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CÔNG ĐIỆN 
Số: 05 /CĐ-QG hồi 08 giờ 00 ngày 13/6/2022 

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 

ĐIỆN:   
 

- Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La; 

- Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình; 

- Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang. 

 Vào hồi 07h00 ngày 13/6/2022, mực nước thượng lưu hồ Sơn La ở cao trình 

204,76m, lưu lượng về hồ 3.557 m3/s, lưu lượng xả 4.668m3/s (hồ đang mở 01 

cửa xả đáy với lưu lượng 1.684 m3/s); mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao 

trình 109,82m, lưu lượng về hồ 5.119 m3/s, lưu lượng xả 5.654m3/s (hồ đang mở 

02 cửa xả đáy với lưu lượng 3.324 m3/s); mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở 

cao trình 106,24m, lưu lượng về hồ 845 m3/s, lưu lượng xả 1.753m3/s (hồ đang 

mở 02 cửa xả đáy với lưu lượng 992 m3/s). Theo Trung tâm Dự báo khí tượng 

thủy văn quốc gia, từ ngày 13-15/6, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và 

dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm. 

 Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 7 Quy trình vận hành liên hồ chứa trên 

lưu vực sông Hồng được ban hành tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 

17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du 

cần đưa dần mực nước hồ Sơn La về cao trình 200,0m; mực nước hồ Hòa Bình 

về cao trình 105,0m; mực nước hồ Tuyên Quang về cao trình 105,2m trước ngày 

15/6 (hiện nay, mực nước hồ Sơn La đang cao hơn mực nước cao nhất trước lũ là 

4,76m; mực nước hồ Hòa Bình đang cao hơn mực nước cao nhất trước lũ là 

4,82m; mực nước hồ Tuyên Quang cao hơn mực nước trước lũ là 1,04m), Ban 

Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai lệnh Giám đốc các Công ty Thủy 

điện: Sơn La, Hòa Bình và Tuyên Quang: 

1. Hồ Sơn La: Mở tiếp cửa xả đáy thứ hai vào hồi 14h00 ngày 13/6/2022. 

2. Hồ Hòa Bình: Mở tiếp cửa xả đáy thứ ba vào hồi 14h00 ngày 13/6/2022 

và mở cửa xả đáy thứ tư vào hồi 20h00 ngày 13/6/2022. 

3. Hồ Tuyên Quang: Đóng một cửa xả đáy vào hồi 16h00 ngày 13/6/2022. 

4. Tiếp tục thông báo cho chính quyền địa phương; các cơ sở, hộ nuôi trồng 

thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy… khu vực hạ du các hồ thủy điện Sơn 

La, Hòa Bình và Tuyên Quang biết để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về 

người và tài sản; nghiêm cấm người dân không tiến hành các hoạt động quay phim, 

chụp ảnh và các hoạt động tại khu vực nguy hiểm ở chân đập và hạ lưu đập. 
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5. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh/TP khu vực hạ du tiếp tục thực hiện 

theo nội dung Công văn số 298/VPTT ngày 11/6/2022 và số 293/VPTT ngày 

01/6/2022 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo QG về PCTT, trong đó đặc biệt 

lưu ý mực nước hạ du hồ Hòa Bình sẽ tăng nhanh, hạ du hồ Tuyên Quang sẽ giảm. 

6. Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng 

đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo quốc 

gia về Phòng, chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- PTTg - TB Lê Văn Thành; 

- BT- PTBTT Lê Minh Hoan; 

- TT-PTB Nguyễn Hoàng Hiệp; 

- Bộ Công Thương; 

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

- BCH PCTT&TKCN các tỉnh: Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, 

Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, 

Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình; 

- Đài THVN, ĐTNVN, TH Quốc Hội, VTC14; các báo: Nhân dân, 

Tiền phong, Thanh niên, Lao động, Nông nghiệp, Tuổi trẻ, Cổng 

TTĐT Chính Phủ (để đưa tin); 

- Trung tâm Dự báo KTTVQG; 

- Lưu VT. 

 

 

Trưởng P.KTTH:   Nguyễn Tôn quân 

Soạn thảo:    Dương Đức Mỹ 


