10/2018 
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d) Ảnh hưởng của xâm nhập mặn, ngập lũ đến sản xuất nông nghiệp 

- Xâm nhập mặn mùa khô năm 2017-2018 không gây ảnh hưởng đến sản xuất 

nông nghiệp, việc vận hành cấp nước của các công trình thủy lợi tương đối thuận lợi.  

- Về ảnh hưởng của lũ nội đồng đến sản xuất nông nghiệp:  

+ Tổng cộng diện tích đã bị thiệt hại do ngập lũ tại các địa phương vùng đầu 

nguồn là 2.061 ha. Cụ thể: An Giang 1.274 ha (mất trắng), Kiên Giang 316 ha (mất 

trắng), Long An 24 ha (mất trắng), Đồng Tháp 447ha (182ha mất trắng, 265ha giảm 

năng suất), trong đó có 149 ha lúa thiệt hại của Đồng Tháp là do một ô bao thuộc 

xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp bị vỡ khoảng 10 m vào ngày 12/9, 

diện tích thiệt hại còn lại chủ yếu ở ngoài vùng bảo vệ của hệ thống đê bao, bờ bao.  

+ Xảy ra một số sự cố vỡ đê bao do tác động kết hợp của lũ và triều cường 

gây ảnh hưởng đến đến sản xuất tại các tỉnh Bến Tre (5/10), Vĩnh Long (ngày 6, 

7/10), Cần Thơ (8/10). 

II. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH NGUỒN NƯỚC PHỤC VỤ SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG 

XUÂN 2018-2019 

1. Tình hình khí tượng, thủy văn 

 Theo bản tin dự báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa của Trung tâm Dự báo 

khí tượng thủy văn Quốc Gia (cập nhật ngày 15/10/2018), hiện tượng ENSO được 

dự báo nhiều khả năng sẽ chuyển sang trạng thái El Nino từ tháng 11/2018 với 

xác suất xuất hiện từ 60 ÷ 70%. 

 Dự báo xu thế mưa trong thời gian tới: 

- Khu vực Bắc Bộ: Tổng lượng mưa trong tháng 11 và tháng 12/2018 phổ 

biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ, từ tháng 1 đến tháng 4/2019 phổ biến 

thấp hơn TBNN từ 10-25%. 

- Khu vực Trung Bộ: Tổng lượng mưa từ tháng 11/2018 đến tháng 4/2019 

phổ biến ở mức thấp hơn TBNN từ 20-50%; riêng tháng 11 và tháng 12/2018 tại 

Bắc Trung Bộ ở mức xấp xỉ với TBNN cùng thời kỳ. Cảnh báo khả năng thiếu hụt 

mưa trong các tháng chính mùa mưa và ít mưa trong những tháng đầu năm 2019, 

đặc biệt ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ. 

- Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Tổng lượng mưa thời kỳ từ tháng 11/2018 

đến tháng 4/2019 phổ biến ở mức thấp hơn từ 20-50% so với TBNN cùng thời kỳ. 

Hầu như không mưa trong những tháng đầu năm 2019 tại khu vực Tây Nguyên, 

Nam Bộ. 
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2. Dự báo tình hình nguồn nước, kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2018-

2019 

a) Khu vực miền núi phía Bắc 

Hiện tại, dung tích trữ trong các hồ chứa thủy lợi đạt trung bình 90% DTTK 

cao hơn so với cùng kỳ năm 2017, 2016, trừ tại các tỉnh Yên Bái, Lạng Sơn, Thái 

Nguyên thấp hơn so với năm 2017, 2016. Hiện tại vùng miền núi phía Bắc đang 

chuẩn bị bước vào mùa khô, theo dự báo lượng mưa phổ biến thấp hơn TBNN 

khoảng 50%. Cần sử dụng nước tiết kiệm, tăng cường tích trữ, giảm thiểu thất 

thoát để đảm bảo cung cấp nước cho vụ đông xuân năm 2018-2019 (Bảng 15 và 

Hình 22). 

Bảng 15. So sánh dung tích trữ hồ chứa tính đến tháng 10/2018 và cùng kỳ 

năm  2016, 2017 so với thiết kế 

TT 
Tỉnh/thành 

phố 

Tỷ lệ trữ 

năm 2018 

(%) 

2017 2016 

Tỷ lệ trữ  

(%) 

Chênh lệch 

so với 2018  

(+/-%) 

Tỷ lệ trữ 

(%) 

Chênh 

lệch so 

với 2018 

(+/-%) 

1 Điện Biên 83 86  - 3 100  - 17 

2 Sơn La 94 85  + 9  96  - 2 

3 Hoà Bình 89 87  + 2  100  - 11 

4 Yên Bái 92 100  - 8 100  - 8 

5 Tuyên Quang 99 80  + 19  67  + 32  

6 Cao Bằng 91 90  + 1  39  + 52  

7 Lạng Sơn 85 85    0 70  + 14  

8 Thái Nguyên 88 95  - 7 86  + 2  

 Trung bình 90 88  + 2  82  + 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 22. So sánh tình hình trữ nước tại các hồ thủy lợi đến tháng 10/2018 và cùng 

kỳ năm 2016, 2017 
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b) Khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ 

Hiện nay, hồ chứa thủy lợi thuộc các tỉnh khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc 

Bộ đã tích nước đạt trên 94% DTTK tương đương cùng kỳ các năm 2017, 2016. 

Các hồ chứa thủy điện sẽ tăng cường phát điện bổ sung nước cho hạ du phục vụ 

gieo cấy lúa Đông Xuân 2018-2019 cho khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. 

Cần tận dụng tối đa nguồn nước bổ sung của các hồ chứa thủy điện trong các đợt xả 

nước, đồng thời cần tranh thủ trữ nước vào các vùng trũng, ao, hồ, hệ thống kênh 

mương để tưới dưỡng, đề phòng trường hợp nguồn nước hệ thống sông Hồng xuống 

thấp, không bảo đảm cung cấp cho các hệ thống công trình thủy lợi. (Bảng 16, Hình 

23) 

Bảng 16. So sánh dung tích trữ hồ chứa tính đến tháng 10/2018 và cùng kỳ năm  

2016, 2017 so với thiết kế 

Tỉnh 

Tỷ lệ trữ 

năm 

10/2018 (%) 

Năm 2017 Năm 2016 

Tỷ lệ trữ 

(%) 

Chênh lệch 

so với 2018 

(+/-%) 

Tỷ lệ trữ 

(%) 

Chênh lệch 

so với 2018 

(+/-%) 

Phú Thọ 99 93  + 6  95  + 4  

Bắc Giang 93 91  + 2  90  + 2  

Quảng Ninh 86 94  - 8 90  - 4 

Vĩnh Phúc 92 88  + 4  87  + 5  

Hà Nội 100 100  - 0 95  + 5  

Ninh Bình 96 100  - 4 100  - 4 

Trung bình 94 94  + 0  93  + 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 23. So sánh tình hình trữ nước tại các hồ thủy lợi vùng trung du và đồng 

bằng Bắc Bộ đến tháng 10/2018 

c)  Khu vực Bắc Trung Bộ 

Hiện tại dung tích trữ trong các hồ chứa thủy lợi đạt từ 20-90% DTTK, trung 

bình toàn vùng đạt 66,4% DTTK. Trong đó, tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An dung tích 

trung bình các hồ đều cao, xấp xỉ so với cùng kỳ năm 2017 và cao hơn cùng kỳ năm 

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

105,0%

Phú Thọ Bắc Giang Quảng Ninh Vĩnh Phúc Hà Nội Ninh Bình

2018

2017

2016



25 

 

2016, 2015. Các tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế thấp hơn so với cùng kỳ năm 

2016, 2017. So sánh dung tích hiện tại so với một số năm gần đây tại Bảng 17 và 

Hình 24. 

Bảng 17. So sánh dung tích trữ hồ chứa tính đến tháng 10/2018 và cùng kỳ  

năm 2015, 2016, 2017  

Tỉnh 

Tỷ lệ trữ 

năm 2018 

(%) 

Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 

Tỷ lệ 

trữ (%) 

Chênh 

lệch so 

với 

2018 

(+/-%) 

Tỷ lệ 

trữ 

(%) 

Chênh 

lệch so 

với 2018 

(+/-%) 

Tỷ lệ 

trữ (%) 

Chênh 

lệch so 

với 2018 

(+/-%) 

Thanh Hóa 98,0 99,5 1,5 58,2 -39,8 49,7 -48,3 

Nghệ An 99,1 93,3 -5,8 84,6 -14,5 61,0 -38,1 

Hà Tĩnh 45,9 76,7 30,8 90,1 44,3 33,9 -12,0 

Quảng Bình 39,4 66,6 27,2 88,7 49,3 52,2 12,7 

Quảng Trị 35,1 68,1 33,0 68,6 33,5 42,0 6,8 

TT.Huế 21,9 26,2 4,3 36,0 14,1 48,5 26,7 

Bắc Trung 

Bộ 66,4 77,7 11,3 65,8 -0,6 47,3 -19,1 

 

Hình 24. So sánh tình hình trữ nước tại các hồ thủy lợi và cùng kỳ  

các năm 2015, 2016, 2017 

 Trên cơ sở nguồn nước trữ các hồ chứa và thông tin dự báo lượng mưa trong 

vụ Đông xuân 2019, khả năng nguồn nước phục vụ sản xuất của từng lưu vực sông 

như sau:  

 + Lưu vực sông Mã (tỉnh Thanh Hóa) 

 Hiện tại, dung tích trữ nước của các hồ chứa trong vùng trung bình đạt 98% 

DTTK, tương đương với cùng kỳ năm 2017 và cao hơn so với cùng kỳ các năm 

2015, 2016. Dự báo đến đầu vụ Đông Xuân 2018-2019, các hồ trung bình đạt 99,6% 

so với DTTK. Hồ Cửa Đạt và hồ Bến Mẩy là 02 hồ chứa lớn trong vùng, hiện đang 

đầy hồ. Nhìn chung các hồ đều đáp ứng được nhu cầu tưới vụ Đông xuân 2018-
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2019, chỉ có một số hồ chứa nhỏ, diện tích lưu vực bé mực nước trong hồ vào cuối 

vụ sẽ xuống thấp gần MNC, như hồ Bằng Lợi, Đồng Phú, Trưa Vần, Quèn Kìn, Bai 

Ngọc... Cần có kế hoạch sử dụng nước tiết kiệm, phân phối nước và bố trí cây 

trồng hợp lý để đảm bảo tưới cho vụ Đông xuân cũng như tích trữ nước cho vụ 

Hè Thu.  

 + Lưu vực sông Cả (tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) 

 Dung tích trữ của các hồ chứa thuộc tỉnh Nghệ An hiện đạt 99%, các hồ ở Hà 

Tĩnh hiện mới đạt 46% DTTK. Các hồ lớn như hồ Kẻ Gỗ, Sông Rác, Thượng Tuy, 

thuộc Hà Tĩnh hiện chỉ đạt 30% ÷ 60% DTTK. Dự báo, đến đầu vụ Đông Xuân 

2018-2019 các hồ ở Nghệ An đạt 100% DTTK, các hồ ở Hà Tĩnh đạt 72% DTTK. 

Theo dự báo, lượng mưa trên lưu vực sông Cả trong vụ Đông xuân 2019 sẽ thấp 

hơn so với TBNN cùng kỳ từ 20%-50%, và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017, 

2018. Dự báo, hầu hết các hồ sẽ đáp ứng đủ nguồn nước vụ ĐX 2018-2019. Tuy 

nhiên, có một số hồ nhỏ đến cuối vụ mực nước trong hồ có khả năng về MNC như 

hồ Khe Nậy (Nghệ An), hồ Đập Bún, Cồn Tranh, Khe Cò (Hà Tĩnh). Cá biệt có hồ 

Khe Hao ở Hà Tĩnh có khả năng sẽ không đảm bảo diện tích tưới theo thiết kế (chỉ 

tưới được khoảng 85ha). Vì vậy cần có kế hoạch tưới tiết kiệm cũng như bố trí 

gieo trồng hợp lý, tránh nguy cơ xảy ra thiếu nước. 

 + Lưu vực sông Gianh-Nhật Lệ (tỉnh Quảng Bình) 

 Dung tích trữ của các hồ chứa trong vùng hiện đạt 39% DTTK, thấp hơn so 

với cùng kỳ năm 2015, 2016 và 2017. Một số hồ vừa và nhỏ hiện lượng nước trữ 

thấp như hồ Vực Sanh (14,6%), hồ Đồng Ran (13,6%), hồ Cửa Nghè (28,4%). Dự 

báo đến đầu vụ Đông xuân 2018-2019 các hồ ở Quảng Bình đạt 78% so với DTTK. 

Dự báo, lượng mưa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vùng sông Gianh có khả năng thấp 

hơn TBNN 60%-70%, vùng sông Nhật Lệ có khả năng thấp hơn TBNN 65%-78% 

và thấp hơn cùng kỳ năm 2016, 2017. Theo tính toán dự báo các hồ vẫn đáp ứng đủ 

nguồn nước tưới cho vụ Đông xuân 2018-2019. Tuy nhiên, một số hồ hiện nay 

lượng nước trữ thấp như Vực Sanh (14,6%), Đồng Ran (13,6%). Vì vậy, cần có kế 

hoạch tưới tiết kiệm và tăng cường tích trữ nước, kết hợp nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý vận hành công trình để dành nước cung cấp cho vụ Hè Thu 2019.  

 + Lưu vực sông Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị) 

 Dung tích trữ của các hồ trong vùng trung bình đạt 35% so với DTTK, thấp 

hơn so với cùng kỳ năm 2016 và 2017. Dự báo, đến đầu vụ Đông Xuân 2018-2019, 

các hồ chứa sẽ đạt 85% so với DTTK. Dự báo, lượng mưa đầu năm 2019 trên tỉnh 

Quảng Trị sẽ thấp hơn so với TBNN cùng kỳ 10%-30%, thấp hơn so với cùng kỳ 

năm 2017, 2018. Dự báo, các hồ sẽ đáp ứng đủ nguồn nước cấp cho vụ Đông xuân 

2018-2019. Một số công trình đến cuối vụ ĐX mực nước trong hồ sẽ xuống thấp, 

có thể gây khó khăn cho cấp nước vụ Hè Thu, như hồ La Ngà, Tân Kim, Nghĩa Hy, 



27 

 

Trúc Kinh. Đối với hệ thống đập Thạch Hãn sẽ đủ đáp ứng nhiệm vụ của công trình 

do được bổ sung nước từ hồ thủy điện Quảng Trị (10,8 m3/s). Tuy nhiên, vùng cuối 

kênh của hệ thống vẫn có khả năng xảy ra thiếu nước do các tuyến kênh xa, bị bồi 

lắng làm cho việc vận chuyển nước bị khó khăn. Cần có kế hoạch sử dụng nước 

tiết kiệm và phân phối hợp lý để đảm bảo nguồn nước cấp cho vụ Hè Thu 2019. 

 + Lưu vực sông Hương (tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 Tổng dung tích trữ tại các hồ chứa trên địa bàn tỉnh TT.Huế hiện tại đạt trung 

bình 21,9% DTTK, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016 và 2017. Dự báo, đến đầu 

vụ Đông xuân 2018-2019 các hồ ở TT. Huế đạt 70% so với DTTK. Hồ chứa lớn 

nhất vùng là hồ Tả Trạch hiện đang trữ 17,8% DTTK. Theo dự báo lượng mưa trong 

vụ Đông xuân 2019 sẽ phân bố không đều giữa các vùng trong tỉnh và thấp hơn 

TBNN cùng kỳ 43%-67%, đồng thời thấp hơn cùng kỳ năm 2017, 2018. Theo tính 

toán dự báo các hồ cơ bản đáp ứng được nguồn nước tưới vụ ĐX 2018-2019. Cần 

có kế hoạch sử dụng nước tiết kiệm và phân phối hợp lý để đảm bảo nguồn nước 

cấp cho vụ Hè Thu 2019. 

d) Khu vực Nam Trung Bộ 

Ở khu vực này, lượng nước cung cấp cho sản xuất nông nghiệp chủ yếu từ các 

hồ chứa thủy lợi, thủy điện. Mùa mưa ở khu vực này sẽ tiếp tục đến hết tháng 

11/2018, hiện tại nguồn nước trong hệ thống công trình thủy lợi toàn vùng đạt 

khoảng 40% DTTK. So sánh dung tích của các hồ chứa tại Bảng 18 và Hình 25. 

Bảng 18. So sánh dung tích trữ hồ chứa tháng 10/2018 và cùng kỳ  

các năm 2015, 2016, 2017  

TT Tỉnh 

Tỷ lệ 

trữ 

năm 

2018 

(%) 

Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 

Tỷ lệ 

trữ 

(%) 

Chênh 

lệch  

so với  

năm 2018 

(+/-%) 

Tỷ lệ 

trữ 

(%) 

Chênh 

lệch  

so với  

năm 2018 

(+/-%) 

Tỷ lệ 

trữ 

(%) 

Chênh 

lệch  

so với  

năm 2018 

(+/-%) 

1 Đà Nẵng 39,0 86,5 -47,5 15,0 +24,0 16,0 -23,0 

2 Quảng Nam 43,0 73,6 -30,6 52,4 -9,4 38,0 -5,0 

3 Quảng Ngãi 25,8 41,5 -15,7 45,8 -20,0 25,2 -0,6 

4 Bình Định 19,0 24,0 -5,0 22,0 -3,0 16,0 -3,0 

5 Phú Yên 39,0 42,0 -3,0 34,0 +5,0 23,0 -16,0 

6 Khánh Hòa 33,2 63,3 -30,1 45,9 -12,7 26,3 -6,9 

7 Ninh Thuận 46,6 80,0 -33,4 67,0 -20,4 27,0 -19,6 

8 Bình Thuận 70,5 76,7 -6,2 70,9 -0,4 64,3 -6,2 
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Hình 25. So sánh tình hình trữ nước tại các hồ thủy lợi hiện nay so với một số năm 

gần đây vùng Nam Trung Bộ 

Cụ thể, thông tin nhận định khí tượng thủy văn và tình hình trữ nước tại các hồ 

chứa tại từng lưu vực sông (địa phương) như sau: 

+ Lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn (thuộc tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng) 

 Hiện tại, dung tích trữ nước của các hồ chứa trong vùng trung bình đạt 41% 

DTTK, thấp hơn năm 2017 và năm 2016, cao hơn so với năm 2015. Hồ chứa lớn 

nhất trong vùng là hồ Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) dung tích trữ đạt 45% DTTK, hồ 

Đồng Nghệ (TP Đà Nẵng) dung tích trữ đạt 21% DTTK. Hiện đang trong mùa mưa; 

tuy nhiên, lượng mưa dự báo có khả năng thấp hơn TBNN. Cần tăng cường tích 

trữ, giảm thiểu thất thoát nguồn nước phục vụ sản xuất Đông Xuân 2018-2019. 

 + Lưu vực sông Trà Khúc-Vệ (thuộc tỉnh Quảng Ngãi) 

 Dung tích trữ nước của các hồ chứa trong vùng trung bình đạt 26% DTTK. 

Các hồ lớn trong tỉnh như hồ Liệt Sơn, Núi Ngang, Diên Trường, Sở Hầu, Di Lăng, 

dung tích đạt 20% ÷ 50% DTTK. Hiện tại, tỉnh Quảng Ngãi không tổ chức  sản xuất 

vụ Mùa 2018. Dự báo, đến đầu vụ Đông Xuân 2018-2019, dung tích hồ đạt 60 ÷ 

90% DTTK, cần cân đối nguồn nước để xác định kế hoạch sản xuất vụ Đông 

Xuân 2018-2019. 

 + Lưu vực sông Kôn (thuộc tỉnh Bình Định) 

 Hiện tại, dung tích trữ nước của các hồ chứa trong vùng trung bình đạt 19% 

DTTK, một số công trình đang cấp nước vụ Mùa 2018. Lượng mưa dự báo từ nay 

đến hết tháng 12/2018 khả năng tương đương TBNN. Dự báo, đầu vụ Đông Xuân 

2018-2019 các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bình Định đạt DTTK, đảm bảo kế hoạch 

sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019. 

 + Lưu vực sông Ba - Bàn Thạch (thuộc tỉnh Phú Yên) 

  Dung tích trữ của các hồ chứa trong vùng trung bình đạt 39,2% DTTK, các 

hồ chứa nhỏ đạt 35 ÷ 50% DTTK. Lượng mưa dự báo trong các tháng tiếp theo thấp 
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hơn TBNN. Dự báo đến đầu vụ Đông Xuân 2018-2019, dung tích các hồ đạt khoảng 

80 ÷ 95% DTTK. Cần sử dụng nước và tích nước hợp lý nhằm phục vụ sản xuất 

vụ Đông Xuân 2018-2019. 

 + Lưu vực sông Cái Nha Trang, sông Cái Ninh Hòa (thuộc tỉnh Khánh Hòa) 

 Dung tích trữ của các hồ trong vùng trung bình đạt 33% DTTK, thấp hơn 

TBNN là -9% và lớn hơn năm hạn nặng 2015 +7%. Dự báo, lượng mưa trong thời 

gian tới thấp hơn TBNN khoảng 10%, đến đầu vụ Đông Xuân 2018-2019, dung tích 

các hồ đạt tối đa khoảng 90% DTTK. Do đó, cần giảm thiểu thất thoát, tăng cường 

tích trữ nước và xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019, ưu tiên 

việc cấp nước cho sinh hoạt và đề phòng thiếu nước sản xuất của vụ Hè Thu năm 

2019. 

 + Lưu vực sông Cái Phan Rang (thuộc tỉnh Ninh Thuận) 

 Dung tích trữ nước của các hồ chứa trong tỉnh trung bình đạt 47% DTTK, 

thấp hơn cùng kỳ năm 2017, 2016 và cao hơn năm 2015 khoảng 20%, có 10/21 hồ 

chứa mực nước hiện tại đang xấp xỉ hoặc dưới mực nước chết. Hồ thủy điện Đơn 

Dương, là nguồn cung cấp nước chính cho hệ thống Nha Trinh-Lâm Cấm, hiện tại 

dung tích hữu ích là 71,4 triệu m3 (đạt 46% DTTK) thấp hơn so với cùng kỳ TBNN 

và năm 2015. Hiện, trên địa bàn tỉnh đang sản xuất vụ Mùa trong vùng hệ thống 

Nha trinh-Lâm Cấm, Sông Pha và 02 hồ chứa có dung tích trữ hiện tại cao (hồ Trà 

Co và hồ Sông Sắt). Tổng lượng mưa cho các tháng còn lại của năm 2018 dự báo 

thấp hơn TBNN khoảng 20 ÷ 50%. Dự báo, đến đầu vụ Đông Xuân 2018-2019, 

dung tích các hồ chứa thủy lợi đạt trung bình 75% DTTK. Cần xây dựng phương 

án cho sản xuất vụ Đông Xuân 2018 – 2019 phù hợp với điều kiện nguồn nước 

hiện có trên địa bàn tỉnh và hồ thủy điện Đơn Dương không xảy ra hạn hán, 

thiếu nước, đồng thời phòng, chống hạn hán, thiếu nước vụ Hè Thu năm 2019, 

ưu tiên việc cấp nước cho các nhu cầu thiết yếu (sinh hoạt, chăn nuôi, cây trồng 

lâu năm). 

 + Lưu vực sông La Ngà-Lũy (thuộc tỉnh Bình Thuận) 

 Tổng dung tích trữ tại các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trung bình đạt 

71% DTTK, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017 và tương đương cùng kỳ năm 2016. 

Các hồ chứa thuộc khu vực huyện Tuy Phong dung tích ở mức thấp hơn so với các 

vùng khác, trong đó hồ Đá Bạc đang xấp xỉ mực nước chết. Hồ thủy điện Đại Ninh, 

dung tích hữu ích hiện tại là 115,8 triệu m3, thấp hơn 35% so với TBNN cùng kỳ. 

Dự báo đến cuối mùa mưa khả năng chỉ đạt khoảng 65% DTTK. Hiện tại, địa 

phương đang trong thời kỳ sản xuất vụ Mùa 2018. Lượng mưa trong vùng tập trung 

nhiều vào giai đoạn tháng 10 và 11; vì vậy, các hồ cần tăng cường tích trữ nước 

trong thời gian này. Dung tích các hồ thủy lợi dự báo cuối vụ Mùa 2018 và đầu 

vụ Đông Xuân 2018-2019 đạt khoảng 92% DTTK. Do đó, nguồn nước dự báo 
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đảm bảo kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019, cần phân phối nước phù 

hợp để phòng, chống hạn hán, thiếu nước trong vụ Hè Thu năm 2019. 

 Nhìn chung, vùng Nam Trung Bộ nguồn nước sẽ cơ bản bảo đảm cung cấp cho 

vụ Đông Xuân 2018-2019; tuy nhiên, nếu lượng mưa trong mùa mưa 2018 bị thiếu 

hụt nhiều như dự báo, các hồ chứa không tích trữ đủ nước, cảnh báo hạn hán xảy 

ra trên diện rộng trong vụ Hè Thu năm 2019 trên địa bàn các tỉnh Ninh Thuận, 

Khánh Hòa, Bình Thuận. 

e) Khu vực Tây Nguyên 

 Hiện tại, các địa phương trong khu vực chuẩn bị kết thúc vụ Mùa 2018. Trong 

vùng đang trong thời kỳ mùa mưa do đó lượng nước sử dụng từ các hệ thống công 

trình thủy lợi là không nhiều. Do khu vực có diện tích cây trồng ngoài khu vực công 

trình thủy lợi khá lớn (chiếm gần 70%) nên nguồn nước tưới phụ thuộc rất lớn vào 

nước mưa. Dung tích trữ của các công trình hồ chứa thủy lợi hiện đạt 91% DTTK, 

cao hơn với cùng kỳ năm 2017. So sánh dung tích trữ hồ chứa tại Bảng 19, Hình 26. 

Bảng 19. So sánh dung tích trữ hồ chứa tính đến tháng 10/2018 và cùng kỳ  

năm 2015, 2016, 2017 so với thiết kế 

TT Tỉnh 

Tỷ lệ 

trữ 

năm 

2018 

(%) 

Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 

Tỷ lệ 

trữ 

(%) 

Chênh 

lệch  

so với  

năm 

2018 

Tỷ lệ 

trữ 

(%) 

Chênh 

lệch  

so với  

năm 

2018 

Tỷ lệ 

trữ 

(%) 

Chênh 

lệch  

so với  

năm 2018 

1 Kon Tum 78 79 -1,0 79 -1,0 63 -15 

2 Gia Lai 86 88 -2,0 75 +11 73 -13 

3 Đăk Lăk 95 63 +32 52 +43 58 -37 

4 Đăk Nông 95 81 +14 73 +22 82 -14 

5 Lâm Đồng 100 100   0 87 +13 90 -10 

 

Hình 26. So sánh tình hình trữ nước tại các hồ thủy lợi hiện nay 

so với một số năm gần đây vùng Tây Nguyên 
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Cụ thể, thông tin nhận định khí tượng thủy văn và tình hình trữ nước tại các hồ 

chứa tại từng lưu vực sông (địa phương) như sau: 

 + Lưu vực sông Sê San (thuộc tỉnh Kon Tum và Gia Lai) 

  Các hồ chứa thủy lợi trong vùng hiện có tỷ lệ dung tích trữ trung bình đạt 

87% DTTK, tương đương so với cùng kỳ năm 2017 và cao hơn so với năm 2015 và 

2016. So với cùng kỳ trung bình nhiều năm, tỷ lệ tích trữ tại các hồ thủy điện tương 

đương và cao hơn khoảng 10 ÷ 27% so với năm hạn nặng 2016. Dự báo các hồ đầy 

nước vào cuối mùa mưa. Vì vậy, nguồn nước hiện có tại các hồ chứa thủy lợi và 

thủy điện sẽ đảm bảo cấp nước tưới cho vụ Đông Xuân 2018-2019. Tuy nhiên, 

cần sử dụng nước tiết kiệm, tránh lãng phí nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ 

Mùa 2019. 

 +  Lưu vực sông Ba (thuộc tỉnh Gia Lai và Đăk Lăk) 

 Hầu hết các hồ chứa trên vùng thượng sông Ba hiện tại đều tích đầy nước với 

tỷ lệ tích trữ trung bình đạt 85% DTTK, một số hồ đã đạt dung tích thiết kế, cao hơn 

so với năm 2015, 2016. Hai hồ chứa lớn nhất trong vùng là hồ Ayun Hạ và hồ Ia 

Mlá chưa tích nước nên dung tích mới đạt trên 65% (hồ Ea M’Lá) 86,7% (hồ Ayun 

hạ). Trong các tháng tiếp theo, dự báo trong vùng sẽ có mưa ở mức tương đương 

TBNN. Nguồn nước đảm bảo cấp nước trong vụ Đông Xuân 2018-2019. Tuy 

nhiên, các hồ cần có các kế hoạch tích nước phù hợp vừa đảm bảo nguồn nước 

tưới cho vụ Đông Xuân 2018 – 2019. 

 + Lưu vực sông Srêpôk (thuộc tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk và Đăk Nông) 

 Các hồ đang có tỷ lệ tích trữ trung bình đạt 94% DTTK, 2 hồ chứa lớn nhất 

trong vùng là hồ Krông Buk Hạ và Ea Soup Thượng gần đạt DTTK. Nguồn nước 

đảm bảo cấp nước trong vụ Đông Xuân 2018-2019. Tuy nhiên, cần sử dụng nước 

tiết kiệm, tránh lãng phí nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ Hè Thu 2019. 

 + Lưu vực sông Đồng Nai vùng Tây Nguyên (thuộc tỉnh Đăk Nông và Lâm Đồng) 

 Hiện tại, phần lớn các hồ trong vùng đều tích đầy nước hoặc xấp xỉ đầy hồ với 

tỷ lệ tổng tích trữ trung bình đạt 96,4% DTTK, tương đương cùng kỳ năm 2017 và 

cao hơn so với cùng kỳ các năm 2015 và 2016. Dự báo các hồ đầy nước vào cuối 

mùa mưa. Vì vậy, nguồn nước đảm bảo cấp nước trong vụ Đông Xuân 2018-2019. 

 Khu vực Tây Nguyên diện tích cây trồng ngoài khu vực công trình thủy lợi khá 

lớn, chiếm gần 70% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Với thông tin dự báo, các 

tháng đầu năm 2019 hầu như không có mưa, sẽ có nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu 

nước trong vụ Đông Xuân năm 2018-2019 ở khu vực ngoài công trình thủy lợi phụ 

trách tưới.  

f) Khu vực Đông Nam Bộ 

 Nguồn nước trữ các hồ chứa tính đến thời điểm hiện tại phổ biến đạt từ 65-

95% DTTK, thấp hơn so với năm 2017 và cao hơn so với cùng kỳ các năm 2016, 
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2015. Kết quả so sánh dung tích trữ với dung tích thiết kế các hồ chứa thể hiện ở 

Bảng 20 và Hình 27. 

Bảng 20. So sánh dung tích trữ hồ chứa thời điểm đầu tháng X/2018 và cùng kỳ 

năm 2015, 2016, 2017 với thiết kế 

Tỉnh 

Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016 Năm 2015 

Tổng dung 

tích đang 

trữ trong 

hồ chứa 

(triệu m3) 

Tỷ lệ 

trữ 

(%) 

Tỷ lệ 

trữ 

(%) 

Chênh 

lệch 

so với 

2018 

(%) 

Tỷ lệ 

trữ 

(%) 

Chênh 

lệch so 

với 

2018 

(%) 

Tỷ lệ 

trữ 

(%) 

Chênh 

lệch so 

với 

2018 

(%) 

Bình Dương 13,52 95 102 -7 91 4 79  + 16  

Bình Phước 212,75 93 98 -5 77 16 77  + 16  

Tây Ninh 1.041,1 65 73 -8 61 4 56  + 9  

Đồng Nai 87,98 87 97 -9 70 17 85  + 3  

BR -VT 236,74 83 92 -9 63 20 74  + 9  

Hình 27. Dung tích trữ các hồ chứa thời điểm đầu tháng 10 năm 2018 

Dự báo, vào đầu vụ Đông Xuân nguồn nước trữ tại các hồ thủy lợi đạt 

85÷100% DTTK. Với khả năng dòng chảy đến các hồ trong các tháng tới thấp hơn 

cùng kỳ năm 2018 và năm 2017, lượng mưa thấp hơn TBNN và diện tích cây trồng 

ngoài khu vực công trình thủy lợi phục vụ khá lớn, vụ Đông Xuân 2018– 2019 có 

nguy cơ xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước cục bộ ở vùng công trình thủy lợi nhỏ, 

vùng ngoài công trình thủy lợi phụ trách tưới. Thông tin nhận định về tình hình 

nguồn nước của từng lưu vực sông (địa phương) như sau: 

+ Lưu vực sông Đồng Nai (các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương và 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu): Hiện tại, dung tích trữ nước của các hồ chứa trong vùng 

trung bình đạt 84,8% DTTK, cao hơn so với cùng kỳ các năm 2016 và năm 2017. 

Hầu hết các hồ chứa tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu có dung tích trữ đạt 
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75÷100%, riêng hồ Suối Giàu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạt 43,7% DTTK. Cần 

sử dụng nước tiết kiệm và phân phối hợp lý để bảo đảm đủ cung cấp cho vụ Đông 

Xuân 2018-2019. Một số hồ có nguy cơ thiếu nước gồm: Suối Vọng, Gia Ui,  Sông 

Mây, Mo Nang, cầu Mới tuyến V, cầu Mới tuyến VI, Đa Tôn, Bà Long (tỉnh Đồng 

Nai); Sông Ray, Tầm Bó, Suối Giàu, Đá Bàng (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). 

 + Lưu vực sông Bé (các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai): Dung tích 

trữ nước của các hồ chứa trong vùng trung bình đạt 92,8% DTTK. Hồ thủy điện 

Cần Đơn dung tích trữ hiện tại là 150,14 triệu m3, đạt 90,7% DTTK. Hồ chứa nhỏ 

Bù Môn (DTTK 0,2 triệu m3) đang xả nước để nạo vét, không tham gia cấp nước 

vụ Mùa. Cần sử dụng nước tiết kiệm và phân phối hợp lý để bảo đảm đủ cung 

cấp cho vụ Đông Xuân 2018-2019. Một số hồ có nguy cơ thiếu nước gồm: Lộc 

Quang, Đồng Xoài,  Bù Môn (tỉnh Bình Phước). 

 + Lưu vực sông Sài Gòn (các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, TP. 

HCM): Hiện tại, dung tích trữ nước của các hồ chứa trong vùng trung bình đạt 65,2% 

DTTK, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017 và năm 2016. Hồ chứa lớn nhất trong vùng 

là hồ Dầu Tiếng (tỉnh Tây Ninh) dung tích trữ đạt 64,9% DTTK. Nguồn nước trong 

các hồ đảm bảo cấp nước cho vụ Đông Xuân 2018-2019. Riêng Hồ Tà Thiết (tỉnh 

Bình Phước) có nguy cơ thiếu nước, cần sử dụng nước tiết kiệm và phân phối 

hợp để bảo đảm đủ cấp nước. 

g) Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 

- Diễn biến lũ sông Cửu Long  

Theo bản tin của Trung tâm dự báo khí tượng, thủy văn Quốc gia, mực nước 

đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống. Mực nước cao nhất ngày 16/10, trên sông 

Tiền tại Tân Châu 2,90m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,75m. 

Dự báo, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống, hạ lưu sông Cửu 

Long, sông Sài Gòn sẽ lên lại từ ngày 18/10. Đến ngày 21/10, mực nước cao nhất 

ngày tại Tân Châu xuống mức 2,50m; tại Châu Đốc xuống mức 2,35m, tại các trạm 

hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn lên mức BĐ1-BĐ2.  

Về lũ nội đồng ĐBSCL: Mặc dù lũ đầu nguồn sông Cửu Long đang rút nhanh 

nhưng do ảnh hưởng của các kỳ triều cường lên cao trong tháng 10, 11, mực nước 

nội đồng ở khu vực ven sông Cửu Long ở vùng giữa đồng bằng và vùng ven biển 

có xu thế dâng cao (các tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ,..). 

-  Tình hình xâm nhập mặn ở các cửa sông 

Nguồn nước về ĐBSCL từ thượng nguồn sông Mê Công trong mùa khô 2019 

sẽ có tổng lượng dự báo nhiều hơn so với năm 2018 và TBNN từ 10-20%, đây được 

xem là điều kiện thuận lợi cho sản xuất, đặc biệt lượng điều tiết từ biển hồ với tổng 

lượng 47 tỷ m3 (ngày 12/10) và lượng trữ từ các hồ thủy điện vào khoảng 40 tỷ m3 
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nhưng vẫn cần đề phòng khả năng xuất hiện các thời đoạn có dòng chảy thấp nên 

mặn xâm nhập sâu vẫn có thể xảy ra; cụ thể nhận định bước đầu diễn biến mặn xâm 

nhập tại các cửa sông chính Cửu Long:    

+ Các vùng cách biển từ 10-20km: Từ cuối tháng 12/2018 - đầu tháng 1/2019 

mặn có khả năng vượt quá 4g/l; từ giữa tháng 1-2/2019 trở đi, các vùng này gần như 

không có khả năng lấy nước ngọt từ cửa sông;   

+ Các vùng cách biển từ 30 - 40 km có khả năng bị mặn 4g/l xâm nhập vào 

tháng 2, 3, 4 (kể cả tháng 5 nếu không có mưa). Tuy vậy, những thời kỳ triều kém 

và xả nước tăng cường từ thượng lưu thì vẫn có khả năng lấy ngọt; 

+ Các vùng cách biển từ 50-65 km tuy ít gặp xâm nhập mặn 4g/l, nhưng cũng 

cần cẩn thận trong các đợt triều cường. 

- Với nhận định dự báo mặn như trên, một số vùng cần chú ý: 

+ Các khu vực ven biển cửa sông Cửu Long cách biển đến 15-25km vẫn có 

khả năng khó khăn nước tưới. 

+ Khu vực ven biển Tây (An Minh, An Biên - tỉnh Kiên Giang và tỉnh Cà 

Mau) có nguy cơ thiếu nước ngọt xuất hiện từ cuối tháng 11/2018. Các vùng Đông 

Hà Tiên vào các tháng 3, 4 và tháng 5/2019 có khả năng khó khăn nước ngọt. Thành 

phố Vị Thanh mặn có thể xâm nhập với nồng độ đạt đến 1-3g/l vào tháng 4, tháng 

5/2019 (nếu không mưa) 

III. GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM CẤP NƯỚC VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2018-2019 

1. Các giải pháp chung 

Để chủ động cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2017-2018, 

phòng, chống hạn hán, thiếu nước, một số giải pháp cần tiếp tục thực hiện gồm: 

a) Trên cơ sở việc kiểm đếm nguồn nước thường xuyên, trước và trong vụ sản 

xuất, cơ cấu cây trồng cần được bố trí phù hợp với điều kiện nguồn nước; trong đó, các 

khu vực nguồn nước chắc chắn không đủ phải dừng sản xuất, khu vực nguồn nước 

thiếu hụt phải chuyển đổi sang loại cây trồng cần ít nước tưới hơn; lưu ý phân phối 

nước hợp lý cho cả mùa khô năm 2018-2019; 

b) Theo dõi diễn biến thời tiết do các cơ quan khí tượng, thủy văn và  và dự báo 

diễn biến nguồn nước, hạn hán, ngập lụt, úng do các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn cung cấp để kịp thời điều chỉnh kế hoạch phân phối nước, thực 

hiện các biện pháp tiết kiệm nước khi hạn hán, thiếu nước xảy ra; 

c) Phối hợp với các đơn vị quản lý hồ chứa thủy điện xây dựng và thực hiện kế 

hoạch điều tiết nước các hồ chứa thủy điện hợp lý, bảo đảm ưu tiên nguồn nước bảo 

đảm cung cấp cho các nhu cầu thiết yếu (sinh hoạt, chăn nuôi, cây trồng lâu năm,..), 

sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 và cả năm 2019;  
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d) Tăng cường nạo vét kênh mương để dẫn nước, lắp đặt trạm dã chiến, tổ chức 

bơm chuyền để tận dụng nguồn nước khi xảy ra thiếu nước, hạn hán; thực hiện các giải 

pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn (ướt – khô xen kẽ, nông-

lộ-phơi, phun mưa, nhỏ giọt,..v.v.); 

e) Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến kiến thức trên các 

phương tiện thông tin đại chúng để truyền tải thông tin, nâng cao ý thức về phòng, 

chống hạn hán, xâm nhập mặn và tiết kiệm nước của các cấp chính quyền và người 

dân. 

2. Giải pháp riêng cần thực hiện cho từng vùng: 

 Để bảo đảm việc cấp nước phụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, các giải 

pháp cần thực hiện cho từng vùng như sau: 

 1. Khu vực miền núi phía Bắc: Cần cân đối, sử dụng tiết kiệm lượng nước trữ 

các hồ chứa, bảo đảm cung cấp suốt vụ gieo trồng. 

 2. Khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ: Tận dụng tối đa nguồn nước bổ 

sung của các hồ chứa thủy điện trong 3 đợt xả nước phục vụ gieo cấy; lắp đặt, nâng 

cấp các trạm bơm dã chiến để hỗ trợ cấp nước cho các công trình lấy nước không 

hiệu quả do mực nước sông Hồng xuống thấp; tranh thủ trữ nước vào các vùng 

trũng, ao, hồ, hệ thống kênh mương để dành tưới dưỡng.  

 3. Khu vực Trung bộ: Tích nước hợp lý cho các hồ chứa, bảo đảm nhu cầu 

nước phục vụ sản xuất, dân sinh và an toàn đập, hồ chứa nước và vùng hạ du; kiểm 

kê nguồn nước trữ trong các hồ chứa thủy lợi, thủy điện vào cuối mùa mưa để xây 

dựng kế hoạch phân phối nước cho cả mùa khô năm 2018-2019; tận dụng tối đa 

nguồn nước tự nhiên còn lại từ ao, hồ, sông suối, kênh rạch để cung cấp cho sản 

xuất vụ Đông Xuân, tiết kiệm nguồn nước từ các hồ chứa thủy lợi để dành cung cấp 

cho vụ Hè Thu.  

 3. Khu vực Tây nguyên và Đông Nam bộ: Vùng thuộc hạ du hồ chứa thủy điện 

Buôn Tua Sa được cung cấp bổ sung nước trong các thời kỳ khô hạn. Các vùng 

ngoài phạm vi cấp nước của các công trình thủy lợi cần theo dõi chặt chẽ tình hình 

thời tiết, nguồn nước để thực hiện kế hoạch gieo trồng, giảm thiểu thiệt hại khi 

nguồn nước không đảm bảo. Tranh thủ bơm, tát, trữ nước dự trữ khi có điều kiện về 

nguồn nước. 

 4. Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long: Bố trí thời điểm xuống giống lúa phù 

hợp với điều kiện nguồn nước, tránh thời điểm xâm nhập mặn lên cao trùng với thời 

kỳ sinh trưởng nhạy cảm của cây trồng. Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo hạn, 

xâm nhập mặn; theo dõi chặt chẽ, phổ biến rộng rãi qua phương tiện thông tin đại 

chúng đến người dân để chủ động giảm thiểu thiệt hại do hạn-mặn gây ra. Tăng 

cường việc nạo vét kênh mương, đắp đập thời vụ ngăn mặn và trữ nước ngọt chống 



36 

 

hạn, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt của nhân dân; lợi dụng thủy triều để tranh thủ 

bơm nước; bố trí cơ cấu sản xuất, cơ cấu cây trồng phù hợp; xác định vùng nuôi 

thủy sản nước mặn ổn định, có ranh giới mặn ngọt rõ ràng, để chủ động phương án 

điều tiết nước phù hợp..  

3. Các công việc Tổng cục Thủy lợi tiếp tục triển khai trong thời gian tới 

-  Tiếp tục phối hợp với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ thực hiện việc giám 

sát, dự báo xâm nhập mặn, nguồn nước cung cấp cho các hệ thống công trình thủy 

lợi thuộc các lưu vực sông liên tỉnh, chất lượng nước trong các hệ thống công trình 

thủy lợi liên tỉnh để cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước cho sản 

xuất nông nghiệp.  

-  Tiếp tục có báo cáo tuần/tháng về tình hình nguồn nước phục vụ sản xuất 

nông nghiệp và báo cáo đột xuất khi có tình huống bất thường (ngập lụt, úng) để đề 

xuất, xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, kịp thời hướng dẫn, cảnh báo và hỗ trợ 

các địa phương thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, ngập 

lụt, úng, bảo đảm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2018-2019. 

-  Tập trung hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương, nhất là các địa 

phương có nguy cơ ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn triển khai thực hiện các 

giải pháp phòng, chống, bảo đảm cấp nước vụ Đông Xuân 2018-2019.  

-  Phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức 

điều hành việc điều tiết nước các hồ chứa thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và 

Tuyên Quang phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân ở khu vực Trung du và Đồng bằng 

Bắc Bộ; các hồ chứa thủy điện ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ 

khi xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn;   

- Tăng cường công tác truyền thông về tình hình hạn hán, xâm nhập mặn; phổ 

biến kiến thức về sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả trên các phương tiện thông đại 

chúng.  

-  Tổng hợp các đề xuất của địa phương báo cáo Bộ đề xuất Thủ tướng Chính 

phủ hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn. 

 IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Nguồn nước cung cấp cho sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2018-2019 

và cả năm 2019 không dồi dào, có nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước. Để bảo đảm 

phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019, Tổng cục Thủy lợi đề nghị:  

- Tiếp tục bố trí kinh phí giao các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ thực hiện nhiệm 

vụ thường xuyên về dự báo xâm nhập mặn, ngập lũ, chất lượng nước trong, nguồn 

nước để làm cơ sở chỉ đạo, điều hành phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, ngập lũ. 
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- Giao Cục Trồng trọt hướng dẫn địa phương thực hiện các giải pháp phòng, 

chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn liên quan đến cây trồng; khuyến cáo cho 

các địa phương giảm diện tích gieo sạ để giảm áp lực tưới, tiêu; thời vụ và diện tích 

xuống giống phù hợp với điều kiện nguồn nước, tránh xuống giống vượt quá khả 

năng cung cấp nước tưới.  

- Giao các Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Quy hoạch Thủy lợi, Quy 

hoạch Thủy lợi Miền Nam tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao về giám sát, 

dự báo xâm nhập mặn, nguồn nước, chất lượng nước trong các công trình thủy lợi, 

khuyến cáo, hỗ trợ các địa phương xây dựng kế hoạch sử dụng nước hiệu quả, 

thường xuyên cung cấp cho các cơ quan liên quan để chỉ đạo, điều hành việc cấp 

nước cho sản xuất nghiệp, phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. 

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện các giải 

pháp dài hạn để chủ động đối phó với tình hình hạn hán, xâm nhập mặn đang ngày 

càng diễn ra thường xuyên hơn. 

Tổng cục Thủy lợi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng./. 
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