Thy in A Vng tng x nc vi lu lng trung bình ngày t 34-37m3/s y mn và cp nc cho h du.

T ngày 13-8 n nay, khi h thy in Sông Bung 4 gim lu lng x nc v h du sông Vu Gia do tr lng tích nc ã
xung di mc nc cht hn 1m, mc nc sông Vu Gia ti Trm thy vn Ái Ngha (huyn i Lc, tnh Qung Nam) b h
thp, e da an toàn cp nc sinh hot, sn xut h du sông Vu Gia - Thu Bn. Trc tình hình ó, Công ty CP
Thy in A Vng và Trung tâm iu h thng in quc gia (A0) ã ch ng phi hp vn hành tng lu lng x nc t h thy
in A Vng v sông Vu Gia, có lúc duy trì x nc vi lu lng lên n 75m3/s trong nhiu gi.
Ông Cao Huy Bo cho hay: “Mc nc sông Vu Gia ti Trm thy vn Ái Ngha quá thp do ã nhiu ngày
không có ma. Vi dung tích nc còn li trong h khong 40 triu m3, Thy in A Vng bo m vn hành x nc n
sau ngày 31-8-2019. Nhng vi lu lng nc v h quá thp nh hin nay thì khó có nc cp cho h du n ngày
15-9-2019”.
Ông Nguyn ình Hi, Giám c Công ty TNHH MTV Khai thác thy li Qung Nam cho hay, nh ngun nc ca
sông Vu Gia t thy in A Vng mà sông Vnh in c y mn, có nc ti cho 2.000ha lúa th xã in Bàn và qun
Ng Hành Sn (100ha) và cp nc sinh hot cho thành ph Hi An.
D kin khong 10 ngày na, khi kt thúc ti cho 11.000ha lúa ca toàn h du sông Vu Gia ngun nc ca h thy
in A Vng s tp trung y mn và cp nc sinh hot.
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