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1. Tình hình thời tiết, thuỷ văn nổi bật từ tháng 6 đến ngày 15/8/2020 

1.1. Tình hình thời tiết 

1.1.1. Bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) 

Từ tháng 6/2020 đến nay, đã xuất hiện 03 cơn bão hoạt động trên khu vực 

biển  ông.  ụ thể 03 cơn bão như sau: 

 ão s  01 (tên qu c tế là  uri), chiều ngày 11/6 hình thành một cơn  T   

ở vùng biển miền Trung Phi-líp-pin và di chuyển theo hướng Tây đến Tây Tây 

 ắc. Sau khi đi vào khu vực  ắc biển  ông, đến t i ngày 12/6  T   này đã 

mạnh lên thành bão. Sáng ngày 14/6 bão đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng  ông 

(Trung Qu c) và nhanh chóng suy yếu thành  T  , sau đó tan dần. 

 ão s  02 (Sinlaku):  hiều ngày 29/7 hình thành một cơn  T   ở vùng 

biển miền Trung Phi-líp-pin và di chuyển theo hướng Tây Tây  ắc. Sau khi đi 

vào khu vực  ắc  iển  ông, đến trưa ngày 01/8  T   này đã mạnh lên thành 

bão. Chiều ngày 02/8 bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào các tỉnh  inh 

Bình- Thanh  óa, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần. 

 ão s  03 (Mekkhala): Vào ngày 7/8 hình thành vùng  T   ở khu vực 

giữa  iển  ông và di chuyển theo hướng  ắc  ông  ắc, sau đó vùng áp thấp đã 

mạnh lên thành  T   vào sáng ngày 9/8.  ến sáng ngày 10/8,  T   đã mạnh 

lên thành bão và đổ bộ vào tỉnh Phúc  iến (Trung Qu c) vào sáng ngày 11/8. 

1.1.2. Nhiệt độ 

 hiệt độ trung bình các tháng 6, 7/2020 đều ở mức cao hơn trung bình 

nhiều năm (T   ) cùng thời kỳ từ 0.5-1.1°C. Nhiệt độ cao nhất tháng 6/2020 

tại trạm  hâu   c là 35.5°  (ngày 23/6), thấp hơn 0.5 cùng thời kỳ năm 2019; 

tháng 7/2020 là 35.0°  (ngày 17/7), cao hơn 0.6°C so với cùng thời kỳ năm 

2019.  

Sang nửa đầu tháng 8, do mưa nhiều nên nhiệt độ giảm, đặc biệt trong 10 

ngày đầu tháng nhiệt độ trung bình phổ biến từ 26.6-28.1°C, xấp xỉ và thấp hơn 

T    từ 0.2-1.9°C. 
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Trong tháng 6 và tháng 7/2020, trên khu vực tỉnh  n  iang vẫn còn xuất 

hiện nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35.0-35.5°C. 

1.1.3. Lượng mưa 

Tổng lượng mưa tháng 6, 7/2020 hầu hết đều thiếu hụt so với T    cùng 

thời kỳ từ 10.0-97.0mm.  ác trạm có tổng lượng mưa tháng 6/2020 thiếu hụt 

nhiều nhất là  ô Tô (96.9mm), Xuân Tô (78.7mm) và tháng 7/2020 thiếu hụt 

nhiều nhất là Xuân Tô (84.1mm), Tri Tôn (60.6mm), Vọng Thê (69.6mm).  ột 

s  trạm có tổng lượng mưa tháng 6/2020 vượt cao so với T    như trạm Tân 

 hâu (77.2mm), Vọng Thê (88.9mm) và tháng 7/2020 là trạm Vàm  ao 

(161.6mm), Tân Châu (72.0mm). 

Từ tháng 6 đến nửa đầu tháng 8, trên khu vực tỉnh  n  iang xuất hiện các 

đợt mưa lớn diện rộng:  ợt 1 (từ ngày 13-16/6/2020) với lượng mưa phổ biến từ 

10.0-65.0mm, trạm có lượng mưa ngày lớn nhất là Vĩnh  anh (65.5mm); đợt 2 

từ ngày 01-10/8/2020 với lượng mưa ngày phổ biến từ 10.0-82.0mm, các trạm 

có lượng mưa ngày lớn nhất là Tân Châu (73.9mm), Vĩnh  ia (78.0mm), Vĩnh 

Hanh (82.6mm), Vàm  ao (65.0mm), Long Xuyên (66.2mm),… 

1.2. Tình hình thủy văn 

 hu vực thượng nguồn sông  ekong từ giữa tháng 6 đến cu i tháng 

7/2020, mực nước các trạm phía dưới  ratie biến đổi chậm, hầu hết ở mức thấp 

hơn so với cùng kỳ 2019 từ 0.30-1.20m và thấp hơn so với T    từ 2.50-

7.40m. Từ đầu tháng 8/2020, do ảnh hưởng các đợt mưa lớn trên lưu vực nên 

mực nước bắt đầu lên dần.  ến ngày 15/8, mực nước tại các trạm từ Kratie đến 

Prek Kdam ở mức cao hơn từ 0.40-1.80m so với cùng kỳ năm 2019, nhưng còn 

thấp hơn từ 2.40-4.00m so với T   . 

 hu vực tỉnh  n  iang, từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 8/2020, mực nước 

trên các sông/kênh chịu ảnh hưởng chủ yếu của thủy triều, lượng nước thượng 

nguồn sông Mekong và lượng mưa nội vùng.   

 ực nước cao nhất tháng 6/2020 tại các trạm đầu nguồn sông  ửu Long và 

vùng hạ lưu sông tại  hợ  ới, Long Xuyên ở mức thấp hơn so với cùng kỳ 

2019 từ 0.10-0.30m; mực nước thấp nhất xấp xỉ cùng kỳ 2019.  hu vực nội 

đồng Tứ giác Long Xuyên (T LX), mực nước cao nhất ở mức thấp hơn từ 0.10-

0.20m so với cùng kỳ 2019; mực nước thấp nhất tháng ở mức xấp xỉ cùng kỳ 

năm 2019. 

Tháng 7/2020, mực nước cao nhất tháng tại các trạm đầu nguồn sông  ửu 

Long và vùng hạ lưu sông đều ở mức xấp xỉ cùng kỳ 2019; mực nước thấp nhất 

tháng tại các trạm ở mức cao hơn so với cùng kỳ 2019 từ 0.05-0.25m.  hu vực 

nội đồng T LX, mực nước cao nhất/thấp nhất tháng ở mức xấp xỉ và cao hơn so 

với cùng kỳ 2019 từ 0.05-0.15m. 

Từ đầu tháng đến giữa tháng 8/2020, mực nước tại các trạm trong toàn tỉnh 

tiếp tục chịu ảnh hưởng chủ yếu của thủy triều biển  ông, lượng nước thượng 

nguồn và lượng mưa trong khu vực.  ực nước tại các trạm đầu nguồn sông  ửu 
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Long và vùng hạ lưu sông ở mức thấp hơn so với cùng kỳ 2019 từ 0.05-0.35m, 

riêng tại  hánh  n ở mức xấp xỉ cùng kỳ 2019.  hu vực nội đồng T LX, mực 

nước cao/thấp nhất ở mức cao hơn so với cùng kỳ 2019 từ 0.05-0.35m.  

Tính đến ngày 15/8/2020, mực nước cao nhất ngày tại các trạm trong khu 

vực tỉnh  n  iang ở mức xấp xỉ so với cùng kỳ 2019. 

2. Nhận định xu thế thời tiết, thủy văn từ nửa cuối tháng 8/2020 đến tháng 

02/2021 

2.1. Khí tượng 

2.1.1. Nhận định xu thế ENSO 

 iện tại E SO vẫn tiếp tục trong pha trung tính. Theo dự báo của các 

Trung tâm  hí hậu trên thế giới thì E SO có khả năng chuyển sang trạng thái 

La Nina vào các tháng cu i năm 2020 và đầu năm 2021 với xác suất xảy ra 

khoảng 60%, nhưng có cường độ yếu và ít có khả năng kéo dài. 

2.1.2. Hoạt động của Bão và ATNĐ 

Dự báo từ nay đến hết năm 2020, khả năng còn khoảng 07-09 cơn bão và 

 T   hoạt động trên khu vực  iển  ông. Trong đó, có khoảng 04-05 cơn ảnh 

hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta và khả năng sẽ có 01-02 cơn ảnh hưởng đến 

 am  ộ, nhưng ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực tỉnh  n  iang. 

2.1.3. Nhiệt độ 

 hiệt độ trung bình tháng 9/2020 khả năng cao hơn T    từ 0.3-1.0°C, từ 

tháng 10-11/2020 xấp xỉ TBNN và từ tháng 12/2020 đến tháng 02/2021 thấp 

hơn T    cùng thời kỳ và thấp hơn năm 2019-2020. 

2.1.4. Tình hình mưa 

 Tổng lượng mưa từ tháng 9-12/2020 xấp xỉ và cao hơn TB   từ 5-10%. 

Trong đó, khả năng có khoảng 02-03 đợt mưa lớn diện rộng xảy ra trong tháng 9 

và tháng 10/2020. Từ tháng 12/2020 đến tháng 02/2021 xuất hiện nhiều đợt mưa 

trái mùa với tổng lượng mưa cao hơn T   . 

Cần đề phòng các đợt mưa lớn diện rộng và mưa lớn cục bộ có khả năng 

gây ngập úng; dông mạnh kèm theo t , l c, sét, mưa đá xảy ra sau các đợt giảm 

mưa. 

2.2. Thủy văn 

Từ nửa cu i tháng 8/2020, mực nước khu vực thượng nguồn sông Mekong 

lên dần, tổng lượng dòng chảy tại các trạm thượng nguồn sông  ekong từ tháng 

8-10/2020 có khả năng thiếu hụt so với T    từ 10-30%. 

Khu vực đầu nguồn sông  ửu Long: đỉnh lũ cao nhất năm tại  hánh  n, 

 hâu   c, Tân  hâu có khả năng ở mức xấp xỉ và cao hơn     (BĐI tạ  K  n  

An: 4.20m; C âu Đốc: 3.00m; Tân Châu: 3.50m). Thời gian xuất hiện đỉnh lũ 

vào cu i tháng 9. 
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 hu vực nội đồng TGLX: mực nước đỉnh lũ tại Xuân Tô có khả năng ở 

mức cao hơn    ; tại Tri Tôn ở mức xấp xỉ     (BĐI tạ  Xuân Tô: 3.00m; Tri 

Tôn 2.00m). Thời gian xuất hiện đỉnh lũ vào cu i tháng 9. 

Vùng hạ lưu sông: tại  hợ  ới trên Rạch Ông  hưởng, mực nước cao nhất 

năm 2020 có khả năng ở mức      (BĐII tạ  C ợ Mớ : 2.50m); tại Long Xuyên 

trên sông  ậu ở mức xấp xỉ       (BĐIII tạ  Lon  Xuyên: 2.50m). Thời gian 

xuất hiện vào nửa đầu tháng 10. 

Đỉn  lũ năm 2020 ở k u vực đầu n uồn sôn  Cửu Lon  có k ả năn  ở mức 

t ấp  xâm n ập mặn vùn  cử  sôn  sẽ sớm  ơn TBNN. C c đị  p ươn  cần sớm 

có kế  oạc , c ủ độn  p òn  c ốn   ạn   n v  xâm n ập mặn tron  mù  k ô 

năm 2020/2021. 
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