
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

TỔNG CỤC THỦY LỢI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày  03 tháng  11  năm 2022 

BẢN TIN TUẦN 
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(Từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 03 tháng 11 năm 2022) 

  

1. Tình hình thời tiết, nguồn nước  

Tuần từ ngày 28/10 - 03/11/2022, lượng mưa tích lũy tuần phổ biến tại các 

khu vực như sau: Miền núi phía Bắc phổ biến không mưa, một vài nơi có mưa 

nhỏ, lượng mưa từ 1÷3mm; Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ không mưa.  

Dự báo tuần tiếp theo, lượng mưa phổ biến tại các khu vực. Bắc Bộ: Toàn 

vùng phổ biến không mưa hoặc lượng mưa không đáng kể, cụ thể: 

Khu vực 
Tổng lượng mưa tuần (mm) từ ngày 28/10 đến 03/11/2022 Dự báo mưa 

tuần tới (mm) Phổ biến Một số trạm mưa lớn 

Miền núi             

phía Bắc 

Phổ biến không mưa, 

một vài nơi có mưa 

nhỏ, lượng mưa từ 

1÷3mm. 

- 0÷2 

Trung du và 

Đồng bằng              

Bắc Bộ 

Không mưa. - 0 ÷4 

2. Dung tích trữ các hồ chứa thủy lợi  

Hiện tại, lượng nước trữ tại các hồ chứa như sau: 

Khu vực 

Tỷ lệ trữ so với 

dung tích thiết kế 

trung bình (%) 

So sánh với cùng 

kỳ (+/-%) 
So sánh với 

tuần trước 

(+/-%) 

Dự báo 

tuần tới  

(+/-%) 2021 2020 

Bắc Bộ 35 ÷ 100 + 16,4 + 14,5 -0,1 +0,1 

Tại khu vực Bắc Bộ, dung tích bình quân các hồ chứa thủy lợi đạt 96% 

DTTK, giảm 0,1% so với tuần trước; cụ thể theo tỉnh: Điện Biên 88%, Sơn La 

91%, Hòa Bình 99%, Yên Bái 100%, Tuyên Quang 96%, Cao Bằng 35%, Lạng 

Sơn 75%, Thái Nguyên 96%, Phú Thọ 96%, Bắc Giang 93%, Quảng Ninh 87%, 

Vĩnh Phúc 89%, Hà Nội 99%, Ninh Bình 98%. 
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