
 1 

 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
 

Hà Nội ngày 25 tháng 6 năm 2018 

BẢN TIN SỐ 1 (lúc 11h00 ngày 25/6/2018) 

VỀ TÌNH HÌNH ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỢT MƯA LŨ XẢY RA  

TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC 

 Do mưa lớn kèm lũ ống xuất hiện ở một số tỉnh miền núi phía Bắc từ ngày 

22 đến 24/6, từ 0h00 ngày 24/6 đến 09h00 ngày 25/6/2018 đã xuất hiện đợt lũ về 

các hồ chứa thủy điện khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, bao gồm Lai Châu, Sơn 

La, Bản Chát và Tuyên Quang. Lưu lượng nước về các hồ Bản Chát và Sơn La 

hiện đang xuống, lưu lượng về các hồ Lai Châu và Tuyên Quang đang lên. Các hồ 

chứa thủy điện vận hành bình thường, không xả lũ.  

Hồ Bản Chát đạt đỉnh 6.685m3/s lúc 13h45 ngày 24/6/2018; hồ Sơn La đạt 

đỉnh 7523m3/s lúc 0h00 ngày 25/6/2018.  

Lưu lượng nước về hồ thủy điện Lai Châu lúc 09h00 là 8115 m3/s. Trong thời 

gian tới, hồ Lai Châu sẽ vận hành xả lũ, lưu lượng xả dự kiến lớn nhất xấp xỉ 

8000m3/s. Thực hiện Quy trình điều tiết hồ chứa, thủy điện Lai Châu dự kiến sẽ 

vận hành mở từ 1 đến 5 cửa xả mặt và 02 cửa xả đáy vào lúc 13h00 ngày 

25/6/2018. 

 Ảnh hưởng của tình hình mưa lũ tại một số tỉnh phía Bắc đến vận hành hệ 

thống điện quốc gia: 

1. Hệ thống điện 500 kV và 220 kV vẫn vận hành bình thường. 

2. Hệ thống điện 110 kV: Có 02 vị trí cột bị sạt lở, hiện đã được gia cố tạm và 

tiếp tục theo dõi, không ảnh hưởng đến cung cấp điện. 

3. Lưới phân phối: hiện nay lưới điện trung áp ở một số khu vực tại Lai Châu 

và Hà Giang ảnh hưởng đến cung cấp điện do mưa lũ, ngập nước, một vài khu vực 

bị sạt lở, tuy nhiên thiệt hại cụ thể chưa thống kê được. Tổng Công ty Điện lực 

miền Bắc (EVNNPC) và các đơn vị liên quan đang bám sát tình hình, tập trung 

nhân lực, phương tiện và vật tư để cố gắng khôi phục cấp điện trở lại nhanh nhất 

có thể sau khi nước rút. 

 EVN sẽ tiếp tục thông tin cập nhật về tình hình khôi phục cấp điện sau đợt 

mưa lũ tại một số tỉnh miền núi phía Bắc ./. 
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