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BẢN TIN CẢNH BÁO NGẬP LỤT 
TRÊN KHU VỰC HUYỆN CHỢ MỚI VÀ TP LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG 

 

1. Hiện trạng: 

- Diễn biến mưa: Từ 13h00 ngày 20/10 đến 13h00 ngày 21/10, trên phạm vi 

huyện Chợ Mới và TP Long Xuyên xuất hiện mưa lớn, cường suất mưa tại Chợ Mới là 

43.2mm/12h và tại Long Xuyên là 47.2mm/12h, do ảnh hưởng mưa lớn đã gây ngập 

úng cục bộ ở một số nơi. 

- Diễn biến mực nước: Mực nước tại các trạm đầu nguồn sông Cửu Long tại 

Tân Châu, Châu Đốc tiếp tục lên, tính đến 09h00 ngày 21/10 cường suất mực nước 

cao nhất ngày tại trạm Tân Châu và Châu Đốc ở mức cao hơn so với ngày trước từ 

0.04-0.07m; Vùng hạ lưu sông tại Cần Thơ và Mỹ Thuận, mực nước cao nhất ngày lên 

chậm, ở mức cao hơn từ 0.02-0.03m so với ngày trước. Mực nước trên khu vực huyện 

Chợ Mới và TP Long Xuyên lên chậm, mực nước cao nhất trên Rạch Ông Chưởng tại 

Chợ Mới ở mức dưới BĐII 0.13m; trên sông Hậu tại Long Xuyên ở mức trên BĐII 

0.11m. 

2. Cảnh báo các đặc trưng ngập lụt: 

- Mực nước trên Rạch Ông Chưởng tại Chợ Mới và trên sông Hậu tại Long 

Xuyên tiếp tục lên trong những ngày tới, đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào 

khoảng từ ngày 22-23/10/2021. 

+ Mực nước cao nhất ngày 21-22/10 trên rạch Ông Chưởng tại Chợ Mới có khả 

năng ở mức từ 2.42-2.49m, dưới BĐII từ 0.08-0.01m. 

+ Mực nước cao nhất ngày 21-22/10 trên sông Hậu tại Long Xuyên có khả năng 

ở mức từ 2.36-2.44m, dưới BĐIII từ 0.14-0.06m. 

- Phạm vi ảnh hưởng: Cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập lụt, úng cục bộ một số 

vùng trũng thấp, vùng ven sông, kênh rạch, khu vực có nền đất thấp, các khu vực 

không có hệ thống đê bao, cống bững xung yếu tại huyện Chợ Mới và TP Long Xuyên 

khi mực nước lên cao kết hợp mưa lớn cục bộ. 

- Thời gian ngập lụt:  

+ Buổi sáng (từ 06h45-08h45);  

+ Buổi chiều tối (từ 18h30-21h00). 

- Độ sâu ngập lụt: từ 0.0-0.60m. 

3. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt: 

- Cấp độ rủi ro thiên tai trên Rạch Ông Chưởng tại Chợ Mới: Cấp 1 
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- Cấp độ rủi ro thiên tai trên sông Hậu tại Long Xuyên: Cấp 2 

4. Bản đồ ngập lụt: 

Bản đồ ngập lụt thành phố Long Xuyên, ứng với mực nước trên sông Hậu tại 

trạm Long Xuyên là 2.45m (dưới BĐIII 0.05m) 

 

Bản đồ mô phỏng ngập lụt là kết quả của mô hình Delta_P 

Cần chú ý theo dõi các bản tin tiếp theo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An 

Giang. 

Bản tin tiếp theo phát lúc 15h30 ngày 22/10/2021. 

Tin phát lúc: 15h30 Dự báo viên: Phan Minh Đạt 

Huỳnh Nguyễn Khánh Loan 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- BCĐ.ƯPBĐKH-PCTT&TKCN tỉnh; 

- Sở Xây dựng tỉnh An Giang; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- UBND thành phố Long Xuyên; 

- Vụ Quản lý dự báo KTTV; 

- Đài KTTV khu vực Nam Bộ; 

- Các đơn vị trực thuộc;  

- Lưu: VT, DB. 

 

 

 

 

 

Lưu Văn Ninh 
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