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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 
Trên sông Đà, lưu lượng nước đến hồ 
Hòa Bình đang dao động theo điều tiết 
của các hồ thủy điện tuyến trên. Mực 
nước sông Lô đang lên nhanh. Mực 
nước sông Thao và hạ lưu sông Hồng 
đang biến đổi chậm. Lúc 7 giờ ngày 27/6 
mực nước tại Hà Nội là 3,21m. 
 

Trên sông Đà, lưu lượng nước đến hồ Hòa 
Bình tiếp tục dao động theo điều tiết của 
các hồ thủy điện tuyến trên. Mực nước sông 
Lô tiếp tục lên. Mực nước sông Thao và hạ 
lưu sông Hồng sẽ lên. Đến 7 giờ ngày 29/6 
mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 
3,80m. 
 

 

2. Hệ thống sông Thái Bình 

Nhận xét Dự báo 
Mực nước hạ lưu các sông trên hệ thống 
sông Thái Bình đang dao động và chịu 
ảnh hưởng của thủy triều. Lúc 7 giờ 
ngày 27/6, mực nước tại Phả Lại là 
1,37m. 
 

Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái 
Bình tiếp tục dao động và chịu ảnh hưởng 
của thủy triều. Đến 19 giờ ngày 28/6 mực 
nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,40m. 
 



 

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

 

   
Ghi chú: (*): Q m3/s 

Cảnh báo: Từ ngày 28-30/6, một đợt lũ nhỏ sẽ xuất hiện trên thượng lưu 
sông Hồng- Thái Bình với biên độ lũ lên từ 2-4m. Lưu lượng đến các hồ chứa lớn 
trên thượng nguồn sông Đà và sông Gâm sẽ tăng nhanh với biên độ lũ lên từ 1500 - 
1800 m3/s. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông chính ở mức dưới báo động 1, 
riêng hạ lưu sông Lô tại trạm Tuyên Quang sẽ ở mức BĐ 1 .  

Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở 
vùng núi phía Bắc, đặc biệt một số tỉnh khu vực Việt Bắc, Tây Bắc như: Lào Cai 
(nguy cơ đặc biệt cao tại huyện Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Bảo Thắng), Hà 



Giang (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quảng Bạ, Yên 
Minh), Tuyên Quang (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Lâm Bình, Na Hang, 
Chiêm Hóa và Hàm Yên), Lai Châu (nguy cơ tại các huyện Mường Tè, Phong Thổ, 
Sìn Hồ), Điện Biên (nguy cơ cao tại huyện Mường Nhé), Cao Bằng (nguy cơ cao 
tại huyện Bảo Lạc, Hà Quảng, Trùng Khánh)  

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. 
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