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BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN HẠN NGẮN CÁC SÔNG BẮC BỘ 

1. Hệ thống sông Hồng 

Nhận xét  Dự báo 
- Mực nước trên sông Thao, sông Lô đang 

xuống. Mực nước hạ lưu sông Hồng đang 

lên. Lúc 7 giờ ngày 07/8, mực nước tại Hà 

Nội là 4,12m.  

- Trên sông Đà, lưu lượng nước đến hồ 

Sơn La và hồ Hoà Bình đang dao động 

theo điều tiết của các hồ thượng lưu. 

 

- Mực nước trên sông Thao, sông Lô tiếp 

tục xuống. Mực nước hạ lưu sông Hồng 

tiếp tục lên trong 12 giờ tới, sau sẽ xuống. 

Đến 7 giờ ngày 09/8, mực nước tại Hà 

Nội có khả năng xuống mức 3,85m.  

- Trên sông Đà, lưu lượng nước đến hồ 

Sơn La và hồ Hoà Bình tiếp tục dao động 

theo điều tiết của các hồ thượng lưu. 

 
 

 

2. Hệ thống sông Thái Bình 

Nhận xét Dự báo 
Mực nước hạ lưu các sông thuộc hệ thống 

sông Thái Bình đang biến đổi chậm theo xu 

thế xuống và chịu ảnh hưởng của thủy triều. 

Lúc 7 giờ ngày 07/8, mực nước tại Phả Lại là 

1,64m. 

Mực nước hạ lưu các sông thuộc hệ 

thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi 

chậm và chịu ảnh hưởng của thủy 

triều. Đến 19 giờ ngày 08/8 mực nước 

tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,30m. 
 



 

3. Bảng mực nước, lưu lượng thực đo và dự báo  
 

 

(*) m3/s 

 Cảnh báo:  

 Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở vùng trũng có khả năng xảy ra trên 

các sông suối nhỏ ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt một số tỉnh như: Lai Châu, Sơn 

La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang. 

 

              Tin phát lúc: 10h30’ Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2016 

 PHÒNG DỰ BÁO THỦY VĂN BẮC BỘ 

Duyệt bản tin : Bùi Đình Lập Dự báo viên : Trường, Phương 

 


