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V/v vận hành các hồ chứa thủy điện Đăkđrinh 

và Nước Trong trong khoảng thời gian từ nay 

đến hết mùa cạn năm 2019 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2019 

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; 

- Chủ các hồ chứa Đăkđrinh và Nước Trong. 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 3986/UBND-NNTN 

ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc đề 

nghị điều chỉnh chế độ vận hành hồ Đăkđrinh và Nước Trong trong thời kỳ sử 

dụng nước gia tăng để chống hạn vụ Hè Thu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi. Sau khi nghiên cứu đề xuất, kiến nghị của quý Ủy ban, trên cơ sở diễn 

biến nguồn nước, Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc 

và số liệu vận hành các hồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

Qua theo dõi số liệu vận hành từ đầu tháng 5 năm 2019 đến nay cho thấy, 

hồ Nước Trong đã sử dụng nước chưa tiết kiệm, hiệu quả trong bối cảnh nguy 

cơ hạn hán, thiếu nước ở khu vực vực miền Trung nói chung, trên lưu vực sông 

Trà Khúc nói riêng đã được cảnh báo ngay từ đầu mùa cạn năm 2019: nhiều thời 

gian hồ vận hành xả nước với lưu lượng vượt quá lưu lượng tối thiểu theo quy 

định của Quy trình (từ 1,5 đến trên 2 lần), dẫn đến mực nước hồ bị giảm nhanh.  

Hiện nay, mực nước hồ Nước Trong chỉ đạt 104,26m (trong khoảng mực 

nước quy định tại Phụ III) và mực nước hồ Đăkđrinh là 391,8m (cao hơn khoảng 

mực nước quy định tại Phụ III là 2,9m). Vì vậy, căn cứ quy định tại Khoản 1 

Điều 18 của Quy trình và để bảo đảm cân đối đủ nguồn nước, nhằm cấp nước an 

toàn đến cuối mùa cạn năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị: 

1. Đối với các chủ hồ hồ Đăkđrinh và hồ Nước Trong: điều chỉnh tăng 

lưu lượng xả của hồ Đăkđrinh cho phù hợp, nhưng phải bảo đảm tổng lưu 

lượng xả trung bình ngày không vượt quá 30m
3
/s; điều chỉnh giảm lưu lượng 

xả hồ Nước Trong, bảo đảm tổng lưu lượng xả trung bình ngày nằm trong 

khoảng từ 16 đến 20m
3
/s. 

Trong quá trình vận hành, căn cứ diễn biến mực nước hồ và khoảng mực 

nước để quyết định vận hành hồ quy định tại Phụ lục III của Quy trình, các chủ 

hồ nêu trên phải điều chỉnh lưu lượng xả, bảo đảm phù hợp với quy định tại 

Khoản 1 Điều 18 và điểm b Khoản 1 Điều 19 của Quy trình.  

Về thời gian xả, chủ hồ Đăkđrinh điều chỉnh tăng thời gian xả và phối hợp 

với chủ hồ Nước Trong để bảo đảm các hồ thực hiện luân phiên xả nước xuống 

hạ du như quy định tại Điều 18 của Quy trình.   
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2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi: chỉ đạo Công ty TNHH 

MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi sử dụng nước tiết kiệm, hiệu 

quả, tránh lãng phí nguồn nước, nhất là trong việc vận hành hồ Nước Trong; 

đồng thời, chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan, các đơn vị quản 

lý, vận hành công trình khai thác, sử dụng nước dưới hạ du, rà soát lại các yêu 

cầu sử dụng nước, chủ động xây dựng, bố trí kế hoạch, thời gian lấy nước cụ 

thể, phù hợp với thời gian, chế độ vận hành của các hồ chứa như trên. 

Trong quá trình vận hành nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị phản ánh về Bộ 

Tài nguyên và Môi trường để kịp thời hướng dẫn, xử lý./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- PTTg. Trịnh Đình Dũng (để báo cáo); 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Các Bộ: CT, NN&PTNT (để phối hợp); 

- Tổng Cục Khí tượng Thủy văn; 

- Cục Điều tiết điện lực; 

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ hệ 

thống điện quốc gia (để phối hợp); 

- Các Sở TN&MT, NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi; 

- Cổng TTĐT Bộ TN&MT; 

- Lưu: VT, TNN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Công Thành 
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