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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 
 

Thực hiện văn bản số 2150/UBND-NN ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc đề xuất phương án khai thác nguồn nước thô của hệ thống thủy lợi Nam 

Thạch Hãn. Sau khi làm việc với các đơn vị liên quan, kiểm tra thực địa và so sánh 

đánh giá số liệu (theo hồ sơ thiết kế công trình thủy lợi Nam Thạch Hãn và kết quả 

thực tiễn trong quản lý vận hành công trình); xem xét các văn bản số 160/TN-Kth 

ngày 03/8/2020, văn bản số177/TN-Kth ngày 21/8/2020 của Công ty TNHH 

MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị (Công ty); văn bản số 

05/2020/CV- QTW-BQL ngày 12/8/2020 lập điều tra cân bằng nguồn nước mặt hệ 

thống sông Ô Lâu - Vĩnh Định cung cấp nước tưới nhằm đảm bảo việc khai thác nước 

thô trên kênh chính phục vụ Khu kinh tế Đông Nam của Công ty Cổ phần cấp nước 

Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (nhà đầu tư), Sở Nông nghiệp và PTNT xin báo 

cáo như sau: 

1. Tình hình chung của hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn 

1.1.Tình hình cấp nước của hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn :  

Hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn được khởi công xây dựng vào tháng 3/1978. 

Công trình vừa khai thác vừa thi công, đến tháng 9/1990 mới hoàn thành và bàn giao 

cho tỉnh Quảng Trị. Theo Quy trình vận hành điều tiết Hệ thống thủy lợi Nam Thạch 

Hãn, tỉnh Quảng Trị (Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của UBND tỉnh 

Quảng Trị) thì lượng nước đến với tần suất  P=85
% 

đảm bảo cấp nước: Vụ Đông Xuân 

13.867 ha (10.040 ha lúa, 2500 ha lạc và 1.327 ha ớt); vụ Hè Thu 13.350 ha (9.690 ha 

lúa, 3.660 ha lạc); tạo nguồn cung cấp cho 200 ha nuôi trồng thủy sản; cấp nước cho 

sinh hoạt và công nghiệp, cải thiện môi sinh – môi trường khu vực. 

Trong thực tế hiện nay, hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn chỉ cấp nước tưới tự 

chảy cho 7.561 ha lúa vụ Đông Xuân (thiếu 2.476,0 ha so với nhiệm vụ dự án), 7.489 

ha lúa vụ Hè Thu (thiếu 2.201,0 ha so với nhiệm vụ dự án); tạo nguồn cấp nước cho 

200 ha nuôi trồng thủy sản; cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp, cải thiện môi sinh 

– môi trường khu vực.  

Nguyên nhân diện tích tưới tự chảy bị thiếu so với diện tích dự án là do: một số 

vùng sử dụng trạm bơm điện lấy nước tạo nguồn để tưới cho các vùng ruộng cao, 

vùng cuối nguồn các tuyến kênh cấp 1: N1; N3; N4; N6; nguồn nước bơm từ sông 

Vĩnh Định tưới cho 865,8 ha ruộng lúa xã Hải Dương; một số diện tích đất sản xuất 

nông nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất thổ cư, làm đường giao thông.  

1.2.Đánh giá khả năng cấp nước của kênh chính Nam Thạch Hãn:  

 Kênh chính Nam Thạch Hãn với chiều dài 16.396m, được đầu tư, nâng cấp qua 

nhiều thời kỳ và vận hành tưới an toàn trong suốt quá trình khai thác từ năm 1982 đến 
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nay. Qua số liệu tổng hợp lưu lượng lớn nhất qua cống Đầu Mối, tại cống điều tiết K7 

và điều tiết tại máng K12, từ năm 2009 đến năm 2019, thấy rằng: hiện tại kênh chính 

Nam Thạch Hãn đang tải lưu lượng nhỏ hơn lưu lượng thiết kế (Phụ lục 1). Đối với vụ 

Đông Xuân (từ 20/12 đến 30/4 năm sau) có thể sử dụng lượng nước dư thừa để cấp 

cho nhu cầu của Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị như đề xuất của nhà đầu tư. Đối 

với vụ Hè Thu (từ 10/5 đến 30/8) trong trường hợp xảy ra hạn nặng, để đảm bảo cấp 

nước phục vụ sản xuất nông nghiệp đồng thời cấp nước cho Khu kinh tế cần có giải 

pháp công trình; giai đoạn từ 30/8 đến 20/12đã kết thúc cấp nước phục vụ sản xuất 

nông nghiệp nên hệ thống Nam Thạch Hãn đảm bảo cấp nước cho Khu kinh tế Đông 

Nam Quảng Trị theo yêu cầu. 

 2. Giải pháp đảm bảo cấp nước cho sản xuất, đồng thời cấp nước thô cho 

Công ty Cổ phần cấp nước Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị tại K16+100 trên 

kênh chính Nam Thạch Hãn  

2.1. Các thời kỳ: tưới vụ Đông Xuân (từ 20/12 đến 30/4 năm sau), nghỉ giữa 02 

vụ (01/5-09/5,  sau khi kết thúc tưới vụ Hè Thu (từ 30/8 đến 20/12): 

 Sử dụng nguồn nước trên kênh chính Nam Thạch Hãn (sau khi đã đảm bảo 

nguồn nước phục vụ tưới cho sản xuất nông nghiệp) để cấp nước cho Khu kinh tế 

Đông Nam yêu cầu  

2.2. Thời kỳ tưới vụ Hè Thu ( từ 10/5 đến 30/8) 

Đối với vụ Hè Thu, đặc biệt là trong các năm hạn nặng, cần phải có giải pháp 

thay thế, bổ sung nguồn nước để phục vụ cho một phần diện tích hiện tại do kênh 

chính Nam Thạch Hãn đảm nhận, giải pháp như sau: 

TT Giai đoạn 

Công suất 

(m
3
/ngày 

đêm) 

Tương ứng 

với diện 

tích lúa 

phục vụ 

(ha) 

Giải pháp đặt Trạm bơm trên sông Vĩnh 

Định để thay thế nguồn nước và bơm tưới 

hỗ trợ khi xảy ra hạn hán 

1 2021-2022 
10.000 

(0,116 m
3
/s) 

71 
Trạm bơm tại K0+150 trên kênh N3-

10B (thôn An Trạch, xã Triệu Trạch), 

làm kênh dẫn dài 150 m đổ vào kênh 

N3  để cấp cho ĐX 310 ha, Hè Thu 

250 ha, của HTX An Trạch, Vân 

Tường, Bồ Bản, Lệ Xuyên, Vĩnh Lại, 

Mỹ Lộc và tạo nguồn cho trạm bơm 

Bắc Phước bơm cho 3 HTX Hà La, 

Duy Phiên, Dương Xuân. 

2 2023-2024 
30.000 

(0,347 m
3
/s) 

215 

3 2025-2026 
60.000 

(0,694 m
3
/s) 

430 

Trạm bơm cuối kênh N6-12 (thôn Hội 

Yên, xã Hải Quế), kết hợp nâng cấp 

mở rộng kênh N6-12, L=1800m để 

tưới cho 188 ha tự chảy và 112 ha tạo 

nguồn của 4 HTX Hội Yên, Đơn Quế, 

Kim Long, Kim Giao xã Hải Quế, Hải 

Dương 

(Kèm theo Phụ lục 2) 
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3. Kiến nghị, đề xuất:  

- Việc đề xuất của nhà đầu tư lấy nguồn nước thô tại vị trí K16+100 trên kênh 

chính thuộc hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn trong giai đoạn 2021-2026 theo 

tính toán ở trên đảm bảo đủ nguồn nước cấp theo yêu cầu. Tuy nhiên, trong vụ Hè 

Thu (từ 10/5 đến 30/8) cần có giải pháp đặt các trạm bơm để thay thế nguồn nước và 

bơm tưới hỗ trợ khi xảy ra hạn hán, thiếu nước (như đã đề xuất tại mục 2.2) 

- Về kinh phí đầu tư xây dựng trạm bơm và kênh mương hỗ trợ tưới trong các 

giai đoạn được thực hiện theo nguyên tắc: Nhà đầu tư chi trả toàn bộ chi phí liên 

quan đến việc đầu tư xây dựng; chi phí đầu tư được khấu trừ dần từ nguồn thu cấp 

nước thô của nhà đầu tư, sau khi đã trừ đi toàn bộ chi phí dành cho công tác quản lý 

vận hành các trạm bơm này.  

- Đối với thời gian tối đa cắt nước liên tục trên kênh chính theo từng giai đoạn 

nhà đầu tư đề xuất, Sở Nông nghiệp và PTNT chưa có cơ sở để thống nhất được, trong 

quá trình vận hành và phục vụ sản xuất kênh chính hệ thống Nam Thạch Hãn trong 

giai đoạn 2021-2026 nếu cần nâng cấp, sửa chữa hoặc khắc phục khẩn cấp các sự cố 

thì tùy theo quy mô, giải pháp kỹ thuật để quyết định thời gian cụ thể, nhà đầu tư 

cầnchủ động có phương án cấp nước thay thế (trong giai đoạn cắt nước trên hệ thống 

kênh chính để sửa chữa, nâng cấp) nhằm đảm bảo nhiệm vụ chính trị đồng thời hài 

hòa lợi ích của nhà đầu tư và Công ty. 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định ./. 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Cty TNHH MTV QLKT CTTL Quảng Trị; 

- Cty CP cấp nước Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; 

- Lưu: VT, CCTL.   

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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Phụ lục 1:   

Bảng tổng hợp lưu lượng lớn nhất qua cống Đầu Mối, Điều tiết K7 và Điều tiết 

tại máng K12, từ năm 2009 đến năm 2019 
(Kèm theo Công văn số:  1637   /SNN –TL ngày  03 tháng 9 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

Năm  Vị trí 

Vụ Đông Xuân Vụ Hè Thu 

Qmax (m
3
/s)  

(Đồng thời  

20/12 -20/2 ) 

Qmax (m
3
/s)  

(Luân phiên 

20/02 - 30/4 ) 

Qmax 

(m
3
/s) 

 (Đồng thời  

10/5 - 20/6 ) 

Qmax (m
3
/s)  

(Luân phiên 

20/6 - 30/8 ) 

2009 

Đầu mối ( K0-K6+900) 21.01  19.02  21.34  18.67  

Điều tiết K7 (K7+275) 19.86  17.70  20.82  17.40  

Điều tiết  K12(K11+200) 7.73  7.28  7.70  6.72  

2010 

Đầu mối  22.34  18.79  22.97  15.50  

Điều tiết K7  20.35  17.27  22.72  15.40  

Điều tiết  K12 8.01  6.12  9.98  5.37  

2011 

Đầu mối  19.28  16.27  19.15  16.41  

Điều tiết K7  18.71  15.57  18.06  13.91  

Điều tiết  K12 8.74  5.90  8.44  6.72  

2012 

Đầu mối  18.56  16.73  20.98  18.45  

Điều tiết K7  18.03  16.06  20.72  18.03  

Điều tiết  K12 8.37  6.56  9.46  8.92  

2013 

Đầu mối  19.60  19.30  21.62  18.31  

Điều tiết K7  19.32  18.03  21.59  17.00  

Điều tiết  K12 8.74  8.01  8.92  6.91  

2014 

Đầu mối  20.26  18.98  22.74  16.62  

Điều tiết K7  19.91  18.32  21.41  15.32  

Điều tiết  K12 9.21  8.35  10.30  6.12  

2015 

Đầu mối  19.49  17.57  21.46  19.26  

Điều tiết K7  18.14  15.55  19.91  18.03  

Điều tiết  K12 8.32  6.12  10.20 7.55  

2016 

Đầu mối  19.60  17.48  18.91  15.83  

Điều tiết K7  17.57  15.13  17.94  14.45  

Điều tiết  K12 7.67  5.82  8.74  6.12  

2017 

Đầu mối  18.94  18.48  20.80  17.79  

Điều tiết K7  16.82  13.82  18.07  13.54  

Điều tiết  K12 8.83  6.11  9.61  6.36  

2018 

Đầu mối  19.57  19.21  21.41  19.64  

Điều tiết K7  17.00  15.13 19.04  14.96 

Điều tiết  K12 7.66  6.81  9.96  7.87  

2019 

Đầu mối  19.85  16.97  22.23  17.44  

Điều tiết K7  17.73  14.31 19.51 16.22 

Điều tiết  K12 8.82  6.81  9.59  8.41  

TỔNG HỢP SỐ LIỆU 

Vụ Đông Xuân Tưới đồng thời (Từ 20/12 đến 20/2) Tưới luân phiên (Từ 20/02 đến 25/4) 

Đầu Mối Từ 18,56 m
3
/s đến 22,34 m

3
/s Từ 16,27 m

3
/s đến 19,30 m

3
/s 

Điều tiết K7           Từ 16,82 m
3
/s đến 20,35 m

3
/s Từ 13,82 m

3
/s đến 18,32 m

3
/s 

Điều tiết K12 Từ 7,66 m
3
/s đến 9,21 m

3
/s Từ 5,82 m

3
/s đến 8,35 m

3
/s 

Vụ Hè Thu Tưới đồng thời (Từ 10/5 đến 20/6) Tưới luân phiên (Từ 20/6 đến 30/8) 

Đầu Mối Từ 18,91 m
3
/s đến 22,97 m

3
/s Từ 15,50 m

3
/s đến 19,64 m

3
/s 

Điều tiết K7           Từ 17,94 m
3
/s đến 22,72 m

3
/s Từ 13,54 m

3
/s đến 18,03 m

3
/s 

Điều tiết K12 Từ 7,70 m
3
/s đến 10.20m

3
/s Từ 5,37 m

3
/s đến 8,92 m

3
/s 
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Phụ lục 2: 
Giải pháp thay thế lượng nước sẽcấp cho Công ty Cổ phần cấp nước Khu 

kinh tế Đông Nam Quảng Trị (trước đó dùng để phục vụ sản xuất nông nghiệp) 
(Kèm theo Công văn số:1637/ SNN –TL ngày 03 tháng  9  năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

1. Lưu lượng cấp nước : 

- Lưu lượng cấp nước cho giai đoạn 2021-2022 : Q cấp = 1,2 x 10.000,0 = 12.000,0  

m 
3
/ ngày đêm = 0,139 m 

3
/s  (Lưu lượng này tương đương với lưu lượng cần cấp cho 

71,0 ha lúa); 

- Lưu lượng cấp nước cho giai đoạn 2023-2024 : Q cấp = 1,2 x 30.000,0 = 36.000,0 m 
3
/ ngày đêm = 0,417 m 

3
/s  (Lưu lượng này tương đương với lưu lượng cần cấp cho 215,0 ha 

lúa); 

- Lưu lượng cấp nước cho giai đoạn 2025-2026:  

Q cấp = 1,2 x 60.000,0 = 72.000,0 m 
3
/ ngày đêm = 0,834 m 

3
/s  (Lưu lượng này tương 

đương với lưu lượng cần cấp cho 430,0 ha lúa); 

2. Giải pháp thay thế lượng nước sẽ cấp cho Công ty Cổ phần cấp nước Khu kinh 

tế Đông Nam Quảng Trị : 

Căn cứ Báo cáo quy hoạch nguồn nước do Công ty Cổ phần Tư vấn & Môi trường 

HQT cung cấp thì hệ sông Vĩnh Định (đoạn từ sông Thạch Hãn đến điểm tiếp giáp với sông 

Tân Vĩnh Định), ứng với tần suất P=85% thì sông Vĩnh Định có khả năng cung cấp thêm 

nước để tưới cho 520 ha lúa. 

Qua tính toán lưu lượng cấp nước, so sánh với hiện trạng tưới của hệ thống thủy lợi 

Nam Thạch Hãn, thấy rằng lượng nước đến với tần suất thiết kế P=85% đảm bảo cấp nước 

cho nông nghiệp; Do tần suất đảm bảo cấp nước của các nhà máy, cơ sở sản xuất.. tại Khu 

kinh tế thông thường là 97%, trong những năm hạn nặng phải ưu tiên nước để cấp cho Khu 

kinh tế, do đó đề xuất giải pháp bổ sung nguồn nước như sau:  

- Giai đoạn 2021-2024: Trạm bơm tại K0+150 trên kênh N3-10B (thôn An Trạch, xã 

Triệu Trạch), làm kênh dẫn dài 150 m đổ vào kênh N3  để cấp cho ĐX 310 ha, Hè Thu 250 

ha, của HTX An Trạch, Vân Tường, Bồ Bản, Lệ Xuyên, Vĩnh Lại, Mỹ Lộc và tạo nguồn cho 

trạm bơm Bắc Phước bơm cho 3 HTX Hà La, Duy Phiên, Dương Xuân. Bố trí số máy bơm 

hợp lý, để trong giai đoạn 2021-2022, đảm nhận tưới cho 71 ha lúa hai vụ.   

- Giai đoạn 2025-2026: Trạm bơm cuối kênh N6-12 (thôn Hội Yên, xã Hải Quế), kết 

hợp nâng cấp mở rộng kênh N6-12, L=1800m để tưới cho 180 ha tự chảy và 112 ha tạo 

nguồn của 4 HTX Hội Yên, Đơn Quế, Kim Long, Kim Giao xã Hải Quế, Hải Dương.    

3. Nội dung đầu tư theo các giai đoạn cấp nước: 

3.1. Giai đoạn 2021-2024:  

- 01 trạm bơm cấp nước lấy nước từ sông Vĩnh Định tại thôn An Trạch, xã Triệu Trạch. 

Bố trí số máy bơm hợp lý, để trong giai đoạn 2021-2022, đảm nhận tưới cho 71 ha lúa hai vụ.   

- 01 trạm biến áp 50KVA và đường dây hạ áp 0,4KV dài 1000 m; 

- Kênh dẫn nước dài L = 150m để dẩn nước đổ vào kênh N3; 

- 01 cống điều tiết trên kênh N3 tại K6+690/N3 

3.2. Giai đoạn 2025-2026:  

- 01 trạm bơm cấp nước cuối kênh N6-12, lấy nước từ sông Vĩnh Định tại thôn Hội 

Yên, xã Hải Quế .  

- 01 trạm biến áp 50KVA và đường dây hạ áp 0,4KV dài 700 m; 

- Nâng cấp mở rộng kênh N6-12, L=1800m ; chỉnh tuyến (L=40m) đoạn đổ vào kênh 

N6 tại K8+350  

- 01 cống điều tiết trên kênh N6 tại K8+355/N6. 
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