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Công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang ở huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) là công trình 

trọng điểm quốc gia do Bộ Nông nghiệp & PTNT làm chủ đầu tư, và được xem là một siêu 

công trình thủy lợi của miền Trung. Công trình có dung tích hồ chứa thủy lợi lớn thứ ba 

toàn quốc (775 triệu m3), chỉ sau Cửa Đạt (Thanh Hóa) và Dầu Tiếng (Tây Ninh). 

Với dung tích hồ chứa thủy lợi lớn hơn 2 lần hồ Kẻ Gỗ, công trình thủy lợi Ngàn Trươi – 

Cẩm Trang có nhiệm vụ cấp nước cho sản xuất công nghiệp, điều tiết tưới 32.585 ha đất 

nông nghiệp của 8 huyện, thị xã và gần 6.000 ha nuôi trồng thuỷ sản, kết hợp phát điện với 

công suất máy 15MW, cấp nước sinh hoạt, làm giảm lũ cho vùng hạ du, đặc biệt là vùng 

Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ; phục vụ và tạo sức bật mới trong phát triển kinh tế - xã 

hội, nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Hà Tĩnh. 

Không những thế, công trình thuỷ lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang và hệ thống đường giao 

thông bê tông đi kèm còn góp phần phát triển giao thương hàng hoá của các xã miền núi 

với miền xuôi, tạo nên hệ thống cảnh quan tươi đẹp cho vùng nông thôn của địa phương. 

Đồng thời, đây cũng là thành quả thiết thực từ việc triển khai Nghị quyết số 26 của Hội 

nghị Trung ương 8, khoá X về phát triển tam nông  

 

Đập chính Ngàn Trươi 



 
 
 

 

Đập dâng hạ du đưa nước về kênh tưới 

Ngàn Trươi có dung tích 775 triệu m3 lớn hơn gấp đôi hồ Kẻ Gỗ, là hồ chứa 
thủy lợi lớn thứ 3 của cả nước (sau các hồ Cửa Đạt và Dầu Tiếng). 
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Tháp lấy nước từ trong hồ 

Hệ thống quan trắc tự động để kiểm soát mực nước hồ 



 

 

Kênh dẫn nước và trạm thủy điện sau đập 

Vai đập và mái hạ du đập được gia cường bằng hệ thống dầm bê tông 

Từ trên đập nhìn xuống sông Ngàn Trươi. Hồ đã điều tiết lũ trên sông từ 2018 



 
 
 

 

 

Điện mặt trời đã chiếu sáng và 
giúp vận hành một số thiết bị. 

 

Hồ Ngàn Trươi còn tạo ra hệ sinh thái tự nhiên phong phú, 
đa dạng sinh học tại vùng rộng lớn quanh  hồ. 

 

Sông Ngàn Sâu  (có phụ lưu là sông Ngàn Trươi) đã an 
toàn hơn trước lũ do tác dụng điều tiết của hồ  



 

 

 

 

 
Nước về giải "cơn khát" cho vùng hạ du, giúp cây cối hoa màu xanh tốt, lúa trĩu bông  

 

Hệ thống kênh khá hiện đại với tổng chiều dài 16 km 
 


