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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 7 năm 2019

V/v đề nghị điều chỉnh chế độ
vận hành hồ Đakđrinh 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

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Từ đầu tháng 6/2019 đến nay, do n ng n ng gay g t k o dài, ư ng mưa
thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm nên hạn hán đã xảy ra và c xu thế
gia tăng gây thiếu nước sinh hoạt và thiếu nước phục vụ sản xuất vụ Hè Thu
năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Hiện nay, Công trình Thủy i Thạch Nham ở hạ ưu hồ chứa nước
Đakđrinh và hồ chứa nước Nước Trong với nhiệm vụ thiết kế tưới cho 50.000 ha
đất sản xuất đang thiếu nước do thời gian và ưu ư ng nước xả xuống hạ du của
hồ Đakđrinh và hồ Nước Trong theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Quy trình
vận hành iên hồ trên ưu vực sông Trà Khúc đư c Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 25/7/2018 à không đủ để đáp ứng
nhu cầu sử dụng nước tối thiểu ở hạ du trong thời kỳ sử dụng nước gia tăng và
chống hạn vụ Hè Thu năm 2019.
Từ đầu thời kỳ sử dụng nước gia tăng năm 2019 đến nay (từ ngày 05/5
đến ngày 10/6 và từ ngày 01/7 đến ngày 20/8), để đáp ứng nhu cầu sử dụng
nước tối thiểu ở hạ du, hồ Nước Trong phải thường xuyên xả với ưu ư ng từ
30 m3/s đến 42 m3/s.
Đến 06 giờ ngày 12/7/2019, ư ng nước còn ại trong hồ Nước Trong à
92,49 triệu m3 (khoảng 31,9% dung tích hồ), ưu ư ng trung bình về hồ chỉ đạt
7,14 m3/s. Nếu duy trì chế độ vận hành như trên trong điều kiện thời tiết n ng
n ng k o dài như hiện nay thì mực nước hồ Nước Trong sẽ sớm cạn đến mực
nước chết, sẽ không đảm bảo chống hạn và cấp nước cho hạ du trong thời gian
còn ại của mùa cạn.
X t đề nghị của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy i
Quảng Ngãi (Chủ hồ Nước Trong) tại Báo cáo khẩn số 813/BC-CT ngày
04/7/2019 về việc đề nghị Thủy điện Đakđrinh gia tăng xả nước để cấp cho công
trình thủy i Thạch Nham và đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

1. Cho ph p Chủ hồ Đakđrinh (Công ty Cổ phần thủy điện Đakđrinh) xả
nước iên tục trong 24 giờ/ngày với ưu ư ng tối thiểu khoảng 30 m3/s trong
thời kỳ sử dụng nước gia tăng (đến hết ngày 20/8/2019) để cấp nước chống hạn
cho vùng hạ du công trình thủy i Thạch Nham trong vụ Hè Thu năm 2019, kết
h p tăng ưu ư ng phát điện phục vụ sản xuất.
2. Cho ph p Chủ hồ Nước Trong chủ động điều chỉnh chế độ vận hành
khi mực nước hồ thấp hơn khoản mực nước quy định tại Phụ ục III của Quy
trình vận hành iên hồ trên ưu vực sông Trà Khúc đư c Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 25/7/2018 trong thời kỳ sử dụng
nước gia tăng (đến hết ngày 20/8/2019) để chống hạn vụ Hè Thu năm 2019, đảm
bảo nhu cầu sử dụng nước tối thiểu ở hạ du.
Kính đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm, xem x t./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (báo cáo);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (báo cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Tổng cục Thủy i;
- Cục Quản ý tài nguyên nước - Bộ TN và MT;
- Trung tâm Hệ thống điều độ điện Quốc gia (A0);
- Các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường,
Nông nghiệp và PTNT;
- C.ty Cổ phần Thủy điện Đakrinh;
- C.ty TNHH MTV Khai thác CTTL Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP(NN), CBTH;
- Lưu VT, NNTN.lesang173.
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