
BỘ TÀI  NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC 
_____________________ 

Số:           /TNN-NM 
V/v phối hợp vận hành xả nước về hạ du 

sông Vu Gia đảm bảo cấp nước cho  

thành phố Đà Nẵng 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2021 

Kính gửi: Đơn vị quản lý vận hành các hồ chứa: A Vương, Đăk Mi 4,  

Sông Bung 4, Sông Bung 4A, Sông Bung 5 và Sông Bung 6 

Trong những ngày qua, qua theo dõi, giám sát, Cục Quản lý tài nguyên 

nước thấy rằng, độ mặn tại cửa thu nước Nhà máy nước Cầu Đỏ nhiều thời điểm 

vượt ngưỡng 1.000mg/l và đang có diễn biến khá phức tạp. Vì vậy, để đảm bảo 

cấp nước cho hạ du, đặc biệt là cấp nước cho thành phố Đà Nẵng, Cục Quản lý 

tài nguyên nước đề nghị các Đơn vị quản lý vận hành các hồ chứa như sau: 

Đảm bảo tuân thủ vận hành xả nước về hạ du sông Vu Gia theo đúng 

quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - 

Thu Bồn. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, địa phương theo 

dõi chặt chẽ tình hình khí tượng thủy văn, mực nước hồ, lưu lượng đến hồ, độ 

mặn tại cửa lấy nước Nhà máy nước Cầu Đỏ và mực nước sông tại trạm bơm An 

Trạch, vận hành xả nước về hạ du sông Vu Gia để đảm bảo việc cấp nước an 

toàn cho sản xuất, sinh hoạt của thành phố Đà Nẵng. 

Cục Quản lý tài nguyên nước thông báo để các Đơn vị biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT. Lê Công Thành (để b/cáo); 

- Cục trưởng (để b/cáo); 

- UBND tỉnh Quảng Nam và Tp. Đà Nẵng (để b/cáo); 

- Cục Điều tiết điện lực (để p/hợp); 

- Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam và Tp. Đà Nẵng; 

- Tập đoàn điện lực Việt Nam, TTĐĐ HTĐ QG (để p/hợp); 

- Lưu: VT, VP, NM. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Linh 
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