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Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020

TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG Ở KHU VỰC BẮC BỘ,
CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG TỪ NGHỆ AN ĐẾN BÌNH THUẬN
VÀ KHU VỰC TÂY NGUYÊN
1. Diễn biến lũ
Mực nước tại thượng lưu sông Hồng tại Lào Cai và sông Chảy tại Bảo
Yên đang lên nhanh. Lúc 7 giờ ngày 06/10, mực nước tại Lào Cai đạt 80,42m,
trên báo động (BĐ) 1: 0,42m; tại Bảo Yên đạt: 70,97m, dưới BĐ1: 0,03m.
Mực nước trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có dao động
nhỏ.
2. Cảnh báo lũ
2.1. Cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ
Mực nước sông Hồng tại Lào Cai sẽ lên nhanh và đạt mức 82,0 (mức
BĐ2) vào trưa ngày 6/10 sau đó xuống mức dưới BĐ1 (80,0m) vào tối ngày
6/10; tại Yên Bái sẽ lên nhanh và đạt mức 30,0m (BĐ1) vào đêm 6/10 sau đó
xuống chậm ở mức 29,60m (dưới BĐ1: 0,40m) vào 7h/7/10.
Mực nước sông Chảy tại Bảo Yên sẽ lên nhanh và đạt mức 74,0m, trên
BĐ2: 1,0m vào chiều ngày 6/10 sau đó xuống chậm duy trì ở mức BĐ1 (71,0m)
vào tối ngày 6/10.
Theo Thông báo số 1038/TĐHB-KTAT ngày 5/10/2020, thủy điện Hòa
Bình đã mở cửa xả đáy số 01 vào hồi 24 giờ ngày 5/10/2020. Mực nước hạ lưu
sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên nhanh từ đêm ngày 06/10:
+ Đến 7h/07/10, mực nước sông Hồng tại Hà Nội lên mức 3,90m (dưới
BĐ 1: 5,60m).
+ Đến 7h/08/10, mực nước sông Hồng tại Hà Nội lên mức 4,40m (dưới
BĐ 1: 5,10m).
2.2. Cảnh báo lũ trên các sông từ Nghệ An đến Bình Thuân và khu vực
Tây Nguyên
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ (trên dải hội tụ
nhiệt đới tồn tại các vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới)
và kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên từ đêm nay (06/10) đến ngày
11/10 ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng mưa to đến rất to với tổng lượng mưa
phổ biến 300-500mm/đợt, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rất
to với lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt; các tỉnh Bắc Tây Nguyên có mưa
vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm/đợt; các
tỉnh Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với
lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt.
Từ ngày 07 đến ngày 11/10, trên các sông từ Nghệ An đến Bình Thuận và

khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ
4,0-9,0m, hạ lưu từ 1,5-5,0m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ hạ lưu các
sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có khả năng lên mức BĐ2 và trên BĐ2; các
sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và Bắc Tây Nguyên có khả năng ở
mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2; các sông ở Nghệ An và Nam Tây Nguyên ở
mức BĐ1; thượng lưu các sông và các sông suối nhỏ có khả năng lên mức BĐ3.
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng
thấp các tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ (đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Lào
Cai, Yên Bái, Hà Giang), từ Nghệ An đến Bình Thuận và khu vực Tây
Nguyên
(Cần chú ý theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất chi tiết đến cấp
huyện trong các bản tin nhanh).
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất: Cấp 2
Bản tin tiếp theo phát lúc 09h30 ngày 07/10.
Tin phát lúc: 09h30
Soát tin: Phùng Tiến Dũng
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