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1. MỞ ĐẦU 

Kể từ ngày ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng 

theo Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.  

Theo đó, hàng năm các hồ Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, Lai Châu, Bản 

Chát và Huội Quảng phải vận hành theo thứ tự ưu tiên. Cụ thể, trong mùa lũ phải đảm 

bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình thủy điện, không được để các hồ chứa vượt 

cao trình mực nước lớn nhất thiết kế cho mọi trận lũ nhỏ hơn hoặc bằng lũ thiết kế tần 

suất 0.01% đối với hồ Hòa Bình, Thác Bà. Mực nước kiểm tra PMF đối với hồ Lai 

Châu, Sơn La và lũ kiểm tra tần suất 0.02% đối với hồ Tuyên Quang, Bản Chát, Huội 

Quảng. Còn trong mùa cạn từ 16/9 đến 14/6 năm sau các hồ Hòa Bình, Thác Bà, 

Tuyên Quang phối hợp vận hành đảm bảo duy trì mực nước tại trạm thủy văn Hà Nội 

không thấp hơn 2,2m trong các đợt xả nước gia tăng. Các hồ Sơn La, Lai Châu, Bản 

Chát và Huội Quảng phối hợp vận hành xả nước bổ sung cho hồ Hòa Bình.  

Tuy nhiên, trong quá trình đi vào vận hành đã gặp một vài bất cập như: Hồ Thác 

Bà chỉ xả lũ an toàn không bị xói chân đập khi mực nước hồ ở MNDBT là 58m. Do 

đó, cần phải xem xét lại yêu cầu hồ Thác Bà tham gia cắt lũ hạ du (dung tích cắt lũ hạ 

du là 450 triệu m3 ở mực nước 56-58m) và phương thức cắt lũ. Ngoài ra, về cuối mùa 

lũ, khi các hồ đầy, nếu xẩy ra lũ lớn ở hạ du, các hồ sử dụng dung tích siêu cao cắt lũ. 

Do công trình xả mặt hồ Hòa Bình không có tường ngực, mực nước có thể tràn qua 

cánh cửa van. Việc xả lũ qua cửa xả mặt được thực hiện khi 12 cửa xả đáy mở hết. 

Nếu xả qua cửa xả mặt sẽ bị rung, ảnh hưởng thân đập.  

Chính vì vậy, việc rà soát, điều chỉnh vận hành qui trình vận hành hệ thống liên 

hồ chứa trên lưu vực sông Hồng theo thời gian thực sẽ nâng cao hiệu quả khai thác sử 

dụng nước đồng thời nhưng vẫn đảm bảo an toàn công trình, yêu cầu phòng lũ hạ du, 

đảm bảo dòng chảy tối thiểu trên sông cũng như nhu cầu sử dụng nước ở hạ du trong 

mùa cạn. 
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2. GIỚI THIỆU CHUNG  

2.1.  Tính cấp thiết của Dự án 

Hiện nay, trên hệ thống sông Hồng đã xây dựng các hồ thủy điện lớn như Lai 

Châu, Sơn La, Hòa Bình trên sông Đà; Huội Quảng, Bản Chát trên sông Nậm Mu; 

Thác Bà trên sông Chảy, Tuyên Quang trên sông Gâm. Các hồ này đã khai thác được 

tiềm năng thuỷ điện lớn của hệ thống sông Hồng cũng như góp phần quan trọng vào 

việc điều hoà dòng chảy, giảm nguy cơ lũ lụt vào mùa lũ và cấp nước cho sinh hoạt, 

nông nghiệp và công nghiệp vào mùa khô ở hạ lưu sông Hồng. 

 

Hình 1. Hệ thống các hồ chứa lớn trên lưu vực sông Hồng 

Hệ thống các hồ chứa thủy điện trên sông Hồng cung cấp đến 8008 MW chiếm 

khoảng 24% toàn hệ thống và bằng gần 50% của toàn bộ nguồn thủy điện. Trong bối 

cảnh yêu cầu về điện của quốc gia ngày càng cao, nguồn thủy điện đã đạt tiệm cận, 

việc đề xuất các biện pháp gia tăng sản lượng thuỷ điện trong khi vẫn đảm bảo yêu cầu 
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cấp nước và phòng lũ hạ du là một yêu cầu cấp bách. Đặc biệt, trong khi đó các hồ 

chứa lớn trong thời kỳ lũ chính vụ luôn phải để một dung tích trống lớn để chờ cắt lũ 

thiết kế cho hạ du, nếu không trữ lại được đầy hồ thì về mùa khô nước lại bị thiếu cho 

phát điện và cấp nước. Vì vậy, nếu căn cứ vào dự báo và nhận dạng lũ lớn, giảm được 

phần dung tích trống này để tham gia trữ nước phục vụ phát điện, cấp nước và giao 

thông thuỷ trong mùa khô thì hiệu quả của các công trình thuỷ điện sẽ tăng lên rất lớn. 

Trong thời gian gần đây với sự phát triển vượt bậc của công nghệ đo đạc và 

truyền tin về khí tượng (mưa, nhiệt độ, gió, độ ẩm, áp suất), thuỷ văn (mực nước, lưu 

lượng), công nghệ radar, công nghệ vệ tinh, các thông tin về điều kiện khí tượng thuỷ 

văn được thường xuyên cập nhật tiệm cận thời gian thực (near real-time) cho phép 

đánh giá trạng thái lưu vực một cách nhanh chóng, chính xác. Đồng thời chất lượng 

của các thông tin dự báo khí tượng hạn ngắn, hạn dài và hạn vừa với độ phân giải ngày 

càng cao. Với những tiến bộ cả về công nghệ đo đạc và công nghệ dự báo như trên, dự 

báo thuỷ văn đã được cải thiện đáng kể. Trong bối cảnh đó, công tác dự báo dòng chảy 

đến hồ và vận hành hồ chứa theo thời gian thực đã trở nên khả thi. Công nghệ này đã 

được áp dụng thành công ở một số nước trên thế giới như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Trung 

Quốc. Thực tế ứng dụng công nghệ này ở các nước đã cho thấy hiệu quả rõ rệt về điện 

năng của vận hành thời gian thực so với vận hành theo qui trình cứng định trước (Chao 

Zou và cộng sự, 2018). Tuy nhiên, ở Việt Nam việc áp dụng công nghệ vận hành hồ 

chứa/liên hồ chứa theo thời gian thực mới chỉ được nghiên cứu trên lý thuyết, chưa 

được ứng dụng trong thực tế vận hành các hồ chứa. Vì vậy, việc nghiên cứu đưa công 

nghệ này vào áp dụng thực tế ở nước ta, góp phần sử dụng nguồn nước hiệu quả hơn là 

một yêu cầu cấp bách. 

Để đảm bảo các mục tiêu phát điện, phòng lũ, cấp nước, các qui trình vận hành 

liên hồ chứa trên sông Hồng đã được nghiên cứu và thiết lập từ lâu. Qui trình mới đây 

nhất được phê duyệt theo quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019. Mặc dù đã có 

nhiều cải tiến theo hướng mềm dẻo hơn nhưng quy trình 740 vẫn còn có một số điểm 

cần xem xét lại cho phù hợp: 

- Điều 8: Vận hành thời kỳ lũ sớm:  

Hồ Thác Bà không tham gia, nhưng vẫn phải để mực nước ở 56m so với 

MNDBT 58m. Có nên tăng mực nước hồ lên không. 

Nếu lũ lớn xuất hiện nhánh sông Lô, vì sao Thác Bà không tham gia cắt lũ mà 

vẫn để trống dung tích phòng lũ. 

- Điều 9: Vận hành thời kỳ lũ chính vụ 

Chưa thật rõ sự phối hợp các hồ khi lũ hạ du có thể xẩy ra với 13.4>ZHN>11.5m. 

Về nguyên tắc, khi dự báo lũ lớn xuất hiện ở hạ du do nhánh nào gây ra thì hồ nhánh 
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đó phải hạ mực nước đón lũ và cắt lũ chứ không yêu cầu tất cả các hồ đều phải thấp 

mực nước hồ sẵn sàng cắt lũ cho hạ du mà chỉ hỗ trợ mà thôi. 

Khoản 6 quy định: Khi không có lũ, cho phép các hồ dâng mực nước trước lũ cao 

hơn quy định, nhưng không rõ dâng cao bao nhiêu và phải vận hành để hạ như thế nào. 

- Điều 10: Vận hành thời kỳ lũ chính vụ 

Trường hợp xẩy ra lũ muộn gây mực nước hạ du tại Hà Nội trên 11.5m, các hồ 

đã tích đầy nước sẽ sử dụng dung tích phòng lũ công trình để cắt lũ cho hạ du được 

không. 

Xem xét cho phép nâng mực nước hồ cao hơn và điều chỉnh thời gian trữ nước 

khi chất lượng dự báo hạn dài, vừa và hạn ngắn đã được cải thiện. 

- Điều 12: Vận hành bảo đảm công trình. 

Điểm b khoản 3 quy định: Khi Sơn La có nguy cơ xẩy ra sự cố, hồ Hòa Bình 

nhanh chóng đưa mực nước xuống cao trình 101m. Quy trình không quy định rõ sự cố 

có ảnh hưởng đến an toàn đập và công trình xả lũ có thể tác động nguy hiểm đến hạ 

du, cho nên nhiều trường hợp hồ Hòa Bình phải đưa về mực nước 101m trong khi mực 

nước hồ đang ở mức cao, gây hại cho hạ du. 

- Điều 15: Các thời kỳ vận hành trong mùa cạn 

Xem xét điều chỉnh số lần xả nước trong mùa cạn. 

Xem xét điều chỉnh mực nước cao nhất trong các đợt xả nước là 2.2m vì có lúc 

các hồ xả nước phát điện hết công suất cũng không đạt mực nước này. 

Xem xét điều chỉnh mực nước thấp nhất cho giao thông thủy 1.2m vì đáy sông hạ 

thấp. 

- Vấn đề công trình thủy công 

Hồ Thác Bà chỉ xả lũ an toàn không bị xói chân đập khi mực nước hồ ở MNDBT 

là 58m. Do đó, cần phải xem xét lại yêu cầu hồ Thác Bà tham gia cắt lũ hạ du (V cắt lũ 

hạ du là 450 triệu m3 ở mực nước 56-58m) và phương thức cắt lũ.  

Về cuối mùa lũ, khi các hồ đầy, nếu xẩy ra lũ lớn ở hạ du, các hồ sử dụng dung 

tích siêu cao cắt lũ. Do công trình xả mặt hồ Hòa Bình không có tường ngực, mực 

nước có thể tràn qua cánh cửa van. Việc xả lũ qua cửa xả mặt được thực hiện khi 12 

cửa xả đáy mở hết. Nếu xả qua cửa xả mặt sẽ bị rung, ảnh hưởng thân đập. Điều này 

cần nghiên cứu, tính toán thí nghiệm lại để đánh giá mức độ an toàn mới được phép 

điều chỉnh quy trình vận hành và được để trong quy trình đơn hồ do bộ Công Thương 

thực hiện. 

Trong quy trình vận hành 740, đã cho phép nâng cao mực nước trước lũ hồ Sơn 

La trong thời kỳ chính vụ lên 197.3 m và cho phép hồ Sơn La tích lên mực nước 
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217.2m (cao hơn MNDBT 2.2m), xấp xỉ mực nước lớn nhất thiết kế 217.83m. Từ 

22/8-15/9, nhận định lũ kết thúc sớm, cho phép tích nước hồ Sơn La lên 213m/215m, 

hồ Hòa Bình 115m/117m, hồ Tuyên Quang lên 118m/120m (hình 1). 

 

Hình 2. Sơ họa các ngưỡng mực nước các hồ trong mùa lũ 

Qua thời gian vận hành cho thấy cần có những nghiên cứu để điều chỉnh chỉnh 

quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Hồng mềm dẻo hơn, tiến tới vận hành theo 

thời gian thực đúng nghĩa. Một số cơ sở thực tiễn để đề xuất điều điều chỉnh chỉnh quy 

trình vận hành liên hồ như sau: 

- Trong Quy trình quy định, từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8 mực nước 

trước lũ (MNTL) của hồ Sơn La được để cố định ở cao trình 197.3  và hồ Hòa Bình: 

101 m để luôn sẵn sàng dung tích phòng lũ 7,0 tỉ m3 cho hạ du. Về nguyên tắc trong 

thời kỳ từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8, mực nước hồ Sơn La và Hòa Bình có 

thể để cao hơn các giá trị MNTL nêu trên vì các lý do sau: 

+ Về công tác dự báo: dự báo ngắn và trung hạn trong thời gian từ  24, 48 và 

72 với độ tin cây khá cao. Khả năng nhận diện lũ lớn có thể cho biết trước được khả 

năng xuất hiện lũ lớn trước đó 10 - 15 ngày. 

+ Sông Hồng và các phụ lưu có một khả năng trữ nước nào đó.  

Nếu xem xét 2 vấn đề trên trong Quy trình vận hành thì có thể nâng  được mực 

nước hồ trong thời kỳ lũ chính vụ cao hơn MNTL. Căn cứ vào dự báo ngắn và trung 

hạn có thể hạ mực nước hồ về cao trình thấp hơn để trước khi xuất hiện lũ thiết kế hạ 

du, mực nước các hồ có thể hạ về MNTL. Việc điều hành hồ chứa theo nguyên tắc trên 
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đây là tiếp cận với phương pháp điều hành hồ chứa theo thời gian thực mà trên thế giới 

đã nhiều nước áp dụng. 

- Hồ chứa phía Trung Quốc hoạt động ảnh hưởng lớn đến lượng nước vào Việt 

Nam. Theo số liệu phân tích lưu lượng nước vào Việt Nam gia đoạn 2010 đến nay, từ 

tháng 6-9, lưu lượng có xu thế giảm từ 25-35% so với giai đoạn trước do các hồ phía 

Trung Quốc tích nước. Nếu các hồ chứa ở Việt Nam không dự tính được vấn đề này sẽ 

không đủ nước tích đầy hồ. 

- Trên sông Đà, Lô-Gâm đã xây dựng thêm nhiều hồ chứa đã làm thay đổi chế độ 

thủy văn. Các hồ phải điều chỉnh chế độ tích nước tránh tranh chấp nước nhằm tích 

đầy nước phục vụ cho mùa cạn. 

- Trong các nghiên cứu trước đây về Thủy điện Sơn La và Hòa Bình, bài toán kết 

hợp giữa chống lũ hạ du và chống lũ công trình chưa được xem xét, dẫn tới chưa tối 

ưu về dung tích chống lũ. 

- Lòng sông phía hạ du các hồ bị hạ thấp, có khả năng trữ được một lượng nước 

nhất định, khi cần có thể xả nước hồ chứa vào mà không gây ngập lụt hạ du đáng kể. 

Nhưng hạ thấp đáy sông lại cần xả một lượng nước lớn hơn mới bảo đảm được mực 

nước cho các công trình tưới tự chảy. 

- Hiện nay hồ thủy điện Bản Chát, Lai Châu với dung tích lớn đã đi vào vận hành 

sẽ có ảnh hưởng ít nhiều tới việc chống lũ của các bậc thang phía dưới theo xu thế 

thuận lợi hơn. 

- Lũ hạ du có mực nước Hà Nội trên 11.5m xẩy ra khoảng 15%, có nghĩa 85% số 

năm hệ thống hồ chứa không phải tham gia cắt lũ cho hạ du. Tuy nhiên vẫn phải để 

trống dung tích phòng lũ khống chờ lũ thiết kế. Lý do, lấy an toàn cho đập và hạ du là 

số 1, chưa xét đến bài toán kinh tế. Với khả năng dự báo và nhận dạng lũ lớn như hiện 

nay, cho phép thay đổi mực nước hồ mềm dẻo tùy thuộc quy mô lũ mà không ảnh 

hưởng đến khả năng cắt lũ cho hạ du và an toàn đập. 

 Trên cơ sở thực tiễn và những điểm cần xem xét điều chỉnh của quy trình 740, 

thì việc rà soát, điều chỉnh được quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Hồng hành 

theo hướng vận hành theo thời gian thực, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng 

nước, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn công trình và yêu cầu phòng lũ hạ du là có đủ 

điều kiện để thực hiện. 

2.2. Mục tiêu chung và mục tiêu tổng quát 

2.2.1. Mục tiêu tổng quát 

Nghiên cứu rà soát và điều chỉnh qui trình vận hành hệ thống liên hồ chứa trên 

lưu vực sông Hồng theo thời gian thực nhằm nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng 
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nước đồng thời vẫn đảm bảo an toàn công trình và yêu cầu phòng lũ hạ du, đảm bảo 

dòng chảy tối thiểu trên sông và nhu cầu sử dụng nước ở hạ du trong mùa cạn. 

2.2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Rà soát, phân tích và đề xuất được các nội dung cần điều chỉnh trong qui trình vận 

hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 

17/6/2019; 

- Vận hành được hệ thống liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng theo thời gian thực, 

đảm bảo các mục tiêu phát điện, phòng lũ và cấp nước; 

- Đánh giá được khả năng mềm hoá Quy trình vận hành liên hồ, không cố định mực 

nước trước lũ theo từng thời kỳ; 

- Điều chỉnh được số lần xả nước vụ Đông Xuân nhằm giảm lượng nước xả của hệ 

thống liên hồ chứa; 

2.3. Phạm vi thực hiện 

- Phạm vi không gian: Lưu vực sông Hồng (bao gồm cả phần lưu vực nằm ngoài lãnh 

thổ); 

- Đối tượng: Các hồ chứa đưa vào xem xét điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ 

chứa là: Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, Lai Châu, Bản Chát, Huội 

Quảng. 

2.4. Tóm tắt các nội dung và hoạt động chủ yếu của dự án 

- Nội dung và các hoạt động chủ yếu của Dự án bao gồm: 

+ Nội dung 1: Lập đề cương dự toán; 

+ Nội dung 2: Nghiên cứu vận hành hệ thống hồ chứa theo thời gian thực 

+ Nội dung 3: Đánh giá khả năng mềm hoá qui trình 740/QĐ-TTg, không cố định mực 

nước trước lũ theo từng thời kỳ; 

+ Nội dung 4: Rà soát điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa. 
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3. CÁC KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2020 

 Các nội dung thực hiện trong năm 2020 bao gồm: 

3.1. Xây dựng công cụ nhận và xử lý số liệu đầu vào theo thời gian thực: 

+ Xây dựng định dạng và công cụ đọc số liệu mưa thực đo đầu vào cho mô hình thuỷ 

văn.  

 Công cụ này đọc số liệu mưa từ các trạm đo mưa thực đo ở các định dạng khác 

nhau và xác định lượng mưa cho từng tiểu lưu vực của lưu vực nghiên cứu. Công cụ 

được viết bằng công cụ lập trình Matlab. Công cụ cho phép truy cập server nơi chứa số 

liệu thực đo của các trạm trên lưu vực theo thời gian thực, tải dữ liệu về và định dạng 

lại dữ liệu theo chuẩn chung của các nguồn số liệu mưa. Sau đó lượng mưa cho từng 

tiểu lưu vực của lưu vực nghiên cứu sẽ được tính toán từ mưa của các trạm đo sử dụng 

phương pháp đa giác Thiessen. 

+ Xây dựng định dạng và công cụ đọc số liệu mưa vệ tinh đầu vào cho mô hình thuỷ 

văn. 

 Công cụ này cho phép đọc số liệu mưa vệ tinh đầu vào. Dự án sử dụng số liệu 

mưa vệ tinh toàn cầu (Global precipitation Measurement - GPM) được cung cấp bởi cơ 

quan Vũ trụ Mỹ (NASA). Đây là dữ liệu mưa được tổ hợp từ quan trắc của nhiều vệ 

tinh trên thế giới. Dữ liệu được cung cấp gần thời gian thực (thông thường chậm 

khoảng 4-4,5 giờ so với thời gian gần thực) với thời đoạn mưa là 30 phút với độ phân 

giải không gian là 11x11 km2. Các bước triết xuất số liệu mưa cho từng tiểu lưu vực từ 

số liệu mưa toàn cầu được trình bày ở hình dưới đây: 
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Hình 3. Các bước tự động download và xử lý số liệu mưa toàn cầu làm đầu vào cho 

mô hình thuỷ văn 

 

 

Hình 4. Ví dụ về mưa vệ tinh toàn cầu sau khi đọc từ file HDF5 

+ Xây dựng định dạng và công cụ đọc số liệu khí tượng dự báo đầu vào cho mô hình 

thuỷ văn bao gồm: Số liệu mưa, nhiệt độ, bốc hơi tiềm năng. 

 Số liệu mưa và bốc hơi dự báo được sử dụng để phục vụ làm đầu vào cho mô 

hình thuỷ văn, phục vụ dự báo dòng chảy đến các hồ. Trong dự án này chúng tôi sử 

dụng số liệu mưa dự báo là từ hệ thống dự báo toàn cầu (Global Forecast System - 

GFS), là một mô hình dự báo thời tiết được phát triển bởi Trung tâm dự báo môi 

trường quốc gia Mỹ (NCEP). Mô hình có độ bao phủ toàn cầu với độ phân giải 0,5o và 

cung cấp kết quả dự báo các yếu tố thời tiết trước đến 16 ngày trong tương lai. Nhiều 

biến số khí quyển và đất-đất được mô phỏng, dự báo bởi mô hình này, tuy nhiên, để 

làm đầu vào cho mô hình thuỷ văn 3 yếu tố chính được xem xét là nhiệt độ,  lượng 
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mưa và lượng bốc hơi tiềm năng. Các hình dưới đây trình bày ví dụ về kết quả dự báo 

mưa và nhiệt độ từ mô hình GFS. Từ dữ liệu toàn cầu này, nghiên cứu sẽ triết xuất các 

số liệu mưa và bốc hơi cho khu vực nghiên cứu. 

 

 

Hình 5. Ví dụ kết quả dự báo mưa từ mô hình GFS 

 

 

Hình 6. Ví dụ kết quả dự báo nhiệt độ từ mô hình GFS 

 Các bước triết xuất và xử lý số liệu mưa và bốc hơi dự báo được trình bày ở 

hình dưới đây. Các bước này bao gồm: 

- Tự động download số liệu mưa và bốc hơi dự báo toàn cầu: Số liệu mưa và bốc 

hơi là 2 đầu vào cho mô hình thuỷ văn. Do thiếu số liệu bốc hơi thực đo theo thời gian 

thực, nghiên cứu này đã sử dụng số liệu bốc hơi dự báo thay thế. Vì vậy, khoảng thời 

gian lấy số liệu bốc hơi phải lấy từ 4 ngày trước đến 4 ngày sau thời điểm hiện tại, 

trong đó trong khoảng thời gian từ 4 ngày trước đến thời hiện tại, chỉ số liệu bốc hơi 
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được sử dụng. Từ thời điểm hiện tại đến 4 ngày tiếp theo, cả số liệu mưa và bốc hơi 

được sử dụng. 

- Đọc file số liệu mưa và bốc hơi toàn cầu: File dự báo thời tiết chứa nhiều thông 

tin về các biến dự báo và được lưu dưới dạng file .grb2. Do các thư mục và tên file cần 

tải về thay đổi, cập nhật liên tục theo thời gian thực, việc tải các thông tin dự báo này 

về máy một cách tự động là một thách thức. Để thực hiện việc này, 1 chương trình 

được viết giúp xem trước cấu trúc của các thư mục chứa dữ liệu. Từ đó dữ liệu sẽ được 

tải về từ các thư mục có chứa kết quả dự báo cập nhật và mới nhất. Sau khi các file 

được tải về máy tính của người sử dụng, công cụ nctoolbox được viết trên nền tảng 

Matlab được sử dụng để đọc file grib2. Đầu ra của công cụ này là ma trận số liệu mưa 

và bốc hơi dưới dạng ô lưới cho toàn cầu. 

- Triết xuất số liệu mưa và bốc hơi cho từng tiểu lưu vực của khu vực nghiên 

cứu: Tương như triết xuất số liệu mưa vệ tinh cho khu vực nghiên cứu, để triết xuất số 

liệu mưa và bốc hơi dự báo cho khu vực nghiên cứu từ số liệu dự báo khí tượng toàn 

cầu, người dùng cần cung cấp 1 file dạng vùng có chứa các tiểu lưu vực của khu vực 

nghiên cứu dưới dạng shapefile (.shp). Đầu ra của bước này sẽ lượng mưa và bốc hơi 

dự báo của các ô lưới nằm trong từng tiểu lưu vực, phục vụ tính toán mưa trung bình 

trên từng tiểu lưu vực ở bước kế tiếp. 

- Tính mưa và bốc hơi trung bình cho từng tiểu lưu vực: Sau khi xác định được 

các ô lưới trên từng tiểu lưu vực, nghiên cứu sẽ tính mưa  và bốc hơi trung bình cho 

từng tiểu lưu vực từ số liệu mưa và bốc hơi tại từng ô lưới theo công thức sau: 

𝑋𝑘̅̅ ̅ =
1

𝑁𝑘
∑𝑋𝑘𝑖

𝑁𝑘

𝑖=1

 

Trong đó 𝑋𝑘𝑖 là lượng mưa tại ô lưới thứ i thuộc tiểu lưu vực thứ k. 𝑁𝑘 là số ô 

lưới của mưa toàn cầu thuộc tiểu lưu vực thứ k. 𝑋𝑘̅̅ ̅ là lượng mưa trung bình trên tiểu 

lưu vực thứ k. Đầu ra của bước này sẽ là chuỗi số liệu mưa và bốc hơi dự báo theo thời 

gian cho từng tiểu lưu vực.  
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Hình 7. Các bước để triết xuất và xử lý số liệu mưa và bốc hơi dự báo 

+ Xây dựng định dạng và công cụ đọc số liệu dòng chảy và mực nước đầu vào 

cho mô hình thuỷ lực 

Do mỗi mô hình thuỷ văn thuỷ lực có cấu trúc đầu vào khác nhau, vì vậy để mô 

hình có thể tự động chạy, cần thiết phải có công cụ đọc số liệu đầu vào và chuyển dữ 

liệu thành định dạng và cấu trúc cho từng mô hình. Trong dự án này chúng tôi sử dụng 

bộ mô hình MIKE làm công cụ mô hình. Vì vậy các file số liệu dòng chảy và mực 

nước đầu vào cho mô hình này phải được chuyển sang định dạng dfs0 của bộ mô hình 

MIKE. Công cụ được viết bằng phần mềm Matlab và bao gồm các bước sau:  

- Đọc số liệu lưu lượng từ kết quả mô phỏng của các mô hình thuỷ văn hoặc dòng 

chảy đầu ra của mô hình vận hành hồ chứa. 

- Đọc số liệu mực nước ở biên dưới của mô hình mô phỏng (mực nước triều hoặc 

mực nước ở hồ chứa hạ lưu). 

- Xử lý số liệu mưa và mực nước và ghi ra file dfs0 theo định dạng của mô hình 

MIKE. 

+ Xây dựng giao diện cho công cụ xử lý số liệu đầu vào 

 Các công cụ xử lý số liệu đầu vào và đầu ra cho các mô hình thuỷ văn thuỷ lực 

nêu trên được tập hợp trong 1 giao diện người dùng cho phép người dùng xử lý các 

công việc để tạo file số liệu đầu vào cho mô hình thuỷ văn và thuỷ lực. Với mỗi công 

việc xử lý số liệu đầu vào, người dùng được yêu cầu cung cấp khoảng thời gian bắt 

đầu và kết thúc sử lý số liệu. Sau khi xác định được thời gian bắt đầu và kết thúc xử lý 

người dùng nhấn nút OK để công cụ gọi các chương trình con tương ứng để xử lý từng 

loại số liệu. Giao diện của công cụ xử lý số liệu đầu vào được trình bày ở hình dưới 

đây: 
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Hình 8. Giao diện của công cụ đọc và xử lý số liệu đầu vào 

3.2. Đánh giá khả năng mềm hoá qui trình 740/QĐ-TTg, không cố định mực nước 

trước lũ theo từng thời kỳ: 

3.2.1. Đánh giá, lựa chọn các năm lũ điển hình bao gồm cả năm lũ lớn, lũ trung bình 

và lũ nhỏ từ năm 1960 đến nay (khoảng 30 năm). 

3.2.1.1. Đặc điểm lũ 

Mưa lũ lớn trên lưu vực sông Hồng và Thái Bình thường do hoạt động liên tiếp 

hay sự kết hợp tác động của một số hình thế thời tiết chủ yếu nêu trên hoạt động kế 

tiếp nhau gây nên. Hình thế thời tiết thường gặp gây mưa lũ lớn là: hoạt động của 

không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới, cao áp Thái Bình Dương lấn sâu vào lục địa tác 

động với các hình thế thời tiết khác như rãnh thấp nóng, hoàn lưu bão tan; hoạt động 

của xoáy thấp lạnh trên cao kết hợp với các hình thế thời tiết khác; hoạt động của rãnh 

thấp kết hợp với không khí lạnh; hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới và sự kết hợp 

với các hình thế thời tiết khác. Đặc biệt, mưa lũ lớn và đặc biệt lớn thường do sự kết 

hợp tác động hay hoạt động kế tiếp của bão, rãnh thấp nóng kết hợp với không khí 

lạnh hoặc cao áp Thái Bình Dương và hội tụ nhiệt đới. Phần lớn các trận lũ trên sông 

Hồng tại Hà Nội có mực nước đỉnh lũ (Hmax) trên báo động cấp III (11,5 m) đều do 

hoạt động liên tiếp của 3 loại tổ hợp các hình thế thời tiết nêu trên gây ra. Các trận lũ 
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lớn trên sông Hồng vào các năm: 1968, 1969, 1970, 1971, 1983, 1986, 1996 

(Hmax>12,0 m tại Hà Nội) đều do 2 hoặc trên 2 loại hình thế thời tiết cùng hoạt động 

hay hoạt động liên tiếp gây ra: Các trận lũ VIII/1970, VIII/1971 do tác động của 3 loại 

hình thế thời tiết chính gây ra, các trận lũ VIII/1968, VII/1986 và VIII/1996 do ảnh 

hưởng của bão và áp nhiệt đới. 

 Ở lưu vực hệ thống sông Thái Bình, trong số 29 trận lũ lớn và đặc biệt lớn trong 

giai đoạn 1968-1998 thì các hình thế thời tiết như bão, xoáy thuận Bắc Bộ, dải hội tụ 

nhiệt đới tham gia nhiều nhất, trong đó bão có 15 trận, xoáy thuận Bắc Bộ: 11 trận, dải 

hội tụ nhiệt đới: 21 trận, không khí lạnh: 11 trận, cao áp Thái Bình Dương: 10 trận và 

rãnh thấp nóng: 10 trận. Một số trận lũ do hai con bão liên tiếp gây ra như các trận lũ: 

VIII/1968, VII/1973, VII/1986; do bão và áp thấp nhiệt đới như trận lũ VI/1984, 

IX/1985; do bão kết hợp với xoáy thuận Bắc Bộ như trận lũ VIII/1995. 

 Những trận lũ rất lớn ở hạ lưu sông Thái Bình có mực nước đỉnh lũ từ 6,5 m 

(trên báo động cấp III 1 m) đều do sự kết hợp của hai hay nhiều loại hình thế thời tiết 

gây nên, trong đó thường có sự tham gia của bão, dải hội tụ nhiệt đới, xoáy thuận Bắc 

Bộ, như các trận lũ; VIII/1971, VII/1980, IX/1985, VII/1986, VIII/1995 và VIII/1996. 

Trong bảng 1 đưa ra một số trận lũ lớn và đặc biệt lớn trên sông Hồng trong gần 40 

năm qua. 

Bảng 1. Đặc trưng lũ trong một số trận lũ lớn trên sông Hồng-Thái Bình 

TT Trận lũ 

Mực nước đỉnh lũ (cm) Lưu lượng đỉnh lũ (m3/s) 

Lai 

Châ

u 

Tạ 

Bú 

Yên 

Bái 

Tuyên 

Quan

g 

Sơn 

Tây 

Hà 

Nội 

Phả 

Lại 

Tạ 

Bú 

Yên 

Bái 

Tuyên 

Quang 

Sơn 

Tây 

Hà 

Nội 

1 2-26/VII/1964 
1874

8 

1204

7 
3089 2404 1364 1142  

1540

0 
3530 3890 

1750

0 

1270

0 

2 8-25/VIII/1968 
1776

8 

1145

1 
3493 2501 1438 1203 649 7490 

1010

0 
5140 

2400

0 

1460

0 

3 7-27/VIII/1969 
1858

9 

1204

2 
3208 2966 1530 1304 648 

1480

0 
5140 6820 

2830

0 

1830

0 

4 
25/VII-

3/VIII/1970 

1826

8 

1192

4 
3141 2632 1426 1189 611 

1360

0 
4140 5710 

2066

0 

1420

0 

5 
14/VIII-

12/IX/1971 

1818

9 

1204

7 
3239 3137 1680 1480 554 

1560

0 
9860 14000 

3780

0 

2720

0 

6 8-19/IX/1979 
1787

2 

1149

7 
2994 2526 1416 1152 593 7990 3620 5310 

1730

0 

1300

0 

7 23-29/VII/1980 1735 1109 3129 2577 1419 1164 678 5880 6920 5440 2000 1340
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TT Trận lũ 

Mực nước đỉnh lũ (cm) Lưu lượng đỉnh lũ (m3/s) 

Lai 

Châ

u 

Tạ 

Bú 

Yên 

Bái 

Tuyên 

Quan

g 

Sơn 

Tây 

Hà 

Nội 

Phả 

Lại 

Tạ 

Bú 

Yên 

Bái 

Tuyên 

Quang 

Sơn 

Tây 

Hà 

Nội 

4 7 0 0 

8 
30/VII-

15/VIII/1983 

1848

8 

1174

6 
3019 2680 1448 1191 603 

1160

0 
3970 6440 

1780

0 

1420

0 

9 9-26/IX/1985 
1794

3 

1138

1 
3119 2464 1433 1178 676 6720 5660 5020 

1820

0 

1390

0 

10 
15/VI-

13/VIII/1986 

1826

9 

1174

5 
3225 2920 1474 1219 695 

1100

0 
8190 8260 

2060

0 

1510

0 

11 16-31/VIII/1996 
1876

6 

1232

7 
3202 2790 1509 1243 652 

2270

0 
5040 6560 

2740

0 

1590

0 

12 4-25/VII/1998 
1864

4 

1177

7 
3065 2651 1396 1100 560 

1200

0 
3260 5890 

1690

0 

1150

0 

13 10-30/VIII/2002 
1842

1 

1184

9 
3194 2672 1468 1201  

1240

0 
5840 5930 

1940

0 

1450

0 

3.2.1.2. Một số đặc điểm hình thành những trận lũ lớn trên sông Hồng 

 Nhìn chung, các trận lũ lớn trên sông nhánh cũng như trên sông chính (tương 

ứng với mực nước đỉnh lũ tại Hà Nội (trên 12,0 mét) thường xảy ra ở nền nước gốc 

(chân lũ) rất khác nhau có khi rất thấp, cũng có khi lại rất cao. Nếu xét lưu lượng gốc, 

nhất là ở hạ du sông Hồng, nơi tác dụng của lượng trữ trong sông rất lớn thì thấy nhiều 

trận lũ lớn ở Hà Nội được hình thành trên cơ sở nền nước gốc cao và được tăng dần 

trong cả tháng trước đó. Chẳng hạn, lũ VIII/1971 tại Hà Nội, chân lũ là 9220 m3/s, 

biên độ lũ là 12980 m3/s đã gây ra đỉnh lũ thực đo tại Hà Nội 14,13 m (hoàn nguyên 

14,8-15,0m). Như vậy, đối với các trận lũ loại "Lịch sử" thì cần đặc biệt lưu ý khi 

chúng được hình thành trên nền nước gốc cao. Cho nên con lũ lịch sử bắt buộc phải 

hình thành trên cơ sở một nền nước gốc cao, vượt hẳn với đường trữ nước tiềm năng 

lưu vực. Điều này đồng nghĩa với việc gặp gỡ giữa các tổ hợp nhiều hình thế thời tiết 

có khả năng gây mưa lớn nối tiếp nhau tạo được những con lũ nhỏ từ đầu mùa lũ, lưu 

vực quá bão hòa nước, sông đã có sẵn một nền nước cao. Khi này, gặp hình thế thời 

tiết bất lợi gây mưa lớn rộng khắp trên toàn bộ lưu vực, lũ lịch sử sẽ xuất hiện có chân 

lũ nằm ở mức cao. 

Lũ lớn ở hạ lưu sông Hồng được hình thành đồng bộ trên các lưu vực sông 

nhánh Đà; Thao, Lô, tuy có sớm, muộn so với nhau đôi chút, rồi được tập hợp lại tạo 

ra lũ ở hạ lưu. Nhìn chung, từ tuyến Lai Châu, Lao Cai, Tuyên Quang trở về thì các 
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đợt lũ lớn hầu như bắt đầu đồng thời (có thể có sớm muộn khoảng 12h đến 1 ngày) rồi 

vào đỉnh cũng đồng thời (có khi sớm, muộn tới 1 - 1,5 ngày). Có một số trường hợp, 

trên thượng nguồn sông Đà không có lũ, trên thượng nguồn sông Thao, Lô chỉ có lũ 

nhỏ nhưng ở hạ lưu các sông nhánh và hạ lưu sông Hồng vẫn có lũ lớn, thậm chí lũ 

đặc biệt lớn.  

Trên các sông nhánh, đa số các trận lũ lớn đều là những trận lũ kép, phức tạp, 

thường gồm 2-3 đợt lũ với các đỉnh tăng dần. Số lũ đơn trên sông nhánh chỉ chiếm 

dưới 1/3 số trận với các nhánh lên/xuống thường dốc đứng và khá điển hình cho lũ 

miền núi. Tại hạ lưu, do ảnh hưởng điều tiết của lòng dẫn và giao thoa sóng lũ ở ngã 3 

sông Hồng mà số lượng lũ kép giảm đi, chỉ còn chiếm 1/3 số trận, còn lại là lũ đơn 

thuần túy với nhánh lên và xuống thoải hơn so với lũ ở các sông nhánh. Khả năng lũ 

lên phức tạp, kép ở thượng lưu, trung lưu, thậm chí ở hạ lưu các sông nhánh thường ít 

tạo ra lũ kép tại Hà Nội.  

Đa số các trận lũ kép tại hạ lưu là dạng lũ kép có các đỉnh sau cao hơn đỉnh 

trước, đỉnh cuối cùng là đỉnh cao nhất của trận, sau đó lũ xuống. Đặc điểm này làm 

càng thêm nguy hiểm. Giữa các đỉnh trong trận lũ kép thường là thời kỳ kéo dài 1-3 

ngày lũ xuống rất chậm, chỉ 20 - 30cm cả thời kỳ. 

Đỉnh lũ lớn trên các sông nhánh và hạ lưu sông Hồng thường chỉ xuất hiện 

trong tháng VII, VIII, IX, trong đó tuyệt đại đa số đỉnh lũ xuất hiện vào 10/VII - 

20/VIII. 

3.2.1.3. Một số trận lũ lụt gây ngập úng điển hình ở đồng bằng Bắc Bộ 

Trong nhiều thập kỷ qua, nguyên nhân gây ngập úng lũ lụt chủ yếu có thể là do: 

mưa lớn trong đồng kết hợp với lũ lớn ngoài sông hoặc do tràn vỡ đê bối, đê địa 

phương; Ngập lụt do lũ lớn trên sông gây tràn, vỡ đê bối, đê địa phương, kết hợp với 

mưa lớn trong đồng và nước dâng do bão…Dưới đây khái quát một số trận ngập úng 

lụt điển hình ở đồng bằng Bắc Bộ.  

+Trận lụt do vỡ đê tháng VIII-1913  

Năm 1913, trên hệ thống sông Hồng, Thái bình, xảy ra lũ lớn cả miền núi, trung 

du và đồng bằng, gây vỡ đê ngập lụt trên diện rộng ở đồng bằng Bắc Bộ. Ngày 9/VIII, 

khi lũ tại Hà Nội là 11,35m đã vỡ đê sông Hồng ở tỉnh Vĩnh Phúc trên 2 đoạn phía tả 

ngạn tại Nhật Chiên, Cẩm Viên và Hải Bối, Yên Hoa thuộc Phúc Yên; vỡ đê Phu Chu 

thuộc tỉnh Thái Bình. Ngày 14/VIII, khi lũ Hà Nội xuống mức 10,69m vẫn vỡ đê 

Lương Cổ, tả ngạn sông Đáy thuộc tỉnh Hà Nam. Ngày 17/VIII, vỡ đê Phương Độ, 

Sơn Tây phía hữu ngạn sông Hồng khi mực nước Hà Nội là 11,11m. Ngày 18/VIII, vỡ 

đê Nghĩa Lộ phía hữu ngạn thuộc tỉnh Hà Nam, khi mực nước Hà Nội 11,03m. Ngày 

19/VIII, vỡ đê Quang Thừa, Lỗ Xá sông Đáy phía hữu ngạn thuộc tỉnh Hà Nam, khi 

mực nước Hà Nội 10,99m. Nước lũ làm ngập gần hết tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), một phần 
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Hà Tây, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình và Bắc Ninh. Tổng diện tích lúa bị ngập là 

307.670 ha, trong đó mất trắng 118.640 ha. Lụt đã gây tổn thất nhiều tài sản và nhà 

cửa, hầu hết các đường giao thông 1A, 2, 3, 10, 11A, 13A, 18; đường sắt Hà Nội - Hải 

Phòng bị ngập đoạn gần thị xã Hải Dương.  

+Trận lụt do vỡ đê tháng VIII-1915  

Trận lụt do lũ lớn, vỡ đê tháng VIII-1915 gây tổn thất lớn. Đê bị vỡ liên tiếp 42 

chỗ với tổng chiều dài 4180m (từ 11¸20/VII khi mực nước Hà Nội dao động từ 11,55 

đến 11,64m). Đỉnh lũ hoàn nguyên tại Hà Nội là 12,92m. Những nơi vỡ chính như: 

Xâm Dương, Xâm Thị đê hữu sông Hồng thuộc tỉnh Hà Đông. Các chỗ vỡ khác như 

Lục Cảnh, Hoàng xá, Trung Hà tỉnh Phúc Yên; Phi Liệt, Thuỷ Mạo tỉnh Bắc Ninh. Đê 

tả sông Hồng, vỡ ở: Mễ Chân tỉnh Hưng Yên; Gia Quất, Gia Thượng, Phú Tòng, Yên 

Viên, Đông Thụ, Danh Nam tỉnh Bắc Ninh và một số chỗ khác trên sông Phó Đáy, 

Đuống và sông Đáy,...  

Lũ làm ngập lụt toàn bộ các tỉnh hữu ngạn sông Hồng như Hà Nội, Hà Đông, 

Hà Nam, Nam Định và phía tả ngạn: toàn bộ tỉnh Bắc Ninh, một phần tỉnh Vĩnh Phúc 

và vùng Bắc Hưng Hải ở phía bắc đường quốc lộ 5. Lụt đã uy hiếp Hà Nội, Hà Đông 

và Nam Định. Đường xe điện Hà Nội- Hà Đông phải ngừng chạy. Nhà máy dệt Nam 

Định phải ngừng hoạt động. Các đường quốc lộ 1A, 2, 3, 5, 6, 11A và các đường liên 

tỉnh đều bị ngừng trệ. Diện tích đất canh tác bị ngập lên tới 325.000ha, trong đó mất 

trắng 221000ha lúa.  

+Trận lụt do vỡ đê tháng VII-1926  

Ngày 29/VII, khi mực nước Hà Nội lên tới 11,93m thì vỡ đê tả ngạn sông Hồng 

vùng Gia Quất, ái Mộ, Gia Lâm tỉnh Bắc Ninh; vỡ đê hữu ngạn sông Luộc tại Hạ Lao, 

Văn Quán tỉnh Thái Bình; vỡ đê tả ngạn sông Luộc tại Bô Dương tỉnh Hải Dương. 

Tổng diện tích đất canh tác bị ngập lụt do vỡ đê khoảng 100.000ha.  

+Trận lụt lịch sử do vỡ đê tháng VIII năm 1945  

Lũ năm 1945 với mực nước thực đo tại Hà Nội 12.68m và mực nước hoàn 

nguyên là 14,05m. Ngày 16/VIII, khi mực nước Hà Nội lên tới mức 11,45m thì đê 

phía hữu ngạn sông Thao bị vỡ ở khu vực huyện Lâm Thao. Đến 13/IX, hầu hết các 

tuyến đê sông Đà, Thao, Lô, Hồng, Phó Đáy, Đáy, Đuống, Cầu, Thái Bình và đê sông 

Hoá đều bị vỡ. Tổng cộng có 52 chỗ vỡ, gây ngập lụt 11 tỉnh, không kể các tỉnh trung 

du và miền núi. Tổng diện tích đất canh tác bị ngập lụt là 312.000ha. Hàng triệu dân 

vùng đồng bằng bị ảnh hưởng trực tiếp của ngập lụt. Thiệt hại tương đương với 14,3 

triệu tấn thóc.  

+Trận ngập lũ, úng tháng VIII/1969  

Do tác động tổ hợp liên tiếp và đan xen các hình thái thời tiết như dải hội tụ 

nhiệt đới, không khí lạnh nén rãnh thấp nóng phía tây hoặc rìa lưỡi cao Thái Bình 
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Dương phát triển mạnh sang phía tây, từ ngày 6¸17/VIII, mưa lớn từ 400¸500 mm ở 

thượng nguồn sông Đà, Thao, Lô, mưa giảm dần ở vùng trung du đồng bằng Bắc Bộ, 

từ 400¸200mm; tại Hà Tây, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, mưa 100mm 

hoặc dưới 100mm. Tổng lượng mưa cả đợt từ ngày 6¸17/VIII, bình quân trên lưu vực 

sông Hồng 318mm, Thái Bình 237mm, vùng đồng bằng Bắc bộ khoảng 150mm.  

Trên sông Hồng - Thái Bình xảy ra lũ rất lớn, trên mức BĐIII. Mực nước đỉnh 

lũ tại Hà Nội là 13,22m (13h/18) vượt BĐIII 1,72m, thời gian duy trì trên BĐIII tới 10 

ngày. Đỉnh lũ tại Phả Lại là 6,48m (5h/20), vượt BĐIII 0,98m, thời gian duy trì mức lũ 

trên BĐIII là 11 ngày. Lũ hệ thống sông Đáy chỉ lên trên mức BĐI. Thời gian lũ cao 

trên mức BĐIII ở hạ lưu sông Hồng - Thái Bình là trùng với thời kỳ triều kém và 

không có bão.  

Tình hình vỡ đê bối, phân lũ sông Đáy và diện ngập lụt. Khi mực nước Hà Nội 

lên 13.1m, đã mở cống Vân Cốc phân lũ vào sông Đáy, lưu lượng ban đầu là 600m3/s, 

lưu lượng phân lũ lớn nhất đạt 1700m3/s. Ngừng phân lũ vào 16h40’ ngày 21.VIII. Lũ 

lớn đã làm tràn vỡ hầu hết các đê bối hạ lưu sông Thao, Hồng và Thái Bình. Lúc 13h 

ngày 14, vỡ đê bối Cự Khối, Tầm Xá phía đê tả, dưới Hà Nội; lúc 1h ngày 16, vỡ đê 

bối Thanh Trì; lúc 2h ngày 18, vỡ đê bối Văn Giang, Hưng Yên; lúc 17h ngày 17, vỡ 

đê Châu Cầu gần cửa ra sông Đuống. Vỡ đê bối kết hợp với mưa lớn nội đồng làm 

tổng diện tích ngập lũ và úng ở đồng bằng Bắc Bộ lên đến 95.782ha, trong đó Hà Nội 

12.170ha, Hà Tây và Hòa Bình 19.912ha, Hải Dương và Hưng Yên 32.260ha và Hà-

Nam-Ninh 31.440ha.  

+Trận lụt do vỡ đê tháng VIII năm 1971  

Từ 12-21/8, do tổ hợp tác động của dải HTNĐ, rãnh thấp nóng phía tây kết hợp 

với cao áp Thái Bình Dương, từ 12-21/VIII, đã xảy ra mưa to đến rất to ở Bắc Bộ. 

Mưa bình quân lưu vực sông Hồng là 255mm. Mưa rất lớn ở: Sìn Hồ 454mm, Sa pa 

381mm, Lào Cai 386mm. Mưa bình quân lưu vực Thái Bình là 247mm. Mưa ở Tân 

Cương 678mm, Thác Riềng 402mm. Lượng mưa trung bình ở đồng bằng Bắc Bộ 

khoảng 200mm.  

Hạ lưu sông Hồng, Thái Bình đã xảy ra trận lũ lịch sử (lớn nhất từ 1902 đến 

1999). Đỉnh lũ tại Hà Nội là 14,13m (5h/22), vượt BĐ 3 là 2,63m, duy trì trên BĐ3 

trong 8 ngày (đỉnh lũ hoàn nguyên là 14.6 mét); tại Phả Lại là 7,21m (9h/22), vượt 

BĐ3 là 1.71m, duy trì trên BĐ3 trong 12 ngày (biểu P1.5). Lũ trên hệ thống sông Đáy 

ở mức trên dưới BĐ3. Trong thời kỳ lũ cao, thuỷ triều giảm dần từ 3,5m xuống 2,4m.  

Lũ gây tràn, vỡ đê ở nhiều nơi: ngày 19/VIII, tràn vỡ các đê ở hạ lưu sông Lô, 

Đà và tả ngạn sông Hồng thuộc huyện Vĩnh Tường, đê bối Thanh Trì phía hữu ngạn 

sông Hồng; 4h ngày 20, phải mở đập Vân Cốc phân lũ vào sông Đáy, cùng lúc đó đã 

vỡ đê Lâm Thao, đến 6h/21 vùng vỡ Lâm Thao mới đầy nước; 5h ngày 21, vỡ đoạn 

dài 693m đê Vĩnh Lại; 9h ngày 21, vỡ 470m đê Cao Xá và Minh Nông; 1h45 ngày 22, 
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vỡ đê Khê Thượng trên sông Đà; 5h ngày 22, phải phá đê khu chậm lũ Tam Nông ở 

hữu ngạn sông Thao; 20h45 ngày 22, vỡ đê Cống Thôn ở tả ngạn sông Đuống với 

chiều rộng 250m, sâu từ 18¸24m. Bắt đầu hàn khẩu đoạn vỡ đê Cống Thôn từ 31/VIII 

và 9h/22/IX mới hàn khẩu xong. Thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh: ngày 15, 

vỡ đê Ba Xã (Quế Võ); 6h ngày 19, vỡ đê Chợ Xa (Lục Nam); 6h15’ ngày 20, vỡ đê 

Ba Tổng (Quế Võ), vỡ đê Cảnh Hưng (Tiên Sơn); 14h45 ngày 22, vỡ đê sông Giang 

(Gia Lương), với chiều rộng 317m, sâu 7¸8m, hàn khẩu xong lúc 16h30 ngày11/IX. 

Thuộc địa phận tỉnh Hải Dương, Hưng Yên: 23h ngày 21, vỡ đê Lai Vu rộng 70m, sâu 

1,8m, bắt đầu hàn khẩu ngày 28/VIII và hàn khẩu xong lúc 23h/29/VIII; 11h ngày 23, 

vỡ đê Thượng Vũ huyện Kinh Môn rộng 70m, sâu 2m, bắt đầu hàn khẩu ngày 28/VIII 

và hàn khẩu xong lúc 24h/30/VIII; ngày 23, chủ động phá vỡ đoạn đê Phao Tân (Chí 

Linh) trên chiều dài 180m, sâu 3,5m. Vỡ đê đã gây ngập lụt rộng lớn ở đồng bằng Bắc 

Bộ. 

Theo thời giá năm 1971, tổng thiệt hại phần tài sản Nhà nước thuộc Trung ương 

quản lý là khoảng 44.225.000đ, trong đó: về nhà cửa, kho tàng bị ngập và trôi là 

120.361 cái; về công nghiệp, khoảng 3.670.000đ; về nông nghiệp, khoảng 1.140.100đ; 

về công trình thuỷ lợi, khoảng 8.884.200đ, về giao thông bưu điện, khoảng 

10.025.000đ và nhiều thiệt hại khác. Ngoài ra, thiệt hại của nhân dân và các địa 

phương do bị ảnh hưởng lũ lụt, dịch bệnh, ngừng trệ sản xuất không thể tính hết được.  

+Trận úng lụt cuối tháng IX/1978  

Bắc Bộ chịu tác động của không khí lạnh nén vùng thấp (tàn dư bão số 8 đổ bộ 

vào Thừa Thiên-Huế sáng ngày 20/IX sau sang Lào, Thái Lan) hình thành một vùng 

hội tụ gió ở bắc khu 4 cũ và nam đồng bằng Bắc Bộ, gây mưa lớn trong 2 ngày 

21,22/IX. Lượng mưa 100¸200mm bao trùm hầu hết các tỉnh đồng bằng trung du Bắc 

Bộ và khu 4 cũ, mưa lớn 300¸400 ở các tỉnh Hà Tây, Hà Nam, Ninh Bình và một phần 

tỉnh Nam Định, Hà Nội, Hưng Yên và Hoà Bình. Lượng mưa bình quân trên lưu vực 

sông Hoàng Long là 486 mm; tại Bến Đế mưa 718mm, Chi Nê 581mm, An Bình 

550mm, Hưng Thi 475mm. Trên hệ thống sông Nhuệ, Đáy mưa 400¸500mm.  

Lũ sông Hồng, Thái Bình nhỏ; mực nước đỉnh lũ tại Hà Nội và Phả Lại chỉ trên 

dưới BĐI. Lũ sông Hoàng Long rất lớn, đỉnh lũ sông Đáy đoạn Phủ Lý-Ninh Bình đều 

trên BĐIII, tại Phủ Lý là 4,44m (1h/24), cao hơn đỉnh lũ năm 1971 khi có phân lũ sông 

Đáy, tại Bến Đế là 5,42m (16h/22) cao hơn BĐIII 1,42m và duy trì trên BĐIII trong 5 

ngày.  

Lũ đặc biệt lớn trên sông Hoàng Long, lũ sông Nhuệ, Đáy, Châu Giang dâng 

cao đột ngột, kéo dài 4¸5 ngày và trùng với thời kỳ triều cường kết hợp với mưa lớn 

trong đồng nên gây tràn vỡ nhiều đoạn đê hạ lưu sông Hoàng Long và uy hiếp đê sông 

Đáy, Nhuệ. Đê hữu sông Hoàng Long bị tràn vỡ 5 đoạn: ở làng Sui, làng Môi, Đồi 94, 

Đập Lạc Khoái, Văn Trình với tổng chiều dài 565m, sâu từ 1,3-1,8m. Đê tả Hoàng 
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Long bị vỡ đoạn Đầm Cút, dài 240m, sâu1,2m. Lụt, úng gây thiệt hại nghiêm trọng Hà 

Tây, Hà Nội, Nam Định và đặc biệt là Ninh Bình và Hà Nam: 21 xã bị ngập; 3 người 

chết, 50.000 người phải sơ tán khỏi vùng ngập sâu; ngập và hư hại 13.000 ngôi nhà,.... 

Tổng diện tích ngập lụt úng là 96.000ha, trong đó lúa bị mất trắng là 48.000ha  

+Trận úng lụt lịch sử tháng XI/1984 ở Bắc Bộ  

Tác động tổ hợp của xoáy thuận (tàn dư bão số 9 đổ bộ vào Quy Nhơn tối 7/IX) 

ở tầng cao có tâm nằm trên vùng đông bắc Thái Lan, hội tụ gió đông nam dày và mạnh 

với gió tây nam ở vùng đồng bằng trung du Bắc Bộ; hoạt động của rãnh gió tây gây 

nên dòng xiết mạnh mẽ ở trước rãnh, tạo điều kiện thuận lợi cho dòng thăng phát triển 

ở khu vực Bắc Bộ; tầng cao trên 10km là một áp cao đã gây đợt mưa rất to kèm theo 

dông, tố khác thường kéo dài, ở Trung Bộ và Bắc Bộ, trong đó mưa tập trung vào ngày 

9, 10/XI. Mưa rất to ở Thanh Hoá, Hà-Nam-Ninh, Hải-Hưng, Hà-Sơn-Bình, Hà Nội, 

Hà-Bắc, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, đạt 100¸700 mm. Mưa 300¸700mm ở Hoà Bình, Hà 

Tây, Hà Nội và vài nơi ở Thanh Hoá, Hải Dương, Hưng Yên. Tại Kim Bôi mưa 

701,9mm, Lạc Sơn 690,0mm, Vân Đình 512mm, Thường Tín 571,0mm, Phú Xuyên 

479,0mm, Láng 561,0mm, Đông Anh 526,0mm,... Lượng mưa ngày 10/XI tại Kim Bôi 

536,9mm, Vân Đình 413,0 mm, Láng (Hà Nội) 395,0mm,... Đây là đợt mưa đặc biệt 

lớn trong tháng XI và chưa từng thấy cùng kỳ trên 100 năm qua ở đồng bằng Bắc Bộ 

(từ 1886 đến 1998).  

Mưa lớn gây một đợt lũ nhỏ trên hệ thống sông Hồng, Thái Bình, lũ vừa hoặc 

lớn (sông Hoàng Long) trên hệ thống sông Đáy. Ngập úng lụt chủ yếu do mưa úng 

nước trong đồng. Tại Hà Nội, các quận ở phía tây và nam thành phố, ngập sâu từ 0,5 

đến trên 1m nước. Diện tích ngập úng lụt gây mất trắng hoa màu ở Hà Nội, Hà-Sơn-

Bình, Hà-Nam-Ninh và Hải-Hưng khoảng 7,8 vạn ha. Ngoài thiệt hại do ngập úng lụt, 

ở một số tỉnh như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Tây, Hòa 

Bình, Hà-Nam-Ninh,... còn xảy ra hiện tượng giông, tố, vòi rồng hoặc lốc trong ngày 

10, làm đổ nhà cửa, cây cối, gây thiệt hại lớn về tài sản và tính mạng của nhân dân 

đồng bằng Bắc Bộ.  

+Trận lụt do lũ lớn gây vỡ đê tháng IX năm 1985  

Bão số 4 suy yếu thành ATNĐ, đi vào vịnh Bắc Bộ tối 10/IX, rồi vào Quảng 

Đông, Quảng Tây, Trung Quốc, ảnh hưởng đến Bắc Bộ. Tiếp sau là hoạt động của dải 

HTNĐ với lưỡi cao áp Thái Bình Dương có sóng đông ở rìa phía nam lưỡi cao lấn vào 

đã gây mưa từ 7¸13/IX/1985 trên toàn Bắc Bộ. Lượng mưa cả đợt rất lớn, hầu hết mưa 

từ 100¸900 mm. Nhiều tâm diện hẹp, nhưng có lượng mưa lớn: Bắc Quang (Hà 

Giang), mưa liên tục 4 ngày, đạt 821mm; tâm mưa Phố Bò (Hoà Bình) mưa to liên tục 

4 ngày (9¸12/IX), mưa cả đợt là 710mm, vùng lân cận chỉ mưa 500mm trở xuống; tâm 

mưa Nho Quan, Gia Viễn (Ninh Bình), mưa to, mưa rất to trong 5 ngày (9¸13), tập 

trung trong ngày 11 đến sáng 12/IX: tại Gia Viễn, lượng mưa cả đợt là 955mm, trong 
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đó ngày 12 mưa trên 600mm, tại Nho Quan, lượng mưa cả đợt đạt 841mm, riêng đêm 

11 sáng 12 mưa 398mm, mưa giảm rất nhanh ra các vùng lân cận, chỉ mưa dưới 

500mm.  

Lũ lớn đã xảy ra ở hạ lưu sông Hồng, Thái Bình; lũ cao đột ngột trên sông Tích, 

Đáy; lũ sông Hoàng Long, sông Bưởi đạt mức lũ lịch sử. Đỉnh lũ tại Hà Nội là 11,96 

(4h/13/IX), vượt BĐ 3 là 0,46m; tại Phả Lại là 6,76m (1h/14), vượt BĐ3 là 1,26m; tại 

Bến Đế là 5,46m (1h/13) vượt BĐ3 là 1,46m và kéo dài 7 ngày; tai Phủ Lý là 4,72m 

(7h/13), vượt BĐ3 là 0,62m. Đây là đợt lũ lớn nhất trong tháng IX trên các sông Bắc 

Bộ kể từ đầu thế kỷ đến nay. Lũ lớn trùng với kỳ triều cường ở vịnh Bắc Bộ (đỉnh từ 

3,1¸3,65m).  

Lũ lớn trên sông kết hợp với mưa rất to trong đồng xảy ra đột ngột và kéo dài 

nhiều ngày ở trên BĐ3 khi triều cường nên đã gây tràn, vỡ đê, làm ngập lụt, úng trên 

diện rộng ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Đê hệ thống sông Hồng và Thái Bình bị 

rò rỉ, sạt lở nhiều nơi. Đê bối bị vỡ và bị uy hiếp nghiêm trọng trên các tuyến thuộc 

tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội, Hải 

Dương, Hà Tây, Hưng Yên, Nam Định,...Đê sông Hoàng Long bị vỡ đoạn Chấn Hưng 

dài 500m. Tổng số có 18 đoạn bị vỡ trong huyện Gia Viễn, trong đó đê tả ngạn vỡ với 

khối lượng trên 80.000 m3, đê hữu ngạn vỡ trên 120.000 m3. Ngày 11, lũ tràn đập Gia 

Tường, Đức Long, Lạc Vân và Lạc Khoái. Ngày 12, lũ tràn đê Năm Căn. Ngày 13, 

toàn tuyến đê tả Hoàng Long từ Gia Tân đến Gia Viễn, Gia Thắng, Chấn Hưng đều bị 

tràn, vị trí Chấn Hưng bị vỡ. Huyện Gia Viễn có 20 xã thì cả 20 xã đều bị ngập, 80% 

số hộ bị ngập sâu đến mái nhà, chỉ còn khoảng 1000 hộ ở trên khu đất cao là bị ngập ít 

hơn. Quốc lộ 1 ngập sâu 1.5m, ô tô và tàu hỏa không đi lại được. Toàn huyện Gia Viễn 

gieo cấy 9947 ha, thì mất trắng 80%, ngoài ra còn thiệt hại về hoa màu, trâu bò, lợn gà, 

cây ăn trái và các tài sản khác. Lũ lịch sử sông Hoàng Long kết hợp với lũ sông Đáy, 

sông Đào, sông Nhuệ, Châu Giang cũng như mưa lớn trong đồng làm cho nhiều tuyến 

đê và các công trình thuỷ lợi tỉnh Hà Nam, Ninh Bình bị tràn, vỡ như đê quai xanh 

cống Biểu Thượng đang xây dở dang thì bị vỡ gây ngập nặng huyện ý Yên và một số 

khu khác.  

Mưa, lũ gây thiệt hại lớn nhất cho 3 tỉnh Hà Nam Ninh (cũ), Hà Sơn Bình (cũ) 

và Thanh Hoá: 34 người chết, trong đó Hà Nam Ninh 21 người, Thanh Hoá 12 người 

và Hà Sơn Bình 1 người; 32 xã bị ngập lụt; 225.000 ha lúa bị ngập, trong đó 155.000 

ha lúa bị mất trắng. Các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, 

Vĩnh Phúc và Hà Nội cũng bị thiệt hại lớn, với 93.100 ha lúa bị ngập, nhiều đê kè bị 

sạt lở,...  

+Trận lũ, úng lụt lớn tháng VII/1986  

Từ 13 đến 28/VII, tác động tổ hợp của bão, KKL, dải HTNĐ, xoáy thấp và cao 

áp Thái Bình dương lấn sâu vào lục địa đã gây mưa kéo dài, nhiều đợt liên tiếp. Mưa 
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lớn tập trung vào ngày 20-23/VII, tâm mưa lớn 300¸400mm ở trung, hạ lưu sông Lô, 

Thương và Lục Nam; các nơi khác ở miền núi và trung du Bắc Bộ, mưa 100¸300mm; 

tây nam đồng bằng như Hà Nội, Hà Tây, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, chỉ mưa 

25¸100 mm.  

Lũ đặc biệt lớn đã xảy ra trên sông Cầu, Thương và Thái Bình; lũ lịch sử trên 

sông Lục Nam; lũ lớn trên sông Hồng; lũ nhỏ trên sông Bùi, Tích, Hoàng Long, Đáy. 

Mực nước đỉnh lũ năm 1986 tại Đáp Cầu là 7,97m (8h/27), đứng thứ ba trong chuỗi 

quan trắc (sau đỉnh lũ 1971,1980), vượt BĐIII là 1,49m và duy trì trên báo động III 

trong 15 ngày; tại Phủ Lạng Thương là 7,81m (13h/24) cao hơn đỉnh lũ 1971 là 2cm, 

vượt BĐIII 2,01m và duy trì trong 16 ngày; tại Lục Nam là 8,29m (24h/23), đạt mức lũ 

lịch sử, vượt BĐIII 2,49m và duy trì trong 15 ngày; tại Phả Lại là 6,95m (8h/27), vượt 

BĐIII 1,45m và kéo dài 14 ngày trên BĐIII. Trên sông Hồng, tại Hà Nội, đỉnh lũ là 

12,35m (7h/29), vượt BĐIII là 0.85m, duy trì trên BĐIII trong 8 ngày. Lũ lớn trên 

sông trùng với thời kỳ triều kém và không có hiện tượng nước dâng.  

Lũ đặc biệt lớn đã gây sạt lở, tràn, vỡ nhiều đê bối, đê địa phương thuộc các 

tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Tây, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng 

Yên,... Mưa, lũ gây thiệt hại nhiều cho các tỉnh miền núi và trung du như: Hà Giang, 

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu, Quảng Ninh, Phú Thọ, 

Vĩnh Phúc và Hòa Bình, Hà Tây. Hàng chục ngàn hecta lúa và hoa màu bị ngập và mất 

trắng. Nhiều đoạn đường quốc lộ bị ngập, sạt lở và trôi đá. Nhiều hồ chứa, đập đất địa 

phương bị tràn, vỡ do lũ cao. Lũ lụt làm chết 121 người; sập, trôi 491 nhà; ngập 

12.571 nhà  

+Trận úng lụt rất lớn cuối tháng V/1994  

Do hoạt động của rãnh thấp phát triển từ mặt đất đến tầng 500mb với gió đông 

nam hội tụ mạnh ở các tầng nên từ 19 đến 20/V/1994 có mưa 20¸100mm ở vùng núi 

phía bắc, mưa từ 50¸100mm ở đồng bằng Bắc Bộ, mưa lớn tập trung ở nam Hà Nội và 

Hà Tây (Hà Nội mưa trên 180mm, Hà Đông 199mm, Thanh Oai 178mm, Chợ Cháy 

161mm, Thường Tín 187mm, Phú Xuyên 225mm, Hoài Đức 173mm và Nam Định 

trên 260mm. Đây là đợt mưa hiếm thấy trong tháng V từ 1979 đến 1994. Mưa gây lũ 

tiểu mãn trong hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình. Mực nước tại Hà Nội lên đến 

6,05m với biên độ lũ 1,73m. Mực nước Phả Lại từ lên đến 2,13m (1h/25), biên độ lũ 

lên là 1,13m. Lũ tiểu mãn cuốn trôi nhiều hoa màu ven hai bãi sông Hồng và Thái 

Bình. Mưa lớn gây ngập úng lụt nghiêm trọng ở nội thành Hà Nội, Nam Định và ngập 

hoa màu của các huyện Thanh Trì, Từ Liêm (Hà Nội), các huyện Thường Tín, Phú 

Xuyên, Hoài Đức, Chương Mỹ,... (Hà Tây) và một số huyện của tỉnh Hà Nam, Nam 

Định,... úng lụt gây thiệt hại nhiều tài sản của nhân dân các tỉnh trên.  

+Trận ngập úng lụt cuối tháng VIII/1994  
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Do tác động trực tiếp của bão số 6 (HARRY 9418) đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải 

Phòng đêm 28/III, sau đó tiếp tục đi theo hướng tây và suy yếu dần, từ ngày 28-

31/VIII ở Bắc Bộ và khu 4 cũ có mưa ở nhiều nơi, khu vực Quảng Ninh và đồng bằng 

trung du Bắc bộ có mưa to, rất to, từ 100¸300mm, nhiều nơi mưa trên 300mm như Phủ 

Liễn 385 mm, Nam Định 385mm, Thái Nguyên 331mm, Nho Quan 330mm, Hải 

Dương 323mm, Hà Nội 320mm. Mưa lớn tập trung vào ngày 29 và 30/VIII.  

Một trận lũ nhỏ đã xảy ra trên sông Hồng, Thái Bình và lũ lớn trên các sông 

khác. Mực nước sông Hồng tại Hà Nội lên đến 9,11m (13h/1/IX), tại Hưng Yên, lên 

đến 5,65m (1h/1/IX) cao hơn BĐI; tại Phả Lại lên đến 4,73m (19h/31), cao hơn BĐII. 

Do lũ sông Bùi, sông Tích, mực nước tại Ba Thá trên sông Đáy lên đến 6,00m 

(13h/I/IX), tại Phủ Lý lên đến 4,41m (19h/I/IX) vượt báo động III 0,31m và cao hơn 

mức nước 1971 - năm có phân lũ qua đập Đáy, là 39cm. Mực nước Hưng Thi trên 

sông Hoàng Long lên đến 13,46m (13h/30), tại Bến Đế lên đến 4,09m (19h/31), vượt 

báo động III là 9cm. Trong khi đó, thuỷ triều vịnh Bắc bộ đang ở giai đoạn triều 

cường.  

Do mưa lớn, cường độ lớn trong đồng với lũ trên hệ thống sông Hồng, Thái 

Bình, Đáy (sông Bùi, sông Tích, sông Nhuệ, sông Hoàng Long có lũ lớn) lại gặp triều 

cường nên đã gây úng lụt nghiêm trọng ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hà Tây, Hà 

Nam, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên,... Nội thành Hà Nội nhiều nơi ngập sâu 

0,5m-1,0m, thậm chí trên 1,0m trong nhiều ngày, hơn cả trận úng lụt XI/1984. Ngập 

úng lụt làm các đường liên xã, liên huyện, liên tỉnh bị hư hại nặng, nhiều đoạn đường 

quốc lộ số I cũng bị hư hại. Nhiều kênh mương, đê, kè, cống và các hồ chứa nhỏ, 

mương phai cũng bị hư hỏng nặng. Thiệt hại do đợt mưa úng lụt này ở đồng bằng Bắc 

bộ lên tới hàng trăm tỉ đồng.  

+Trận lũ đặc biệt lớn, úng lụt tháng VIII-1996  

Miền Bắc chịu ảnh hưởng chủ yếu của hoàn lưu ATNĐ đổ bộ vào Nam Định-

Ninh Bình và nằm trong dải HTNĐ tồn tại từ 13-19/VIII; sáng 23, bão số 4 (NIKI) vào 

Thanh Hoá, sau di chuyển theo hướng tây sang Lào và suy yếu dần. Từ ngày 

9¸20/VIII, trên lưu vực sông Hồng có mưa liên tiếp; mưa bình quân lưu vực là 432mm, 

trong đó sông Đà 380mm, sông Thao 317mm và sông Lô 349mm. Lượng mưa bình 

quân lưu vực sông Thái Bình từ ngày 11¸20/VIII là 184mm, trong đó sông Cầu 

213mm, Thương 222mm và Lục Nam 107mm. Lượng mưa ở đồng bằng Bắc Bộ 

khoảng 300mm. Tâm mưa 300¸400mm ở vùng Lai Châu, Bắc Quang, Bắc Cạn và phía 

hạ lưu sông Đà, sông Bưởi.  

Lũ dặc biệt lớn xảy ra ở hạ lưu sông Hồng, Thái Bình và Hoàng Long. Đỉnh lũ 

thực đo tại Hà Nội là 12,43m (hoàn nguyên là 13.30m) lúc 19 giờ ngày 21, vượt BĐ 3 

là 0.93m, kéo dài 6 ngày trên BĐ 3; tại Phả Lại là 6,52m (7h/22), vượt BĐ 3 là 1.02m, 

duy trì trên BĐ 3 trong 7 ngày; tại Bến Đế là 4,79m (7h/16) vượt BĐ 3 là 0.79m. Bão 
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số 4 đổ bộ vào Thanh Hoá-Ninh Bình gây nước biển dâng thêm 1¸2m: tại cửa Ba Lạt 

ngày 23/VIII dâng cao thêm 1¸1,2m; tại Đông Xuyên, dâng thêm khoảng 2,0m. Nước 

dâng đã cản trở tiêu thoát lũ sông Hồng, Thái Bình ở sườn lũ xuống.  

Lũ đặc biệt lớn kéo dài nhiều ngày trên mức BĐ 3 đã uy hiếp nghiêm trọng toàn 

bộ hệ thống đê đồng bằng Bắc Bộ. Hầu hết các đê bối, đê địa phương thuộc Phú Thọ, 

Vĩnh Phúc, Hà Tây, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình đều bị tràn hoặc vỡ. 

Đặc biệt, vỡ đê sông Gùa làm ngập 6 xã huyện Nam Thanh, Hải Dương; phá đê Đức 

Long sông Hoàng Long lúc 20h40’ ngày 15/VIII làm ngập 2 xã; tràn đập Lạc Khoái 

sông Hoàng Long từ 6h ngày 16/VIII. Lũ đặc biệt lớn, nước dâng và bão số 4 làm chết 

và mất tích 61 người, bị thương 161 người; nhà, trường học, bệnh xá, bệnh viện đổ là 

7465 cái; hư hại, ngập trên 172.876 cái; lúa và hoa màu bị ngập, hư hại 104.504 ha; 

thiệt hại lớn về công trình thủy lợi, giao thông, năng lượng,...  

3.2.1.4. Đánh giá, lựa chọn các năm lũ điển hình trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình 

-Phân cấp lũ 

Với nghiên cứu quy luật hình thành lũ lớn trên hệ thống sông Hồng, việc phân 

cấp lũ được dựa trên cơ sở số liệu lũ, phân tách thành các cấp lũ khác nhau. Trong báo 

cáo, đã dựa vào một số cơ sở sau để phân cấp lũ: 

 Theo quyết định số 18/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008- Ban hành quy 

chuẩn Quốc gia về dự báo lũ. 

• Lũ rất nhỏ:   Hmax<HmaxP90% 

• Lũ Nhỏ:   HmaxP90%  Hmax<HmaxP70% 

• Lũ Trung Bình:  HmaxP70%Hmax<HmaxP30% 

• Lũ Lớn:    HmaxP30%  Hmax<HmaxP10% 

• Lũ rất lớn:   Hmax  HmaxP10% 

 Theo Quy chuẩn dự báo lũ năm 1983 do Tổng cục KTTV ban hành. 

•  Lũ lớn:    Hmax>1,1Hmaxtb 

•  Lũ Trung Bình:  0,9Hmaxtb< Hmax <1,1Hmaxtb 

•  Lũ nhỏ:    Hmax<0,9Hmaxtb 

 Để thực hiện việc đánh giá các trận lũ điển hình (lũ lớn, lũ trung bình và lũ nhỏ) 

cho lưu vực sông Hồng – Thái Bình, báo cáo đã lựa chọn một số trạm điển hình trên 

hệ thống sông Hồng – Thái Bình khoảng 30 năm (từ năm 1990 đến năm 2019) được 

trình bày ở bảng 2.  
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Bảng 2. Danh sách các trạm sử dụng tính toán 

TT Tên trạm Sông Thời kỳ tính toán 

1 Hòa Bình Đà 1990-2019 

2 Tạ Bú Đà 1990-2019 

3 Mường Tè Đà 1990-2019 

4 Hà Giang Lô 1994-2019 

5 Lào Cai Thao 1993-2019 

6 Yên Bái Thao 1990-2019 

7 Vụ Quang Lô 1990-2019 

8 Lạng Sơn Kỳ Cùng 1990-2019 

9 Chiêm Hóa Gâm 1990-2019 

10 Hàm Yên Lô 1990-2019 

11 Sơn Tây Hồng 1990-2019 

12 Hà Nội Hồng 1990-2019 

13 Thượng Cát Hồng 1990-2019 

14 Chũ Lục Nam 1990-2019 

15 Gia Bảy Cầu 1990-2019 

Để xác định xem những trận lũ có giá trị đỉnh lũ là bao nhiêu sẽ thuộc là lũ lớn, 

lũ trung bình hay lũ nhỏ. Trên cơ sở số liệu mực nước thu thập thực đo tại các trạm 

trên lưu vực sông, báo cáo sẽ tiến hành sử dụng các phương pháp tính toán và phân 

tích tần suất đỉnh lũ để tìm ra những trận lũ điển hình, đặc trưng phục vụ tính toán. 
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Bảng 3. Mực nước lớn nhất năm các trạm trên hệ thống sông Hồng – Thái Bình 

TT Năm 
Hòa 

bình 
Tạ Bú 

Mường 

Tè 

Hà 

Giang 

Lào 

Cai 

Yên 

Bái 

Vụ 

Quang 

Lạng 

Sơn 

Chiêm 

Hóa 

Hàm 

Yên 
Chũ 

Gia 

Bảy 

Sơn 

Tây 

Hà 

Nội 

Thượng 

Cát 

1 1990 2184  28784   3008 2012 25344 3784 3593 989 2782 1459 1178 1158 

2 1991 2207 11841 28913   2922 1940 25203 3797 3302 1036 2440 1407 1133 1109 

3 1992 2036 11556 28565   3004 2077 25555 3951 3441 1313 2744 1388 1146 1106 

4 1993 1843 11550 28696  8042 2925 1799 25228 3648 3152 1007 2444 1242 962 955 

5 1994 2064 11663 28867 9840 8025 3025 1803 25509 3620 3132 979 2558 1335 1073 1049 

6 1995 2170 11788 28840 10195 8138 3000 2094 25081 3875 3521 1283 2789 1433 1157 1112 

7 1996 2261 12327 28859 10094 8084 3114 2132 25321 3694 3549 830 2480 1509 1243 1180 

8 1997 2093 11675 28811 9900 8067 3018 1909 25126 3703 3247 659 2477 1381 1109 1063 

9 1998 2209 11777 29370 10185 8031 2919 1990 25331 3956 3350 1144 2359 1396 1100 1052 

10 1999 2027 11865 29178 9897 8166 2971 1897 24914 3849 3277 664 2447 1375 1095 1055 

11 2000 2090 11688 28720 10200 8120 3041 1998 24938 3773 3516 774 2635 1412 1129 1080 

12 2001 2111 11743 28863 10145 8477 3229 2118 25501 4316 3493 1076 2808 1397 1121 1079 

13 2002 2127 11898 28943 10181 8199 3194 2036 25311 4029 3549 1233 2679 1468 1201 1142 

14 2003 1880 11754 28721 10102 7904 3107 1729 25539 3639 3097 1405 2593 1206 917 893 

15 2004 2065 11652 28588 10130 8049 3136 1915 25086 3917 3291 1089 2598 1369 1104 1056 

16 2005 1978 11732 28747  7993 3213 1715 25428 3658 3171 1143 2387 1226 952 902 

17 2006 2070 11922 29174  8210 3095 1824 25238 3810 3277 752 2651 1284 997 946 

18 2007 2120 11812 29005  8219 3138 1550 25173 3594 3169 1026 2400 1284 987 934 
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TT Năm 
Hòa 

bình 
Tạ Bú 

Mường 

Tè 

Hà 

Giang 

Lào 

Cai 

Yên 

Bái 

Vụ 

Quang 

Lạng 

Sơn 

Chiêm 

Hóa 

Hàm 

Yên 
Chũ 

Gia 

Bảy 

Sơn 

Tây 

Hà 

Nội 

Thượng 

Cát 

19 2008 1954 11857 28661  8491 3426 1763 25780 4009 3356 1575  1350 1042 984 

20 2009 1882 11690 28696  7910 3016 1763 25083 3838 3367 620  1193 879 823 

21 2010 1497  28743   3049 1338 25390 3528  1309  958 646 572 

22 2011 1455 11707 28586   3023 1177 25128 3520 2996 557  829 476 428 

23 2012 1861 11734 28656 10056 8038 3153 1532 25393 3887 3155 924  1161 848 756 

24 2013 1735 11798 28626 9228 8098 3212 1385 25543 3669 3211 1160  1056 722 648 

25 2014 1573 11736  9560 8148 3151 1430 25739 3616 3455 1348  984 632 548 

26 2015 1428 11745  9161 8141 3117 1244 25490 3690 2993 1363  917 576 529 

27 2016 1471 11744    3288 1246 25286 3518 3162 1113 2428 1024 829 610 

28 2017 2053 11852    3239 1607 25234 3852 3240 788  1181 1161 788 

29 2018 1913 11758    3312   3702 3269   1155  762 

30 2019 1380 11418    3136   3493 3070   761  446 

 T.bình 1925 11760 28817 9925 8121 3106 1751 25318 3765 3290 1041 2563 1238 914 892 
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Bảng 4. Phân cấp lũ tại các trạm trên hệ thống sông Hồng – Thái Bình 

TT Năm 
Hòa 

bình 
Tạ Bú 

Mường 

Tè 

Hà 

Giang 

Lào 

Cai 

Yên 

Bái 

Vụ 

Quang 

Lạng 

Sơn 

Chiêm 

Hóa 

Hàm 

Yên 
Chũ 

Gia 

Bảy 

Sơn 

Tây 

Hà 

Nội 

Thượng 

Cát 

1 1990 L N TB N N TB L TB TB TB TB TB L L L 

2 1991 L TB TB N N TB L TB TB TB TB TB L L L 

3 1992 TB TB TB N N TB L TB TB TB L TB L L L 

4 1993 TB TB TB N TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB 

5 1994 TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB L L 

6 1995 L TB TB TB TB TB L TB TB TB L TB L L L 

7 1996 L TB TB TB TB TB L TB TB TB N TB L L L 

8 1997 TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB N TB L L L 

9 1998 L TB TB TB TB TB L TB TB TB TB TB L L L 

10 1999 TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB N TB L L L 

11 2000 TB TB TB TB TB TB L TB TB TB N TB L L L 

12 2001 TB TB TB TB TB TB L TB L TB TB TB L L L 

13 2002 L TB TB TB TB TB L TB TB TB L TB L L L 

14 2003 TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB L TB TB TB TB 

15 2004 TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB L L L 

16 2005 TB TB TB N TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB 

17 2006 TB TB TB N TB TB TB TB TB TB N TB TB TB TB 

18 2007 L TB TB N TB TB N TB TB TB TB TB TB TB TB 
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TT Năm 
Hòa 

bình 
Tạ Bú 

Mường 

Tè 

Hà 

Giang 

Lào 

Cai 

Yên 

Bái 

Vụ 

Quang 

Lạng 

Sơn 

Chiêm 

Hóa 

Hàm 

Yên 
Chũ 

Gia 

Bảy 

Sơn 

Tây 

Hà 

Nội 

Thượng 

Cát 

19 2008 TB TB TB N TB L TB TB TB TB L N TB L L 

20 2009 TB TB TB N TB TB TB TB TB TB N N TB TB TB 

21 2010 N N TB N N TB N TB TB N L N N N N 

22 2011 N TB TB N N TB N TB TB TB N N N N N 

23 2012 TB TB TB TB TB TB N TB TB TB N N TB TB N 

24 2013 TB TB TB TB TB TB N TB TB TB L N N N N 

25 2014 N TB N TB TB TB N TB TB TB L N N N N 

26 2015 N TB N TB TB TB N TB TB TB L N N N N 

27 2016 N TB N N N TB N TB TB TB TB TB N TB N 

28 2017 TB TB N N N TB TB TB TB TB N N TB L N 

29 2018 TB TB N N N TB N N TB TB N N TB N N 

30 2019 N TB N N N TB N N TB TB N N N N N 
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3.2.2. Xác định các giá trị mực nước trước lũ của các hồ cho từng trận lũ  

Từ kết quả bảng 5 cho thấy, với chuỗi số liệu thu thập 30 năm thì số các trận lũ 

lớn chiếm 3-50% số năm, số các trận lũ lớn chiếm nhiều nhất là trạm Sơn Tây, Hà Nội 

và Thượng Cát. Tuy nhiên, số trận lũ này thường chỉ xuất hiện ở từ những năm 2000 

trở về trước, còn hiện nay, mực nước của các sông hạ lưu đang có xu thế hạ thấp mực 

nước. Thống kê số năm xuất hiện các cấp lũ (lớn, vừa và nhỏ) được trình bày ở bảng 5. 

Bảng 5. Thống kê số năm xuất hiện các cấp lũ 

TT Trạm  
Lũ lớn (L) Lũ vừa (TB) Lũ nhỏ (N) 

Số năm Tỷ lệ (%) Số năm Tỷ lệ (%) Số năm Tỷ lệ (%) 

1 Hòa bình 7 23.3 17 56.7 6 20.0 

2 Tạ Bú 0 0.0 28 93.3 2 6.7 

3 Mường Tè 0 0.0 24 80.0 6 20.0 

4 Hà Giang 0 0.0 15 50.0 15 50.0 

5 Lào Cai 0 0.0 21 70.0 9 30.0 

6 Yên Bái 1 3.3 29 96.7 0 0.0 

7 Vụ Quang 9 30.0 11 36.7 10 33.3 

8 Lạng Sơn 0 0.0 28 93.3 2 6.7 

9 Chiêm Hóa 1 3.3 29 96.7 0 0.0 

10 Hàm Yên 0 0.0 29 96.7 1 3.3 

11 Chũ 9 30.0 10 33.3 11 36.7 

12 Gia Bảy 0 0.0 19 63.3 11 36.7 

13 Sơn Tây 12 40.0 11 36.7 7 23.3 

14 Hà Nội 15 50.0 8 26.7 7 23.3 

15 Thượng Cát 14 46.7 6 20.0 10 33.3 

a) Đặc điểm của các trận lũ 

Tuy nhiên, những trận lũ lớn trên hệ thống sông Hồng cũng có thể kể đến những năm 

1968, 1969, 1970, 1971, 1983, 1986 và 1996. Đây là những trận lũ đã xảy ra trên hệ 

thống sông Hồng và gây nhiều tổn thất nặng nề về người và kinh tế. Bảng 3.5. đưa ra 

một số đặc trưng chủ yếu của các trận lũ (lớn, trung bình và nhỏ) tại một số trạm thuỷ 

văn trên hệ thống sông Hồng – Thái Bình. 

Kết quả quả thống kê một số đặc điểm lũ tại một số trạm trên các sông suối ở Bắc Bộ, 

cho thấy: 

- Biên độ lũ lên trung bình của các trận lũ thường khoảng (2-5)m, có thể tới (6-10)m 

trên dòng chính sông Đà (7,2 m tại trạm Tạ Bú. Biên độ lũ lên lớn nhất của trận lũ 

khoảng (5-20)m: (5-10)m trên các sông vừa (Kỳ Cùng, Cầu, Bằng), sông Thao, sông 

Lô, sông Hồng và (6-20)m trên dòng chính sông Đà. 
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- Cường suất lũ lên trung bình của các trận lũ khoảng (10-90) cm/giờ trên các sông vừa 

và nhỏ tuỳ theo từng sông. Trên các sông lớn, cường suất lũ lên trung bình dưới 20 

cm/giờ, có xu thế giảm dần từ thượng lưu về hạ lưu. Trên  sông Thao: 5,3 cm/giờ tại 

Lào Cai, 7,4 cm/giờ tại Yên Bái; trên sông Đà: 9,1 cm/giờ tại Tạ Bú và 3,2 cm/giờ tại 

Hoà Bình và trên sông Lô: 8,1 cm/giờ tại Hà Giang (Đạo Đức), 4,2 cm/giờ tại Vụ 

Quang. Ngoài ra, cường suất lũ lên lớn nhất trên các sông trong hệ thống sông Hồng 

cũng có xu thế giảm dần từ thượng lưu về hạ lưu. Cụ thể: trên sông Thao: 47 cm/giờ 

tại Lào Cai, 40 cm/giờ tại Yên Bái; trên sông Đà: 72 cm/giờ tại Tạ Bú và 38 cm/giờ tại 

Hoà Bình; trên sông Lô: 48 cm/giờ tại Hàm Yên, 51 cm/giờ tại Vụ Quang và trên sông 

Hồng: 12,7 cm/giờ tại Sơn Tây, 14,5 cm/giờ tại Hà Nội 

Từ kết quả ở  bảng 6 cho thấy: 

-Với những trận lũ lớn thì biên độ lũ dao động khá lớn, cường suất lũ lên nhanh. 

Tuy nhiên, thời gian lũ lên nhanh nhưng thời gian lũ rút thì chậm hơn, với cường suất 

lũ lên và xuống tương đương nhau.  

- Đối với trận lũ vừa, thì thời gian lũ rút gấp nhiều lần so với thời gian lũ lên, do 

đó, cường suất lũ lên cũng nhanh hơn nhiều lần so với cường suât lũ rút. 

- Đối với lũ nhỏ, thì thời gian lũ lên chậm nên biên độ lũ không lớn, do đó, cường suất 

lũ lên cũng không cao và biên độ lũ rút cũng như thời gian lũ rút cũng khá lớn. 

Bảng 6. Cường suất lũ các trận lũ điển hình (lớn, vừa, nhỏ) trên hệ thống sông Hồng – 

Thái Bình 

Trạm 

Nă

m 

tính 

toán 

Hlên 

(cm) 

Hđỉnhl

ũ (cm) 

Biên 

độ lũ 

lên 

(cm) 

Tlên 

(giờ) 

Cườn

g suất 

lũ lên 

(cm/h) 

Hxuốn

g (cm) 

Biên 

độ lũ 

xuốn

g 

(cm) 

Txuốn

g 

(giờ) 

Cườn

g suất 

lũ 

xuống 

(cm/h) 

Lũ lớn 

Hoà 

Bình 
1971 2081 2361 280 133 2.1 2147 214 135 1.6 

Lào 

Cai 
1971 7852 8685 833 195 4.3 7879 788 141 5.6 

Yên 

Bái 
1968 2573 3357 784 173 4.5 2665 692 242 2.9 

Vụ 

Quang 
1971 3601 4158 557 235 2.4 3403 755 539 1.4 

Lạng 

Sơn 
1996 

2490

9 
25700 791 29 27.3 24848 852 175 4.9 

Gia 

Bảy 
1983 2791 2815 24 7 3.4 2186 629 329 1.9 

Sơn 

Tây 
1971 1036 1629 323 460 0.7 1131 498 524 1.0 
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Hà Nội 1971 1043 1413 370 195 1.9 1140 273 124 2.2 

Lũ vừa 

Hòa 

Bình 
1994 1998 2189 191 88 2.2 1426 763 163 4.7 

Gia 

Bảy 
2001 2165 2808 643 55 11.7 2186 622 467 1.3 

Vụ 

Quang 
1993 1442 1814 372 105 3.5 1563 251 571 0.4 

Lạng 

Sơn 
2017 

2481

9 
25234 415 102 4.1 24801 433 117 3.7 

Chũ 2007 253 970 717 12 59.8 213 757 126 6.0 

Hà Nội 2003 505 917 412 195 2.1 535 382 429 0.9 

Thượn

g Cát 
2009 435 823 388 80 4.9 462 361 419 0.9 

Lũ nhỏ 

Chũ 2017 416 788 372 7 53.1 512 276 12 23.0 

b).Đặc trưng chu kỳ mực nước 

Hoạt động của mặt trời và các cơ chế nhiệt ẩm khí quyển – trái đất và đại dương 

ảnh hưởng rất lớn đến hoàn lưu khí quyển nói chung và hình thế thời tiết gây mưa nói 

riêng. Hậu quả là làm cho các yếu tố khí tượng thuỷ văn, đặc biệt là mưa và dòng chảy 

sông suối hàng năm không cố định mà dao động trong phạm vi nào đó quanh giá trị 

trung bình. Sự dao động đó được gọi là sự biến đổi trong thời kỳ nhiều năm của dòng 

chảy sông suối, thường được đánh giá trên cơ sở số liệu quan trắc bằng các phương 

pháp như: phân tích phổ, hàm tự tương quan, trung bình trượt, đường lũy tích sai 

chuẩn,… 

Kết quả của các phương pháp phân tích phổ và hàm tự tương quan chỉ đáng tin 

cậy khi số liệu quan trắc dài hàng trăm năm. Trong báo cáo chỉ tính chuỗi số liệu dài 

30 năm, một số trạm trên một số sông số liệu quan trắc chỉ hơn chục năm, như trạm 

Cao Bằng, Xuân Khánh, Lang Chánh,… Do vậy, đã áp dụng phương pháp đường luỹ 

tích sai chuẩn để đánh giá sự xuất hiện các chu kỳ dòng chảy tại một số trạm thuỷ văn 

có chuỗi số liệu quan trắc. Trong hình 1,2 là đường luỹ tích sai chuẩn đưa ra các pha 

nước nhiều và nước ít của các đặc trưng dòng chảy năm, dòng chảy mùa lũ tại một số 

trạm thủy văn trên các sông. Pha nước nhiều (nước ít) là giai đoạn có dòng chảy trung 

bình của pha nước lớn (nhỏ) hơn giá trị trung bình nhiều năm. Từ kết quả có thể rút ra 

một số nhận xét sau: 

Trong hệ thống sông Hồng, sự biến đổi mực nước lớn nhất năm của sông Đà tại 

trạm Hòa Bình, Tạ Bú, sông Gâm tại trạm Chiêm Hóa tương đối đồng pha với nhau, 

thì sự biến đổi mực nước lớn nhất năm của sông Thao tại trạm Yên Bái, sông Kỳ Cùng 

tại trạm Lạng Sơn hoàn toàn không đồng pha với các sông Đà và Thao. Trên sông 
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Hồng tại trạm Sơn Tây, Hà Nội và Thượng Cát cũng đồng pha với sông Đà và Thao. 

Các trạm trạm Hòa Bình, Hà Nội, Thượng Cát,.. thể hiện 2 pha nước rõ rệt, pha nước 

nhiều từ năm 1990-2008, pha nước ít từ năm 2009 -2019. Còn các trạm Lạng Sơn, Yên 

Bái lại thể hiện 2 pha nước ngược với các trạm trên, có pha ít nước từ năm 1990-2000, 

và pha nhiều nước từ 2001-2019 tuy không thể hiện rõ lắm. Trạm Tạ Bú lại không thể 

hiện rõ pha nước nào, chỉ thể hiện một vài pha nước ít, nhiều từ 2 đến 3 năm (Hình 9). 

Nhìn chung, sự biến đổi trong thời kỳ nhiều năm của mực nước lớn nhất năm 

trên các sông hầu như tương đối đồng pha với nhau, hay chỉ đồng pha với nhau trong 

một giai đoạn nào đó giữa các sông ở lân cận hay giữa các trạm thủy văn trên cùng 

triền sông. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 9. Lũy tích sai chuẩn các trạm thủy văn trên lưu vực sông Hồng 

3.3. Rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa:  

3.3.1. Thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu liên quan xây dựng quy trình vận hành liên 

hồ chứa 

3.3.1.1. Thu thập  tài liệu về tình hình ngập lụt và hạn trên hệ thống sông 

Bên cạnh đặc điểm phân bố nguồn nước không đều giữa mùa khô, mùa mưa, 

nguồn nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình còn đang chịu tác động trực tiếp của biến 

đổi khí hậu. Đặc biệt vào mùa khô nguồn nước có xu hướng giảm, tình trạng cạn kiệt 

nguồn nước xảy ra trên diện rộng và tình hình lũ, lụt trong mùa mưa diễn biến phức 

tạp hơn. Ngoài ra việc khai thác, sử dụng nước ở các quốc gia nằm trên thượng nguồn 
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lưu vực sông đang có tác động lớn đến nguồn nước chảy về Việt Nam gây nên tình 

trạng cạn kiệt nguồn nước vào mùa khô. 

Cùng với diễn biến phức tạp của nguồn nước, tác động của biến đổi khí hậu và 

khai thác, sử dụng nước của các quốc gia nằm trên thượng nguồn lưu vực sông làm 

cho lượng nước mùa khô ngày càng có xu thế suy giảm. Ngoài ra, nhu cầu nước phục 

vụ cho phát triển kinh tế - xã hội ngày càng tăng (do sự gia tăng dân số, quá trình đô 

thị hóa, sản xuất công nghiệp, phát triển thủy điện ngày càng nhanh), các vấn đề tài 

nguyên nước trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình ngày càng diễn biến phức tạp, cụ 

thể: 

- Lưu vực sông Hồng - Thái Bình có gần 50% diện tích ngoài lãnh thổ Việt 

Nam. Việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước ở phần thượng nguồn lưu vực sông sẽ 

gây ảnh hưởng không nhỏ tới chế độ nguồn nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình. Bên 

cạnh đó, những tác động do biến đổi khí hậu toàn cầu đến chế độ khí hậu của lưu vực 

sông Hồng - Thái Bình cũng gây ra những thách thức về tính chủ động trong các 

phương án khai thác, sử dụng và điều hòa nguồn nước trên lưu vực sông Hồng - Thái 

Bình. 

- Tình trạng thiếu nước trong mùa khô liên tục xảy ra ở vùng hạ du. Đặc biệt là 

trong những năm gần đây, mực nước tại một số vị trí quan trắc ở hạ du đã có thời điểm 

xuống tới mức thấp nhất trong lịch sử. Cạnh tranh trong sử dụng nước giữa các ngành, 

đặc biệt là giữa phát điện và sản xuất nông nghiệp trong mùa khô ngày càng tăng. Áp 

lực về dân số cộng với các mục tiêu tăng trưởng và những thay đổi mạnh về cơ cấu 

kinh tế, gia tăng phát triển các ngành công nghiệp - dịch vụ, sự hình thành các trung 

tâm dân cư, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng ở lưu vực sông Hồng - Thái Bình 

sẽ làm thay đổi mạnh mẽ cơ cấu trong nhu cầu khai thác, sử dụng nước, kể cả về chất 

lượng và số lượng. Nếu không phân bổ nguồn nước hợp lý, bảo đảm hài hòa lợi ích 

giữa các vùng, các tiểu lưu vực và các ngành dùng nước trên lưu vực sông thì việc 

khai thác, sử dụng nguồn nước sông Hồng - Thái Bình sẽ không bảo đảm hiệu quả 

tổng hợp về kinh tế - xã hội và môi trường. 

- Ô nhiễm nguồn nước dẫn đến chất lượng nước không bảo đảm các mục đích 

sử dụng nước làm cho nguồn nước có khả năng sử dụng bị khan hiếm, sự cạnh tranh 

trong dùng nước càng tăng cao. Để phòng, chống ô nhiễm, suy thoái nguồn nước, cải 

thiện chất lượng nước, góp phần giảm nhẹ khan hiếm nước, phải tiến hành các biện 

pháp bảo vệ tài nguyên nước và các hệ sinh thái thủy sinh và các biện pháp giải quyết 

đồng bộ trên phạm vi toàn lưu vực. 

- Ảnh hưởng của các hồ chứa ở thượng lưu tác động đến bồi xói lòng, bỡ bãi 

sông, bồi xói cửa sông và xâm nhập mặn vùng cửa sông. 

Hiện nay, trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình hầu hết đã có quy hoạch của các 

ngành khai thác, sử dụng nước như thủy lợi, thủy điện, nuôi trồng thủy sản, cấp nước 
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sinh hoạt đô thị và nông thôn. Tuy nhiên, các quy hoạch này nhìn chung mới chỉ tập 

trung đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng nước của từng ngành mà chưa xem xét đánh 

giá tổng thể, toàn diện tiềm năng nguồn nước, nhu cầu sử dụng nước của các ngành 

khác cũng như nhu cầu bảo đảm dòng chảy tối thiểu và duy trì hệ sinh thái thủy sinh 

a. Tình hình lũ lụt 

Căn cứ vào những nguyên nhân chính gây ngập lũ, lụt điển hình ở Bắc Bộ trong 

nhiều thập kỷ qua, có thể khái quát một số dạng ngập lụt sau: Ngập úng lụt do mưa lớn 

nội đồng; Ngập lụt, úng do mưa lớn trong đồng kết hợp với lũ lớn ngoài sông hoặc do 

tràn vỡ đê bối, đê địa phương; Ngập lụt do lũ lớn trên sông gây tràn, vỡ đê bối, đê địa 

phương, kết hợp với mưa lớn trong đồng và nước dâng do bão; Ngập lụt do vỡ đê. 

Nhìn chung, căn cứ vào những nguyên nhân chính gây ngập lũ, lụt điển hình ở 

Bắc Bộ trong nhiều thập kỷ qua, có thể khái quát một số dạng ngập lụt sau:  

- Ngập úng lụt do mưa lớn nội đồng  

- Ngập lụt, úng do mưa lớn trong đồng kết hợp với lũ lớn ngoài sông hoặc do 

tràn vỡ đê bối, đê địa phương.  

- Ngập lụt do lũ lớn trên sông gây tràn, vỡ đê bối, đê địa phương, kết hợp với 

mưa lớn trong đồng và nước dâng do bão.  

- Ngập lụt do vỡ đê.  

b. Ngập úng lụt do mưa lớn nội đồng  

Ngập úng lụt xảy ra do mưa vượt chỉ tiêu thiết kế của kênh mương, cống, trạm 

bơm,... dẫn đến úng, lụt cục bộ hoặc trên diện rộng. Mức độ ngập úng lụt tùy thuộc 

vào lượng mưa, khả năng tiêu thoát nước (công suất trạm bơm tiêu và hệ thống kênh 

tiêu). Dưới đây khái quát một số trận ngập úng lụt điển hình ở đồng bằng Bắc Bộ.  

- Trận úng lụt rất lớn cuối tháng V/1994  

Do hoạt động của rãnh thấp phát triển từ mặt đất đến tầng 500mb với gió đông 

nam hội tụ mạnh ở các tầng nên từ 19 đến 20/V/1994 có mưa 20¸100mm ở vùng núi 

phía bắc, mưa từ 50¸100mm ở đồng bằng Bắc Bộ, mưa lớn tập trung ở nam Hà Nội và 

Hà Tây (Hà Nội mưa trên 180mm, Hà Đông 199mm, Thanh Oai 178mm, Chợ Cháy 

161mm, Thường Tín 187mm, Phú Xuyên 225mm, Hoài Đức 173mm và Nam Định 

trên 260mm. Đây là đợt mưa hiếm thấy trong tháng V từ 1979 đến 1994. Mưa gây lũ 

tiểu mãn trong hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình. Mực nước tại Hà Nội lên đến 

6,05m với biên độ lũ 1,73m. Mực nước Phả Lại từ lên đến 2,13m (1h/25), biên độ lũ 

lên là 1,13m. Lũ tiểu mãn cuốn trôi nhiều hoa màu ven hai bãi sông Hồng và Thái 

Bình. Mưa lớn gây ngập úng lụt nghiêm trọng ở nội thành Hà Nội, Nam Định và ngập 

hoa màu của các huyện Thanh Trì, Từ Liêm (Hà Nội), các huyện Thường Tín, Phú 

Xuyên, Hoài Đức, Chương Mỹ,... (Hà Tây) và một số huyện của tỉnh Hà Nam, Nam 

Định,... úng lụt gây thiệt hại nhiều tài sản của nhân dân các tỉnh trên.  
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- Trận ngập úng lụt cuối tháng VIII/1994  

Do tác động trực tiếp của bão số 6 (HARRY 9418) đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải 

Phòng đêm 28/III, sau đó tiếp tục đi theo hướng tây và suy yếu dần, từ ngày 28-

31/VIII ở Bắc Bộ và khu 4 cũ có mưa ở nhiều nơi, khu vực Quảng Ninh và đồng bằng 

trung du Bắc bộ có mưa to, rất to, từ 100¸300mm, nhiều nơi mưa trên 300mm như Phủ 

Liễn 385 mm, Nam Định 385mm, Thái Nguyên 331mm, Nho Quan 330mm, Hải 

Dương 323mm, Hà Nội 320mm. Mưa lớn tập trung vào ngày 29 và 30/VIII.  

Một trận lũ nhỏ đã xảy ra trên sông Hồng, Thái Bình và lũ lớn trên các sông 

khác. Mực nước sông Hồng tại Hà Nội lên đến 9,11m (13h/1/IX), tại Hưng Yên, lên 

đến 5,65m (1h/1/IX) cao hơn BĐI; tại Phả Lại lên đến 4,73m (19h/31), cao hơn BĐII. 

Do lũ sông Bùi, sông Tích, mực nước tại Ba Thá trên sông Đáy lên đến 6,00m 

(13h/I/IX), tại Phủ Lý lên đến 4,41m (19h/I/IX) vượt báo động III 0,31m và cao hơn 

mức nước 1971 - năm có phân lũ qua đập Đáy, là 39cm. Mực nước Hưng Thi trên 

sông Hoàng Long lên đến 13,46m (13h/30), tại Bến Đế lên đến 4,09m (19h/31), vượt 

báo động III là 9cm. Trong khi đó, thuỷ triều vịnh Bắc bộ đang ở giai đoạn triều 

cường.  

Do mưa lớn, cường độ lớn trong đồng với lũ trên hệ thống sông Hồng, Thái 

Bình, Đáy (sông Bùi, sông Tích, sông Nhuệ, sông Hoàng Long có lũ lớn) lại gặp triều 

cường nên đã gây úng lụt nghiêm trọng ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hà Tây, Hà 

Nam, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên,... Nội thành Hà Nội nhiều nơi ngập sâu 

0,5m-1,0m, thậm chí trên 1,0m trong nhiều ngày, hơn cả trận úng lụt XI/1984. Ngập 

úng lụt làm các đường liên xã, liên huyện, liên tỉnh bị hư hại nặng, nhiều đoạn đường 

quốc lộ số I cũng bị hư hại. Nhiều kênh mương, đê, kè, cống và các hồ chứa nhỏ, 

mương phai cũng bị hư hỏng nặng. Thiệt hại do đợt mưa úng lụt này ở đồng bằng Bắc 

bộ lên tới hàng trăm tỉ đồng.  

- Trận úng lụt lịch sử tháng XI/1984 ở Bắc Bộ  

Tác động tổ hợp của xoáy thuận (tàn dư bão số 9 đổ bộ vào Quy Nhơn tối 7/IX) 

ở tầng cao có tâm nằm trên vùng đông bắc Thái Lan, hội tụ gió đông nam dày và mạnh 

với gió tây nam ở vùng đồng bằng trung du Bắc Bộ; hoạt động của rãnh gió tây gây 

nên dòng xiết mạnh mẽ ở trước rãnh, tạo điều kiện thuận lợi cho dòng thăng phát triển 

ở khu vực Bắc Bộ; tầng cao trên 10km là một áp cao đã gây đợt mưa rất to kèm theo 

dông, tố khác thường kéo dài, ở Trung Bộ và Bắc Bộ, trong đó mưa tập trung vào ngày 

9, 10/XI. Mưa rất to ở Thanh Hoá, Hà-Nam-Ninh, Hải-Hưng, Hà-Sơn-Bình, Hà Nội, 

Hà-Bắc, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, đạt 100¸700 mm. Mưa 300¸700mm ở Hoà Bình, Hà 

Tây, Hà Nội và vài nơi ở Thanh Hoá, Hải Dương, Hưng Yên. Tại Kim Bôi mưa 

701,9mm, Lạc Sơn 690,0mm, Vân Đình 512mm, Thường Tín 571,0mm, Phú Xuyên 

479,0mm, Láng 561,0mm, Đông Anh 526,0mm,... Lượng mưa ngày 10/XI tại Kim Bôi 

536,9mm, Vân Đình 413,0 mm, Láng (Hà Nội) 395,0mm,... Đây là đợt mưa đặc biệt 
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lớn trong tháng XI và chưa từng thấy cùng kỳ trên 100 năm qua ở đồng bằng Bắc Bộ 

(từ 1886 đến 1998).  

Mưa lớn gây một đợt lũ nhỏ trên hệ thống sông Hồng, Thái Bình, lũ vừa hoặc 

lớn (sông Hoàng Long) trên hệ thống sông Đáy. Ngập úng lụt chủ yếu do mưa úng 

nước trong đồng. Tại Hà Nội, các quận ở phía tây và nam thành phố, ngập sâu từ 0,5 

đến trên 1m nước. Diện tích ngập úng lụt gây mất trắng hoa màu ở Hà Nội, Hà-Sơn-

Bình, Hà-Nam-Ninh và Hải-Hưng khoảng 7,8 vạn ha. Ngoài thiệt hại do ngập úng lụt, 

ở một số tỉnh như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Tây, Hòa 

Bình, Hà-Nam-Ninh,... còn xảy ra hiện tượng giông, tố, vòi rồng hoặc lốc trong ngày 

10, làm đổ nhà cửa, cây cối, gây thiệt hại lớn về tài sản và tính mạng của nhân dân 

đồng bằng Bắc Bộ.  

- Trận ngập lũ lụt đầu tháng X/1978 ở phía bắc đồng bằng Bắc Bộ  

Do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 (Lola) đổ bộ vào Tiên Yên, Quảng Ninh 

rạng sáng 3/X, sau đầy dần lên thành vùng áp thấp và tiếp tục di chuyển theo hướng 

tây qua các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ,... đã mưa từ 

100¸200mm ở hầu hết vùng núi, trung du, phía bắc đồng bằng Bắc Bộ. Tâm mưa lớn 

từ 200¸500mm thuộc lưu vực sông Công và sông Phó Đáy. Riêng ngày 4/X, mưa tại 

Ký Phú 496mm, Đại Từ 439mm, Phổ Yên 249mm, Quảng Cư 352mm, Phúc Yên 

262mm,... Tổng lượng mưa cả đợt từ ngày 2¸5/X, bình quân trên lưu vực sông Công là 

480mm, sông Phó Đáy 300mm.  

Đã xuất hiện trận lũ lịch sử trong tháng X trên các sông con ở phía bắc đồng 

bằng Bắc Bộ: Trên sông Công, lũ lịch sử, lũ quét ở Đại Từ, lũ làm đổi dòng các suối; 

đập tràn hồ Núi Cốc cũng bị sạt lở và vỡ, gây thiệt hại rất lớn về người và của ở huyện 

Đại Từ. Nhiều nhà cửa, cầu cống và hoa màu ở vùng Đại Từ bị quét sạch, diện tích lúa 

bị ngập trôi là 318ha. Trên sông Phó Đáy, xuất hiện lũ lịch sử. Đỉnh lũ tại Quảng Cư 

đến 31,61m (5h/4/X), cao hơn đỉnh lũ 1971 là 0,35m. Do lũ lớn, kéo dài gây ngập lụt 

nghiêm trọng ở hai ven bờ sông và ngập úng vùng hạ lưu sông Phó Đáy thuộc huyện 

Tam Đảo, Mê Linh, Vĩnh Lạc. Diện tích lúa bị ngập lụt là 60.000 ha, trong đó 3.000ha 

bị mất trắng.  

c. Ngập lụt, úng do mưa lớn trong đồng kết hợp với lũ lớn ngoài sông  

- Trận ngập lũ, úng tháng VIII/1969  

Do tác động tổ hợp liên tiếp và đan xen các hình thái thời tiết như dải hội tụ 

nhiệt đới, không khí lạnh nén rãnh thấp nóng phía tây hoặc rìa lưỡi cao Thái Bình 

Dương phát triển mạnh sang phía tây, từ ngày 6¸17/VIII, mưa lớn từ 400¸500 mm ở 

thượng nguồn sông Đà, Thao, Lô, mưa giảm dần ở vùng trung du đồng bằng Bắc Bộ, 

từ 400¸200mm; tại Hà Tây, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, mưa 100mm 

hoặc dưới 100mm. Tổng lượng mưa cả đợt từ ngày 6¸17/VIII, bình quân trên lưu vực 

sông Hồng 318mm, Thái Bình 237mm, vùng đồng bằng Bắc bộ khoảng 150mm.  



41 

 

Trên sông Hồng - Thái Bình xảy ra lũ rất lớn, trên mức BĐIII. Mực nước đỉnh 

lũ tại Hà Nội là 13,22m (13h/18) vượt BĐIII 1,72m, thời gian duy trì trên BĐIII tới 10 

ngày. Đỉnh lũ tại Phả Lại là 6,48m (5h/20), vượt BĐIII 0,98m, thời gian duy trì mức lũ 

trên BĐIII là 11 ngày. Lũ hệ thống sông Đáy chỉ lên trên mức BĐI. Thời gian lũ cao 

trên mức BĐIII ở hạ lưu sông Hồng - Thái Bình là trùng với thời kỳ triều kém và 

không có bão.  

Tình hình vỡ đê bối, phân lũ sông Đáy và diện ngập lụt. Khi mực nước Hà Nội 

lên 13.1m, đã mở cống Vân Cốc phân lũ vào sông Đáy, lưu lượng ban đầu là 600m3/s, 

lưu lượng phân lũ lớn nhất đạt 1700m3/s. Ngừng phân lũ vào 16h40’ ngày 21.VIII. Lũ 

lớn đã làm tràn vỡ hầu hết các đê bối hạ lưu sông Thao, Hồng và Thái Bình. Lúc 13h 

ngày 14, vỡ đê bối Cự Khối, Tầm Xá phía đê tả, dưới Hà Nội; lúc 1h ngày 16, vỡ đê 

bối Thanh Trì; lúc 2h ngày 18, vỡ đê bối Văn Giang, Hưng Yên; lúc 17h ngày 17, vỡ 

đê Châu Cầu gần cửa ra sông Đuống. Vỡ đê bối kết hợp với mưa lớn nội đồng làm 

tổng diện tích ngập lũ và úng ở đồng bằng Bắc Bộ lên đến 95.782ha, trong đó Hà Nội 

12.170ha, Hà Tây và Hòa Bình 19.912ha, Hải Dương và Hưng Yên 32.260ha và Hà-

Nam-Ninh 31.440ha.  

- Trận úng lụt cuối tháng IX/1978  

Bắc Bộ chịu tác động của không khí lạnh nén vùng thấp (tàn dư bão số 8 đổ bộ 

vào Thừa Thiên-Huế sáng ngày 20/IX sau sang Lào, Thái Lan) hình thành một vùng 

hội tụ gió ở bắc khu 4 cũ và nam đồng bằng Bắc Bộ, gây mưa lớn trong 2 ngày 

21,22/IX. Lượng mưa 100¸200mm bao trùm hầu hết các tỉnh đồng bằng trung du Bắc 

Bộ và khu 4 cũ, mưa lớn 300¸400 ở các tỉnh Hà Tây, Hà Nam, Ninh Bình và một phần 

tỉnh Nam Định, Hà Nội, Hưng Yên và Hoà Bình. Lượng mưa bình quân trên lưu vực 

sông Hoàng Long là 486 mm; tại Bến Đế mưa 718mm, Chi Nê 581mm, An Bình 

550mm, Hưng Thi 475mm. Trên hệ thống sông Nhuệ, Đáy mưa 400¸500mm.  

Lũ sông Hồng, Thái Bình nhỏ; mực nước đỉnh lũ tại Hà Nội và Phả Lại chỉ trên 

dưới BĐI. Lũ sông Hoàng Long rất lớn, đỉnh lũ sông Đáy đoạn Phủ Lý-Ninh Bình đều 

trên BĐIII, tại Phủ Lý là 4,44m (1h/24), cao hơn đỉnh lũ năm 1971 khi có phân lũ sông 

Đáy, tại Bến Đế là 5,42m (16h/22) cao hơn BĐIII 1,42m và duy trì trên BĐIII trong 5 

ngày.  

Lũ đặc biệt lớn trên sông Hoàng Long, lũ sông Nhuệ, Đáy, Châu Giang dâng 

cao đột ngột, kéo dài 4¸5 ngày và trùng với thời kỳ triều cường kết hợp với mưa lớn 

trong đồng nên gây tràn vỡ nhiều đoạn đê hạ lưu sông Hoàng Long và uy hiếp đê sông 

Đáy, Nhuệ. Đê hữu sông Hoàng Long bị tràn vỡ 5 đoạn: ở làng Sui, làng Môi, Đồi 94, 

Đập Lạc Khoái, Văn Trình với tổng chiều dài 565m, sâu từ 1,3-1,8m. Đê tả Hoàng 

Long bị vỡ đoạn Đầm Cút, dài 240m, sâu1,2m. Lụt, úng gây thiệt hại nghiêm trọng Hà 

Tây, Hà Nội, Nam Định và đặc biệt là Ninh Bình và Hà Nam: 21 xã bị ngập; 3 người 
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chết, 50.000 người phải sơ tán khỏi vùng ngập sâu; ngập và hư hại 13.000 ngôi nhà,.... 

Tổng diện tích ngập lụt úng là 96.000ha, trong đó lúa bị mất trắng là 48.000ha  

- Trận lũ, úng lụt lớn tháng VII/1986  

Từ 13 đến 28/VII, tác động tổ hợp của bão, KKL, dải HTNĐ, xoáy thấp và cao 

áp Thái Bình dương lấn sâu vào lục địa đã gây mưa kéo dài, nhiều đợt liên tiếp. Mưa 

lớn tập trung vào ngày 20-23/VII, tâm mưa lớn 300¸400mm ở trung, hạ lưu sông Lô, 

Thương và Lục Nam; các nơi khác ở miền núi và trung du Bắc Bộ, mưa 100¸300mm; 

tây nam đồng bằng như Hà Nội, Hà Tây, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, chỉ mưa 

25¸100 mm.  

Lũ đặc biệt lớn đã xảy ra trên sông Cầu, Thương và Thái Bình; lũ lịch sử trên 

sông Lục Nam; lũ lớn trên sông Hồng; lũ nhỏ trên sông Bùi, Tích, Hoàng Long, Đáy. 

Mực nước đỉnh lũ năm 1986 tại Đáp Cầu là 7,97m (8h/27), đứng thứ ba trong chuỗi 

quan trắc (sau đỉnh lũ 1971,1980), vượt BĐIII là 1,49m và duy trì trên báo động III 

trong 15 ngày; tại Phủ Lạng Thương là 7,81m (13h/24) cao hơn đỉnh lũ 1971 là 2cm, 

vượt BĐIII 2,01m và duy trì trong 16 ngày; tại Lục Nam là 8,29m (24h/23), đạt mức lũ 

lịch sử, vượt BĐIII 2,49m và duy trì trong 15 ngày; tại Phả Lại là 6,95m (8h/27), vượt 

BĐIII 1,45m và kéo dài 14 ngày trên BĐIII. Trên sông Hồng, tại Hà Nội, đỉnh lũ là 

12,35m (7h/29), vượt BĐIII là 0.85m, duy trì trên BĐIII trong 8 ngày. Lũ lớn trên 

sông trùng với thời kỳ triều kém và không có hiện tượng nước dâng.  

Lũ đặc biệt lớn đã gây sạt lở, tràn, vỡ nhiều đê bối, đê địa phương thuộc các 

tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Tây, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng 

Yên,... Mưa, lũ gây thiệt hại nhiều cho các tỉnh miền núi và trung du như: Hà Giang, 

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu, Quảng Ninh, Phú Thọ, 

Vĩnh Phúc và Hòa Bình, Hà Tây. Hàng chục ngàn hecta lúa và hoa màu bị ngập và mất 

trắng. Nhiều đoạn đường quốc lộ bị ngập, sạt lở và trôi đá. Nhiều hồ chứa, đập đất địa 

phương bị tràn, vỡ do lũ cao. Lũ lụt làm chết 121 người; sập, trôi 491 nhà; ngập 

12.571 nhà  

d. Lũ lớn trên sông gây tràn, vỡ đê bối, đê địa phương, kết hợp với mưa lớn trong 

đồng và nước dâng do bão  

- Trận lũ, úng lụt tháng VIII.1968  

Bắc Bộ chịu ảnh hưởng liên tiếp của 2 cơn bão, số 3 đổ bộ vào Quảng Ninh hồi 

22h ngày 7/VIII và số 4 vào Văn Lý, Nam Định ngày 14/VIII, cũng như của dải 

HTNĐ và KKL tăng cường vào ngày 11 và 15/VIII, gây mưa lớn từ 7-15/VIII. Mưa 

bình quân lưu vực sông Hồng là 278mm. Mưa 300¸400mm bao trùm lưu vực sông 

Thao, tả ngạn sông Đà và hạ lưu sông Lô. Tâm mưa 400¸600mm ở trung du sông Thao 

và hạ lưu sông Đà. Mưa tại Sa Pa là 533mm, Yên Bái 544mm, Nghĩa Lộ 437mm. Trên 

lưu vực sông Thái Bình, mưa bình quân lưu vực là 354mm; ở đồng bằng Bắc Bộ, mưa 

trung bình khoảng 300mm.  
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Lũ đặc biệt lớn, kéo dài nhiều ngày trên BĐ 3 xảy ra ở sông Hồng và Thái 

Bình. Đỉnh lũ tại Hà Nội là 12,23m (4h/16), vượt BĐ 3 là 0.73m, duy trì trên BĐ 3 

trong 4 ngày; tại Phả Lại là 6,49m (17h/15), vượt BĐ 3 là 0.99m, duy trì trên BĐ 3 

trong 8 ngày. Trên hệ thống sông Đáy, xảy ra lũ vừa và lớn với đỉnh lũ từ BĐ 2-3 (tại 

Bến Đế, đỉnh lũ là 4,49m (7h/15), vượt BĐ 3 là 0,49m). Bão số 4 đổ bộ vào Văn Lý, 

Nam Định ngày 14/VIII gây nước dâng cao thêm trên 1,0m ở các cửa sông thuộc Bắc 

Bộ: tại cửa Ba Lạt, cao thêm khoảng 1,2m; cửa sông Thái Bình, tại Đông Xuyên, cao 

thêm khoảng 1,5m. Nước dâng truyền sâu vào trong sông, cản trở sự tiêu thoát lũ ở 

đồng bằng Bắc Bộ ra biển.  

Mưa, lũ đặc biệt lớn kết hợp với nước biển dâng do gió bão và mưa lớn nội 

đồng đã uy hiếp nghiêm trọng hệ thống đê sông ở đồng bằng và đê biển: đê bối hữu 

ngạn sông Thao bị vỡ nhiều đoạn, nặng nhất là đoạn Vực Trường phía trên Phú Thọ 

1km và tràn, vỡ nhiều chỗ vùng Tam Nông, Thanh Thuỷ dưới Phú Thọ; ngày 14, tràn, 

vỡ đê tả ngạn sông Hồng thuộc huyện Yên Lãng, Yên Lạc, Vĩnh Tường; 1h ngày 16, 

vỡ đê bối Khuyến Lương, Thanh Trì, Hà Nội. Trên hệ thống đê Thái Bình: ngày 

13,14/VIII, nhiều đoạn đê bối, đê địa phương bị tràn vỡ như đoạn Thanh Hà, Chi Nhị, 

Lai Nguyễn, Cao Đức, Ba Xã, Ba Tổng, Chí Linh, Phú Lương và Yên Dũng; ngày 15, 

vỡ đê Nam Đồng tỉnh Hải Dương, Tân Biển tỉnh Bắc Giang. Mưa, lũ lụt lớn trên sông 

Hồng và Thái Bình đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng. Tổng diện tích úng lụt ở đồng 

bằng Bắc Bộ là 214.854ha lúa.  

- Trận lũ đặc biệt lớn, úng lụt tháng VIII-1996  

Miền Bắc chịu ảnh hưởng chủ yếu của hoàn lưu ATNĐ đổ bộ vào Nam Định-

Ninh Bình và nằm trong dải HTNĐ tồn tại từ 13-19/VIII; sáng 23, bão số 4 (NIKI) vào 

Thanh Hoá, sau di chuyển theo hướng tây sang Lào và suy yếu dần. Từ ngày 

9¸20/VIII, trên lưu vực sông Hồng có mưa liên tiếp; mưa bình quân lưu vực là 432mm, 

trong đó sông Đà 380mm, sông Thao 317mm và sông Lô 349mm. Lượng mưa bình 

quân lưu vực sông Thái Bình từ ngày 11¸20/VIII là 184mm, trong đó sông Cầu 

213mm, Thương 222mm và Lục Nam 107mm. Lượng mưa ở đồng bằng Bắc Bộ 

khoảng 300mm. Tâm mưa 300¸400mm ở vùng Lai Châu, Bắc Quang, Bắc Cạn và phía 

hạ lưu sông Đà.  

Lũ dặc biệt lớn xảy ra ở hạ lưu sông Hồng, Thái Bình và Hoàng Long. Đỉnh lũ 

thực đo tại Hà Nội là 12,43m (hoàn nguyên là 13.30m) lúc 19 giờ ngày 21, vượt BĐ 3 

là 0.93m, kéo dài 6 ngày trên BĐ 3; tại Phả Lại là 6,52m (7h/22), vượt BĐ 3 là 1.02m, 

duy trì trên BĐ 3 trong 7 ngày; tại Bến Đế là 4,79m (7h/16) vượt BĐ 3 là 0.79m. Bão 

số 4 đổ bộ vào Thanh Hoá-Ninh Bình gây nước biển dâng thêm 1¸2m: tại cửa Ba Lạt 

ngày 23/VIII dâng cao thêm 1¸1,2m; tại Đông Xuyên, dâng thêm khoảng 2,0m. Nước 

dâng đã cản trở tiêu thoát lũ sông Hồng, Thái Bình ở sườn lũ xuống.  
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Lũ đặc biệt lớn kéo dài nhiều ngày trên mức BĐ 3 đã uy hiếp nghiêm trọng toàn 

bộ hệ thống đê đồng bằng Bắc Bộ. Hầu hết các đê bối, đê địa phương thuộc Phú Thọ, 

Vĩnh Phúc, Hà Tây, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình đều bị tràn hoặc vỡ. 

Đặc biệt, vỡ đê sông Gùa làm ngập 6 xã huyện Nam Thanh, Hải Dương; phá đê Đức 

Long sông Hoàng Long lúc 20h40’ ngày 15/VIII làm ngập 2 xã; tràn đập Lạc Khoái 

sông Hoàng Long từ 6h ngày 16/VIII. Lũ đặc biệt lớn, nước dâng và bão số 4 làm chết 

và mất tích 61 người, bị thương 161 người; nhà, trường học, bệnh xá, bệnh viện đổ là 

7465 cái; hư hại, ngập trên 172.876 cái; lúa và hoa màu bị ngập, hư hại 104.504 ha; 

thiệt hại lớn về công trình thủy lợi, giao thông, năng lượng,...  

e.  Lũ lớn gậy vỡ đê làm ngập lụt diện rộng ở Bắc Bộ  

Đây là một loại thiên tai nguy hiểm nhất và gây hậu quả nặng nề nhất ở Bắc Bộ.  

- Trận lụt do vỡ đê tháng VIII-1913  

Năm 1913, trên hệ thống sông Hồng, Thái bình, xảy ra lũ lớn cả miền núi, trung 

du và đồng bằng, gây vỡ đê ngập lụt trên diện rộng ở đồng bằng Bắc Bộ. Ngày 9/VIII, 

khi lũ tại Hà Nội là 11,35m đã vỡ đê sông Hồng ở tỉnh Vĩnh Phúc trên 2 đoạn phía tả 

ngạn tại Nhật Chiên, Cẩm Viên và Hải Bối, Yên Hoa thuộc Phúc Yên; vỡ đê Phu Chu 

thuộc tỉnh Thái Bình. Ngày 14/VIII, khi lũ Hà Nội xuống mức 10,69m vẫn vỡ đê 

Lương Cổ, tả ngạn sông Đáy thuộc tỉnh Hà Nam. Ngày 17/VIII, vỡ đê Phương Độ, 

Sơn Tây phía hữu ngạn sông Hồng khi mực nước Hà Nội là 11,11m. Ngày 18/VIII, vỡ 

đê Nghĩa Lộ phía hữu ngạn thuộc tỉnh Hà Nam, khi mực nước Hà Nội 11,03m. Ngày 

19/VIII, vỡ đê Quang Thừa, Lỗ Xá sông Đáy phía hữu ngạn thuộc tỉnh Hà Nam, khi 

mực nước Hà Nội 10,99m. Nước lũ làm ngập gần hết tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), một phần 

Hà Tây, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình và Bắc Ninh. Tổng diện tích lúa bị ngập là 

307.670 ha, trong đó mất trắng 118.640 ha. Lụt đã gây tổn thất nhiều tài sản và nhà 

cửa, hầu hết các đường giao thông 1A, 2, 3, 10, 11A, 13A, 18; đường sắt Hà Nội - Hải 

Phòng bị ngập đoạn gần thị xã Hải Dương.  

- Trận lụt do vỡ đê tháng VIII-1915  

Trận lụt do lũ lớn, vỡ đê tháng VIII-1915 gây tổn thất lớn. Đê bị vỡ liên tiếp 42 

chỗ với tổng chiều dài 4180m (từ 11¸20/VII khi mực nước Hà Nội dao động từ 11,55 

đến 11,64m). Đỉnh lũ hoàn nguyên tại Hà Nội là 12,92m. Những nơi vỡ chính như: 

Xâm Dương, Xâm Thị đê hữu sông Hồng thuộc tỉnh Hà Đông. Các chỗ vỡ khác như 

Lục Cảnh, Hoàng xá, Trung Hà tỉnh Phúc Yên; Phi Liệt, Thuỷ Mạo tỉnh Bắc Ninh. Đê 

tả sông Hồng, vỡ ở: Mễ Chân tỉnh Hưng Yên; Gia Quất, Gia Thượng, Phú Tòng, Yên 

Viên, Đông Thụ, Danh Nam tỉnh Bắc Ninh và một số chỗ khác trên sông Phó Đáy, 

Đuống và sông Đáy,...  

Lũ làm ngập lụt toàn bộ các tỉnh hữu ngạn sông Hồng như Hà Nội, Hà Đông, 

Hà Nam, Nam Định và phía tả ngạn: toàn bộ tỉnh Bắc Ninh, một phần tỉnh Vĩnh Phúc 
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và vùng Bắc Hưng Hải ở phía bắc đường quốc lộ 5. Lụt đã uy hiếp Hà Nội, Hà Đông 

và Nam Định. Đường xe điện Hà Nội- Hà Đông phải ngừng chạy. Nhà máy dệt Nam 

Định phải ngừng hoạt động. Các đường quốc lộ 1A, 2, 3, 5, 6, 11A và các đường liên 

tỉnh đều bị ngừng trệ. Diện tích đất canh tác bị ngập lên tới 325.000ha, trong đó mất 

trắng 221000ha lúa.  

- Trận lụt do vỡ đê tháng VII-1926  

Ngày 29/VII, khi mực nước Hà Nội lên tới 11,93m thì vỡ đê tả ngạn sông Hồng 

vùng Gia Quất, ái Mộ, Gia Lâm tỉnh Bắc Ninh; vỡ đê hữu ngạn sông Luộc tại Hạ Lao, 

Văn Quán tỉnh Thái Bình; vỡ đê tả ngạn sông Luộc tại Bô Dương tỉnh Hải Dương. 

Tổng diện tích đất canh tác bị ngập lụt do vỡ đê khoảng 100.000ha.  

- Trận lụt lịch sử do vỡ đê tháng VIII năm 1945  

Lũ năm 1945 với mực nước thực đo tại Hà Nội 12.68m và mực nước hoàn 

nguyên là 14,05m. Ngày 16/VIII, khi mực nước Hà Nội lên tới mức 11,45m thì đê 

phía hữu ngạn sông Thao bị vỡ ở khu vực huyện Lâm Thao. Đến 13/IX, hầu hết các 

tuyến đê sông Đà, Thao, Lô, Hồng, Phó Đáy, Đáy, Đuống, Cầu, Thái Bình và đê sông 

Hoá đều bị vỡ. Tổng cộng có 52 chỗ vỡ, gây ngập lụt 11 tỉnh, không kể các tỉnh trung 

du và miền núi. Tổng diện tích đất canh tác bị ngập lụt là 312.000ha. Hàng triệu dân 

vùng đồng bằng bị ảnh hưởng trực tiếp của ngập lụt. Thiệt hại tương đương với 14,3 

triệu tấn thóc.  

- Trận lụt do vỡ đê tháng VIII năm 1971  

Từ 12-21/8, do tổ hợp tác động của dải HTNĐ, rãnh thấp nóng phía tây kết hợp 

với cao áp Thái Bình Dương, từ 12-21/VIII, đã xảy ra mưa to đến rất to ở Bắc Bộ. 

Mưa bình quân lưu vực sông Hồng là 255mm. Mưa rất lớn ở: Sìn Hồ 454mm, Sa pa 

381mm, Lào Cai 386mm. Mưa bình quân lưu vực Thái Bình là 247mm. Mưa ở Tân 

Cương 678mm, Thác Riềng 402mm. Lượng mưa trung bình ở đồng bằng Bắc Bộ 

khoảng 200mm.  

Hạ lưu sông Hồng, Thái Bình đã xảy ra trận lũ lịch sử (lớn nhất từ 1902 đến 

1999). Đỉnh lũ tại Hà Nội là 14,13m (5h/22), vượt BĐ 3 là 2,63m, duy trì trên BĐ3 

trong 8 ngày (đỉnh lũ hoàn nguyên là 14.6 mét); tại Phả Lại là 7,21m (9h/22), vượt 

BĐ3 là 1.71m, duy trì trên BĐ3 trong 12 ngày (biểu P1.5). Lũ trên hệ thống sông Đáy 

ở mức trên dưới BĐ3. Trong thời kỳ lũ cao, thuỷ triều giảm dần từ 3,5m xuống 2,4m.  

Lũ gây tràn, vỡ đê ở nhiều nơi: ngày 19/VIII, tràn vỡ các đê ở hạ lưu sông Lô, 

Đà và tả ngạn sông Hồng thuộc huyện Vĩnh Tường, đê bối Thanh Trì phía hữu ngạn 

sông Hồng; 4h ngày 20, phải mở đập Vân Cốc phân lũ vào sông Đáy, cùng lúc đó đã 

vỡ đê Lâm Thao, đến 6h/21 vùng vỡ Lâm Thao mới đầy nước; 5h ngày 21, vỡ đoạn 

dài 693m đê Vĩnh Lại; 9h ngày 21, vỡ 470m đê Cao Xá và Minh Nông; 1h45 ngày 22, 

vỡ đê Khê Thượng trên sông Đà; 5h ngày 22, phải phá đê khu chậm lũ Tam Nông ở 
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hữu ngạn sông Thao; 20h45 ngày 22, vỡ đê Cống Thôn ở tả ngạn sông Đuống với 

chiều rộng 250m, sâu từ 18¸24m. Bắt đầu hàn khẩu đoạn vỡ đê Cống Thôn từ 31/VIII 

và 9h/22/IX mới hàn khẩu xong. Thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh: ngày 15, 

vỡ đê Ba Xã (Quế Võ); 6h ngày 19, vỡ đê Chợ Xa (Lục Nam); 6h15’ ngày 20, vỡ đê 

Ba Tổng (Quế Võ), vỡ đê Cảnh Hưng (Tiên Sơn); 14h45 ngày 22, vỡ đê sông Giang 

(Gia Lương), với chiều rộng 317m, sâu 7¸8m, hàn khẩu xong lúc 16h30 ngày11/IX. 

Thuộc địa phận tỉnh Hải Dương, Hưng Yên: 23h ngày 21, vỡ đê Lai Vu rộng 70m, sâu 

1,8m, bắt đầu hàn khẩu ngày 28/VIII và hàn khẩu xong lúc 23h/29/VIII; 11h ngày 23, 

vỡ đê Thượng Vũ huyện Kinh Môn rộng 70m, sâu 2m, bắt đầu hàn khẩu ngày 28/VIII 

và hàn khẩu xong lúc 24h/30/VIII; ngày 23, chủ động phá vỡ đoạn đê Phao Tân (Chí 

Linh) trên chiều dài 180m, sâu 3,5m. Vỡ đê đã gây ngập lụt rộng lớn ở đồng bằng Bắc 

Bộ (hình P1.17).  

Theo thời giá năm 1971, tổng thiệt hại phần tài sản Nhà nước thuộc Trung ương 

quản lý là khoảng 44.225.000đ, trong đó: về nhà cửa, kho tàng bị ngập và trôi là 

120.361 cái; về công nghiệp, khoảng 3.670.000đ; về nông nghiệp, khoảng 1.140.100đ; 

về công trình thuỷ lợi, khoảng 8.884.200đ, về giao thông bưu điện, khoảng 

10.025.000đ và nhiều thiệt hại khác. Ngoài ra, thiệt hại của nhân dân và các địa 

phương do bị ảnh hưởng lũ lụt, dịch bệnh, ngừng trệ sản xuất không thể tính hết được.  

- Trận lụt do lũ lớn gây vỡ đê tháng IX năm 1985  

Bão số 4 suy yếu thành ATNĐ, đi vào vịnh Bắc Bộ tối 10/IX, rồi vào Quảng 

Đông, Quảng Tây, Trung Quốc, ảnh hưởng đến Bắc Bộ. Tiếp sau là hoạt động của dải 

HTNĐ với lưỡi cao áp Thái Bình Dương có sóng đông ở rìa phía nam lưỡi cao lấn vào 

đã gây mưa từ 7¸13/IX/1985 trên toàn Bắc Bộ. Lượng mưa cả đợt rất lớn, hầu hết mưa 

từ 100¸900 mm. Nhiều tâm diện hẹp, nhưng có lượng mưa lớn: Bắc Quang (Hà 

Giang), mưa liên tục 4 ngày, đạt 821mm; tâm mưa Phố Bò (Hoà Bình) mưa to liên tục 

4 ngày (9¸12/IX), mưa cả đợt là 710mm, vùng lân cận chỉ mưa 500mm trở xuống; tâm 

mưa Nho Quan, Gia Viễn (Ninh Bình), mưa to, mưa rất to trong 5 ngày (9¸13), tập 

trung trong ngày 11 đến sáng 12/IX: tại Gia Viễn, lượng mưa cả đợt là 955mm, trong 

đó ngày 12 mưa trên 600mm, tại Nho Quan, lượng mưa cả đợt đạt 841mm, riêng đêm 

11 sáng 12 mưa 398mm, mưa giảm rất nhanh ra các vùng lân cận, chỉ mưa dưới 

500mm.  

Lũ lớn đã xảy ra ở hạ lưu sông Hồng, Thái Bình; lũ cao đột ngột trên sông Tích, 

Đáy; lũ sông Hoàng Long, sông Bưởi đạt mức lũ lịch sử. Đỉnh lũ tại Hà Nội là 11,96 

(4h/13/IX), vượt BĐ 3 là 0,46m; tại Phả Lại là 6,76m (1h/14), vượt BĐ3 là 1,26m; tại 

Bến Đế là 5,46m (1h/13) vượt BĐ3 là 1,46m và kéo dài 7 ngày; tai Phủ Lý là 4,72m 

(7h/13), vượt BĐ3 là 0,62m. Đây là đợt lũ lớn nhất trong tháng IX trên các sông Bắc 

Bộ kể từ đầu thế kỷ đến nay. Lũ lớn trùng với kỳ triều cường ở vịnh Bắc Bộ (đỉnh từ 

3,1¸3,65m).  
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Lũ lớn trên sông kết hợp với mưa rất to trong đồng xảy ra đột ngột và kéo dài 

nhiều ngày ở trên BĐ3 khi triều cường nên đã gây tràn, vỡ đê, làm ngập lụt, úng trên 

diện rộng ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Đê hệ thống sông Hồng và Thái Bình bị 

rò rỉ, sạt lở nhiều nơi. Đê bối bị vỡ và bị uy hiếp nghiêm trọng trên các tuyến thuộc 

tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội, Hải 

Dương, Hà Tây, Hưng Yên, Nam Định,...Đê sông Hoàng Long bị vỡ đoạn Chấn Hưng 

dài 500m. Tổng số có 18 đoạn bị vỡ trong huyện Gia Viễn, trong đó đê tả ngạn vỡ với 

khối lượng trên 80.000 m3, đê hữu ngạn vỡ trên 120.000 m3. Ngày 11, lũ tràn đập Gia 

Tường, Đức Long, Lạc Vân và Lạc Khoái. Ngày 12, lũ tràn đê Năm Căn. Ngày 13, 

toàn tuyến đê tả Hoàng Long từ Gia Tân đến Gia Viễn, Gia Thắng, Chấn Hưng đều bị 

tràn, vị trí Chấn Hưng bị vỡ. Huyện Gia Viễn có 20 xã thì cả 20 xã đều bị ngập, 80% 

số hộ bị ngập sâu đến mái nhà, chỉ còn khoảng 1000 hộ ở trên khu đất cao là bị ngập ít 

hơn. Quốc lộ 1 ngập sâu 1.5m, ô tô và tàu hỏa không đi lại được. Toàn huyện Gia Viễn 

gieo cấy 9947 ha, thì mất trắng 80%, ngoài ra còn thiệt hại về hoa màu, trâu bò, lợn gà, 

cây ăn trái và các tài sản khác. Lũ lịch sử sông Hoàng Long kết hợp với lũ sông Đáy, 

sông Đào, sông Nhuệ, Châu Giang cũng như mưa lớn trong đồng làm cho nhiều tuyến 

đê và các công trình thuỷ lợi tỉnh Hà Nam, Ninh Bình bị tràn, vỡ như đê quai xanh 

cống Biểu Thượng đang xây dở dang thì bị vỡ gây ngập nặng huyện ý Yên và một số 

khu khác.  

Mưa, lũ gây thiệt hại lớn nhất cho 3 tỉnh Hà Nam Ninh (cũ), Hà Sơn Bình (cũ) 

và Thanh Hoá: 34 người chết, trong đó Hà Nam Ninh 21 người, Thanh Hoá 12 người 

và Hà Sơn Bình 1 người; 32 xã bị ngập lụt; 225.000 ha lúa bị ngập, trong đó 155.000 

ha lúa bị mất trắng. Các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, 

Vĩnh Phúc và Hà Nội cũng bị thiệt hại lớn, với 93.100 ha lúa bị ngập, nhiều đê kè bị 

sạt lở,...  

Số liệu về lũ, lụt không thể diễn tả hết những hậu quả của nó gây ra ở đồng 

bằng Bắc Bộ. Qua các trận lũ lụt trên, càng thấy rõ: lũ, úng, lụt rất dễ xảy ra, mức độ, 

thời gian và diện ngập lụt tùy thuộc vào tính chất ác liệt của mưa lũ, lòng dẫn và hành 

lang thoát lũ, hiện trạng đê điều và khả năng cắt lũ, phân, chậm lũ cũng như các công 

trình tiêu nước ở đồng bằng Bắc Bộ. Vì vậy, cần rất chú trọng tăng cường công tác dự 

báo và biện pháp phòng tránh để giảm thiệt hại. 

f. Tình hình hạn hán 

Hạn hán có tác động to lớn đến môi trường, kinh tế, chính trị xã hội và sức khoẻ 

con người. Hạn hán là nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, bệnh tật thậm chí là chiến 

tranh do xung đột nguồn nước. 

Hạn hán tác động đến môi trường như huỷ hoại các loài thực vật, các loài động 

vật, quần cư hoang dã, làm giảm chất lượng không khí, nước, làm cháy rừng, xói lở 

đất. Các tác động này có thể kéo dài và không khôi phục được. 
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Hạn hán tác động đến kinh tế xã hội như giảm năng suất cây trồng, giảm diện 

tích gieo trồng, giảm sản lượng cây trồng, chủ yếu là sản lượng cây lương thực. Tăng 

chi phí sản xuất nông nghiệp, giảm thu nhập của lao động nông nghiệp. Tăng giá thành 

và giá cả các lương thực. Giảm tổng giá trị sản phẩm chăn nuôi. Các nhà máy thuỷ 

điện gặp nhiều khó khăn trong quá trình vận hành. 

Theo tài liệu về sản xuất nông nghiệp thì vùng hạ du sông Hồng từ năm 1980 

đến 1993 có các đợt hạn đáng kể như: Hạn vụ đông xuân các năm 1986, 1987, 1988, 

1991, 1992; Hạn vụ mùa trong các năm 1987, 1990. Các năm kể trên diện tích bị hạn 

mỗi vụ sản xuất từ 30.000 đến 140.000 ha và diện tích mất trắng từ 1000 – 2000 ha 

(Ðào Xuân Học, 2004). Có thể thấy rằng diện tích lúa bị hạn hai vụ đông xuân và hè 

thu chênh lệch không nhiều và xu thế diễn biến theo các năm cũng tương đối đồng 

nhất, tuy nhiên từ 1994 dến 1999 diện tích bị hạn vụ đông xuân lớn hơn đáng kể so với 

vụ mùa và cơ bản không còn tính chất tương dồng. Tính chu kỳ của hạn lớn các vụ 

không rõ ràng. Hạn lớn xuất hiện ở cả hai vụ trong 7 năm liên tục từ 1982 đến 1988. 

Các năm có hạn vụ đông xuân trên diện rộng khác là 1994 và 1998. Theo tài liệu về 

sản xuất nông nghiệp thì vùng hạ du sông Hồng từ năm 1980 đến nay có các đợt hạn 

đáng kể như: Hạn vụ đông xuân các năm 1986, 1987, 1988, 1991, 1992; Hạn vụ mùa 

trong các năm 1987, 1990. Các năm kể trên diện tích bị hạn mỗi vụ sản xuất từ 30.000 

dến 140.000 ha và diện tích mất trắng từ 1000 – 2000 ha (Ðào Xuân Học, 2004).  

- Tỷ lệ diện tích hạn trên diện tích gieo cấy của cả hai vụ đông xuân và mùa đều 

lớn liên tục trong các năm từ 1981 dến 1989 (từ 15% - 24.15% đối với vụ đông xuân 

và từ 13.57% - 22.30% đối với vụ mùa). Trong các năm từ 1990 đến 1999, tỷ lệ này 

cũng khá lớn, hầu hết trên 10% đối với vụ dông xuân và 5% - 12% trong vụ mùa. Năm 

hạn diển hình trên toàn quốc 1998, tỷ lệ diện tích hạn vụ đông xuân tại ÐBSH lên đến 

19.20%. 

- Tỷ lệ diện tích mất trắng trên diện tích gieo cấy của cả hai vụ đều rất nhỏ, cao 

nhất chỉ có 0.34%. Ðiều đó là hệ quả của 2 yếu tố liên quan đến khả năng điều tiết tự 

nhiên cũng như nhân tạo của hệ thống nguồn nước sông Hồng và sông Thái Bình: Lưu 

vực sông Hồng và sông Thái Bình rất lớn nên khả năng điều tiết tự nhiên lớn hơn 

nhiều so với các sông Miền Trung; Trong lưu vực có nhiều hồ chứa lớn, đặc biệt là hồ 

Hòa Bình, nên khả năng điều tiết nhân tạo tốt. 

Từ năm 2003 trở lại đây, hạn hán đã liên tục xảy ra trên diện rộng ở Đồng bằng 

sông Hồng. Sự biến đổi của khí hậu và quá trình vận hành không hợp lý của các hồ 

chứa dẫn đến nguồn nước các sông hạ lưu luôn trong tình trạng thiếu nước. Giai đoạn 

2000-2008 đặc biệt từ 2006-2008 trên hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình, nguồn 

nước trong mùa kiệt bị suy thoái nghiêm trọng. Mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội 

vào mùa kiệt trong những năm gần đây thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0.05-1.10m. 

Trong khi đó nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp của khu 

vực vẫn không ngừng tăng lên khiến nguồn nước ngày càng cạn kiệt.  
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Năm 2003, mực nước sông Hồng, sông Thái Bình xuống rất thấp dẫn đến 

300.000 ha (trong tổng số 500.000 ha) lúa Đông Xuân ở ĐBSH lâm vào cảnh hạn 

nặng, không có nước để tưới. Năm 2004, hạn hán được đánh giá là khốc liệt nhất trong 

40 năm trở về trước. Dù đã được cảnh báo về vấn đề hạn hán, áp dụng nhiều biện pháp 

khắc phục nhưng số diện tích đất làm lúa bị hạn vẫn còn 233.400 ha. 

Năm 2004 hạn hán được đánh giá là khốc liệt nhất trong 40 năm trở về trước, 

diện tích hạn vụ Đông xuân lên tới 233.400ha, một số tỉnh hạn hán nghiêm trọng như 

Hà Nội, Hưng Yên... Năm 2005, lượng dòng chảy trên sông Hồng thiếu hụt so với 

trung bình nhiều năm từ 30-40% vào những tháng đầu mùa khô. Hồ Hòa Bình đã được 

huy động để chống hạn cho sản xuất nông nghiệp, kết quả là xảy ra thiếu điện trầm 

trọng trên diện rộng. Kết quả là 134.512ha lúa đông xuân bị hạn, 12.295ha phải 

chuyển đổi sang cây trồng có nhu cầu nước ít hơn. 

Vào thời diểm cuối năm 2009 đầu năm 2010, tình hình hạn hán đang diễn biến 

rất phức tạp tại khu vực ÐBSH. Tổng lượng mưa tháng 1 năm 2010 chỉ đạt 85% lượng 

mưa trung bình nhiều năm, mực nước tại trạm thủy văn Hà Nội chỉ đạt 0,10m vào 

ngày 21/02/2010, mức thấp nhất trong lịch sử quan trắc được. Theo các số liệu quan 

trắc mùa kiệt, trên đoạn sông Hồng qua Hà Nội ngày càng kiệt quệ, nhiều đoạn trơ 

đáy. Năm 2004, mực nước thấp nhất là 1,95m; năm 2005 là 1,46m; năm 2006 là 

1,28m; năm 2007 là 1,10m; năm 2008 là 0,79m; năm 2009 là 0,91m. Thậm chí vào 

tháng 1/2010 mực nước Sông Hồng có lúc xuống tới 0,56m. Không phải là năm hạn, 

nhưng từ tháng 11 đến giữa tháng 4/2007, việc tích nước và chế độ xả nước phát điện 

từ các hồ chứa thủy điện ở thượng nguồn dẫn đến nguồn nước sông Hồng bị cạn kiệt 

quá mức, lượng nước đã thiếu hụt nghiêm trọng tới 45 - 55% làm cho mực nước sông 

Hồng tại Hà Nội xuống mức thấp nhất trong hơn 100 năm qua, ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến đáp ứng các nhu cầu về nước ở hạ du. Từ năm 2004 - 2010, khu vực đồng 

bằng Bắc bộ (chủ yếu là 10 tỉnh đồng bằng sông Hồng) liên tục phải đối mặt với hạn 

hán, thiếu nước nghiêm trọng và tình trạng này sẽ ngày càng gia tăng trong những năm 

tới.  

Với mực nước rất thấp giao thông thủy trên sông Hồng hoàn toàn bị ngưng 

trệ… Do không có nước chảy vào các sông nên tất cả các sông, ao, hồ vùng Hà Nội và 

vùng phụ cận trở thành ao tù, chứa dựng nước thải bẩn, đen ngòm và hôi thối, lại cộng 

thêm các chất thải rắn do sinh hoạt của hàng triệu người dân và hàng ngàn nhà máy 

công nghiệp nên các con sông như sông Ðáy, sông Nhuệ, Kim Ngưu, Lừ, Sét, Tô Lịch 

trở nên ô nhiễm và cực kỳ ô uế… 

1. Tài liệu, số liệu liên quan đến hiện trạng phát triển dân sinh kinh tế và phương 

hướng phát triển kinh tế - xã hội  

Theo số liệu thống kê năm 2019 của Tổng cục Thống kê, dân số trung bình lưu 

vực là 35.189,5 nghìn người; mật độ dân số Đồng bằng sông Hồng là 1.064 

người/km2, tập trung đông dân nhất ở Hà Nội với mật độ 2410 người trên 1km2, tiếp 
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đó là các tỉnh khác như: Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng… Các tỉnh vùng Trung du 

và miền núi phía Bắc mật độ dân số trung bình là 132 Người/km2, mật độ dân số các 

tỉnh phân bố không đều, thưa thớt hơn so với Đồng bằng sông Hồng dao động từ 51 

đến 470 Người/km2. 

Dân số toàn vùng là 35.190.000 người, dân số vùng Đồng bằng sông Hồng 

chiếm 64% tổng dân số lưu vực sông Hồng – Thái Bình; cơ cấu dân số nam – nữ khá 

đồng đều trong lưu vực (49,8% và 50,2%) và trong từng tỉnh. 

Cả vùng Đồng bằng sông Hồng cũng như Trung du và miền núi phía Bắc đều 

có sự chênh lệch đáng kể giữa tỉ lệ dân số thành thị và nông thôn, dân cư vẫn tập trung 

phần lớn ở nông thôn; vùng Đồng bằng sông Hồng tỉ lệ dân số thành thị - nông thôn là 

35,9% và  64,1%; tỉ lệ dân số thành thị - nông thôn khu vực Trung du và miền núi phía 

Bắc là 18,2% và 81,8%. 
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Bảng 7. Thống kê diện tích, dân số lưu vực sông Hồng – Thái Bình 

Khu vực/tỉnh 

Diện 

tích(*) 

(Km2)  

Dân số 

trung bình 

(Nghìn 

người)  

Mật độ 

dân số 

(Người/k

m2)  

Dân số 

(nghìn 

người) 

Dân số nam 

trung bình 

(nghìn người) 

Dân số nữ 

trung bình 

(nghìn người) 

Dân số thành 

thị trung bình 

(nghìn người) 

Dân số nông 

thôn trung 

bình (nghìn 

người) 

Đồng bằng sông Hồng 21.260,8 22.620,2 1.064 22620,2 11214,5 11405,7 8130,3 14489,9 

Hà Nội 3.358,6 8.093,9 2.410 8093,9 4012,7 4081,2 4000,3 4093,6 

Vĩnh Phúc 1.235,9 1.154,8 934 1154,8 575,5 579,4 295,2 859,6 

Bắc Ninh 822,7 1.378,6 1.676 1378,6 681 697,6 380,9 997,7 

Quảng Ninh 6.178,2 1.324,8 214 1324,8 673,8 651,1 853,7 471,2 

Hải Dương 1.668,2 1.896,9 1.137 1896,9 942,7 954,2 594,2 1302,7 

Hải Phòng 1.561,8 2.033,3 1.302 2033,3 1010,2 1023,1 926,9 1106,4 

Hưng Yên 930,2 1.255,8 1.350 1255,8 628,7 627,1 207,3 1048,5 

Thái Bình 1.586,4 1.862,2 1.174 1862,2 906,4 955,7 197 1665,2 

Hà Nam 861,9 854,5 991 854,5 420,6 433,8 143,3 711,2 

Nam Định 1.668,6 1.780,9 1.067 1780,9 872,5 908,4 323,7 1457,1 

Ninh Bình 1.386,8 984,5 710 984,5 490,4 494,1 207,8 776,7 

Trung du và miền núi 

phía Bắc 
95.221,9 12.569,3 132 12569,3 6315,3 6254 2284,3 10285 

Hà Giang 7.929,5 858,1 108 858,1 433,6 424,5 137,2 720,9 

Cao Bằng 6.700,3 530,9 79 530,9 265,9 264,9 124,5 406,3 

Bắc Kạn 4.860,0 314,4 65 314,4 160,3 154,1 65,6 248,7 

Tuyên Quang 5.867,9 786,3 134 786,3 395,9 390,3 108,6 677,6 

Lào Cai 6.364,0 733,3 115 733,3 372,9 360,4 171,5 561,8 

Yên Bái 6.887,5 823,0 119 823 414,1 409 163,3 659,8 
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Khu vực/tỉnh 

Diện 

tích(*) 

(Km2)  

Dân số 

trung bình 

(Nghìn 

người)  

Mật độ 

dân số 

(Người/k

m2)  

Dân số 

(nghìn 

người) 

Dân số nam 

trung bình 

(nghìn người) 

Dân số nữ 

trung bình 

(nghìn người) 

Dân số thành 

thị trung bình 

(nghìn người) 

Dân số nông 

thôn trung 

bình (nghìn 

người) 

Thái Nguyên 3.526,6 1.290,9 366 1290,9 631,1 659,9 413,9 877,1 

Lạng Sơn 8.310,1 782,8 94 782,8 400 382,8 160,3 622,5 

Bắc Giang 3.895,6 1.810,4 465 1810,4 908,7 901,7 207,4 1603,1 

Phú Thọ 3.534,6 1.466,4 415 1466,4 729,3 737,1 269,4 1197 

Điện Biên 9.541,3 601,7 63 601,7 305 296,6 86,6 515,1 

Lai Châu 9.068,8 462,6 51 462,6 235,7 227 67,8 394,8 

Sơn La 14.123,5 1.252,7 89 1252,7 635 617,7 173,5 1079,2 

Hòa Bình 4.590,6 855,8 186 855,8 427,8 428 134,7 721,1 

Tổng cộng 116.482,7 35.189,5 1.196 35.190 17.530 17.660 10.415 24.775 
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Bảng 8. Thống kê tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm theo độ tuổi trên lưu vực sông 

Hồng – Thái Bình 

Khu vực 
Tỷ lệ thất nghiệp theo độ 

tuổi (%)  

Tỷ lệ thiếu việc làm theo độ 

tuổi (%)  

 Chung 15-24 25-49 50+  Chung 15-24 25-49 50+  

CẢ NƯỚC  2,17 6,51 1,59 0,7 1,27 2,19 1,19 0,82 

Đồng bằng sông Hồng 1,82 7,17 1,23 0,5 0,73 1,24 0,65 0,72 

Trung du và miền núi 

phía Bắc 1,29 3,62 0,91 0,25 1,35 2,7 1,17 0,62 

 

Theo thống kê cho thấy, tỉ lệ thất nghiệp trong vùng thấp hơn so với trung bình 

cả nước, tỷ lệ thất nghiệp tập trung ở vùng Đồng bằng sông Hồng và lớn nhất ở độ tuổi 

15-24 tuổi (7,17%), vùng Trung du và miền núi phía Bắc là 3,26%; tỷ lệ thiếu việc làm 

theo độ tuổi cũng nhỏ hơn so với cả nước. 

 Qua các năm từ 2010-2018 thu nhập bình quân 1 tháng của người lao động có 

sự cải thiện đáng kể. Thu nhập bình quân 1 tháng của người lao động cả nước năm 

2018 là 8.816.000 đồng – tăng 114% so với năm 2010, tỉ lệ này ở vùng Đồng bằng 

sông Hồng là 113% (tăng cao nhất là thu nhập bình quân 1 tháng của người lao động 

tại tỉnh Bắc Ninh – 214%, tiếp đến là các tỉnh Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Phòng và 

Hải Dương…. ) 

Các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc có thu nhập bình quân 1 tháng 

năm 2018 là 7.233.000 đồng, tăng 145% so với năm 2010, (tăng cao nhất là thu nhập 

bình quân 1 tháng của người lao động tại tỉnh Bắc Giang – 184%, tiếp đến là các tỉnh 

Bắc Kan, Phú Thọ và Tuyên Quang…. ); tuy nhiên tốc độ tăng thấp hơn so với các 

tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng. 

Bảng 9. Thu nhập bình quân 1 tháng của người lao động trên lưu vực sông Hồng – 

Thái Bình qua các năm (nghìn đồng) 

Khu vực/Tỉnh 
Năm 

2010 2015 2016 2017 2018 

CẢ NƯỚC 4.124 6.966 7.514 8.269 8.816 

Đồng bằng sông Hồng - Red 

River Delta 
4.215 7.107 7.281 8.196 8.998 

Hà Nội 4.944 7.965 7.879 9.192 10.111 

Vĩnh Phúc 3.076 5.739 6.706 7.817 8.463 

Bắc Ninh 3.016 7.807 8.305 8.982 9.456 

Quảng Ninh 6.108 7.852 7.894 8.293 9.499 

Hải Dương 2.968 5.985 6.714 6.944 7.596 

Hải Phòng 3.151 6.329 6.853 7.037 8.181 

Hưng Yên 2.984 6.150 6.445 7.603 8.155 

Thái Bình 2.302 4.311 4.646 5.112 5.913 
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Khu vực/Tỉnh 
Năm 

2010 2015 2016 2017 2018 

Hà Nam 2.720 5.439 6.219 6.810 6.808 

Nam Định 2.245 4.512 4.859 5.457 5.719 

Ninh Bình 2.930 4.816 5.115 5.439 5.810 

Trung du và miền núi phía Bắc 2.955 5.863 6.799 6.960 7.233 

Hà Giang 2.917 4.594 5.257 5.472 5.881 

Cao Bằng 3.244 5.161 5.666 6.086 6.285 

Bắc Kạn 2.465 4.520 5.084 5.632 6.513 

Tuyên Quang 2.705 5.211 5.252 6.252 6.181 

Lào Cai 3.571 6.560 6.692 6.795 7.928 

Yên Bái 3.182 5.318 6.050 5.907 5.682 

Thái Nguyên 3.433 7.788 9.283 8.744 8.938 

Lạng Sơn 2.853 5.345 5.569 5.560 5.648 

Bắc Giang 2.628 5.494 7.168 7.807 7.466 

Phú Thọ 2.603 5.347 5.615 5.971 6.863 

Điện Biên 3.813 4.493 4.528 4.316 4.332 

Lai Châu 2.994 5.001 5.712 5.460 5.735 

Sơn La 2.905 4.112 4.391 4.583 4.859 

Hòa Bình 2.508 5.911 5.886 6.048 5.621 

 

Tài liệu về thiết kế và vận hành các hồ chứa  

a) Tài liệu thiết kế các hồ chứa dự kiến đưa vào quy trình vận hành 

Với mục tiêu xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng 

Thái Bình, dự kiến đưa vào các hồ chứa lớn: Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu…. 

Ngoài nhiệm vụ đảm bảo an toàn công trình và phát điện, trong số 7 hồ 

lớn trong Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, chỉ có 04 

hồ: Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang được quy định nhiệm vụ phòng lũ hạ 

du, phòng lũ công trình và cấp nước hạ du. Đặc điểm chính của các hồ gồm: 

- Thuỷ điện Hoà Bình: được khởi công xây dựng từ năm 1970 và bắt đầu vận hành từ 

năm 1989 do Liên xô thiết kế và giúp đỡ xây dựng. Hồ Hoà Bình là một hồ chứa lợi 

dụng tổng hợp với hai nhiệm vụ chủ yếu là phòng lũ và phát điện. Dung tích toàn bộ là 

9.862 triệu m3, nằm trên dòng chính sông Đà thuộc địa bàn thành phố Hòa Bình, là 

bậc thang dưới của hồ Sơn La. Đây là hồ lớn nhất nước ta, có vai trò đặc biệt quan 

trọng cùng với hồ Sơn La trong phòng chống lũ và cấp nước cho hạ du sông Hồng. 

Công trình phát điện với 8 tổ máy có tổng công suất 1.920MW, điện lượng năm trung 

bình là 8.160 triệu KWh. Theo Quyết định của Chính phủ hồ Hòa Bình có dung tích 

phòng lũ là 4,9 tỷ m3 để chống lũ cho hạ du. Ngoài ra góp phần phát triển thuỷ sản, 

giao thông thuỷ và du lịch dịch vụ trên khu vực thượng lưu và lòng hồ. 

         - Thuỷ điện Sơn La: là bậc thang thủy điện thứ hai được xây dựng sau thuỷ điện 

Hoà Bình và được đưa vào vận hành năm 2010. Hồ có dung tích toàn bộ là  9.260 triệu 
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m3, nằm trên dòng chính sông Đà thuộc địa bàn huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Tổng 

công suất phát điện là 2.400 MW. Đây là hồ chứa lớn thứ hai sau hồ Hòa Bình, có vai 

trò đặc biệt quan trọng cùng hồ Hòa Bình trong phòng, chống lũ và cấp nước cho hạ 

du sông Hồng trong mùa cạn. Đây là công trình hồ chứa lợi dụng tổng hợp với nhiệm 

vụ chống lũ cho đồng bằng sông Hồng khống chế mực nước tại Hà Nội không vượt 

quá 13,3m, phát điện đảm bảo sản lượng điện hàng năm từ 815 tỷKWh, cung cấp 

nước cho hạ lưu vào mùa kiệt với lưu lượng tối thiểu 1.0221.338 m3/s, tạo thêm 

tuyến giao thông đường thuỷ từ Sơn La lên Lai Châu dài trên 200 km. 

 - Thuỷ điện Lai Châu: là bậc thang thủy điện trên cùng của sông Đà và được 

đưa vào vận hành năm 2015. Hồ có dung tích toàn bộ là 1.215 triệu m3 nằm trên dòng 

chính sông Đà thuộc địa bàn huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, có công suất 300 - 

1.200MW. Hồ Lai Châu có dung tích tương đối lớn và có thể phối hợp với hệ thống 

bậc thang Sơn La, Hòa Bình trong việc phòng, chống lũ, cấp nước mùa cạn cho hạ du 

sông Hồng. 

  - Thuỷ điện Huội Quảng: Hồ có dung tích toàn bộ là 184 triệu m3, nằm trên 

sông Nậm Mu thuộc địa bàn huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, là bậc thang dưới của 

hồ Bản Chát được đưa vào vận hành năm 2015. Đây là hồ có công suất không lớn, tuy 

nhiên cùng hồ Bản Chát có nhiệm vụ trong điều tiết nước cho hạ du sông Hồng. Công 

suất lắp máy 520MW, sản lượng điện trung bình hàng năm 1,904 tỷ kWh. 

- Thủy điện Bản Chát: Có dung tích toàn bộ là 2.138 triệu m3, nằm trên 

sông Nậm Mu thuộc địa bàn huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, là bậc trên của 

hồ Huội Quảng và được đưa vào vận hành năm 2013. Đây là hồ có dung tích 

lớn, có nhiệm vụ quan trọng trong việc điều tiết nước cho hồ Huội Quảng phát 

điện và phối hợp với hệ thống bậc thang Sơn La, Hòa Bình trong việc phòng, 

chống lũ, cấp nước mùa cạn cho hạ du sông Hồng. 

Vị trí xây dựng: xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 

Công suất lắp máy: 220MW. Sản lượng điện trung bình hàng năm là 769,7 triệu 

kWh (chưa kể sản lượng điện tăng thêm cho thủy điện Sơn La và Thủy điện Hòa Bình 

là 388,4 triệu kWh). 

 - Hồ chứa Thác Bà: được thiết kế từ năm 1960, vận hành năm 1972. Hồ thủy 

điện Thác Bà có dung tích toàn bộ 2.940 triệu m3, là hồ chứa đa mục tiêu, phối hợp 

cùng với hồ Hòa Bình, Tuyên Quang phòng chống lũ hạ du sông Hồng và tham gia 

trực tiếp cấp nước trong mùa cạn. 

 - Hồ chứa Tuyên Quang: vận hành năm 2007. Hồ thủy điện Tuyên Quang có 

dung tích toàn bộ 2.260 triệu m3, là là hồ chứa đa mục tiêu, phối hợp cùng với hồ Hòa 

Bình, Tuyên Quang phòng chống lũ cho thành phố Tuyên Quang và hạ du sông Hồng, 

đồng thời tham gia đảm bảo cấp nước trong mùa cạn. 
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Bảng 10. Thông số các hồ chứa lớn trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình 

TT Thông số và chỉ tiêu Đơn vị Bản Chát Huội Quảng Lai Châu Sơn La Hoà Bình Tổng 

I Vị trí xây dựng        

 - Trên sông  Nậm Mu Nậm Mu Đà Đà Đà  

 - Tỉnh  Lai Châu Lai Châu Lai Châu Sơn La H.Bình  

2 Thuỷ văn        

 - Diện tích lưu vực km2 2017 2930 26000 43760 51700  

 - LL TB nhiều  năm m3/s 119 172 822,0 1515 1768  

 
- Tổng lượng dòng chảy 

năm 
109m3 3,75 5,42 25,95 47,63 55,83  

 - Lưu lượng lũ:         

       P=0,01% m3/s - - 25.400 47200 48400  

        P=0,1% m3/s 11090 13470 1630 28200 29300  

        P=1% m3/s 6702 8240 11700 19400 20400  

        P=5% m3/s 4440 5390 8990 14500 15400  

        P=10%  m3/s 3647 4430 8020 12600 13400  

        PMF m3/s - - 31800 60000 63000  
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TT Thông số và chỉ tiêu Đơn vị Bản Chát Huội Quảng Lai Châu Sơn La Hoà Bình Tổng 

3 Hồ chứa        

 - MNDBT m 470 470 295 215 117  

 - Mực nước chết m 430 350 270 180 104  

 - Dung tích toàn bộ 106m3 1788,2 141 1335,9 9260 9450 21974 

 - Dung tích hữu ích 106m3 1379 115,3 759,1 5971 3127 11363 

 - Dung tích chết 106m3 519,3 25,7 576,8 3289 6323 10689 

 - Dung tích ch.lũ 106m3 0 0 0 4000 3000 7000,0 

 
- Diện tích mặt hồ (ở 

MNDBT) 
km2 52,55 8,46 42,04 224,28 198,3 523,43 

4 Công trình chính        

 1. Đập dâng        

 - Loại  Bê tông Bê tông Bê tông Bê tông Đất đá  

 - Chiều cao lớn nhất m 120 100 130,2 135 128  

 2. C.trình xả lũ        

 - Năng lực xả m3/s 6750 7638 21130 36000 35400  

 - Tần xuất thiết kế % 0,1 0,1 0,01 0,01 0,01  
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TT Thông số và chỉ tiêu Đơn vị Bản Chát Huội Quảng Lai Châu Sơn La Hoà Bình Tổng 

5 Nhà máy thuỷ điện        

 1. Thông số chính        

 - Lưu lượng max m3/s 260,7 414,5 1594 2748 2400  

 - Cột nước max m 100,3 118,6 95,6 98,9 101,4  

 - Cột nước min m 65,97 64,1 67 63,5 83,98  

 - Cột nước tính toán m 87,8 96,6 79,0 84,3 88  

 - C.S đảm bảo MW 65,4 133,9 138,8 574 707 1619 

 - C.S lắp máy MW 180 480 1100 2070 1920 5750 

 - NL TB năm 106kWh 720 1914 4414 8281 9132 24462 

 2. Loại nhà máy  sau đập Ngầm sau đập sau đập ngầm  

 3. Số tổ máy tổ 2 3 4 8 8  
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Bảng 11. Thông số thủy điện trên sông Thao – Lô 

TT Thông số và chỉ tiêu Đơn vị Thác Bà Tuyên Quang Tổng 

I Vị trí xây dựng     

 - Trên sông     

 - Tỉnh     

2 Thuỷ văn     

 - Diện tích lưu vực km2    

 - LL TB nhiều  năm m3/s    

 - Tổng lượng dòng chảy năm 109m3    

 - Lưu lượng lũ:      

       P=0,01% m3/s    

        P=0,1% m3/s    

        P=1% m3/s    

        P=5% m3/s    

        P=10%  m3/s    

        PMF m3/s    

3 Hồ chứa     

 - MNDBT m 58 120  

 - Mực nước chết m 46 90  

 - Dung tích toàn bộ 106m3 2940 2260  

 - Dung tích hữu ích 106m3 2160 1699  

 - Dung tích chết 106m3    
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TT Thông số và chỉ tiêu Đơn vị Thác Bà Tuyên Quang Tổng 

      

      

 - Dung tích ch.lũ 106m3    

 - Diện tích mặt hồ (ở MNDBT) km2    

4 Công trình chính     

 1. Đập dâng     

 - Loại     

 - Chiều cao lớn nhất m    

 2. C.trình xả lũ     

 - Năng lực xả m3/s    

 - Tần xuất thiết kế %    

5 Nhà máy thuỷ điện     

 1. Thông số chính     

 - Lưu lượng max m3/s    

 - Cột nước max m    

 - Cột nước min m    

 - Cột nước tính toán m    

 - C.S đảm bảo MW    

 - C.S lắp máy MW    

 - NL TB năm 106kWh    

 2. Loại nhà máy     

 3. Số tổ máy tổ    
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Hình 10. Sơ đồ hệ thống hồ chứa lớn trên lưu vực sông Hồng 
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Hình 11. Đường quan hệ  H ~F~ W hồ Lai Châu 

 

Hình 12. Đường quan hệ  H ~F~ W hồ Sơn La 
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Hình 13. Đường quan hệ  H ~F~ W hồ Hoà Bình 

 

Hình 14. Đường quan hệ  H ~F~ W hồ Thác Bà 
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Hình 15. Đường quan hệ  H ~F~ W hồ Tuyên Quang 

 

Hình 16. Đường quan hệ  H ~F~ W hồ Huội Quảng 
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Hình 17. Đường quan hệ  H ~F~ W hồ Bản Chát 

b) Các quy trình vận hành đơn hồ và liên hồ đã ban hành 

+ Các quyết định đơn hồ chứa đã ban hành 

- Quy trình vận hành hồ Bản Chát: theo quyết định số 3471/QĐ-BCT ngày 23 

tháng 08 năm 2016 về việc ban hành quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Bản Chát 

-Quy trình vận hành hồ Thác Bà: Quyết định số 4629/QĐ-BCT ngày 

14/12/2018 về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Thác Bà 

- Quy trình vận hành hồ Thác Bà: Quyết định số 4233/QĐ-BCT ngày 

01/08/2008 về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Thác Bà 

+ Các quyết định liên hồ chứa đã ban hành 

+ Quyết định số 80/2007/QĐ-TTg  ngày 01 tháng  6  năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ  về việc Ban hành Vận hành liên hồ chứa các công trình thủy điện Hòa 

Bình, Tuyên Quang, Thác Bà trong mùa lũ hàng năm. 

+ Quyết định số 198/2011/QĐ-TTg  ngày 10 tháng  02  năm 2011 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc Ban hành Vận hành liên hồ chứa các công trình thủy điện 

Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà trong mùa lũ hàng năm và Quyết định số 

1287/2014/QĐ-TTg  ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban 

hành  sửa đổi Vận hành liên hồ chứa các công trình thủy điện Sơn La, Hòa Bình, 

Tuyên Quang, Thác Bà trong mùa lũ hàng năm. 
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+Quyết định số 1622/2015/QĐ-TTg  ngày 17 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. 

Trong quyết định này đã  bàn hành quy trình vận hành liên hồ cho 7 hồ chứa lớn trên 

lưu vực sông Hồng gồm:  Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyển Qang,   Bản 

Chát và Huội Quảng. 

+ Quyết định số 740/2019/QĐ-TTg  ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. 

Trong quyết định này đã  bàn hành quy trình vận hành liên hồ cho 7 hồ chứa lớn trên 

lưu vực sông Hồng gồm:  Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyển Qang, Bản 

Chát và Huội Quảng. 

 Hoạt dộng vận hành hồ chứa theo quyết đinh vận hành liên hồ, được tổng hợp 

đánh giá như bảng 12. 
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Bảng 12. Mực nước hồ Sơn La, Hòa Bình và Tuyên Quang vận hành thực tế trong các năm 2015-2018 

 

Thời kỳ 
Mực nước, 

lưu lượng 

Sơn La Hòa Bình Tuyên Quang 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

15/6-25/6 

Hmax QT 

(m) 
200 200 200 200 200 105 105 105 105 105,2 105,2 105,2 

HTb (cm) 18247 17787 18940 19116 8605 9388 9309 10641 9899 9812 10201 9799 

Qmax (m3/s) 1084 1472 1963 3213 603 1525 1641 1994 850 950 1210 2264 

Qtb (m3/s) 1084 1472 1963 3213 603 1525 1641 1994 587 583 662 575 

26/6-19/7 

Hmax QT 

(m) 
200 200 200 200 105 105 105 105 105 105,2 105,2 105,2 

HTb (cm) 18479 18178 19523 20538 9179 9135 9615 10649 9945 9703 10884 10308 

Qmax (m3/s) 1507 2390 3677 3525 1588 2191 3331 3977 1200 500 2350 1704 

Qtb (m3/s) 1507 2390 3677 3525 1588 2191 3331 3977 410 350 1457 546 

20/7-10/8 

Hmax QT 

(m) 
197 197 197 197 101 101 101 101 105 105,2 105,2 105,2 

HTb (cm) 19362 18722 20132 19873 9957 9727 10736 10536 11506 9729 11080 10969 

Qmax (m3/s) 3428 2367 3731 3602 3154 2184 4231 4597 2100 1200 1600 1990 
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Qtb (m3/s) 3428 2367 3731 3602 3154 2184 4231 4597 921 561 813 995 

10/8-22/8 

Hmax QT 

(m) 
209 209 209 209 110 110 110 110 115 115 115 115 

HTb (cm) 19903 19369 20944 20525 10902 9934 11288 10431 11716 10285 11690 10905 

Qmax (m3/s) 2749 2932 4805 3457 2483 3061 4085 4924 1600 1200 1900 1157 

Qtb (m3/s) 2749 2932 4805 3457 2483 3061 4085 4924 759 822 996 682 

22/8-15/9 

Hmax QT 

(m) 
213 213 213 213 115 115 115 115 118 118 118 118 

HTb (cm) 20806 19984 21359 21077 11072 10431 11403 11264 11963 11308 11999 11764 

Qmax (m3/s) 2630 2455 4063 3550 1858 2004 4864 4109 1780 1664 3400 1898 

Qtb (m3/s) 2630 2455 4063 3550 1858 2004 4864 4109 915 589 1267 689 
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2. Tài liệu các công trình lấy nước có khả năng chịu ảnh hưởng bởi các hồ chứa 

Về các công trình thủy lợi, LVS Hồng - Thái Bình có 29 hệ thống thủy nông, 

900 hồ chứa lớn và nhỏ, 1.300 đập dâng, hàng nghìn trạm bơm điện lớn nhỏ, hàng vạn 

công trình tiểu thủy nông 

Theo Tổng cục Thủy lợi, lượng nước trữ của các hồ chứa thủy điện có nhiệm vụ 

cấp nước cho sản xuất vụ đông xuân đang thiếu hụt khoảng bảy tỷ mét khối so với vụ 

đông xuân 2018-2019. Ðến nay, hồ thủy điện Lai Châu chỉ đạt 25% dung tích thiết kế, 

hồ Bản Chát 88%, hồ Sơn La 56%, hồ Thác Bà 48%, hồ Tuyên Quang 75%. Từ tháng 

1 đến 2-2020 là giai đoạn cao điểm lấy nước sản xuất vụ đông xuân, nhưng tổng lượng 

mưa trên toàn lưu vực tiếp tục thiếu hụt từ 15 - 20%. Trong giai đoạn này, dung tích 

hồ thủy điện Sơn La dự báo chỉ còn 44%, Thác Bà 52%, Tuyên Quang cũng thiếu hụt 

nhiều so với dung tích thiết kế. Ðặc biệt, trữ lượng nước của hồ Hòa Bình chỉ còn 

67%, ở mức thấp nhất trong lịch sử 30 năm đi vào vận hành, khai thác. Cùng với đó, 

lòng kênh dẫn hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình đang ngày càng bị hạ thấp, nhất là 

đoạn cửa vào sông Ðuống và trên sông Hồng, đoạn qua thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội). 

Vụ đông xuân 2019 - 2020, 11 tỉnh, thành phố khu vực trung du và đồng bằng 

Bắc Bộ có nhu cầu lấy nước từ hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình để gieo cấy 

khoảng 528,7 nghìn ha lúa, giảm 6,95 nghìn ha so vụ đông xuân trước. Qua nhận định, 

diện tích chủ động lấy nước theo lịch của Tổng cục Thủy lợi khoảng 517,6 nghìn ha, 

gồm các tỉnh Thái Bình, Nam Ðịnh, Ninh Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Hải 

Phòng và phần lớn diện tích của TP Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ. Tuy 

nhiên, diện tích có nguy cơ thiếu nước, hạn hán sẽ nhiều hơn so vụ đông xuân các năm 

trước. Diện tích gieo cấy khó khăn về lấy nước khoảng 7,4 nghìn ha, chủ yếu ở bốn địa 

phương như TP Hà Nội khoảng 4,8 nghìn ha, Bắc Ninh khoảng 550 ha, Vĩnh Phúc 1,4 

nghìn ha và Phú Thọ hơn 640 ha. Ngoài ra, có khoảng 3,7 nghìn ha gieo cấy lúa ở TP 

Hà Nội và Phú Thọ có nguy cơ bị hạn, rất khó khăn trong việc lấy nước. 

Ðể bảo đảm đủ nước cho sản xuất và sinh hoạt của người dân trong vụ đông 

xuân, Tổng cục Thủy lợi sẽ thực hiện cấp nước cho các địa phương làm ba đợt. Trao 

đổi với chúng tôi, Tổng cục trưởng Thủy lợi Nguyễn Văn Tỉnh cho biết: Ðợt 1 đã xả từ 

0 giờ ngày 20-1; trong thời gian này, mực nước tại Trạm Thủy văn Hà Nội được duy 

trì từ 1,6 m trở lên, cơ bản phục vụ các địa phương vùng ven biển. Ðợt 2 là đợt chủ 

lực, đưa mực nước cao nhất, tức là lên 2 m trong tám ngày, các địa phương sẽ lấy đủ 

nước. Ðợt 3 là đợt dự phòng, tập trung chủ yếu cho TP Hà Nội. 

Là một trong những tỉnh luôn thiếu nước trong vụ đông xuân, những năm gần 

đây, Bắc Ninh đã đầu tư xây dựng hàng loạt trạm bơm mới lấy nước từ hệ thống sông 

Ðuống, sông Thái Bình ít bị ô nhiễm để thay thế cho các hệ thống tưới tiêu cũ. Gần 

đây nhất, tỉnh xây dựng và đưa vào hoạt động Trạm bơm Tri Phương 2, xã Tri 

Phương, huyện Tiên Du, với tổng mức đầu tư 660 tỷ đồng. Trạm bơm Tri Phương 2 đi 
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vào hoạt động sẽ góp phần bảo đảm nước tưới cho gần 6.000 ha sản xuất nông nghiệp 

thuộc lưu vực Kênh Nam (Trạm bơm Trịnh Xá). Trạm bơm Yên Hậu cũng được đầu 

tư xây dựng để lấy nước từ sông Cà Lồ, tưới trực tiếp cho hơn 2.500 ha đất canh tác 

của huyện Yên Phong và một phần diện tích của huyện Ðông Anh (Hà Nội), đồng thời 

tạo nguồn cho hơn 1.700 ha đất canh tác trên địa bàn các huyện Tiên Du và thị xã Từ 

Sơn. 

Hạ lưu hệ thống sông Hồng, từ năm 2008 khi thủy điện Tuyên Quang đi vào 

hoạt động vào mùa kiệt từ tháng 1 đến tháng 4, việc lấy nước của các hệ thống thủy lợi 

luôn luôn căng thẳng, nhất là hệ thống sông Nhuệ (cống Liên Mạc), hệ thống Bắc 

Hưng Hải (cống Xuân Quan), hệ thống Bắc Đuống (cống Long Tửu) và hàng loạt các 

trạm bơm lấy nước dọc sông Lô, sông Hồng (vùng không ảnh hưởng triều) lấy nước 

khó khăn, hoặc bơm treo trõ không thể hoạt động cấp nước. 

Các công trình lấy nước bao gồm: các nhà máy nước phía hạ lưu hồ chứa, các 

cống lấy nước, trạm bơm, kênh dẫn nước… 

Bảng 13. Các công trình lấy nước trên lưu vực sông Hồng Thái Bình 

TT Hạng mục 

Địa điểm Diện tích (ha) Ghi chú 

  Thực tế 
Quy 

hoạch 

 

B GIAI ĐOẠN 2016 - 2020   62.302 104.829  

I Vùng sông Lô Gâm        

  Công trình nhỏ và kiên cố hóa 

kênh mương 

    342  

II Vùng sông Cầu - sông 

Thương 

       

  Khu Cà Lồ        

1 Trạm bơm Thanh Điềm Hà Nội 2.850 7.500 Bị ảnh hưởng 

  Khu Bắc Đuống        

2 Trạm bơm Thụy Lôi tưới Hà Nội 958 1.200  

3 Trạm bơm Liên Đàm Hà Nội 434 386  

  Công trình nhỏ và kiên cố hóa 

kênh mương 

    3.738  

III Vùng Hữu sông Hồng        
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TT Hạng mục 

Địa điểm Diện tích (ha) Ghi chú 

  Thực tế 
Quy 

hoạch 

 

  Khu sông Tích - Thanh Hà        

1 Trạm bơm Sơn Đà Hà Nội 155 1.100  

2 Trạm bơm Xuân Phú Hà Nội 935 1.301  

3 Trạm bơm Chi Lăng 2 Hà Nội 841 841  

4 Trạm bơm Đông Sơn Hà Nội 1.394 1.570  

5 Trạm bơm Đức Môn Hà Nội 504 1.841  

6 Hồ Quan Sơn Hà Nội 2.126 1.063  

  Khu sông Nhuệ        

7 Trạm bơm Chợ Lương Hà Nam 1.858 1.858  

8 Trạm bơm Điệp Sơn Hà Nam 326 1.937  

9 Trạm bơm Hồng Vân Hà Nội 5.500 5.167  

10 Trạm bơm Thanh Thùy Hà Nội 418 418  

  Khu 6 TB Nam Hà        

11 Trạm bơm Hợp Lý Hà Nam 804 1.200  

12 Trạm bơm Nhân Khang Hà Nam 754 1.125  

13 Trạm bơm Nhân Nghĩa Hà Nam 536 800  

  Khu Trung Nam Định        

14 Cống Ngô Xá Nam Định 5.088 5.088  

  Khu Nam Nam Định        

15 Cống Ngô Đồng Nam Định 1.850 3.000  

16 Cống Liêu Đông Nam Định 60 1.200  

17 Cống Múc 2 Nam Định 2.948 2.948  

  Khu Bắc Ninh Bình        
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TT Hạng mục 

Địa điểm Diện tích (ha) Ghi chú 

  Thực tế 
Quy 

hoạch 

 

18 Trạm bơm Tân Hưng Ninh Bình 1.181 1.950  

  Khu Nam Ninh Bình        

19 Trạm bơm Gia Lạc Ninh Bình 530 530  

20 Trạm bơm Đồi Thờ Ninh Bình 247 450  

21 Trạm bơm Ninh Giang Ninh Bình 167 167  

22 Trạm bơm Bạch Cừ 12 máy Ninh Bình 509 509  

23 Trạm bơm Mả Nhồi Ninh Bình 556 556  

24 Cống Biện Nhị Ninh Bình 2.010 2.500  

25 Hồ Đồng Thái Ninh Bình 300 500  

  Công trình nhỏ và kiên cố hóa 

kênh mương 

    20.881  

IV Vùng tả sông Hồng        

  Khu Bắc Hưng Hải        

1 Trạm bơm Ngọc Quan Bắc Ninh 1.620 1.080  

2 Trạm bơm Trạm Vàng Hà Nội 495 441  

3 Trạm bơm Cầu Ghẽ Hải Dương 652 652  

4 Trạm bơm Bần Hưng Yên 692 692  

5 Trạm bơm Nghĩa Đạo Bắc Ninh 630 500  

  Khu Bắc Thái Bình        

6 Cống Tịnh Xuyên Thái Bình 390 650  

7 Cống Thái Phúc Thái Bình 2.880 4.800  

8 Cống Đại Nẫm Thái Bình 3.030 5.050  

9 Cống Nhâm Lang Thái Bình 9.600 6.718  
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TT Hạng mục 

Địa điểm Diện tích (ha) Ghi chú 

  Thực tế 
Quy 

hoạch 

 

  Khu Nam Thái Bình        

10 Cống Ngô Xá Thái Bình 2.780 3.476  

1 Công trình nhỏ và kiên cố hóa 

kênh mương 

    2.114  

V Vùng hạ du sông Thái Bình        

  Khu Nam Thanh        

1 Trạm bơm Cộng Hoà Hải Dương 210 210  

  Công trình nhỏ và kiên cố hóa 

kênh mương 

    1.215  

VI Vùng sông suối ngắn Quảng 

Ninh 

       

1 Hồ Đầm Hà Động Quảng 

Ninh 

3.485 3.485  

  Công trình nhỏ và kiên cố hóa 

kênh mương 

    80  

C GIAI ĐOẠN SAU 2020   46.495 102.230  

I Vùng sông Lô Gâm        

  Công trình nhỏ và kiên cố hóa 

kênh mương 

    428  

II Vùng sông Cầu - sông 

Thương 

       

  Khu Cà Lồ        

1 Trạm bơm Nội Bài Hà Nội 871 649  

  Khu Bắc Đuống        

2 Trạm bơm Đồng Sài Bắc Ninh 318 318  

3 Trạm bơm Cống Thôn Hà Nội 850 757  
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TT Hạng mục 

Địa điểm Diện tích (ha) Ghi chú 

  Thực tế 
Quy 

hoạch 

 

4 Trạm bơm Ấp Bắc Hà Nội 4.800 8.300  

  Công trình nhỏ và kiến cố hóa 

kênh mương 

    6.074  

III Vùng Hữu sông Hồng        

  Khu sông Tích - Thanh Hà        

1 Trạm bơm Miễu Hà Nội 250 125  

  Khu sông Nhuệ        

2 Trạm bơm Duy Hải 1 Hà Nam 102 508  

3 Trạm bơm I2-VĐ9 Hà Nội 800 800  

4 Trạm bơm I2-VĐ7 Hà Nội 650 650  

5 Trạm bơm Nội Xá Hà Nội 650 650  

6 Trạm bơm Hòa Hạ Hà Nội 400 360  

7 Trạm bơm I2-14 Hà Nội 900 900  

  Khu 6 TB Nam Hà        

8 Trạm bơm Chợ Huyện Hà Nam 350 1.228  

9 Trạm bơm Nam Hà Hà Nam 940 992  

10 Trạm bơm Văn Lai 1,2 Hà Nam 387 480  

11 Trạm bơm Bái Hạ Hà Nam 256 653  

12 Trạm bơm Nam Hà Nam Định 940 992  

  Khu Trung Nam Định        

13 Trạm bơm Bái Hạ Nam Định 259 259  

14 Trạm bơm Dương Độ Nam Định 238 238  

  Khu Nam Nam Định        
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TT Hạng mục 

Địa điểm Diện tích (ha) Ghi chú 

  Thực tế 
Quy 

hoạch 

 

15 Cống Cồn Nhất Nam Định 492 1.700  

16 Cống Trệ Nam Định 1.200 1.200  

17 Cống Dầm Nam Định 140 140  

  Khu Bắc Ninh Bình        

18 Trạm bơm Thiệu Ninh Bình 520 520  

19 Trạm bơm Gia Thủy Ninh Bình 86 456  

  Khu Nam Ninh Bình        

20 Trạm bơm Đàm Khánh Ninh Bình 185 350  

21 Trạm bơm Yên Thành Ninh Bình 50 560  

22 Trạm bơm Cỗng Gõ Ninh Bình 390 450  

23 Trạm bơm Yên Lâm Ninh Bình 280 595  

24 Trạm bơm Đỉnh Đồi I Ninh Bình 371 371  

25 Trạm bơm Cầu Đầm Ninh Bình 402 225  

26 Trạm bơm Tiên Hoàng Ninh Bình 556 770  

27 Cống Lạc Thiện II Ninh Bình 1.551 1.551  

  Công trình nhỏ và kiên cố hóa 

kênh mương 

    33.932  

IV Vùng tả sông Hồng        

  Khu Bắc Hưng Hải        

1 Trạm bơm Song Giang Bắc Ninh 230 230  

2 Trạm bơm Gia Thượng Hà Nội 281 281  

3 Trạm bơm Cổ Bì Hải Dương 163 250  

4 Trạm bơm Động La Hải Dương 266 471  
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TT Hạng mục 

Địa điểm Diện tích (ha) Ghi chú 

  Thực tế 
Quy 

hoạch 

 

5 Trạm bơm Hiệp Lễ 1,2 Hải Dương 160 653  

6 Trạm bơm Đậu Hưng Yên 283 283  

7 Trạm bơm Văn Giang Hưng Yên 5.077 6.990  

8 Trạm bơm Lạc Dục Hưng Yên 650 695  

9 Trạm bơm Cảnh Lâm Hưng Yên 239 614  

  Khu Bắc Thái Bình        

10 Cống Bến Hộ Thái Bình 404 600  

11 Cống Hữu Lộc Thái Bình 844 1.252  

12 Cống Đông Linh Thái Bình 809 1.200  

13 Cống Việt Yên Thái Bình 3.857 2.301  

14 Cống Hiệp Thái Bình 7.520 5.400  

  Khu Nam Thái Bình        

15 Cống Nang Thái Bình 1.900 2.377  

16 Cống Lịch Bài Thái Bình 440 550  

17 Cống Tân Lập Thái Bình 2.800 4.000  

  Công trình nhỏ và kiên cố hóa 

kênh mương 

    3.436  

V Vùng hạ du sông Thái Bình        

  Khu Nam Thanh        

1 Trạm bơm Hoành Sơn Hải Dương 139 127  

2 Trạm bơm Thất Hùng Hải Dương 248 235  

  Công trình nhỏ và kiên cố hóa 

kênh mương 

    1.975  

VI Vùng sông suối ngắn Quảng        
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TT Hạng mục 

Địa điểm Diện tích (ha) Ghi chú 

  Thực tế 
Quy 

hoạch 

 

Ninh 

1 Công trình nhỏ và kiên cố hóa 

kênh mương 

    130  

 

3. Tài liệu về địa hình 

Hình 18 cho thấy bản đồ số độ cao DEM (25mx25m) lưu vực sông Hồng – Thái 

Bình phục vụ   nhiêm vụ xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông  Hồng – 

Thái Bình: 

 

 

Hình 18. Bản đồ cao độ số lưu vực sông Hồng – Thái Bình 

3.3.1.2. Phân tích, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập xây dựng quy trình vận hành liên 

hồ chứa 

Tình hình số liệu khí tượng thủy văn 
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Trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình việc xây dựng các trạm quan trắc các yếu 

tố khí tượng trên lãnh thổ Việt Nam được bắt đầu từ thế kỷ 20 ở Việt Nam từ năm 

1890 là trạm Hà Nội và thành lập Nha khí tượng năm 1902. 

Mạng lưới đi dần hoàn chỉnh ở Việt Nam là sau năm 1954. Năm 1890 đã bắt 

đầu đo mưa ở Hà Nội, sau đó năm 1905 ở Tuyên Quang, Hà Giang, Phủ Liễn, Lào 

Cai,... Năm 1911 đo ở Nam Định, Sa Pa,… và mãi đến năm 1920 mới mở rộng lưới 

trạm đo ra các tỉnh đồng bằng và một số nơi quan trọng ở miền núi. Đến năm 1940 tất 

cả các trạm trên lưu vực sông Hồng của Việt Nam chưa đầy 110 trạm và hầu hết các 

trạm này đều ngưng hoạt động trong thời kỳ 1946 ÷ 1954. Sau năm 1954 và nhất là 

thời kỳ năm 1960 lưới trạm đo khí tượng khí hậu được khôi phục và phát triển mạnh 

do yêu cầu của công tác trị thủy và khai thác sông Hồng. Số lượng trạm tăng lên nhanh 

chóng từ 87 trạm đo mưa năm 1939 lên 303 trạm năm 1960. Nhưng sau năm 1985 một 

số trạm ngừng không quan trắc hiện nay còn khoảng 275 trạm đo mưa trong đó có 83 

trạm đo khí hậu khí tượng. Vị trí các trạm khí tượng thuỷ văn xem bản đồ lưới trạm 

xem hình 19. 

 

Hình 19. Bản đồ lưới trạm khí tượng thủy văn trên lưu vực sông Hồng-Thái Bình 

 + Số liệu quan trắc khí tượng 

Trên hệ thống sông Hồng – Thái Bình bao gồm 51 trạm đo mưa, trong đó: 
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- Trên lưu vực sông Đà có 17 trạm đo mưa, 18 trạm trên sông Thao và 16 trạm 

trên sông Lô - Gâm. Các trạm còn lại đều có số liệu trên 40 năm và các trạm đều do 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nên chất lượng đáng tin cậy, có thể phục vụ tốt 

cho tính toán mô hình dự báo thủy văn cho các trạm thủy văn trên lưu vực sông Hồng 

– Thái Bình Bảng 14. 

Bảng 14. Danh sách các trạm đo mưa trên lưu vực hệ thống sông Hồng – Thái Bình 

TT Tên trạm Tỉnh K.độ V.Độ Thời gian quan trắc 

I Lưu vực sông Đà 

1 Mường Tè Lai Châu 10250 2222 1/2/1961-nay 

2 Sìn Hồ Lai Châu 10314 2222 1/3/1961-nay 

3 Tam Đường Lai Châu 10329 2225 1/5/1973-nay 

4 Than Uyên Lai Châu 10353 2157 1/2/1961-nay 

5 Điện Biên Điện Biên 10300 2122 1/6/1958-nay 

6 Lai Châu Điện Biên 10309 2204 1/4/1956-nay 

7 Pha Đin Điện Biên 10331 2134 1/1/1964-nay 

8 Tuần Giáo Điện Biên 10325 2135 1/1/1961-nay 

9 Bắc Yên Sơn La 10425 2115 1/6/1973-nay 

10 Cò Nòi Sơn La 10409 2108 1/1/1964-nay 

11 Mộc Châu Sơn La 10441 2050 1/6/1961-nay 

12 Phù Yên Sơn La 10438 2116 1/1/1961-nay 

13 Quỳnh Nhai Sơn La 10334 2151 1/2/1961-nay 

14 Sơn La Sơn La 10354 2120 1/12/1960-nay 

15 Sông Mã Sơn La 10344 2104 1/1/1962-nay 

16 Vạn Yên Sơn La 10444 2003 1/1/2000-nay 

17 Yên Châu Sơn La 10418 2103 1/1/1961-nay 

II Lưu vực sông Thao 

1 Bắc Hà Lào Cai 10417 2232 01/02/61-nay 

2 Lào Cai Lào Cai 10358 2230 
01/05/55- 1/1/1979, 

1/11/1994-nay 

3 Phố Ràng Lào Cai 10428 2214 01/06/74-nay 

4 Sa Pa Lào Cai 10349 2221 01/10/57-nay 

5 Lục Yên Yên Bái 10443 2206 01/01/61-nay 

6 Mù Căng Chải Yên Bái 10403 2152 01/05/62-nay 

7 Văn Chấn Yên Bái 10431 2135 01/01/61-nay 

8 Yên Bái Yên Bái 10452 2142 01/09/55-nay 

9 Bắc Cạn Bắc Cạn 10550 2209 01/08/56-nay 
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TT Tên trạm Tỉnh K.độ V.Độ Thời gian quan trắc 

10 Chợ Rã Bắc Cạn 10543 2227 01/06/61-nay 

11 Ngân Sơn Bắc Cạn 10559 2226 01/05/61-nay 

12 Định Hoá Thái Nguyên 10538 2155 01/02/61-nay 

13 Thái Nguyên Thái Nguyên 10550 2136 01/10/58-nay 

14 Minh Đài Phú Thọ 10503 2110 01/06/72-nay 

15 Phú Hộ Phú Thọ 10514 2127 01/05/62-nay 

16 Việt Trì Phú Thọ 10525 2118 01/12/60-nay 

17 Tam Đảo Vĩnh Phúc 10539 2128 01/12/61-nay 

18 Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 10536 2119 01/01/60-nay 

III Lưu vực sông Lô - Gâm 

1 Bắc Mê Hà Giang 10522 2244 01/01/64-nay 

2 Bắc Quang Hà Giang 10452 2230 01/06/61-nay 

3 H-su Phì Hà Giang 10441 2245 01/07/56-nay 

4 Hà Giang Hà Giang 10458 2249 01/07/56-nay 

5 Chiêm Hoá Tuyên Quang 10516 2209 01/01/61-nay 

6 Hàm Yên Tuyên Quang 10502 2204 01/01/61-nay 

7 Tuyên Quang Tuyên Quang 10513 2149 01/01/60-nay 

8 Bảo Lạc Cao Bằng 10540 2257 01/01/61-nay 

9 Cao Bằng Cao Bằng 10615 1140 01/08/56-nay 

10 Nguyên Bình Cao Bằng 10557 2239 01/01/61-nay 

11 Trùng Khánh Cao Bằng 10631 2250 01/01/61-nay 

12 Bắc Sơn Lạng Sơn 10619 2154 01/12/62-nay 

13 Đình Lập Lạng Sơn 10706 2132 01/01/63-nay 

14 Hữu Lũng Lạng Sơn 10621 2130 01/02/61-nay 

15 Lạng Sơn Lạng Sơn 10646 2150 01/10/55-nay 

16 Thất Khê Lạng Sơn 10628 2215 01/01/60-nay 

 

+ Số liệu trạm thủy văn 

Trên lưu vực hệ thống lưu vực sông Hồng – Thái Bình bao gồm 31 trạm thủy 

văn, trong đó: sông Đà có 15 trạm, sông Thao có 4 trạm và sông Lô-Gâm có 12 trạm. 

Số liệu các trạm đều do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nên chất lượng đáng tin 

cậy, có thể phục vụ tốt cho tính toán mô hình dự báo thủy văn cho các trạm thủy văn 

trên lưu vực hệ thống sông Hồng – Thái Bình  Bảng 15. 
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Bảng 15. Danh sách các trạm thủy văn trên lưu vực hệ thống sông Hồng – Thái Bình 

TT Tên trạm Sông Tỉnh Kinh độ Vĩ độ 
Thời kỳ quan 

trắc 

I Lưu vực sông Đà 

1 Bản Yên Nậm nưa Lai Châu 1030200 211600 1/1/1976-nay 

2 Lai Châu Đà Lai Châu 1031007 220446 1/1/1957-nay 

3 Mường Tè Đà Lai Châu 1023700 222815 1/1/1962-nay 

4 Nà Hừ Nậm Bum Lai Châu 1025220 222230 1/1/1968-nay 

5 Nậm Giàng Nậm na Lai Châu 1030934 221517 1/1/1965-nay 

6 Nậm Mức Nậm mức Lai Châu 1031752 215241 1/1/1961-nay 

7 Quỳnh Nhai Đà Sơn La 1033330 215026 1/1/1962-nay 

8 Tạ Bú Đà Sơn La 1040312 212654 1/1/1961-nay 

9 Tạ Khoa Đà Sơn La 1042128 211228 1/1/1965-nay 

10 Vạn Yên Đà Sơn La 1044233 210406 1/1/1959-nay 

11 Xã Là Mã Sơn La 1035518 205610 1/1/1961-nay 

12 Bãi Sang Bãi sang Hoà Bình 1050335 204524 1/1/1960-nay 

13 Hưng Thi Bôi Hoà Bình 1054028 203058 1/21/1962-nay 

14 Hoà Bình Đà Hoà Bình 1051953 204917 1/1/1956-nay 

15 Lâm Sơn Bùi Hoà Bình 1053017 205220 1/1/1970-nay 

II Lưu vực sông Thao 

1 Bảo hà Lào Cai  1042107 221022 07/11/57-nay 

2 Lào cai Lào Cai  1035751 223014 01/01/56-nay 

3 Xuân tăng Lào Cai  1040312 222530 01/01/80-nay 

4 Phú thọ Phú Thọ  1051335 212356 01/01/56-nay 

III Lưu vực sông Lô - Gâm 

1 Đạo đức  Lô Hà Giang 1054546 224645 01/01/72-nay 

2 Bắc mê Gâm Hà Giang 1052200 224400 01/01/80-nay 

3 Vĩnh tuy Lô Hà Giang 1045308 221600 01/01/66-nay 

4 Bắc quang Lô Hà Giang 1045223 222946 08/09/59-nay 

5 
Chiêm hoá 2 Gâm 

Tuyên 

Quang 1051500 220500 01/01/73-nay 

6 
Ghềnh gà Lô 

Tuyên 

Quang 1051120 215140 01/01/66-nay 

7 
Hàm yên Lô 

Tuyên 

Quang 1050517 220314 01/01/58-nay 

8 
Na hang Gâm 

Tuyên 

Quang 1052328 222140 01/01/62-nay 
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TT Tên trạm Sông Tỉnh Kinh độ Vĩ độ 
Thời kỳ quan 

trắc 

9 
Tuyên 

quang Lô 

Tuyên 

Quang 1051307 214920 01/01/56-nay 

10 Việt trì Lô Phú Thọ 1052552 211742 01/01/56-nay 

11 Vụ quang Lô Phú Thọ 1051430 203530 01/01/72-nay 

12 Bảo lạc Gâm Cao Bằng 154035 225727 01/01/60-nay 

1. Số liệu mặt cắt hồ và bổ sung mặt cắt 

➢ Mặt cắt trên sông Hồng 

Sông Thao được coi là dòng chính của sông Hồng. sông này bắt nguồn từ hồ 

đại lý ở độ cao gần 2000 m trên đỉnh nguỵ sơn thuộc tỉnh vân nam - trung quốc, theo 

hướng tây bắc - đông nam chảy qua tỉnh vân nam rồi đổ vào nước ta tại vùng biên giới 

việt - trung thuộc huyện bát xát tỉnh lào cai, tiếp tục chảy qua lào cai, yên bái, hà nội, 

hưng yên, rồi đổ ra vịnh bắc bộ tại cửa ba lạt. phần thượng lưu của sông Hồng nằm 

trong lãnh thổ trung quốc được gọi là sông nguyên, đoạn trung lưu từ nơi chảy vào 

nước ta (phố lu) đến việt trì được gọi là sông Thao và tại việt trì sông Thao hợp lưu 

với sông Đà, Lô Gâm rồi chảy ra biển Đông tại cửa Ba Lạt được gọi là sông Hồng. từ 

nguồn đến cửa sông ba lạt sông Hồng dài 1126 km, trong đó 556 km chảy trong lãnh 

thổ nước ta. 

 Mặt cắt trên sông Thao được đo đạc từ trạm thủy văn Yên Bái đến của Ba Lạt 

được chia làm các đoạn : 

- Đoạn 1 từ Yên Bái đến ngã ba nhập lưu với sông Đà tại hạ lưu trạm thủy văn 

Trung Hà  kéo dài  26km  bao gồm 25 mặt cắt ngang,  khoàng cách  giữa hai mặt cắt là 

1km, đoạn sông này có mật độ mặt cắt khá dày. Độ rộng trung bình tại các mặt cắt trên 

sông Hồng đoạn từ Yên Bái đến Trung Hà  khoảng 1000m, đoạn này sông  mang tính 

chất của sông miền núi, chủ yếu là lòng chính không có bãi. 

- Đoạn 2: Được tính từ hạ lưu trạm Trung Hà đến cửa Ba Lạt, đoạn sông này 

dài 229 km được đo đạc gồm  152 mặt cắt ngang, trung bình khoảng cách giữa hai mặt 

cắt 1.5km,  khoảng cách mặt cắt đảm bảo việc mô phỏng tính toán thủy lực. Đoạn sông 

tính từ Trung Hà đến cửa Ba Lạt, có độ rộng mặt cắt khá lớn, càng về phía của biển 

mặt cắt càng được mở rộng, độ rộng của các mặt cắt lên tới 3000 m cả phần lòng chính 

và bãi tràn.  Đặc điểm các mặt cắt ở vùng hạ du mang đặc điểm của mặt cắt sông vùng 

đồng bằng, được chia thành 2 phần khá rõ phần lòng chính và phần bãi tràn, vào mùa 

kiệt, lượng nước chủ yếu chảy trong lòng chính,  vào mùa lũ  lượng nước có thể ngập 

cả bãi tràn để đáp ứng khả năng lũ trên sông.   
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Hình 20. Mặt cắt ngang đại diện sông Hồng-Đoạn 1 

 

Hình 21. Mặt cắt ngang đại diện sông Hồng-Đoạn 2 
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➢ Mặt cắt trên Sông Đà 

Sông Đà là nhánh sông cấp I lớn nhất của sông Hồng, có diện tích lưu vực 

52900km2, diện tích thuộc địa phận nước ngoài là 26100km2, trong nước là 26800 

km2. Chiều dài dòng sông là 1010km, chảy qua địa phận Việt Nam là 570km. Sông Đà 

chảy theo hướng Tây Bắc, Đông Nam gần song song với dòng chính sông Hồng, gần 

tới Hoà Bình mới chuyển hướng lên phía Bắc đổ vào sông Hồng tại Trung Hà, cách 

Việt trì 15km về phía hạ lưu. 

Trên sông Đà tại thị xã Hoà Bình đã xây dựng hồ chứa Hoà Bình và đã hoạt 

động từ 1991 hồ có Whữu ích = 5,9 triệu m3,Wphòng lũ = 4,9 triệu m3, công suất phát 

điện 1920MW và đã hoạt động từ năm 1991. Đoạn sau nhà máy thủy điện Hoà Bình 

lòng sông có mở rộng hơn; nhưng diện tích lưu vực lại hẹp lại trên chiều dài 45km từ 

Hoà Bình về đến Trung Hà độ dốc trung bình là 0,1m/km. 

 Mặt cắt trên sông Đà được đo đạc từ vị trí trạm thủy văn Mường Tè đến ngã ba 

Trung Hà và sông Nậm Na được chia làm 4 đoạn như sau: 

- Đoạn 1: từ thượng nguồn sông Nậm Na thuộc xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh 

Lai Châu đến hồ thủy điện sông Nậm Na dài 36km bao gồm 18 mặt cắt ngang sông, 

khoảng cách giữa các mặt cắt là 2km, độ rộng trung bình các mặt cắt trên sông Nậm 

Na là 500m.  

- Đoạn 2: Đoạn từ Mường Tè đến hồ Sơn La dài 60 km gồm 30 mặt cắt ngang 

sông, chiều rộng trung bình của các mặt cắt ngang sông là 450m, có những vị trí tại đó 

độ rộng sông lên tới hơn 1000m MC1, MC2 (Phụ lục mặt cắt). 

- Đoạn 3: từ trạm Thủy văn Tạ Bú (hồ Sơn La) đến Hồ Hòa Bình dài 120km với 

khoảng cách giữa 2 mặt cắt là 2km với 60 mặt cắt ngang sông, độ rộng lòng sông giảm 

dần từ phía hồ Sơn La đến Hồ Hòa Bình. Có nơi mặt cắt ngang sông rộng 1000m – 

2000m, về gần phía hồ Hòa Bình độ rộng mặt cắt ngang sông giảm dần 500m – 600m. 

- Đoạn 4: từ đập Hòa Bình đến ngã ba nhập lưu với sông Hồng tại hạ lưu trạm 

thủy văn Trung Hà. Đoạn sông có chiều dài là 55,4 km, được khảo sát tổng số là 50 

mặt cắt ngang, trung bình 2.5km có một mặt cắt.  Đặc điểm của mặt cắt sông Đà  lòng 

chính hẹp, không có bãi tràn. Độ rộng trung bình tại mặt các mặt cắt đoạn sông khảo 

sát tương ứng là 1500m. 
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 Hình 

22. Mặt 

cắt 

ngang đại diện sông Đà 

➢ Mặt cắt trên Sông Lô- Gâm 

Được bắt nguồn từ cao nguyên Vấn Quý của Trung Quốc chảy vào Việt Nam 

tại Thanh Thủy (Hà Giang) và nhập lưu với sông Hồng tại Việt Trì, sông dài 464km, 

trong đó ở Việt Nam dài 354km. 

Dòng chính sông Lô ở địa phận Trung Quốc có tên là Bàn Long chảy vào Việt 

Nam tại Thanh thủy sông chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam đến thị xã Hà Giang 

thì chuyển thành Bắc - Nam. 

Sông Lô có nhiều nhánh sông lớn phân bố dạng hình quạt như sông Gâm, sông 

Chảy và sông Phó Đáy, toàn bộ hệ thống được gọi là sông Lô-Gâm. 

Trên sông Lô mặt cắt  được đo từ  thị xã Tuyên Quang xuống nhập lưu với sông 

Hồng. Tổng chiều dài  đoạn sông đo đạc mặt cắt 90km tương ứng đo đạc 40 mặt cắt. 

Thượng nguồn sông hẹp độ rộng trung bình của mặt cắt khu vực này vào khoảng 

300m, từ vị trí hợp lưu với sông Gâm (cách thị xã tuyên Quang 10km về phía thượng 

lưu) về tới Việt Trì lòng sông mở rộng dần trung bình đoạn sông này mặt cắt có độ 

rộng tương ứng 100m. Sông Lô mang đặc tính của sông miền núi lòng sông có độ dốc 

lớn, nhiều thác gềnh,  tuy  độ dốc lòng sông giảm về phía hạ lưu trước khi nhập với 

sông Hồng. 
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Hình 

23. Mặt 

cắt 

ngang đại diện sông Lô 

Trong kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2018, đã tiến hành đo đạc bổ 

sung các mặt cắt ngang như sau:  

- Đoạn 1: phú thọ -hà nội: đo đạc bổ sung 29 mặt cắt.  

- Đoạn 2: phú thọ - vĩnh phúc -hà nội: đo đạc bổ sung 34 mặt cắt.  

- Đoạn 3 hà nội - hưng yên: đo đạc bổ sung 36 mặt cắt.  

- Đoạn 4 hà nội - hưng yên- hà nam- nam định- thái bình: đo đạc bổ sung 28 mặt 

cắt. 

3.3.2. Đánh giá vai trò các hồ chứa trong vận hành hồ 

+ Hồ Lai Châu 

a. Vị trí: Sông Đà, Xã Nậm Hằng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (thuộc tuyến Nậm 

Nhùn), bản Mường Teng có tọa độ 22o07’B và 102o57’Đ, cách thị xã Mường Lay (Thị 

xã Lai Châu cũ) khoảng 20km về phía Tây. Vùng hồ chứa gồm một phần đất tự nhiên 

của 8 xã, thị trấn thuộc huyện Mường Tè, xã Nậm Hằng, xã Mường Mô, Can Hồ, thị 

trấn Mường Tè, Bum Tở, xã Nậm Khao, Mường Tè và Mù Cả. 

b. Thông số công trình 

- Flv     : 26000 km2 

- Qo     : 854 m3/s 

- Qmaxp% với p= 0,01%  : 22259 m3/s 

  0,1%   : 15075 m3/s 

  1%   : 11974 m3/s 

  5%   : 9677 m3/s 
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  10%   : 8623 m3/s 

  PMF   : 27823 m3/s  

- Chế độ điều tiết   : ngày 

- MNDBT    : +295m 

- MNDGC ứng với lũ 0,01% : +296,13 m 

- MNKT ứng với lũ PMF  : +302,7 m 

- MNC    : +270 m 

- Vtb     : 1215 x 106m3 

- Vhi     : 711 x 106m3 

- Pplũ     : 0 

- MNDBT    : 39,63 km2 

- Đập dâng- Loại: Beton trọng lực 

- Độ cao lớn nhất: 120 m 

- Công trình xả lũ 

+ Qxảmax  : 19510 m3/s 

+ Xả sâu  : 8 x (6x8m) = n(b x h) 

   Ngưỡng xả  : +235 m 

+ Xả mặt  : 4 khoang x (6 x 17) 

   Ngưỡng xả  : +278 m 

- Nhà máy Thủy điện 

+ Qmax   : 1732 m3/s 

+ Hmax   : 96,5 m 

+ Hmin   : 66,89 m 

+ Htt   : 80,66 m 

+ Nđb   : 136 MW 

+ Nlm   : 1200 MW 

+ Eo   : 4,704 x 109 kwh 

+   Hồ Sơn La 

a. Địa điểm xây dựng: Xã Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. 

Tọa độ: 130o59’48’’ Đ; 21o29’48’’ B 
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b. Nhiệm vụ công trình 

+ Cung cấp nguồn điện năng để phát triển kinh tế xã hội, phục vụ công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước. 

+ Góp phần chống lũ về mùa mưa và cung cấp nước về mùa kiệt cho đồng bằng 

Bắc bộ. 

c. Cấp công trình và tiêu chuẩn thiết kế 

1) Cấp công trình: Cấp đặc biệt 

2) Tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật thủy điện Sơn La riêng. 

3) Tiêu chuẩn thiết kế công trình tạm đê quây và kênh dẫn dòng thi công Thủy điện 

Sơn La TCXDVN 315-2004. 

d. Các thông số, chỉ tiêu chính 

1) Thủy văn 

Flv = 43760 km2 

Qo = 1532 m3/s 

Wo = 48,32 tỷ m3 

Qmax p  với p = 0,01% = 47700 m3/s 

  = 0,1% = 28600 m3/s 

  = 1% = 19600 m3/s 

  = 5% = 14600 m3/s 

  = 10% = 12700 m3/s 

QPMF  = 60.000 m3/s 

2) Hồ chứa 

- Chế độ điều tiết  : năm 

- MNDBT   : +215m 

- MNGC Lũ 0,01%  : +217,83 m 

 Lũ PMF  : +228,07 m 

- MNC   : +175 m 

- Vtb    : 9260 x 106 m3/s 

- Vhi    : 6504 x 106 m3/s 

- Vcl    : 4000 x 106 m3/s 

- F mặt hồ ứng MNDBT : 224 km2 
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3) Công trình chính 

- Đập dâng 

+ Loại: Beton trọng lực một phần công nghệ thi công beton đầm lăn RCC, sử 

dụng cát xay và tro bay Phả Lại đã qua xử lý. 

+ Chiều cao lớn nhất: 138,1 m 

- Công trình xả lũ 

+ Yêu cầu xả lớn nhất: 34780 m3/s 

+ Tần suất thiết kế: 0,01% 

• Xả sâu 

+ Số lỗ xả (b x h)  : 12(6 x 10m) 

+ Cao trình ngưỡng xả  : +145m 

• Xả mặt 

+ Số khoang xả (b x h)  : 6(15 x 13)  

+ Cao trình ngưỡng xả  : +197,8m 

4) Nhà máy thủy điện 

- Thông số chính 

+ Qmax   : 3462 m3/s 

+ Cột nước max : 101,6 m 

+ Cột nước min : 56,4 m 

+ Cột nước tính toán : 78 m 

+ Nbđ (kể cả tăng cho TĐ Hòa Bình 121 MW): 639 MW 

 + Nlm   : 2400 MW 

 + Eo (kể cả tăng cho TĐ Hòa Bình 1264 x 106kwh: 10227 x 106kwh 

- Loại nhà máy: chân đập 

- Số tổ máy: 6 tổ 

+ Hồ Hòa Bình 

a. Vị trí: Phường Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình 

Tọa độ:  105o19’35’’ Kinh Đông 

  20o48’29’’ Vĩ Bắc 

b. Nhiệm vụ cơ bản của Thủy điện Hòa Bình: 5 nhiệm vụ 
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+ Chống lũ cho Đồng bằng Bắc bộ với p = 1%. Đảm bảo mực nước tại trạm Hà Nội 

Hmax  +13,30m (lũ 1971, 1945). 

+ Phát điện: Khai thác sản lượng điện 8,16 tỷ kwh với Nlm = 1920 MW năm nước 

trung bình; năm nhiều nước có thể đạt tới 10,20 tỷ kwh; với năm ít nước có thể đạt 5,3 

tỷ kwh. Đảm bảo công suất phát điện p = 95%. 

+ Tưới: Đảm bảo Qtb ngày đêm  680 m3/s cho phía hạ lưu. Nâng cao tần suất đảm 

bảo cho cây trồng mùa đông từ p = 75% lên p= 95%. 

+ Chống xâm nhập mặn cho các công trình lấy nước trong hệ thống tưới vùng ảnh 

hưởng của thủy triều. 

+ Giao thông thủy: Đảm bảo Qgiaothông  550 m3/s cho phía hạ lưu. Tăng chiều sâu vận 

tải thủy để mùa cạn tàu 1000 T có thể đi lại trên sông Hồng và sông nhánh. 

Ngày 6-XI- 1979 khởi công xây dựng công trình thủy điện Hòa Bình. 

Ngày 12- I- 1983 ngăn sông Đà đợt 1 

Ngày 9- I- 1986 ngăn sông Đà đợt 2 

Ngày 20- XII- 1994 khánh thành nhà máy Thủy điện Hòa Bình (ngày 4- IV- 

1994 tổ máy số 8 hòa lưới điện quốc gia). 

c. Các thông số chính của hồ chứa Thủy điện Hòa Bình 

- Cao trình đỉnh đập  : +123m 

- Mực nước dâng bình thường: +115m (+117m) 

- Mực nước gia cường: +120m (+122m). Năm 2002, sau trận lũ lịch sử 1996 trên sông 

Đà, tính lại Qmax ứng với p = 0,01% tại trạm Hòa Bình là 49000 m3/s (không phải là 

37800 m3/s) đã xử lý bằng cách nâng cao lõi sét của đập lên + 122,50m nên mực nước 

gia cường đạt ở +122m. 

- Mực nước chết: +85m, +80m, +75m 

Trong đó: + 85m: mực nước trước lũ, giai đoạn đầu tiên. 

  + 80m: mực nước chết 

  + 75m: mực nước giới hạn thấp nhất mà nhà máy có thể hoạt động được. 

- Dung tích chết: 3,80 tỷ m3, ứng với Hc = +80m 

- Dung tích toàn bộ: 9,45 tỷ m3 

- Dung tích hữu ích: 5,65 tỷ m3 

- Dung tích chống lũ: 5,60 tỷ (ở +88m - +120m); 6,20 tỷ m3 (ở +88m - +122m) 

- Công suất lắp máy: 1920 MW 
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- Điện lượng trung bình năm: Eo = 8,16 tỷ Kwh 

- Flv = 51700 km2 

- Wo = 57,2 km3 (Wo lũ = 44,2 km3) 

- Qo  = 1800 m3/s 

- Qmax P% (m3/s): 

p = 0,01% (TK 1978): 37800 m3/s 

p = 0,01% (Tính toán lại năm 2002): 49000 m3/s 

- Tổng lưu lượng xả, m3/s ở Hmax= +122m: 38900 m3/s 

- Tổng lưu lượng xả, m3/s ở Hmax= +120m: 35400m3/s 

- X0 = 1960 mm/năm 

- X1max = 224 mm/ngày 

- Số ngày mưa trung bình năm 154 ngày 

- Diện tích mặt thoáng, km2 

 + Ở mực nước +115m : 208 km2 

 + Ở mực nước chết +80: 117 km2 

 + Ở mực nước tháo sâu nhất, cao độ +75m: 107km2 

 + Ở mực nước trước lũ +85m: 128 km2  

- Mực nước hạ lưu (chưa tính đến xói lở) 

 + Tối đa khi có lũ p = 0,01% là +27,5m 

 + Khi nhà máy làm việc với toàn bộ công suất (Q = 2320 m3/s) là +17,4m 

 + Tối thiểu khi xả lưu lượng 1 tổ máy (Q = 300m3/s) là +13,5m. Dòng chảy vào 

tuabin trung bình nhiều năm là 41,5 km3. 

- Các công trình xả lũ: gồm xả mặt và xả sâu. 

+ Công trình xả sâu, gồm 12 cửa x 6 x 10m 

• Cao độ ngưỡng vào: +56m, được đóng, mở bằng các van cùng với máy nâng 

thủy lực đặt ở khoang có cao trình: +82m trong thân đập tràn. Cửa van sửa chữa 

sự cố là cửa phẳng trượt được đóng, mở bằng cần trục chân dê chạy trên mặt cầu 

giao thông. Trong 12 cửa có 4 cửa đóng, mở từng phần, 8 cửa đóng, mở toàn 

phần. Các cửa này với kết cấu cửa và thiết bị nâng cửa đã được trang bị đồng bộ 

cả 12 cửa hoặc đóng từng cửa độc lập hoặc đồng bộ 12 cửa. 

Thời gian thao tác mở 1 cửa 16 phút, đóng xong 1 cửa 20 phút. 
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• Khả năng của 12 cửa xả đáy 

khi  H = +88m, Qxả = 14100m3/s 

 H = +120m, Qxả = 21900m3/s 

 H = +122m, Qxả = 22400m3/s 

+ Công trình xả mặt: gồm 6 cửa: 15 x 6m, dạng Ophixirov 

• Cao độ ngưỡng tràn: +102m; cửa van đóng, mở là cửa cung đóng, mở toàn 

phần bằng cần trục chạy trên mặt cầu giao thông. Cửa van có kích thước 15 x 

15m, trọng lượng cửa van 160 tấn, thời gian nâng hạ 1 cửa không ít hơn 30 

phút. Thời gian đóng, mở hết các cửa là 3 – 5 giờ. 

• Khả năng xả mặt của 6 cửa 

Khi  H = +120 m : 13500 m3/s 

 H = +122 m : 16500 m3/s 

- Xả lũ qua nhà máy thủy điện kết hợp phát điện. Mỗi tổ máy sử dụng Qmax=300 m3/s 

(Qmin = 200 m3/s). 8 tổ máy sử dụng Qmax= 2400 m3/s. 

- Đập tràn xả lũ bằng beton nằm ở bở trái gồm 6 khoang tràn. Độ rộng mỗi khoang là 

15m, đóng mở bằng van cung. Sau đập có dốc nước dài 400m, thiết kế tiêu năng kiểu 

mũi phun và các mố tiêu năng. Bên dưới có 2 tuy nen xả nước. 

- Kích thước hồ chứa 

 + Chiều dài theo dòng sông: 230 km 

 + Chiều rộng trung bình ở MNDBT: 1km 

 + Độ sâu trung bình ở MNDBT: 50m 

- Nhà máy thủy điện: Nhà máy thủy điện ngầm nằm ở bờ trái, dài 275m, rộng 10,5m. 

Có 8 đường hầm dẫn nước vào tuabin và 4 đường hầm dẫn nước ra, 3 ống xả ra kênh 

và 1 ống dẫn vào phía trái của đập xả. 

 + Cột áp, m: 

• Lớn nhất: 105 m 

• Bình quân theo công suất (cột nước thực): 81m 

• Cột nước tính toán: 88m 

• Cột nước nhỏ nhất (cột nước thực): 60,5m 

+ Nlm, MW: 1920 

+ Số lượng tổ máy: 8 

+ Công suất 1 tổ máy, N1 tổ: 240 MW 



93 

 

+ Công suất đảm bảo, MW: 500 

Trạm phân phối điện ngoài trời nằm ở bờ phải kích thước 105 x 408m. Âu tàu 

nằm bên bờ trái gồm 2 âu trên và dưới, kích thước 15 x 110m (về sau không thực 

hiện). 

Về mùa cạn, lưu lượng xả qua tua bin xác định theo điều kiện: Hàng năm, tháo 

hồ đến mực nước trước lũ và chỉ những năm ít nước để nhận được công suất đảm bảo             

Nđb = 500 MW, hồ chứa mới tháo đến mực nước chết. Đồng thời, để đảm bảo lưu 

lượng yêu cầu tối thiểu tại Sơn Tây cho tưới, lưu lượng xả qua Hồ Hòa Bình không 

được bé hơn trị số dưới đây:  

Tháng I II III IV 

Q xả tối thiểu (m3/s) 507 910 607 663 

Đặc trưng  các hồ chứa trên  sông Nậm Mu a. Địa điểm xây dựng: Trên sông 

Nậm Mu thuộc địa phận xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 

Cấp công trình: Cấp I 

b. Nhiệm vụ 

- Cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia phục vụ phát triển kinh tế xã hội 

- Đảm bảo cấp đủ dòng chảy tối thiểu trong mùa cạn (ghi trong qui trình vận 

hành hồ). 

c. Các thông số hồ chứa 

- Flv   : 1929 km2 

- Qo   : 116,5 m3/s 

- Qmaxtk p= 0,1% : 11981 m3/s 

- QmaxKT p= 0,02% : 16380 m3/s 

- hồ ở MNDBT  : 60,50 km2 

- MNDBT  : +475,0 m 

- MNC  : +431,0 m 

- Vtb   : 2137,7 x 106 m3 

- Vc   : 435,3 x 106 m3 

- Vhi   : 1702,4 x 106 m3 

- Đập dâng- Loại : Beton đầm lăn 

+ Cao trình đỉnh  : +482,0 m 

+ Độ cao lớn nhất : 130,0 m  
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- Công trình xả lũ  

+ Tràn xả mặt có cửa van cung : Thực dụng 

+ Cao độ ngưỡng tràn  : +460,0 m 

+ Số lượng và kích thước cửa van : n x B x H = 4(15 x 15) m 

+ MNLKT    : +479,68 m 

+ MNLTK    : +477,31 m 

+ Năng lực xả lũ kiểm tra 0,02% : 10059 m3/s 

+ Năng lực xả lũ thiết kế 0,1% : 8382,0 m3/s 

- Tuyến năng lượng 

+ Cửa lấy nước   : kiểu trước đập 

+ Số lượng khoang   : 2 

+ Cao độ ngưỡng cửa lấy nước : +415,5 m 

+ Kiểu van sửa chữa   : Phẳng- Trượt 

+ Kích thước van sửa chữa  : B x H = (4,7 x 6,0) m 

+ Kiểu van vận hành, sự cố  : Phẳng- Bánh xe 

+ Kích thước van vận hành  : B x H = (4,7 x 6,0) m 

- Đường ống áp lực 

+ Số đường ống    : 2 

+ Chiều dài đường ống   : 118,0 m 

+ Đường kính trong ống Do  : 6,0 m 

+ Cao trình tim ống tại cửa lấy nước : +420,5 m 

+ Cao trình tim ống tại cửa vào tuabin : +361,7 m 

- Nhà máy Thủy điện 

+ Qmax    : 273,3 m3/s 

+ Hmax    : 106,9 m 

+ Htt    : 90,0 m 

+ Hmin    : 59,2 m 

+ Nlm    : 220 MW 

+ Nđb    : 74,70 MW 

+ Eo (không kể tăng thêm cho Sơn La và Hòa Bình): 780,7 x 106 kwh 
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+ Số tổ máy   : 2 tổ 

- Kênh xả hạ lưu nhà máy 

+ Chiều dài theo tim  : 223m 

+ Chiều rộng đáy  : 38,4 – 18 m 

+ Cao độ đáy   : +364,0 m 

+ Thủy điện Huội Quảng 

a. Địa điểm xây dựng: Cụm đầu mối công trình nằm  trên sông Nậm Mu, thuộc địa 

phận xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Khu vực nhà máy và trạm phân 

phối điện ngoài trời thuộc địa phận xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. 

- Cấp công trình: Cấp I 

b. Nhiệm vụ công trình 

- Cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia phục vụ phát triển kinh tế xã hội. 

- Đảm bảo dòng chảy tối thiểu cho hạ du trong mùa cạn (ghi trong qui trình vận hành 

hồ). 

c. Các thông số hồ chứa 

- Flv   : 2824 km2 

- Qo   : 158,10 m3/s 

- Qmaxtk p= 0,10% : 10883 m3/s 

- QmaxKT p = 0,02% : 13008 m3/s 

- MNDBT  : 8,7 km2 

-  MNDBT  : +370,0 m 

- MNC  : +368,0 m 

- Vtb   : 184,2 x 106 m3 

- Vc   : 167,9 x 106 m3 

- Vhi   : 16,3 x 106 m3 

- Đập dâng: loại Beton trọng lực 

+ Cao trình đỉnh : +374,0 m 

+ Chiều cao lớn nhất: 104,0 m 

- Công trình xả lũ 

+ Tràn xả mặt có cửa van cung : M/C thực dụng 

+ Cao độ ngưỡng tràn  : + 354,15 m 
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+ Số lượng và kích thước cửa van : n x B x H = 6(15x 15,85) m 

+ MNLTK    : +370,0 m 

+ MNLKT    : +371,77 m 

+ Năng lực xả lũ tk 0,10%  : 10883 m3/s 

+ Năng lực xả lũ KT 0,02% : 12908 m3/s 

- Tuyến năng lượng 

+ Cửa lấy nước   : bên bờ;   Kiểu: hở 

+ Đường dẫn, kiểu   : đường hầm;    

+ Số lượng    : 2 cái 

+ Đường kính   : 7,5 m 

+ Chiều dài theo mặt bằng (cửa lấy nước đến cửa... ): 4607,60 m 

- Nhà máy thủy điện 

+ Qtk     : 383,10 m3/s 

+ Cột nước lớn nhất   : 182,0 m 

+ Cột nước thiết kế   : 151,0 m 

+ Cột nước nhỏ nhất   : 144 m 

+ Nlm     : 520 MW 

+ Số tổ máy    : 2 tổ 

+ Eo     : 1904,2 x 106 kwh 

+ Loại nhà máy   : Ngầm 

+  Hồ Thủy điện Thác Bà Thuộc huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 

 

a. Vị trí  

- Tọa độ:  21o40’- 22o17’ vĩ độ Bắc 

  104o33’- 105o06’ kinh độ Đông  

- Khu vực hồ Thác Bà có diện tích 151.586 ha, trong đó có 23 xã và 2 thị trấn thuộc 

huyện Yên Bình (69586 ha), 23 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Lục Yên (80900 ha) tỉnh 

Yên Bái và 1 xã thuộc tỉnh Phú Thọ (xã Đại Phạm, huyện Thanh Hòa, 1100 ha). 

- Bắc giáp tỉnh LaoKay, Đông giáp tỉnh Tuyên Quang, Nam giáp Phú Thọ, Tây giáp 

huyện Trấn Yên, Văn Yên thuộc Yên Bái. 
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- Nằm ở vùng núi trên thung lũng sông Chảy nên hình thái lòng hồ phức tạp, kéo dài 

trên 60 km, chiều ngang chỗ rộng nhất trên 10 km, chỗ sâu nhất đến 42m. 

- Lưu vực khống chế của hồ Thác Bà: Flv = 6170 km2. 

b. Nhiệm vụ 

1) Phát điện với 3 tổ máy x 40 MW = 120 MW (năm 1976 nâng lên 120 MW) 

2) Tham gia cắt lũ cho hạ du. 

3) Tưới 10.000 ha lúa. 

4) Cải thiện giao thông thủy. 

Năm 1961- Khởi động 

Tháng 10- 1971: Thủy điện Thác Bà chính thức hoạt động. 

c. Các thông số hồ chứa 

1)  - MNDBT   : + 58 m 

 - Vhi    : 2,16 tỷ m3 

 - hồMNDBT   : 235 km2, hồ ứng với p = 0,01%: 270 km2 

   - Lmặt hồ   : 60 km 

2)  - MNGC p= 0,01%  : +61,00m   

      p= 0,1%  : +58,85m lũ p = 1%: +58,0m 

 - Vgc    : 0,61 tỷ m3 

 - Vhi    : 2,77 tỷ m3 

 - Vplũ    : 0,450 tỷ m3 

3)  - MNC   : +46,00 m 

 - Vc    : 0,78 tỷ m3 

 - hồ       : 117,5 km2 

 - Vtb ứng với MNDBT  : 2,94 tỷ m3 

4)  - Mực nước xả hàng năm : +50,30 m 

 - Cao trình mực nước trước lũ: +56,00m  

5) Đập đất đá đổ có lõi chống thép chống thấm 

 - Độ cao đập  : 43m 

 - Cao trình đỉnh đập : +63,00m (đỉnh tường chắn sóng) 

 - 16 đập phụ 
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6) Đập tràn beton 3 khoang 10m x 3 

 - Cao trình đỉnh đập tràn: 45,00m 

7) Hồ điều tiết nhiều năm 

8) Nlm = 120 MW (số tổ máy: 3) 

    Nđb = 41,2 MW 

Qmax qua tuabin: 420 m3/s 

E0 = 400 x 106 kwh/năm (theo TKKT, sau năm 1976, thay đổi) 

d. Những vấn đề đặt ra và giải quyết 

1) Hàng năm lũ chính vụ chỉ tích đạt dưới +56,65m, riêng năm 2002 tích vượt quá giá 

trị này. Ngày 11- 10- 2002 Hhồ = +57,65m vẫn thấp hơn mực nước dâng bình thường 

(+58,00m). 

2) An toàn đập 

- Hồ có 18 đập chính và phụ rải trên độ dài 20km, vấn đề bảo vệ rất khó khăn. 

- Dân tự động xây dựng nhiều đập dâng trong lòng hồ để chủ động lấy nước tưới. Nếu 

vỡ các đập dâng sẽ gây tác động dây truyền làm vỡ đập của hồ, gây ra lũ quét trầm 

trọng. 

- Chưa xem xét lũ PMF 

3) Bồi lắng- giảm tuổi thọ hồ 

- Khi thiết kế tuổi thọ hồ chứa Thác Bà theo quan điểm bồi lắng dần trong lòng dung 

tích chết từng lớp từ đáy đến Hchết, T= 150 năm. Thực tế diễn biến bồi lắng trong lòng 

hồ diễn ra từ cửa sông vào hồ vừa lắng đọng ở phần dung tích chết vừa ở phần dung 

tích hữu ích. 

- Vấn đề khai thác đá vật liệu xây dựng và khai thác đá quí trong lòng hồ. 

- Trồng và khai thác các cây trồng trên đồi (có khoảng 1300 hòn đảo lớn nhỏ) gây xói 

mòn mạnh, sạt lở. 

- Mâu thuẫn giữa sử dụng hồ với mục đích du lịch và vấn đề xả cát hàng năm. 

4) Vấn đề quản lý lòng hồ 

- Kiểm soát không cho dân xây dựng các đập dâng trong hồ, phòng, chống lũ quét. 

- Qui hoạch xây dựng thảm thực vật trên hồ và ven hồ đáp ứng yêu cầu cảnh quan du 

lịch, phát triển kinh tế xã hội, kiểm soát xói mòn và sạt lở. 

- Kiểm soát đánh bắt cá, phòng, chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường. 
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- Kiểm soát, quản lý việc khai thác vật liệu xây dựng đưa công tác khai thác vật liệu 

xây dựng theo hướng nạo vét bãi cát bồi lấp, làm tăng tuổi thọ cho hồ chứa.  

- Kiểm soát bồi lắng lòng hồ bằng việc xây dựng hệ thống quan trắc bồi lắng cố định 

(bằng các mặt cắt ngang hay bằng hệ thống cọc). 

- Đánh giá và kiểm soát chất thải. 

+ Hồ Tuyên Quang 

a. Vị trí: Trên sông Gâm, thuộc địa phận xã Vĩnh Yên và thị trấn Na Hang, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang. 

Tọa độ nhà máy:  X (m): 2473910.9826 

   Y (m): 540792.7975 

   105o24’06’’ Đ 

   22o21’23’’ B 

Khu vực hồ chứa nằm trong địa phận huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, một 

phần thuộc địa phận huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang và huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. 

Nhiệm vụ công trình: Theo QĐ số 02/QĐ-NLDK ngày 02- I- 2004 cảu Bộ Công 

nghiệp về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật giai đoạn 2: 

- Tạo dung tích 1,0 tỷ m3 để phòng lũ cho ĐBSH và thủ đô Hà Nội. 

- Tạo nguồn phát điện cung cấp cho lưới điện quốc gia với Nlm = 342 MW,                   

Eo = 1329,55 triệu kwh. 

- Tạo nguồn bổ sung lưu lượng mùa kiệt cho ĐBSCL. 

b. Thông số hồ chứa: 

Flv    = 14972 km2 

Qo     = 318 m3/s 

Qm 0,1%   = 12735 m3/s 

Qm 0,02%    = 17258 m3/s 

Qm 0,01%   = 18854 m3/s 

MNLN (lũ 0,01%)  = +123,89 m 

MNLN (lũ 0,02%)  = +122,55 m 

MNDBT   = 120,00 m 

MNTL   = 105,22 m 

MN xả hàng năm  = +104,00 m 
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MNC    = +90,00 m 

Vtb    = 2260 x 106 m3 

Vhi    = 1699 x 106 m3 

Vn (dung tích điều tiết hàng năm) = 1077 x 106 m3 

Vnn (dung tích điều tiết nhiều năm) = 622 x 106 m3 

Vc    = 561 x 106 m3 

Vplũ    = (1000  1500) x 106 m3 

hồ (MNDBT)  = 81,49 km2 

c. Thông số kỹ thuật 

1) Đập dâng chính 

- Loại: Beton bản mặt 

- Cao trình đỉnh tường chắn sóng : +125,70 m 

- Cao trình đỉnh đập   : +124,50 m 

- Chiều rộng đỉnh đập  : 10 m 

- Chiều cao lớn nhất   : 92,2 m 

- Chiều dài theo đỉnh  : 717,90 m 

2) Công trình xả 

- Tràn xả mặt có cửa van cung: Mặt cắt thực dụng 

- Cao độ ngưỡng tràn   : +104,85 m 

- Số lượng và kích thước cửa van  : n (B x H) = 4 (15 x 15,15)m 

- Số lượng và kích thước lỗ xả sâu  : n (B x H) = 8 (4,5 x 6) m 

- Cao độ ngưỡng lỗ    : +79,00 m 

- Cột nước thiết kế    : 45,508 m 

- Máy đóng, mở (chung với xả mặt) : Cần trục chân dê. 

- Khả năng xả (cả Thủy điện): 

MNTL +105,22 m  Q xả = 4587 m3/s 

 MNTL +120,00 m  Q xả = 12736 m3/s 

MNTL +122,55 m  Q xả = 14872 m3/s 

3) Nhà máy thủy điện 

Qmax  = 750 m3/s 
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Hmax  = 72,6 m 

Htt  = 51,00 m 

Hmin  = 39,56 m 

Nbđ  = 83,3 MW 

Nlm  = 342 MW 

Eo  = 1329,55 x 106 kwh 

Số tổ máy : 3 tổ 

Công suất tuabin: 116,326 MW 
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Bảng 16. Đặc trưng mực nước các hồ chứa  tại thời điểm  ngày 30 tháng 9 hàng năm  

Năm 

Tuyên Quang Sơn La Hòa Bình  Thác Bà Lai Châu Huội Quảng Bản Chát 

H (m) 
HDBT 

(m) 
H (m) 

HDBT 

(m) 
H (m) 

HDBT 

(m) 
H (m) 

HDBT 

(m) 
H (m) 

HDBT 

(m) 
H (m) 

HDBT 

(m) 
H (m) 

HDBT 

(m) 

2010   120 168.5 215   117   58   295   370   475 

2011 109.5 120 213.2 215 108.2 117 55.16 58   295   370   475 

2012 119.05 120 210.45 215 116.1 117 58.26 58   295   370 464.38 475 

2013 120.14 120 215.78 215 116.74 117 58.17 58   295   370 475.1 475 

2014 120 120 214.2 215 115.6 117 58.46 58   295   370 473.48 475 

2015 119.51 120 213.41 215 116 117 54 58   295   370 473.7 475 

2016 113.38 120 208 215 112.82 117 52.85 58 294.99 295 368.33 370 470.3 475 

2017 117.55 120 214.84 215 116.68 117 58.06 58 294.65 295 369.35 370 474.58 475 

2018 117.4 120 214.48 215 116.09 117 57.93 58 294.51 295 369.98 370 473.21 475 

2019 113.68 120 196.97 215 105.57 117 52.69 58 292.05 295 369 370 470.48 475 

2020 117.51 120 216 215 116.82 117 57.91 58 294.95 295 368.51 370 474.94 475 
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4. KẾT LUẬN 

Như vậy, trong năm 2020 Dự án đã hoàn thành các hạng mục công việc đã đề ra 

theo kinh phí được cấp cho năm 2020.  

Từ các nội dung đã hoàn thành cho thấy:  

Ngay khi các hồ chứa hình thành (hồ Thác Bà năm 1972, hồ Hòa Bình năm 

1989, hồ Tuyên Quang năm 2007, hồ Sơn La năm 2010, hồ Bản Chát năm 2013, hồ 

Lai Châu năm 2015 và hồ Huội Quảng năm 2016) đã tiến hành biên soạn Quy trình 

vận hành cho các đơn hồ, sau đó là các quy trình vận hành liên hồ chứa, trên hệ thống 

các lưu vực sông.  Từ  năm 2007 đến 2020, Chính   phủ đã có   biên soạn, hiểu chỉnh 

tổng cộng 4 lần quy trình vận hành liên hồ chứa  trên  hệ thống sông Hồng - Thái Bình 

gồm: 

Lần 1: Quyết định số 80/2007/QĐ-TTg  ngày 01 tháng  6  năm 2007 của Thủ 

tướng Chính phủ  về việc Ban hành Vận hành liên hồ chứa các công trình thủy điện 

Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà trong mùa lũ hàng năm. 

Lần 2: Quyết định số 198/2011/QĐ-TTg  ngày 10 tháng  02  năm 2011 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc Ban hành Vận hành liên hồ chứa các công trình thủy điện 

Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà trong mùa lũ hàng năm và Quyết định số 

1287/2014/QĐ-TTg  ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban 

hành  sửa đổi Vận hành liên hồ chứa các công trình thủy điện Sơn La, Hòa Bình, 

Tuyên Quang, Thác Bà trong mùa lũ hàng năm. 

Lần 3: Quyết định số 1622/2015/QĐ-TTg  ngày 17 tháng 9 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông 

Hồng. Trong quyết định này đã  bàn hành quy trình vận hành liên hồ cho 7 hồ chứa 

lớn trên lưu vực sông Hồng gồm:  Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyển 

Quang,   Bản Chát và Huội Quảng. 

Lần 4: Quyết định số 740/2019/QĐ-TTg  ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông 

Hồng. Trong quyết định này đã  bàn hành quy trình vận hành liên hồ cho 7 hồ chứa 

lớn trên lưu vực sông Hồng gồm:  Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyển Qang, 

Bản Chát và Huội Quảng. 

 Những lần hiệu chỉnh sau đều tiến bộ hơn trước đó, khoa học hơn, sát với thực 

tiễn hơn và đã đưa lại hiệu quả kinh tế rất lớn.  Các Qui trình gần đây nhất gần đây 

nhất là đã được biên soạn rất công phu, có thể nói 2 qui trình vừa ban hành là những 

qui trình hoàn chỉnh nhất từ trước tới nay đã phản ánh đầy đủ các đặc trưng vận hành 

lũ hệ thồng hồ chứa trên lưu vực sông Hồng –Thái Bình. 
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Với, Quyết định quy trình vận hành liên hồ chứa gần nhất đã xét đến 7 hồ chứa 

lớn trên hệ thống sông có dung tích trên 1tỷ m3 .  

 Tuy nhiên, với việc lập qui trình theo phân kỳ lũ như hiện nay có những hạn chế 

sau: 

1- Khi phải tuân thủ dung tích phòng lũ theo phân kỳ lũ hiện hành mức nước hồ chứa 

ở các thời kỳ thường cứng nhắc, cố định ở mức thấp mặc dù thực tế lũ lớn vẫn không 

xảy ra, 

2- Với dòng chảy của thời kỳ lũ muộn không đủ nước để  tích đầy hồ chứa  

3- Xuất hiện mưa lũ cực đoan ngoài thời gian tích nước chưa được xem xét trong 

Quyết định 740.   

+ Trong tình trạng khô hạn, thiếu nước ngày càng tăng và thiếu điện nghiêm trọng như 

hiện nay thì việc không tích đầy hồ chứa là vấn đề đáng quan tâm nhất. 

+ Trong 10 năm trở lại đây, do tác động tích nước sớm của các thủy điện phía Trung 

Quốc, cùng với sự thiếu hụt lượng mưa trên lưu vực, nhiều năm hệ thống hồ chứa  

không tích được lên mực nước dâng bình thường. Dưới đây, đưa ra đặc trưng mực 

nước  các hồ chứa  ngày 30 tháng 9 các năm  như bảng 16: Các năm đến thời kỳ lũ 

muộn, các  hồ chứa chưa tích   lên mực nước dâng bình thường gồm 2011,2016 và 

2019. Trong khi đó, những năm hồ chứa đã phải vận hành xả lũ, gồm 2017, 2018 và 

2020, đặc biệt năm 2018 hồ Hòa Bình đã phải vận hành đồng thời xả 8 cửa xả lũ, thời 

gian từ … tháng 10, đây là thời gian đã  nằm ngoài  thời gian vận hành trong mùa lũ 

trong quy trình. 
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