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1. Nhận xét 

 rong những ngày qua, khu vực thượng nguồn sông Mekong có mưa to đến rất 

to, lượng mưa 24 giờ có nơi đạt từ 100-290mm. Do có lượng mưa lớn trên lưu vực làm 

mực nước tại các trạm trên dọc sông Mekong từ trung Lào đến  amuchia lên nhanh, 

các trạm Pakse, Strung Treng đạt vượt mức báo động lũ.  ực nước lúc 7h tại một s  

trạm chính như sau:  
 

Trạm Sông Khu vực 
Mực nước lúc 7h (m) 

03/9/2019 04/9/2019 05/9/2019 

Pakse Mekong Lào 11.94 13.06 13.75 

Stung Treng Mekong Campuchia 10.04 10.82 11.59 

Kratie Mekong Campuchia 20.30 20.89 21.67 

Phnom Penh 

(Bassac) 
Mekong Campuchia 7.79 7.92 8.19 

Mực nước cao nhất ngày 04/9/2019 trên s ng  i n tại   n  h u là 2.69m, trên 

s ng   u tại  h u   c là 2.37m, thấp hơn cùng kỳ năm 2018 từ 1.18-1.31m, thấp hơn 

mức B   từ 0.63-0.81m. 

2. Dự báo  

Mực nước các trạm thượng nguồn s ng  ekong đang lên nhanh. Mực nước 

khu vực đầu nguồn s ng  ửu Long tại   n  h u,  h u   c biến đổi ch m.  

Dự báo đến ngày 10/9/2019, mực nước cao nhất ngày trên s ng  i n tại   n 

Châu có khả năng ở mức 2.70m, trên s ng   u tại  h u   c ở mức 2.40m, sau đó 

mực nước tiếp tục lên ch m.  ến ngày 15/9/2019, mực nước cao nhất trên s ng  i n 

tại   n  h u có khả năng lên mức từ 2.90-3.00m, trên s ng   u tại  h u   c lên mức 

từ 2.60-2.70m, dưới     0.40-0.60m. 

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ng p lụt ở vùng trũng thấp và ảnh hưởng đến các 

khu vực có hệ th ng đê bao, c ng bững xung yếu. Cần chú ý theo dõi các bản tin tiếp 

theo của  ài Khí tượng Thủy văn tỉnh  n  iang.  

 

Tin phát lúc : 10h30  

Dự báo viên: Dung, Loan  gười duyệt  Lưu  ăn  inh 

 


