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BÁO CÁO 

Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn và giải pháp chống hạn phục vụ sản xuất, 

sinh hoạt vụ Hè Thu năm 2020 

(Đến ngày 21/7/2020) 
 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 

1. Diễn biến tình hình hạn hán, thiếu nước và xâm nhạp mặn trên địa 

bàn tỉnh. 

1.1. Diễn biến tình hình thời tiết và nguồn nước. 

Từ đầu vụ Hè Thu đến nay, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng 

kéo dài, gió Tây Nam xuất hiện sớm và có cường độ mạnh. Đợt nắng nóng cục bộ 

đã xuất hiện ở vùng  đồng bằng vào giữa tháng 2, từ tháng 3 nắng nóng phát triển 

diện rộng và tính đến nay đã xuất hiện 10 đợt. Trong đó đáng chú ý nhất là 4 đợt 

kéo dài gần như liên tục trong tháng 5 sang nửa đầu tháng 6 làm cho nhiệt độ tăng 

cao ảnh hưởng đến đờ i sống của nhân dân . Đợt nắng nóng từ ngày 05-13/5 ở vùng 

đồng bằng có nhiều ngày nắng nóng xảy ra đặc biệt  gay gắt với nhiệt độ cao nhất 

lên tới 40.5
0
C, độ ẩm thấp nhất đạt 39-42%.  

Hiện nay, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, nắng nóng gay gắt xảy ra trên 

diện rộng, nhiệt độ cao nhất đạt 35-36
0
C, có nơi trên 36

0
C, độ ẩm thấp nhất đạt 50-

60%. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, nắng nóng tiếp tục gia tăng 

về diện và cường độ, với nhiệt độ cao nhất đạt 38-40
0
C. Do đó, hạn hán, thiếu 

nước, xâm nhập mặn tiếp tục xảy trên địa bàn toàn tỉnh. 

Mặc dù đã thực hiện quyết liệt các giải pháp chống hạn, nhưng do nắng nóng 

kéo dài, lượng mưa từ đầu vụ Hè Thu đến nay quá ít, nên không có nước bổ sung 

cho các hồ đập. Tính đến thời điểm hiện nay tổng lượng nước còn lại ở các hồ đập 

là 25,76% so với tổng dung tích thiết kế, một số hồ đạt thấp như hồ La Ngà: 

16,41%, hồ Bảo Đài: 15,59 %, Triệu thượng 1: 22,0% , Nghĩa Hy: 26,84 %, Kinh 

Môn: 26,10% Trúc Kinh: 28,52%, Hà Thượng: 33,02%, Ái Tử: 28,10 % . 

Các sông ngòi hiện nay mực nước đã cạn kiệt sông Cánh Hòm tại đập ngăn 

mặn Xuân Hòa: - 1,12m, tại đập ngăn mặn Mai Xá: - 0,6m (thấp nhất trong 10 năm 

trở lại đây); sông Vĩnh Phước tại đập ngăn mặn Vĩnh Phước -1,37 m. Hói Sòng, 

Bến Lội (Trúc Kinh), kênh tiêu Tân Bích (Kinh Môn), kênh tiêu Vĩnh Sơn (La 

Ngà) không còn nước. 

2.2. Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn và các giải pháp chống hạn. 

Hiện nay, nhiều vùng bị ảnh hưởng nặng của hạn hán, thiếu nước, tổng diện 

tích bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh là 4.141,9ha. Trong đó: 

- Diện tích bị hạn nặng không có nguồn nước để tưới là 1.972,8ha  
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- Diện tích bị hạn cần khoanh vùng đặt các trạm bơm dã chiến để bơm chống 

hạn là 807,6ha.  

- Diện tích bị ảnh hưởng cần triển khai các giải pháp chống hạn hỗ trợ là 

1.354,5 ha lúa và 7ha hoa màu.  

Để kịp thời cấp nước phục vụ sản xuất, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ dạo 

các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai các phương án chống hạn đã xây dựng 

ngày từ đầu vụ Hè Thu năm 2020. (Chi tiết có báo cao số 214/BC-SNN ngày 

15/7/2020 kèm theo) 

3. Công tác triển khai kế hoạch chống hạn đối với diện tích canh tác 

dọc sông Cánh Hòm, huyện Gio Linh.  

3.1. Công tác lập kế hoạch tưới dọc sông Cánh Hòm. 

Bước vào vụ Hè Thu năm 2020, với tình hình thời tiết, nguồn nước diễn biến 

phức tạp và bất lợi hơn so với mọi năm, nắng nóng kèm gió Tây Nam xuất hiện 

sớm và kéo dài, lương mưa thấp hơn so với TBNN. Trước tình hình đó, Sở Nông 

Nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc phối hợp với Công 

ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi, các địa phương cấn đối 

nguồn nước để có giải pháp cấp nước và chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý. Đối 

với vùng tưới dọc sông Cánh Hòm, sau khi cân đối nguồn nước, Công ty TNHH 

MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi đã khuyến cáo địa phương chuyển đổi 

511,1ha lúa sang cây trồng cạn hoặc dừng canh tác. (Chi tiết phụ lục 1 kèm theo). 

Như vậy, vụ Hè Thu năm 2020, sông Cánh Hòm chỉ cấp nước tưới cho 

830,69ha lúa (trong đó 427,5ha lúa do Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác 

công trình thủy lợi trực tiếp bơm tưới và tạo nguồn cho các hợp tác xã bơm tưới 

cho 403,19ha lúa). 

Tuy nhiện, hiện nay người dân dọc sông Cánh Hòm đã gieo cấy toàn bộ phần 

diện tích theo khuyến cáo phải chuyển đổi hoặc dừng sản xuất của Công ty TNHH 

MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi là 511,1ha. Như vậy, thực tế hiện nay 

diện tích gieo cấp dọc sông Cánh Hòm vụ Hè Thu 2020 là 1.318,8ha.  

3.2. Công tác cấp nước phục vụ sản xuất đối với diện tích gieo cấy dọc 

sông Cánh Hòm. 

Vụ Hè Thu năm 2020, hồ chứa nước Trúc Kinh cấp nước tưới cho 763,1ha, 

hồ Hà Thượng cấp nước tưới cho 820,6ha, hồ Kinh Môn cấp nước tưới cho 

1.438,3ha. Đến nay các hồ chứa đã cấp nước phục vụ tưới như sau: 

- Hồ Trúc Kinh: Đã tưới được 03 đợt, tổng lượng nước tưới đến nay là 12,72 

triệu m
3

, xã xuống sông Cánh Hòm để tạo nguồn bơm tưới là 0,52 triệu m
3
. Đến 

nay, lượng nước còn lại trong hồ 11,61 triệu m
3
 (trong đó dung tích hữu ích là 8,68 

triệu m
3
, dung tích chết : 2,93 triệu m

3
). 

- Hồ Hà Thượng: Đã tưới được 03 đợt, tổng lượng nước tưới đến nay là: 

6,01 triệu m
3
, xã xuống sông Cánh Hòm để tạo nguồn bơm tưới là là 1,74 tiệu m

3
. 

Hiện nay, lượng nước còn lại trong hồ 5,25 triệu m
3
 (trong đó dung tích hữu ích là 

4,15 triệu m
3
, dung tích chết : 1,10 triệu m

3
). 
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- Hồ Kinh Môn: Đã tưới được 04 đợt, tổng lượng nước tưới đến nay là: 7,2 

triệu m
3
. Lượng nước còn lại trong hồ 6,33 triệu m

3
 (trong đó dung tích hữu ích là 

4,58 triệu m
3
, dung tích chết : 1,75 triệu m

3
). 

Mặc dù Sở Nông Nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Quản lý, 

khai thác công trình thủy lợi đã tập trung xả nước xuống sông Cánh Hòm, nhưng 

do tình hình nắng nóng vẫn liên tục kéo dài, đồng thời năm nay không có mưa lũ 

tiểu mãn, nên sông Cánh Hòm đã cạn kiệt, ngày 14/7 mực nước trên sông Cánh 

Hòm đo tại cống ngăn mặn Mai xá : -1,35m (thấp nhất trong 10 năm trở lại đây), 

hiện tại, các trạm bơm dọc ven sông đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 15/7/2020.  

3.3. Giải pháp cấp nước phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2020 đối với diện 

tích sử dụng nguồn nước sông Cánh Hòm. 

Hiện nay, lượng nước ở các hồ chứa còn rất thấp (Trúc Kinh còn 11,18 triệu 

m
3
, Hà Thượng còn 4,85 triệu m

3
, Kinh Môn còn 5,69 triệu m

3
), chỉ đủ cấp nước 

tưới phần diện tích tươi tự chảy do các hồ đảm nhiệm từ nay đến cối vụ. Do đó, để 

xã nước xuống sông Cánh Hòm cho các trạm bơm bơm tưới là rất khó khăn. Tuy 

nhiên, sau cuộc họp ngày 17.7.2020, Sở Nông Nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục 

Thủy lợi phối hợp với Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi 

và các địa phương khoanh vùng, rà soát và xây dựng phương án cấp nước cho 

vùng này từ nay đến cuối vụ Hè Thu như sau; 

* Đối với hồ Trúc Kinh:  

- Bắt đầu từ ngày 20/7 tổ chức  khoanh vùng cho các địa phương đặt bơm, 

bơm hổ trợ chống hạn với diện tích là 24,6ha (chi tiết phụ lục 2 kèm theo); tiết 

kiệm nước hồ Trúc Kinh tập trung tưới những vùng không có nguồn bơm, rút ngắn 

thời gian tưới tự chảy, dự trữ nước hồ để xả bổ sung tạo nguồn cho sông Cánh 

Hòm.  

- Tập trung điều tiết nước, phân tổ tưới luân phiên tưới tập trung tưới dứt 

điểm để rút ngắn thời gian tưới tự chảy. 

- Từ ngày 19/7 đến 23/7 tạm dùng tưới tự chảy tập trung xả nước hồ Trúc 

Kinh xuống sông Cánh Hòm để tạo nguồn cho các trạm bơm ven sông bơm tưới. 

Tổng lượng xả : W=  0,6m
3
/s * 5* 24* 3600 = 259.200 m

3
 

- Sau khi kết thúc tưới đợt 4, nếu thời tiết không mưa thì tiếp tục cân đối, điều 

chỉnh phương án cấp nước đảm bảo đủ diện tích tưới tự chảy theo kế hoạch, đồng 

thời tiếp tục xả tạo nguồn cho sông Cánh Hòm. Trường hợp, hồ cạn nước đến mực 

nước chết thì triển khai giải pháp khai thác dung tích chết hồ chứa để kịp thời bổ 

sung nước cho sông Cánh Hòm chống hạn. 

* Đối với hồ Hà Thượng:  

- Bắt đầu từ ngày 21/7 tổ chức khoanh vùng cho các địa phương đặt bơm, 

bơm hổ trợ chống hạn với diện tích là 55ha (chi tiết phụ lục 3 kèm theo); tiết kiệm 

nước hồ Hà Thượng tập trung tưới những vùng không có nguồn bơm, rút ngắn thời 

gian tưới tự chảy, dự trữ nguồn nước hồ để xả bổ sung tạo nguồn cho sông Cánh 

Hòm.  
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- Tập trung điều tiết nước, phân tổ tưới luân phiên tưới tập trung dứt điểm các 

vùng khô hạn, rút ngắn thời gian tưới tự chảy.  

- Từ ngày 25/7 đến 31/7 tạm dừng tưới tự chảy tập trung xả nước hồ Hà 

Thượng xuống sông Cánh Hòm để tạo nguồn cho các trạm bơm ven sông bơm 

tưới. Tổng lượng xả : W=  0,7m
3
/s * 9* 24* 3600 = 544.320 m

3
 

- Sau khi kết thúc tưới đợt 4, nếu thời tiết không mưa thì tiếp tục cân đối, điều 

chỉnh phương án cấp nước đảm bảo đủ diện tích tưới tự chảy theo kế hoạch, tiếp 

tục xả tạo nguồn cho sông Cánh Hòm. Trường hợp, hồ cạn nước đến mực nước 

chết thì triển khai giải pháp khai thác dung tích chết hồ chứa để kịp thời bổ sung 

nước cho sông Cánh Hòm chống hạn. 

* Đối với hồ Kinh Môn:  

Hiện tại dung tích hữu ích của hồ còn 4,58 triệu m
3
, từ nay đến cuối vụ còn 02 

đợt tưới, lượng nước tưới mỗi đợt bình quân là 2,0 triệu m
3
, tổng lượng nước tưới 

là 4,0 triệu m
3
. Như vậy hồ Kinh Môn không xã nước xuống sông Cánh Hòm, ưu 

tiên nguồn nước hồ tưới hỗ trợ cho trạm bơm Xuân Long, trạm bơm Kinh Môn và 

vùng tạo nguồn của các HTX Xuân Hòa, Hải Chử, Cao Xá (đây là những vùng sử 

dụng nước sông Cánh Hòm để tưới).  

Ngay từ ngày 20/7/2020, tổ chức khoanh vùng cho các địa phương đặt bơm, 

bơm hổ trợ chống hạn với diện tích là 113ha (chi tiết có phục lục 4 kèm theo). Để 

tiết kiệm nước hồ Kinh Môn.  

4. Các giải pháp chống hạn từ nay đến cuối vụ 

Đê tận dụng tối đa nguồn nước, sử dụng nguồn nước một cách tiết kiệm, hiệu 

quả của công trình. Sau khi rà soát, Sở Nông Nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục 

Thủy lợi phối hợp với Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi 

xây dựng giải pháp công trình, phương án sử dụng dung tích chết từ các hồ chứa 

với kinh phí dự kiến như sau: 

  4.1. Các giải pháp đã triển khai thực hiện. 

Để đảm bảo lượng nước tưới kịp thời, ngay từ đầu vụ, Công ty TNHH MTV 

Quản lý, khai thác công trình thủy lợi đã huy động lực lượng công nhân phối hợp 

với các địa phương tiến hành thực hiện nạo vét bể hút trạm bơm, đăp chặn cống 

ngăn mặn, nạo vét kênh tiệu…, với khối lượng và nguồn kinh phí đã thực hiện là 

103.700.000 đồng (Chi tiết có phục lục 5 kèm theo).   

4.2. Các giải pháp đang triển khai thực hiện 

Để cấp nước kịp thời cho 1.318,8 ha lúa dọc sông Cánh Hòm bơm tưới chống 

hạn, Sở Nông Nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi phối hợ với Công ty 

TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tiếp tục thực hiện các giải pháp 

chống hạn với khối lượng và nguồn kinh phí là 546.500.000 đồng (Chi tiết có phụ 

lục 6 kèm theo). 

Hỗ trợ cho các hợp tác xã khoanh vùng bơm chống hạn. 
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Đối với vùng diện tích bàn giao cho các xã, HTX phía Tây sông Cánh Hòm 

thực hiện khoanh vùng bơm tưới, tích trữ nước để xã xuống sông Cánh Hòm phục 

vụ tưới. Đồng thời các xã, HTX phía Đông sông Cánh Hòm khoanh vùng bơm tưới 

khi sông Cánh Hòm được cấp nước. Dự kiến nguồn kinh phí khoanh vùng bơm hỗ 

trợ là 1.852.000.000 đồng (Chi tiết có phụ lục 7 kèm theo). 

4.3. Phương án khai thác dung tích chết từ các hồ chứa: 

Trong thời gian tới, khi các hồ chứa đã cạn kiệt nguồn nước, mà ở hạ du đang 

cần nước tưới, đặc biệt là giai đoạn lúa đang chuẩn bị trổ. Để hạn chế thấp nhất 

thiệt hại do thiếu nước, Sở Nông Nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi 

phối hợp với Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi xây dựng 

phương án khai thác lượng nước chết ở các hồ chứa để bơm tưới với nguồn kinh 

phí dự kiến là 5.100.000.000 đồng (Chi tiết có phụ lục 8 kèm theo). 

Tổng nguồn kinh phí hỗ trợ chống hạn cho vùng diện tưới dọc sông Cánh 

Hòm, huyện Gio Linh từ nay đến cuối vụ Hè Thu năm 2020: 7.602.000.000 đồng 

5. Kiến nghị, đề xuất. 

Để thực hiện công tác chống hạn từ nay đến cuối vụ Hè Thu 2020 đạt hiệu 

quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra. Kính đề nghị UBND tỉnh bố trí 

kinh phí 4.192,0 triệu đồng để kịp thời hỗ trợ các địa phương, đơn vị đã triển khai 

các giải pháp chống hạn. Trong đó: 

- Kinh phí đã thực hiện là: 1.690,0 triệu đồng. 

- Kinh phí đang thực hiện: 2.502,0 triệu đồng. 

Nếu trong thời gian tới thời tiết tiếp tục nắng nóng, không có mưa bổ sung, 

lượng nước trong các hồ chứa cạn kiệt, phải khai thác dung tích chết từ các hồ 

chứa nước Kinh Môn, Hà Thượng, Trúc kinh. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm tiếp 

tục bố trí nguồn kinh phí là: 5.100,0 triệu đồng.  

Để giải quyết một phần khó khăn trong công tác chống hạn, kính đề nghị 

UBND Tỉnh Quảng Trị trình Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cho tỉnh 

Quảng Trị kinh phí chống hạn và xâm nhập mặn vụ Hè Thu năm 2020 số tiền là: 

56.480,0 triệu đồng (Năm mươi sáu tỷ, bốn trăm tám mươi triệu đồng chẵn). 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- GĐ Sở, các PCĐ Sở; 

- Các Chi cục: Thủy lợi, T.Trọt và BVTV; 

- Công ty TNHH MTV QLKTCTTL; 

- Lưu VT. 

 

 

 

 

 
Hồ Xuân Hòe 
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PHỤC LỤC BÁO CÁO 

(Kèm theo báo cáo số  223 /BC-SNN ngày 21  tháng 7 năm 2020) 

Phụ lục 1: Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ Hè Thu năm 2020 

TT Đơn vị dùng nước 

Diện tích thiếu 

nước phải 

chuyển đổi  

(ha) 

Trong đó 

Vùng tạo 

nguồn của 

HTX 

Vùng trạm 

bơm Công ty 

phụ trách 

I Hệ thống Trúc Kinh 144,8 144,8 0,0 

1 HTX Mai xá 23,0 23  

2 HTX Mai Hà 16,0 16  

3 HTX Lâm Xuân 68,3 68,3  

4 HTX Bạch Câu 12,0 12  

5 HTX Hoàng Hà 20,0 20  

6 HTX Nhĩ Hạ 5,5 5,5  

II Hệ thống Hà Thượng 366,3 173,3 193,0 

1 HTX Lại An 8,0 8  

2 HTX An Mỹ 31,0 31  

3 HTX Cẩm Phổ 42,0 32 
10  

( TB Thủy Khê) 

4 HTX Thủy Khê 59,0 17 
42  

(TB Thủy Khê) 

5 HTX Nhĩ Thượng 40,3 20,3 
20  

(TB Bến Ngự) 

6 HTX Phước Thị 30,0 30  

7 HTX Nhĩ Trung 59,0 23 
36  

(TB Bến Ngự) 

8 HTX Nhĩ Hạ 53,0 5 
48  

(TB Nhĩ Hạ) 

9 HTX Tân Minh 44,0 7 
37  

(TB Tân Minh) 

 Tổng cộng (I+II) 511,1 286,1 193,0 

Phụ lục 2: Diện tích khoanh vùng, bơm hổ trợ chống hạn hồ Trúc Kinh 

TT Địa phương 
Diện tích khoanh 

vùng bơm ( ha) 
Nguồn bơm 

1 HTX Cam An 10,0 Sông Trúc Kinh 

2 HTX Đông Giang 2 11,6 Sông Trúc Kinh 

3 HTX Kỳ Trúc  3,0 Rào con 

Cộng 24,6  

Phụ lục 3: Diện tích khoanh vùng, bơm hổ trợ chống hạn hồ Hà Thượng 

TT Địa phương 
Diện tích khoanh 

vùng bơm ( ha) 
Nguồn bơm 

1 HTX Hà Nam 20,0 Kênh tiêu nội đồng 
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2 HTX Thượng Thắng 5,0 Kênh tiêu nội đồng 

3 HTX Phước Thị  30,0 Kênh tiêu nội đồng 

Cộng 55,0  

Phụ lục 4: Diện tích khoanh vùng, bơm hổ trợ chống hạn hồ Kinh Môn 

TT Địa phương 
Diện tích khoanh vùng 

bơm ( ha) 
Nguồn bơm 

1 HTX Cao Xá 14,0 Kênh tiêu nội đồng 

2 HTX Xuân Hòa 8,0 Kênh tiêu nội đồng 

3 HTX Gia Môn  30,0 Kênh tiêu nội đồng 

4 HTX Lan Đình 40,0 Kênh tiêu nội đồng 

5 HTX Lạc Tân 10,0 Kênh tiêu nội đồng 

6 HTX Lan Đình (TT) 11,0 Kênh tiêu nội đồng 

Cộng 113,0  

Phụ lục 5: Các giải pháp và nguồn kinh phí đã triển khai thực hiện 

TT Danh mục Đơn vị Khối lượng 
Kinh phí 

(đồng) 

1 
Đắp cống 7 cửa trên kênh tiêu 

Tân Bích 
 50,0 15.000.000 

2 
Đắp cống ngăn mặn Xuân 

Hòa 
 30,0 12.000.000 

3 
Nạo vét bể hút TB Xuân 

Long 
 62,0 8.840.000 

4 Đắp cống ngăn mặn Mai Xá   30,0 12.000.000 

5 
Đắp đập ngăn sông Cánh 

Hòm (tại Cẩm phổ) 
 40,0 14.000.000 

6 
Đắp đập Chòi Lẽ (sông Bến 

Sanh) 
 30,0 12.000.000 

7 Nạo vét kênh tiêu Hà Mã  25,0 7.600.000 

8 
Nạo vét kênh dẫn TB Tân 

Minh 
 28,0 8.830.000 

9 Nạo vét TB Bến Ngự  40,0 13.430.000 

 Tổng cộng   103.700.000 

Phụ lục 6: Các giải pháp và nguồn kinh phí đang triển khai thực hiện 

TT Danh mục Đơn vị Khối lượng 
Kinh phí 

(đồng) 

1 
Nạo vét kênh dẫn TB Thủy 

Khê 
m

3 
143,0 35.750.000 
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2 
Nạo vét kênh vùng Trạng Hà 

Trung 
m

3 
500,0 75.000.000 

3 Đập Nhĩ Hạ m
3
 137,0 35.000.000 

4 Đập Tân Minh m
3
 125,0 30.000.000 

5 
Đắp đập ngăn sông Cánh 

Hòm Tại Xuân Mỵ 
m

3 
487,0 121.750.000 

6 Nối Ống hút TB Cẩm Phổ m 
5,0 

ống thép  200 
40.000.000 

7 Lắp đặt máy bơm Bàu Đá   120.000.000 

8 
Nạo vét kênh dẫn bể hút TB 

Cẩm Phổ 
m3 150,0 37.000.000 

9 
Đắp các đập trên kênh tiêu 

nối động để giử nước bơm tát 
m3 210,0 52.000.000 

 Tổng cộng   546.500.000 

Phụ lục 7: Chi phí hỗ trợ khoanh vùng bơm chống hạn 

TT Danh mục Đơn vị Khối lượng 
Kinh phí 

(đồng) 

1 Phần địa phương thực hiện   620.000.000 

2 

Phần Công ty thực hiện gồm: 

nhân công trực điều tiết + 

tiền điện tăng thêm của các 

TB điện Công ty quản lý) 

  1.232.000.000 

 Tổng cộng   1.852.000.000 

Phụ lục 8: Chi phí hỗ trợ khoanh vùng bơm chống hạn 

TT Danh mục Đơn vị Khối lượng 
Kinh phí 

(đồng) 

1 

Nạo vét kênh dẫn vào cửa 

cống áp lực. Kinh Môn, Hà 

Thượng, Trúc Kinh 

m3 1.500 3.750.000.000 

2 

Lắp đặt các TB tại các cống 

đầu mối Kinh Môn, Hà 

Thượng, Trúc Kinh để bơm 

dung tích chết của hồ khi 

mục nước hồ xuống mục 

nước chết 

cái 9 1.350.000.000 

 Tổn cộng   5.100.000.000 
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