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KHU VỰC NAM BỘ
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A/ TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV 10 NGÀY ĐẦU THÁNG 01
(Từ ngày 11-20/02/2019)

1/ Tình hình chung:
Trong tuần đầu tháng 2, Nam Bộ chịu tác động chủ yếu bởi rìa phía tây nam áp
cao lạnh lục địa suy yếu. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ hoạt
động ổn định. Thời tiết các tỉnh Nam Bộ nằm trong trường phân kỳ gió nên không
mưa, ban ngày trời nắng, có nơi đạt mức nắng nóng.
Vùng biển phía đông: Gió đông bắc phổ biến cấp 4-5, giật trên cấp 5, biển động
Vùng biển phía tây: Gió nhẹ, biển bình thường.
2/ Nhiệt độ:
Nhiệt độ không khí trung bình khu vục miền Đông Nam Bộ phổ biến từ 27.3-28.0
độ, cao hơn TBNN từ 0.7-1.50 C,
Nhiệt độ không khí trung bình khu vục miền Tây Nam Bộ phổ biến từ 26.3-27.0
độ, cao hơn TBNN từ 0.6-1.10 C, Riêng Mộc Hóa và Vĩnh Long cao hơn 0.1- 0.3oC
Nhiệt độ cao nhất 36.60C tại Phước Long(Bình Phước) ngày 11/2, thấp nhất 19.00
C tại Phước Long ngày 11/2.
3/ Mưa:
Trong tuần khu vưc miền Đông Nam Bộ không mưa. Khu vục miền Tây Nam Bộ
riêng Rạch Giá, Cà mau có mưa
4/ Độ ẩm:
Độ ẩm không khí trung bình phổ biến 64-79%, nơi có độ ẩm trung bình cao nhất
87% tại Bạc Liêu, Thấp nhất là Biên Hòa 61%.
5/ Nắng và bốc hơi:
Tổng số giờ nắng trong tuần phổ biến trong khoảng từ 95-105 giờ, thấp nhất là Vị
Thanh (Hạu Giang) 88 giờ.
Tổng lượng bốc hơi trong tuần phổ biến trong khoảng từ 32-54mm, nơi có tổng
lượng bốc hơi cao nhất là Long Khánh (Đồng Nai) 65mm, thấp nhất Vị Thanh (Hậu
Giang) 26mm.
6/ Thời tiết nguy hiểm:
Không
B/NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG 10 NGÀY GIỮA THÁNG 2 - 2019
(Từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 02 năm 2019)

1. Tình hình chung:
ĐT: 38290092 - 38291403 Fax: 38296091

Trong tuần cuối tháng 2 các tỉnh Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có
trục ở khoảng 22-25 độ vĩ Bắc, từ ngày 23 đến ngày 24 khu vực Bắc Bộ chịu ảnh
hưởng của hội tụ gió trên mực 1500m. Sau đó, áp cao lục địa này suy yếu, di chuyển
dần sang phía đông và biến tính. Riêng các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc từ đêm 27 đến
ngày 28 chịu ảnh hưởng của hội tụ rãnh gió tây trên cao. Các tỉnh Nam Bộ nằm ở rìa
phía Tây Nam của lưỡi áp cao lục địa phân tích trên với trường gió đông bắc cường
độ yếu đến trung bình. Thời tiết Nam Bộ phổ biến rất ít mưa, ban ngày ít mây, trời
nắng, có nơi tại Đông Nam Bộ đạt mức nắng nóng. Không xuất hiện xoáy thuận
nhiệt đới.
2.Thời tiết đất liền Nam Bộ:
Thời tiết Nam Bộ rất ít mưa, chỉ có mưa xảy ra cục bộ vài nơi vào chiều tối và đêm,
ban ngày ít mây, trời nắng, có nơi đạt mức nắng nóng, độ ẩm không khí thấp,
3. Thời tiết trên vùng biển phía nam: Thời tiết tốt, tầm nhìn thông thoáng, gió đông
bắc phổ biến cấp 3-5
4. Vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau: Gió đông bắc cấp 4-5, biển có
lúc động nhẹ;
Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang- Phú Quốc: Gió đông bắc phổ biến cấp 3-4
biển bình thường.
Nhìn chung thời tiết biển và tình hình sóng gió khá thuận lợi cho các hoạt động,
khai thác biển.
4. Dự báo lượng mưa và nhiệt độ:
Lượng mưa hầu hết ở mức thấp hơn TBNN cùng thời kỳ.
Nhiệt độ trung bình hầu hết ở mức cao hơn TBNN cùng thời kỳ.
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