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1. Tình hình thời tiết, thủy văn nổi bật từ tháng 9/2019 đến 15/10/2019 

1.1. Tình hình thời tiết 

1.1.1. Bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) 

 ừ giữa tháng 9 đến nay không xuất hiện bão, ATN  trên Biển  ông.  

1.1.2. Nhiệt độ 

 hiệt độ trung bình tháng 8, 9/2019 ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm 

(    ) cùng thời kỳ 0.2°  và thấp hơn từ 0.1-0.4º  so với cùng thời kỳ năm 

2018. 

1.1.3. Lượng mưa 

 ổng lượng mưa tháng 8, 9 hầu hết vượt so với  BNN và cùng kỳ năm 

2018 phổ biến từ 29.0-175.0mm; trạm có tổng lượng mưa tháng 8 vượt nhiều 

nhất là  ọng  hê (220.8mm),  úi  ập (204.8mm) và tháng 9 vượt nhiều nhất là 

 ĩnh  ia (167.0mm),  ĩnh  anh (176.0mm). Tuy nhiên, tháng 8 một s  trạm 

thiếu hụt so với cùng kỳ năm 2018 và      như  hợ  ới (58.0mm, 35.2mm), 

Vàm Nao (78.8mm, 42.8mm). 

1.2. Thủy văn 

Mực nước trên các trạm dọc sông Mekong từ hạ Lào đến  ampuchia sau 

khi lên nhanh vào những ngày cu i tháng 8 và đạt đỉnh vào đầu tháng 9, với biên 

độ lũ trong đợt này ở mức khá cao, một s  trạm đã đạt vượt mức báo động lũ, 

sau đó mực nước xu ng nhanh. 

Khu vực đầu nguồn sông Cửu Long, do ảnh hưởng của đợt lũ từ thượng 

nguồn sông Mekong, kết hợp triều cường và lượng mưa trên lưu vực nên mực 

nước lên nhanh và đạt mức trên báo động (B ) I từ 0.13-0.16m; trên sông Tiền 

tại Tân Châu là 3.63m (ngày 17/9), trên sông Hậu tại  hâu   c là 3.16m (ngày 

28/9), đây là đỉnh lũ năm 2019. 

Khu vực nội đồng  ứ giác Long Xuyên (TGLX), mực nước tại các trạm 

cũng lên nhanh và đạt đỉnh lũ năm trong tháng 9; trên kênh Vĩnh  ế tại Xuân Tô 
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là 3.37m (ngày 26/9), ở mức dưới      0.13m; trên kênh Tri Tôn tại  ri  ôn là 

1.79m (ngày 30/9), dưới     0.21m. 

Vùng hạ lưu sông, do ảnh hưởng lũ thượng nguồn kết hợp triều cường, 

mực nước trên các sông lên mức cao; trên rạch Ông Chưởng tại  hợ  ới là 

2.78m (ngày 28/9), dưới       0.22m; trên sông Hậu tại Long Xuyên là 2.68m 

(ngày 30/9), trên B     0.18m.  ỉnh lũ năm 2019 ở mức thấp, tuy nhiên kết hợp 

với đợt triều cường này đã gây ngập úng nhiều nơi trong khu vực thành ph  

Long Xuyên. Mực nước các trạm vùng hạ lưu sông tại  ĩnh Long,  ần  hơ đều 

đạt giá trị lịch sử. 

2. Dự báo khí tượng, thủy văn từ nửa cuối tháng 10/2019 đến tháng 4/2020 

2.1. Khí tượng 

2.1.1. Hiện tượng ENSO 

Dự báo khả năng E  O ở trạng thái trung tính nhưng vẫn nghiêng về pha 

nóng từ nay đến những tháng đầu năm 2020 với xác suất khoảng 75% vào cu i 

năm 2019 và giảm dần còn khoảng 55-60% vào những tháng đầu năm 2020. 

2.1.2. Nhiệt độ 

 ền nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn      từ 0.3-0.7º , nhiệt độ 

cao nhất ngày ở khoảng giá trị 33-35ºC, một s  ngày trên 35ºC, thấp nhất 21-

24ºC, tháng 12 một s  ngày nhiệt độ giảm mạnh.  

2.1.3. Lượng mưa 

 ừ nay đến cu i tháng 10 là thời kỳ chuyển mùa và kết thúc mùa mưa 

2019, thời kỳ kết thúc mùa mưa nhiều khả năng sớm hơn     , khoảng từ 

ngày 20 đến cu i tháng 10; lượng mưa nửa cu i tháng 10, tháng 11 phổ biến 

thấp hơn      từ 10-20%; tháng 12 phổ biến cao hơn      từ 10-25%; tổng 

lượng mưa trong tháng 01-3/2020 phổ biến xấp xỉ so với      cùng thời kỳ; 

tháng 4/2020, tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 10-25% so với     . 

2.1.4. Hoạt động của Bão và ATNĐ 

 ừ nay tới cu i năm 2019, s  lượng bão và      hoạt động trên  iển 

 ông có khả năng ở mức ít hơn     , khoảng 3-4 cơn, trong đó có khoảng 1-2 

cơn ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, tập trung từ khu vực các tỉnh  rung  ộ tới 

 am  ộ. 

Cần tiếp tục đề phòng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy 

hiểm như dông, sét, l c, mưa đá,... 

2.2. Thủy văn 

Mực nước sông  ekong xu ng dần và hiện đang ở mức thấp hơn TBNN 

từ 3.0-6.0m, tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông  ekong về đầu nguồn 

sông  ửu Long ở mức thiếu hụt từ 25-35% so với     . 

Mực nước cao nhất ngày khu vực đầu nguồn sông Cửu Long tại  ân 

Châu, Châu   c đang ở mức thấp hơn      từ 1.10-1.50m, thấp hơn cùng kỳ 
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năm 2015 từ 0.10-0.30m; khu vực nội đồng TGLX thấp hơn      từ 0.10-

1.24m, cao hơn cùng kỳ năm 2015 từ 0.10-0.80m. 

Trong nửa cu i tháng 10, mực nước trên sông  ửu Long chịu ảnh hưởng 

của đợt triều cường mạnh, với đỉnh triều ở mức cao, mực nước các trạm hạ lưu 

sông Hậu tại Long Xuyên có khả năng lên mức trên      từ 0.05-0.15m, trên 

rạch Ông Chưởng tại  hợ  ới ở mức trên B   từ 0.15-0.25m. Mực nước sông 

 ửu Long vẫn còn tiếp tục chịu ảnh hưởng của 2 đợt triều cường mạnh vào cu i 

tháng 11 và cu i tháng 12/2019. 

 rong mùa khô 2019/2020, khả năng xâm nhập mặn sẽ xuất hiện sớm hơn 

TBNN và kéo dài.  ác địa phương cần sớm có kế hoạch, chủ động ứng phó hạn 

hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2019/2020. 

          GIÁM ĐỐC 

-  ăn phòng  ỉnh ủy; 

-  ăn phòng    D tỉnh; 

-  ăn phòng thường trực BC . P    -PCTT&TKCN; 

-  ở  ài nguyên và  ôi trường; 

-  ở  ông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

-  ở  hông tin và  ruyền thông; 

-  ụ Quản lý dự báo     ; 

- Phòng dự báo  ài      khu vực  am  ộ; 

-     ài      tỉnh  n  iang;  

- Lưu   , D . 

 

 

 

Lưu Văn Ninh 

 




