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BÁO CÁO TUẦN 

Tình hình thời tiết, nguồn nước, công tác phòng chống hạn hán thiếu nước, 

ngập lụt, úng và bảo đảm an toàn công trình   

(Từ ngày 28 tháng 7 đến 03 tháng 8 năm 2018) 
  

1. Tình hình thời tiết, nguồn nước  

Tuần từ 28/7 đến 03/8/2018, khu vực Bắc Bộ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và 

rãnh thấp đã có mưa to đến rất to gây ngập úng nhiều nơi;  khu vực Nam Trung Bộ có 

mưa nhỏ, các khu vực còn lại có mưa vừa. Dự báo tuần tới, khu vực Bắc Bộ, Nam 

Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to, các khu vực khác có mưa vừa. Cụ 

thể, tình hình mưa tại các khu vực như sau: 

Khu vực Tổng lượng mưa phổ biến 

trong tuần (mm) 

Dự báo tuần tới 

(mm)  

Miền núi phía Bắc 25 ÷ 450 30 ÷ 150 

Trung du - Đồng bằng Bắc Bộ 30 ÷ 360 20 ÷ 120 

Bắc Trung Bộ 5 ÷ 80 20 ÷ 40 

Nam Trung Bộ 0 ÷ 30 5 ÷ 140 

Tây Nguyên 15 ÷ 60 40 ÷ 140 

Đông Nam Bộ 5 ÷ 70 20 ÷ 80 

Đồng bằng sông Cửu Long 5 ÷ 80 10 ÷ 80 

Các địa phương tuần tới có thể có mưa to với lượng mưa trên 60 mm/ngày gồm: 

Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh ở Bắc Bộ và Kon Tum ở Tây 

Nguyên.  

Các địa phương đang có nguy cơ bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước có lượng 

mưa trung bình dự báo tuần tới như sau: Bình Định 50÷80mm, Phú Yên 20÷90mm, 

Ninh Thuận 5÷15mm. 

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 50 ÷100 +21,7 +46,0 +7,8 

Bắc Trung Bộ 30 ÷80 -7,0 +113,0 +8,0 

Nam Trung Bộ 26 ÷ 46 -28,6 -0,8 -1,2 

Tây Nguyên 59 ÷ 96 +8,0 +33,6 +2,4 

Đông Nam Bộ 40 ÷ 100  - 18,5  +5,5 +2,3 
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Ghi chú:  

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

32% (27 hồ nhỏ cạn nước, hồ Tà Niêng cạn nước); Ninh Thuận 36% (10 hồ chứa 

nhỏ gần cạn nước); Bình Thuận 31% (2 hồ chứa nhỏ gần cạn nước). 

- Khu vực Đông Nam Bộ: Các tỉnh có hồ chứa dung tích trữ thấp gồm Đồng Nai 

49% (5/15 hồ chứa dưới 50% DTTK), Bà Rịa -Vũng Tàu 36% (5/6 hồ chứa dưới 

50% DTTK). 

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

 3. Tình hình vận hành công trình thủy lợi phòng, chống ngập lụt, úng 

Tuần qua khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra ngập lụt úng do ảnh hưởng 

của cơn bão số 3 và rãnh thấp. Các địa phương đã tích cực vận hành các hệ thống 

thủy lợi để tiêu úng. Tính đến 15h ngày 03/8, các địa phương còn diện tích ngập 

úng, đang tiếp tục phải vận hành công trình để tiêu úng là Hà Nội (2.996 ha), Nam 

Định (312 ha), Ninh Bình (810 ha). Các địa phương không có diện tích ngập úng 

nhưng vẫn đang tiếp tục vận hành công trình để tiêu nước đệm trong hệ thống kênh 

mương là Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Bắc Giang, Phú Thọ và các 

Công ty Bắc Nam Hà, Bắc Hưng Hải.   

Tổng cộng các địa phương, doanh nghiệp KTCTTL liên tỉnh đang vận hành 

968 máy bơm và 30 cống tiêu. Hiện đang chuẩn bị bước vào kỳ triều kém nên nên 

hiệu quả tiêu úng của các công trình tiêu vùng triều bị giảm. 

 4. Tình hình thiếu nước, hạn hán  

❖ Ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp 

Do có mưa tại một số địa phương khu vực Nam Trung Bộ, tình trạng hạn hán 

thiếu nước có giảm bớt. Tuy nhiên, vẫn còn một số diện tích sản xuất nông nghiệp bị 

thiếu nước, cụ thể như sau: 

TT 
Tỉnh/Thành 

phố 

Diện tích gieo trồng (ha) 

Diện 

tích bị 

chết do 

thiếu 

nước 

(ha) 

Diện tích 

không 

canh tác 

do thiếu 

nước (ha) 

Diện tích cây trồng bị 

ảnh hưởng, hạn hán, 

xâm nhập mặn (ha) 

Tổng 

cộng 
Lúa 

Cây 

trồng 

khác 

Cao 

nhất 

Hiện 

tại 

Nguy 

cơ 

1 Bình Định 29.609 29.609    8.200 2.000  

2 Phú Yên 17.776 16.229 1.547   120   

3 Ninh Thuận 21.528 13.589 7.939 721,6 6.400    

4 Bình Thuận 26.720 13.993 12.727  952    

❖ Ảnh hưởng đến sinh hoạt  

 Hiện tại, 1.170 hộ dân ở các huyện Vân Canh và Tuy Phước tỉnh Bình Định bị 

thiếu nước sinh hoạt. Địa phương đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các giải 

pháp đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân. Dự báo, nguy cơ thiếu nước sinh 

hoạt sẽ giảm trong tuần tới do có mưa. 

http://www.httl.com.vn/
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 5. Tình hình lũ nội đồng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long  

Trong tuần qua, mực nước tại các trạm Tân Châu và Châu Đốc chịu ảnh hưởng 

bởi cả lũ thượng nguồn và thủy triều. Mực nước tại trạm Tân Châu tăng với cường 

suất trung bình 8 cm/ngày, Châu Đốc tăng 6 cm/ngày. Mực nước lớn nhất đo được 

ngày 02/8 tại Tân Châu là 3,14 m (cao hơn 0,6 m so với TBNN, 0,18 m so với năm 

2017 cùng thời điểm), tại Châu Đốc là 2,56 m (cao hơn 0,47 m so với TBNN, 0,23 

m so với năm 2017 cùng thời điểm). Mực nước trên cũng cao hơn mực nước cùng 

kỳ năm 2011, 2016 nhưng thấp hơn nhiều so với năm 2000. Dự báo đến 06/8 mực 

nước tại Tân Châu đạt 3,2 m, Châu Đốc đạt 2,65 m.  

Về ảnh hưởng của lũ đầu vụ đến sản xuất lúa Hè Thu: Với mực nước dự báo 

3,7 m tại Tân Châu ngày 13/08 thì khả năng ảnh hưởng đến diện tích sản xuất lúa 

Hè Thu trong các vùng ô bao lửng là không lớn. Tuy nhiên, khoảng 12.500 ha lúa 

Hè Thu  ở khu vực ngoài đê bao và đê bao chưa khép kín thuộc các tỉnh An Giang 

và Long An (huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Kiến Tường, Mộc Hóa) sẽ bị ảnh 

hưởng.  

6. Công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi 

Các hồ chứa thủy lợi do các công ty KTCTTL và địa phương quản lý được 

tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công 

trình. Hiện tại, các hồ chứa đều đảm bảo an toàn. 

 7. Công tác chỉ đạo, điều hành 

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

- Tổ chức đoàn công tác kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hồ chứa khu vực 

Miền núi phía Bắc từ ngày 27/7/2018. 

- Ban hành Công điện số 10/CĐ-TCTL-QLCT ngày 01/8/2018 về việc thực 

hiện các giải pháp ứng phó với ngập lụt, úng nội đồng do ảnh hưởng của lũ sông 

Cửu Long. 

- Tổ chức Đoàn công tác làm việc và thực địa kiểm tra tình hình ngập lũ tại 

tỉnh Long An ngày 2/8/2018. 

- 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. 

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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