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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT  

MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 

(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2017/TT-BTNMT ngày     tháng   năm 2017 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

PHẦN I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật tài nguyên nước là định mức về hao phí lao 

động, hao phí vật liệu và định mức sử dụng dụng cụ và máy móc, thiết bị để thực hiện 

một khối lượng công việc nhất định. Định mức kinh tế - kỹ thuật được xây dựng phù 

hợp với yêu cầu kỹ thuật, quy trình thực hiện trong điều kiện tổ chức và kỹ thuật hiện 

tại của lĩnh vực tài nguyên nước, đồng thời có tính đến việc áp dụng những tiến bộ kỹ 

thuật mới. 

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật tài nguyên nước là căn cứ để xây dựng đơn giá 

và dự toán tài nguyên nước. 

3. Định mức kinh tế - kỹ thuật tài nguyên nước áp dụng cho các công việc sau: 

- Văn phòng lập tài liệu khoan;  

- Trám lấp giếng khoan không sử dụng;  

- Thu thập tổng hợp thông tin, dữ liệu tài nguyên nước;  

- Xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa;  

- Xác định dòng chảy tối thiểu. 

4. Các định mức quy định tại Phần II của Thông tư này là toàn bộ hao phí cho 

việc thực hiện các bước công việc của lĩnh vực tài nguyên nước theo yêu cầu kỹ thuật, 

trình tự thực hiện các nội dung công việc cụ thể quy định tại Phần III của Thông tư này 

5. Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm các thành phần sau 

5.1. Nội dung công việc: gồm các thao tác cơ bản để thực hiện công việc. 

5.2. Các công việc chưa tính trong định mức: là các công việc không được tính 

hao phí lao động, vật liệu, dụng cụ, thiết bị, máy móc trong định mức này. 

5.3. Điều kiện áp dụng và các hệ số điều chỉnh 

- Điều kiện áp dụng: là tổ hợp các yếu tố chính gây ảnh hưởng đến việc thực 

hiện của bước công việc làm căn cứ để xây dựng tổ hợp điều kiện chuẩn. Các điều 

kiện của vùng  chuẩn được quy định riêng cho từng công việc tại mục 5.1. phần I của 

thông tư này; 

- Các hệ số điều chỉnh: trong trường hợp quan trắc và dự báo tài nguyên nước 
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khác với điều kiện áp dụng  thì định mức được điều chỉnh theo các hệ số điều chỉnh 

tương ứng. 

4.4. Định biên lao động: bao gồm số lượng, cơ cấu thành phần, trình độ chuyên 

môn của một nhóm lao động được tổ chức để thực hiện từng bước công việc cụ thể.  

4.5. Định mức lao động (sau đây gọi tắt là định mức): quy định thời gian lao 

động trực tiếp hoàn thành một đơn vị sản phẩm hoặc một bước công việc chính; đơn 

vị tính là công nhóm/đơn vị sản phẩm. Thời gian làm việc một ngày là 8 giờ. 

4.6. Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị 

- Định mức sử dụng vật liệu: là số lượng tiêu hao vật liệu cần thiết để hoàn 

thành một sản phẩm; đơn vị tính theo đơn vị của từng loại vật liệu/đơn vị sản phẩm; 

- Định mức sử dụng dụng cụ và máy móc, thiết bị: là thời gian sử dụng dụng cụ 

và máy móc, thiết bị cần thiết để hoàn thành một đơn vị sản phẩm; đơn vị tính là 

ca/đơn vị sản phẩm; thời hạn sử dụng dụng cụ và máy móc, thiết bị là tháng; 

- Điện năng tiêu thụ của các dụng cụ, máy móc, thiết bị dùng điện được tính 

trên cơ sở công suất và định mức dụng cụ, máy móc, thiết bị với công thức: 

Định mức điện = (công suất dụng cụ, thiết bị/giờ x 8 giờ làm việc x số ca sử 

dụng dụng cụ máy móc, thiết bị) + 5% hao hụt; 

Định mức nhiên liệu = (công suất dụng cụ, thiết bị/giờ x 8 giờ làm việc x số ca 

sử dụng  dụng cụ máy móc, thiết bị) + 5% hao hụt; 

- Định mức cho các dụng cụ nhỏ, phụ được tính bằng % định mức dụng cụ 

chính được tính trong bảng định mức dụng cụ; 

- Định mức vật liệu nhỏ nhặt và hao hụt được tính bằng % định mức vật liệu 

chính được tính trong bảng định mức vật liệu. 

5. Cách tính định mức 

5.1. Điều kiện áp dụng 

5.1.1. Văn phòng lập tài liệu khoan 

- Chiều sâu giếng khoan 100m; 

- Cấu trúc địa chất thủy văn trung bình. 

5.1.2. Trám lấp giếng khoan không sử dụng 

Chiều sâu trám lấp lỗ khoan sâu đến 100m 

5.1.3. Thu thập tổng hợp thông tin, dữ liệu tài nguyên nước 

- Thông tin số liệu thu thập/nguồn khai thác (1 báo cáo; 1 quy hoạch; 1 bản đồ); 

- Thông tin số liệu thu thập/1 đơn vị hành chính. 

5.1.4. Xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa 

- Vùng có mật độ sông suối từ 0, 5- < 1,0 km/km2; 
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- Vùng một đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

- Vùng không ảnh hưởng triều; 

- Vùng có 3 hồ chứa; 

- Vùng có 2 điểm kiểm soát. 

5.1.5. Xác định dòng chảy tối thiểu 

- Vùng có mật độ sông suối từ 0, 5- < 1,0 km/km2; 

- Vùng một đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

- Vùng không ảnh hưởng triều; 

- Vùng có 2 điểm kiểm soát; 

- Mức độ phát triển kinh tế xã hội và cơ sở hạ tầng thuộc Tây nguyên, trung du 

và miền núi phía Bắc, Bắc trung bộ và Duyên hải miền Trung; 

- Lưu vực sông không có quan hệ quốc tế. 

5.2. Các hệ số điều chỉnh 

5.2.1. Văn phòng lập tài liệu khoan  

Bảng 1. Hệ số điều chỉnh theo điều kiện chiều sâu giếng khoan (Kcs) 

 

Bảng 2. Hệ số điều chỉnh theo câu trúc địa chất thủy văn (Kct) 

TT Cấu trúc địa chất thủy văn 
4
 Kct 

1 Đơn giản 0,75 

2 Trung bình 1,00 

3 Phức tạp 1,20 

 

5.2.2. Trám lấp giếng khoan không sử dụng  

                                                           
4
 Phân loại cấu trúc địa chất thuỷ văn theo Phụ lục số 03 của Thông tư  này 

TT Chiều sâu giếng khoan (m) Kcs 

1 <100m 0,85 

2  0 – 300m 1,00 

3 0 – 500m 1,10 

4 >500 m 1,26 
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 a) Xây lắp tháo dỡ thiết bị trám lấp 

Bảng 3. Hệ số điều chỉnh xây lắp, tháo dỡ máy khoan (Kxl) 

TT Nội dung công việc Kxl 

1 
Xây lắp, tháo dỡ, bốc xếp vật liệu, dụng cụ máy khoan tự hành 

trám lấp lỗ khoan sâu đến 100m 0,50 

2 
Xây lắp, tháo dỡ, bốc xếp vật liệu, dụng cụ máy khoan tự hành 

trám lấp lỗ khoan sâu đến 200m 0,80 

3 
Xây lắp, tháo dỡ, bốc xếp vật liệu, dụng cụ máy khoan tự hành 

trám lấp lỗ khoan sâu đến 300m 1,00 

4 
Xây lắp, tháo dỡ, bốc xếp vật liệu, dụng cụ máy khoan tự hành 

trám lấp lỗ khoan sâu đến 400m  1,30 

5 
Xây lắp, tháo dỡ, bốc xếp vật liệu, dụng cụ máy khoan tự hành 

trám lấp lỗ khoan sâu đến 500m 1,70 

b) Tiến hành trám lấp 

Bảng 4. Hệ số điều chỉnh theo chiều sâu trám lấp (Kcst) 

TT Chiều sâu lỗ khoan trám lấp (m) Kcst 

1 0 - 100 0,75 

2 0 - 200 0,86 

3 0 - 300 1,00 

4 0 - 400 1,80 

5 0-500 3,60 

5.2.3. Thu thập tổng hợp thông tin, dữ liệu tài nguyên nước 

Bảng 5. Hệ số điều chỉnh theo số lượng nguồn dữ liệu (Kn) 

TT Số lượng nguồn (báo cáo/bản đồ) Kn 

1 1 nguồn 1,00 

2 2 nguồn 1,25 

3 3 nguồn 1,40 

5.2.4. Xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa  

1. Hệ số điều chỉnh mức độ phức tạp theo mật độ sông suối: 
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Bảng 6. Hệ số điều chỉnh theo mật độ sông suối (Kmđ) 

TT Mật độ sông suối Kmđ 

1 Vùng có mật độ sông suối < 0,5 km/km
2
 0,85 

2 Vùng có mật độ sông suối từ 0, 5- < 1,0 km/km
2
 1,00 

3 Vùng có mật độ sông suối từ 1,0 - < 1,2 km/km
2
 1,10 

4 Vùng có mật độ sông suối từ 1,2 - < 1,5 km/km
2
 1,20 

5 Vùng có mật độ sông suối từ 1,5 - < 2,0 km/km
2
 1,35 

6 Vùng có mật độ sông suối ≥ 2,0 km/km
2
 1,50 

 

2. Hệ số điều chỉnh theo số lượng đơn vị hành chính có trong lưu vực 

Bảng 7.   Hệ số điều chỉnh theo số lượng đơn vị hành chính (Khc) 

TT Số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh Khc 

1 Một đơn vị 1,00 

2 Từ 2 đến 5 1,05 

3 Từ 6 đến 10 1,15 

4 Từ 11 đến 15 1,20 

5 Trên 15 1,35 

3. Hệ số điều chỉnh theo mức ảnh hưởng triều   

Bảng 8. Hệ số điều chỉnh theo mức ảnh hưởng triều (Ktt) 

TT Đặc điểm sông Ktt 

1 Vùng không ảnh hưởng triều 1,00 

2 Vùng ảnh hưởng triều 1,40 

4. Hệ số điều chỉnh theo số lượng hồ chứa tham gia vào quy trình vận hành liên 

hồ chứa 

Bảng 9.  Hệ số điều chỉnh theo số lượng hồ chứa  (Kslhc) 

TT Số lượng hồ chứa  Kslhc 

1 2 hồ 0,90 
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TT Số lượng hồ chứa  Kslhc 

2 3 hồ chứa 1,00 

3 4 hồ chứa 1,10 

4 5 hồ chứa 1,20 

5 Trên 5 hồ chứa 1,50 

5. Hệ số điều chỉnh theo số lượng điểm kiểm soát  

Bảng 10.  Hệ số điều chỉnh theo mức độ phức tạp của số lượng điểm kiểm soát (Kks) 

TT Số lượng điểm kiểm soát Kks 

1 1 điểm kiểm soát 0,85 

2 2 điểm kiểm soát 1,00 

3 3 điểm kiểm soát 1,50 

4 4 điểm kiểm soát 2,00 

5 5 điểm kiểm soát` 2,50 

6 Trên năm điểm kiểm soát 3,00 

6. Hệ số điều chỉnh theo mức độ phức tạp của tài nguyên nước  

Bảng 11.  Hệ số điều chỉnh theo mức độ phức tạp của  tài  nguyên  nước (Kqh) 

TT Đặc điểm tài nguyên nước Ktt 

1 Lưu vực không có quan hệ quốc tế 1,00 

2 Lưu vực có quan hệ tế 1,40 

5.2.5. Xác định dòng chảy tối thiểu  

1. Hệ số điều chỉnh mức độ phức tạp theo mật độ sông suối: 

Bảng 12.    Hệ số điều chỉnh theo mật độ sông suối 

TT Mật độ sông suối Kmđ 

1 Vùng có mật độ sông suối < 0,5 km/km
2
 0,85 

2 Vùng có mật độ sông suối từ 0, 5- < 1,0 km/km
2
 1,00 

3 Vùng có mật độ sông suối từ 1,0 - < 1,2 km/km
2
 1,10 

4 Vùng có mật độ sông suối từ 1,2 - < 1,5 km/km
2
 1,20  
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TT Mật độ sông suối Kmđ 

5 Vùng có mật độ sông suối từ 1,5 - < 2,0 km/km
2
 1,35 

6 Vùng có mật độ sông suối ≥ 2,0 km/km
2
 1,50 

2. Hệ số điều chỉnh theo số đơn vị hành chính  

Hệ số này liên quan đến sự phối hợp và đồng thuận của các địa phương về các 

điểm kiểm soát và giá trị tại điểm kiểm soát 

Bảng 13.    Hệ số điều chỉnh theo số lượng đơn vị hành chính (Khc) 

TT Số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh Khc 

1 Một đơn vị 1,00 

2 Từ 2 đến 5 1,05 

3 Từ 6 đến 10 1,15 

4 Từ 11 đến 15 1,20 

5 Trên 15 1,35 

3. Hệ số điều chỉnh theo số lượng điểm kiểm soát  

Bảng 14.   Hệ số điều chỉnh theo số lượng điểm kiểm soát (Kks ) 

TT Số lượng điểm kiểm soát Kks 

1 2 điểm kiểm soát 1,00 

2 3 điểm kiểm soát 1,50 

3 4 điểm kiểm soát 2,00 

4 5 điểm kiểm soát 2,50 

5 Trên năm điểm kiểm soát 3,00 

4. Hệ số điều chỉnh mức độ phát triển kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng  

Bảng 15.   Hệ số điều chỉnh theo mức độ phát triển kinh tế - xã hội (Kkt) 

TT Đặc điểm của vùng Kkt 

1 
Tây nguyên, trung du và miền núi phía Bắc, Bắc trung bộ và 

Duyên hải miền Trung 

1,00 

2 Đồng bằng sông Cửu Long 1,20 

3 Đồng bằng sông Hồng 1,30 
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TT Đặc điểm của vùng Kkt 

4 Đông Nam bộ và các vùng kinh tế trọng điểm 1,60 

5 Thành phố Hồ Chí Minh 2,00 

6 Thành phố Hà Nội 2,50 

5. Hệ số điều chỉnh theo mức độ phức tạp của lưu vực sông  

Bảng 16. Hệ số điều chỉnh theo mức độ phức tạp của lưu vực sông (Klv ) 

TT Mức độ phức tạp của lưu vực sông Klv 

1 LVS không có mối quan hệ quốc tế 1,00 

2 LVS có mối quan hệ quốc tế  1,50 
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 5.3. Cách tính mức 

Khi quan trắc và dự báo tài nguyên nước ở các điều kiện khác điều kiện áp 

dụng nêu trên thì định mức nhân công, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy 

móc, thiết bị (sau đây gọi chung là các định mức hao phí) được điều chỉnh theo các hệ 

số điều chỉnh tương ứng. Mức sẽ được tính theo công thức sau: 

   


n

i i
K

tb
M

v
M

1
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Trong đó: 

- Mv là định mức (lao động, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị) của công 

việc có các hệ số điều chỉnh; 

- Mtb là định mức (lao động, vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị) của dạng 

công việc được lập trong điều kiện chuẩn;  

- Ki là hệ số điều chỉnh thứ i theo mức độ phức tạp của từng yếu tố ảnh hưởng 

đến mức chuẩn; 

- n là số các hệ số điều chỉnh. 

6. Quy định những chữ viết tắt trong định mức 

TT Nội dung viết tắt Viết tắt 

1 Bảo hộ lao động BHLĐ 

2 Công nhân CN 

3 Cơ sở dữ liệu CSDL 

4 Dự báo viên bậc 5 DBV5 

5 Dự báo viên chính bậc 2 DBVC2 

6 Địa chất thuỷ văn ĐCTV 

7 Điều tra viên bậc 6 ĐTV6 

8 Điều tra viên chính bậc 2 ĐTVC2 

9 Quan trắc viên QTV 

10 Định mức ĐM 

11 Đơn vị tính ĐVT 

12 Kinh tế - kỹ thuật KT-KT 

13 Kỹ thuật viên bậc 8 KTV8 

14 Lỗ khoan LK 
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TT Nội dung viết tắt Viết tắt 

17 Số thứ tự TT 

18 Tài nguyên nước TNN 

19 Tài nguyên nước dưới đất TNNDĐ 

20 Thời hạn sử dụng dụng cụ, máy móc, thiết bị Thời hạn (tháng) 

21 Tiêu chuẩn cho phép TCCP 
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PHẦN II 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

I. VĂN PHÒNG LẬP TÀI LIỆU KHOAN (NỘI NGHIỆP KHOAN) 

1. Nội dung công việc 

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị nhân lực, vật liệu, dụng cụ và máy móc thiết bị; 

- Hoàn chỉnh bộ tài liệu nguyên thủy; 

- Nghiên cứu nhật ký khoan; 

- Nghiên cứu mẫu lõi khoan với nhật ký khoan ngoài thực địa; 

- Thiết lập cột địa tầng lỗ khoan; 

- Viết báo cáo thuyết minh đánh giá cột địa tầng giếng khoan; 

- In ấn, nghiệm thu, bàn giao tài liệu; 

- Bảo dưỡng, sửa nhỏ dụng cụ, thiết bị văn phòng. 

 2. Những công việc chưa có trong định mức 

3. Điều kiện áp dụng và hệ số điều chỉnh 

3.1. Điều kiện áp dụng  

 Áp dụng cho lỗ khoan sâu 100m  

3.2. Hệ số điều chỉnh 

Khi điều kiện thi công khác với điều kiện áp dụng trên, thì định mức lao 

động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc thiết bị được điều chỉnh 

theo các hệ số điều chỉnh theo chiều sâu lỗ khoan (Kcs). Cách tính mức được quy 

định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 5.2, phần I của Thông tư này  

4. Định biên lao động 

Bảng 17.   Định biên lao động công việc nội nghiệp khoan 

Nội dung công việc ĐTV6 ĐTV7(A0) Nhóm 

Văn phòng lập tài liệu khoan 1 1 2 

5. Định mức lao động 

Định mức lao động tính cho công việc nội nghiệp khoan: 4,8 công nhóm 

6. Định mức vật liệu, dụng cụ, và máy móc, thiết bị 

6.1. Vật liệu 

Bảng 18. Đinh  mức sử dụng vật liệu nội nghiệp khoan 

ĐVT:lỗ  khoan   

TT Danh mục vật liệu Đơn vị tính Định mức 
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1 Băng dính Cuộn 0,25 

2 Bìa đóng sánh Tờ 2,00 

3 Bút bi Cái 0,50 

4 Bút chì đen Cái 0,25 

5 Bút chì màu (24 màu) Hộp 0,10 

6 Cặp ba dây Cái 0,20 

7 Cồn dán Lọ 0,50 

9 Ghim kẹp Hộp 0,25 

11 Giấy A0 Tờ 2,00 

12 Giấy A4 Gam 0,25 

13 Giấy milimet Tờ (m) 0,65 

14 Mực in A4 Hộp 0,06 

13 Sổ công tác Quyển 0,32 

15 Sổ tay cỡ lớn Quyển 0,16 

16 Tẩy Cái 0,15 

17 Điện năng  KW 49,82 

18 Vật liệu khác % 8,00 

2. Dụng cụ 

Bảng 19.  Định  mức sử dụng dụng cụ nội nghiệp khoan 

ĐVT: Ca/lỗ  khoan   

TT Danh mục dụng cụ ĐVT Định mức 

1 Thước cong Bộ 3,84 

2 Thước đo độ Cái  3,84 

3 Đèn neon Cái  7,68 

4 Máy đo diện tích  Cái  3,84 

5 Thước nhựa 1,0m Cái  3,84 
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6 Thước nhựa Cái  3,84 

7 Eke Bộ 3,84 

8 Tủ đựng tài liệu Cái  3,84 

9 Bàn dập sách Cái  3,84 

10 Quạt trần Cái  3,84 

11 Bàn làm việc  Cái  7,68 

12 Ghế tựa Cái  7,68 

13 Compa Hộp 3,84 

14 Máy ổn áp tự động Cái  3,84 

15 Máy điều hoà 2 chiều 12.000BTU Cái  1,92 

16 Kính lập thể Cái  3,84 

17 Dụng cụ khác % 7,8 

 3. Máy móc, thiết bị 

Bảng 20. Đinh  mức sử dụng máy móc, thiết bị nội nghiệp khoan 

ĐVT: Ca/ lỗ  khoan   

TT Danh mục thiết bị ĐVT Định mức 

1 Máy tính xách tay - 0,04KW Cái 1,44 

2 Máy in A0 Cái 0,72 

3 Máy photocopy - 1KW Cái 0,72 
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II. TRÁM LẤP GIẾNG KHOAN KHÔNG SỬ DỤNG 

1. Nội dung công việc 

1.1. Xây lắp tháo dỡ thiết bị trám 

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị nhân lực, vật liệu, dụng cụ và máy móc thiết 

bị; 

- Nghiên cứu hồ sơ giếng khoan; 

- Bốc xếp để vận chuyển vật liệu, dụng cụ, máy móc và thiết bị từ địa 

điểm tập kết đến công trình và ngược lại; 

- San nền, đào khối lượng đất đá để đặt hệ thống dung dịch và móng (khối 

lượng đào đắp <5m
3
); 

- Chuẩn bị gỗ, ván xát xi và các vật liệu để xây lắp thiết bị; 

- Lắp đặt tháo dỡ tháp khoan, máy khoan, máy bơm, hệ thống chiếu sáng, 

hệ thống dung dịch và hệ thống an toàn; 

- Lắp đặt tháo dỡ máy bơm, đường dẫn nước từ nguồn nước đến vị trí 

trám lấp với chiều dài <30m; chênh cao đến 8m và đặt trạm dung dịch. 

1.2. Trám lấp giếng khoan 

- Xác định tọa độ giếng khoan bằng GPS; 

- Kiểm tra, đánh giá thực trạng của giếng khoan trước khi tiến hành trám 

lấp, gồm: 

+ Đo đường kính, chiều sâu giếng khoan; 

+ Đánh giá mức độ thông thoáng của giếng khoan. 

- Kiểm tra, đánh giá khả năng thực tế của việc rút, nhổ cột ống giếng; 

- Lựa chọn phương pháp tiến hành; 

- Tính toán vật liệu để trám; 

- Tiến hành trám lấp; 

- Lấp hố rãnh sau khi trám lấp 

- Thu dọn dụng cụ, máy móc thiết bị; 

- Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ  máy móc thiết bị; 

- Hoàn thiện sổ thực địa; 

- Nghiệm thu, bàn giao kết quả. 

 2. Những công việc chưa tính trong định mức 

- Làm đường để vận chuyển thiết bị, dụng cụ và vật liệu đến vị trí trám 

lấp; khối lượng đào đắp >5m
3
; 

 - Các công việc gia cố bè mảng, phao, phà để thi công trám lấp lỗ khoan 

trên bãi lầy, sông, hồ và trên biển; 
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 - Chuyển quân (nhân lực, vật liệu, dụng cụ và máy móc thiết bị từ đơn vị 

đến vị trí trám lấp giếng và từ vị trí công trình này đến công trình khác); 

 - Cấp nước phục vụ công tác trám lấp khi vị trí lỗ khoan trám lấp cách xa 

nguồn nước > 30m và độ sâu lấy nước >8m; 

 - Vệ sinh môi trường. 

3. Điều kiện áp dụng và hệ số điều chỉnh 

3.1. Điều kiện áp dụng 

a) Xây lắp tháo dỡ thiết bị  

 - San nền, đào và vận chuyển khối lượng đất đá để đặt hệ thống dung dịch 

và máng; 

 - Lắp đặt tháp khoan, máy máy bơm, hệ thống chiếu sáng, hệ thống dung 

dịch và hệ thống an toàn; 

 - Tháo dỡ tháp khoan, máy bơm, hệ thống chiếu sáng và dụng cụ đến vị 

trí thi công mới. 

b) Tiến hành trám lấp 

- Sử dụng máy khoan tự hành để trám lỗ khoan có chiều sâu đến 300 mét;  

- Máy khoan, máy bơm chạy bằng động cơ diezel; 

- Chuẩn bị sét viên, vữa trám để ép dung dịch vào lỗ khoan và vách lỗ khoan đã 

được gia công tạo khe (nếu không rút nhổ ống chống); 

- Sửa chữa, bảo dưỡng dụng cụ thiết bị. 

- Chiều sâu giếng khoan đến 300m. 

3.2. Các hệ số điều chỉnh 

- Hệ số điều chỉnh xây lắp tháo dỡ máy bơm (Kxl); 

- Theo chiều sâu; 

 Khi điều kiện thi công khác với điều kiện áp dụng trên, thì định mức lao 

động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc thiết bị được điều chỉnh 

theo các hệ số điều chỉnh xây lắp tháo dỡ  (Kxl) và theo chiều sâu lỗ khoan (Kcs). 

Cách tính mức được quy định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 5.2, phần I của 

Thông tư này  

4. Định biên 

Bảng 21. Định biên lao động trám lấp giếng khoan không sử dụng 

TT 
Nội dung công 

việc 

Định biên lao động 

Q
T

V
6

 

C
N

5
 (

N
3

) 

C
N

3
 (

N
3

) 

C
N

2
 (

N
3

) 

L
X

5
 

Nhóm 
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1 

Xây lắp - tháo 

dỡ thiết bị trám 

lấp lỗ khoan sâu 

đến 300m 

1 4 3 1 1 10 

2 

Trám lấp lỗ 

khoan sâu đến 

300m 

1 2 2 1 - 6 

5. Định mức lao động 

Bảng 22. Định  mức  lao  động  xây lắp, tháo dỡ thiết bị trám lấp;  tiến hành trám lấp 

TT Nội dung công việc ĐVT Định mức 

1 
Xây lắp - tháo dỡ thiết bị trám lấp lỗ 

khoan sâu đến 300m 

1 lần xây - lắp tháo 

dỡ 
5,80 

2 Trám lấp lỗ khoan sâu đến 300m 1m trám lấp 0,13 

6. Định mức vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị 

6.1. Vật liệu 

6.1.1.  Xây lắp tháo dỡ máy khoan tự hành để trám lấp lỗ khoan sâu đến 

300m 

Bảng 23. Định mức sử dụng vật liệu xây lắp - tháo thiết bị trám lỗ khoan sâu đến  

300m 

 ĐVT: 1 lần xây lắp - tháo dỡ  

TT Danh mục vật liệu Quy cách ĐVT Định mức 

1 Bạt che máy  M
2
 2,50 

2 Bulông êcu Các loại Kg 1,00 

3 Cáp khoan D15-17mm Mét 1,50 

4 Cót nứa 1x2m Tấm 6,40 

5 Dây điện đôi   m 5,00 

6 Đinh Các loại Kg 2,00 

7 Đinh đỉa 15x20 Cái 10,00 

8 Gỗ xẻ 22 mm nhóm IV  M
3
 0,05 

9 Dầu diezel    Lít 34,20 

10 Điện năng    KW 73,81 
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TT Danh mục vật liệu Quy cách ĐVT Định mức 

11 Vật liệu khác    %  2 

6.1.2. Trám lấp 

Bảng 24. Định mức sử dụng vật liệu trám lấp  lỗ khoan sâu đến  300m 

 ĐVT: 1 m trám 

TT Danh mục vật liệu ĐVT Định mức 

1 Cần khoan D50mm Mét 0,05 

2 Gia mốc thường Bộ 0,02 

3 Gia mốc an toàn D50mm Bộ 0,004 

4 Đầu nối cần D50mm Bộ 0,02 

5 Ty bơm Bộ 0,003 

6 Xy lanh bơm Bộ 0,003 

7 Cúp ben bơm bùn Bộ 0,21 

8 Ty xa nhích Cái 0,02 

9 Dầu áp lực Kg 0,13 

10 Dầu bôi trơn Kg 0,13 

11 Mỡ bôi trơn Kg 0,01 

12 Múpta D50mm Cái 0,02 

13 Nhíp pen D127mm Cái 0,004 

14 Nhíp pen D146mm Cái 0,01 

15 Dầu diezel Kg 2,38 

16 Điện năng KW 2,18 

17 Vật liệu khác % 8 

Bảng 25. Định mức vật liệu tính cho 1m
3 

vữa trám 

ĐVT: 1m
3
 thể tích vữa trám 

TT Danh mục vật liệu ĐVT Định mức 

1 Xi măng Kg 1.200 
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2 Sét viên Mikolit (chế tạo sẵn) Kg 360 

3 Sét bột bentonite (pha chế thành vữa) Kg 720 

 

Bảng 26. Định mức vật liệu tính cho 1m
3 

bê tông 

ĐVT: 1m
3
 thể tích vữa trám 

TT Danh mục vật liệu ĐVT Định mức 

1 Đá dăm m3 0,86 

2 Cát vàng m3 0,84 

3 Xi măng kg 278 

 

6.2. Dụng cụ 

6.2.1. Xây lắp - tháo dỡ máy khoan tự hành: 

Bảng 27. Định mức sử dụng dụng cụ xây lắp - tháo dỡ thiết bị trám lỗ khoan sâu đến 

300m  

ĐVT: ca/1lần xây lắp - tháo dỡ  

TT Danh mục dụng cụ ĐVT 
Thời hạn 

(tháng) 
Định mức 

1 Bơm mỡ Cái 12 4,88 

2 Calê dẹt Bộ 36 4,88 

3 Calê tẩu Cái 24 4,88 

4 Can sắt 20 lít Cái 12 4,88 

5 Đèn xạc điện Cái 12 4,88 

6 Dũa Bộ 36 4,88 

7 Găng tay BHLĐ Đôi 6 48,80 

8 Giầy BHLĐ Đôi 6 48,80 

9 Khoá tháo lắp cần D42mm Cái 24 4,88 

10 Khoá tháo lắp ống D89mm Cái 24 4,88 

11 Kính BHLĐ Cái 12 48,80 
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TT Danh mục dụng cụ ĐVT 
Thời hạn 

(tháng) 
Định mức 

12 Mũ BHLĐ Cái 12 48,80 

13 Mũi khoan kim loại Bộ 24 4,88 

14 Quần áo BHLĐ Bộ 12 48,80 

15 Quần áo mưa  Bộ 18 45,28 

16 Xitec kim loại Cái 60 4,88 

17 Dụng cụ khác %  10 

6.2.2. Trám lấp lỗ khoan 

Bảng 28.  Định mức sử dụng dụng cụ trám lấp lỗ khoan  sâu đến 300m 

ĐVT: ca/m trám lấp 

TT Danh mục dụng cụ ĐVT Thời hạn (tháng) Định mức 

1 Amotichxe - 5 tấn Cái 36 0,15 

2 Can sắt 20 lít Cái 12 0,15 

3 Đèn xạc điện Cái 12 0,91 

4 Giầy BHLĐ Đôi 6 0,30 

5 Khoá tháo lắp ống D89mm Cái 24 0,30 

6 Khoá xích D219mm Cái 24 0,16 

7 Kich ren 40 tấn Cái 60 0,16 

8 Kính BHLĐ Cái 12 0,91 

9 Máy trộn dung dịch Cái 60 0,16 

10 Mũ BHLĐ Cái 12 0,91 

11 Perekhot các loại D89/108 mm Cái 48 0,16 

12 Quần áo BHLĐ Bộ 12 0,91 

13 Quần áo mưa Bộ 18 0,91 

14 Thùng phi 200lít Cái 24 0,16 

15 Xitec kim loại 4m
3
 Cái 60 0,16 
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TT Danh mục dụng cụ ĐVT Thời hạn (tháng) Định mức 

16 Dụng cụ khác %   10 

6.3. Máy móc, thiết bị 

Bảng 29. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị xây lắp - tháo dỡ, tiến hành trám  bằng 

máy khoan tự hành chiều sâu lỗ khoan  đến 300m 

TT Danh mục dụng cụ ĐVT 

Định mức 

Xây lắp - 

tháo dỡ 

(ca/lần tháo 

lắp) 

Trám lấp 

(ca/1m trám 

lấp) 

1 Máy khoan XY - 2B (hoặc tương đương) Bộ - 0,08 

2 Ô tô tải 5 tấn Cái 3,4 - 

3 Máy phát 108 mã lực Cái - 0,08 
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III. THU THẬP, TỔNG HỢP THÔNG TIN, DỮ LIỆU                                  

TÀI NGUYÊN NƯỚC 

1. Nội dung công việc 

- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị;  

- Lập kế hoạch thực hiện; 

- Xác định địa chỉ nơi thu thập thông tin, dữ liệu; 

- Di chuyển từ đơn vị đến nơi thu thập và ngược lại; 

- Làm việc với đơn vị cung cấp số liệu; 

- Tìm kiếm nguồn thông tin cần thu thập; 

- Đọc và lựa chọn thông tin; 

- Thu thập thông tin cần thu thập; 

- Tổng hợp thông tin đã thu thập; 

- Số hóa thông tin đã thu thập; 

- Sửa chữa nhỏ dụng cụ văn phòng; 

- Viết báo cáo sản phẩm thu thập; 

- Nghiệm thu kết quả; 

- In, nhân sao, giao nộp sản phẩm. 

2. Những việc chưa tính trong định mức 

- Điều tra; khảo sát đo đạc; 

- Mua tài liệu; phô tô tài liệu; quét tài liệu; 

- Dịch tài liệu. 

3. Điều kiện áp dụng và hệ số điều chỉnh 

3.1. Điều liện áp dụng 

- Khoảng cách di chuyển <10km; 

- Thông tin dữ liệu thu thập tính/1 báo cáo; 1quy hoạch; 1 bản đồ 

3.2. Hệ số điều chỉnh 

Khi thu thập số liệu, dữ liệu khác với điều kiện áp dụng nêu trên thì định 

mức lao động, định mức tiêu hao vật liệu, định mức hao mòn dụng cụ và khấu 

hao máy móc, thiết bị được áp dụng các hệ số điều chỉnh sau: Kkc và Kpt.  

Cách tính mức được quy định và hướng dẫn áp dụng tại Mục 5.2, phần I 

của Thông tư này.  

4. Định biên lao động 
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Bảng 30. Định biên lao động thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu tài nguyên nước 

Nội dung công việc ĐTV6 ĐTV5(A0) Nhóm 

Thu thập tổng hợp thông tin, dữ 

liệu tài nguyên nước 
1 1 2 

 

5. Định mức lao động 

Bảng 31. Bảng định mức chi tiết tính hao phí thời gian trực tiếp làm ra sản phẩm cho 

từng công việc, nhóm  công viêc thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước  

                                                                                Công nhóm/thông tin, dữ liệu 

TT Nội dung công việc ĐVT 
Định 

mức 

1 

Thu thập quy hoạch, kế hoạch, chiến lược; tình hình 

thực hiện quản lý nhà nước về tài nguyên nước của 

vùng 

 

 
2,46 

a 
Các văn bản, điều ước quốc tế về TNN và các văn bản 

liên quan 
Thông tin 0,62 

b 

Định hướng, chiến lược, kế hoạch, quy hoạch phát triển 

kinh tế xã hội của vùng, của địa phương (Chiến lược 

quốc gia về tài nguyên nước; Chương trình mục tiêu 

quốc gia về phát triển bền vững TNN ở Việt Nam); quy 

hoạch cấp nước, khai thác sử dụng nước của các ngành, 

quy hoạch các công trình thủy lợi 

Báo cáo 0,62 

c 

Chương trình mục tiêu, định hướng, chiến lược phát 

triển ngành, lĩnh vực, các quy hoạch có liên quan (sử 

dụng đất, các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội…) 

Báo cáo 0,62 

d 

Tình hình thực hiện quản lý nhà nước về tài nguyên 

nước của vùng, tình hình cấp phép khai thác sử dụng 

nước mặt 

Thông tin 0,62 

2 
Thu thập các dữ liệu, thông tin về điều kiện tự 

nhiên, kinh tế-xã hội, 

Thông 

tin 
3,09 

a 

Vị trí địa lý, địa giới hành chính; đặc điểm địa hình, địa 

mạo, địa chất, thổ nhưỡng, thảm thực vật; đặc điểm khí 

hậu, khí tượng thủy văn 

Thông tin 0,93 

b 

Hiện trạng phân bố dân cư, dân số, lao động, ngành 

nghề, tốc độ phát triển dân số, tốc độ đô thị hóa, thu 

nhập bình quân đầu người… 

Thông tin 0,62 
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TT Nội dung công việc ĐVT 
Định 

mức 

c Tỷ lệ cấp nước sạch đô thị, nông thôn Thông tin 0,62 

d 

Hiện trạng phát triển của các ngành: nông nghiệp, công 

nghiệp, xây dựng, phát triển các cơ sở/dịch vụ công 

cộng (trường học, bệnh viện, các khu hành chính, khu 

tập trung dân cư) 

Thông tin 0,93 

3 
Thu thập các thông tin, dữ liệu về hiện trạng và diễn 

biến của tài nguyên nước 
 9,24 

a 
Đặc điểm hệ thống sông suối; các hệ thống sông quan 

trọng trong vùng  
Thông tin 0,62 

b 

Chiều dài sông và diện tích lưu vực của từng sông 

chính; chiều dài sông và diện tích lưu vực của từng 

sông quốc tế hoặc sông biên giới (phần diện tích trong 

nước và ở nước ngoài) 

Thông tin 0,93 

c 

Dòng chảy trung bình năm (trung bình, năm cao nhất, 

năm thấp nhất), từng tháng trong năm (số liệu dòng 

chảy từng tháng, theo mùa mưa, mùa khô) đo được tại 

các trạm, điểm quan trắc hiện có trên các sông suối 

trong vùng quy hoạch và vùng lân cận. 

Thông tin 0,93 

d 
Tình hình chuyển nước giữa các tiểu lưu vực, giữa các 

lưu vực (lượng nước, chế độ chuyển nước) 
Thông tin 0,62 

g 
Mối quan hệ của hệ thống sông trong vùng với các vùng 

lân cận 
Thông tin 0,62 

h 

Nguồn hình thành dòng chảy mặt, nước dưới đất; Tiềm 

năng nguồn nước mặt, nước dưới đất khả năng lượng 

nước có thể khai thác có xét đến sự biến động theo thời 

gian, không gian 

Thông tin 1,85 

i 
Mối tương tác giữa nước mặt-nước dưới đất; các vùng 

có nước mặt là nguồn bổ sung chính cho nước dưới đất 
Thông tin 1,23 

j 
Hiện trạng và xu hướng diễn biến nguồn nước mặt về số 

lượng, chất lượng 
Thông tin 1,23 

l 
Lượng mưa, chế độ mưa, sự phân bố lượng mưa theo 

thời gian, không gian. 
Thông tin 0,62 

m Chất lượng các nguồn  nước mặt, nước dưới đất Thông tin 0,62 
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TT Nội dung công việc ĐVT 
Định 

mức 

4 
Các thông tin, dữ liệu về khai thác, sử dụng và mức 

độ đáp ứng về số lượng, chất lượng nước  
 11,07 

a Thông tin chung:  4,31 

- 
Tầm quan trọng của nguồn nước mặt đối với phát triển 

kinh tế-xã hội, cộng đồng và môi trường 
Thông tin 0,62 

- 
Tập quán khai thác nước trong vùng; các đối tượng 

chính sử dụng nước mặt 
Thông tin 0,62 

- 
Tỷ lệ sử dụng nước so với tổng lượng nước sử dụng cho 

các mục đích chính 
Thông tin 0,62 

- 
Công trình chuyển nước giữa các lưu vực hiện có hoặc 

đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư 
Thông tin 1,23 

- 

Các công trình có tác động điều hòa dòng chảy/ có ảnh 

hưởng đến sự biến động của dòng chảy; Diện tích và 

dung tích ở mức nước dâng bình thường của các hồ 

chứa, đập dâng có tác dụng điều tiết dòng chảy sông 

Thông tin 0,62 

- 

Tình hình vận hành hồ chứa, đập dâng: số hồ chứa, đập 

dâng có quy trình vận hành (so với tổng số hồ chứa, đập 

dâng); số hồ chứa, đập dâng vận hành đúng và thông 

suốt quy trình (so với tổng số hồ chứa, đập dâng có quy 

trình vận hành); việc xây dựng và vận hành liên hồ 

chứa; việc điều hoà, phân bổ tài nguyên nước trong một 

số năm điển hình về hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng; 

sự hợp lý, chưa hợp lý trong việc điều hoà, phân bổ tài 

nguyên nước và các kiến nghị khắc phục 

Thông tin 0,62 

- 

Sự cạnh tranh, xung đột, mâu thuẫn giữa các ngành, các 

hộ sử dụng nước có quy mô lớn, giữa nhu cầu phát triển 

kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường, giữa thượng nguồn 

và hạ nguồn, giữa các tiểu lưu vực, trong việc khai thác, 

điều hòa, phân bổ nguồn nước 

Thông tin 1,23 

- 
Các vùng thường xuyên thiếu nước cấp cho các mục 

đích sử dụng chính 
Thông tin 0,62 

- 
Các vùng có nguồn nước mặt bị suy thoái, cạn kiệt dưới 

ảnh hưởng của hoạt động khai thác sử dụng bất hợp lý 
Thông tin 0,62 

b 
Tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt cấp 

cho sinh hoạt: 
 2,16 



 
26 

TT Nội dung công việc ĐVT 
Định 

mức 

- 

Tình hính khai thác, sử dụng nước mặt trong sinh hoạt 

đô thị, nông thôn: các công trình cấp nước tập trung và 

nhỏ lẻ (vị trí, nguồn nước khai thác, phạm vi cấp nước, 

quy mô công trình, chất lượng nước khai thác) 

Thông tin 1,55 

- 

Các vùng có nước cấp cho sinh hoạt không đảm bảo 

chất lượng theo quy định, hoặc không đảm bảo về 

lượng nước cấp 

Thông tin 0,62 

- Tỷ lệ thất thoát nước trong cấp nước sinh hoạt Thông tin  

c 
Tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt cấp 

cho các khu công nghiệp: 
 2,46 

- 
Tình hình khai thác sử dụng nước mặt cấp nước khu 

công nghiệp: vị trí, phạm vi, quy mô công trình 
Thông tin 1,23 

- 
Nguồn nước mặt khai thác, tổng lượng nước mặt khai 

thác; 
Thông tin 0,62 

- 
Hiệu quả kinh tế của việc sử dụng nước mặt thể hiện 

bằng giá trị của 1 đơn vị nước sử dụng 
Thông tin 0,62 

d 
Tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước  cấp cho 

canh tác nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản: 
 5,24 

- 

Số liệu khai thác sử dụng nước mặt để tưới: vị trí công 

trình khai thác, nguồn nước mặt khai thác, lượng nước 

khai thác (m
3
/s), loại cây trồng, diện tích tưới, lượng 

nước sử dụng theo mùa và hằng năm. 

Thông tin 1,85 

- 

Số liệu khai thác sử dụng nước mặt để nuôi trồng thủy 

sản: vị trí công trình khai thác, nguồn nước mặt khai 

thác, chất lượng nước (nước mặn, lợ, nhạt); tổng lượng 

nước khai thác theo mùa vụ/hằng năm; 

Thông tin 1,85 

- 

Số lượng các hồ chứa nước, đập dâng (thủy lợi, thuỷ 

điện) hiện có hoặc đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư; 

tổng dung tích (trong đó dung tích hữu ích) các hồ, đập 

hiện có; dung tích hồ, đập do từng ngành (nông nghiệp, 

điện) quản lý; 

Thông tin 0,93 

- 
Hiệu quả kinh tế của việc sử dụng nước thể hiện bằng 

giá trị của 1 đơn vị nước sử dụng 
Thông tin 0,62 

đ 
Tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước  cấp cho 

 2,46 
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TT Nội dung công việc ĐVT 
Định 

mức 

hoạt động du lịch, cho bảo vệ cảnh quan môi trường và 

cho các mục đích khác: 

- 
Các công trình cấp nước cho các khu du lịch, nghỉ 

dưỡng, khu vui chơi giải trí công cộng 
Thông tin 0,62 

- 
Chất lượng nước cấp cho các hoạt động du lịch, cho bảo 

vệ cảnh quan môi trường 
Thông tin 0,62 

- 
Lượng nước cấp cho các hoạt động du lịch, cho bảo vệ 

cảnh quan môi trường 
Thông tin 0,62 

- Lượng nước cấp cho các mục đích sử dụng khác Thông tin 0,62 

e 

Mức đáp ứng nguồn nước (số lượng, chất lượng, nhất là 

trong mùa kiệt) cho các mục đích sinh hoạt, tưới, nuôi 

trồng thuỷ sản, phát điện, chế biến công nghiệp, vận tải 

đường sông, du lịch, cảnh quan, môi trường 

Thông tin 1,23 

g 

Lợi ích từ nước mang lại cho các ngành kinh tế (sản 

lượng cây trồng; sản lượng thuỷ sản đánh bắt, thu 

hoạch; sản lượng điện; doanh thu vận tải đường sông; 

doanh thu du lịch) 

Thông tin 1,23 

5 
Thông tin dữ liệu tác hại do nước gây ra và tình 

hình phòng chống  
  

5.1 
Thông tin dữ liệu về hiện trạng và xu hướng của những 

loại hình tác hại do nước gây ra  
Thông tin 12,44 

a Các loại hình tác hại do nước gây ra Thông tin 0,38 

b 

Phân vùng tác hại do nước gây ra, vị trí của những cộng 

đồng thường xuyên bị ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng nặng 

nề do tác hại của nước 

Thông tin 1,55 

c 

Lũ lụt (kể cả lũ quét, lũ bùn đá): vị trí khu vực thường 

xảy ra hoặc xảy ra nghiêm trọng, diễn biến, mức nước 

lũ, đỉnh lũ các trận lũ điển hình, tần suất xuất hiện, mức 

độ thiệt hại, nguyên nhân, xu hướng biến động 

Thông tin 1,88 

d 

Ngập úng: vị trí khu vực thường xảy ra hoặc xảy ra 

nghiêm trọng, diễn biến, phạm vi, mức độ, thời gian, 

các trận ngập úng điển hình, mức độ thiệt hại, nguyên 

nhân, xu hướng biến động  

Thông tin 2,12 

đ 
Xói, lở bờ sông, vùng cửa sông, ven biển; xói, bồi lòng 

Thông tin 2,43 
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TT Nội dung công việc ĐVT 
Định 

mức 

sông: vị trí khu vực thường xảy ra hoặc xảy ra nghiêm 

trọng, diễn biến, mức độ thiệt hại, nguyên nhân, xu 

hướng biến động 

e 

Thủy triều (triều dâng): vị trí khu vực thường xảy ra 

hoặc xảy ra nghiêm trọng, diễn biến, độ cao sóng biển, 

mức nước dâng, phạm vi ảnh hưởng, mức độ thiệt hại, 

nguyên nhân, xu hướng biến động 

Thông tin 1,13 

g 

Xâm nhập mặn: vị trí khu vực thường xảy ra hoặc xảy 

ra nghiêm trọng, diễn biến, nồng độ mặn, phạm vi 

nhiễm mặn, mức độ thiệt hại, nguyên nhân, xu hướng 

biến động 

Thông tin 0,92 

h 
Sụt lún đất do khai thác nước ngầm: vị trí khu vực xảy 

ra, diễn biến, mức độ thiệt hại, xu hướng biến động 
Thông tin 0,62 

i 
Hạn hán, sa mạc hóa: vị trí khu vực xảy ra, diễn biến, 

mức độ thiệt hại, xu hướng biến động 
Thông tin 0,83 

j 
Thông tin về hiện trạng xả nước thải và quản lý xả nước 

thải của vùng 
Thông tin 0,62 

5.2 
Dữ liệu về tình hình phòng chống và khắc phục hậu quả 

tác hại do nước gây ra  
 2,99 

a 
Công tác dự báo, cảnh báo mưa, lũ, lụt, bão, áp thấp 

nhiệt đới, triều dâng, xâm nhập mặn, sụt lún đất 
Thông tin 0,38 

b 
Các cơ chế, chính sách phòng, chống, giảm thiểu, khắc 

phục hậu quả tác hại do nước gây ra 
Thông tin 0,38 

c Các tiêu chuẩn phòng, chống lũ lụt Thông tin 0,38 

d 
Bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ và phát triển hệ thực 

vật ven sông, cửa sông, vùng ven biển  
Thông tin 1,91 

đ 
Xây dựng và vận hành các công trình cắt lũ, giảm lũ, 

phân lũ, chậm lũ, bờ bao chống lũ 
Thông tin 0,18 

e 
Xây dựng các công trình đê sông, bảo vệ bờ sông, cửa 

sông, bờ biển 
Thông tin 0,18 

g 
Kiên cố hóa công trình, nhà cửa vùng thường xuyên bị 

tác hại do nước gây ra 
Thông tin 0,18 

h Chương trình, hoạt động di dời, tái định cư Thông tin 0,18 
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TT Nội dung công việc ĐVT 
Định 

mức 

i Công tác khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra Thông tin 0,18 

k 

Sự phối hợp giữa các địa phương, các cấp, các ngành 

trong phòng, chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước 

gây ra 

Thông tin 0,18 

l 

Vị trí và các tiêu chuẩn thiết kế của các công trình quan 

trọng về giảm thiểu tác hại do nước gây ra (các con đê, 

đập và đê biển...) 

Thông tin 0,18 

m 

Tình hình xung đột, mâu thuẫn, chồng chéo, bất hợp lý 

trong phối hợp thực hiện phòng, chống, giảm thiểu tác 

hại do nước gây ra 

Thông tin 0,18 

6 

Dữ liệu về vai trò của cộng đồng trong phòng, chống, 

giảm thiểu và khắc phục hậu quả tác hại do nước 

gây ra 

 0,75 

a 
Mức độ nhận thức về tầm quan trọng của việc phòng, 

chống và giảm thiểu tác hại do nước gây ra 
Thông tin 0,38 

b 
Mức độ, khả năng sẵn sàng ứng phó, giảm thiểu, khắc 

phục hậu quả tác hại do nước gây ra 
Thông tin 0,38 

7 Bản đồ  13,41 

a Bản đồ hành chính Thông tin 0,38 

b Bản đồ địa hình Thông tin 0,38 

c 
Bản đồ phân vùng ngập lụt; phân vùng lũ; phân vùng 

hạn hán; xâm nhập mặn 
Thông tin 1,13 

d 
Các bản đồ tài nguyên đất (phân loại đất, hiện trạng sử 

dụng đất, quy hoạch sử dụng đất, xói mòn đất…) 
Thông tin 0,80 

đ 
Bản đồ tài nguyên rừng (phân bố rừng, diện tích rừng bị 

cháy và bị phá…) 
Thông tin 0,53 

e  Bản đồ mạng lưới sông ngòi, hồ chứa Thông tin 0,38 

h 
Các bản đồ hiện trạng: phân bố dân cư, hệ thống đê 

điều, sử dụng đất, thủy điện,  
Thông tin 0,38 

i 
Các bản đồ quy hoạch: phân bố dân cư, hệ thống đê 

điều, sử dụng đất, thủy điện,  
Thông tin 0,38 
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TT Nội dung công việc ĐVT 
Định 

mức 

k 
Bản đồ hệ thống trạm đo (thủy văn, khí tượng, chất 

lượng nước…) 
Thông tin 0,38 

n 

Các bản đồ về dòng chảy mặt (mô đun dòng chảy năm, 

mô đun đỉnh lũ lớn nhất, mô đun dòng chảy trung bình 

nhỏ nhất…) 

Thông tin 0,68 

m Mặt cắt  Thông tin 0,38 

Bảng 32.  Bảng định mức tổng hợp công việc thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu tài 

nguyên nước 

TT Nội dung công việc Định mức 

1 

Thu thập tổng hợp thông tin, dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch, 

chiến lược; tình hình thực hiện quản lý nhà nước về tài nguyên 

nước của vùng 2,46 

2 
Thu thập tổng hợp thông tin, dữ liệu về điều kiện tự nhiên, 

kinh tế - xã hội 3,09 

3 
Thu thập tổng hợp thông tin, dữ liệu về hiện trạng và diễn biến 

của tài nguyên nước 9,24 

4 
Thu thập tổng hợp thông tin, dữ liệu về khai thác, sử dụng và 

mức độ đáp ứng về số lượng, chất lượng nước 11,07 

5 
Thu thập tổng hợp thông tin, dữ liệu về tác hại do nước gây ra 

và tình hình phòng chống  13,43 

6 

Thu thập thông tin dữ liệu về vai trò của cộng đồng trong 

phòng, chống, giảm thiểu và khắc phục hậu quả tác hại do 

nước gây ra 

0,75 

7 Thu thập tổng hợp thông tin, dữ liệu các bản đồ 13,41 

 

6. Định mức vật liệu, dụng cụ, máy móc và thiết bị 

6.1. Vật liệu 

Bảng 33. Mức sử dụng vật liệu tính cho công việc thu thập tổng hợp thông tin, dữ liệu 

về hiện trạng và diễn biến của tài nguyên nước 

ĐVT: mức /thông tin dữ liệu hiện trạng và diễn biến của tài nguyên nước 

TT Danh mục vật liệu 
Đơn vị 

tính 
Định mức 
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1 Băng dính trắng khổ 5cm Cuộn 0,46 

2 Bút chì kim Cái 0,88 

3 Bút dạ màu Hộp 0,23 

4 Bút kim Cái 0,88 

5 Bút nhớ dòng (highlight) Cái 1,76 

6 Bút xoá Cái 0,88 

7 Cặp đựng tài liệu Cái 1,76 

8 Đĩa CD Cái 1,00 

9 Giấy A0 Tờ 4,45 

10 Giấy A3 Gam 0,07 

11 Giấy A4 Gam 1,32 

12 Hộp đựng tài liệu Cái 1,91 

13 Mực in A0 Hộp 0,07 

14 Mực in A3 màu Hộp 0,22 

15 Mực in A4 Hộp 0,29 

16 Mực photocopy Hộp 0,22 

17 Sổ công tác Quyển 0,46 

18 Điện năng KW 109,51 

19 Vật liệu khác % 3,70 

6.2. Dụng cụ 

Bảng 34.    Mức sử dụng dụng cụ tính cho công việc thu thập tổng hợp thông tin, dữ 

liệu về hiện trạng và diễn biến của tài nguyên nước 

                                                      ĐVT: Ca/thông tin, dữ liệu hiện trạng và diễn biến của tài nguyên nước  

TT Danh mục dụng cụ 
Đơn vị 

tính 

Thời hạn 

(tháng) 

Định 

mức 

1 Bàn máy vi tính Cái         96  16,88 

2 Bình cứu hoả Bình         24  4,22 
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TT Danh mục dụng cụ 
Đơn vị 

tính 

Thời hạn 

(tháng) 

Định 

mức 

3 Bộ lưu điện UPS Cái         36  16,88 

4 Camera kỹ thuật số Cái         60  4,22 

5 Đèn neon 40W Bộ         24  16,88 

6 Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2 KW Cái 96 4,22 

7 Máy hút ẩm 1,5KW Cái         60  4,22 

8 Máy hút bụi 1,5KW Cái         60  4,22 

9 Máy hủy tài liệu Cái         60  4,22 

10 Máy in màu A3 0,5KW Cái         60  4,22 

11 Máy in màu A4 0,5KW Cái         60  4,22 

12 Máy scan A4 0,02KW Cái         60  4,22 

13 Máy tính 0,6KW Cái         60  16,88 

14 Ổ ghi CD 0,04 KW Cái         60  16,88 

15 Ổn áp 10A Cái         96  4,22 

16 Quạt điện cây 0,06KW Cái         60  8,44 

17 Thiết bị đun nước Cái         60  4,22 

18 Tủ đựng tài liệu Cái         96  8,44 

19 USB Cái         12  16,88 

20 Dụng cụ khác %  12,50 

6.3. Máy móc, thiết bị 

Bảng 35. Mức sử dụng máy móc, thiết bị tính cho công việc thu thập tổng hợp thông 

tin, dữ liệu về hiện trạng và diễn biến của tài nguyên nước 

ĐVT: Ca/thông tin dữ liệu 

TT Danh mục thiết bị Đơn vị tính Thời hạn (tháng) Định mức 

1 Máy chiếu Slide 0,5KW Cái 60 1,58 

4 Máy in màu A0 - 0,8KW Cái 60 1,58 
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TT Danh mục thiết bị Đơn vị tính Thời hạn (tháng) Định mức 

5 Máy Photocopy - 1KW Cái 96 1,58 

6 Máy scan A0 - 2KW Cái 60 1,58 

7 Máy Scan A3 - 0,5KW Cái 60 1,58 

8 
Máy tính xách tay - 

0,04KW 
Cái 60 3,17 

Do công tác thu thập tổng hợp thông tin, số liệu tài nguyên nước nên mức sử 

dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị cho tất cả các nhóm thông tin thu thập của 

công việc thu thập thông tin dữ liệu tài nguyên nước, mức cho từng nhóm thông tin 

được xác định theo tỷ lệ định mức lao động công nghệ của từng nhóm thông tin thu 

thập. 

Bảng 36. Hệ số tính mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc thiết bị cho từng nhóm 

thu thập tổng hợp thông tin, dữ liệu tài nguyên nước 

TT Nội dung công việc Hệ số 

1 

Thu thập tổng hợp thông tin, dữ liệu về quy hoạch, kế 

hoạch, chiến lược; tình hình thực hiện quản lý nhà nước 

về tài nguyên nước của vùng 

0,27 

2 
Thu thập tổng hợp thông tin, dữ liệu về điều kiện tự 

nhiên, kinh tế-xã hội 
0,33 

3 
Thu thập tổng hợp thông tin, dữ liệu về hiện trạng và 

diễn biến của tài nguyên nước 
1,00 

4 
Thu thập tổng hợp thông tin, dữ liệu về khai thác, sử 

dụng và mức độ đáp ứng về số lượng, chất lượng nước 
1,20 

5 
Thu thập tổng hợp thông tin, dữ liệu về tác hại do nước 

gây ra và tình hình phòng chống 
1,45 

6 

Thu thập thông tin dữ liệu về vai trò của cộng đồng trong 

phòng, chống, giảm thiểu và khắc phục hậu quả tác hại 

do nước gây ra 

0,08 

7 Thu thập tổng hợp thông tin, dữ liệu các bản đồ 1,45 
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IV. XÂY DỰNG QUY TRÌNH VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA 

1. Nội dung công việc 

1.1. Xây dựng đề cương quy trình vận hành liên hồ chứa (Bước 1) 

- Thu thập thông tin, tài liệu có liên quan; 

- Khảo sát tổng quan, lấy ý kiến của các tỉnh, thành phố trên lưu vực sông 

nhằm xác định các hồ chứa có tác động điều tiết dòng chảy lớn trên hệ thống 

đưa vào xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa, các điểm kiểm soát lũ, kiệt;  

- Tổng hợp các tài liệu thu thập được, góp ý của Bộ, ngành có liên quan, 

UBND các tỉnh, thành phố, các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông xây dựng 

đề cương và dự toán chi tiết dự án, gửi xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, các 

Cục, Vụ, Viện có liên quan; 

- Họp hội đồng xét duyệt đề cương cấp Cục; 

- Tiếp thu ý kiến Hội đồng, rà soát chỉnh sửa đề cương trình Bộ; 

- Họp Hội đồng xét duyệt đề cương cấp Bộ; 

- Tiếp thu ý kiến Hội đồng cấp Bộ, rà soát hoàn thiện đề cương dự án 

trình Bộ phê duyệt. 

1.2. Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin dữ liệu (Bước 2) 

- Tài liệu về hiện trạng ngập lụt và hạn trên hệ thống sông: Xác định mức 

độ ngập lụt, hạn hán là điều kiện biên trong việc thiết lập và chạy mô hình toán, 

thủy văn phục vụ xây dựng quy trình; tài liệu, số liệu thống kê thiệt hại do lũ lụt 

và hạn hán trên lưu vực; 

- Tài liệu/số liệu liên quan đến hiện trạng phát triển dân sinh kinh tế và 

phương hướng phát triển KT-XH: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các 

tỉnh trên lưu vực; Tình hình phát triển kinh tế-xã hội và các vấn đề liên quan của 

từng công trình cũng như trên toàn lưu vực sông. 

- Tài liệu liên quan đến các hồ chứa:  

+ Tài liệu thiết kế, vận hành ít nhất trong 5 năm qua của các nhà máy sẽ 

đưa vào xây dựng quy trình vận hành (trong cả mùa lũ + cạn). 

+ Quy trình vận hành của các hồ đã được phê duyệt 

+ Số liệu vận hành công trình, báo cáo công tác vận hành công trình trong 

5 năm qua của các nhà máy sẽ đưa vào xây dựng quy trình vận hành (trong cả 

mùa lũ và mùa cạn). 

- Tài liệu liên quan đến các công trình lấy nước: 

+ Xác định đối tượng sử dụng nước chính và thống nhất đối tượng sử 

dụng nước trên cơ sở định hướng phát triển KTXH của địa phương (cần có sự 

thống nhất với địa phương). 
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+ Vị trí, quy mô, kích thước các công trình lấy nước theo các đối tượng sử 

dụng nước. 

+ Số liệu vận hành thực tế của các công trình lấy nước trong 5 năm qua, 

đặc biệt trong thời kỳ dùng nước khẩn trương  

+ Xác định các đoạn sông cần duy trì H, Q đảm bảo yêu cầu dùng nước 

theo từng thời gian khác nhau. 

- Tài liệu liên quan đến lưu vực: 

+ Bản đồ địa hình và bản đồ số độ cao (DEM): Bản đồ địa hình và bản đồ 

mô hình số độ cao (DEM) cho phép xác định cao độ của một điểm bất kỳ trên 

lưu vực dùng làm dữ liệu nền cho các mô hình toán, thủy văn, bản đồ địa hình 

thu thập bao gồm 7 lớp thông tin: Cơ sở; Giao thông; Thủy hệ; Dân cư; Địa hình 

(đường đồng mức); Ranh giới; Thực vật; 

+ Bản đồ hệ thống sông suối tỷ lệ 1:50.000 

+ Số liệu Khí tượng thủy văn: bao gồm các yếu tố độ ẩm, tốc độ gió, mưa; 

Số liệu mực nước, lưu lượng theo giờ, bình quân ngày tại các trạm thủy văn 

đang hoạt động trên lưu vực sông. 

+ Sơ đồ, vị trí các điểm lấy nước trên hệ thống;  

+ Vị trí các đoạn/điểm sử dụng nước trên sơ đồ hệ thống; 

+ Tài liệu địa hình: trắc dọc, trắc ngang, bình đồ… 

+ Vị trí các điểm kiểm soát trên sơ đồ hệ thống theo từng mục đích sử 

dụng nước trong từng thời kỳ khác nhau. 

- Các Quy hoạch thuỷ lợi, thuỷ điện, xây dựng và các Quy hoạch khác có 

liên quan đã và đang triển khai, hoặc đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Số liệu thiết kế, quy trình vận hành. Số liệu quan trắc đo đạc thuỷ văn 

của các hồ chứa trên lưu vực sông; Số liệu quan trắc đo đạc thuỷ văn của các hồ 

chứa trên lưu vực sông là số đầu vào liệu tại các điểm nút tính toán trong mô 

hình toán, thủy văn chính là các hồ chứa sẽ xây dựng quy trình vận hành liên hồ. 

1.3. Điều tra thực địa khảo sát bổ sung (Bước 3) 

a) Công tác chuẩn bị 

- Trình Bộ (Cục) gửi công văn làm việc với các địa phương: Dự thảo trình 

Bộ (Cục) gửi công văn gửi đến các tỉnh, thành phố, các đơn vị quản lý hồ chứa, 

công trình khai thác sử dụng tài nguyên nước lấy ý kiến về các vấn đề liên quan 

đến công tác lập quy trình vận hành liên hồ chứa:  

+ Danh mục các hồ chứa sẽ đưa vào xây dựng quy trình vận hành liên hồ; 

+ Các điểm kiểm soát lũ, kiệt; 

+ Các thời kỳ sử dụng nước, nhu cầu của từng thời kỳ; 

+ Các vấn đề về khai thác, sử dụng tài nguyên nước; 
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+ Các vấn đề về chia sẻ tài nguyên nước trên lưu vực; 

+ Các vấn đề về chuyển nước lưu vực ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, 

phát triển kinh tế - xã hội vùng hạ du; 

+ Nhu cầu về mực nước, lưu lượng tại các điểm kiểm soát, thời gian duy 

trì theo từng thời kỳ; 

+ Các vấn đề khác do địa phương đề xuất. 

- Tổng hợp ý kiến phản hồi từ địa phương, dự kiến các câu hỏi, nội dung  

cần trao đổi, thống nhất với UBND các tỉnh, thành phố, các sở ban ngành có liên 

quan, các đơn vị quản lý hồ chứa, công trình khai thác sử dụng tài nguyên nước, 

người dân vùng hạ du công trình. 

- Dự kiến các tài liệu cần thu thập tại các tỉnh, thành phố, hồ chứa, công 

trình khai thác sử dụng tài nguyên nước:  

+ Các quy hoạch, kế hoạch sử dụng tài nguyên nước của tỉnh, thành phố. 

Nhu cầu sử dụng tài nguyên nước của địa phương tại các điểm kiểm soát (Diện 

tích gieo trồng, thời kỳ mùa vụ, các công trình lấy nước trên dòng chính..., yêu 

cầu về mực nước, lưu lượng, thời gian duy trì theo từng thời kỳ).  

+ Tài liệu thiết kế, nhiệm vụ của các hồ chứa, công trình khai thác sử 

dụng tài nguyên nước. 

+ Tài liệu, số liệu thực tế vận hành trong những năm gần đây (5 năm) của 

các hồ chứa, công trình khai thác sử dụng tài nguyên nước. 

- Dự kiến thành phần mời tham gia họp tại từng tỉnh, thành phố: UBND 

tỉnh, thành phố, Sở TNMT, Sở Công Thương, Sở NN và PTNT, Sở Giao thông 

Vận tải, Sở Xây dựng, đại diện đơn vị quản lý các hồ chứa, các công trình khai 

thác sử dụng tài nguyên nước trên dòng chính có hồ chứa, đại diện người dân 

vùng ảnh hưởng của các hồ chứa. 

- Dự kiến mời đại diện địa phương đi cùng đoàn khảo sát đến các điểm 

kiểm soát, các công trình quan trọng trên lưu vực. 

- Chuẩn bị sẵn các biên bản làm việc với từng đơn vị theo các nội dung đã 

được chuẩn bị nêu trên, đặc biệt những nội dung cần thống nhất giữa các sở ban 

ngành có liên quan, các đơn vị quản lý hồ chứa, công trình khai thác sử dụng tài 

nguyên nước trên các dòng chính có hồ chứa.  

- Dự kiến thành phần đoàn khảo sát: Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Cục, đơn vị 

chủ trì thực hiện dự án, đơn vị tư vấn và một số chuyên gia. 

- Lên lịch trình làm việc tại từng tỉnh, hồ chứa, công trình khai thác sử 

dụng tài nguyên nước chính, gửi công văn thông báo trước lịch làm việc để địa 

phương chuẩn bị. 

b) Công tác đi thực địa 

- Tổ chức họp với địa phương:  
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+ Thành phần họp: Đoàn khảo sát cùng với thành phần đã nêu ở bước 

chuẩn bị và một số đại diện tổ chức, đơn vị khác do địa phương mời. 

+ Nội dung họp: Chủ trì cuộc họp nêu những vấn đề đã gửi công văn ở 

bước chuẩn bị, nêu những nội dung còn bất đồng ý kiến để trao đổi, thảo luận 

nhằm đi đến thống nhất giữa các sở, ban ngành, chủ hồ và người dân. Các vấn 

đề phát sinh do việc thay đổi quy trình vận hành hiện nay của các công trình, 

kiến nghị, đề xuất phương án khắc phục. 

+ Hoàn thiện biên bản cuộc họp. 

- Đi thực địa tại những điểm kiểm soát, các hồ chứa, các công trình khai 

thác sử dụng nước trên các dòng chính có hồ chứa trên địa bàn. Điều tra, thu 

thập thông tin, số liệu, tài liệu đã nêu ở bước chuẩn bị. 

1.4. Tổng hợp, phân tích, xác định các vấn đề (Bước 4) 

a) Xác định nhu cầu dùng nước 

- Xác định chính xác vị trí, quy mô, lượng nước lấy, lượng nước sử dụng 

thực tế tại các vị trí lấy nước và sử dụng nước trên các dòng chính có hồ chứa. 

- Xem xét, phân tích chế độ vận hành thực tế của các hồ thủy lợi, thủy 

điện trong 5 năm qua nhằm xác định các mẫu thuẫn trong chia sẻ, sử dụng tài 

nguyên nước do chế độ vận hành hiện tại của các công trình, đề xuất các phương 

án khắc phục nhằm hài hòa các nhu cầu sử dụng nước. 

- Xem xét vị trí các điểm kiểm soát: Phân tích, đánh giá các điểm kiểm 

soát đã đạt yêu cầu cho các mục đích sử dụng khác nhau chưa (nông nghiệp, 

công nghiệp, sinh hoạt...), có thể mỗi một nhu cầu sử dụng nước khác nhau cần 

thiết có điểm kiểm soát khác nhau. Tại mỗi điểm kiểm soát đã đạt yêu cầu về 

mực nước, lưu lượng theo từng thời đoạn, thời điểm sau khi đã có sự thống nhất 

với địa phương. 

- Xác định rõ yêu cầu của địa phương về sử dụng nước ở hạ du, so sánh 

với thực trạng điều hành trong 5 năm qua và đưa ra một số nhận định ban đầu 

trong quy trình vận hành.  

- Hoàn thiện các kết quả tính toán về nhu cầu sử dụng nước, yêu cầu mực 

nước, lưu lượng tại các điểm kiểm soát theo các thời kỳ sau khi đã phân tích 

đánh giá, gửi công văn đến các địa phương nhằm khẳng định tính đúng, tính đủ 

về nhu cầu sử dụng nước của hạ du theo từng nguồn nước. 

b) Xác định các giá trị khác của nước 

Xác định mức độ thay đổi của các đặc trưng của dòng sông thời gian 

trước khi có hồ chứa và sau khi có hồ chứa: 

- Mực nước, lưu lượng tại các điểm kiểm soát; 

- Đường mặt nước của đoạn sông; 

- Bề rộng sông; 
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- Biến đổi lòng dẫn đáy sông; 

- Sự thông thoáng của dòng chảy; 

1.5 Nghiên cứu, phân tích, tính toán xây dựng phương án vận hành 

liên hồ chứa (Bước 5) 

a) Nghiên cứu, phân tích, xây dựng, tính toán phương án vận hành liên hồ 

chứa trong mùa lũ  

1) Ứng dựng mô hình toán thuỷ văn để phục hồi và kéo dài, đồng bộ 

chuỗi tài liệu dòng chảy lũ 

Mục tiêu: nhằm tính toán quá trình hình thành dòng chảy từ mưa và đặc 

trưng khí tượng của lưu vực phục vụ khôi phục dòng chảy lũ 

Nội dung: 

- Thiết lập mô hình, chuẩn bị số liệu phục vụ quá trình hoàn nguyên lũ 

+ Thiết lập mô hình toán thuỷ văn mô phỏng cho các lưu vực đến hồ; 

+ Thiết lập mô hình toán thuỷ văn mô phỏng cho các lưu vực khu giữa; 

+ Phân tích, tạo file số liệu đầu vào cho mô hình. 

- Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình cho lưu vực từng hồ chứa và từng lưu 

vực khu giữa; 

- Mô phỏng, phân tích nhằm hoàn nguyên, đồng bộ quá trình dòng chảy 

các con lũ đến hồ; 

- Mô phỏng, phân tích nhằm hoàn nguyên, đồng bộ quá trình dòng chảy 

các con lũ đến các khu giữa. 

2)  Xác định yêu cầu, tiêu chí chống lũ cho hạ du 

Mục tiêu: Xác định yêu cầu, tiêu chí chống lũ cho hạ du. 

Nội dung:  

- Xác định các điểm kiểm soát lũ 

- Phân tích xác định các cấp mực nước, lưu lượng tại các điểm kiểm soát 

lũ trong trường hợp điểm kiểm soát chưa có các cấp báo động. 

- Xác định yêu cầu mực nước, lưu lượng cần kiểm soát tại các điểm kiểm 

soát lũ khác nhau trên hệ thống 

3) Nghiên cứu, phân tích và đánh giá đặc điểm lũ, tổ hợp mưa, lũ, bão và 

các hình thế thời tiết nguy hiểm trên lưu vực sông làm cơ sở cho việc điều hành 

Mục đích: Nghiên cứu, đánh giá quá trình lũ trên hệ thống 

Nội dung: 

- Phân tích thống kê thời gian xảy ra các con lũ với các quy mô khác 

nhau; thống kê các đặc trưng lũ, mưa lũ 
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- Phân cấp lượng mưa sinh lũ lưu vực sông 

- Xây dựng biểu đồ phân bố lũ theo cấp mưa sinh lũ theo thời gian  

- Phân tích, xác định quan hệ mưa-lũ theo các cấp mưa sinh lũ trên lưu 

vực sông 

- Tính toán đặc trưng thống kê lũ tại các vị trí trạm thủy văn 

- Tính toán, xây dựng các quan hệ thống kê của đặc trưng lũ trên hệ 

thống, tại các tuyến đập 

- Tính toán, xác định và đánh giá tổ hợp lũ giữa các nhánh sông trên lưu 

vực (trong trường hợp có 2 nhánh sông trở lên). 

- Tính toán, xác định và đánh giá tổ hợp lũ giữa thượng lưu các hồ chứa 

và dưới hạ du. 

4) Nghiên cứu, xác định tổ hợp triều và dòng chảy lũ trên hệ thống (đối 

với lưu vực sông có ảnh hưởng triều) 

5) Thiết lập mô đun vận hành hệ thống hồ chứa trong mùa lũ 

- Thiết lập các mô đun và số liệu đầu vào cho mùa lũ 

- Tích hợp các thông số hồ chứa vào sơ đồ tính cho mùa lũ 

- Xác định các ràng buộc và mục tiêu  cho mùa lũ 

- Thiết lập thuật toán điều khiển hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông trong 

mùa lũ 

- Xác lập các điểm điều khiển trên hệ thống sông trong mùa lũ 

- Tính toán xây dựng quan hệ mực nước hồ với lưu lượng xả qua từng cửa 

van ứng với các cấp mở khác nhau 

- Xây dựng hệ thống câu lệnh điều khiển cửa van cho từng hồ theo các 

tình huống vận hành. 

6) Thiết lập mô hình thủy lực diễn toán dòng chảy lũ trong hệ thống 

- Thiết lập các mô đun trong mô hình thủy lực và số liệu đầu vào để diễn 

toán dòng chảy lũ trong hệ thống 

+ Xây dựng mạng thuỷ lực cho mùa lũ (sơ đồ thủy lực) 

+ Tích hợp số liệu mặt cắt và địa hình vào mạng thuỷ lực cho mùa lũ 

+ Thiết lập mô đun biên đầu vào (gồm biên trên, biên dưới và biên khu 

giữa), thông số hệ thống cho mô hình thủy lực cho mùa lũ 

- Hiệu chỉnh mô hình cho mùa lũ 

- Kiểm định mô hình cho mùa lũ 

7) Xây dựng và tính toán các phương án vận hành hệ thống hồ trên lưuc 

vực sông trong mùa lũ 
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Mục tiêu: 

Tính toán các tham số cho việc xây dựng qui trình vận hành liên hồ chứa 

trong mùa lũ 

Nội dung: Xây dựng các phương án vận hành hệ thống hồ trong mùa lũ, 

gồm: 

7.1. Xây dựng các phương án vận hành theo các cấp lũ 

+ Xây dựng phương án theo cấp lũ:  3 cấp; 

+ Xây dựng phương án lũ theo thời gian: 2 mức; 

+ Xây dựng phương án lũ theo không gian: 3 mức; 

7.2. Xây dựng các phương án vận hành theo dung tích hồ chứa: 2 mức; 

7.3. Xây dựng các phương án vận hành theo mực nước hạ du: Có 3 cấp 

BĐ1, BĐ2, BĐ3  

7.4. Xây dựng các phương án vận hành theo lũ thiết kế hạ du: Tính với 2 

mức tần suất lũ x số lượng hồ trên lưu vực 

Tổ hợp các phương án tính trên: số lượng phương án phải chạy mô hình 

7.5. Xác định các biên đầu vào cho các phương án lựa chọn:  

- Xác định các lưu vực bộ phận từ bản đồ địa hình 

- Phân tích lựa chọn mô hình lũ cho từng lưu vực bộ phận ứng với từng 

cấp lũ 

- Sử dụng mô hình toán thủy văn tính toán biên đầu vào cho các phương 

án 

- Tính toán các phương án vận hành hệ thống hồ trong mùa lũ: Việc tính 

toán các phương án trên cơ sở tính toán tổ hợp các phương án vận hành  

- Phân tích, lựa chọn các phương án thích hợp 

8) Tính toán xác định ngập lụt tại các vùng ngập trong hệ thống 

- Thiết lập các mô đun và số liệu đầu vào cho mô hình thủy lực  

- Tích hợp các thông số hồ chứa vào sơ đồ tính 

- Hiệu chỉnh mô hình 

- Xây dựng bản đồ ngập lụt cho vùng ngập với các năm lũ điển hình được 

chọn trước và sau cắt lũ 

b) Nghiên cứu, phân tích, xây dựng, tính toán phương án vận hành liên hồ 

chứa trong mùa cạn 

1. Xây dựng bài toán ngược 

Căn cứ kết quả tính toán nhu cầu sử dụng nước tại các điểm kiểm soát 

theo từng thời kỳ ở bước 4, dung tích hữu ích của từng hồ, lượng nước phát sinh 
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trên lưu vực trong mùa cạn, tính toán yêu cầu mực nước của từng hồ theo thời 

đoạn 10 ngày nhằm xác định được mực nước yêu cầu của từng hồ ở thời điểm 

đầu mùa cạn, từng thời điểm trong mùa cạn là bao nhiêu, xảy ra 2 trường hợp: 

+ Trường hợp khả năng nguồn nước và khả năng các hồ thỏa mãn được 

nhu cầu sử dụng nước dưới hạ du trong suốt mùa cạn. Trong trường hợp này cần 

thiết tính toán mực nước của từng hồ cần duy trì tại đầu các thời kỳ dùng nước 

đảm bảo sao cho đến cuối mùa cạn sử dụng được hết phần dung tích hữu ích của 

các hồ. 

+ Trường hợp khả năng nguồn nước và khả năng các hồ không thỏa mãn 

được nhu cầu sử dụng nước dưới hạ du trong suốt mùa cạn, tính toán khả năng 

có thể và xác định thời kỳ ưu tiên cho các hồ tích nước, để thời kỳ dùng nước 

gia tăng sử dụng, đồng thời phân tích, xác định mức độ ưu tiên cho từng mục 

đích sử dụng. 

2.  Phân chia thời kỳ điều hành hồ chứa 

Căn cứ vào nhu cầu nước hạ du và thủy điện, mức độ ưu tiên mà phân 

chia thời kỳ điều hành khác nhau: 

+ Thời kỳ ưu tiên cấp nước sinh hoạt;  

+ Thời kỳ ưu tiên cấp nước nông nghiệp;  

+ Thời kỳ ưu tiên cấp nước công nghiệp;  

+ Thời kỳ ưu tiên dòng chảy tối thiểu đảm bảo giao thông thủy;  

+ Thời kỳ ưu tiên phát điện. 

3. Dự báo dòng chảy đến hồ 

- Thiết lập mô hình mô phỏng hoạt động hệ thống hồ, diễn toán dòng chảy 

hạ lưu các hồ chứa. 

- Thiết lập các ràng buộc tại các điểm kiểm soát. 

4. Xây dựng các phương án tính 

+ Xác định các ràng buộc và mục tiêu vận hành cho mùa cạn;  

+ Thiết lập thuật toán điều khiển hệ thống hồ chứa trong mùa cạn;  

+ Xác lập các nút điều khiển hệ thống trong mùa cạn;  

+ Xác lập các nút điều khiển hệ thống trong giai đoạn chuyển tiếp giữa 

mùa lũ và mùa cạn;  

+ Thiết lập các mô-dun vận hành hồ chứa cho phát điện và cấp nước;  

+ Thiết lập các câu lệnh điều khiển kiểm soát lượng nước qua turbine đảm 

bảo phát điện và cấp nước.  

5. Tính toán các phương án 

- Từ yêu cầu mực nước của các hồ chứa tại đầu mỗi thời kỳ sử dụng nước 

được xác định ở trên, lựa chọn các năm đặc trưng tính toán việc vận hành các hồ 
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chứa nhằm xem xét khả năng đáp ứng của các hồ chứa có đảm bảo đủ nước 

cung cấp cho suốt mùa cạn hay chỉ có thể cung cấp theo từng thời kỳ (lựa chọn 

năm ít nước, năm trung bình nước và năm nhiều nước). 

- Phân tích kết quả tính toán; 

- Kiểm tra các điều kiện ràng buộc tại các điểm kiểm soát; 

- Xác định khả năng tích nước của các hồ chứa vào cuối mùa lũ, trường 

hợp các hồ chưa thể tích nước theo yêu cầu thì có thể cho phép các hồ tích nước 

vào thời kỳ đầu mùa cạn;  

- Xây dựng phương án vận hành theo lượng nước đến hệ thống trong điều 

kiện thời tiết bình thường, đặc biệt khan hiếm nước, theo dự báo dòng chảy đến 

hồ chứa; 

- Xây dựng phương án vận hành theo lượng nước đến hồ trong mùa kiệt 

giữa thượng và hạ lưu;  

- Xây dựng phương án vận hành theo lượng nước đến hồ trong mùa kiệt 

giữa các nhánh sông; 

- Xây dựng các phương án vận hành theo mức bảo đảm dòng chảy tối 

thiểu, kiểm tra các điều kiện ràng buộc tại các điểm kiểm soát;  

- Phân tích sự phối hợp xả nước giữa các hồ để bảo đảm mực nước, lưu 

lượng tại các điểm kiểm soát đồng thời đạt hiệu quả điện năng cao nhất có thể;  

- Xác định mức độ thiệt hại về điện của các nhà máy thủy điện cho mỗi 

phương án tính so với thiết kế ban đầu của các nhà máy. 

1.6. Biên soạn quy trình (Bước 6) 

+ Lựa chọn phương án tối ưu nhất trong các phương án tính ở trên để đưa 

vào dự thảo Quy trình (cả trong mùa lũ và mùa cạn); 

+ Xác định những quy định về an toàn kỹ thuật các công trình, an toàn hạ 

du, nhưng quy định chung để đưa vào dự thảo Quy trình; 

+ Xác định trách nhiệm của các bộ, ngành, UBND các tỉnh, chủ các công 

trình có liên quan để đưa vào dự thảo Quy trình; 

+ Xây dựng báo cáo thuyết minh Quy trình; 

- Gửi hồ sơ Quy trình tới các bộ, ngành, UBND các tỉnh và các đơn vị có 

liên quan để lấy ý kiến về dự thảo Quy trình. 

- Tiếp thu, và tổng hợp giải trình các ý kiến (họp nhóm chuyên gia); 

- Gửi hồ sơ dự thảo Quy trình đã tiếp thu, chỉnh sửa tới các bộ, ngành, 

UBND các tỉnh và các đơn vị có liên quan để chuẩn bị họp Tổ soạn thảo; 

- Tổ chức họp Tổ soạn thảo (tất cả các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, các 

đơn vị có liên quan và nhóm chuyên gia); 
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- Tiếp thu ý kiến tại buổi họp Tổ soạn thảo, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự 

thảo Quy trình trình Thủ tướng Chính phủ (họp nhóm chuyên gia). 

2. Những việc chưa tính trong định mức 

- Điều tra chi tiết hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước; 

- Mua tài liệu khí tượng thủy văn; 

- Khảo sát đo đạc địa hình, mặt cắt ngang sông; 

- Chạy mô hình. 

3. Điều kiện áp dụng và hệ số điều chỉnh 

3.1. Điều kiện áp dụng 

- Vùng có mật độ sông suối từ 0, 5- < 1,0 km/km
2
; 

- Vùng một đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

- Vùng không ảnh hưởng triều; 

- Vùng có 3 hồ chứa; 

- Vùng có 2 điểm kiểm soát. 

3.2. Hệ số điều chỉnh  

Khi xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa khác với các quy định về 

điều kiện áp dụng nếu trên, thì áp dụng các hệ số điều chỉnh cho định mức lao 

động, định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc thiết bị được quy định và 

hướng dẫn áp dụng tại điểm 5.2.4 mục 5.2 phần I của Thông tư này. 

Các hệ số điều chỉnh được áp dụng cho công tác xây dựng quy trình vận 

hành liên hồ chứa, gồm: Kmđ, Khc, Ktt, Kslhc, Kqh và Kks. 

4. Định biên lao động 

Bảng 37.  Định biên lao động xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa 
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1 
Xây dựng đề 

cương (Bước 1) 
1 1 1 2 2 3 2 3 15 

2 

Thu thập, tổng 

hợp, xử lý thông 

tin dữ liệu (Bước 

2) 

1 - - 1 2 2 3 6 15 

3 

Điều tra thực địa 

khảo sát bổ sung 

(Bước 3) 

1 1 1 2 2 3 2 3 15 

4 Tổng hợp, phân 1 1 1 2 2 3 2 3 15 
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tích xác định các 

vấn đề (Bước 4) 

5 

Nghiên cứu, 

phân tích, tính 

toán xây dựng 

phương án vận 

hành liên hồ 

chứa (Bước 5) 

1 1 1 2 2 3 2 3 15 

6 
Biên soạn quy 

trình  (Bước 6) 
1 1 1 2 2 3 2 3 15 

5. Định mức lao động 

Bảng 38. Định mức chi tiết lao động xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa 

ĐVT : Công nhóm 

TT Nội dung công việc 
Định 

mức 

1 Xây dựng đề cương (Bước 1)  

- Thu thập thông tin, tài liệu có liên quan  

- 

Khảo sát tổng quan, lấy ý kiến của các tỉnh, thành phố trên lưu vực sông 

nhằm xác định các hồ chứa có tác động điều tiết dòng chảy lớn trên hệ 

thống đưa vào xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa, các điểm kiểm 

soát lũ, kiệt 

35 

- 

Tổng hợp các tài liệu thu thập được, góp ý của Bộ, ngành có liên quan, 

UBND các tỉnh, thành phố, các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông xây 

dựng đề cương và dự toán chi tiết dự án, gửi xin ý kiến đóng góp của các 

cơ quan, các Cục, Vụ, Viện có liên quan 

8 

- Họp Hội đồng xét duyệt đề cương cấp Cục 1 

- Tiếp thu ý kiến Hội đồng, rà soát chỉnh sửa đề cương trình Bộ 2 

- Họp Hội đồng xét duyệt đề cương cấp Bộ 1 

- 
Tiếp thu ý kiến Hội đồng cấp Bộ, rà soát hoàn thiện đề cương dự án trình 

Bộ phê duyệt 
3 

2 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin dữ liệu (Bước 2)  

2.1 Thu thập tài liệu phục vụ xây dựng quy trình  
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TT Nội dung công việc 
Định 

mức 

a Các loại bản đồ  

- 

Bản đồ địa hình lưu vực của các hồ đưa vào tính toán với các lớp thông 

tin, gồm: cơ sở; giao thông; thủy hệ; dân cư; địa hình (đường đồng mức); 

ranh giới; thực vật 

3 

- Bản đồ hệ thống sông suối 3 

- Bản đồ số độ cao (DEM) 5 

- Tài liệu địa hình: trắc dọc, trắc ngang, bình đồ… 5 

b Tài liệu khí tượng thủy văn (10 năm)  

- 
Tài liệu/số liệu khí tượng  trên lưu vực (độ ẩm, gió, nắng, mưa, bốc 

hơi...) 
3 

- 
Tài liệu/số liệu thủy văn (mực nước, lưu lượng) theo giờ, bình quân ngày 

tại các trạm thủy văn đang hoạt động có trong vùng 
3 

c Tài liệu/số liệu hiện trạng  

- 
Tài liệu/số liệu liên quan đến hiện trạng phát triển dân sinh kinh tế và 

phương hướng phát triển KT-XH 
 

+ Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh trên lưu vực 5 

+ 
Tình hình phát triển kinh tế-xã hội và các vấn đề liên quan của từng công 

trình cũng như trên toàn lưu vực sông 
6 

- 
Tài liệu/số liệu liên quan đến hiện trạng khai thác sử dụng TNN trên lưu 

vực 
 

+ 
Tài liệu/số liệu  tình hình khai thác, sử dụng nước cho nông nghiệp, bao 

gồm quy mô, loại hình 
8 

+ 
Tài liệu/số liệu liên quan đến tình hình khai thác, sử dụng nước cho công 

nghiệp như quy mô, loại hình phát triển 
8 

+ 
Số liệu/tài liệu liên quan đến tình hình khai thác nguồn nước trên lưu vực 

cho sinh hoạt (dân cư, đô thị..) trong mùa cạn; 
8 

+ Sơ đồ vị trí các điểm lấy nước trên hệ thống sông 2 

- Tài liệu về hiện trạng ngập lụt trên hệ thống sông  

+ Tài liệu/số liệu về ngập lụt trên lưu vực 3 

+ Tài liệu/số liệu thiệt hại do ngập lụt trên lưu vực 5 
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TT Nội dung công việc 
Định 

mức 

- Tài liệu về hiện trạng hạn hán trên hệ thống sông  

+ Tài liệu/số liệu về hạn hán trên lưu vực 3 

+ Tài liệu/số liệu thiệt hại do hạn hán trên lưu vực 5 

- Tài liệu liên quan đến hồ chứa  

+ 
Tài liệu thiết kế, vận hành ít nhất trong 5 năm gần nhất của các nhà máy 

sẽ đưa vào xây dựng quy trình vận hành (trong cả mùa lũ+ cạn) 
8 

+ Quy trình vận hành của các hồ đã được phê duyệt 2 

+ 

Số liệu vận hành công trình, báo cáo công tác vận hành công trình trong 5 

năm qua của các nhà máy sẽ đưa vào xây dựng quy trình vận hành (trong 

cả mùa lũ và mùa cạn) 

3 

+ 
Xác định các đoạn sông cần duy trì H, Q đảm bảo yêu cầu dùng nước 

theo từng thời gian khác nhau 
6 

+ 
Vị trí các điểm kiểm soát trên sơ đồ hệ thống theo từng mục đích sử dụng 

nước trong từng thời kỳ khác nhau 
3 

- Tài liệu liên quan khác 5 

2.2 
Tổng hợp, xử lý thông tin thu thập xác định nội dung, khối lượng điều 

tra bổ sung phục vụ xây dựng quy trình 
 

- Rà soát, tổng hợp, xử lý thông tin, dữ liệu đã thu thập  

- Xác định nội dung, khối lượng công việc cần điều tra thu thập bổ sung  

+ Về tài liệu thu thập 3 

+ Về số lượng mặt cắt sông bổ sung 5 

+ Về vị trí điểm kiểm chứng 5 

3 Điều tra thực địa khảo sát bổ sung (Bước 3)  

3.1 Công tác chuẩn bị  

- 

Trình Bộ (Cục) gửi công văn làm việc với các địa phương: Dự thảo trình 

Bộ (Cục) gửi công văn gửi đến các tỉnh, thành phố, các đơn vị quản lý hồ 

chứa, công trình khai thác sử dụng tài nguyên nước lấy ý kiến về các vấn 

đề liên quan đến công tác lập quy trình vận hành liên hồ chứa 

 

+ 
Xác định danh mục các hồ chứa sẽ đưa vào xây dựng quy trình vận hành 

liên hồ; 
2 
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TT Nội dung công việc 
Định 

mức 

+ Xác định các điểm kiểm soát lũ/ kiệt trên bản đồ 2 

+ Các thời kỳ sử dụng nước, nhu cầu của từng thời kỳ 12 

+ Các vấn đề về khai thác, sử dụng tài nguyên nước 3 

+ Các vấn đề về chia sẻ tài nguyên nước trên lưu vực 2 

+ 
Các vấn đề về chuyển nước lưu vực ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, 

phát triển kinh tế - xã hội vùng hạ du 
3 

+ 
Nhu cầu về mực nước, lưu lượng tại các điểm kiểm soát, thời gian duy trì 

theo từng thời kỳ 
12 

+ Các vấn đề khác do địa phương đề xuất 2 

- 

Tổng hợp ý kiến phản hồi từ địa phương, dự kiến các câu hỏi, nội dung  

cần trao đổi, thống nhất với UBND các tỉnh, thành phố, các sở ban ngành 

có liên quan, các đơn vị quản lý hồ chứa, công trình khai thác sử dụng tài 

nguyên nước, người dân vùng hạ du công trình 

2 

- 
Xác định các tài liệu cần thu thập tại các tỉnh, thành phố, hồ chứa, công 

trình khai thác sử dụng tài nguyên nước 
 

+ 

Các quy hoạch, kế hoạch sử dụng tài nguyên nước của tỉnh, thành phố. 

Nhu cầu sử dụng tài nguyên nước của địa phương tại các điểm kiểm soát 

(các công trình lấy nước trên dòng chính..., yêu cầu về mực nước, lưu 

lượng, thời gian duy trì theo từng thời kỳ) 

5 

+ 
Tài liệu thiết kế; nhiệm vụ của các hồ chứa; công trình khai thác sử dụng 

tài nguyên nước 
8 

+ 
Tài liệu, số liệu thực tế vận hành trong những năm gần đây (5 năm) của 

các hồ chứa, công trình khai thác sử dụng tài nguyên nước 
8 

- Các chuẩn bị khác 2 

3.2 Công tác đi thực địa  

- Tổ chức họp với địa phương  

+ 
Thành phần họp: Đoàn khảo sát cùng với thành phần đã nêu ở bước 

chuẩn bị và một số đại diện tổ chức, đơn vị khác do địa phương mời 
1 

+ 

Nội dung họp: Chủ trì cuộc họp nêu những vấn đề đã gửi công văn ở 

bước chuẩn bị, nêu những nội dung còn bất đồng ý kiến để trao đổi, thảo 

luận nhằm đi đến thống nhất giữa các sở, ban ngành, chủ hồ và người 

dân. Các vấn đề phát sinh do việc thay đổi quy trình vận hành hiện nay 

của các công trình, kiến nghị, đề xuất phương án khắc phục 

1 
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TT Nội dung công việc 
Định 

mức 

+ Hoàn thiện biên bản cuộc họp  

- 

Đi thực địa tại những điểm kiểm soát, các hồ chứa, các công trình khai 

thác sử dụng nước trên các dòng chính có hồ chứa trên địa bàn. Điều tra, 

thu thập thông tin, số liệu, tài liệu đã nêu ở bước chuẩn bị 

60 

- Xác định ví trí đo đạc chi tiết bổ sung mặt cắt ngang sông  

+ Phần trên cạn 3 

+ Phần dưới nước 8 

- Đo đạc chi tiết mặt cắt ngang sông  

+ Phần trên cạn  

+ Phần dưới nước  

4 Tổng hợp, phân tích xác định các vấn đề (Bước 4)  

4.1 Xác định nhu cầu dùng nước  

- 
Xác định vị trí, quy mô, lượng nước lấy, lượng nước sử dụng thực tế tại 

các vị trí lấy nước và sử dụng nước trên các dòng chính có hồ chứa 
6 

- 

Phân tích chế độ vận hành thực tế của các hồ thủy lợi, thủy điện trong 5 

năm qua nhằm xác định các mẫu thuẫn trong chia sẻ, sử dụng tài nguyên 

nước do chế độ vận hành hiện tại của các công trình, đề xuất các phương 

án khắc phục nhằm hài hòa các nhu cầu sử dụng nước 

8 

- Phân tích, đánh giá các điểm kiểm soát  

+ Phân tích, đánh giá về số lượng điểm kiểm soát 3 

+ 

Phân tích, đánh giá hiện trạng khả năng đáp ứng mục tiêu của từng điểm 

kiểm soát cho từng đối tượng sử dụng (sinh hoạt, nông nghiệp, công 

nghiệp và các lĩnh vực khác) 

8 

+ 

Phân tích, đánh giá, xác định  mực nước, lưu lượng theo từng thời đoạn, 

thời điểm của điểm kiểm soát sau khi đã có sự thống nhất với địa phương 

trên dòng chính khi vận hành liên hồ 

8 

- 

Xác định nhu cầu sử dụng nước của địa phương ở hạ du, so sánh với thực 

trạng điều hành trong 5 năm qua và đưa ra một số nhận định ban đầu 

trong quy trình vận hành 

8 

- 

Hoàn thiện các kết quả tính toán về nhu cầu sử dụng nước, yêu cầu mực 

nước, lưu lượng tại các điểm kiểm soát theo các thời kỳ sau khi đã phân 

tích đánh giá 

15 



 
50 

TT Nội dung công việc 
Định 

mức 

4.2 

Xác định các mức độ thay đổi các đặc trưng của dòng sông thời gian 

trước khi có hồ chứa và sau khi có hồ chứa (xử lý 300 mặt cắt trên cạn 

và 500 mặt cắt dưới nước) 

 

- Mực nước, lưu lượng tại các điểm kiểm soát 8 

- Đường mặt nước của đoạn sông 12 

- Bề rộng sông 8 

- Biến đổi lòng dẫn đáy sông 20 

- Sự thông thoáng của dòng chảy 3 

4.3 Phân tích, đánh giá lựa chon số hồ đưa vào quy trình vận hành liên hồ  

- 
Phân tích, đánh giá vai trò của từng hồ tham gia giảm lũ cho hạ du và 

đảm bảo an toàn đập; điều tiết nước mùa cạn trên lưu vực 
10 

- 
Phân tích lựa chọn số lượng hồ trên dòng chính tham gia quy trình vận 

hành liên hồ 
8 

5 
Nghiên cứu, phân tích, tính toán xây dựng phương án vận hành 

liên hồ chứa (Bước 5) 
 

5.1 
Nghiên cứu, phân tích, xây dựng, tính toán phương án vận hành liên 

hồ chứa trong mùa lũ 
 

a 

Ứng dựng mô hình toán thuỷ văn để phục hồi và kéo dài, đồng bộ chuỗi 

tài liệu dòng chảy lũ để toán quá trình hình thành dòng chảy từ mưa và 

đặc trưng khí tượng của lưu vực phục vụ khôi phục dòng chảy lũ, gồm: 

 

- Thiết lập mô hình, chuẩn bị số liệu phục vụ quá trình hoàn nguyên lũ  

+ Thiết lập mô hình toán thuỷ văn mô phỏng cho các lưu vực đến hồ 8 

+ Thiết lập mô hình toán thuỷ văn mô phỏng cho các lưu vực khu giữa 8 

+ Phân tích, tạo file số liệu đầu vào cho mô hình 6 

- 
Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình cho lưu vực từng hồ chứa và từng lưu 

vực khu giữa 
10 

- 
Mô phỏng, phân tích nhằm hoàn nguyên, đồng bộ quá trình dòng chảy 

các con lũ đến hồ 
5 

- 
Mô phỏng, phân tích nhằm hoàn nguyên, đồng bộ quá trình dòng chảy 

các con lũ đến các khu giữa 
5 
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TT Nội dung công việc 
Định 

mức 

b Xác định yêu cầu, tiêu chí chống lũ cho hạ du  

- Xác định các điểm kiểm soát lũ 12 

- 
Phân tích xác định các cấp mực nước, lưu lượng tại các điểm kiểm soát lũ 

trong trường hợp điểm kiểm soát chưa có các cấp báo động 
8 

- 
Xác định yêu cầu mực nước, lưu lượng cần kiểm soát tại các điểm kiểm 

soát lũ khác nhau trên hệ thống 
12 

c Nghiên cứu, phân tích và đánh giá đặc điểm lũ trên hệ thống sông  

- 
Phân tích thống kê thời gian xảy ra các con lũ với các quy mô khác nhau; 

thống kê các đặc trưng lũ, mưa lũ 
5 

- Phân cấp lượng mưa sinh lũ lưu vực sông 8 

- Xây dựng biểu đồ phân bố lũ theo cấp mưa sinh lũ theo thời gian 8 

- 
Phân tích, xác định quan hệ mưa-lũ theo các cấp mưa sinh lũ trên lưu vực 

sông 
12 

- Tính toán đặc trưng thống kê lũ tại các vị trí trạm thủy văn 8 

- 
Tính toán, xây dựng các quan hệ thống kê của đặc trưng lũ trên hệ thống, 

tại các tuyến đập 
12 

- 
Tính toán, xác định và đánh giá tổ hợp lũ giữa các nhánh sông trên lưu 

vực (trong trường hợp có 2 nhánh sông trở lên) 
8 

- 
Tính toán, xác định và đánh giá tổ hợp lũ giữa thượng lưu các hồ chứa và 

dưới hạ du 
8 

d 
Nghiên cứu, xác định tổ hợp triều và dòng chảy lũ trên hệ thống (đối với 

lưu vực sông có ảnh hưởng triều) 
8 

e Thiết lập mô đun vận hành hệ thống hồ chứa trong mùa lũ  

- Thiết lập các mô đun và số liệu đầu vào cho mùa lũ 12 

- Tích hợp các thông số hồ chứa vào sơ đồ tính cho mùa lũ 15 

- Xác định các ràng buộc và mục tiêu  cho mùa lũ 15 

- 
Thiết lập thuật toán điều khiển hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông trong 

mùa lũ 
 

+ Xác lập các điểm điều khiển trên hệ thống sông trong mùa lũ 5 
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TT Nội dung công việc 
Định 

mức 

+ 
Tính toán xây dựng quan hệ mực nước hồ với lưu lượng xả qua từng cửa 

van ứng với các cấp mở khác nhau 
8 

+ 
Xây dựng hệ thống câu lệnh điều khiển cửa van cho từng hồ theo các tình 

huống vận hành 
12 

f Thiết lập mô hình thủy lực diễn toán dòng chảy lũ trong hệ thống  

- 
Thiết lập các mô đun trong mô hình thủy lực và số liệu đầu vào để diễn 

toán dòng chảy lũ trong hệ thống 
 

+ Xây dựng mạng thuỷ lực cho mùa lũ (sơ đồ thủy lực) 5 

+ Tích hợp số liệu mặt cắt và địa hình vào mạng thuỷ lực cho mùa lũ 4 

+ 
Thiết lập mô đun biên đầu vào (gồm biên trên, biên dưới và biên khu 

giữa), thông số hệ thống cho mô hình thủy lực cho mùa lũ 
5 

- Hiệu chỉnh mô hình cho mùa lũ 8 

- Kiểm định mô hình cho mùa lũ 8 

g 
Xây dựng và tính toán các phương án vận hành hệ thống hồ trên lưu vực 

sông trong mùa lũ 
 

- Xây dựng các phương án vận hành hệ thống hồ trong mùa lũ  

+ 
Xây dựng các phương án vận hành theo các cấp lũ (phương án 3 cấp lũ; 

phương án lũ theo thời gian 2 mức; phương án lũ theo không gian 3 mức) 
 

 Phương án cấp lũ theo 3 cấp 8 

 Phương án lũ theo thời gian 10 

 Phương án lũ theo không gian 15 

+ Xây dựng các phương án vận hành theo dung tích hồ chứa: 2 mức 7 

+ 
Xây dựng các phương án vận hành theo mực nước hạ du: Có 3 cấp BĐ1, 

BĐ2, BĐ3 
10 

+ 
Xây dựng các phương án vận hành theo lũ thiết kế hạ du: Tính với 2 mức 

tần suất lũ x số lượng hồ trên lưu vực 
15 

+ Xác định các biên đầu vào cho các phương án lựa chọn  

 Xác định các lưu vực bộ phận từ bản đồ địa hình 3 

 
Phân tích lựa chọn mô hình lũ cho từng lưu vực bộ phận ứng với từng 

cấp lũ 
3 
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TT Nội dung công việc 
Định 

mức 

 Sử dụng mô hình toán thủy văn tính toán biên đầu vào cho các phương án 3 

- 

Tính toán các phương án vận hành hệ thống hồ trong mùa lũ: Việc tính 

toán các phương án trên cơ sở tính toán tổ hợp các phương án vận hành 

(728 phương án)  

35 

- Phân tích, lựa chọn các phương án thích hợp 8 

h Tính toán xác định ngập lụt tại các vùng ngập trong hệ thống  

- Thiết lập các mô đun và số liệu đầu vào cho mô hình thủy lực 3 

- Tích hợp các thông số hồ chứa vào sơ đồ tính 3 

- Hiệu chỉnh mô hình 6 

- 
Xây dựng bản đồ ngập lụt cho vùng ngập với các năm lũ điển hình được 

chọn trước và sau cắt lũ 
8 

5.2 
Nghiên cứu, phân tích, xây dựng, tính toán phương án vận hành liên 

hồ chứa trong mùa cạn 
 

a Xây dựng bài toán ngược  

- 

Trường hợp khả năng nguồn nước và khả năng các hồ không thỏa mãn 

được nhu cầu sử dụng nước dưới hạ du trong suốt mùa cạn, tính toán khả 

năng có thể và xác định thời kỳ ưu tiên cho các hồ tích nước, để thời kỳ 

dùng nước gia tăng sử dụng, đồng thời phân tích, xác định mức độ ưu 

tiên cho từng mục đích sử dụng 

10 

- 

Trường hợp khả năng nguồn nước và khả năng các hồ không thỏa mãn 

được nhu cầu sử dụng nước dưới hạ du trong suốt mùa cạn, tính toán khả 

năng có thể và xác định thời kỳ ưu tiên cho các hồ tích nước, để thời kỳ 

dùng nước gia tăng sử dụng, đồng thời phân tích, xác định mức độ ưu 

tiên cho từng mục đích sử dụng. 

15 

b Phân chia thời kỳ điều hành hồ chứa  

- Thời kỳ ưu tiên cấp nước sinh hoạt  

- Thời kỳ ưu tiên cấp nước nông nghiệp 3 

- Thời kỳ ưu tiên cấp nước công nghiệp 3 

- Thời kỳ ưu tiên dòng chảy tối thiểu đảm bảo giao thông thủy 3 

- Thời kỳ ưu tiên phát điện 3 

c Dự báo dòng chảy đến hồ  
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TT Nội dung công việc 
Định 

mức 

- 
Thiết lập mô hình mô phỏng hoạt động hệ thống hồ, diễn toán dòng chảy 

hạ lưu các hồ chứa 
6 

- Thiết lập các ràng buộc tại các điểm kiểm soát 6 

d Xây dựng các phương án tính  

- Xác định các ràng buộc và mục tiêu vận hành cho mùa cạn  

- 

Xác định nhu cầu sử dụng nước của địa phương ở hạ du, so sánh với thực 

trạng điều hành trong 5 năm qua và đưa ra một số nhận định ban đầu 

trong quy trình vận hành 

8 

- Xác định lượng mưa 5 

- Phân tích lựa chọn thứ tự ưu tiên 10 

- Thiết lập thuật toán điều khiển hệ thống hồ chứa trong mùa cạn 8 

- Xác lập các nút điều khiển hệ thống trong mùa cạn 8 

- 
Xác lập các nút điều khiển hệ thống trong giai đoạn chuyển tiếp giữa mùa 

lũ và mùa cạn 
10 

- Thiết lập các mô-dun vận hành hồ chứa cho phát điện và cấp nước 15 

- 
Thiết lập các câu lệnh điều khiển kiểm soát lượng nước qua turbine đảm 

bảo phát điện và cấp nước 
10 

e Tính toán các phương án  

- 

Lựa chọn các năm đặc trưng tính toán việc vận hành các hồ chứa nhằm 

xem xét khả năng đáp ứng của các hồ chứa có đảm bảo đủ nước cung cấp 

cho suốt mùa cạn hay chỉ có thể cung cấp theo từng thời kỳ (lựa chọn 

năm ít nước, năm trung bình nước và năm nhiều nước) 

5 

- Phân tích kết quả tính toán 10 

- Kiểm tra các điều kiện ràng buộc tại các điểm kiểm soát 10 

- 

Xác định khả năng tích nước của các hồ chứa vào cuối mùa lũ, trường 

hợp các hồ chưa thể tích nước theo yêu cầu thì có thể cho phép các hồ 

tích nước vào thời kỳ đầu mùa cạn 

12 

- 

Xây dựng phương án vận hành theo lượng nước đến hệ thống trong điều 

kiện thời tiết bình thường, đặc biệt khan hiếm nước, theo dự báo dòng 

chảy đến hồ chứa; 

10 

- Xây dựng phương án vận hành theo lượng nước đến hồ trong mùa kiệt 10 
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TT Nội dung công việc 
Định 

mức 

giữa thượng và hạ lưu 

- 
Xây dựng phương án vận hành theo lượng nước đến hồ trong mùa kiệt 

giữa các nhánh sông 
10 

- 
Xây dựng các phương án vận hành theo mức bảo đảm dòng chảy tối 

thiểu, kiểm tra các điều kiện ràng buộc tại các điểm kiểm soát 
10 

- 

Phân tích sự phối hợp xả nước giữa các hồ để bảo đảm mực nước, lưu 

lượng tại các điểm kiểm soát đồng thời đạt hiệu quả điện năng cao nhất 

có thể 

12 

- 
Xác định mức độ thiệt hại về điện của các nhà máy thủy điện cho mỗi 

phương án tính so với thiết kế ban đầu của các nhà máy 
10 

6 Biên soạn quy trình  (Bước 6) 39 

- 
Lựa chọn phương án tối ưu nhất trong các phương án tính ở trên để đưa 

vào dự thảo Quy trình (cả trong mùa lũ và mùa cạn); 
3 

- 
Xác định những quy định về an toàn kỹ thuật các công trình, an toàn hạ 

du, nhưng quy định chung để đưa vào dự thảo Quy trình 
1 

- 
Xác định trách nhiệm của các bộ, ngành, UBND các tỉnh, chủ các công 

trình có liên quan để đưa vào dự thảo Quy trình 
1 

- Xây dựng báo cáo thuyết minh Quy trình 25 

- 
Gửi hồ sơ Quy trình tới các bộ, ngành, UBND các tỉnh và các đơn vị có 

liên quan để lấy ý kiến về dự thảo Quy trình 
1 

- Tiếp thu, và tổng hợp giải trình các ý kiến (họp nhóm chuyên gia) 3 

- 
Gửi hồ sơ dự thảo Quy trình đã tiếp thu, chỉnh sửa tới các bộ, ngành, 

UBND các tỉnh và các đơn vị có liên quan để chuẩn bị họp tổ soạn thảo 
1 

- 
Tổ chức họp Tổ soạn thảo (tất cả các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, các đơn 

vị có liên quan và nhóm chuyên gia) 
2 

- 
Tiếp thu ý kiến tại buổi họp Tổ soạn thảo, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự 

thảo Quy trình trình Thủ tướng Chính phủ (họp nhóm chuyên gia) 
2 

Bảng 39. Định mức tổng hợp lao động xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa 

ĐVT : Công nhóm 

TT Danh mục công việc Định mức 
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1 Xây dựng đề cương dự án (Bước 1) 50 

2 Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin dữ liệu (Bước 2) 115 

3 Điều tra thực địa khảo sát bổ sung (Bước 3) 136 

4 Tổng hợp, phân tích xác định các vấn đề (Bước 4) 125 

5 
Xây dựng các phương án tính toán vận hành liên hồ chứa (Bước 

5) 
607 

6 Biên soạn quy trình  (Bước 6) 39 

6. Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị 

6.1. Vật liệu 

Bảng 40. Định mức sử dụng vật liệu  xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa 

ĐVT : 1 Công nhóm 

TT Danh mục vật liệu 
Đơn vị 

tính 

Định mức 

Nội nghiệp Ngoại nghiệp 

1 Băng dính gáy màu 5cm Cuộn 0,10 0,08 

2 Bìa kính A4 Ram 0,02 0,01 

3 Bút kim Cái 0,12 0,09 

4 Bút nhớ dòng (highlight) Cái 0,23 0,18 

5 Cặp đựng tài liệu Cái 0,23 0,18 

6 Gáy xoắn khổ A4 Hộp 0,02 0,01 

7 Giấy A3 Ram 0,01 0,01 

8 Giấy A4 Rram 0,30 0,25 

9 Hộp đựng tài liệu Cái 0,22 0,17 

10 Mực in A3 màu Hộp 0,01 0,01 

11 Mực in A4 màu Hộp 0,05 0,03 

12 Mực photocopy Hộp 0,04 0,02 

13 Ruột chì kim Hộp 0,12 0,09 

14 Sổ ghi chép Quyển 0,10 0,08 
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TT Danh mục vật liệu 
Đơn vị 

tính 

Định mức 

Nội nghiệp Ngoại nghiệp 

15 Tẩy chì Cái 0,19 0,14 

16 Túi nhựa đựng tài liệu Clear Cái 1,14 0,86 

17 Điện năng KW 77,85 18,15 

18 Vật liệu khác % 8,00 7,68 

6.2. Dụng cụ 

Bảng 41. Định mức sử dụng dụng cụ  xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa 

ĐVT : 1 Công nhóm 

TT Danh mục dụng cụ 
Đơn vị 

tính 

Thời 

hạn 

(tháng) 

Nội 

nghiệp 

Ngoại 

nghiệp 

1 Ba lô Cái 24 - 12,00 

2 Bàn làm việc Cái 96 12,00 - 

3 Bàn máy vi tính Cái 96 12,00 - 

4 Bình cứu hoả Bình 24 3,00 - 

5 Bình đựng nước uống Cái 6 - 12,00 

6 Bộ lưu điện UPS Cái 96 12,00 - 

7 Camera kỹ thuật số Cái 60 1,00 3,00 

8 Đèn neon 40W Bộ 24 12,00 - 

9 Giầy BHLĐ Đôi 6 - 12,00 

10 Kính BHLĐ Cái 12 - 12,00 

11 Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2 KW Cái 96 3,00 - 

12 Máy GPS cầm tay Cái 60 - 3,00 

13 Máy hút ẩm 1,5KW Cái 60 3,00 - 

14 Máy hút bụi 1,5KW Cái 60 3,00 - 

15 Máy hủy tài liệu Cái 60 1,00 - 

16 Máy in màu A3 0,5KW Cái 60 1,00 - 
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TT Danh mục dụng cụ 
Đơn vị 

tính 

Thời 

hạn 

(tháng) 

Nội 

nghiệp 

Ngoại 

nghiệp 

17 Máy in màu A4 0,5KW Cái 60 3,00 - 

18 Máy scan A4 0,02KW Cái 60 3,00 - 

19 Máy tính 0,6KW Cái 60 3,00 - 

20 Mũ BHLĐ Cái 12 - 12,00 

21 Ổ ghi CD 0,04 KW Cái 60 12,00 - 

22 Ổn áp 10A Cái 96 3,00 - 

23 Phao cứu sinh Chiếc 24 - 12,00 

24 Quần áo BHLĐ Bộ 12 - 12,00 

25 Quần áo mưa Cái 12 - 12,00 

26 Quạt điện cây 0,06KW Cái 60 6,00 - 

27 Thiết bị đun nước Cái 60 3,00 - 

28 Tủ đựng tài liệu Cái 96 6,00 - 

29 Ủng BHLĐ Đôi 6 - 12,00 

30 USB Cái 12 12,00 3,00 

31 Dụng cụ khác %  12,5 3,5 

6.3. Thiết bị 

Bảng 42. Định mức sử dụng thiết  xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa 

ĐVT : 1 Công nhóm 

TT Danh mục thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Nội 

nghiệp 

Ngoại 

nghiệp 

1 Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2 KW Bộ 1,80 - 

2 Máy chiếu Slide 0,5KW Cái        0,60  - 

3 Máy đo dòng chảy Cái           -    1,80 

4 Máy in màu A0 - 0,8KW Cái        0,58  - 

5 Máy Photocopy - 1KW Cái        0,60  - 

6 Máy scan A0 - 2KW Cái        0,58  - 
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7 Máy Scan A3 - 0,5KW Cái        1,80  - 

8 Máy tính xách tay - 0,04KW Cái        1,80  1,80 

V. XÁC ĐỊNH DÒNG CHẢY TỐI THIỂU 

1. Nội dung công việc 

1.1. Xây dựng đề cương xác định dòng chảy tối thiểu (Bước 1) 

1.2. Thu thập bổ sung, tổng hợp thông tin dữ liệu (Bước 2) 

a) Thu thập bổ sung tài liệu khí tượng thủy văn trong mùa cạn thời gian ít 

nhất 30 năm dùng làm dữ liệu đầu vào cho các mô hình toán, thủy văn; là dữ 

liệu cơ bản trong tất cả các bước tính toán phục vụ xác định dòng chảy tối thiểu, 

gồm : 

- Độ ẩm, bốc hơi, tốc độ gió, mưa trên lưu vực sông; 

- Số liệu mực nước, lưu lượng bình quân ngày trong mùa cạn tại các trạm 

thủy văn đang hoạt động trên lưu vực sông. 

b) Bản đồ địa hình; 

c) Mặt cắt ngang sông; 

d) Tài liệu, số liệu về xâm nhập mặn: mức độ xâm nhập mặn, nhu cầu 

nước để đẩy mặn; 

đ) Tài liệu, số liệu thống kê về tình hình hạn hán trên lưu vực cụ thể bao 

gồm: thời gian hạn trong năm, năm hạn nhất trong chuỗi số liệu thu thập và ảnh 

hưởng của hiện tượng hạn hán gây ra; 

e) Dữ liệu về đặc điểm tự nhiên: đặc điểm địa hình, đặc điểm địa lý, thảm 

phủ, tình hình sử dụng đất; 

f) Tài liệu/số liệu liên quan đến hiện trạng phát triển dân sinh kinh tế và 

phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 

g) Tài liệu, số liệu về tình hình khai thác, sử dụng nước cho các ngành 

công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt và thủy sản, gồm: 

- Công nghiệp; 

- Nông nghiệp; 

- Sinh hoạt; 

- Thủy sản; 

- Giao thông thủy; 

- Các dịch vụ khác. 

h) Tài liệu, số liệu về các công trình khai thác sử dụng tài nguyên nước; 
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j) Tài liệu, số liệu về chất lượng nước trên chiều dài sông đánh giá; vị trí, 

phạm vi/quy mô, mức độ nghiêm trọng của sự ô nhiễm nguồn nước và những 

biến đổi khác về chất lượng nước theo thời gian; 

k) Tài liệu, số liệu hệ sinh thái thủy sinh, cụ thể bao gồm: hệ thủy sinh, 

loài thực vật thủy sinh, và động vật thủy sinh chủ yếu; 

l) Các tài liệu khác có liên quan. 

1.3. Điều tra khảo sát thực địa bổ sung (Bước 3) 

a) Thu thập bổ sung tài liệu; 

b) Điều tra khảo sát thực địa xác định vị trí các điểm kiểm soát dòng chảy 

tối thiểu. 

1.4. Phân tích lựa chọn số lượng, vị trí điểm kiểm soát trên dòng 

chính của sông đánh giá (Bước 4) 

a) Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước mặt theo 

chuỗi số liệu quan trắc, gồm: 

- Áp dụng các phương pháp thủy văn để phục hồi và đồng bộ chuỗi tài 

liệu dòng chảy trung bình ngày tại các trạm; 

- Phân tích đặc điểm, đặc trưng phân bố nguồn nước sông theo không 

gian; 

- Phân tích đặc điểm phân phối trong năm theo các tháng, mùa cạn của 

nguồn nước các sông; 

- Phân tích, xác định giá trị và thời gian xuất hiện các đặc trưng dòng chảy 

mùa kiệt, 3 tháng kiệt nhất, tháng kiệt tại các trạm thủy văn. 

b) Phân tích, xác định hiện trạng mức khai thác, sử dụng nước trên dòng 

sông đánh giá, gồm: 

- Phân tích, xác định mức khai thác, sử dụng nước hiện trạng cho các 

công trình lấy nước trực tiếp trên sông; 

- Phân tích, xác định mức khai thác, sử dụng nước hiện trạng  cho giao 

thông thủy; 

- Phân tích, xác định mức khai thác, sử dụng nước hiện trạng cho thủy 

sản; 

- Phân tích, xác định yêu cầu đẩy mặn trên dòng chính.  

c) Phân tích xác định mực nước, lưu lượng dòng sông đảm bảo hệ sinh 

thái thủy sinh. 

d) Phân tích, lựa chọn vị trí điểm kiểm soát, gồm: 

- Xác định chức năng nguồn nước; 

- Phân tích, xác định các điểm kiểm soát dòng chảy tối thiểu; 

- Luận chứng các điểm kiểm soát dòng chảy tối thiểu; 
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- Xây dựng bản đồ vị trí các điểm kiểm soát. 

đ) Ứng dụng mô hình thủy văn để tính toán chuỗi dòng chảy kiệt tại các 

điểm kiểm soát dòng chảy tối thiểu, gồm: 

- Tính toán và đánh giá dòng chảy tại các tuyến đánh giá, các điểm kiểm 

soát; 

- Xác định giá trị và thời kỳ xuất hiện mùa kiệt, 3 tháng kiệt nhất, tháng 

kiệt nhất, ngày kiệt nhất tại các điểm kiểm soát. 

1.5. Nghiên cứu, phân tích xác định các mức dòng chảy tối thiểu trên 

dòng chính (Bước 5) 

a) Nghiên cứu, phân tích xác định mức dòng chảy tối thiểu trên dòng 

chính sông thời kỳ năm nước trung bình  

a.1. Nghiên cứu, phân tích và đề xuất mức dòng chảy tối thiểu duy trì 

sông, gồm: 

- Xây dựng mô hình phân phối lưu lượng bình quân ngày cho các tháng 

trong thời kỳ mùa kiệt ứng với tần suất 50%; 

- Tổng hợp số liệu lưu lượng bình quân tháng nhỏ nhất trong thời kỳ mùa 

kiệt theo chuỗi số liệu; 

- Tính toán lưu lượng bình quân tháng trong thời kỳ mùa kiệt ứng với tần 

suất 50%; 

- Xác định mô hình phân phối lưu lượng bình quân ngày cho các tháng 

trong thời kỳ mùa kiệt ứng với tần suất 50%; 

- Tổng hợp đề xuất mức dòng chảy duy trì sông tại các điểm kiểm soát 

trên dòng chính. 

a.2. Nghiên cứu, phân tích và đề xuất mức dòng chảy đáp ứng  nhu cầu 

khai thác, sử dụng nước 

a.2.1. Xây dựng các phương án theo đối tượng sử dụng nước 

- Xây dựng các phương án sử dụng nước; 

- Theo đối tượng sử dụng nước; 

- Công nghiệp; 

- Nông nghiệp; 

- Sinh hoạt; 

- Thủy sản; 

- Giao thông thủy; 

- Các dịch vụ khác; 

- Theo thời kỳ sử dụng nước; 
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a.2.2.  Tính toán xác định mực nước, lưu lượng tại các điểm kiểm soát 

theo các phương án sử dụng nước; 

- Tính toán các phương án; 

- Tổng hợp kết quả tính toán các phương án sử dụng nước đưa ra các giá 

trị mực nước, lưu lượng tại các điểm kiểm soát; 

- Phân tích, đánh giá, đề xuất mức dòng chảy tối thiểu tại các điểm kiểm 

soát; 

- Xây dựng các tiêu chí đánh giá; 

- Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của các phương án theo các 

tiêu chí; 

a.2.3. Phân tích, đề xuất mức dòng chảy tối thiểu đáp ứng nhu cầu khai 

thác, sử dụng nước tại các điểm kiểm soát. 

a.3. Tổng hợp kết quả nhằm đề xuất mức dòng chảy tối thiểu duy trì tại 

các điểm kiểm soát trên sông. 

a.4. Xây dựng bản đồ giá trị dòng chảy tối thiểu tại các điểm kiểm soát 

trên dòng chính sông 

b) Nghiên cứu, phân tích xác định mức dòng chảy tối thiểu trên dòng 

chính thời kỳ năm ít nước 

b.1. Nghiên cứu, phân tích và đề xuất mức dòng chảy tối thiểu duy trì 

sông, gồm: 

- Xây dựng mô hình phân phối lưu lượng bình quân ngày cho các tháng 

trong thời kỳ mùa kiệt ứng với tần suất 90%, 95%; 

- Tổng hợp số liệu lưu lượng bình quân tháng nhỏ nhất trong thời kỳ mùa 

kiệt theo chuỗi số liệu; 

- Tính toán lưu lượng bình quân tháng trong thời kỳ mùa kiệt ứng với tần 

suất tần suất 90%, 95%; 

- Xác định mô hình phân phối lưu lượng bình quân ngày cho các tháng 

trong thời kỳ mùa kiệt ứng với tần suất 90%, 95%; 

- Tổng hợp đề xuất mức dòng chảy duy trì sông tại các điểm kiểm soát 

trên dòng chính; 

b.2. Nghiên cứu, phân tích và đề xuất mức dòng chảy đáp ứng  nhu cầu 

khai thác, sử dụng nước, gồm: 

b.2.1. Xây dựng các phương án theo đối tượng sử dụng nước; 

- Theo đối tượng sử dụng nước; 

- Công nghiệp; 

- Nông nghiệp; 

- Sinh hoạt; 
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- Thủy sản; 

- Giao thông thủy; 

- Các dịch vụ khác; 

- Theo thời kỳ sử dụng nước; 

- Năm kiệt; 

- Tháng kiệt; 

- Ngày kiệt; 

- Giờ kiệt; 

b.2.2. Tính toán xác định mực nước, lưu lượng tại các điểm kiểm soát 

theo các phương án sử dụng nước; 

- Tính toán các phương án; 

- Tổng hợp kết quả tính toán các phương án sử dụng nước đưa ra các giá 

trị mực nước, lưu lượng tại các điểm kiểm soát; 

- Phân tích, đánh giá, đề xuất mức dòng chảy tối thiểu tại các điểm kiểm 

soát; 

- Xây dựng các tiêu chí đánh giá; 

- Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của các phương án theo các 

tiêu chí; 

b.2.3. Phân tích, đề xuất mức dòng chảy tối thiểu đáp ứng nhu cầu khai 

thác, sử dụng nước tại các điểm kiểm soát; 

b.3. Tổng hợp kết quả tính toán, phân tích đánh giá nhằm xác định mức 

dòng chảy tối thiểu duy trì tại các điểm kiểm soát trên sông. 

b.4. Xây dựng bản đồ giá trị dòng chảy tối thiểu tại các điểm kiểm soát 

trên dòng chính sông. 

1.6. Xây dựng báo cáo tuyết minh tổng hợp (Bước 6) 

2. Những việc chưa tính trong định mức 

- Lập mô hình thủy văn; 

- Điều tra hiện trạng khai thác sử dụng tài nguyên nước; 

- Khảo sát đo đạc. 

3. Điều kiện áp dụng và các hệ số điều chỉnh 

3.1. Điều kiện áp dụng 

5.1.5. Xác định dòng chảy tối thiểu 
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- Vùng có mật độ sông suối từ 0, 5- < 1,0 km/km
2
; 

- Vùng một đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

- Vùng không ảnh hưởng triều; 

- Vùng có 2 điểm kiểm soát; 

- Mức độ phát triển kinh tế xã hội và cơ sở hạ tầng thuộc Tây nguyên, trung 

du và miền núi phía Bắc, Bắc trung bộ và Duyên hải miền Trung; 

- Lưu vực sông không có quan hệ quốc tế. 

3.2. Các hệ số điều chỉnh 

Khi xác định dòng chảy tối thiểu khác với các quy định về điều kiện áp 

dụng nếu trên, thì áp dụng các hệ số điều chỉnh cho định mức lao động, định 

mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc thiết bị được quy định và hướng dẫn 

áp dụng tại điểm 5.2.5 mục 5.2 phần I của Thông tư này. 

Các hệ số điều chỉnh được áp dụng cho công tác xây dựng quy trình vận 

hành liên hồ chứa, gồm: Kmđ, Khc, Kks, Kkt và Klv. 

4. Định biên 

Bảng 43.  Định biên lao động xác định dòng chảy tối thiểu 
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1 

Xây dựng đề 

cương xác định 

dòng chảy tối 

thiểu (Bước 1) 

1 1 1 1 1 1 2 2 10 

2 

Thu thập bổ sung, 

tổng hợp thông tin 

dữ liệu (Bước 2) 

1 1 1 1 1 1 2 2 10 

3 

Điều tra khảo sát 

thực địa bổ sung 

(Bước 3) 

1 - - 1 1 1 1 5 10 

4 

Phân tích lựa chọn 

số lượng, vị trí 

điểm kiểm soát 

trên dòng chính 

của sông  đánh giá 

(Bước 4) 

1 1 1 1 1 1 2 2 10 

5 
Nghiên cứu, phân 

tích xác định các 

mức dòng chảy tối 

1 1 1 1 1 1 2 2 10 
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thiểu trên dòng 

chính (Bước 5) 

6 

 Xây dựng báo cáo 

thuyết minh tổng 

hợp (Bước 6)  

1 1 1 1 1 1 2 2 10 

5. Định mức lao động 

Bảng 44. Định mức lao động chi tiết xác định dòng chảy tối thiểu 

Công nhóm 

TT Nội dung công việc Định mức 

1.1 Xây dựng đề cương xác định dòng chảy tối thiểu (Bước 1) 50 

1.2 Thu thập bổ sung, tổng hợp thông tin dữ liệu (Bước 2)   

a 

Thu thập bổ sung tài liệu khí tượng thủy văn trong mùa cạn thời gian ít 

nhất 30 năm dùng làm dữ liệu đầu vào cho các mô hình toán thủy văn; 

là dữ liệu cơ bản trong tất cả các bước tính toán phục vụ xác định dòng 

chảy tối thiểu   

-  Độ ẩm, bốc hơi, tốc độ gió, mưa trên lưu vực sông  12 

- 
Số liệu mực nước, lưu lượng bình quân ngày trong mùa cạn tại các 

trạm thủy văn đang hoạt động trên lưu vực sông 
8 

b Bản đồ địa hình 3 

c Mặt cắt ngang sông  20 

d 
Tài liệu, số liệu về xâm nhập mặn: mức độ xâm nhập mặn, nhu cầu 

nước để đẩy mặn (nếu có) 
5 

đ Tài liệu, số liệu thống kê về tình hình hạn hán trên lưu vực 8 

e 
Dữ liệu về đặc điểm tự nhiên: đặc điểm địa hình, đặc điểm địa lý, thảm 

phủ, tình hình sử dụng đất 
3 

f 
Tài liệu/số liệu liên quan đến hiện trạng phát triển dân sinh kinh tế và 

phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 
3 

g 
Tài liệu, số liệu về tình hình khai thác, sử dụng nước cho các ngành 

công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt và thủy sản 
  

 - Công nghiệp 3 

 - Nông nghiệp 3 

 - Sinh hoạt 3 
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 - Thủy sản 3 

 - Giao thông thủy 3 

 - Các dịch vụ khác 5 

j Tài liệu, số liệu về các công trình khai thác sử dụng tài nguyên nước 5 

k 

Tài liệu, số liệu về chất lượng nước trên chiều dài sông đánh giá; vị trí, 

phạm vi/quy mô, mức độ nghiêm trọng của sự ô nhiễm nguồn nước và 

những biến đổi khác về chất lượng nước theo thời gian 

5 

l Tài liệu, số liệu hệ sinh thái thủy sinh 5 

l Các tài liệu khác có liên quan 3 

1.3 Điều tra khảo sát thực địa bổ sung (Bước 3)   

a Thu thập bổ sung tài liệu 15 

b Điều tra khảo sát thực địa xác định vị trí các điểm kiểm soát 45 

1.4 
Phân tích lựa chọn số lượng, vị trí điểm kiểm soát trên dòng chính 

của sông  đánh giá (Bước 4)   

a 
Phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước mặt theo 

chuỗi số liệu quan trắc   

 - 
Áp dụng các phương pháp thủy văn để phục hồi và đồng bộ chuỗi tài 

liệu dòng chảy trung bình ngày tại các trạm 
15 

 - 
Phân tích đặc điểm, đặc trưng phân bố nguồn nước sông theo không 

gian; 
15 

 - 
Phân tích đặc điểm phân phối trong năm theo các tháng, mùa cạn của 

nguồn nước các sông; 
15 

 - 
Phân tích, xác định giá trị và thời gian xuất hiện các đặc trưng dòng 

chảy mùa kiệt, 3 tháng kiệt nhất, tháng kiệt tại các trạm thủy văn 
20 

b 
Phân tích, xác định hiện trạng mức khai thác, sử dụng nước trên dòng 

sông đánh giá   

 - 
Phân tích, xác định mức khai thác, sử dụng nước hiện trạng cho các 

công trình lấy nước trực tiếp trên sông; 
15 

 - 
 Phân tích, xác định mức khai thác, sử dụng nước hiện trạng  cho giao 

thông thủy; 
10 

 - 
Phân tích, xác định mức khai thác, sử dụng nước hiện trạng cho thủy 

sản; 
8 

 - Phân tích, xác định yêu cầu đẩy mặn trên dòng chính (nếu có). 15 

c 
Phân tích xác định mực nước, lưu lượng dòng sông đảm bảo hệ sinh 

thái thủy sinh 15 
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d 
Ứng dụng mô hình thủy văn để tính toán chuỗi dòng chảy kiệt tại các 

điểm kiểm soát dòng chảy tối thiểu   

 - 
Tính toán và đánh giá dòng chảy tại các tuyến đánh giá, các điểm kiểm 

soát; 
35 

- 
Xác định giá trị và thời kỳ xuất hiện mùa kiệt, 3 tháng kiệt nhất, tháng 

kiệt nhất, ngày kiệt nhất tại các điểm kiểm soát; 
25 

đ Thiết lập mô hình thủy lực diễn toán dòng chảy trên dòng chính 35 

e Phân tích, lựa chọn vị trí điểm kiểm soát   

- Phân tích, xác định các điểm kiểm soát dòng chảy tối thiểu; 15 

- Luận chứng các điểm kiểm soát dòng chảy tối thiểu. 15 

- Xây dựng bản đồ vị trí các điểm kiểm soát 15 

1.5 

Nghiên cứu, phân tích xác định các mức dòng chảy tối thiểu trên 

dòng chính (Bước 5)   

a 
Nghiên cứu, phân tích xác định mức dòng chảy tối thiểu trên dòng 

chính sông thời kỳ năm nước trung bình    

a.1 Nghiên cứu, phân tích và đề xuất mức dòng chảy tối thiểu duy trì sông   

 - 
Xây dựng mô hình phân phối lưu lượng bình quân ngày cho các tháng 

trong thời kỳ mùa kiệt ứng với tần suất 50% 
25 

- 
Tổng hợp số liệu lưu lượng bình quân tháng nhỏ nhất trong thời kỳ 

mùa kiệt theo chuỗi số liệu; 
20 

- 
Tính toán lưu lượng bình quân tháng trong thời kỳ mùa kiệt ứng với 

tần suất 50% 
15 

- 
Xác định mô hình phân phối lưu lượng bình quân ngày cho các tháng 

trong thời kỳ mùa kiệt ứng với tần suất 50% 
25 

- 
Tổng hợp đề xuất mức dòng chảy duy trì sông tại các điểm kiểm soát 

trên dòng chính  
10 

a.2 
Nghiên cứu, phân tích và đề xuất mức dòng chảy đáp ứng  nhu cầu 

khai thác, sử dụng nước 
  

a.2.1 Xây dựng các phương án sử dụng nước theo đối tượng sử dụng   

 - Công nghiệp 8 

 - Nông nghiệp 8 

 - Sinh hoạt 8 

 - Thủy sản 8 

 - Giao thông thủy 4 
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 - Các dịch vụ khác 6 

- Theo thời kỳ sử dụng nước 10 

a.2.2 
Tính toán xác định mực nước, lưu lượng tại các điểm kiểm soát theo 

các phương án sử dụng nước 
  

- Tính toán các phương án 10 

- 
Tổng hợp kết quả tính toán các phương án sử dụng nước đưa ra các giá 

trị mực nước, lưu lượng tại các điểm kiểm soát. 
10 

a.2.3 
Phân tích, đánh giá, đề xuất mức dòng chảy tối thiểu tại các điểm kiểm 

soát 
  

 - Xây dựng các tiêu chí đánh giá 15 

 - 
Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của các phương án theo 

các tiêu chí 
30 

 - 
Phân tích, đề xuất mức dòng chảy tối thiểu đáp ứng nhu cầu khai thác, 

sử dụng nước tại các điểm kiểm soát 
35 

a.3 
Tổng hợp kết quả nhằm đề xuất mức dòng chảy tối thiểu duy trì tại các 

điểm kiểm soát trên sông  
20 

a4 
Xây dựng bản đồ giá trị dòng chảy tối thiểu tại các điểm kiểm soát trên 

dòng chính sông  
20 

b 
Nghiên cứu, phân tích và đề xuất mức dòng chảy tối thiểu trên dòng 

chính thời kỳ năm ít nước    

b.1 Nghiên cứu, phân tích và đề xuất mức dòng chảy tối thiểu duy trì sông   

 - 
Xây dựng mô hình phân phối lưu lượng bình quân ngày cho các tháng 

trong thời kỳ mùa kiệt ứng với tần suất 90%, 95% 
30 

- 
Tổng hợp số liệu lưu lượng bình quân tháng nhỏ nhất trong thời kỳ 

mùa kiệt theo chuỗi số liệu; 
25 

- 
Tính toán lưu lượng bình quân tháng trong thời kỳ mùa kiệt ứng với 

tần suất tần suất 90%, 95% 
45 

- 
Xác định mô hình phân phối lưu lượng bình quân ngày cho các tháng 

trong thời kỳ mùa kiệt ứng với tần suất 90%, 95% 
15 

- 
Tổng hợp đề xuất mức dòng chảy duy trì sông tại các điểm kiểm soát 

trên dòng chính  20 

b.2 
 Nghiên cứu, phân tích và đề xuất mức dòng chảy đáp ứng  nhu cầu 

khai thác, sử dụng nước 
  

b.2.1 Xây dựng các phương án sử dụng nước theo đối tượng   

 - Công nghiệp 15 



 
69 

TT Nội dung công việc Định mức 

 - Nông nghiệp 15 

 - Sinh hoạt 15 

 - Thủy sản 10 

 - Giao thông thủy 10 

 - Các dịch vụ khác 10 

- Năm kiệt 10 

 - Tháng kiệt 15 

 - Ngày kiệt 20 

- Giờ kiệt 25 

b.2.2 
Tính toán xác định mực nước, lưu lượng tại các điểm kiểm soát theo 

các phương án sử dụng nước 
  

 - Tính toán các phương án 35 

 - 
Tổng hợp kết quả tính toán các phương án sử dụng nước đưa ra các giá 

trị mực nước, lưu lượng tại các điểm kiểm soát. 
15 

b.2.3 
Phân tích, đánh giá, đề xuất mức dòng chảy tối thiểu tại các điểm kiểm 

soát 
  

 - Xây dựng các tiêu chí đánh giá 10 

 - 
Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của các phương án theo 

các tiêu chí 
15 

 - 
Phân tích, đề xuất mức dòng chảy tối thiểu đáp ứng nhu cầu khai thác, 

sử dụng nước tại các điểm kiểm soát 
25 

b.3 
Tổng hợp kết quả nhằm đề xuất mức dòng chảy tối thiểu duy trì tại các 

điểm kiểm soát trên sông  
20 

b.4 
Xây dựng bản đồ giá trị dòng chảy tối thiểu tại các điểm kiểm soát trên 

dòng chính sông  
25 

b.5 
Công bố mức nước dòng chảy tối thiểu của thời kỳ năm nước trung 

bình; năm ít nước 
15 

1.6 Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp 20 

Bảng 45. Định mức lao động tổng hợp xác định dòng chảy tối thiểu 

Công nhóm 

TT Nội dung công việc 
Nội 

nghiệp 

Ngoại 

nghiệp 

1 Xây dựng đề cương xác định dòng chảy tối thiểu (Bước 1) 50 - 



 
70 

TT Nội dung công việc 
Nội 

nghiệp 

Ngoại 

nghiệp 

2 Thu thập bổ sung, tổng hợp thông tin dữ liệu (Bước 2) 100 - 

3 Điều tra khảo sát thực địa bổ sung (Bước 3) - 60 

4 
Phân tích lựa chọn số lượng, vị trí điểm kiểm soát trên 

dòng chính của sông  đánh giá (Bước 4) 
268 - 

5 
Nghiên cứu, phân tích xác định các mức dòng chảy tối 

thiểu trên dòng chính (Bước 5) 
727 - 

6  Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp (Bước 6)  20 - 

6. Định mức sử dụng vật liệu, dụng cụ và máy móc, thiết bị 

6.1. Vật liệu 

Bảng 46. Định mức sử dụng vật liệu xác định dòng chảy tối thiểu 

ĐVT : 1 Công nhóm 

TT Danh mục vật liệu 
Đơn vị 

tính 

Định mức 

Nội nghiệp Ngoại nghiệp 

1 Băng dính gáy màu 5cm Cuộn 0,11 0,08 

2 Bìa kính A4 Ram 0,04 0,03 

3 Bút kim Cái 0,12 0,09 

4 Bút nhớ dòng (highlight) Cái 0,23 0,18 

5 Cặp đựng tài liệu Cái 0,23 0,18 

6 Gáy xoắn khổ A4 Hộp 0,02 0,01 

7 Giấy A3 Ram 0,01 0,01 

8 Giấy A4 Rram 0,40 0,30 

9 Hộp đựng tài liệu Cái 0,12 0,17 

10 Mực in A3 màu Hộp 0,01 0,01 

11 Mực in A4 màu Hộp 0,01 0,03 

12 Mực photocopy Hộp 0,01 0,03 

13 Ruột chì kim Hộp 0,12 0,09 

14 Sổ ghi chép Quyển 0,10 0,08 
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TT Danh mục vật liệu 
Đơn vị 

tính 

Định mức 

Nội nghiệp Ngoại nghiệp 

15 Tẩy chì Cái 0,19 0,14 

16 Túi nhựa đựng tài liệu Clear Cái 1,00 0,86 

17 Điện năng KW 51,90 12,10 

18 Vật liệu khác % 10,00 8,00 

6.2. Dụng cụ 

Bảng 47. Định mức sử dụng dụng cụ  xác định dòng chảy tối thiểu 

ĐVT : 1 Công nhóm 

TT Danh mục dụng cụ 
Đơn vị 

tính 

Thời hạn 

(tháng) 

Nội 

nghiệp 

Ngoại 

nghiệp 

1 Ba lô Cái 24 - 8,00 

2 Bàn làm việc Cái 96 8,00 - 

3 Bàn máy vi tính Cái 96 8,00 - 

4 Bình cứu hoả Bình 24 2,00 - 

5 Bình đựng nước uống Cái 6 - 8,00 

6 Bộ lưu điện UPS Cái 96 8,00 - 

7 Camera kỹ thuật số Cái 60 0,67 2,00 

8 Đèn neon 40W Bộ 24 8,00 - 

9 Giầy BHLĐ Đôi 6 - 8,00 

10 Kính BHLĐ Cái 12 - 8,00 

11 Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 2,2 KW Cái 96 2,00 - 

12 Máy GPS cầm tay Cái 60 - 2,00 

13 Máy hút ẩm 1,5KW Cái 60 2,00 - 

14 Máy hút bụi 1,5KW Cái 60 2,00 - 

15 Máy hủy tài liệu Cái 60 0,67 - 

16 Máy in màu A3 0,5KW Cái 60 0,67 - 

17 Máy in màu A4 0,5KW Cái 60 2,00 - 
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TT Danh mục dụng cụ 
Đơn vị 

tính 

Thời hạn 

(tháng) 

Nội 

nghiệp 

Ngoại 

nghiệp 

18 Máy scan A4 0,02KW Cái 60 2,00 - 

19 Máy tính 0,6KW Cái 60 2,00 - 

20 Mũ BHLĐ Cái 12 - 8,00 

21 Ổ ghi CD 0,04 KW Cái 60 8,00 - 

22 Ổn áp 10A Cái 96 2,00 - 

23 Phao cứu sinh Chiếc 24 - 8,00 

24 Quần áo BHLĐ Bộ 12 - 8,00 

25 Quần áo mưa Cái 12 - 8,00 

26 Quạt điện cây 0,06KW Cái 60 4,00 - 

27 Thiết bị đun nước Cái 60 2,00 - 

28 Tủ đựng tài liệu Cái 96 4,00 - 

29 Ủng BHLĐ Đôi 6 - 8,00 

30 USB Cái 12 8,00 2,00 

31 Dụng cụ khác %  12,50 7,50 

6.3. Thiết bị 

Bảng 48. Định mức sử dụng thiết bị  xác định dòng chảy tối thiểu 

ĐVT : 1 Công nhóm 

TT Danh mục thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Thời hạn 

(tháng) 

Nội 

nghiệp 

Ngoại 

nghiệp 

1 
Điều hòa 2 chiều 12000 BTU - 

2,2 KW 
Bộ 96 0,15 - 

2 Máy chiếu Slide 0,5KW Cái 96 0,05 - 

3 Máy đo dòng chảy Cái 120 - 0,15 

4 Máy in màu A0 - 0,8KW Cái 96 0,05 - 

5 Máy Photocopy - 1KW Cái 96 0,05 - 

6 Máy scan A0 - 2KW Cái 96 0,05 - 

7 Máy Scan A3 - 0,5KW Cái 96 0,15 - 
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TT Danh mục thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Thời hạn 

(tháng) 

Nội 

nghiệp 

Ngoại 

nghiệp 

8 Máy tính xách tay - 0,04KW Cái 60 0,15 0,15 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1. Phân loại khó khăn theo điều kiện đi lại   

Phân 

loại 
Điều kiện đi lại 

Tốt (I) 

Vùng đồng bằng, địa hình ít bị phân cắt, đồi núi thoải, sườn dốc dưới 10
0
, độ cao 

chênh lệch trong vùng không lớn, thung lũng rộng thoải, phần lớn là đồng bằng, 

làng bản, dân cư đông đúc, mạng lưới giao thông (kể cả đường ô tô và các loại 

khác) phát triển. Việc đi lại dễ dàng thuận tiện 

Trung 

bình (II) 

Vùng trung du, địa hình bị phân cắt vừa phải, phần lớn núi có độ cao dưới 300 

mét, độ cao chênh lệch trong vùng không quá 100 mét, sườn dốc dưới 20
o
, rừng 

thưa, ít đầm lầy, thung lũng dài, đồng bằng hẹp, làng bản dân cư tương đối phổ 

biến, phần lớn có đường ô tô, đường đất có thể dùng phương tiện vận tải có động 

cơ, việc đi lại tương đối dễ dàng 

Kém (III) 

Vùng núi, địa hình bị phân cắt mạnh, phần lớn núi có độ cao trên 500 mét, độ cao 

chênh lệch trong vùng dưới 300m, đỉnh núi lô nhô, sườn dốc dưới 30
o
, thung lũng 

hẹp, đầm lầy phát triển, rừng cây rậm rạp, làng bản thưa thớt, đường ô tô hiếm, 

chủ yếu là đường mòn, việc đi lại khó khăn, trở ngại 

Rất kém 

(IV) 

Vùng núi cao hiểm trở, địa hình bị phân cắt rất mạnh, phần lớn có độ cao trên 

1000 mét, độ cao chênh lệch trong vùng từ 300 mét trở lên, sống núi lởm chởm 

dạng tai mèo, sườn dốc trên 30
o
, không có đường hoặc chỉ có một số đường nhỏ 

hẹp, vùng đầm lầy, bãi cát ven biển không liền nhau, không có làng bản, hoặc chỉ 

có rất thưa thớt, việc đi lại rất khó khăn 

 

Phụ lục 2: Phân loại khó khăn theo điều kiện thuỷ văn  

Mức độ 

(Loại) 
Điều kiện thủy văn 

Đơn giản 

(I) 
Sông rộng<300m, sông có nhiều đoạn thẳng, nước chảy chậm, tốc độ chảy  

0,5m/s; hai bờ sông thấp, thoải đều, đi lại thuận tiện, gần dân. 

Trung 

bình (II) 

Sông rộng 300  <500m, gió vừa, có sóng nhỏ; sông có nhiều đoạn thẳng, cồn 

bãi, tốc độ chảy  1m/s. hai bờ sông có đồi thấp, cây cối vướng tầm ngắm phải 

chặt phát, xa dân. 

Phức tạp 

(III) 

Sông rộng 500 <1000m, gió, sóng trung bình; sông có thác ghềnh, suối sâu, tốc 

độ chảy  1,5m/s; hai bờ sông là đồi núi, cây cối vướng tầm ngắm, phải chặt phát 

nhiều, dân ở thưa, xa dân. 

Rất phức 

tạp (IV) 

Sông rộng  1.000m, có sóng cao, gió to; sông vùng núi cao, bờ dốc, lòng sông 

quanh co, sóng cao, tốc độ chảy xiết V 2m/s. hai bờ có địa hình hiểm trở, đi lại 

khó khăn, vùng đầm lầy, mọc nhiều sú vẹt, vướng tầm ngắm, phải chặt phá nhiều, 

xa dân. 
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Phụ lục 3: Phân loại theo mức độ phức tạp của cấu trúc địa chất thuỷ văn  

TT 

Mức độ phức 

tạp của cấu 

trúc địa chất 

thủy văn 

Đặc điểm 

1 Đơn giản 

Có một hoặc 2 tầng chứa nước, diện tích phân bố, bề dày và thành 

phần thạch học của tầng chứa nước ổn định, các thông số địa chất 

thủy văn ít biến đổi, có một hoặc 2 cấp phân chia mực nước, thành 

phần hóa học nước ít thay đổi, nước không bị nhiễm mặn, nguồn cấp 

chủ yếu là nước mưa và dòng mặt tạm thời 

2 Trung bình 

Có tới 3 tầng chứa nước khác nhau, có nhiều dạng tồn tại của nước 

dưới đất, bề dày và thành phần đất đá của tầng chứa nước không ổn 

định, có tới 2 cấp phân chia mực nước, thành phần hóa học thay đổi 

không nhiều, nhiễm mặn yếu đến trung bình và có thủy hóa thuận, 

nguồn cấp là nước mưa, nước mặt và các tầng chứa nước nằm trên 

3 Phức tạp 

Có từ 4 tầng chứa nước trở lên, đọ sâu, diện phân bố, thành phần đất 

đá của tầng chứa nước biến đổi mạnh có xen các lớp hoặc thâu kính 

nước yếu, có tới 3 cấp phân chia mực nước trở lên, thành phần hóa 

học nước thay đổi phức tạp, thủy hóa ngược, nhiễm mặn phổ biến và 

mặn nhạt xen kẽ, nước có áp và có nhiều nguồn cung cấp khác nhau 

 


