
BỘ TÀI  NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
_____________________ 

Số:          /BTNMT-TNN 

V/v thực hiện các giải pháp cấp bách, 

giảm thiểu nguy cơ thiếu nước cấp cho hạ 

du lưu vực sông Hồng những tháng            

cuối năm 2021 và đầu năm 2022  
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng  10 năm 2021 

Kính gửi:   

- Bộ Công Thương; 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Điện Biên, Lai Châu, 

Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Vĩnh 

Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Hải 

Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình; 

- Các Công ty Thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, 

Huội Quảng và Bản Chát; 

- Công ty Cổ phần thủy điện Thác Bà; 

- Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà. 

 

Năm 2021, không xuất hiện lũ lớn trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình, 

mặc dù các hồ chứa lớn, quan trọng trên lưu vực sông Hồng đã chủ động vận 

hành, ưu tiên việc tích nước ở thời điểm cuối mùa lũ, đầu mùa cạn. Tuy nhiên 

hiện nay, mực nước các hồ chứa lớn, quan trọng đều đang ở mức rất thấp,  tổng 

lượng nước tích được của các hồ chỉ đạt từ 30% đến 65% so với trung bình 

nhiều năm. Hiện tại, mực nước hồ Hòa Bình là 107,8m (thấp hơn mực nước yêu 

cầu tối thiểu 5,1m, thiếu hụt so với yêu cầu tối thiểu khoảng 945 triệu m
3
); hồ 

Thác Bà là 53,1m (thấp hơn 1,9m, thiếu hụt khoảng 415 triệu m
3
); các hồ Lai 

Châu, Sơn La mực nước thấp hơn MNDBT từ 5-10m. Tổng lượng thiếu hụt so 

với mực nước dâng bình thường của cả hệ thống hồ chứa khoảng 5,7 tỷ m
3
.  

Với tình trạng thiếu hụt nguồn nước như nêu trên, cùng với Bản tin nhận 

định xu thế khí tượng thủy văn đến cuối năm 2021 của Trung tâm Dự báo khí 

tượng thủy văn quốc gia, khả năng nguồn nước trong 3 tháng cuối năm 2021 đến 

các hồ chứa lớn trên thượng lưu sông Hồng và trên các lưu vực sông khu vực 

Bắc Bộ sẽ tiếp tục thiếu hụt từ 30-50% so với trung bình nhiều năm, đặc biệt 

thiếu hụt tại vùng hạ lưu sông Lô và sông Hồng từ 60-80%, nguy cơ thiếu nước 

trong thời gian còn lại của mùa cạn có khả năng sẽ diễn ra nghiêm trọng. Vì vậy, 

để chủ động, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thiếu nước có thể xảy ra trên 

lưu vực sông Hồng, bảo đảm cân đối đủ nguồn nước cấp cho hạ du lưu vực sông 

Hồng trong mùa cạn năm 2021-2022, đặc biệt là bảo đảm nguồn nước cho vụ 

Đông Xuân khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường trân trọng đề nghị: 
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1. Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm điều 

độ hệ thống điện Quốc gia có phương án điều chỉnh kế hoạch huy động điện của 

các nhà máy thủy điện Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà, 

Bản Chát và Huội Quảng; đồng thời chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành các hồ 

chứa thủy điện nêu trên lập kế hoạch tích nước, xả nước để nâng dần mực nước 

các hồ, bảo cân đối nguồn nước và ưu tiên cho các nhu cầu sử dụng nước ở hạ 

du từ nay đến cuối mùa cạn. 

Đồng thời, chỉ đạo các chủ hồ chứa, đặc biệt là hồ Hòa Bình phải phối 

hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần nước sạch Sông Đà, bảo đảm việc lấy nước 

của Nhà máy nước sông Đà phù hợp với lịch vận hành xả nước và năng lực hiện 

tại của hồ Hòa Bình, bên cạnh việc cấp nước an toàn cho nhân dân còn phải bảo 

đảm cho hồ Hòa Bình có đủ nguồn nước để điều tiết cho hạ du trong các tháng 

còn lại của mùa cạn, đặc biệt là cấp nước cho vụ Đông Xuân. 

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan chức 

năng, tính toán, lập kế hoạch lấy nước cụ thể phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 

năm 2021-2022; chủ trì, thống nhất với các cơ quan liên quan về thời gian cụ thể 

và phương án điều tiết nước cho hạ du theo hướng linh hoạt về thời gian lấy 

nước và mực nước hạ du sông, bảo đảm phù hợp với thực tế mực nước sông bị 

hạ thấp và khả năng lấy nước hiệu quả của công trình thủy lợi; hướng dẫn các 

địa phương khu vực hạ lưu thống nhất mùa vụ, thời gian lấy nước phù hợp với 

thời gian xả nước gia tăng của các hồ chứa theo kế hoạch, không để kéo dài thời 

gian lấy nước. 

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành hệ thống công trình thủy 

lợi phía hạ du rà soát, nâng cao năng lực, hiệu quả lấy nước phù hợp với điều 

kiện nguồn nước các hồ chứa và trên lưu vực sông, đặc biệt là các công trình lấy 

nước dọc dòng chính sông Hồng, sông Đuống và các hệ thống thủy lợi lớn ở hạ 

du như Bắc Hưng Hải, Bắc Đuống,…tránh lãng phí nguồn nước. 

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các tổ chức trực thuộc, các 

cơ quan liên quan trong phạm vi cấp tỉnh quản lý lập kế hoạch sử dụng nước phù 

hợp trong điều kiện thiếu hụt nguồn nước; chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành 

hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh quản lý thực hiện việc lấy nước 

phù hợp với thời gian, kế hoạch vận hành xả nước của các hồ chứa; phối hợp với 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong triển khai thống nhất mùa vụ, 

thời gian lấy nước phù hợp với kế hoạch vận hành xả nước của các hồ chứa; 

đồng thời cải tạo, nâng cấp, bổ sung công trình để chủ động, linh hoạt trong việc 

tổ chức lấy nước trong điều kiện nguồn nước tiếp tục có nguy cơ thiếu hụt trong 

thời gian tới. 

4. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và Thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ 

đạo các các cơ quan chuyên môn xử lý các vấn đề liên quan đến việc cải tạo, 

nâng cao năng lực lấy nước của Nhà máy nước sông Đà, giảm áp lực cấp nước 

đối với hệ thống hồ chứa trên sông Đà, đặc biệt là hồ chứa thủy điện Hòa Bình 
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nhằm giảm thiểu nguy cơ thiếu nước cấp cho hạ du trong các tháng còn lại của 

mùa cạn. 

5. Các đơn vị quản lý vận hành hồ chứa Lai Châu, Sơn La, Huội Quảng 

và Bản Chát, trên cơ sở điều chỉnh kế hoạch huy động điện của Trung tâm điều 

độ hệ thống điện Quốc gia và kế hoạch lấy nước ở hạ du, lập kế hoạch điều 

chỉnh phương án điều tiết nước phù hợp. Đối với Công ty Cổ phần đầu tư nước 

sạch sông Đà phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý, vận hành hồ Hòa Bình trong 

quá trình lấy nước và khẩn trương hoàn thành giải pháp công trình để khai thác 

hiệu quả nguồn nước điều tiết từ hồ Hòa Bình. 

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 xử lý./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- PTTgCP Lê Văn Thành (để báo cáo); 

- BT Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Tổng cục Khí tượng Thủy văn; 

- Tổng cục Thủy lợi; 

- Cục Điều tiết điện lực; 

- Cục Kỹ thuật an toàn và MTCN;   

- Viện Khoa học tài nguyên nước; 

- Trung tâm QHĐTTNNQG; 

- Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia; 

- Trung tâm Dự báo KTTVQG; 

- Cổng TTĐT Bộ TN&MT; 

- Lưu: VT, TNN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Công Thành 
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