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1. Tình hình thời tiết, nguồn nước  

Tuần từ 05/01-11/01/2019, khu vực miền núi phía Bắc có mưa phổ biến từ 20-

60 mm, tỉnh Lai Châu và Lào Cai có mưa rất to vào các ngày 08-09/01 (trên 100 

mm/ngày); khu vực Nam Trung Bộ, tỉnh Quảng Nam và Khánh Hòa mưa phổ biến 

10-50 mm; các khu vực khác mưa nhỏ, riêng khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng 

sông Cửu Long không mưa. Dự báo tuần tới, khu vực miền núi phía Bắc và khu vực 

Trung Bộ có tổng lượng mưa phổ biến từ 10-80 mm, riêng Thừa Thiên Huế có tổng 

lượng mưa từ 100-150 mm; các nơi khác có mưa nhỏ và mưa không đáng kể. Cụ 

thể như sau: 

Khu vực 

Tổng lượng mưa từ  ngày 05/01 đến ngày 

11/01/2019 (mm) 
Dự báo mưa tuần tới (mm) 

Phổ biến 
Một số trạm             

mưa lớn 

Miền núi 

phía Bắc 

- Phổ biến từ 20÷60 mm. 

- Lai Châu, Lào Cai có 

mưa từ 60÷150 mm 

Sapa 199, Mường 

Tè 171, Mường 

Lay 130 

- Phổ biến từ 10÷50 mm; 

- Hà Giang, Cao Bằng có mưa 

trên 60 mm 

Trung du và 

đồng bằng 

Bắc Bộ 

Mưa nhỏ, từ 10 ÷20 mm -  Phổ biến từ 5÷25 mm 

Bắc Trung 

Bộ 
Mưa nhỏ, từ 0÷20 mm - 

- Thanh Hoá đến Nghệ An phổ 

biến từ 10÷15 mm. 

- Hà Tĩnh đến Quảng Trị phổ 

biến từ 50÷70 mm. 

- Thừa Thiên Huế phổ biến từ 

100÷150 mm. 

Nam Trung 

Bộ 

 

- Quảng Nam, Khánh Hòa 

mưa 10÷50 mm. 

- Ninh Thuận, Bình 

Thuận không mưa.  

- Các nơi khác mưa nhỏ 

Trà My 72, Giao 

Thủy 45, Ái Nghĩa 

43, Tam Kỳ 47, Nha 

Trang 43 

- Quảng Nam đến Khánh Hòa 

mưa 30÷80 mm. 

- Ninh Thuận, Bình Thuận mưa 

không đáng kể 

Tây Nguyên Mưa không đáng kể Ma Đrak 34 Mưa nhỏ 0÷20 mm 

Đông Nam 

Bộ 
   Không mưa - 

Có mưa nhỏ rải rác, tổng lượng 

mưa từ 5÷20 mm 

ĐBSCL    Không mưa - Mưa không đáng kể 
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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 

(+/-%) 
2018 2017 2016 

Bắc Bộ 71 ÷ 100 +5,6 +15,2 +13,9 -8,3 

Bắc Trung Bộ 69 ÷ 100 -8 +12 +43 +2,0 

Nam Trung Bộ 87 ÷ 100 +0,6 -0,4 +21,2 +0,4 

Tây Nguyên 83 ÷ 95 -6,3 -4,5 +3,4 -0,5 

Đông Nam Bộ 25 ÷ 100 - 2,25 - 12,6 - -1,2 

Ghi chú:  

- Khu vực Bắc Trung Bộ: hồ chứa tỉnh Quảng Bình dung tích trữ thấp đạt 69%.  

- Khu vực Nam Trung Bộ: Tất cả các tỉnh có dung tích hồ chứa trên 87%.  

- Khu vực Đông Nam Bộ: hồ Đá Bàng (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) dung tích trữ 

đạt 48,4% DTTK; hồ Bù Môn (tỉnh Bình Phước) đang xả nước để nạo vét, dung 

tích trữ hiện tại chỉ còn 25% DTTK. 

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

3. Tình xâm nhập mặn Đồng bằng sông Cửu Long 

Xâm nhập mặn khu vực ĐBSCL tuần qua tăng cao đột ngột do ảnh hưởng thời 

kỳ triều cường kết hợp gió mạnh từ ngày 04-08/01 (ranh mặn 4 g/l cách cửa sông 

khoảng 40 km), sau đó giảm theo triều. Chiều sâu xâm nhập lớn nhất ngày 

11/1/2019 với ranh 4 g/l cách các cửa sông từ 20-25 km, tăng 1-10 km so với tuần 

trước, thấp hơn cùng kỳ năm 2016 từ 6-36 km, cao hơn cùng kỳ năm 2017 từ 6-20 

km, cao hơn cùng kỳ năm 2018 từ 0-23 km. Xâm nhập mặn hiện chưa ảnh hưởng 

đến sản xuất nông nghiệp, cụ thể:  

Sông 

Độ sâu xâm nhập mặn 2018-2019 (km) So sánh với cùng kỳ (+/-km) 

Trong tuần So với tuần trước 
Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Vùng hai sông Vàm Cỏ     

Vàm Cỏ  36 +5 -19 +6 +8 

Vùng cửa sông Cửu Long     

Sông Cửa Tiểu 34 +6 -6 +12 +14 

Sông Cửa Đại 36 +6 -6 +16 +20 

Sông Hàm Luông 40 +1 -12 +14 +15 

Sông Cổ Chiên 40 +10 -10 +20 +23 

Sông Hậu 32 +2 -20 +7 +12 

Vùng ven biển Tây trên sông Cái Lớn     

Sông Cái Lớn 6 -10 -36 -6 +0 

http://www.httl.com.vn/
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 4. Công tác chỉ đạo, điều hành 

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

- Ban hành Văn bản số 09/TCTL-QLCT ngày 04/01/2019 gửi sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trên cả nước về việc phối hợp thực hiện 

nhiệm vụ đặc thù phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp. 

- Có Văn bản số 40/TCTL-QLCT ngày 11/01/2019 về việc kiểm tra công tác 

chuẩn bị lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy Vụ Đông Xuân 2018-2019 tại Hà Nội gửi 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội. 

- Tham mưu Bộ ban hành Văn bản số 185/BNN-TCTL ngày 11/01/2019 về 

việc chỉ đạo tăng cường giải pháp bảo đảm chất lượng nước phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, dân sinh gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 

- Chuẩn bị cho buổi họp phối hợp tuyên truyền công tác lấy nước phụ vụ gieo 

cấy lúa vụ Đông Xuân 2018-2019 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ tuần tới. 

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

 - 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 và phối hợp dự báo tình hình xâm nhập mặn 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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