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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2022 

 

Giám sát, quan trắc dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng 

 Tư vấn tính toán điều tiết hồ chứa nước Dầu Tiếng 

BÁO CÁO DỰ BÁO TUẦN 02 THÁNG 8 

Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Trung Nam 

1    Tình hình số liệu khí tượng thủy văn hiện trạng 

1.1    Lượng mưa tại các trạm khí tượng và điểm đo chuyên dùng 

Trong tuần qua, theo số liệu từ trang web http://thuyloivietnam.vn/ trên lưu vực 

hồ Dầu Tiếng xuất hiện lượng mưa vừa, với lượng mưa lớn nhất ghi nhận được tại 

trạm Thanh Lương là 33,93 mm vào ngày 03/8/2022, mưa phân bố vào các ngày trong 

tuần. 

Bảng 1. Lượng mưa thực đo tại các trạm trên lưu vực hồ Dầu Tiếng (đơn vị: mm)  

Trạm 
Ngày 

01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 

 Dầu Tiếng 0 0 7,49 20,23 0,25 0 0 

 Đồng Ban 0 0 13,63 0,25 0 0 0 

 Kà Tum 0 0 29,48 0 0,5 0 0 

 Lộc Ninh 0 0 7,74 0 25,22 4 0,25 

 Minh Hòa 0 0 0 0 0 0 0 

Mưa Lộc Thành 0 0 0 0 0 0 0 

Mưa Lộc Thiện 0 0 0 0 0 0 0 

Mưa Minh Tâm 0 0 0 0 0 0 0 

Mưa Tân Hà 0 0 0 0 0 0 0 

Mưa Tân Hòa 1 0 0 0 0 0 0 0 

Mưa Tân Hòa 2 0 0 0 0 0 0 0 

Mưa Tân Thành 0 0 0 0 0 0 0 

Mưa Thanh Lương 1,5 1,62 33,93 0,23 2,31 2,08 4,62 

Nguồn: https://hochuavietnam.vn/ 

1.2 Diễn biến thủy văn và vận hành hồ Dầu Tiếng 

Về hiện trạng dòng chảy về hồ: Dòng chảy về hồ Dầu Tiếng ước tính trong 

tuần qua lớn nhất là 294,57 m3/s với xu thế giảm dần về giữa tuần rồi tăng dần đến 

cuối tuần. Đánh giá chung, đến thời điểm hiện tại dòng chảy về hồ năm 2022 lớn hơn 

https://hochuavietnam.vn/
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so với TBNN và năm 2021, đây là thời gian lũ lên theo quy luật hằng năm trên lưu vực 

hồ Dầu Tiếng. 

Về hiện trạng dung tích hồ: Dung tích hồ có xu thế tăng trong tuần qua từ 

1024,39 triệu m3 ngày 01/8 lên 1145,50 triệu m3 ngày 08/8/2022. Tính đến ngày 

08/8/2022 dung tích hồ Dầu Tiếng chiếm 72,5% tổng dung tích toàn bộ, lớn hơn so với 

TBNN và năm 2021 cùng thời kỳ. 

 
 Dòng chảy về hồ, diễn biến dung tích, mực nước và điều tiết hồ Dầu Tiếng 

Về hiện trạng mực nước hồ: Tương tự xu thế dung tích, mực nước hồ xu thế 

tăng trong tuần qua, mực nước ngày 08/8/2022 là 22,15 m thấp hơn so với MNDBT là 

2,25 m, và cao hơn so với TBNN là 2,64 m. 

Về điều tiết hồ chứa: Dự báo trên diễn biến dung tích và mực nước hồ nhận 

định thấy hồ vận hành cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực hạ du qua các 

cống Số 1 và Số 2, với lưu lượng xả trung bình cống Số 1 là 23,62 m3/s và cống số 2 là 

27,37 m3/s. Trong tuần qua hồ không vận hành xả tràn. 

Nhận xét: Theo quy luật hàng năm, thời gian tháng 8 là thời gian lũ đang trong 

xu thế lên trên lưu vực hồ Dầu Tiếng, dòng chảy lũ sẽ có xu hướng tăng dần đến đỉnh 

lũ vào tháng 10. Diễn biến các đặc trưng hồ Dầu Tiếng đến ngày 08/8/2022 vận hành 

đảm bảo với giá trị yêu cầu theo quy trình vận hành liên hồ số 1895, giá trị mực nước 

hồ yêu cầu từ ngày 01/8 – 15/8 hằng năm là 22,10 m, tính đến thời điểm hiện tại mực 

nước hồ Dầu Tiếng là 22,15 m cao hơn 0,05 m so với giá trị mực nước yêu cầu theo 
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quy trình vận hành. Vì vậy, cần tiếp tục theo dõi diễn biến dòng chảy đến và thông tin 

từ các bản tin dự báo để có những kế hoạch điều tiết phù hợp. 

Bảng 2. Mực nước cao nhất trước lũ của hồ Dầu Tiếng trong mùa lũ (m) 

Từ 01 / 7 

đến 15 / 7 

Từ 16 / 7 

đến 31 / 

7 

Từ 01 / 

8 đến 

15 / 8 

Từ 16 / 

8 đến 

31 / 8 

Từ 01 / 

9 đến 

15 / 9 

Từ 16 / 

9 đến 

30 / 9 

Từ 01 / 

10 đến 

15 / 10 

Từ 16 / 

10 đến 

30 / 11 

Từ 01 / 

12 đến 

31 / 12 

20,3 21,2 22,1 22,7 23,3 23,65 24,0 24,4 (*) 

(*) Thời gian vận hành mùa cạn 

Nguồn: Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai (ban hành theo Quyết định Số: 1895/QĐ-

TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ) 

 

1.3 Diễn biến thủy văn hạ lưu hồ Dầu Tiếng 

Trên sông Sài Gòn: Mực nước trên sông Sài Gòn tại hai trạm Dầu Tiếng và Thủ 

Dầu Một có xu thế giảm đến cuối tuần, ảnh hưởng chủ đạo bởi thủy triều và xả từ hồ 

Dầu Tiếng. So sánh với năm 2021, giá trị mực nước lớn nhất tuần qua trạm Dầu Tiếng 

và trạm Thủ Dầu Một đều cao hơn so với năm 2021. So sánh với TBNN, trạm Thủ 

Dầu Một và Dầu Tiếng đều cao hơn so với TBNN. Mực nước hai trạm dưới cấp báo 

động lũ [xem Hình 2]. 

 
 Mực nước lớn nhất tại các trạm dự báo hạ lưu hồ Dầu Tiếng 
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Trên sông Vàm Cỏ Đông: Hai trạm Gò Dầu Hạ và Bến Lức đều có xu thế giảm 

đến cuối và ảnh hưởng chủ đạo bởi diễn biến thủy triều. Giá trị mực nước lớn nhất tại 

hai trạm đều cao hơn năm 2021 cùng thời kỳ. So sánh với cấp báo động lũ, mực nước 

lớn nhất tại hai trạm đều dưới cấp báo động lũ. 

2    Dự báo số liệu khí tượng, thủy văn 

2.1    Nhận định thời tiết tháng 8/2022 khu vực Nam Bộ 

Theo nhận định thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc Gia, 

hiện tại, hiện tượng ENSO đang ở trạng thái La Nina và nhiệt độ mặt nước biển khu 

vực trung tâm Thái Bình Dương đang thấp hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) 

khoảng 0,7 độ C. 

Trong nửa đầu tháng 8/2022, MJO di chuyển dần sang khu vực Thái Bình 

Dương, tuy nhiên hoạt động yếu nên ít góp phần gây tăng mưa cho khu vực phía Nam 

Việt Nam. Trong tháng, có khả năng xuất hiện 01-02 xoáy thuận nhiệt đới trên khu 

vực Biển Đông. 

Trong tháng 8/2022, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của gió mùa 

Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, khu vực sẽ xuất hiện nhiều ngày mưa rào 

và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 

Tổng lượng mưa (TLM) tháng 8/2022 phổ biến cao hơn từ 5-20% so với TBNN. 

Nhiệt độ trung bình tháng 8/2022 phổ biến cao hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN cùng 

thời kỳ. 

a) Thời kỳ 10 ngày đầu (01-10/8/2022): Tây Nguyên và Nam Bộ, chịu ảnh hưởng 

của gió Tây Nam có cường độ trung bình, khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ 

có mưa to, cường độ mưa tập trung nhiều hơn trong khoảng thời kỳ ba, bốn ngày đầu 

tháng. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. TLM phổ biến cao hơn 

TBNN cùng thời kỳ từ 15-30%. Nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn 0,5 độ C so với 

TBNN. 

b) Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (11-20/8/2022): Nhiệt độ trung bình phổ biến cao 

hơn so với TBNN khoảng 0,5-1,0 độ C. TLM phổ biến thấp hơn từ 5-15% so với 

TBNN. 

c) Thời kỳ 10 ngày cuối tháng (21-31/8/2022): Nhiệt độ trung bình phổ biến cao 

hơn từ 0,5-1,0 độ C so với TBNN cùng thời kỳ. TLM phổ biến thấp hơn từ 5-15% so 

với TBNN. 
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2.2      Dự báo lượng mưa khu vực lòng hồ Dầu Tiếng và hạ lưu hồ Dầu Tiếng 

Nguồn mưa dự báo được sử dụng từ kết quả mô hình dự báo mưa toàn cầu. 

Lượng mưa trên lưu vực hồ Dầu Tiếng những ngày tiếp theo biến đổi từ 2-15 mm. 

Mưa lớn nhất xảy ra vào ngày 09/8/2022 với lượng mưa dự báo trên thượng lưu lưu 

vực Dầu Tiếng biến đổi từ 5-15 mm. 

 
 Mưa dự báo tuần tiếp theo trên lưu vực và hạ lưu hồ Dầu Tiếng 

 

2.3      Dự báo dòng chảy đến hồ và diễn biến thủy văn hồ Dầu Tiếng 

Về dòng chảy đến hồ: Dự báo dòng chảy về hồ tăng trong tuần tới, với giá trị 

dòng chảy về hồ trung bình dự báo khoảng 194,41 m3/s, giá trị dòng chảy lớn nhất vào 

ngày 09/8/2022 dự báo là 221,07 m3/s [xem Hình 4 và Bảng 3]. 

Về diễn biến dung tích và mực nước hồ: Diễn biến dung tích và mực nước hồ 

dự báo gia tăng trong tuần tới, kết quả dự báo chưa xem xét tới điều tiết cấp nước qua 

cống; dung tích hồ ngày 12/8/2022 dự báo là 1214,12 triệu m3 tương đương 72,50% 

dung tích toàn bộ; trong khi đó mực nước hồ dự báo là 22,63 m thấp hơn so với 

MNDBT (24,4 m) là 1,77 m [xem Hình 4 và Bảng 3]. 
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 Dự báo dòng chảy về hồ và diễn biến thủy văn hồ Dầu Tiếng tuần tới 

 

Bảng 3. Thông số dự báo hồ Dầu Tiếng 5 ngày tiếp theo.  

Ngày Q_đến (m3/s) W_đến (triệu m3) W (triệu m3) Z_hồ (m) 

8/8/2022 177,80 15,36 1145,50 22,15 

8/9/2022 221,07 19,10 1164,60 22,36 

8/10/2022 177,24 15,31 1179,91 22,45 

8/11/2022 213,30 18,43 1198,34 22,55 

8/12/2022 182,63 15,78 1214,12 22,63 

 

2.3.1 Dự báo diễn biến thủy văn hạ lưu hồ Dầu Tiếng 

Trên sông Sài Gòn: Tại hai trạm Dầu Tiếng và trạm Thủ Dầu Một mực nước 

lớn nhất dự báo tăng trong các ngày tiếp theo. Ảnh hưởng diễn biến mực nước chủ đạo 

từ thủy triều. Giá trị dự báo đến ngày 12/8/2022 tại trạm Dầu Tiếng là 1,62 m ảnh 

hưởng do vận hành từ hồ Dầu Tiếng và trạm Thủ Dầu Một là 1,47 m. Mực nước lớn 

nhất trạm Thủ Dầu Một vượt ngưỡng báo động lũ cấp 1 [xem Hình 5 và Bảng 4]. 



Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam  7 

 

 
 Mực nước dự báo trên sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông tuần tới. 

Trên sông Vàm Cỏ Đông: Xu thế mực nước tương đồng với sông Sài Gòn, 

trong tuần tới mực nước lớn nhất dự báo tại trạm Bến Lức và Gò Dầu Hạ tăng do ảnh 

hưởng của thủy triều. Tại trạm Gò Dầu Hạ mực nước ngày 12/8/2022 dự báo là 0,74 m 

và tại trạm Bến Lức dự báo là 1,31 m. Mực nước lớn nhất tại trạm Bến Lức vượt 

ngưỡng báo động lũ cấp 1 [xem Hình 5 và Bảng 4]. 

Bảng 4. Kết quả dự báo mực nước tại các trạm hạ lưu hồ Dầu Tiếng 

Trạm 

Thực đo (m) Dự báo (m) 

5-Aug 6-Aug 7-Aug 8-Aug 9-Aug 
10-

Aug 

11-

Aug 

12-

Aug 

Dầu Tiếng 1,00 1,00 0,90 1,02 1,16 1,30 1,46 1,62 

Thủ Dầu Một 1,20 1,19 0,95 1,05 1,15 1,25 1,36 1,47 

Gò Dầu Hạ 0,71 0,61 0,50 0,54 0,59 0,64 0,69 0,74 

Bến Lức 1,08 1,02 0,78 0,87 0,97 1,08 1,19 1,31 

 

3   Kết luận và kiến nghị 

3.1   Kết luận 

Theo đánh giá dòng chảy lũ nhiều năm trên lưu vực hồ Dầu Tiếng, thời gian này 

đi vào thời kỳ đầu lũ trên lưu vực. Vì vậy, dự báo dòng chảy về hồ sẽ có xu hướng gia 

tăng trong thời gian tới. 
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Công tác vận hành hồ Dầu Tiếng cho tới thời điểm này đảm bảo các thông số hồ 

chứa phù hợp với quy trình đã được phê duyệt. Hồ chứa chuẩn bị dung tích đón lũ năm 

2022, mực nước hồ ngày 08/8/2022 cao hơn khoảng 0,05 m so với quy định trong quy 

trình vận hành hồ liên hồ quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 25/12/2019. 

Dự báo trong những ngày tiếp theo có mưa trên lưu vực hồ Dầu Tiếng và hạ lưu 

vực hồ Dầu Tiếng. Vì vậy, mực nước và dung tích hồ dự báo gia tăng, mực nước hồ 

dự báo trong trường hợp chưa xem xét điều tiết đến ngày 12/8/2022 là 22,63 m thấp 

hơn so với MNDBT khoảng 1,77 m. Mực nước tại trạm thủy văn hạ lưu hồ Dầu Tiếng 

trên sông Sài Gòn và Vàm Cỏ Đông dự báo tăng trong những ngày tới ảnh hưởng chủ 

đạo bởi triều. 

Thời điểm hiện tại đang là đầu mùa lũ, tuy  nhiên dung tích hồ đã chiếm 72,5% 

dung tích toàn bộ. Vì vậy, tư vấn khuyến nghị nên tiến hành vận hành điều tiết nhằm 

tạo dung tích trữ lũ thời gian chính lũ. Các kịch bản điều tiết đã được xây dựng cho 

tháng 8/2022 trong Bản tin tuần 1 tháng 8. Kiến nghị Công ty TNHH MTV KTTL Dầu 

Tiếng – Phước Hòa tham khảo để xây dựng kế hoạch điều tiết phù hợp theo quy trình 

vận hành. 

3.2   Kiến nghị 

Hiện nay khu vực Nam Bộ đã vào thời kỳ mùa mưa, dự báo các hình thái thời tiết 

như bão, áp thấp nhiệt đới sẽ xuất hiện với tần suất cao và có ảnh hưởng tới diễn biến 

mưa trên lưu vực, cần tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo để có những kế hoạch điều 

tiết phù hợp. 

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 

mailto:nguyentrungnam47v@gmail.com
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PHỤ LỤC 

 

 

 Mạng lưới trạm dự báo trong dự án 


