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BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN THÁNG 2 CÁC SÔNG BẮC BỘ
1. Tóm tắt tình hình thủy văn, nguồn nước tháng 1 năm 2019
Trên sông Thao, từ ngày 9-11/1 do mưa và ảnh hưởng của Trung Quốc nên đã
xuất hiện lũ với biên độ lũ lên tại Yên Bái là 4,47m. Sau đó mực nước xuống và biến
đổi chậm. Mực nước hạ lưu sông Lô dao động theo điều tiết của thủy điện tuyến trên.
Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội dao động ở mức 1,8m đến 2,3m trong các
ngày đổ ải vụ Xuân Đồng bằng Bắc Bộ đợt 1: từ ngày 21/1 đến ngày 24/1 và đợt 2: từ
ngày 31/1 đến 3/2. Mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế biến đổi chậm và chịu
ảnh hưởng của thủy triều.
Mực nước hạ lưu các sông trên hệ thống sông Thái Bình biến đổi chậm và dao
động theo thủy triều.
Tình hình dòng chảy trên các sông chính so với mức trung bình nhiều năm
(TBNN) cụ thể như sau: lượng dòng chảy trên sông Thao tại Yên Bái và trên sông
Hồng tại Hà Nội cao hơn mức TBNN lần lượt là 47% và 36%; dòng chảy trên sông Lô
tại Tuyên Quang nhỏ hơn mức TBNN là 70%.
Dòng chảy trên sông Đà đến hồ Hòa Bình lớn hơn TBNN là 36%.
Chi tiết các đặc trưng thủy văn tháng 1 trên các sông Bắc Bộ (xem bảng 1)
Bảng 1: Đặc trưng mực nước, lưu lượng tháng 1/2019
Đơn vị: H cm; Q m/s3

2. Dự báo tình hình thủy văn, nguồn nước tháng 2 năm 2019
Trong tháng 2, mực nước trên các sông thượng lưu hệ thống sông Hồng - Thái
Bình sẽ xuống chậm. Mực nước hạ lưu sông Hồng sẽ dao động ở mức 1,8m đến 2,2m
trong đợt đổ ải vụ Xuân đợt 3 từ ngày 15/2 đến ngày 22/2, sau biến đổi chậm.
Mực nước hạ lưu sông Thái Bình sẽ biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều.
Dòng chảy trên sông Đà đến hồ Hò a Bin
̀ h lớn hơn mức TBNN là 36%.
Dòng chảy hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội có khả năng lớn hơn mức TBNN 43%.
Chi tiết các đặc trưng thủy văn tháng 2 trên các sông Bắc Bộ (xem bảng 2)
Đơn vị: H cm; Q m3/s
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