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NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG TUẦN 23-2019 

 

I. Tình hình khí tượng tuần 22-2019 (Từ ngày 01÷10/08/2019) 

1. Diễn biến thời tiết trong tỉnh:  

Trong tuần qua, An Giang chủ yếu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua 

khu vực Bắc Bộ nối với hoàn lưu bão số 3 và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển 

 ông. Trường gió tây nam khống chế khu vực có cường độ trung bình đến mạnh. 

Thời tiết trong tỉnh: phổ biến nhiều mây. Có mưa, mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa 

vừa, mưa to đến rất to và dông, trưa chiều có lúc giảm mây hửng nắng.  

Sáng 31/7, AT   mạnh lên thành bão số 3 năm 2019 và có tên quốc tế là 

WIPHA.   ến tối 01/ , bão số 3 vư t qua bán đảo  ôi Châu và đi vào ph a Bắc v nh 

Bắc Bộ tốc độ di chuyển ch m lại khoảng 5-10km/h. Tối 02/ , bão số 3 đi vào Móng 

Cái (Quảng Ninh) với cường độ cấp 7, gi t cấp 9 đến sáng sớm 03/ , bão suy yếu 

thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền các tỉnh Quảng  inh- ải Phòng. Chiều 03/ , áp 

thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực  ồng bằng Bắc Bộ. 

Tối ngày 06/8, vùng áp thấp trên Biển  ông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt 

đới.  ồi 19 giờ, v  tr  tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 11 ,0 độ 

 inh  ông, cách quần đảo  oàng Sa khoảng 550km về ph a  ông  ông  am.  ến 

chiều ngày 08/8 áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển  ông đã suy yếu thành một 

vùng áp thấp. 

2. Thời tiết nguy hiểm: không có 

3. Nhiệt độ: 

-  hiệt độ tối cao: 32.2 °C, ngày 01.    

-  hiệt độ tối thấp: 23.7°C, ngày 05.   

-  hiệt độ trung bình: 26.7°C.  

4. Lượng mưa và độ ẩm: 

- Phân bố mưa: nhiều nơi. 

- Tổng lư ng mưa tuần trung bình trên mỗi trạm: 4.3-19.5mm. 

- Tổng lư ng mưa trung bình trên toàn tỉnh: 112.1mm. 

-  ư ng mưa lớn nhất trong 24h: 75.9 mm tại trạm Long Xuyên. 
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Tân Châu 12.2 05 Khánh An 18.4 10 

Châu  ốc 28.5 05 Vĩnh  ia 39.0 10 
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Ch  Mới 24.1 02  ò  ạch 33.4 02 

Long Xuyên 75.9 10 Cô Tô 60.7 02 

Xuân Tô 31.9 10 Vọng Thê 71.5 10 

Tri Tôn 28.4 10 Vĩnh Hanh 35.9 10 

Vàm Nao 19.4 02  úi S p 61.3 10 

-  ộ ẩm trung bình 88%; thấp nhất 72%, ngày 05 tại trạm Châu  ốc. 

5. Số giờ nắng và lượng bốc hơi: 

- Tổng số giờ nắng trong tuần: 15.8 giờ. 

- Tổng lư ng bốc hơi: 21.1mm, lớn nhất 2.8mm, ngày 4 tại trạm Châu  ốc. 

- Tốc độ gió lớn nhất 7m/s, hướng Tây xuất hiện ngày 01 tại trạm Châu  ốc. 

II. Nhận định tình hình khí tượng tuần 23-2019 (Từ ngày 11÷20/08/2019) 

1. Tình hình chung:  

Trong tuần giữa tháng  : Rãnh áp thấp vắt qua Bắc bộ suy yếu, khoảng ngày 13 

thiết l p lại rãnh áp thấp nối với áp thấp nóng ph a tây phát triển mở rộng về ph a 

đông, rãnh áp thấp này đư c nối với hoàn lưu bão  ROSA trên vùng biển ph a  tây 

nam  h t Bản. Vào khoảng ngày 19-20/0  rãnh áp thấp vắt qua Bắc Bộ hoạt động 

mạnh lên nối với hoàn lưu vùng thấp trên khu vực đông- đông bắc của Philippin. 

Trên cao, áp cao c n nhiệt đới lấn tây có trục vắt qua vùng biển ngoài khơi của 

 am Bộ lấn tây trong ngày đầu tuần sau hoạt động ổn đ nh rồi suy yếu rút ra.  hoảng 

ngày 17-1 /  áp cao c n nhiệt đới lấn tây trở lại nâng dần trục lên ph a bắc. 

Do đó, thời tiết An Giang trong những ngày tới mưa có xu hướng giảm. Trong 

ngày đầu có mưa nhiều nơi có nơi có dông. Từ ngày 13-15/  mưa còn dưới ½ diện 

t ch khu vực t p trung về chiều ngày nắng.  hững ngày còn lại khu vực có mưa dông 

rải rác t p trung về trưa đến chiều tối, ngày nắng. Trong cơn dông đề phòng gió gi t 

mạnh, sét, lốc xoáy. 

2. Dự báo lượng mưa và nhiệt độ:                          

  ư ng mưa hầu hết ở mức xấp xỉ và thấp hơn TB   cùng thời kỳ.  hiệt độ 

trung bình hầu hết ở mức xấp xỉ và cao hơn TB   cùng thời kỳ. 

Tổng lư ng mưa trung bình mỗi trạm: 40-70mm.  

-  hiệt độ tối cao:  32-34
0
C. 

-  hiệt độ tối thấp:  23-25
0
C. 

-  hiệt độ trung bình: 26 - 28
0
C. 

Dự báo viên: Thụy, Mừng Duyệt bản tin:  ưu Văn  inh 

 


