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CÔNG ĐIỆN 
 

Số: 14 /CĐ-QG hồi 08 giờ 30 ngày 25/6/2022 
 

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 

ĐIỆN: 
 

Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình. 
 

 
Vào hồi 08h00 ngày 25/6/2022, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao 

trình 107,63m, lưu lượng về hồ 4.482 m3/s, lưu lượng xả 3.957 m3/s (mở 01 cửa 

xả đáy và phát điện), hiện nay, mực nước hồ Hòa Bình đang cao hơn mực nước 

cao nhất trước lũ 2,63 m. 

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 7 Quy trình vận hành liên hồ chứa trên 

lưu vực sông Hồng được ban hành tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 

17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống 

thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình: 

1. Mở cửa xả đáy thứ hai vào hồi 15h00 ngày 25/6/2022. 
 

2. Thông báo cho chính quyền địa phương; các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy 

sản, phương tiện vận tải đường thủy… khu vực hạ du thủy điện Hòa Bình biết 

để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về người, tài sản, an toàn đê điều. 

3. Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng 

đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Quốc 

gia về Phòng, chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo quy định./. 
 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- PTTg - TB Lê Văn Thành; 

- BT- PTBTT Lê Minh Hoan; 

- TT-PTB Nguyễn Hoàng Hiệp; 

- Bộ Công Thương; 

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

- BCH PCTT&TKCN các tỉnh: Hòa Bình; 

- Đài THVN, ĐTNVN, TH Quốc Hội, VTC14; các báo: Nhân dân 

Tiền phong, Thanh niên, Lao động, Nông nghiệp, Tuổi trẻ, Cổn 

TTĐT Chính Phủ (để đưa tin); 

- Trung tâm Dự báo KTTVQG; 

- Lưu VT. 


