
  

  

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
________________________ 

Số:           /BTNMT-TNN 

V/v vận hành điều tiết nước hồ Cửa Đạt 

trong thời gian còn lại của mùa cạn  

 

CỘNG  HOÀ  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

         Hà Nội, ngày       tháng     năm 2020 

 

                      Kính gửi:   

                       - Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; 

- Chủ các hồ, đập: Cửa Đạt, Hủa Na, Đồng Văn,   

Xuân Minh và Bái Thượng; 

- Đơn vị quản lý, vận hành các nhà máy thủy điện: 

Cửa Đạt, Dốc Cáy và Bái Thượng. 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 4104/UBND-NN 

ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều tiết 

hồ chứa nước Cửa Đạt trong thời gian còn lại của mùa cạn. Sau khi nghiên cứu 

kiến nghị của quý Ủy ban, trên cơ sở tình hình nguồn nước và các quy định của 

Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã (Quyết định số 214/QĐ-

TTg ngày 13/02/2018), diễn biến nguồn nước trên lưu vực và số liệu vận hành 

các hồ chứa trên lưu vực, Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất với đề xuất 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và của chủ hồ Cửa Đạt (Công văn số 

98/CV-QLKT-CĐ ngày 20/3/2020) liên quan đến việc điều chỉnh giảm lưu lượng 

xả qua nhà máy thủy điện Cửa Đạt (xả khoảng 35 m3/s) và nhà máy thủy điện 

Dốc Cáy (xả khoảng 10m3/s) và việc xây dựng phương án sử dụng dung tích chết 

của hồ Cửa Đạt trong trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng.  

Tuy nhiên, để bảo đảm cân đối nguồn nước còn lại của các hồ để cấp đủ 

cho hạ du sông Chu từ nay đến hết mùa cạn (30/6/2020) trong điều kiện nguồn 

nước đang thiếu hụt như hiện nay và theo dự báo lượng dòng chảy trên các lưu 

vực sông ở Trung Bộ trong các tháng cuối mùa cạn có thể thiếu hụt so với trung 

bình nhiều năm cùng kỳ từ 15-70%, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa 

phương có liên quan và các đơn vị quản lý, vận hành công trình khai thác, sử 

dụng nước trên lưu vực sông Chu rà soát cụ thể yêu cầu sử dụng nước dưới hạ 

du các hồ, chủ động xây dựng, bố trí kế hoạch, thời gian lấy nước cụ thể, phù 

hợp với lịch vận hành của các hồ chứa theo quy định của Quy trình nhằm sử 

dụng hiệu quả và tránh lãng phí nguồn nước.  

Đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, dòng chảy trên sông, dòng 

chảy đến hồ để kịp thời điều chỉnh lưu lượng xả phù hợp, bảo đảm sử dụng tiết 

kiệm, hiệu quả nguồn nước của các hồ chứa. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc 

lấy nước của các công trình khai thác, sử dụng nước trên sông và việc thực hiện 

Quy trình của các đơn vị quản lý, vận hành hồ.  
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2. Đối với chủ hồ Cửa Đạt:  

- Hàng ngày, trong khoảng thời gian từ nay đến hết mùa cạn, vận hành điều 

tiết nước hồ chứa Cửa Đạt như sau: xả nước xuống hạ du sông Chu với lưu lượng 

tương đương 35 m3/s và xả nước qua nhà máy thủy điện Dốc Cáy với lưu lượng 

tương đương 10 m3/s. Trong quá trình vận hành, trên cơ sở các quy định của quy 

trình, tùy thuộc vào điều kiện nguồn nước, yêu cầu sử dụng nước thực tế của hệ 

thống và ở hạ du để chủ động gia tăng lưu lượng xả của hồ cho phù hợp. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị quản lý, vận hành các nhà máy thủy 

điện Hủa Na, Cửa Đạt, Dốc Cáy, Bái Thượng và các địa phương có liên quan 

trong quá trình điều tiết nguồn nước hồ Cửa Đạt, bảo đảm sử dụng nước tiết 

kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn nước. Việc điều tiết nước phát điện của các 

nhà máy thủy điện Cửa Đạt, Dốc Cáy và Bái Thượng phải bảo đảm phù hợp với 

điều kiện nguồn nước của các hồ chứa, phù hợp với yêu cầu sử dụng nước thực 

tế trên lưu vực và phải ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. 

- Xây dựng phương án sử dụng dung tích chết của hồ Cửa Đạt trong 

trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng để phục vụ cấp nước cho 

sản xuất, sinh hoạt và cho các mục đích khác theo quy định tại Điều 53 của Luật 

tài nguyên nước. 

3. Đối với các chủ hồ Hủa Na, Đồng Văn và Xuân Minh vận hành theo 

đúng quy định tại Điều 16 và Điều 18 của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên 

lưu vực sông Mã.  

Riêng đối với chủ hồ Hủa Na phải phối hợp chặt chẽ với chủ hồ Cửa Đạt 

để gia tăng lưu lượng xả và bổ sung nước cho hồ Cửa Đạt trong trường hợp xảy 

ra tình trạng hạn hán, thiếu nước cấp cho hạ du. 

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. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính  gửi quý Ủy ban để chỉ đạo thực hiện./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/cáo); 

- Các Bộ: CT, NN&PTNT; 

  - 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: TNMT, NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa; 

      - Cổng TTĐT Bộ TN&MT; 

- Lưu: VT, TNN.   

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Công Thành 
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