
TÓM TẮT BÁO CÁO ĐTM THỦY ĐIỆN YÊN HÀ 

(kèm theo công văn số         ngày     tháng 7 năm 2022 của công ty cổ phần năng 

lượng Yên Hà) 

 

I. THÔNG TIN DỰ ÁN 

Tên dự án: “Thủy điện Yên Hà” xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

1. Chủ dự án, tiến độ thực hiện dự án 

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần năng lượng Yên Hà 

- Đại diện: Ông Nguyễn Minh Ngọc                      Chức vụ: Giám đốc 

- Địa chỉ: Thôn Đồng Qua, xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

- Điện thoại: 0862420825 

- Tiến độ thực hiện: từ quý I năm 2017 đến quý III năm 2023. 

II. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1. Vị trí dự án 

Công trình thủy điện Yên Hà nằm trên dòng chính suối Yên Hà, thuộc địa phận 

xã Liêm Phú. Công trình đầu mối dự kiến nằm trên đoạn suối có cao độ đáy suối 

khoảng +500m. Điểm ra của kênh xả Nhà máy thủy điện Yên Hà dự kiến đặt tại bờ 

phải suối Yên Hà, ở vị trí có cao độ đáy suối khoảng +229m. 

Công trình thủy điện Yên Hà nằm trên suối Yên Hà, thuộc địa bàn xã Liêm Phú 

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. 

Vị trí công trình nằm phía Nam  tỉnh Lào Cai và cách trung tâm huyện Văn Bàn 

khoảng 14,0 km. Dự án thủy điện Yên Hà có tọa độ địa lý như sau: 

  Tuyến đập: 21o59’43’’ Vĩ độ Bắc 

    104o16’49’’ Kinh độ Đông 

  Nhà máy: 22o00’29’’ Vĩ độ Bắc 

104o18’26’’ Kinh độ Đông. 

Bảng : Tọa độ dự án theo VN 2000 

 



2.2. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án 

Trong quá trình nghiên cứu, khảo sát dự án trong giai đoạn tiếp theo đơn vị tư 

vấn cùng chủ đầu tư đã thống nhất cho đo bình đồ khu vực lòng hồ thủy điện Yên Hà 

tỷ lệ 1/2000 để tiện cho công tác lập phương án, sau khi có được kết quả đo đơn vị tư 

vấn đã xác định được các khu vực ngập trong lòng hồ bao gồm ruộng lúa nước, nương 

rẫy, nhà dân, ao cá, lán trại… đồng thời thiết lập được ứng với các mức cao trình thì có 

được diện tích lúa ngập, số hộ dân bị ngập phải di dời… 

Ứng với MNDBT là +535,00m không có hộ dân và nhà bị ảnh hưởng trong khu 

vực lòng hồ. 

Tại các vị trí công trình còn lại hầu hết nằm ở khu vực đất chưa sử dụng nên dự 

án không ảnh hưởng đến di dân tái định cư. 

Khi dự án được triển khai sẽ có 21,373 ha đất các loại bị chiếm dụng. Quá trình 

triển khai dự dán chủ đầu tư sẽ thực hiện đền bù đúng quy định của nhà nước.  

Cụ thể diện tích chiếm đất như sau:  

Bảng  . Thống kê diện tích chiếm đất của cụm dự án TĐ Yên Hà 

TT 
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Đất 

sông 

suối 

(ha) 

Nhà 

dân 

(cái) 

Tổng 
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1 

Lòng hồ 

và khu 

đầu mối 

đập 

chính 

        0,300 3,0 4,4   7,7 

2 
Khu vực 

ống hở 
          1,5 1,0    2,5 

3 
Cửa hầm 

phụ 
  1,0          1,0    2,0 

4 

Tuyến áp 

lực Nhà 

máy 

2,0 3,0     0,373   2,8  1,0    9,2 

   Tổng 2,0 4,0   0,373 0,3 7,3 7,4   21,373 

III. Mục tiêu; loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất dự án 

Mục tiêu của Dự án 

Mục tiêu và nhiệm vụ dự án thuỷ điện Yên Hà là phát điện với công suất lắp 

máy Nlm= 13,0MW, sản lượng điện trung bình năm khoảng 46,30 triệu KWh sẽ được 



đưa lên lưới điện quốc gia. Đồng thời, công trình thuỷ điện Yên Hà còn là nguồn dự 

phòng cho hệ thống điện của tỉnh Lào Cai trong trường hợp sự cố lưới quốc gia. 

Ngoài ra, khi dự án thi công xây dựng, việc sử dụng nhân công địa phương sẽ 

tạo công ăn việc làm cho người dân trong khu vực dự án, cải thiện thu nhập, nâng cao 

đời sống kinh tế của người dân trong lân cận khu vực dự án. 

Khi vận hành, với diện tích mặt hồ sẽ tạo điều kiện cải thiện môi trường, phát 

triển nuôi trồng thuỷ sản và bước đầu làm cơ sở phát triển du lịch của vùng. 

1.1.6.2. Loại hình dự án 

Công trình Thủy điện Yên Hà được xếp vào cấp II theo QCXDVN 04-05. Các 

chỉ tiêu thiết kế như sau: 

- Mực nước dâng bình thường (MNDBT): 535,00 m 

- Mực nước chết (MNC)     : 525,00 m 

- Dung tích toàn bộ (Vtb)     : 0,66 triệu m3 

- Dung tích điều tiết (Vhi)    : 0,394 triệu m3 

 - Tần suất thiết kế đảm bảo cấp điện : P = 85% 

 - Tần suất tính toán lũ thiết kế  : P = 1,0% 

 - Tần suất tính toán lũ kiểm  tra  : P = 0,2% 

 - Tần suất lưu lượng dẫn dòng thi công : P = 10% 

1.1.6.3. Quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án 

Nhà máy thuỷ điện Yên Hà vận hành theo chế độ điều tiết ngày đêm, phát điện 

với công suất lắp máy Nlm= 13,0MW, sản lượng điện trung bình năm khoảng 46,30 

triệu KWh. 

Bảng  : Các thông số chính phương án kiến nghị 

STT Các thông số Đơn vị Trị số 

 Cấp công trình   II 

1 Các đặc trưng thủy văn   

1.1 Diện tích lưu vực tính đến tuyến đập km2 60,7 

1.2 Lượng mưa bình quân năm mm 1830 

 Chuẩn dòng chảy năm m3/s 2,7 

 Dòng chảy năm thiết kế P=85% m3/s 2,06 

 Lưu lượng đỉnh lũ    

 P=0,2% m3/s 1012 

 P=0,5% m3/s 815 

 P=1,0% m3/s 701 



STT Các thông số Đơn vị Trị số 

 P=1,5% m3/s 661 

 P=5,0% m3/s 467 

 P=10,0% m3/s 380 

2 Hồ chứa   

2.1 Mực nước dâng bình thường m 535 

2.2 

Mực nước chết m 525 

Mực nước lũ thiết kế (P = 1,0%) m 538,8 

Mực nước lũ kiểm tra (P = 0,2%) m 539,8 

Dung tích toàn bộ 106m3 0,66 

Dung tích hữu ích 106m3 0,394 

Dung tích chết 106m3 0,266 

3 Đầu mối   

3.1 Đập dâng  vai trái   

 

Loại đập  BTTL 

Cao trình đỉnh đập m 540,5 

Chiều cao đập lớn nhất m 33,35 

Chiều dài đỉnh đập m 39 

 Đập dâng  vai phải   

 Loại đập  BTTL 

 Cao trình đỉnh đập m 540,5 

 Chiều cao đập lớn nhất m 40,5 

 Chiều dài đỉnh đập m 48 

2 Đập tràn   

 

Hình thức tràn  Tràn tự do 

Cao trình ngưỡng m 535 

Tổng chiều dài m 54 

Lưu lượng xả lũ thiết kế P = 1,0% m3/s 701 

Lưu lượng xả lũ kiểm tra P = 0,2% m3/s 1012 

4 Cống xả cát   

4.1 Cao trình ngưỡng cửa lấy nước m 519,5 

4.2 Kích thước m 2x2,5 

5 Cửa lấy nước   

5.1 Cao trình ngưỡng cửa lấy nước m 424,0 

5.2 Kích thước m 2x2 



STT Các thông số Đơn vị Trị số 

5.3 Số khoang  1 

6 Hầm dẫn nước   

6.1 Tổng chiều dài đường hầm dẫn nước m 3515,5 

6.2 Đường kính trong m 2 

6.3 Độ dốc đáy hầm ngang % 2-9 

7 Giếng đứng   

7.1 Loại  hình tròn 

7.2 Đường kính trong m 2 

7.3 Chiều cao giếng m 163,17 

8 Nhà máy thủy điện   

8.1 Số tổ máy Tổ 2 

8.2 Cột nước tính toán Htt m 295,15 

8.3 Cột nước lớn nhất Hmax m 304,51 

8.4 Cột nước nhỏ nhất Hmin m 284,02 

8.5 Lưu lượng thiết kế m3/s 5,1 

8.6 Công suất lắp máy Nlm MW 13 

8.7 Công suất đảm bảo Nđb MW 1,5 

8.8 Điện lượng trung bình nhiều năm Enn 106KWh 44,24 

8.9 Số giờ sử dụng công suất lắp máy HsdNlm Giờ 3403 

8.10 Kích thước nhà máy m 22,3x36 

8.11 Cao trình tuabin m 230 

8.12 Cao trình sàn lắp máy m 238 

8.13 Cao trình sàn gian máy m 229,2 

9 Kênh xả   

9.1 Bề rộng kênh m 3 

9.2 Chiều dài kênh bê tông m 100 

9.3 Mực nước hạ lưu min  227 

10 Trạm biến áp tăng 110 kV Trạm 1 

11 Đường dây 110 kV  km 12 

12 Tổng mức đầu tư Tỷ đồng 441,845 

13 Các chỉ tiêu kinh tế    

 Vốn kinh tế đầu tư thuần Tỷ đồng 384,163 

 NPV Tỷ đồng 139,360 

 EIRR % 14,32 



STT Các thông số Đơn vị Trị số 

 B/C  1,34 

14 Các chỉ tiêu tài chính   

 Vốn tài chính đầu tư thuần Tỷ đồng 404,163 

 NPV Tỷ đồng 87,376 

 FIRR % 14,70 

 B/C  1,2 

 Thời gian hoàn vốn vay năm 7,26 

 Thu hồi vốn Năm 13 

IV. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

4.1. Các hạng mục công trình chính 

Căn cứ vào các điều kiện tự nhiên như chế độ dòng chảy, điều kiện địa hình, địa 

chất và các đặc điểm dân sinh kinh tế trong khu vực đã đưa ra phương án nghiên cứu, 

thiết kế công trình thuỷ điện Yên Hà nhằm đáp ứng tối đa được các nguyên tắc:  

1. Tận dụng tối đa nguồn thủy năng cho phép tại bậc này. 

2. Đảm bảo được các nhiệm vụ của dự án thủy điện Yên Hà. 

3. Không ảnh hưởng đến bậc thang thủy điện trên Suối Yên Hà.  

4. Giải pháp và quy mô công trình khả thi về kỹ thuật. 

5. Hiệu quả đầu tư dự án cao. 

6. Giảm tối đa những ảnh hưởng bất lợi về môi trường, di dân, tái định cư. 

Từ những nguyên tắc trên, cùng với điều kiện tự nhiên (địa hình, địa chất) của 

khu vực dự án, giải pháp khai thác thủy năng ở thủy điện Yên Hà là: nhà máy thủy 

điện kiểu đường dẫn. 

Sơ đồ khai thác công trình như sau: 

Đập đầu mối  → Cửa nhận nước→ tuyến hầm dẫn nước → giếng đứng→hầm 

áp lực→  nhà máy thủy điện. (Bổ sung dòng chảy ở suối hạ lưu bờ phải đập với lưu 

lượng bổ sung thiết kế là Qbstk = 0,3m3/s. 

- Lựa chọn tuyến đập đầu mối: 

Trên cơ sở tài liệu địa hình và địa chất xem xét 02 phương án tuyến công trình 

đầu mối như sau: 

- Tuyến 1: Tại vị trí lòng suối có cao độ 501m. Vị trí này lòng suối lộ đá gốc, 

lòng hồ đến cao trình 535m không có dân cư sinh sống. 

- Tuyến 2: Tại tuyến cao độ lòng suối 540m. Vai phải lộ đá, vai trái tầng phủ 

dày. Xét tại mực nước dâng bình thường 570m thì lòng hồ gây ngập 02 hộ dân. 



Trên cơ sở cùng tuyến năng lượng bờ phải, so sánh 02 tuyến thấy tuyến 1 có điều kiện 

thuận lợi hơn. Kiến nghị chọn tuyến 1 làm tuyến thiết kế trong giai đoạn lập Dự án đầu 

tư - TKCS. 

- Lựa chọn tuyến năng lượng 

Căn cứ vào điều kiện địa hình và điều kiện giao thông, tuyến năng lượng được 

lựa chọn duy nhất bên bờ phải. 

Tuyến năng lượng bao gồm: Cửa nhận nước nằm ngoài thân đập, đường hầm 

dẫn nước, giếng đứng và hầm ngang dẫn nước, nhà máy thủy điện và kênh xả.   

4.1.1. Công trình đầu mối 

Công trình đầu mối tuyến 1 có vị trí địa lý: 

22028'35" Vĩ độ Bắc 

102050'37" Kinh độ Đông 

Tim đập được khống chế bởi 2 điểm: 

Tên điểm X Y 

A1 2433192.82 451463.85 

A2 2433038.23 451580.74 

a. Đập dâng 

 Đập dâng được làm theo hình thức đập bê tông trọng lực, thân đập bằng bê 

tông M150,  đáy đập và thượng lưu đập bằng bê tông cốt thép M200. 

Nền đập là đới đá IB và IIA, nền đập được xử lý khoan phun xi măng chống 

thấm. Chiều sâu khoan phun từ 0,4-0,6 cột nước tại vị trí khoan. 

- Đập dâng bờ trái: 

 + Cao trình đỉnh    : 540,50m. 

 + Bề rộng đỉnh     : 6,0m. 

 + Chiều dài đập theo đỉnh   : 39,0 m. 

 + Chiều cao đập lớn nhất   : 33,35m. 

+ Mái dốc thượng lưu   : m=0. 

 + Mái dốc hạ lưu    :  m=0,75. 

- Đập dâng bờ phải:  

 + Cao trình đỉnh    : 540,50m. 

 + Bề rộng đỉnh     : 6,0m. 

 + Chiều dài đập theo đỉnh   : 48,0m. 

 + Chiều cao đập lớn nhất   : 40,50. 

 + Mái dốc thượng lưu   : m=0. 



 + Mái dốc hạ lưu    :  m=0,75. 

b. Đập tràn:  

Đập tràn mặt cắt ofixerop tràn tự do bề rộng tràn 54,0m nhằm xả lưu lượng ứng 

với tần suất lũ thiết kế PTK=1,0% là QTK=701 (m3/s) mực nước thượng lưu tương ứng 

MNTK=538,80m; Khả năng tháo của tràn được kiếm tra với lưu lượng lũ ứng tần suất 

PKT=0,2% là QKT=1012 (m3/s), mực nước thượng lưu tương ứng MNLKT = 539,80m. 

Đập tràn nối tiếp dòng chảy mặt. Hình thức tiêu năng sử dụng tiêu năng phun 

xa có hố xói. Đập tràn đặt trên nền đá đới IB và IIA. Trên mặt mặt đập tràn bố trí cầu 

giao thông vận hành đập. Trong thân đập tràn có bố trí ống D50cm trả lại dòng chảy 

môi trường sau đập. Bố trí 01 khe biến dạng giữa đập tràn. 

+ Cao trình ngưỡng tràn tự do  : 535,00m 

 + Chiều rộng tràn tự do   : 54,00m 

 + Chiều cao đập lớn nhất   : 42,50m 

 + Bề rộng cầu giao thông   : 6,0m  

 + Cao trình tim ống trả nước môi trường:  512,00m 

 Các kết quả tính toán thấy đập đảm bảo độ bền, độ ổn định theo tiêu chuẩn thiết 

kế đập bê tông và bê tông cốt thép 14.TCN 56-88 và các tiêu chuẩn khác. 

c. Cống xả cát:  

Cống xả cát có kết cấu bê tông cốt thép nằm trong thân đập tràn lệnh về phía bờ 

trái. Cống xả cát còn có chức năng là cống dẫn dòng trong giai đoạn thi công. 

Thông số chính của cống xả cát như sau: 

+ Cao trình ngưỡng xả cống  : 519,50m 

+ Kích thước cống    : 2,0x2,5m 

Cống xả cát có bố trí 2 khe van vận hành và sửa chữa. Cống được đặt trên nền 

đới đá IIA. 

4.1.2. Tuyến năng lượng 

* Cửa lấy nước: Cửa lấy nước được bố trí cách tuyến đập khoảng 60m về phía 

thượng lưu. Kết cấu cửa lấy nước là bê tông cốt thép. Qua tính toán chọn kích thước 

như sau: 

+ Cao trình đỉnh       : 540,50 m. 

+ Cao trình ngưỡng      : 524,00 m. 

+ Kích thước cửa lấy nước     : BxH=2,0mx2,0m. 

+ Số khoang cửa lấy nước     : 01 

+ Cửa lấy nước có bố trí các thiết bị cơ khí thuỷ công (lưới chắn rác, cửa van 

vận hành, cửa van sửa chữa). 



Cửa lấy nước được đặt trên nền đới đá IB. IIA. Kết quả tính toán độ bền và ổn 

định của của lấy nước được trình bày trong tập Phụ lục tính toán. 

* Hầm dẫn nước:  

Hầm dẫn nước hình móng ngựa. Đường hầm được đào theo biện pháp khoan nổ 

thông thường với hình thức đào toàn tiết diện thông thủy.   

+ Kết cấu chia thành 6 kiểu: 

- Kiểu 1: Áp dụng cho đoạn hầm đi qua lớp đá phong hóa. Kết cấu kiểu 1 bê 

tông cốt thép dày 20cm. 

- Kiểu 2: Áp dụng cho đoạn hầm đi qua lớp đá gốc rắn chắc. Kết cấu hầm gia 

cố phun vẩy BT M300 dày 5cm. 

- Kiểu 3: Áp dụng cho các đoạn cửa hầm và các đoạn hầm đi qua đứt gãy. Kết 

cấu gia cố vòm I12,bê tông gia cố tạm dày 12cm. Gia cố vĩnh cửu bằng BTCT M250.  

- Kiểu 4: Áp dụng cho đoạn bẫy đá. Kết cấu neo thép và phun vẩy vữa bê tông 

M300 dày 5cm. 

- Kiểu 6: Áp dụng cho đoạn gần cửa hầm ra nhà máy đi qua lớp đá gốc rắn 

chắc. Kết cấu neo thép, BTCT M250 lót ống thép đường kính 1,8m dày 22mm. 

- Kiểu 7: Áp dụng cho đoạn cửa hầm ra nhà máy đi qua qua đứt gãy. . Kết cấu 

gia cố vòm I12,bê tông gia cố tạm dày 12cm. Gia cố vĩnh cửu bằng BTCT M250 lót 

ống thép đường kính 1,8m dày 22mm. 

Các thông số chính của đường hầm: 

+ Chiều dài hầm:   3515,50 m. 

+ Đường kính hầm:   2,0 m. 

+ Độ dốc hầm:  i=2,0%÷9,0% 

Hầm phụ có chiều dài 177,20m, đường kính 2,0m. 

* Giếng đứng: 

Giếng đứng được bố trí tại vị trí cách của ra hầm 15,0m. Tim giếng đứng có tọa 

độ C7 (2434152.74, 453972.32). Kết cấu giếng gồm 2 phần: phần ngầm và phần hở. 

- Phần ngầm: Kết cấu dạng V, chiều cao giếng 163,17, có đường kính 2,0m. Vỏ 

bằng BTCT dày 25cm.    

- Phần hở: Mố néo bằng BTCT M250 nối tiếp cửa hầm ra và phần giếng đứng. 

* Nhà máy thủy điện và kênh dẫn ra:  

Nhà máy thủy điện Yên Hà có tọa độ địa lý: 

22000'05" Vĩ độ Bắc 

104018'26" Kinh độ Đông. 

Nhà máy có kích thước trên mặt bằng là (22,30x36,00)m trong đó: 



- Lắp đặt 02 tổ máy thủy lực với tua bin gáo trục ngang có đường kính bánh xe 

công tác D1=1,48m, cột nước tính toán Htt= 295,15 m; công suất mỗi tổ máy là 

13MW. 

Các cao trình chính trong nhà máy: 

+ Cao trình đặt tuabin  :  230,00 m 

+ Cao trình sàn lắp máy  :  238,00 m 

+ Cao trình sàn gian máy: 229,20m 

+ Cao trình đỉnh nhà máy: 252,00 m 

+ Mực nước hạ lưu min: 227,00m 

Nhà máy được đặt trên nền là đới đá IB, IIA. Trong nhà máy bố trí đầy đủ các 

phòng thiết bị điện, dầu,phòng khí nén, phòng điều khiển trung tâm… 

Kênh dẫn ra: Có nhiệm vụ dẫn nước sau ống hút ra lòng suối hạ lưu nhà máy. 

Độ dốc 1%, chiều dài 100m. Kênh có bề rộng Bk=3,0 m. 

- Trạm phân phối 110kV nằm phía thượng lưu nhà máy tại cao trình 240,0m. 

Kích thước trạm 27,6x49,0m. 

- Tuyến đường dây truyền tải 110KV dài 12,0km về vị trí đấu nối tại trạm biến 

áp  Văn Bàn. 

4.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

* Nhà quản lý vận hành: Nhà quản lý vận hành được thiết kế trên tiếu chí đảm 

bảo đủ diện tích để phục vụ công tác quản lý vận hành nhà máy. 

Nhà quản lý vận hành thiết kế gần khu  nhà máy, có cao độ san nền 240,00m. Nhà 

quản lý vận hành thiết kế gồm 5 gian. Kích thước tổng thể dài x rộng= 16,5x7,5m. 

Móng bằng đá xây, tường xây gạch, của gỗ nhóm B. Các công trình đi kèm gồm có 

tháp nước, bể nước, nhà vệ sinh... 

* Đường thi công vận hành: Đường thi công vận hành công trình được thiết kế 

là đường cấp IV theo tiêu chuẩn 14TCN 43-85 “Quy phạm thiết kế đường thi công 

công trình thuỷ lợi, bao gồm các tuyến như sau: 

+ Cải tạo tuyến đường sẵn có đi từ đường liên xã Văn Bàn- Liêm Phú. Tuyến 

đường này đi theo bờ trái suối Yên Hà dài 5km.   

+ Đường thi công đập đầu mối: Chiều dài tuyến 142,08m nối từ tuyến đường 

cải tạo đến hố móng đập đầu mối. Bề rộng trung bình 5,5m cả lề đường. 

+ Đường thi công nhà máy: Chiều dài tuyến 670m nối từ tuyến đường liên xã 

Văn Bàn - Liêm Phú đến hố móng nhà máy. Bề rộng trung bình 6,2m cả lề đường. 

Tuyến đường này sau khi thi công sẽ được cải tạo thành đường vận hành nhà máy. 



+ Đường thi công hầm phụ số 1: Chiều dài tuyến 600m  nối từ tuyến đường cải 

tạo đến hố móng cửa hầm phụ số 1. Bề rộng trung bình 5,5m cả lề đường. 

+ Đường thi công cửa hầm ra: Chiều dài tuyến 2154,26m  nối từ nhà máy đến 

hố móng cửa hầm ra. Bề rộng trung bình 5,5m cả lề đường  

+ Đường thi công cửa nhận nước: Chiều dài tuyến 600m  nối từ đường dân sinh 

đến cửa nhận nước.Đầu đường là ngầm qua suối dài 30m . Đường đi qua khu phụ trợ 

đầu mối. Bề rộng trung bình 5,5m cả lề đường . 

+ Đường thi công cửa hầm ra C2 : dài 600m từ hố móng đập đến cửa hầm ra 

C2. Bề rộng trung bình 5,5m cả lề đường.. 

V. Các tác động môi trường của dự án 

5.1. Các tác động môi trường chính 

- Các tác động môi trường chính trong giai đoạn triển khai xây dựng: 

+ Tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng bao gồm: tác động của việc 

chiếm dụng đất; phát sinh bụi, khí thải và chất thải rắn từ quá trình dọn mặt bằng. Các 

tác động không liên quan đến chất thải bao gồm: tiếng ồn, độ rung, tác động suy giảm 

hệ sinh thái, cảnh quan và tác động tới kinh tế, xã hội. 

+ Tác động của hoạt động xây dựng bao gồm: tác động của bụi và khí thải từ 

đào đắp san nền, vận chuyển nguyên vật liệu, xây dựng các hạng mục công trình, khí 

thải công đoạn hàn xì; khí thải từ nổ mìn; nước mưa chảy tràn trên công trường, nước 

thải xây dựng và nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân thi công; rác thải sinh hoạt, 

chất thải rắn xây dựng và chất thải nguy hại. Các tác động không liên quan đến chất 

thải bao gồm: Tiếng ồn, độ rung từ máy móc, thiết bị thi công, trong công tác nổ mìn; 

tác động đến hệ sinh thái, giao thông, sức khỏe cộng đồng, kinh tế - xã hội khu vực thi 

công dự án và tác động cộng hưởng do thi công dự án. 

+ Tác động do các rủi ro, sự cố như: Tai nạn lao động, tai nạn giao thông, sự cố 

cháy nổ, sự cố do tai biến thiên nhiên, sự cố dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm. 

- Các tác động môi trường trong thời gian vận hành dự án: 

+ Ô nhiễm không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng do: Hoạt động của 

các phương tiện giao thông, hoạt động nấu ăn. 

+ Ô nhiễm môi trường nước do: Nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại tác động đến môi trường. 

+ Các sự cố, rủi ro trong quá trình vận hành: do cháy nổ, do công trình xuống 

cấp, do thiên tai, sự cố của trạm xử lý nước thải. 

5.2. Quy mô, tính chất các loại chất thải phát sinh 

- Tác động hoạt động GPMB: CTR sinh khối thực vật: khoảng 218,98 tấn.  



- Tác động của hoạt động thi công xây dựng: 

+ Quá trình vận chuyển nguyên, vật liệu: 

• Bốc dỡ và tập kết nguyên liệu: 0,00054 mg/m2.s 

• Bụi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển: 0,78 kg/km/lượt xe.   

• Tải lượng bụi: 8,1 g/km/ngày; CO: 26,1 g/km/ngày; SO2 0,09 g/km/ngày; VOC: 

7,2 g/km/ngày; NO2 : 12,96 g/km/ngày 

• CTNH: 80 kg giẻ lau và 23lit dầu thải/thời gian vận chuyển (08 tháng). 

+ Thi công các hạng mục dự án: 

• Bụi đào đắp: 47,47 mg/s 

• Bụi hoạt động máy trộn bê tông: 11,04 kg/h.  

• Bụi hoạt động đổ thải: 0,045kg bụi/ngày 

• Mùi hơi, xăng dầu rò rỉ trong quá trình nhập xuất, bảo quản, lưu chứa, vận 

chuyển nguyên, vật liệu. 

• Khí thải máy móc thi công: bụi 0,035; CO: 0,928; SO2:0,001; NOx: 0,013; 

VOC: 0,128. 

• Bụi nổ mìn phá đá: mũi khoan D76: 8,91mg/s và mũi khoan D42: 1,09 mg/s 

• NTSH: 3m3/ngày. 

• NTXD: Vệ sinh máy móc cần 1 – 2  m3/ngày; Làm mát máy cần 0,5 - 1 

m3/ngày.  

• Nước thải khu vực trộn bê tông: 49,68 m3/ngày nếu không được xử lý đã xả ra 

môi trường sẽ gây bồi lắng thủy vực tiếp nhận, tăng độ đục trong nước, ảnh 

hưởng đến hệ thủy sinh khu vực.  

• Bùn thải từ khu vực trộn bê tông: 1,22 m3/ngày  

• CTR XD: được vận chuyển về bãi thải; chất thải nguyên liệu rơi vãi:  0,68 m3 

• CTRSH: 25 kg/ngày. Lượng chất thải này nếu không được thu gom, phát tán ra 

môi trường sẽ gây ô nhiễm môi trường không khí, tạo mùi, cuốn theo dòng chảy 

làm ô nhiễm nguồn nước.  

• CTNH: khoảng 59kg 

- Giai đoạn hoạt động:  

+ NTSH: 2,1 m3/ngày.đêm. 

+ CTR: 10,5 kg chất thải sinh hoạt.  

+ CTNH: khoảng 258kg/năm. 

+ Tác động điều hòa khí hậu hồ chứa 

+ Tác động biến đổi chất lượng nước hồ thủy điện 



+ Tác động phân hủy sinh khối trong hồ 

+ Sự biến đổi của dòng chảy bùn cát, sạt lở, tái tạo và bồi lắng lòng hồ: Việc 

đắp đập ngăn suối Yên Hà tạo thành hồ chứa đã làm thay đổi sâu sắc chế độ thuỷ văn - 

thuỷ lực của dòng chảy. 

 + Tác động đến hoạt động sản xuất nông nghiệp thôn Bản Qua 

5.3. Các tác động môi trường khác 

a. Trong giai đoạn xây dựng 

 - Tác động đến hệ sinh thái, cảnh quan do làm thay đổi mục đích sử dụng đất. 

 - Tác động đến kinh tế - xã hội do làm thay đổi sinh kế của hộ dân, tập trung 

đông công nhân bị ảnh hưởng trong quá trình xây dựng. 

 - Tác động giao thông khu vực. 

 - Các rủi ro, sự cố như: Tai nạn lao động, tai nạn giao thông, sự cố cháy nổ, sự 

cố do thiên tai. 

b. Trong giai đoạn vận hành 

 - Sự cố sạt lở vỡ đập 

 - Sự cố sụt lún công trình 

 - Sự cố thấm nước qua đập. 

 - Sự cố cháy nổ 

 … 

VI. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu tới môi trường 

6.1. Công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ, quản lý chất thải rắn thông thường 

a) Chất thải rắn trong quá trình thi công 

* Chất thải rắn xây dựng 

Tận dụng triệt để các loại phế liệu xây dựng: đắp đường thi công và đường vận 

hành, đắp bờ kênh; Đắp và gia cố tại các tuyến công trình có nguy cơ trượt lở... Đối 

với loại chất thải như sắt vụn và bao bì carton, sắt thép dư thừa từ xưởng cơ khí giao 

cho các công nhân thu gom, tái sử dụng hoặc bán lại cho các cơ sở thu mua phế liệu. 

Dự án bố trí 04 bãi thải với diện tích 2,25 ha, đảm bảo trữ đủ khối lượng đất đá 

thải của dự án, cụ thể: 

- Khu phụ trợ 1 (cụm đầu mối): Bãi thải diện tích 0,74 ha 

- Khu phụ trợ 2 (nhà máy, cửa hầm ra, hầm phụ số 1:  

 + Bãi thải khu nhà máy: 0,4 ha 

 + Bãi thải khu hầm phụ 1: 0,25 ha 

 + Bãi thải khu cửa hầm ra: 0,86 ha 

Các bãi thải này đều nằm cách xa suối Yên Hà. 



* Chất thải rắn sinh hoạt 

- Chủ đầu tư bố trí các thùng chứa rác tạm thời (thùng dung tích là 240 lít, có 

nắp) tại mỗi khu nhà ở của cán bộ công nhân và khu phụ trợ: Nhà bếp (1 thùng), khu vệ 

sinh (1thùng), xung quanh khu nhà ở (2 thùng). Rác thải sinh hoạt được công nhân thu 

gom, phân loại và xử lý tại khu vực chôn lấp rác thải sinh hoạt hiện có của nhà máy. 

b) Chất thải rắn trong quá trình vận hành 

Bố trí các thùng thu gom rác ngay tại mỗi khu vực, bao gồm khu vực nhà máy, 

khu vực văn phòng hành chính, khu vực nhà ở tập thể của công nhân vận hành: loại 

thùng đựng rác có dung tích nhỏ (loại 50 ÷ 60 lit).  

Riêng đối với khu vực nhà bếp, chất thải rắn tại khu vực nhà bếp chủ yếu là các 

loại chất thải hữu cơ như rau, củ, quả, thức ăn thừa, các loại bao bì đựng thực phẩm, 

các loại chai, lọ, vỏ đồ hộp đựng thực phẩm… Bố trí các thùng đựng rác có thể bằng 

nhựa hoặc bằng kim loại. Dung tích của mỗi thùng có thể từ 120 ÷ 160 lit. 

Các chất thải này được phân loại và thu gom xử lý như sau: 

+ Thu gom rác hữu cơ dễ phân hủy: Thu gom riêng vào vật dụng chứa rác cho 

các hộ gia đình gần khu vực nhà máy để tận dụng làm phân compost. 

+ Thu gom rác tái chế: Rác tái chế được tách riêng và đựng trong túi nilon hoặc 

túi vải để bán lại cho cơ sở tái chế. 

+ Thu gom rác không tái chế: Sử dụng biện pháp chôn lấp.  

 Hố chôn lấp rác thải có kích thước 2x2x1m (số lượng 2), được bố trí xa nguồn 

nước, xa khu nhà ở của cán bộ công nhân viên. 

Vị trí chôn lấp: đặt sau lưng khu vực nhà điều hành (01 hố), khu vực nhà ở công 

nhân nhà máy (01 hố). 02 hố chôn này cách khu ở khoảng 20m, và cách bờ suối Yên 

Hà khoảng 150m. 

Bùn cặn từ hệ thống bể tự hoại định kỳ sẽ được hút định kỳ 12 tháng/lần và 

thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý đúng nơi quy định. 

6.2. Công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ, quản lý chất thải nguy hại 

Toàn bộ lượng CTNH được thu gom phân loại và lưu giữ vào thùng phuy 200l, 

can nhựa 20lít, bao bì PE2 dán mã CTNH và đặc tính độc hại của từng loại CTNH 

theo quy định rồi thu gom về xưởng bảo dưỡng, diện tích kho chứa 0,2 ha. Đây là kho 

kín dùng chứa những vật tư có giá trị lớn chịu tác động của nhiệt độ và độ ẩm không 

khí, các thiết bị điện, các phụ tùng thay thế. Kho kín có kết cấu bao che bằng gạch, nền 

láng vữa xi măng, trần cót ép lợp tôn, khẩu độ 12m, 15m, 18m. 

6.3. Về xử lý bụi, khí thải 

a) Xử lý bụi, khí thải trong quá trình thi công: 



* Giảm thiểu tác động bụi và khí thải từ quá trình san nền, đào đắp, bốc dỡ, 

lưu giữ nguyên, vật liệu 

Thực hiện đúng quy trình bốc xếp nguyên vật liệu, bốc xúc đất đá. Bốc xúc theo 

thời điểm nhất định trong ngày. Che chắn tạm thời để hạn chế sự lan tỏa bụi, khí thải 

sang các khu vực xung quanh, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Phun nước 

tưới ẩm các khu vực đào đắp đất đá, xung quanh các kho chứa nguyên vật liệu, trạm 

trộn bê tông, tuyến đường nội bộ, đường thi công. 

Tần suất: Những ngày trời hanh, khô và nắng nóng tần suất tưới nước 2 

lần/ngày. Đối với những ngày thời tiết mát mẻ tưới nước 1 lần/ngày.  

* Giảm thiểu tác động bụi và khí thải từ quá trình vận chuyển, hoạt động của 

máy móc thi công: 

Xe vận chuyển nguyên vật liệu không chở quá tải, nắp được đóng kín và che bạt 

trên đỉnh tránh rơi vãi vật liệu làm phát tán bụi ra môi trường. Hạn chế tập trung xe 

vận chuyển cùng lúc và hoạt động vào các giờ cao điểm. Hạn chế tốc độ lái xe, tốc độ 

lưu thông tối đa trên tuyến đường dự án là 10 - 15 km/h. 

Phun nước tưới ẩm quãng đường vận chuyển tại những khu vực có đông dân 

cư. Tần suất những ngày trời hanh, khô và nắng nóng: 2 lần/ngày; ngày mát mẻ: 1 

lần/ngày.  

Vệ sinh kỹ bánh xe trước khi xe ra khỏi công trường.  

* Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải trong quá trình nổ mìn 

Trong quá trình thi công phá đá bằng phương pháp nổ mìn, đơn vị nhà thầu sẽ 

thực hiện đúng và đầy đủ về các biện pháp kỹ thuật trong công tác nổ mìn và yêu cầu 

đơn vị nổ mìn thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định. 

Việc nổ mìn phải được bóc tầng phủ sạch trước khi nổ mìn nhằm hạn chế thấp 

nhất lượng bụi phát tán vào không khí. Sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến, loại thuốc 

nổ phát thải ít khí độc hại ra môi trường. 

* Biện pháp giảm thiểu bụi từ trạm trộn bê tông 

Lựa chọn trạm trộn bê tông số cách nhà dân gần nhất về phía thượng lưu >1km 

được đặt tại vị trí cuối hướng gió. Thực hiện phun ẩm nguyên vật liệu cát, đá dăm để 

giảm bụi. 

b) Xử lý bụi, khí thải trong quá trình vận hành: 

- Đối với các hoạt động giao thông 

Giáo dục ý thức tham gia giao thông của cán bộ, công nhân vận hành. Bê tông 

hóa toàn bộ tuyến đường giao thông trong và ngoài công trình thủy điện. Thường 

xuyên vệ sinh đường giao thông trong khu vực Nhà máy để giảm thiểu bụi phát tán 



vào môi trường không khí. Không thực hiện việc vận chuyển nguyên liệu, vật tư ra vào 

Nhà máy, TBA vào các giờ cao điểm. 

- Đối với hiện tượng nhiễm điện không khí 

Đảm bảo điện lưới Quốc gia cách khu vực sinh sống của dân cư một khoảng an 

toàn. Khu vực quản lý điều hành của nhà máy cũng được tính toán và bố trí cách trạm 

phân phối điện ngoài trời một khoảng cách an toàn nhằm hạn chế tối đa các tác động 

do hiện tượng nhiễm điện trong không khí gây ra. 

6.4. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác:  

- Bố trí khoảng cách giữa các máy móc, thiết bị có độ ồn lớn hợp lý. Thường 

xuyên bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ các máy móc, thiết bị để đảm bảo máy luôn trong 

tình trạng hoạt động tốt. Tổ chức làm việc theo 3 ca, 5 kíp để giảm tác động; Trang bị 

thiết bị tránh tiếng ồn cho công nhân làm việc. 

- Trồng cây xanh tại khu vực nhà điều hành, khu Nhà máy và các khu vực đất 

trống thích hợp để hạn chế tiếng ồn phát tán, làm đẹp cảnh quan môi trường. 

- Lắp đặt các tấm đệm làm bằng cao su hoặc xốp cho các thiết bị nhằm làm 

giảm chấn động do thiết bị gây nên. Đúc móng máy đủ khối lượng (bê tông mác cao), 

tăng chiều sâu móng, đào rãnh đổ cát khô hoặc than củi để tránh rung theo mặt nền. 

- Các quạt, bơm đều nằm ở bệ bê tông riêng biệt dưới tầng trệt, không liên kết 

vào khung, sàn nhà nên tránh rung động phát ra tiếng ồn. 

VII. Chương trình quản lý và giám sát môi trường, phương án phòng ngừa, ứng 

phó sự cố môi trường 

7.1. Chương trình quản lý và giám sát môi trường 

7.1.1. Giám sát môi trường giai đoạn thi công, xây dựng công trình 

a. Giám sát môi trường không khí 

Bảng : Nội dung giám sát môi trường không khí trong giai đoạn thi công 

1 Vị trí 
01 mẫu tại: khu vực trạm trộn bê tông. 

01 mẫu tại: khu vực xây dựng Nhà máy, đập 

2 Số lượng 02 vị trí. 

3 Chỉ tiêu giám sát 
Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, CO, SO2, NO2, bụi tổng, 

tiếng ồn, độ rung. 

4 Tần suất 3 tháng/ lần 

5 Quy chuẩn so sánh 

QCVN 05:2013/BTNMT 

QCVN 26:2010/BTNMT  

QCVN 27:2010/BTNMT  

b. Giám sát môi trường nước 



Giám sát môi trường nước: 

- Giám sát chất lượng nước mặt 

Bảng. Nội dung giám sát môi trường nước mặt trong giai đoạn thi công 

1 Vị trí 
01 mẫu tại khu vực xây dựng Nhà máy; 

01 mẫu khu vực đập đầu mối, lòng hồ dự án 

2 Số lượng 02 vị trí 

3 Chỉ tiêu giám sát 
pH, độ đục, DO, TSS, COD, BOD5, N-NH4

-, P-PO4
3-, 

coliform 

4 Tần suất 3 tháng/lần 

5 Quy chuẩn so sánh QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

- Giám sát nước thải sinh hoạt: 

Bảng . Nội dung giám sát môi trường nước thải sinh hoạt 

1 Vị trí 01 mẫu tại đầu ra nước thải sinh hoạt tại khu lán trại công nhân 

2 Số lượng 01 vị trí 

3 Chỉ tiêu giám sát pH, BOD5, COD, TSS, NH4
+, NO3

-, Cl-, Fe, Coliform, E.coli 

4 Tần suất 3 tháng/lần 

5 Quy chuẩn so sánh QCVN 14:2008/BTNMT  

- Giám sát nước thải xây dựng: 

Bảng . Nội dung giám sát môi trường nước thải xây dựng 

1 Vị trí 01 mẫu tại khu vực trộn bê tông 

2 Số lượng 01 vị trí 

3 Chỉ tiêu giám sát pH, độ đục, BOD5, COD, TSS, NH4
+, NO3

-, Cl-, Fe, Coliform 

4 Tần suất 3 tháng/lần 

5 Quy chuẩn so sánh QCVN 40:2011/BTNMT  

c. Giám sát khác 

- Giám sát tổng lượng chất thải rắn phát sinh: Chất thải rắn được giám sát hàng 

tháng, lưu chứa tại vị trí nhất định được bộ phận môi trường của Dự án định kỳ thu 

gom và xử lý chôn lấp tại bãi thải. 

- Giám sát sự sạt lở, sụt, lún tại các tuyến công trình các yếu tố kỹ thuật thi 

công, chất lượng công trình. 

- Giám sát bãi chôn lấp, vị trí đổ thải của Dự án. 

- Giám sát quá trình vận chuyển nguyên vật liệu. 

- Giám sát chế độ thuỷ văn, sự biến đổi dòng chảy; Hiện tượng ngập lụt. 

- Giám sát sự cố, rủi ro có thể xảy ra. 



- Giám sát thu dọn lòng hồ: Giám sát thu dọn lòng hồ được thực hiện trong suốt 

quá trình thi công trước khi tích nước hồ; Thu dọn cây tạp và cây trồng lâu năm;San 

lấp, vệ sinh chuồng trại. 

Tần suất giám sát: Liên tục trong quá trình thi công Dự án. 

- Kinh phí giám sát được tính cho một đợt quan trắc, dựa vào Thông tư 

08/2014/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài Chính về việc quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế. 

Tổng kinh phí giám sát môi trường giai đoạn thi công khoảng 50.000.000 đồng. 

7.1.2. Giám sát môi trường giai đoạn vận hành công trình 

* Đối với quan trắc định kỳ nước thải:  

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 111 Luật Bảo vệ môi trường 2020, điểm b 

khoản 1 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, dự án thủy điện Yên hà, phát 

sinh nước thải không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường, phát sinh nước thải quy mô lớn ra môi trường (từ 500 m3/ngày đến 

1.000 m3/ngày) do đó không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc định kỳ nước 

thải. 

* Đối với quan trắc định kỳ bụi và khí thải:  

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 112 Luật Bảo vệ môi trường 2020, khoản 3 

Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, dự án thủy điện Yên Hà không thuộc loại 

hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường có lưu lượng 

xả thải lớn ra môi trường (từ 50.000 m3/giờ trở lên) do đó không thuộc đối tượng phải 

thực hiện quan trắc định kỳ bụi và khí thải. 

* Giám sát các chế độ thủy văn, dòng chảy 

Việc theo dõi các chỉ tiêu khí tượng, thủy văn dòng chảy tại khu vực được thực 

hiện theo đề chương trình bày tại bảng: 

Bảng  Đề cương giám sát thủy văn, dòng chảy 

Mục đích 
Giám sát tác động của chế độ vận hành thủy điện đến chế độ 

thủy văn, dòng chảy, chất lượng nước sông Chảy 

Vị trí 

03 vị trí: 

- Tại sông vùng thượng lưu tuyến đập 

- Tại hồ chứa 

- Tại sông vùng hạ lưu Nhà máy thủy điện 

Tần suất 6 tháng/lần 



Chỉ tiêu 

- Lượng mưa 

- Lượng nước dự trữ trong hồ chứa 

- Lưu lượng dòng chảy 

- Tổng lượng bùn cát 

- Sự biến đổi dòng chảy 

- Cường độ, tần suất xuất hiện lũ 

- Quy mô, mức độ xói lở bờ và lòng sông 

Phương pháp - Thu thập số liệu từ lưới trạm khí tượng – thủy văn khu vực 

Báo cáo 

Các số liệu kết quả giám sát định kỳ được đánh giá, cập nhật, 

và lập báo cáo gửi về các cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra 

và giám sát. 

* Giám sát an toàn đập 

Việc giám sát an toàn đập được thực hiện theo đề cương, trình bày tại bảng: 

Bảng. Đề cương giám sát an toàn đập 

Mục đích 
Giám sát tác động của rủi ro, sự cố trong quá trình hoạt động vận 

hành tuyến đập và hồ chứa 

Vị trí 01 vị trí: Tại đập chính  

Tần suất 6 tháng/lần  

Chỉ tiêu 

- Độ thấm nước qua đập 

- Độ biến dạng đập 

- Áp lực nước 

- Quan trắc địa chấn, địa động lực công trình 

- Quan trắc hiện tượng nứt đất, trượt lở đất 

- Độ chuyển vị ngang công trình 

- Độ dốc công trình 

Phương pháp 
Thực hiện chương trình giám sát, quản lý an toàn đập bằng hệ 

thống quan trắc tự động bằng các thiết bị chuyên dụng. 

Báo cáo 
Các số liệu kết quả giám sát định kỳ được đánh giá, cập nhật, và lập 

báo cáo gửi về các cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra và giám sát. 

7.2. Phương án phòng ngừa úng phó sự cố môi trường 

7.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khi vận hành hồ chứa 

Tuân thủ quy trình quản lý, bảo vệ an toàn đập hồ chứa nước theo quy định tại 

Quyết định 13/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai ngày 08/3/2016 về ban hành 

quy định về quản lý, bảo vệ an tòan đập hồ chứa nước và khai thác tổng hợp tài 

nguyên môi trường các vùng lòng hồ chứa nước thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai. 

Thực hiện đúng quy trình vận hành hồ chứa hoặc liên hồ chứa được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các quy 

định về điều tiết nước để đảm bảo an toàn đập, hồ chứa. 

Giảm thiểu tác động tới chất lượng nước hồ: Nạo vét vệ sinh lòng hồ chứa trước 

khi tích nước; có biện pháp kiểm soát các loại phân bón cho cây trồng trên bề mặt phía 



thượng du hồ chứa. Khai thác và sử dụng hợp lý nước hồ phục vụ nuôi trồng thủy sản, 

tránh gây ô nhiễm nguồn nước do thức ăn thừa. 

Biện pháp chống xói mòn và giảm bồi lắng lòng hồ:  

+ Tăng tỷ lệ che phủ rừng bằng biện pháp trồng cây hai bên bờ sông chống sạt 

lở: trồng tre hoặc xây dựng công trình kè lát mái bờ hồ.  

+ Nạo hút lòng sông vùng cửa vào thượng lưu hồ và lòng hồ, chống hiện tượng 

bồi lắng bùn cát lấp dòng chảy từ thượng lưu vào hồ. 

+ Xây dựng các bể lắng bùn cát vùng thượng lưu hồ làm giảm lượng bùn cát lơ 

lửng từ thượng lưu đổ vào hồ. 

+ Kiểm soát chặt chẽ việc khai thác quặng trong lưu vực hồ chứa. 

+ Nâng cao chất lượng quản lý lòng hồ. 

7.2.2. Vận hành công trình điều tiết lũ 

  Điều 6. Quy định về thời kỳ lũ 

Để đảm bảo an toàn chống lũ và phát điện, quy định thời kỳ vận hành trong 

mùa lũ từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 31 tháng 10 hàng năm. 

 Điều 7. Điều tiết hồ trong thời kỳ mùa lũ 

 1. Nguyên tắc cơ bản: duy trì mực nước hồ ở cao trình mực nước dâng bình 

thường 535,00 m bằng chế độ xả nước qua các tổ máy phát điện, tự tràn qua tràn tự do, 

vận hành cống xả cát. 

 2. Trong mọi vận hành bình thường từ thời điểm lũ vào hồ đến khi đạt đỉnh, 

tổng lưu lượng xả qua các tổ máy phát điện, cống xả cát và đập tràn không được lớn 

hơn lưu lượng tự nhiên vào hồ. 

 3. Lưu lượng lũ vào hồ phải được ưu tiên sử dụng để phát công suất tối đa có 

thể được của nhà máy thủy điện, phần lưu lượng lũ còn lại tự xả qua đập tràn tự do khi 

mực nước hồ vượt quá cao trình mực nước dâng bình thường 535,00m.  

          4. Sau đỉnh lũ, khi mực nước hồ giảm dần và đạt đến mực nước dâng bình 

thường 535,00 m, tiến hành điều chỉnh lưu lượng xả qua nhà máy thủy điện theo chế 

độ điều tiết ngày đêm. 

 5. Khi mực nước hồ Yên Hà đã đạt mực nước lũ thiết kế ở cao trình 538,80m 

mà dự báo lũ thượng nguồn tiếp tục lên, mực nước hồ có thể vượt cao trình kiểm tra 

539,80m, Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thăng Long phải triển khai các biện 

pháp đảm bảo an toàn công trình đồng thời báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng, chống 

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai để kịp thời chỉ đạo và thông báo cho chính 

quyền địa phương phổ biến đến nhân dân vùng hạ du có biện pháp chống lũ, đảm bảo 

cho người và tài sản phía hạ lưu. 



 Điều 8. Vận hành cống xả cát 

1. Nguyên tắc cơ bản: đảm bảo xả bùn, cát trong hồ khi cần thiết và hạ thấp 

mực nước hồ trong trường hợp sửa chữa, sự cố. 

2. Cửa van cống xả cát mở và đóng theo tiến trình của vít điện. 

3. Trong quá trình vận hành xả bùn, cát không để mực nước hồ hạ xuống dưới 

cao trình mực nước chết. 

4. Trước khi vận hành mở cửa van cống xả cát để xả bùn, cát, Công ty cổ phần 

tập đoàn xây dựng Thăng Long phải thông báo trước 02 giờ đến Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lào Cai, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai và Ủy 

ban nhân dân huyện Lào Cai. 

 Điều 9. Hiệu lệnh đóng mở cống xả cát và vận hành phát điện 

 1. Khi cống xả cát đang ở trạng thái đóng hoàn toàn: 30 phút trước khi xả, kéo 3 

hồi còi, mỗi hồi còi dài 30 giây. 

 2. Khi cống xả cát kết thúc xả nước xuống hạ lưu thì kéo 1 hồi còi dài 30 giây. 

 3. Trước khi xả nước qua các tổ máy phát điện kéo 2 hồi còi, mỗi hồi còi dài 20 

giây và cách nhau 10 giây. 

 4. Khi xảy ra các trường hợp đặc biệt cần phải xả nước khẩn cấp để đảm bảo an 

toàn công trình: kéo 05 hồi còi, mỗi hồi còi dài 30 giây và cách nhau 05 giây, sau khi 

kết thúc hiệu lệnh mới được phép xả. 

5. Ngoài các hiệu lệnh thông báo theo quy định từ Khoản 1 đến Khoản 4 Điều 

này, phải thông báo qua hệ thống cảnh báo đã lắp đặt phía hạ du công trình được quy 

định tại Khoản 10 Điều 15 của Quy trình này 

 Điều 10. Thông số, đối tượng và thời gian quan trắc, tính toán 

1. Công ty Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thăng Long có trách nhiệm thực 

hiện việc quan trắc, thu thập thông tin, dữ liệu về khí tượng thủy văn theo quy định tại 

khoản 2, Điều 9, Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2008 của 

Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ 

chứa thủy điện, thủy lợi và quan trắc đập theo quy định tại Điều 5 Thông tư 

34/2010/TT-BCT Quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện. 

2. Những thông số, đối tượng phải tiến hành quan trắc, tính toán và thời gian 

quan trắc, tính toán tương ứng với mực nước hồ được quy định như sau.  

Bảng thông số, đối tượng và thời gian quan trắc 

Tên thông số, đối tượng 

quan trắc, tính toán theo 

Thời hạn quan trắc (số giờ/ lần) 

Lưu Lưu Cao trình Cao trình Tình trạng 



mực nước hồ lượng vào 

hồ 

lượng xả 

qua tràn 

và cống 

xả cát 

mực nước 

hồ 

mực nước 

hạ lưu 

đập tràn 

công trình 

Mực nước hồ  < 535 m 6 6 6 6 12 

Mực nước hồ  ≥ 535 m 

và  < 538,80 m 
1 1 1 1 6 

Mực nước hồ  ≥ 538,80 

m  
0,25 0,25 0,25 0,25 4 

7.2.3. Vận hành công trình điều tiết nước phát điện và đảm bảo dòng chảy tối thiểu 

Điều 11. Quy định về thời kỳ mùa kiệt 

Để đảm bảo vận hành công trình điều tiết nước phát điện và đảm bảo dòng chảy 

tối thiểu, quy định thời kỳ vận hành trong mùa kiệt từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 

tháng 5 năm sau. 

Điều 12. Vận hành công trình đảm bảo dòng chảy tối thiểu 

1. Việc vận hành công trình phải đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu ở khu vực 

hạ du hồ chứa theo quy định tại Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 

2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường 

các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, với lưu lượng được xác định trong giấy phép khai 

thác, sử dụng tài nguyên nước do cấp có thẩm quyền cấp. 

2. Nguyên tắc vận hành: việc vận hành duy trì dòng chảy tối thiểu ở khu vực hạ 

du hồ chứa thuỷ điện Yên Hà thông qua xả nước qua ống xả nước môi trường đặt 

trong thân đập. 

Điều 13. Chế độ làm việc và vận hành phát điện của nhà máy thủy điện Yên Hà  

1. Nguyên tắc chung: phải tuân thủ phương thức điều độ của cơ quan điều độ hệ 

thống điện có quyền điều khiển. 

2. Nếu trong trường hợp vận hành xả lũ mà mực nước hồ vượt quá cao trình 

mực nước dâng bình thường, ưu tiên phát điện với lưu lượng lớn nhất có thể qua tua 

bin.  

3. Khi mực nước hồ đang ở cao trình mực nước dâng bình thường 683,00m mà 

lưu lượng đến hồ lớn hơn hoặc bằng lưu lượng thiết kế nhà máy, ưu tiên phát điện với 

lưu lượng lớn nhất có thể qua tua bin, lưu lượng còn lại sau khi phát điện phải tự tràn 

qua tràn tự do. 



4. Khi mực nước hồ nằm trong khoảng từ cao trình mực nước chết đến dưới cao 

trình mực nước dâng bình thường: 

 a) Trong trường hợp lưu lượng về hồ lớn hơn lưu lượng thiết kế nhà máy, theo 

nhu cầu thực tế, phát điện với lưu lượng theo khả năng điều tiết nước của hồ chứa để 

tận dụng tối đa lưu lượng nước đến hồ tăng khả năng phát điện, giảm xả thừa. 

b) Trong trường hợp lưu lượng về hồ lớn hơn lưu lượng tối thiểu cho phép của 

một tua bin và nhỏ hơn hoặc bằng lưu lượng thiết kế nhà máy, theo nhu cầu thực tế, 

phát điện với lưu lượng bằng hoặc lớn hơn lưu lượng tối thiểu cho phép của một tua 

bin. 

c) Khi mực nước hồ lớn hơn cao trình mực nước chết mà lưu lượng về hồ nhỏ 

hơn lưu lượng tối thiểu cho phép của một tua bin, theo nhu cầu thực tế, phát điện với 

lưu lượng bằng hoặc lớn hơn lưu lượng tối thiểu cho phép của một tua bin. 

d) Khi mực nước hồ đang ở cao trình mực nước chết mà lưu lượng về hồ nhỏ 

hơn lưu lượng tối thiểu cho phép của một tua bin, nhà máy ngừng phát điện. 

5. Trong trường hợp nhà máy dừng phát điện, phải vận hành công trình để đảm 

bảo duy trì dòng chảy tối thiểu ở hạ du theo quy định tại Điều 11. 

Điều 14. Các yêu cầu khác 

1. Khi khu vực hạ du của công trình thủy điện Yên Hà có nhu cầu lượng nước 

xả, khác với quy định tại Quy trình này thì cơ quan có nhu cầu phải xin ý kiến bằng 

văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, 

Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thăng Long và các cơ quan có nhu cầu thống nhất 

về lưu lượng, kế hoạch thời gian xả nước, Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thăng 

Long thông báo ngay cho Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia để phối hợp, bố 

trí kế hoạch huy động phát điện nhà máy thủy điện Yên Hà đảm bảo tối ưu hiệu quả sử 

dụng nước, đồng thời tổ chức thực hiện và thông báo cho Bộ Công Thương để theo 

dõi, chỉ đạo. 

2. Trong trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước, ô nhiễm nguồn nước nghiêm 

trọng khác trên lưu vực sông, Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thăng Long phải 

tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2008 

của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ 

chứa thủy điện, thủy lợi. 

7.2.5. Quy định trách nhiệm và tổ chức vận hành 

Điều 15. Trách nhiệm của Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng 

Thăng Long. 

1. Ban hành và thực hiện lệnh vận hành công trình theo quy định trong Quy 



trình này. 

 2. Trường hợp xảy ra những tình huống bất thường hoặc sự cố, Tổng giám đốc 

Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thăng Long phải triển khai ngay các biện pháp 

ứng phó phù hợp, kịp thời; đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Ban Chỉ 

huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, Sở Công Thương tỉnh 

Lào Cai và thông báo cho Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn và nhân dân ở phía 

thượng, hạ lưu công trình thủy điện Yên Hà để kịp thời phối hợp, có ứng phó cần thiết. 

3. Trước khi xả lũ khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho công trình đầu mối, phải 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai để chỉ đạo chống lũ 

cho hạ du, đồng thời báo cáo Bộ Công Thương, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai và 

thông báo cho Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn, Chủ đập ở phía thượng, hạ lưu công 

trình thủy điện Yên Hà để kịp thời phối hợp, có ứng phó cần thiết. 

 4. Sau mùa lũ hàng năm, lập báo cáo tổng kết gửi Bộ Công Thương, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lào Cai, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh 

Lào Cai, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai về việc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa 

thủy điện Yên Hà, đánh giá kết quả khai thác, tính hợp lý, những tồn tại và nêu những 

kiến nghị cần thiết. 

5. Thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống lụt, bão (sau đây viết tắt là BCH-

PCLB) công trình thủy điện Yên Hà. Cơ cấu thành phần của BCH-PCLB công trình 

thủy điện Yên Hà tối thiểu như sau: 

a) Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thăng Long - Trưởng 

ban: chỉ đạo và chịu trách nhiệm chung. 

b) Phó Trưởng ban: thay Trưởng ban khi Trưởng ban vắng mặt. 

c) Các ủy viên phụ trách kỹ thuật, vận hành, sửa chữa và hành chính. 

d) Đại diện cơ quan phòng, chống lụt, bão tại địa phương: ủy viên. 

6. Trước ngày 15 tháng 5 hàng năm, phải lập Báo cáo hiện trạng an toàn đập 

gửi Sở Công Thương tỉnh Lào Cai và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Lào Cai để theo dõi, quản lý theo quy định. 

7. Định kỳ không quá 7 năm, kể từ năm thứ 2 tính từ ngày hồ chứa tích nước 

lần đầu đến mực nước dâng bình thường hoặc kể từ lần tính toán cập nhật gần nhất, 

phải tổ chức tính toán lại dòng chảy lũ đến hồ chứa, kiểm tra khả năng xả lũ của hồ 

chứa theo tiêu chuẩn thiết kế đập hiện hành, trên cơ sở cập nhật tài liệu quan trắc khí 

tượng thủy văn và các thay đổi về địa hình, địa mạo, độ che phủ của thảm thực vật trên 

lưu vực hồ chứa, lập hồ sơ báo cáo cơ quản quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, 



phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2007 

của Chính phủ về quản lý an toàn đập. 

8. Giám sát quá trình khai thác sử dụng nước tại hồ chứa và khu vực hạ lưu 

công trình thủy điện Yên Hà chịu ảnh hưởng của việc vận hành hồ chứa; hàng năm lập 

kế hoạch điều tiết nước hồ chứa và tổ chức thông báo kế hoạch điều tiết nước theo quy 

định tại Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ về 

quản lý, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi. 

9. Trước mùa lũ hàng năm, lập hoặc cập nhật bổ sung phương án phòng phòng, 

chống lụt, bão đảm bảo an toàn đập trình Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt. 

10. Lắp đặt hệ thống cảnh báo phía hạ du công trình thủy điện Yên Hà để thông 

báo đến người dân phía hạ du trong quá trình vận hành xả lũ qua đập tràn, cống xả cát 

và phát điện nhà máy thủy điện Yên Hà. 

 Điều 16. Trách nhiệm của Trưởng BCH-PCLB công trình thủy điện Yên Hà 

1. Chịu trách nhiệm về công tác phòng chống lụt bão cho công trình và hạ du, 

cụ thể: 

a) Tổ chức thu thập, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến khí tượng thủy văn. 

b) Kiểm tra tình trạng công trình, thiết bị, tình hình sạt lở vùng hồ và có các 

biện pháp khắc phục kịp thời các hư hỏng để đảm bảo tình trạng, độ tin cậy làm việc 

bình thường, an toàn của công trình và thiết bị. 

c) Thi hành lệnh đóng, mở cửa van cống xả cát. Trong trường hợp lệnh đóng, 

mở cửa van cống xả cát trái với quy định trong quy trình này, phải báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lào Cai xem xét, quyết định. 

d) Tổ chức, huy động lực lượng trực, sẵn sàng triển khai công tác khi cần thiết. 

2. Tổ chức việc kiểm tra, đánh giá toàn bộ thiết bị, công trình và nhân sự, lập kế 

hoạch xả và tích nước hồ chứa, cụ thể đề cập đến các vấn đề sau:  

a) Tình trạng làm việc của các công trình thủy công và hồ chứa. 

b) Công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị chính, phụ và công trình liên quan đến 

công tác vận hành chống lũ. 

c) Các thiết bị, bộ phận công trình liên quan tới đảm bảo vận hành an toàn các 

tổ máy phát điện. 

d) Các nguồn cung cấp điện (kể cả nguồn điện dự phòng). 

đ) Phương án và các phương tiện thông tin liên lạc. 

e) Các nguồn vật liệu dự phòng, phương án huy động nhân lực, các thiết bị và 

phương tiện vận chuyển, các thiết bị và phương tiện cần thiết cho xử lý sự cố. 

g) Các dụng cụ cứu sinh, dụng cụ bơi. 



h) Công tác tính toán, dự báo về khí tượng thủy văn; các tài liệu và phương tiện 

cần thiết cho tính toán điều tiết hồ chứa. 

i) Diễn tập và kiểm tra quy trình, kỹ thuật xả lũ cho các chức danh có liên quan 

như tính toán, đóng mở cửa van, thông báo thử. 

k) Phối hợp với các cơ quan ở địa phương của tỉnh Lào Cai để thông báo và 

tuyên truyền đến nhân dân vùng hạ du những thông tin và điều lệnh về công tác phòng 

chống lụt bão của hồ chứa thuỷ điện Yên Hà, đặc biệt là với nhân dân sinh sống gần hạ 

lưu công trình. 

3. Sau mỗi trận lũ và sau cả mùa lũ, phải tiến hành ngay các công tác sau: 

a) Kiểm tra tình trạng ổn định, an toàn của công trình, thiết bị bao gồm cả ảnh 

hưởng xói lở ở hạ lưu đập tràn. 

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương kiểm tra thiệt hại vùng hạ 

du. 

c) Lập báo cáo diễn biến lũ. 

d) Sửa chữa những hư hỏng nguy hiểm đe dọa đến sự ổn định, an toàn công 

trình và thiết bị. 

đ) Báo cáo Bộ Công Thương, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm 

cứu nạn tỉnh Lào Cai, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai kết quả thực hiện những công tác 

trên. 

4. Báo cáo cho Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, Ban Chỉ huy Phòng, 

chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn 

các số liệu về hồ chứa và nhà máy thủy điện Yên Hà của tất cả các lần quan trắc, đo 

đạc được thực hiện theo chế độ lũ và quy đinh tại Điều 8, gồm: 

 a) Mực nước thượng lưu, mực nước hạ lưu hồ. 

 b) Lưu lượng vào hồ, lưu lượng xả, lưu lượng tháo qua tuốc bin. 

 c) Dự tính khả năng gia tăng mực hồ khi tính theo lưu lượng đến hồ. 

d) Trạng thái làm việc của công trình. 

Điều 17. Trách nhiệm về an toàn công trình 

 1. Lệnh vận hành hồ chứa thủy điện Yên Hà nếu trái với các quy định trong quy 

trình này, dẫn đến công trình đầu mối, hệ thống các công trình và dân sinh ở hạ du bị 

mất an toàn thì người ra lệnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 2. Trong quá trình vận hành công trình nếu phát hiện có nguy cơ xảy ra sự cố 

công trình đầu mối, đòi hỏi phải điều chỉnh tức thời thì Tổng giám đốc Công ty cổ 

phần tập đoàn xây dựng Thăng Long có trách nhiệm xử lý sự cố, đồng thời báo cáo Bộ 

Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và 



Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai và thông báo cho Ủy 

ban nhân dân huyện Văn Bàn và nhân dân ở thượng, hạ lưu công trình để kịp thời phối 

hợp, có ứng phó cần thiết. 

  3. Tháng 4 hàng năm là thời kỳ tổng kiểm tra trước mùa lũ. Tổng giám đốc 

Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thăng Long có trách nhiệm tổ chức kiểm tra các 

trang thiết bị, các hạng mục công trình, và tiến hành sửa chữa để đảm bảo vận hành 

theo chế độ làm việc quy định, đồng thời báo cáo kết quả về Bộ Công Thương, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lào Cai, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh 

Lào Cai, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai để theo dõi chỉ đạo. 

 4. Trường hợp có sự cố công trình và trang thiết bị, không thể sửa chữa xong 

trước ngày 01 tháng 6, Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thăng 

Long phải có biện pháp xử lý phù hợp kịp thời và báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lào Cai, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, Sở 

Công Thương tỉnh Lào Cai để theo dõi, chỉ đạo và thông báo cho Chủ đập ở thượng, 

hạ lưu công trình, Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn để kịp thời phối hợp, có ứng phó 

cần thiết. 

Điều 18. Trách nhiệm của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn tỉnh Lào Cai 

1. Theo dõi diễn biến tình hình mưa lũ và việc vận hành công trình thủy điện 

Yên Hà để chỉ đạo phòng chống lũ lụt và xử lý các tình huống bất thường có ảnh 

hưởng đến an toàn hạ du. 

2. Chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt, bão huyện Văn Bàn và các địa 

phương, tổ chức liên quan phối hợp với Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thăng 

Long trong công tác phòng, chống lụt, bão và vận hành công trình thủy điện Yên Hà 

trong mùa lũ. 

3. Căn cứ vào điều kiện thực tế công trình, hạ du và dự báo tình hình thời tiết, 

dòng chảy về hồ, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh Lào Cai quyết định ban hành lệnh vận hành hồ chứa Yên Hà theo các quy định 

của Quy trình này. 

4. Phối hợp với Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thăng Long xác định vị trí 

để lắp đặt hệ thống cảnh báo phía hạ du công trình thủy điện Yên Hà trong trình vận 

hành xả lũ và phát điện nhà máy thủy điện Yên Hà. 

6. Kịp thời báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai trong 

trường hợp phát hiện những vi phạm các quy định trong Quy trình này. 

 Điều 19. Trách nhiệm của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai 



 1. Kiểm tra, giám sát Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thăng Long thực hiện 

các quy định trong Quy trình này. 

 2. Kịp thời báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai trong 

trường hợp phát hiện những vi phạm các quy định trong Quy trình này. 

Điều 20. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai 

 Chỉ đạo các cơ quan liên quan trong địa bàn tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần 

tập đoàn xây dựng Thăng Long thực hiện đúng các quy định trong Quy trình này. 

Điều 21. Phương thức thông tin, báo cáo vận hành công trình 

1. Các lệnh, ý kiến chỉ đạo, kiến nghị, trao đổi có liên quan đến việc vận hành 

và chống lũ của hồ chứa thủy điện Yên Hà đều phải thực hiện bằng văn bản, đồng thời 

bằng fax, thông tin trực tiếp qua điện thoại, chuyển bản tin bằng mạng vi tính, sau đó 

văn bản gốc được gửi để theo dõi, đối chiếu và lưu hồ sơ quản lý. 

2. Các lệnh, ý kiến chỉ đạo, kiến nghị trao đổi có liên quan đến việc vận hành và 

chống lũ của hồ chứa thủy điện Yên Hà qua điện thoại đều phải được ghi âm và thực 

hiện theo trình tự sau: 

a) Người có thẩm quyền phát lệnh vận hành công trình; 

b) Người có thẩm quyền tiếp nhận lệnh và nhắc lại lệnh đã nhận được; 

c) Người có thẩm quyền phát lệnh khẳng định lại lệnh đã ban hành. 

Điều 22. Chuyển giao trách nhiệm sử dụng, khai thác, vận hành công trình thủy 

điện Yên Hà 

1. Trong trường hợp chuyển giao trách nhiệm sử dụng, khai thác, vận hành 

công trình thủy điện Yên Hà từ Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thăng Long sang 

một đơn vị khác, các quy định về trách nhiệm của Công ty và Tổng giám đốc Công ty 

cổ phần tập đoàn xây dựng Thăng Long trong Quy trình này sẽ được quy định cho đơn 

vị và thủ trưởng đơn vị được chuyển giao. 

2. Tất cả các văn bản, hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến việc chuyển giao trách 

nhiệm sử dụng, khai thác, vận hành công trình thủy điện Yên Hà đều phải giao nộp 

một bộ cho Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai để  thống nhất theo dõi, 

chỉ đạo. 

Điều 23. Sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Yên Hà 

Trong quá trình thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Yên Hà, nếu 

có nội dung chưa hợp lý cần sửa đổi, bổ sung, Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập 

đoàn xây dựng Thăng Long, thủ trưởng các đơn vị có liên quan phải kiến nghị kịp thời 

bằng văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương để xem xét, quyết định./. 

2.2.8. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 



a) Biện pháp duy trì dòng chảy tối thiểu: Công trình thủy điện Yên Hà có sơ 

đồ khai thác là: Hồ chứa - Đường hầm - Nhà máy thủy điện. Nước được chuyển từ hồ 

chứa qua đường hầm đến nhà máy để phục vụ phát điện. Vì vậy, khi hồ chứa tích nước 

và phát điện có thể dẫn đến tình trạng sẽ có 1 đoạn suối từ hạ lưu đập lưu lượng dòng 

chảy của suối còn không đáng kể, có thể ảnh hưởng đến các hoạt động trên đoạn suối 

này. Để đảm bảo các hoạt động bình thường phía sau đập thì cần xả ra ngay sau đập 

của hồ chứa một lưu lượng tối thiểu (hay còn gọi là dòng chảy tổi thiểu). 

Để đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Luật Tài nguyên nước, khi tính toán 

thủy văn cho Dự án thủy điện Yên Hà, những người thực hiện dự án đã có điều tra, 

khảo sát thực địa kỹ lưỡng nhằm xác định các yêu cầu nước của khu giữa (từ tuyến 

đập đến nhà máy thủy điện Yên Hà). Kết quả điều tra, khảo sát cho thấy khu giữa 

không có các yêu cầu dùng nước cho sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu khác. Do vậy, 

dòng chảy tối thiểu được xác định chính là dòng chảy đảm bảo môi trường sinh thái 

thủy sinh khu vực hạ lưu đập thủy điện Yên Hà.  

Cũng qua điều tra, khảo sát thực địa thấy rằng: môi trường sinh thái thủy sinh 

hạ lưu đập không có những loại sinh vật quý hiếm hay vùng bảo tồn thiên nhiên vì vậy 

dòng chảy môi trường cần đảm bảo ở mức tối thiểu để đoạn suối sau đập không trở 

thành đoạn suối bị cạn khô. 

Xem xét, đối chiếu với một số tiêu chuẩn hiện hành và Tham khảo tiêu chuẩn 

tính dòng chảy môi trường theo tiêu chuẩn Úc và tham khảo “Dòng chảy - Cẩm nang 

dòng chảy môi trường, IUCN, 2007”. Theo phân cấp quản lý môi trường sinh thái, Cấp 

độ B (Phân cấp theo tiêu chí quản lý sinh thái): Thay đổi nhỏ so với điều kiện tự nhiên 

- mức độ rủi ro thấp đối với khu hệ sinh vật có khả năng chịu đựng kém. Ở cấp độ B 

này có thể trả về Qmt = 10%Q95% tự nhiên, vì vậy, kiến nghị lấy dòng chảy môi 

trường là:   

Qxảmt = 10% * Qnăm95% 

Dòng chảy tối thiểu (Qdctt) được xác định như sau: 

  Qdctt = Qxảmt + Qdùng hạ du;  

Trong đó: 

Qdctt: lưu lượng dòng chảy tối thiểu cần thiết cho hạ du 

Qxảmt: lưu lượng dòng chảy duy trì môi trường sinh thái ở hạ lưu đập 

Qdùng hạ du: lưu lượng tối thiểu đảm bảo cho các hoạt động ở hạ lưu đập. 

Do vậy, lưu lượng dòng chảy tối thiểu thủy điện yên hà xác định như sau: 



- Lưu lượng xả theo yêu cầu dòng chảy môi trường:  Tham khảo các tiêu hướng 

dẫn tính toán và tham khảo các công trình lân cận, Qxảmt được lấy bằng 10% của dòng 

chảy năm ứng với tần suất 95%. 

Qxảmt = 10%Qnăm95%=10% x 1,7m3/s = 0,17 m3/s. 

- Lưu lượng xả đáp ứng nhu cầu dùng nước hạ lưu: 

+ Theo hồ sơ thiết kế của công trình thủy lợi Ta Cô đã được phê duyệt, công 

trình thủy lợi Ta Cô có nhiệm vụ cấp nước tưới cho 270 ha ruộng lúa và cấp nước sinh 

hoạt cho 200 hộ dân. Lưu lượng thiết kế của thủy lợi Ta Cô được xác định và phê 

duyệt là QTaCo = 0,795 m3/s. 

+ Mặt khác khu giữa từ vị trí đập thủy điện Yên Hà tới vị trí đập thủy lợi Ta Cô 

có diện tích 5,6 km2, có lưu lượng đảm bảo với tần suất 75% (yêu cầu theo cấp thiết kế 

của đập thủy lợi Ta Cô) là 0,325 m3/s. 

Như vậy thủy điện Yên Hà còn phải xả lưu lượng thêm ngoài xả dùng môi 

trường là: Qdùng hạ du = 0,795-0,325-0,17=0,3 m3/s.   

Khi đó xác định được lưu lượng xả tối thiểu thủy điện Yên Hà: Qdctt = Qxảmt + 

Qdùng hạ du =0,17+0,3=0,47 m3/s; Kết quả dòng chảy tối thiểu này cũng phù hợp với 

dòng chảy tối thiểu trong Báo cáo bổ sung quy hoạch đã được duyệt. 

Ngoài ra, do hệ thống thủy lợi Đồng Qua (cấp cho khu tưới cánh đồng Đồng 

Qua) nằm ở hạ lưu của nhà máy thủy điện nên việc tích nước phát điện của công trình 

thủy điện Yên Hà không ảnh hưởng đến hệ thống tưới này. 

b) Bảo đảm chất lượng nước hồ, ngăn ngừa phú dưỡng hoá 

Thu dọn lòng hồ đạt yêu cầu trước khi tiến hành ngăn dòng. Thời gian đầu 

(khoảng 6 tháng đến 1 năm), khi mới tích nước hồ chứa có thể bị ô nhiễm hữu cơ gây 

mùi hôi cho khu vực kế cận hồ. Thông báo trước cho nhân dân khu vực không nên sử 

dụng nước cho sinh hoạt trong  giai đoạn này. 

 

 


