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Dự báo ATNĐ và mưa trên lưu vực hồ Dầu Tiếng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Hồi 07 giờ ngày 26/10, vị trí
tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, cách Khánh
Hòa khoảng 300km, cách Ninh Thuận khoảng 280km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm
áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây
Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi vào khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và
suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Nhận định: Áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng trực tiếp tới lưu vực hồ Dầu Tiếng.
Lượng mưa ngày dự báo trên lưu vực biến đổi 10 - 50 mm trong 5 ngày tiếp theo.

Nguồn: https://nchmf.gov.vn

Đường đi dự báo của áp thấp nhiệt đới
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3. Dự báo dòng chảy đến hồ Dầu Tiếng và dự báo dòng chảy hạ lưu.
Hiện trạng mực nước hồ ngày 26/10/2021 là 23,73 m thấp hơn 0,67 m so với mực
nước dâng bình thường, và so với mực nước yêu cầu trước lũ từ 15/10-30/11 hằng năm
(24,4m). Về dung tích hồ là 1432,38 triệu m3 chiếm 91% tổng dung tích, lớn hơn so với
TBNN là 98,45 triệu m3; dung tích trống trữ lũ ước tính là 147 triệu m3 [xem Bảng 1].
Dự báo mực nước hồ ngày 30/10/2021 là 23,88m, thấp hơn 0,52 m so với MNDBT;
Dung tích hồ dự báo là 1465,31 triệu m3, chiếm 93% tổng dung tích, dung tích trống trữ
lũ chưa xem xét tới điều tiết ước tính còn 114 triệu m3. Mực nước hạ lưu vào thời kỳ
triều kém trong tuần này, triều thấp nhất vào ngày 29/10/2021. Dự báo mực nước lớn
nhất có xu thế giảm ở các trạm.
Bảng 1. Dự báo dòng chảy đến hồ và diễn biến dung tích hồ Dầu Tiếng
Q_đến (m3/s)

W_đến (triệu m3)

W (triệu m3)

Z_hồ (m)

26-10-2021

152,61

13,19

1432,38

23,73

27-10-2021

118,55

10,24

1442,62

23,78

28-10-2021

95,85

8,28

1450,9

23,82

29-10-2021

81,68

7,06

1457,96

23,85

30-10-2021

85,07

7,35

1465,31

23,88

Ngày

Bảng 2. Kết quả dự báo mực nước tại các trạm hạ lưu hồ Dầu tiếng
Thực đo (m)
Trạm
Dầu Tiếng
Thủ Dầu Một
Gò Dầu Hạ
Bến Lức

Dự báo (m)

23-Oct

24-Oct

25-Oct

1,32
1,60
1,00
1,44

1,29
1,54
1,02
1,43

1,27
1,51
1,05
1,40

26Oct
1,24
1,50
1,04
1,39

27-Oct

28-Oct

1,21
1,48
1,02
1,37

1,18
1,46
1,00
1,36

29Oct
1,16
1,43
0,98
1,34

30Oct
1,18
1,45
1,00
1,36

2 Kết luận và kiến nghị
Khuyến nghị vận hành: Tính đến thời điểm 26/10/2021 dung tích và mực nước
hồ Dầu Tiếng đều lớn hơn so với TBNN, hiện nay đang có ATNĐ đi vào khu vực Nam
Trung Bộ có nguy cơ ảnh hưởng gián tiếp tới lưu vực hồ Dầu Tiếng trong tuần này;
Ngoài ra, dự báo bão có xu hướng xuất hiện vào cuối năm ở khu vực Nam Bộ, ví dụ như
năm 2018, bão USAGI đi vào lưu vực hồ Dầu Tiếng vào 25-26/11/2018 với dung tích
về hồ trong cơn bão ước tính 107 triệu m3. Dự báo trong tuần này thủy triều ở khu vực
hạ lưu vào thời kỳ triều kém. Vì vậy, khuyến nghị xả với dung tích từ 20 đến 40 triệu
m3 trong tuần này, lưu lượng xả (tràn < 36 m3/s và kết hợp với vận hành các cống cấp
nước) để đảm bảo dung tích trữ lũ cho tháng 11/2021 đồng thời đảm bảo dung tích phục
vụ cấp nước mùa khô 2021-2022.
Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam

2

Khuyến nghị Công ty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng – Phước Hòa, các địa phương
hạ lưu hồ Dầu Tiếng cần tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo của Trung tâm dự báo Khí
tượng Thủy văn Quốc Gia, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam để cập nhật tình hình
khí tượng và thủy văn nhằm đảm bảo cập nhật thông tin mới nhất để có những biện pháp
ứng phó kịp thời trong điều kiện thời tiết xấu.
VIỆN TRƯỞNG
Nơi nhận:
-

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi;
Công ty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng – Phước Hòa;
Lãnh đạo các sở NN&PTNT vùng dự án;
Website: www.siwrp.org.vn;
Lưu TT TV & XDTL.

Thông tin liên hệ chi tiết:
Chủ nhiệm dự báo: Nguyễn Trung Nam DĐ: 0974 478 305 Email: nguyentrungnam47v@gmail.com
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