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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thanh Hoá, ngày        tháng      năm 2020 

                           

Kính gửi:  

- Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và giao thông; 

- Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1. 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên 

lưu vực sông Mã số 214/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, “khi hồ Trung Sơn 

vận hành xả nước, các hồ Thành Sơn, Bá Thước 1, Bá Thước 2 và Cẩm Thủy 1 vận 

hành xả nước với lưu lượng không nhỏ hơn lưu lượng đến hồ”. 

Tuy nhiên, qua theo dõi số liệu nước đến hồ và lưu lượng nước xả xuống hạ du 

của các nhà máy thủy điện dọc sông Mã thì nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 chưa 

thực hiện vận hành xả nước về hạ du đúng quy định của quy trình vận hành liên hồ 

chứa, nhiều thời điểm lưu lượng thấp hơn rất nhiều so với lưu lượng đến hồ. Cụ thể: 

- Ngày 25/6/2020: Từ 1h đến 3h, lưu lượng đến hồ khoảng 257 m3/s, lưu 

lượng xả là 140 m3/s. 

- Ngày 26/6/2020: Từ 14h đến 16h, lưu lượng đến hồ khoảng 110 m3/s, lưu 

lượng xả là 70 m3/s. 

- Ngày 27/6/2020: Từ 1h đến 4h, lưu lượng đến hồ khoảng 164 m3/s, lưu 

lượng xả là 70 m3/s. 

- Ngày 28/6/2020: Từ 3h đến 7h, lưu lượng đến hồ khoảng 160 m3/s, lưu 

lượng xả là 70 m3/s. 

Để đảm bảo mực nước sông Mã cho các trạm bơm bơm nước phục vụ công 

tác tưới và chống hạn, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa đề nghị: 

- Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và giao thông chỉ đạo Nhà máy thủy điện Cẩm 

Thủy 1 thực hiện vận hành xả nước với lưu lượng không nhỏ hơn lưu lượng đến hồ. 

- Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Sông Mã, UBND các huyện Cẩm Thủy, 

Yên Định, Vĩnh Lộc chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi theo 

dõi chặt chẽ diễn biến mực nước trên sông Mã để chủ động bơm, trữ nước phục vụ 

công tác tưới và chống hạn. 

Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- VP UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Giám đốc Sở (b/cáo); 

- Cty Nam Sông Mã, UBND các huyện Cẩm 
Thủy, Yên Định, Vĩnh Lộc (để t/hiện); 

- Lưu VT, TL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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