ĐẬP THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 1
Giới thiệu chung

Vị trí đập Sử Pán 1 trên bản đồ tỉnh Lao Cai (trái) và trên bản đồ Việt Nam (phải)
Ngòi Bo là nhánh cấp 1 nằm phía hữu ngạn của sông Hồng, thuộc địa phận huyện Sa Pa
và Bảo Thắng của tỉnh Lào Cai. Thượng lưu của Ngòi Bo gồm các nhánh: Mường Hoa,
Nậm Cang, Séo Trung Hô và Nậm Toóng. Các nhánh trên hợp lưu tại khu vực Bản Dền
tạo nên dòng chính là Ngòi Bo, từ đây dòng Ngòi Bo có hướng chảy Tây Nam - Đông Bắc
và đổ vào sông Hồng tại Bến Đền (thuộc huyện Bảo Thắng).
Dự án thủy điện Sử Pán 1 dự kiến xây dựng và khai thác nguồn thủy năng trên dòng
chính suối Mường Hoa là đoạn thượng nguồn của sông Ngòi Bo thuộc địa phận các xã Sử
Pán, Tả Van, và Bản Hồ - Huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Khu vực xây dựng công trình nằm
cạnh đường số 4 từ Sa Pa đi Mường Bồ, cách thị trấn Sa Pa khoảng 12km. Thủy điện Sử
Pán 1 là công trình bậc trên của thủy điện Sử Pán 2 thuộc hệ thống bậc thang thủy điện
Ngòi Bo.
Lưu vực Ngòi Bo thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn, nơi có đỉnh núi Fansipan cao
3143m. Địa hình núi nơi đây có sườn rất dốc, trung bình 25o. Trên các bề mặt sườn có

nhiều đá lăn, lớp phủ thực vật thưa và mỏng, mật độ chia cắt ngang và đứng của mạng lưới
thủy văn khá cao. Lưu vực Ngòi Bo giáp với lưu vực sông Nậm Mu ở phía Bắc, lưu vực
sông Nậm Chăn ở phía Tây, lưu vực Ngòi Đương và Ngòi Đum ở phía Đông và sông Hồng
ở phía Nam
Việc đầu tư xây dựng thủy điện Sử Pán 1 là cần thiết vì những lý do sau:
Nhu cầu điện năng của Việt Nam là rất lớn, việc đầu tư xây dựng công trình sẽ bổ
sung đáng kể nguồn năng lượng cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đáp ứng yêu cầu
tăng trưởng khoảng 16  22% /năm của phụ tải cũng như là tiền đề để phát triển kinh tế
với tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm là 7 – 8%/năm.
Công trình thủy điện Sử Pán 1 với công suất lắp đặt 30MW, hàng năm sẽ cung cấp
điện lượng 116.0 (118.6) triệu kWh cho hệ thống, sẽ đáp ứng một phần nhu cầu điện năng
trong khu vực, giảm bớt tình hình thiếu hụt điện năng của hệ thống, đặc biệt là trong giờ
cao điểm.
Quy mô công trình kiến nghị trong Quy hoạch hiệu chỉnh - Báo cáo đầu tư đã khai
thác triệt để và hiệu quả nguồn tài nguyên nước, phù hợp với quy hoạch đã được Bộ Công
Thương phê duyệt, không ảnh hưởng đến các công trình khác có liên quan. Hình thức đầu
tư xây dựng công trình phù hợp với chủ trương của Chính Phủ và ngành điện.
Công trình có nhiều điều kiện thuận lợi về giao thông, tổ chức thi công cũng như
đấu nối vào hệ thống.
Hiện nay, tình hình khu vực dự án hiện tại với các cơ sở vật chất nghèo nàn và lạc
hậu. Sự ra đời của dự án sẽ tạo điều kiện thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển, cải
thiện cơ sở hạ tầng, giao thông khu vực và góp phần vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo cho
đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng dự án.
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STT
I

Thông số

Đơn vị tính

Số lượng

Hồ chứa

1

Mực nước dâng bình thường

m

930

2

Mực nước chết

m

918

3

Mực nước lũ kiểm tra tần suất P = 0,2%

m

931,5

4

Mực nước lũ thiết kế tần suất P = 1%

m

930

5

Diện tích mặt hồ
km2

0,182

Ứng với MNDBT

STT
6

Thông số

Đơn vị tính

Số lượng

Dung tích toàn bộ

106m3

2,062

Dung tích hữu ích

106m3

1,595

Dung tích chết

106m3

0,467

Dung tích hồ chứa

II

Thông số các công trình chính

1

Đập dâng
Kiểu đập

Đập vòm bê tông

Độ động đất cơ bản/Độ động đất thiết kế

6
đá Granite
biotite

Đặc tính nền móng Đập dâng

2

Cao trình đỉnh đập Đập dâng

m

932

Chiều cao đập lớn nhất

m

59,5

Tổng chiều dài đỉnh Đập

m

149,39

Đập tràn
đá Granite
biotite

Đặc tính nền móng Đập tràn
2.1

Tràn xả mặt
Cao trình ngưỡng tràn

m

926,2

Kích thước tràn nxb

m

6x9,3

m3/s

1408

m3/s .m

24,21

Lưu lượng xả
Lưu lượng chiều rộng đơn vị (P=0,2%)
Phương thức tiêu năng
2.2

Tiêu năng mũi phóng

Cống xả sâu.
Cao trình ngưỡng tràn

m

891,00

Kích thước tràn nxbxh

m

2x4x4

Lưu lượng xả

m3/s

595

Phương thức tiêu năng

Tiêu năng mũi phóng

Một số hình ảnh công trường

Tin & ảnh: Đình Nam

