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B/NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG 10 NGÀY GIỮA THÁNG 4 - 2019
(Từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 04 năm 2019)

1. Tình hình chung:

Trong tuần giữa tháng 4: rãnh áp thấp vắt qua 25-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp
nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông và đông nam bị đẩy lùi về phía
nam đầy dần do tác động của một bộ phận không khí lạnh từ phía bắc dịch chuyển
xuống, khoảng ngày 14-15/04 bộ phận không khí lạnh khả năng tác động đến thời
tiết các tỉnh miền Bắc, khoảng đếm 16 ngày 17 không khí lạnh có khả năng được
tăng cường thêm sau đó di chuyển ra phía đông và suy yếu dần.
Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua Trung Bộ lấn tây trong ngày đầu tuần
sau hoạt động ổn định với cường độ mạnh. Cần đề phòng nhiễu động gió đông trên
cao di chuyển về phía đất liền vào 2-3 ngày cuối tuần.
2.Thời tiết đất liền Nam Bộ:
Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía nam và tây nam hệ thống thời tiết phân tích
trên, trong khi trên cao khu vực còn chịu ảnh hưởng của rìa phía nam áp cao cận
nhiệt đới hoạt động mạnh. Vì vậy thời tiết Nam Bộ mưa dông cục bộ xảy ra ở vài
nơi tập trung trong ngày đầu tuần và 4 ngày cuối tuần. Từ ngày 12-15/4 do kích động
của không khí lạnh mưa có xu hướng gia tăng trên khu vực, mưa rào và dông xảy ra
ở diện rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, trong cơn dông đề phòng gió giật
mạnh, lốc xoáy và sét. Vào ngày cuối tuần cần đề phòng mưa dông có xu hướng gia
tăng do nhiểu động gió đông di chuyển vào đất liền.
3. Thời tiết trên vùng biển phía nam: có mưa dông vài nơi, đề phòng gió giật
mạnh, lốc xoáy trong cơn dông, riêng thời kỳ cuối tuần mưa dông có xu hướng gia
tăng do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông di chuyển vào.
Vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau: Gió phổ biến có hướng đông đến
đông nam ở mức cấp 3 - cấp 4 trong thời kỳ đầu và thời kỳ giữa, khoảng 3-4 ngày
cuối tuần gió chuyển dần sang hướng nam đến tây nam cấp 3-4, biển bình thường.
Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang- Phú Quốc: Gió nhẹ chuyển nam đến tây
nam vào 3-4 ngày cuối tuần.
4. Dự báo lượng mưa và nhiệt độ:
Lượng mưa hầu hết ở mức xấp sỉ và thấp hơn TBNN cùng thời kỳ.
ĐT: 38290092 - 38291403 Fax: 38296091

Nhiệt độ trung bình hầu hết ở mức xấp xỉ và cao hơn TBNN cùng thời kỳ.
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Dự báo viên: Quyết, Thủy.
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