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1. Diễn biến khí tượng thuỷ văn nổi bật từ tháng 06 đến 18/8/2019 

1.1. Khí tượng 

1.1.1. Bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) 

Từ giữa tháng 6/2019 đến nay đã xuất hiện 02 cơn bão và 01  T   hoạt 

động trên khu vực  iển  ông. Trong đó, cơn bão s  02 (tên qu c tế là  U ), 

cơn bão s  3 (tên qu c tế là Wipha) ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực  ắc  ộ và 

 ắc Trung  ộ và 01  T   hoạt động trên  iển  ông nhưng suy yếu và không 

ảnh hưởng đến đất liền nước ta.  ụ thể 02 cơn bão như sau: 

 ão s  2 ( UN): từ ngày 01/7, một vùng áp thấp trên khu vực phía  ông 

 ắc quần đảo  oàng Sa mạnh lên thành  T  ; t i ngày 02/7 mạnh lên thành 

bão, sáng ngày 04/7 đổ bộ vào khu vực các tỉnh từ  ải Phòng đến  am  ịnh và 

tan dần.  

 ão s  3 (Wipha): sáng 30/7, vùng áp thấp trên  iển  ông mạnh lên thành 

 T  ; sáng 31/7 mạnh lên thành bão và đến đêm 02/8 đổ bộ vào khu vực phía 

 ắc tỉnh Quảng  inh và suy yếu dần thành  T   di chuyển xu ng khu vực 

 ồng bằng  ắc  ộ và Thanh  óa và tan dần. 

1.1.2. Nhiệt độ 

 hiệt độ trung bình tháng 6, 7/2019 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm 

(TBNN) cùng thời kỳ từ 0.5-0.9°C và cao hơn 0.5-0.7ºC so với cùng thời kỳ 

năm 2018.  

 ặc biệt, năm nay bước sang tháng 6 ngoài một s  ngày còn xuất hiện nhiệt 

độ cao nhất ngưỡng 35.0º  thì vẫn còn xuất hiện đợt nắng nóng từ ngày 19-

21/6, với nhiệt độ cao nhất từ 35.2-36.0ºC; trong những ngày giữa tháng 7/2019 

vẫn còn có ngày nhiệt độ đạt mức nắng nóng 35.0ºC. 

1.1.3. Lượng mưa 

Tổng lượng mưa tháng 6 hầu hết vượt so với T    và cùng kỳ năm 2018, 

phổ biến từ 20.0-284.0mm, trạm có tổng lượng mưa tháng vượt nhiều nhất là 

trạm Lò  ạch vượt 201.0mm so với tháng 6/2018, vượt 284.7mm so với T   ; 

tháng 7 hầu hết các trạm thiếu hụt so với T    và so với cùng kỳ năm 2018, 

phổ biến từ 22.0-140.0mm. 

1.2. Thủy văn 
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Từ giữa tháng 6 đến nay, mực nước trên các trạm dọc sông  ekong từ 

trung đến hạ lưu biến đổi chậm và ở mức thấp hơn T    từ 1.0-6.0m, thấp hơn 

từ 2.0-3.0m so với cùng thời kỳ năm 2015. Tổng lượng dòng chảy về đầu nguồn 

sông  ửu Long ở mức thấp hơn từ 20-50% so với T   . 

 ực nước các sông, kênh trên địa bàn tỉnh  n  iang dao động chủ yếu 

theo thủy triều.  ầu nguồn sông  ửu Long và vùng hạ lưu sông, mực nước cao 

nhất tháng 6 ở mức xấp xỉ và cao hơn T    từ 0.15-0.55m; tháng 7/2019 ở 

mức xấp xỉ và thấp hơn T    từ 0.05-0.97m. Mực nước cao nhất tháng 6, 7 tại 

các trạm đều ở mức thấp hơn từ 0.10-2.39m so với năm 2018.  ực nước thấp 

nhất ở mức thấp hơn từ 0.05-1.00m so với cùng thời kỳ năm 2018. 

 hu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên (T LX), mực nước cao nhất tháng 

6, 7/2019 ở mức xấp xỉ TBNN và thấp hơn từ 0.05-0.65m so với cùng năm 

2018; mực nước thấp nhất ở mức xấp xỉ và thấp hơn từ 0.15-0.70m so với cùng 

kỳ năm 2018. 

Tính đến ngày 18/8/2019, mực nước cao nhất ngày ở đầu nguồn sông  ửu 

Long ở mức thấp hơn T    từ 0.86-1.44m; vùng hạ lưu sông tại  hợ  ới, 

Long Xuyên thấp hơn T    từ 0.23-0.62m; khu vực nội đồng T LX thấp hơn 

T    từ 0.74-1.45m.  ực nước cao nhất ngày ở các trạm đều thấp hơn cùng 

thời kỳ năm 2015 từ 0.20-0.65m. 

2.  Dự báo khí tượng thủy văn từ nửa cuối tháng 8/2019 đến tháng 02/2020 

2.1. Khí tượng 

2.1.1. Hiện tượng ENSO 

Theo các kết quả dự báo mới nhất về hiện tượng E SO cho thấy nhiệt độ 

mặt nước biển khu vực    O 3.4 đang có xu hướng giảm dần. Dự báo khả năng 

trạng thái El  ino sẽ dần chuyển sang pha trung tính trong 1-2 tháng tới và sẽ 

duy trì trạng thái trung tính nhưng vẫn nghiêng về pha nóng từ khoảng tháng 

10/2019 đến những tháng đầu năm 2020. 

2.1.2. Nhiệt độ 

 hiệt độ trung bình từ tháng 9-11/2019 có khả năng cao hơn so với T    

cùng thời kỳ từ 0.5-1.0°C; từ tháng 12/2019 đến tháng 02/2020 ở mức xấp xỉ 

TBNN. 

2.1.3. Lượng mưa 

Tổng lượng mưa: các tháng 8, 9, 11, 12/2019 ở mức cao hơn T    cùng 

thời kỳ từ 10-30%; các tháng 10/2019 và tháng 01, 02/2020 ở mức thấp hơn 

TBNN từ 15-30%. 

Thời kỳ kết thúc mùa mưa: có khả năng xấp xỉ hoặc sớm hơn T   , 

khoảng từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 11.  ùa mưa kết thúc sớm nhưng vẫn có 

khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng vào những tháng cu i năm 2019. 

2.1.4. Hoạt động của Bão và ATNĐ 

Dự báo từ nay đến cu i năm 2019 có khả năng mật độ bão hoạt động trên 

khu vực  iển  ông ở mức xấp xỉ T    (khoảng 7-9 cơn). Trong đó, có khoảng 
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3-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta và ảnh hưởng nhiều đến khu 

vực Trung  ộ và  am  ộ trong những tháng cu i năm 2019.  ụ thể:  

 ửa cu i tháng 8, nửa đầu tháng 9 có khả năng xuất hiện một s  nhiễu 

động và hoàn lưu xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực  ắc  iển  ông và ảnh 

hưởng đến các tỉnh  ắc  ộ và  ắc Trung  ộ; từ nửa cu i tháng 9 đến tháng 10, 

 T  /bão có khả năng ảnh hưởng chủ yếu đến khu vực Trung  ộ; tháng 11 và 

tháng 12  T  /bão ảnh hưởng đến các tỉnh Trung  ộ và  am  ộ.  

 ần đề phòng khả năng xuất hiện của những cơn bão mạnh và có quỹ đạo 

phức tạp. Tiếp tục đề phòng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy 

hiểm như dông, sét, l c, mưa đá trên phạm vi toàn tỉnh. 

2.2. Thủy văn 

 ùa lũ năm 2019 trên sông  ekong đến muộn so với T   .  iện nay, 

mực nước tại các trạm từ trung đến hạ lưu sông Mekong ở mức thấp hơn T    

từ 3.0-6.0m và đang có xu hướng tăng dần. 

 ầu nguồn sông  ửu Long, đỉnh lũ cao nhất năm tại Tân  hâu,  hâu   c 

có khả năng ở mức thấp hơn     (BĐI  ạ  Tâ  C âu: 3.50m; C âu Đốc: 

3.00m), thời gian xuất hiện vào cu i tháng 9 đầu tháng 10.  

 hu vực nội đồng T LX, mực nước cao nhất năm có khả năng ở mức thấp 

hơn     (BĐI  ạ  Xuâ  Tô: 3.00m; Tr  Tô  2.00m). Thời gian xuất hiện vào đầu 

tháng 10. 

 ạ lưu sông, trên Rạch Ông  hưởng tại  hợ  ới mực nước cao nhất năm 

có khả năng ở mức xấp xỉ     ; trên sông  ậu tại Long Xuyên ở mức     -

      (BĐII  ạ  C ợ Mớ : 2.50m; Lo   Xu ê : 2.20m), thời gian xuất hiện vào 

cu i tháng 9 đầu tháng 10. 

 ỉnh lũ năm 2019 dự báo ở mức thấp, tổng lượng dòng chảy từ thượng 

nguồn sông  ekong về khu vực  ồng bằng sông  ửu Long thiếu hụt lớn so với 

T   .  hả năng xâm nhập mặn sẽ đến sớm ngay trong các tháng cu i năm 

2019 và sẽ ở mức cao hơn, gay gắt hơn nhiều so với T   .  ác địa phương cần 

sớm có các biện pháp chủ động phòng ch ng hạn hán, thiếu nước và xâm nhập 

mặn trong mùa khô năm 2019/2020. 
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