
BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
TỔNG CỤC THỦY LỢI 

Số:           /BC-TCTL-QLCT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày  12  tháng  10  năm 2018 

BÁO CÁO TUẦN 

Tình hình thời tiết, nguồn nước, phòng chống ngập lụt, úng,                                      

hạn hán, thiếu nước   

(Từ ngày 06 tháng 10 đến 12 tháng 10 năm 2018) 
  

1. Tình hình thời tiết, nguồn nước  

Tuần từ 06/10-12/10/2018, khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ và Đồng bằng 

sông Cửu Long có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa tuần phổ biến từ 20-80 

mm; các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định khu vực Trung Bộ có mưa vừa đến 

mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 20-150 mm; khu vực Tây Nguyên có mưa rải 

rác một số nơi. Dự báo tuần tới, trên cả nước có mưa vừa đến mưa to với tổng lượng 

mưa phổ biến từ 20-80 mm. Cụ thể lượng mưa tại các khu vực như sau: 

Khu vực 

Tổng lượng mưa từ 06/10/2018 đến 12/10/2018 

(mm) 

Dự báo tổng lượng 

mưa tuần tới 

 Phổ biến Một số trạm mưa lớn 

Miền núi phía 

Bắc 

Mưa vừa đến mưa to, một số 

nơi có mưa rất to, phổ biến từ 

20÷80 mm 

Thanh Sơn 157, Minh 

Đài 112, Phú Hộ 101, 

Vụ Quang 95 

Mưa nhỏ đến mưa vừa, 

phổ biến từ 20÷40 mm 

Trung du và 

đồng bằng 

Bắc Bộ 

Mưa vừa đến mưa to, từ 25÷60 

mm 

Hòa Hiệp 97, Bắc 

Ninh 73,  Hoài Đức 

66 

Mưa nhỏ đến mưa vừa, 

phổ biến từ 20÷35 mm 

Bắc Trung 

Bộ 

Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có 

mưa không đáng kể; từ Quảng 

Bình đến Thừa Thiên Huế có 

mưa vừa đến rất to, phổ biến từ 

50÷150 mm 

Thạch Hãn 269, Đông 

Hà 182, Gia Vòng 165 

Mưa nhỏ đến mưa vừa, 

phổ biến từ 20÷70 mm 

Nam Trung 

Bộ 

Từ Đà Nẵng đến Bình Định có 

mưa vừa, phổ biến từ 20÷40 

mm; từ Phú Yên đến Bình 

Thuận có mưa không đáng kể 

Trà My 80, Tam Kỳ 

64, Quảng Ngãi 56  

Mưa nhỏ đến mưa vừa, 

phổ biến từ 30÷70 mm 

Tây Nguyên 

Mưa rải rác một số nơi, tập 

trung ở Đắc Nông, Lâm Đồng 

với lượng mưa 20÷50 mm 

Bảo Lộc 54, Cát Tiên 

37 

Mưa nhỏ đến mưa vừa, 

phổ biến từ 30÷80 mm 

Đông Nam 

Bộ 

Mưa vừa đến mưa to, phổ biến 

từ 30÷80 mm 

Phước Long 108, Vũng 

Tàu 80, Biên Hòa 79 

Mưa vừa đến mưa to, 

phổ biến từ 40÷74 mm 

ĐBSCL 
Mưa vừa, phổ biến từ 30÷70 

mm 

Vĩnh Long 45, Hà Tiên 

70 

Mưa nhỏ đến mưa vừa, 

phổ biến từ 20÷60 mm 
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2. Dung tích trữ các hồ chứa thủy lợi  

Hiện tại, lượng nước trữ tại các hồ chứa như sau: 

Khu vực 

Tỷ lệ trữ so với dung 

tích thiết kế trung 

bình (%) 

So sánh với cùng kỳ 

(+/-%) 

Dự báo thay đổi của 

Wtrữ cuối tuần tới 

(+/-%) 2017 2016 

Bắc Bộ 83 ÷ 100 +3,1 +29,9 +1,6 

Bắc Trung Bộ 20 ÷ 80 -18,0 +28,0 +5,0 

Nam Trung Bộ 19 ÷ 71 -15,3 -8,3 +3,1 

Tây Nguyên 78 ÷ 100 +7,9 +17,8 +1,2 

Đông Nam Bộ 25 ÷ 100  - 9,11  +4,79 +4,0 

Ghi chú:  

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Các tỉnh có hồ chứa dung tích trữ thấp gồm Thừa 

Thiên Huế 19%; Quảng Trị 27%. 

- Khu vực Nam Trung Bộ: Các tỉnh có hồ chứa dung tích trữ thấp gồm Bình 

Định 19,4%; Quảng Ngãi 25,8%.  

- Khu vực Đông Nam Bộ: hồ Bù Môn (tỉnh Bình Phước) đang xả nước để nạo 

vét, không tham gia cấp nước vụ Mùa, dung tích trữ hiện tại chỉ đạt 25% DTTK. 

(Chi tiết dung tích trữ hồ chứa trên website: www.httl.com.vn) 

3. Tình hình lũ, triều cường và thiệt hại do lũ, triều cường khu vực Đồng 

bằng sông Cửu Long 

 Tình hình lũ thượng nguồn 

Trong tuần qua, mực nước lớn nhất ngày tại trạm Tân Châu giảm với cường 

suất trung bình 4 cm/ngày, tại Châu Đốc giảm với cường suất trung bình 3 cm/ngày. 

Các trạm nội đồng mực nước cũng có xu thế giảm và biến đổi theo triều. Mực nước 

lớn nhất đo được ngày 11/10/2018 tại Tân Châu là 3,43 m (thấp hơn 0,42 m so với 

TBNN và cao hơn 0,08 m so với năm 2017 cùng thời điểm), tại Châu Đốc là 3,31 m 

(thấp hơn 0,15 m so với TBNN và cao hơn 0,29 m so với năm 2017 cùng thời 

điểm). Dự báo, tuần tới lũ thượng nguồn tiếp tục có xu thế giảm. Trong 05 ngày tới, 

mực nước tại các trạm vùng Thượng giảm với cường suất trung bình 5,5 cm/ngày.  

Về ảnh hưởng của lũ đến sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích đã bị thiệt hại 

do ngập lũ tại các địa phương vùng ngập lũ 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 

447 ha (182 ha mất trắng, 265 ha 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. 

http://www.httl.com.vn/
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 Tình hình triều cường 

Triều cường tuần qua là con triều lớn trong năm, làm mực nước các trạm dòng 

chính vùng Giữa và Ven biển tăng với cường suất 2-3 cm/ngày. Dự báo tuần tới 

mực nước vùng Giữa sẽ giảm với cường suất trung bình khoảng 9,5 cm/ngày, vùng 

Ven biển giảm với cường suất 7 cm/ngày.  

Về ảnh hưởng của triều cường đến sản xuất nông nghiệp: một số đê bao, ô bao 

bị vỡ gây ngập cho khoảng 210 ha cây ăn trái, cụ thể: Vĩnh Long 130 ha, Bến Tre 

80 ha; Cần Thơ cũng có diện tích vườn cây bị ngập nhưng chưa có con số chính 

thức. 

 4. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Tổng cục Thủy lợi đã thực hiện các công việc sau: 

- Có báo cáo nhanh số 228/TCTL-QLCT ngày 09/10/2018 về ảnh hưởng của 

lũ kết hợp triều cường đến sản xuất nông nghiệp ở khu vực Đồng bằng sông Cửu 

Long. 

- Đã dự thảo Văn bản Bộ gửi UBND các tỉnh thuộc khu vực Trung du và 

ĐBBB để xây dựng phương án lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2018-

2019. 

- Dự thảo Chỉ thị của Bộ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi 

phục vụ sản xuất nông nghiệp, phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vụ 

Đông Xuân 2018-2019. 

5. Các công việc cần tiếp tục triển khai thực hiện trong tuần kế tiếp 

- Tổ chức trực ban, theo dõi, tổng hợp tình hình thời tiết, vận hành công trình 

thủy lợi phòng, chống ngập lụt, úng và bảo đảm an toàn công trình. 

 - Tiếp tục phối hợp với các đơn vị sự nghiệp thực hiện giám sát chất lượng 

nước trong hệ thống công trình thủy lợi; dự báo tình hình nguồn nước và xây dựng 

kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông 

nghiệp và dân sinh. 

 - Tiếp tục theo dõi chặt chẽ dự báo tình hình lũ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

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

Nơi nhận: 
TỔNG CỤC TRƯỞNG 
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