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 TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ 

HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /ĐĐQG-TTĐ 
V/v điều tiết, vận hành hồ thủy điện 

Hòa Bình phục vụ cấp nước sinh 
hoạt cho người dân Hà Nội.

        Hà Nội, ngày       tháng       năm 2019

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư nước sạch Sông Đà.

Ngày 05 tháng 07 năm 2019, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia 
(ĐĐQG) nhận được công văn số 269/2019/CV-VIWASUPCO của Quý Công ty 
về việc Tình trạng nước sông Đà xuống rất thấp phía hạ lưu đập thủy điện Hòa 
Bình; Liên quan đến vấn đề này, ĐĐQG có ý kiến như sau:

1. Hồ chứa thủy điện Hòa Bình đã và đang được các bên liên quan điều 
tiết, vận hành tuân thủ các quy định tại (i) Quy trình vận hành liên hồ 
chứa do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành theo Quyết định số 1622/QĐ-
TTg ngày 17 tháng 09 năm 2015, Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 19 
tháng 6 năm 2019 (thay thế Quyết định số 1622/QĐ-TTg), các qui 
trình, qui định về điều tiết và khai thác hồ chứa có liên quan; (ii) Các 
Thông tư, qui trình, qui định về vận hành hệ thống điện và thị trường 
điện. 

2. Đến thời điểm hiện nay, mặc dù đã bước vào giai đoạn mùa lũ tuy 
nhiên lưu lượng nước về các hồ trên bậc thang sông Đà vẫn còn khá 
thấp, trong khi lượng nước còn lại không đáng kể; Chính vì vậy, hồ 
thủy điện Hòa Bình đã và đang được khai thác hạn chế để đảm bảo 
cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là hệ thống điện 
miền Bắc trong thời gian còn lại của mùa khô năm 2019, với nhiều 
nhận định về các đợt nắng nóng cực đoan sẽ còn liên tiếp xuất hiện kéo 
theo nhu cầu sử dụng điện là rất lớn. 

3. Đối với đề nghị của Quý Công ty tại công văn nêu trên, mặc dù đây là 
yêu cầu phát sinh, chưa từng có trong các quy trình, quy định hiện 
hành; ĐĐQG đã báo cáo ngay Tập đoàn Điện lực Việt Nam và nỗ lực 
thực hiện điều chỉnh chế độ khai thác hồ Hòa Bình đáp ứng nhu cầu. 
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Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến an 
ninh cung cấp điện cũng như các nhu cầu sử dụng nước ở hạ du.

4. Để đảm bảo hài hòa các nhu cầu sử dụng nước từ bậc thang sông Đà, đề 
nghị Quý Công ty có các giải pháp ngắn hạn, dài hạn về công trình để 
đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, thích ứng với các chế 
độ điều tiết, vận hành hồ chứa thủy điện Hòa Bình, đặc biệt trong điều 
kiện biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng gay gắt như hiện nay và 
thời gian tới.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (để báo cáo);
- ERAV (để báo cáo);
- EVN (để báo cáo);
- TĐ Hòa Bình (để phối hợp);
- Các PGĐ V.X Khu; N.Đ Ninh (để chỉ đạo);
- PT, ĐĐ (thực hiện);
- Lưu: VT, TTĐ.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Cường
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