
UY BAN NHAN DAN 
TINH BA R!A  — VUNG TAU 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VLT NAM 
Dc lap —  Tr  do — Hnh phtIc  

    

S&  ')O65  /QD-UBND Ba Ria- Vüng Tàu, ngày 0 tháng  AO  nàm 2018 

QUYET D4NH 
Ban hành Quy trInh vn hành diu tit dp dâng Song Ray 

CHU TECH UY BAN NHAN DAN T!NH BA RIA  — VUNG TAU 

Can cir Lu.t t chüc chInh quyn dja phucrng ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

Can cir Lutt Thüy lçii ngày 19 tháng 6 näm 2017; 

Can cü Lut phOng, chng thiên tai ngày 19 tháng 6 nãm 2013; 

Can cir Nghj djnh s 1 14/2018/ND-CP ngày 04/9/20 18 cüa ChInh phü v 
quân 1 an toàn dp, ho chira nuâc; 

CAn cir Thông tu 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 Quy djnh chi 
tiêt mt so diêu cUa Lut Thüy lvi; 

CAn cir Quy chun QCVN 04-05:2012/BNNPTNT Quy chuân k5 thut 
quôc gia cong trInh thüy igi — Các quy djnh chü yêu ye thiêt ké và v.n ding các 
quy chuân hin hành dê l.p Quy trInh; 

Xét d nghj cüa Giám dc Si Nông nghip và Phát trin nông thôn ti T?i 
trInh s 354/TTr-SNN-TL ngày 04/10/20 18 và Báo cáo kêt qua thâm djnh s 
398/BC-SNN-TL ngày 04/10/20 18 cüa S Nông nghip và Phát triên nOng thOn, 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy trInh 4n hành diu ti& 
ctp dâng Song Ray. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tir ngày k. 

Diu 3. Chánh VAn phOng UBND Tinh; Giám dc S& Nông nghip và Phát 
triên nông thôn; Giám doe Trung tam Quãn 1, khai thác cOng trInh thüy lvi; Chü 
tjch UBND các huyn Dat DO, Xuyên Me và thu tnr&ng các ngành có lien quan 
chju trách nhim thi hânh Quyêt djnh nây./. 

Noi nhmn: 
- Nhix diu 3; 
- CT, các PCT UBND tinh (b/c); 
-Luu:VT,KT8.  (4) 



N NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
RIA — VUNG TAU Doe Ip — T do — Hnh phüc 

QUY TRINH VN HANH DIEU TIET 
DJP DANG SONG RAY 

(kern Quyé't djnh so' ?06 '5/QD- UBND ngày ?() /AO/2018 cüa UBND tinh) 

CHUONG I 
QUY D!NH  CHUNG 

1.Co's&pháply 

- Lut Tài nguyen ntxâc ngày 21 tháng 6 näm 2012; 

- LuQt phông, chông thiên tai ngày 19 tháng 6 näm 2013; 

- Lut Thüy lvi ngày 19 tháng 6 näm 2017; 

- Nghj djnh 66/2014/ND-CP ngày 04/7/2014 v vic Quy djnh chi tit, 
hi.râng dn thi hành mt so diêu cüa 1ut Phông, chông thiên tai; 

- Nghj djnh s 72/20071ND-CP ngày 07/5/2007 cüa ChInh phñ v quân I 
an toàn dp; 

- Nghj djnh s 1 14/2018/ND-CP ngày 04/9/20 18 cüa ChInh phü v quân 1 
an toàn dp, ho chira nithc; 

- Thông tu 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 Quy djnh chi tit mt 
so diêu cüa Lut Thüy lvi; 

- Quy chuân QCVN 04-05 :2012/BNNPTNT Quy chun k thut quc gia 
cong trInh thUy igi — Các quy djnh chü yêu ye thiêt kê và 4n diing các quy chuân 
hin hành dê 1p  Quy trInh; 

2. Nguyen tc 4n hành 

- Thông nhât trong toàn h thng, không chia ct theo dja giài hành chInh; 

- C.p nithc phic vi cho san xut nông nghip và các nhu cu khác theo 
nhim vii cong trInh. 

3. Nhim vij cüa h thng dp dâng Song Ray 

Cong trInh dp dâng Song Ray duçic xây dirng näm 1982 trên dja bàn xã 
Lang Dài huyn Dat DO, xã Phuc Tan huyn Xuyên Mc. Nhim vu cüa cong 
trInh cap nuóc tuâi cho 800 ha dat nông nghip xã Lang Dài huyn Dat DO và 57 
ha dat nông nghip xa Phuâc Tan huyn Xuyên Mc. 

A - A 9 9 A A A 4. Thong so ky thuat chu yeu cua dap dang Song Ray 

TT Thông s k5 thuIt 
Don A A Dap dang Song Ray 
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1 Cp Cong trInh theo TK IV 

2 Din tIch kru virc F km2  
851 

(ha Song Ray 770km2,sau ha SOng Ray 
81 2) 

3 Chiu cao dp m 4,5 

4 Chiu rng dp m 3,5 

5 Chiudàidp m 39 

6 Cao trInh dinh d.p m 8.04 

7 Cao trInh dinh cira dâp m 7.54 

8 Cao trInh day dp m 4.22 

9 Cao trInh ngung cng m 
Cl = 5.79; C2 = 5.64; 

Cao trInh day kênh b trái 6.8 

10 KIchthrnccciradp m 12cCra(2,83x3,32) 

11 Khâudcông m 
Cng 1 = 1,5 x 1,8 
Cng21,5x1,8 

12 Näm xây drng näm 1982 

13 Diên tIch tuOi ha 857 

14 Dja dim xây drng Huyn Dt Do, Xuyên Mc 

5. Các quy d!nh  khi vn hành: 

- Trong müa mua lii ti'i tháng V dn ht tháng X, Trung tam Quãn 1, khai thác 
cong trInh thüy lçii ma các cira dp dê dam bão tiêu thoát lU cho cong trInh; 

- Trong müa khô ti'r tháng XI ctn ht tháng IV näm sau, Trung tam Quãn 1, 
khai thác cOng trInh thüy lçii dóng các cüa dp dê tIch nuOc phic vi cho san xuât 
nông nghip; 

- Nghiêm cm mçi hoit dng ngàn can dn qua trmnh 4n hành, an toàn cOa dp 
dâng SOng Ray; 

- Khi 4n hành xã lii, dóng dp d tIch ni.rOc cOa dtp dâng Song Ray, di.rçic quy 
djnh nhu sau: 

+ Quy uâc ten gi thir tir các ci:ra dp: Tü bi trái dp sang b phãi dp (dirng 
xuOi theo chiéu dông chãy ben tay trái là b trái dip, ben tay phâi là b phãi c1tp vâ 
ngl.rçlc iai) duçirc dánh so tha tr tir 01 den 12; 

+ Khi dóng các cira d.p: Dóng theo thu tir tir ngoài vào trong cüa các c1ra: 1-
12; 2-11; 3-10; 4-9; 5-8; 6-7. 

+ Khi mô các cira dsp: Ma theo thir ti.r tü trong ra ngoãi cUa các c1ra: 6-7; 5-8; 
4-9;3-1O; 2-11; 1-12. 
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Churong II 

ViN HANH TIJ'OI, CAP NUOC 

1. Trurô'ng hqp ngun niroc dam bão yêu cu dung ntr&c 
* Vmn hành cong trinh (Tong màa mwa íü 

- Cong trInh dp dâng Song Ray có luu vrc là 851 km2  (h Song Ray 770 km2, 
sau ho Song Ray 81 km2), luçing rnróc den cong trInh näm 2017 là 866,924 x 106 m3, 
dông th?i dp dâng Song ,Ray không có dung tIch phông lü, do do trong müa mua lit, 
dp dâng Song Ray ma hêt các cira dp dê tiêu thoát lit. 

- Trong mita mua lit, vçi He thu và vii Mita chit yêu sit dyng nuac tthi mua. 
Tnrang hçp han  han kéo dài khi có yêu câu chông han  cho din tIch san xuât nông 
nghip; UBND xã Lang Dài huyn Dat Do, xà Phuac Tan huyn Xuyên Mc dé ng1j 
cap nu&c chông han,  qua Tram Quãn l', khai thác cong trInh thity li huyn Dat DO, 
dng thai cit tit 4 den 5 nguai, phôi hp nhân viên quãn l cong trInh dóng các cita 
dp dê lay nuâc chông han,  trirc 24/24 gia t?i  dp dâng Song Ray trong thai gian 
chông han,  khi bet nhu câu chông han,  ma hêt các cita dp dãng Song Ray dê phOng 
lit. 

- Mirc nrncc dp dâng Song Ray ttr tháng V dn ht tháng X nhu sau: (ti-it 
tnr?mg hçcp xã hi ho Song Ray): 

Thiti gian 

(ngày/tháng) 
31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 

Mirc njthc 

Cao nht (m) 
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 

Mirc nuac 

thp nht (m) 
5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 

* Vmn hành cong trmnh trong màa khO 

- Trong mita khô tit tháng XI dn ht tháng IV näm sau Trung tam Quán l, 
khai thác cong trInh thity lçri, kiêm tra và dóng các cita dp dâng Song Ray dê tIch 
nuâc phiic vi san xuât nông nghip; 

- Mc nuac dp dâng Song Ray tai  các tháng mita khô ducic giü nhu sau: 

Thai gian 
(ngày/tháng) 

30/11 31/12 31/01 28/2 31/3 30/4 

Muc nuóc 
Cao nht (m) 

7.45 7.45 7.45 7.45 7.45 7.45 
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Muc nuâc 
thp nht (m) 

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 

- Truèrng hçip müa khô có bâo, ATND, mua hi b.t thu?ng, phii thuôc vào 
1ungmua trén luu vçrc; Trung tam Quán 1, khai thác cong trInh thüy lqi m các cüa 
dp dé thoát hi dam báo an toàn dp Song Ray; trurc khi m& các cüa dp dé thoát hi 
Trung tam Quàn 1, khai thác cong trInh thüy lçii (giao Trgm Quán l, khai thác cong 
trInh thzy lcti huyn Dat Do thc hin,) thông báo cho UBND huyn Dat DO, Xuyên 
Mc; Ban chi huy PCTT và TKCN huyn Dat DO, Xuyên Mc; th?yi gian thông báo 
trixóc khi m& các ci:ra dp It nhât là 24 gRi (thOng bOo bang din thogi hoc van b0n). 
Ban chi huy PCTT và TKCN huyn Dat Do, Xuyên Mc CO trách nhim thông báo 
cho Ban chi huy PCTT và TKCN các xã, phuing, thj trân trén dja bàn cüa hai huyn 
biêt thông tin ye vic xâ hi cüa cOng trInh d.p dâng Song Ray, thông báo cho to chüc 
cá nhân vüng h lixu cong trInh biêt dê chü dng trong vic bão v tài san, tinh mng 
cüa ngui dan. 

2. Trtro'ng hçrp ngun n.róc không dam bão yêu cu dung ntrc 

COng trInh dp dâng Song Ray thuc ha luu cong trInh h chüa nuâc Song 
Ray, vj trI cách ho Song Ray khoáng 12 km; nhim viii cong trInh cap nuôc tuói cho 
800 ha dat nông nghip xâ Lang Dài huyn Dat DO và 57 ha dat nOng nghip xä 
Phuâc Tan, huyn Xuyên Mc. Trung hçip dp dâng Song Ray khOng dam bào 
luçing nuâc tuài cho din tich san xuât nông nghip nêu trên, Trung tam Quãn li', 
khai thác cong trInh thüy lçi cho ma nuac ti'r cong trInh ho chüa mthc Song Ray dê 
bô sung nuóc cho dp dâng Song Ray, dam bâo tuâi cho din tich san xuât nông 
nghip cüa 02 huyn Dat DO và Xuyên Mc. 

3. Tru'o'ng hçvp khi xãy ra hin han, thiêu nuirc, xâm nhp mn, ô nhim 
nguin ntr&c, thau chua, rüa mn h thng 

Khi xày ra han  han, thiu ntràc, xâm nhp man; Trung tam Quân 1', khai thác 
cOng trInh thüy igi vn hành theo miic 2 chiwng 2 cüa Quy trInh và dóng, em các 
cOng duâi dê bao ngAn mn Lc An, huyn Dat DO, dé bao Phithc Btru huyn Xuyôn 
Môc. 

4. Trirông hQp dc bit 

- Khi có bào, ATND, mua hi bt thuang, Trung tam Quãn !, khai thác cong 
trInh thüy igi có trách nhim ma các tha dp dê thoát lü dam bào an toàn dtp Song 
Ray. 

- Khi cüa dtp có sir c khOng 4n hành dixçic, Trung tam Quãn 1, khai thác 
cong trInh thüy igi thirc hin ngay bin pháp x1r 1 sr cO, báo cáo Sâ NOng nghip và 
Phát triên nOng thOn, BCH PhOng, chOng thiên tai và TKCN tinh cho kiên chi dao. 

- Khi cOng trInh d.p dâng Song Ray có khã näng hoc xây ra sir c cOng trInh, 
Trung tam Quàn 1, khai thác cOng trInh thüy igi thirc hin ngay bin pháp üng thu 
cong trInh, báo cáo UI3ND tinh; S Nông nghip và Phát triên nông thôn; BCH 
PhOng chOng thiên tai và TKCN tinh; BCH PhOng, chông thiên tai và TKCN huyn 
Dat DO; Xuyên Mc phOi hgp xü 1 sir cO, thiic hin phuong an so tan tài san, nguai 
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dan yang ht du cong trInh dp dâng Song Ray dn ncii an toàn, vj trI s tan dâ phé 
duyt trong phuing an phông, chông thiên tai cüa huyn Dat Do và Xuyên Mc. 

Chtwng III 

VN HANH TIEU, THOAT NU'OC 

I. Vn hành tiêu thoát ntrc 

1. H thng không ãnh hu&ng thüy triêu 

H thng cong trinh dp dâng Song Ray, trong müa misa lü va müa khô vic 
vn hành cong trInh d.p dâng Song Ray duçic áp diing theo quy djnh ti miic 1 
chuong II cüa Quy trInh. 

2. H thng ãnh huong thüy triu 

Vic vn hành h théng cong trInh d.p dâng Song Ray dirge áp diving theo quy 
djnh tai  miic 1 ehurng II cüa Quy trInh và dóng, em các cong dixói dé bao ngàn mn 
Lc An, huyn Dat DO, dê bao Phuàc Bi:ru huyn Xuyên Mc. 

II. Vn hành thoát lii, ngän lii, ngán triu cuô'ng 

Ap diing theo dim 2 miic I chucmg III cüa Quy trInh. 

III. Vn hành tiêu nuo'c dm 

* Cong trInh dp dâng Song Ray có liru virc là 851 km2  (h Song Ray 770 km2, 
sau ho Song Ray 81km2), lixcing nithe den cong trInh näm 2017 là 866,924 x 106 m3, 
dông thii dp dâng Song Ray khOng có dung tIch phông lü, do do cong trmnh dp 
dãng Song Ray không có khá näng vn hành tiêu thoát nithc dm. 

IV. Vn hành trong trtro'ng hçrp dc bit 

Cong trInh dp dâng Song Ray có hru virc là 851 km2  (h Song Ray 770 km2, 
sau ho Song Ray 81km2), khi có bão, 111, ATM) và thüy triêu cao a cira song (Lc 
An), cong trmnh khOng cO dung tIch phOng lü; do do cong trInh dp dâng Song Ray 
không có bin pháp 4n hành trong truang hçip d.c bit nay. 

Chirorng IV 

QUAN TRAC CAC YEU TO KB! TIXQNG THUc VAN 

Cong trInh dp dâng Song Ray là cOng trInh thüy lgi nhO, không phüc tap, 
không có quy djnh quan tràc khI tlxçmg thüy van, khi thixc hin nhim vii cOng trInh 
cap nirâc cho san xuât nOng nghip, dóng các cira dp dê dâng cao ct nixâc tixai, hêt 
nhu câu si.'r dung nithc ma hoân toàn cac ci:ra dp trá lal  dOng chây tir nhiên cho SOng 
Ray. 

Chuong V 

TRACH NHIM vA QUYEN HN 

1. Uy ban nhãn dan tinh Ba Rja-Vüng Tàu 
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- Chi dao  các ngành, các cp trong h thng thirc hin Quy trInh; 

- Xir 1 các hành vi ngän can, xâm hai  dn vic thijc hin Quy trInh theo thm 
quyên; 

- Quyt djnh vic 4n hành diu tit, dp dâng Song Ray khi xãy ra tInh hung 
khân cap chua dzçic quy djnh trong Quy trInh; 

- Chi dao  Si Nông nghip và PTNN, Ban chi huy phông, chng thiên tai và 
TKCN tinh, Ban chi huy phông, chông thiên tai và TKCN huyn Dat Do, Ban chi buy 
phOng, chông thiên tai và TKCN huyn Xuyên Mc, Trung tam Quân 1, khai thác 
cong trInh thus' lçii Va CáC ngành, thirc hin dung chüc nàng, nhim v11 khi xãy ra sir 
cO cong trInh. Quyêt djnh bin pháp khân cap dam bão an toàn cOng trInh và phucmg 
an khäc phc hu qua; 

- Quyt djnh süa dIM, b sung Quy trInh theo d nghj cüa Si NOng nghip và 
PTNT tinh Ba Rja-Vüng Tàu. 

2. UBND huyn Bat DO, Xuyên Mc 

- Ngän chn, xü 1 các hành vi ngän can, xâm hai  vic thirc hin Quy trInh theo 
thâm quyên; 

- Thirc hin phi.rang an sci tan dan vüng h du cong trInh khi dp dâng Song 
RayxàyrasircôvädQp; 

- Huy dng nhân lirc, 4t lirc, dam bão an ninh trt tir, phi hçip vi Trung tam 
Quán l, khai thác cOng trInh thug lçii trong cong tác phOng, chông thiên tai va xu 1 
sr cô cong trInh; 

- Tuyên truyn, 4n dng nhân dan trén dja bàn thrc hin dOng các quy djnh 
trong Quy trInh và tham gia phOng, chông thiên tai bão v an toàn cong trInh d.p 
dâng Song Ray. 

3. S& Nông Nghip và Phát trin nông thôn tinh Ba Rja-Vüng Tàu 

- Chi dao,  hurng dn và kim tra Trung tam Quãn l, khai thác cOng trInh thüy 
lcii thirc hin dOng Quy trInh, dc bit là vic vn hành xã lii cUa dtp dâng Song Ray; 

- Giãi quyt nhftng vn d phát sinh trong qua trInh thirc hin Quy trInh theo 
thâm quyên; 

- TrInh UBND tinh Ba R4a-Vüng Tàu phê duyt sira dM, b sung Quy trInh. 

4. Trung tam Quãn 1, khai thác cong trInh thOy 19'i (do'n vj quãn 1 dip) 

- Th?c hin nghiêm chinh các quy djnh trong Quy trInh d 4n hành diu ti& 
dp dâng Song Ray dam bâo an toàn cOng trInh; 

- Huy dng nhân 1irc, 4t lirc d xir l,2 và khc phiic các sir c cOa dp dâng 
Song Ray; 

- Trong qua trInh quàn l khai thác, hang näm Trung tarn Quan l, khai thãc 
cOng trInh thUy 1i phài tong kêt dánh giá vic vn hành dp dâng Song Ray; dánh giá 
vic thrc hin Quy trInh. Nêu thây can thiêt sua dOi, bô sung Quy trInh, Trung tam 
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Quãn 1, khai thác cong trhih thüy 1i báo cáo S& NOng nghip và PTNT xem xét 
trInh TJBND tinh Quyêt djnh; 

- D nghj các dip chInh quyn, các ngành có lien quan trong h th6ng cong 
trInh thrc hin vic huy dng nhân 1irc, v.t 1irc dê xü 1 và khác phiic các sir cô cüa 
cOng trInh; 

- Lp biên bàn vâ báo cáo dip có thm quyn d xr 1 các hành vi ngän can, 
xâm hti den vic thirc hin Quy trInh. 

5. Các h dung nurcrc và các ti chtrc htr&ng 1çi khác 

- Nghiêm chinh thirc hin Quy trInh; 

- Hang nãm, t chüc, cá nhân phâi k hçp dng (dung nuc) cung dip san 
phâm, djch vi thüy igi vOi Trung tam Quân 1, khai thác cOng trInh thüy lçii, tong hcp 
báo cáo S& Nông nghip và PTNT 1p kê hoch (cap nuc) cung cap san phâm, djch 
vi thüy 1çi; 

- Thirc hin nghiêm chinh các quy djnh có lien quan duçc nêu ti Lut Thus' lçii 
và các van bàn pháp quy có lien quan den vic quán 1 khai thác và bão v cOng trInh 
dp dâng Song Ray. 

Chiro'ng VI 

TO CH1C THVC HIN 
• S * A * A 1. Tho'i diem thi hanh Quy trinh vn hanh hç thong 

Quy trInh 4n hành dp dâng Song Ray có hiu hrc khi thrçic dip có thm 
quyên phê duyt. 

2. Nguyen tc sfra di, bi sung Quy trInh 4n hành 

Mci quy djnh v 4n hành dp dâng Song Ray tnrâc day trái vâi nhng quy 
djnh trong Quy trInh dêu bäi bô; trong qua trInh thrc hin Quy trInh, neu có nOi  dung 
can sua dôi, bO sung, Trung tam Quân 1, khai thác cOng trInh thüy 1ci tong hçp, báo 
cáo Sâ NOng nghip và PTNT, trInh UBND tinh Ba Rja-Vung Tàu quyêt djnh. 

3. HInh thfrc xir 1 vi phm Quy trinh vn hành dp dâng Song Ray 

To chuc, cá nhân thirc hin t& Quy trInh sê disçic khen thi.thng theo quy djnh. 
Mi hành vi, vi phm Quy trInh sè bj xir 1 theo pháp 1ut hin hành. 
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PHU LUC KEM THEO QUY TRINH ViN HANH F)AP DANG SONG RAY 

1. TONG QUAN yE H THONG CONG TRINH 

- Dc diem cong trInh 

Cong trinh dp dâng Song Ray duçic xây drng näm 1982 trén dja bàn huyn 
Dt DO, Xuyên Mc. Nhim vij cOa cong trInh cp nuóc tuOi cho 800 ha dat nông 
nghip xã Lang Dài, huyn Dt Do và 57 ha dt nông nghip xä Phrnc Tan, huyn 
Xuyên Mic. 

- Dja hjnh cong trInh 

+ Cong trInh dp dâng Song Ray duçic xây drng trên Song Ray thuc xã Lang 
Dài, huyn Dt DO và xã PhuOc Tan, huyn Xuyên Mc. 

+Dâpcót9ad: (X=1166009,11 ; Y457413,27). 

- TInh hInh mua lü trên luu virc: Luqng mua trên lixu virc cong trInh dtp dâng 
Song Ray (Mucm tài 1iu do mua cüa ho Xuyên Mc), qua quan träc nhiêu näm cüa 
Trung tam Quan l, khai thác cong trInh thOy lçii luqng mua trung bInh nhiêu näm là 
1.299,03 mm. 

- Khu tuài: C.p nuOc tuOi 800 ha dt nông nghip cüa xã Lang Dài, huyn Dt 
DO và 57ha dat nông nghip xà Phuóc Tan, huyn Xuyên Mc. 

- Dtc dim khI tuçing thus' van và ch d mixa hang näm 

+ Khu virc huyn Dt DO, mang dc dim khI h.0 thit dói gió mOa nóng m 
và mua nhiêu, hang näm khI hu phân hoá thành 2 mOa rô rt müa mila và müa khô: 

+ Müa khô tir tháng XI dn ht tháng IV näm sau chju sir chi phM cüa gió müa, 
mOa Dông khô hanh. Luqng mua trong müa nay chiêm khoàng 12-15% lucing mua Ca 
nàm. Thii tiêt trong müa nay chü yêu là näng nóng, nhât là các tháng cuôi müa 
(tháng III, IV); 

+ Mña mua t1r tháng V dn ht tháng X, ãnh hiRing chü yu gió müa Tây Nam 
mang nhiêu hcii am gay ra mua nhiêu. Luçmg mua müa nay chiêm t l khoâng 85-
88% luçing mua Ca näm. Day cüng là thyi kS'  có nhUng dçit mua 1ón do hot dng cüa 
các dâi hôi ti nhit di, các yang khI áp thâp và ành hi.nng cüa bào biên Dông. 

+ Nhit d: (theo niên giám thng kê) 

Nhit d trung bInh toàn Tinh khoãng 27,790C, cao hin ô phIa Nam và thp 
hsn & phIa Bãc Vüng Tàu. Nhit d cao nhât vào tháng 4 và 5 (29,60-30,30C) và thâp 
that là tháng 01 và tháng 02 (250-25,50C). 

+ D tm không khI: (theo niên giám thtng kê) 

Do m không khI bInh quân nàm khoâng 77,71% vâi xu th tang dn tü dt 
lien ra biên, d am nhO nhât có the dt duoc 71,60%. 

- Gió: cO 2 gió chinh trong näm là: 
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+ Gió müa dông, thjnh hành tir tháng 12 dn tháng 04 các huâng gió chInh tir 
Bc dn Dông ; Dông Bäc gió khô và hoi 1nh; 

+ Gió müa ht, thjnh hành tü tháng 05 dn tháng 11 các hithng gió chInh ti'r Tây 
den Tây Nam, mang theo nhiêu hoi am và gay mua, toe d gió bInh quân tiir 1,5-3m/s 
vâi xu th mtnh dan tü dat lien ra biên, tOe d gió cao nhât có the dt tü 20-25m1s. 

- Bôc hoi: BOc hcyi trung bInh toàn TiIIh vào khoâng 1.35 1mm, cao nht vào 
tháng IV, V và thâp nhât vào tháng X. Bôc hcii bInh quân müa khô cao hon müa mixa 
chi khoâng 60-80mm, nhimg chénh 1ch giUa tôi cao và tOi thâp trong tháng bInh 
quânlêndên 150 mm. 

- Mua: Hang näm, trung bInh toãn tinh luçmg mua khoãng 1.376,5mm, luçrng 
mua trên luu virc dp dâng Song Ray (mircin tài 1iu do mua ho Xuyên Mc) qua 
quan träc trung bInh nhiêu näm là 1.299,03mm. Các tháng 1 và 2 hâu nhu không 
mua, tp trung nura nhiêu vào các tháng 8 và 9 trong nàm. 

2. LUAU LU'QNG QUA CAC CIYA hAP 

Can cü vào qua trInh ni.râc dn cüa cong trInh 1rng vOi cao trInh mirc nuâc d.p, 
qua trInh tIch, xâ nuâc dp dâng, qua quan träc nhiêu näm cüa Trung tam Quãn 1, 
khai thác cOng trInh thüy igi 1p trong müa lü. 

QUAN H Mç'C NU'C VA LIXU LU'QNG xA QUA 12 CIYA op 
(DikP MO HOAN TOAN 

z(m) 7,45 7,2 7 6 

H(m) 3,23 2,98 2,78 1,78 

Q(m3/s) 198,07 175,52 158,15 81,03 

BANG KE TNH TOAN NIIOC DEN DiP DANG SONG RAY ( xã bó) 

- Din tIch km virc cüa dp dâng Song Ray là 851km2  

- Luvng mi.ra 1 ngày max cüa dp dâng Song Ray là 116mm (lá'y theo phy luc 
III.] bang tong hQp lwctng mua qua các nám) 

- Tng hrcing nuóc den cOng trInh irng vâi mua 1 ngày max (mu'a 116mm) là: 
Wi ngay max = 116x851 x 100098,716x 106m3  

- Tng 1iiçng nuâc dn cOng trInh nàm 2017 là: 866,924 x 106m3  

(cong thirc tInh Q=LI [ L1.B.a.sqrt((2g.(H-LI.a)); trong do: Q  là luu luçrng chây 
qua d.p; LI L1là[h so co hçp = 0,63; U [là h so luu h.rçing = 0,94; B là tOng chiêu 
rng các cüa dip; H là ct nuc tnr&c tràn) 

(co bang tInh kern theo) 

Qua tmnh toán, tng lucing nixàc dn dQp dâng Song Ray irng vói mua 1 ngày 
Rin nhât (Max) là 98,716 x 106m3 , tong luqng nixâc den cOng trInh näm 2017 là 
866,924 x 106m3. Nhu vy, cong trInh dp dâng SOng Ray khOng có khà nang tr 
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nuJc, không có khã näng phông lii. Do do, vào müa mua 1Q dp dâng Song Ray treo 
hét các cira dê thoát lü, chi dóng dp tIch nuâc vào müa khô. 

3. LUt LU1NG xA QUA CONG 

Dtra vào thrô'ng dng tInh ü'ng vó'i các cao trInh, d mr c6ng, hru hrçrng 
qua c6ng dtrçrc tInh theo cong thtrc(15.1) sách giáo trInh thug cong tp II cüa 
truong Di h9c thüy lçi. 

Q o..j2g(H -  a) 

TronR ctó:  Q  (m3/s): luu hrçrng qua c6ng. 

A u=c.ço: hç so liru toc. 

' : h s6 CO hçp dfrng phy thuc vào t3 s6 a/H thrçrc tInh bng each 
ni suy tw bang tra (16.1) bang tra thu lye cüa tr.rrng Di hQc thüy Iqi. 

q : H S6 Vfl t6c tii mt cat CO hçp, (Ch9n =O.9). 

• A A I 

H=ZZngu. ng  cng : Chieu sau mirc  nu'oc triroc cong (m). 

a (m): d m& c6ng. 

w (ma) : Din tIch mat cat ir&t. 
LUAU LIJONG xA QUA CONG 

Do 
mia 
(m) 

Z= 7.45m Z=7.20m Z= 7.00m 

Qi (m3/s) Q2(m3ls) Qi (m3ls) Q2(m3/s) 3 Qi (m Is) Q2(m3/s) 

0,1 0,4638 0,4849 0,4263 0,4492 0,3937 0,4184 

0,2 0,9136 0,9563 0,8376 0,8840 0,7711 0,8216 

0,3 1,3488 1,4144 1,2315 1,3031 1,1287 1,2066 

0,4 1,7664 1,8557 1,6078 1,7046 1,4685 1,5742 

0,5 2,1694 2,2821 1,9662 2,0907 1,7869 1,9222 

0,6 2,5539 2,6933 2,3084 2,4554 2,0980 2,2588 

0,7 2,9247 3,0833 2,6417 2,8172 2,3785 2,5778 

0,8 3,2902 3,4737 2,9445 3,1574 2,6509 2,8729 

0,9 3,6238 3,8473 3,2437 3,4741 2,8749 3,1610 
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BANG TONG H1P sO LIEU MUA Ti! NAM 1995 DEN 2017 
(So lieu do Trung Mm Qudn ifi, khai thác cOng trmnh thüy Iqi thu th4p 

mwpn tài lieu do inwa cáa ho Xuyên Mac,) 

fl Näm 
Luqng mua tháng (mm) 

TMg (mm) 
I II III IV V VI VIII IX X XI XII 

1 1995 0,0 0,0 0,0 0,0 177,8 292,8 464,0 221,6 236,9 142,8 0,0 0,0 1.535,9 
2 1996 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 164,0 192,0 170,0 7,8 534,4 
3 1997 0,0 0,0 0,0 0,0 91,0 249,0 304,0 456,0 296,0 213,0 92,0 0,0 1701,0 
4 1998 0,0 0,0 0,0 89,4 65,7 134,0 238,9 194,9 364,8 270,1 111,7 6,3 1.475,8 
5 1999 0,0 0,0 0,0 193,0 223,0 137,0 251,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 803,8 
6 2001 0,0 0,0 0,0 0,0 323,0 210,0 156,0 293,0 80,3 219,0 0,0 0,0 1.281,3 
7 2005 0,0 0,0 0,0 16,0 187,7 526,4 220,7 140,7 129,5 72,6 6,0 56,0 1.356,0 
8 2006 0,0 0,0 0,0 9,5 90,0 147,5 218,5 152,5 216,2 180,9 48,1 110,4 1.173,6 
9 2007 0,0 0,0 0,0 14,8 422,4 241,6 193,6 259,4 348,9 75,5 76,9 0,0 1.633,0 

10 2008 0,0 0,0 0,0 21,6 170,7 109,9 313,9 211,1 263,6 202,6 110,0 0,0 1.403,4 
11 2009 0,0 2,1 0,0 89,9 319,0 156,0 245,0 86,6 173,0 242,0 2,5 0,0 1.314,5 
12 2010 26,0 0,0 0,0 0,0 58,5 113,0 122,0 178,0 56,3 443,0 159,0 0,0 1.156,0 
13 2011 0,0 0,0 0,0 24,5 135,0 278,0 287,0 223,0 143,0 218,0 38,0 16,7 1.363,0 
14 2012 0,0 3,5 7,8 363,2 146,7 112,4 301,8 199,2 342,6 189,0 8,5 7,0 1.681,5 
15 2013 0,0 0,0 0,0 37,0 126,0 193,0 181,0 183,0 233,0 111,0 63,5 4,8 1.132,4 
16 2014 0,0 0,0 0,0 7,0 119,9 158,5 239,6 150,9 163,7 101,3 0,0 0,0 940,9 
17 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 84,7 253,9 199,1 240,0 249,0 223,0 0,0 8,5 1.258,2 
18 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 165,5 190,5 46,5 236,0 208,5 339,5 85,0 19,0 1.290,0 
19 2017 89,96 3,78 0,00 39,34 84,50 241,41 263,39 249,58 246,33 416,98 11,56 0,00 1.646,83 

Luvng mua lan nhât 1 ngày max là 116mm ngày 22/5/20 16 
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