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ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2019

A/ TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV 10 NGÀY GIỮA THÁNG 05
(Từ ngày 11-20/05/2019)

1/ Tình hình chung:
Trong tuân giữa tháng 5 bộ phận không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông nén
rãnh áp thấp có trục khoảng 24-270 N xuống phía nam. Trường gió tây nam khống
chế khu vực Nam Bộ có cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới suy yếu
và rút về phía đông. Từ ngày 14, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn tây trở lại.
Trường gió tây nam trên cao hoạt động yếu dần, sau đó sẽ được thay thế bằng trường
gió lệch đông với cường độ yếu. Áp thấp nóng phía tây mở rộng về phía đông nam,
sau suy yếu. Thời tiết Nam Bộ tuần giữa tháng 5 mưa phổ biến ở diện rải rác, có nơi
mưa vừa, mưa to, xuất hiện một số ngày nắng nóng.
Vùng biển phía đông: Thời tiết trên vùng biển từ Vũng Tàu đến Cà Mau có mưa,
dông diện rải rác, gió tây nam hoạt động trung bình ở vào khoảng cấp 3-4, có lúc đạt
cấp 5.
Vùng biển phía tây: Thời tiết trên vùng biển từ Kiên Giang, Phú Quốc, Thổ Chu có
mưa, dông diện rải rác, gió tây nam hoạt động trung bình ở vào khoảng cấp 3-4, có
lúc đạt cấp 5.
2/ Nhiệt độ:
Nhiệt độ không khí trung bình phổ biến ở mức 28.4-29.1 độ, bằng và cao hơn
TBNN cùng kỳ từ 0.0-1.0 độ, Riêng Sở Sao, Nhà Bè, Vĩnh Long < TBNN từ 0.4-1.0
độ.
Nhiệt độ cao nhất 36.30C tại Tây Ninh ngày 19/5.
Thấp nhất 22.30 C tại Sở Sao ( Bình Dương) ngày 12/5.
3/ Mưa:
Trong tuần lương mưa thấp hơn <TBNN từ 7-62mm. Riêng Trị An, HCM, Tây
Ninh, Cần Thơ, Vị Thanh, Sóc Trăng, Bạc Lieu cao hơn > TBNN từ 29-119mm.
Lượng mưa lớn nhất trong 24 giờ là 125.0mm ngày 19/5/2019 tại Bạc Liêu.
4/ Độ ẩm:
Độ ẩm không khí trung bình phổ biến từ 77-87%. Nơi có độ ẩm thấp nhất 73%
tại Tân Sơn Hòa (HCM)
5/ Nắng và bốc hơi:
Tổng số giờ nắng trong tuần phổ biến trong khoảng từ 72-84 giờ, thấp nhất tại Cà
Mau 60 giờ. Cao nhất tại Phước Long 96 giờ.
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Tổng lượng bốc hơi trong tuần phổ biến trong khoảng từ 23-30mm, nơi có tổng
lượng bốc hơi cao nhất tại Biên Hòa (Đồng Nai) 33mm, thấp nhất tại Vị Thanh ( Hậu
Giang) 19mm.
6/ Thời tiết nguy hiểm:
Một số ngày xuất hiện dông, sét, mưa lớn trên khu vực, cả miền Đông và miền Tây.
B/NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG 10 NGÀY GIỮA THÁNG 5 - 2019
(Từ ngày 21đến ngày 31 tháng 05 năm 2019)

1.Tình hình chung:
Trong tuần cuối tháng 5: Rãnh áp thấp nối với áp thấp nóng phía tây bị đẩy lùi dần
về phía nam do tác động củaa một bộ phận tăng áp từ phía bắc di chuyển xuống.
Khoảng ngày 23/5 áp cao lục địa di chuyển ra phía đông và suy yếu dần, rãnh áp
thấp suy yếu. Khoảng ngày 25-26/5 rãnh áp thấp vắt qua 25-27 độ vĩ Bắc được thiết
lập trở lại dịch chuyển dần xuống phía nam.
Trong khi trên cao trường gió tây nam tồn tại lên đến mực 3000m. Hội tụ gió tây
nam xuất hiện vào ngày 23/5. Từ 27 -29/5 áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua vùng
biển phía nam Cà Mau nâng dần trục lên phía bắc vắt qua khu vực Nam Bộ vào 1-2
ngày cuối tuần.
Trên mực cao 5000m vào cuối tuấn từ 26-30/5 rãnh áp thấp vắt qua khu vực.
Trường gió tây nam trên khu vực Nam Bộ xu hướng hoạt động mạnh trỏ lại từ ngày
22/5.
2.Thời tiết đất liền Nam Bộ:
Trong tuần Nam Bộ có mưa ở nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, ngày
nắng gián đoạn. Riêng ngày 24/5 cũng như từ 29-31/5 Nam Bộ ngày nắng, có mưa
dông trên diện rải rác tập trung về chiều, đêm có mưa vài nơi. Trong cơn dông cần
đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.
3. Thời tiết trên vùng biển phía nam:
Có mưa dông rải rác,riêng khoảng thời gian từ 26-28/5 có mưa nhiều nơi, đề
phòng gió giật mạnh, lốc xoáy trong cơn dông. Từ ngày 29-31/5 có mưa dông vài
nơi.
Vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau:
Gió tây nam phổ biến cấp 4 đến cấp 5, giật trên cấp 5, biển có lúc động nhẹ.
Từ ngày 28-31/5 gió giảm còn khoảng cấp 3, biển bình thường.
Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang- Phú Quốc:
Gió tây nam phổ biến cấp 4 có lúc cấp 5, giật trên cấp 5, biển có lúc động nhẹ.
Từ ngày 29-31/5 gió giảm còn khoảng cấp 3- cấp 4, biển bình thường.
4. Dự báo lượng mưa và nhiệt độ:
Lượng mưa hầu hết ở mức xấp xỉ và cao hơn TBNN cùng thời kỳ.
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Nhiệt độ trung bình hầu hết ở mức xấp xỉ và cao hơn TBNN cùng thời kỳ.
Khu vực

Miền
Đông
Miền
Tây

Lượng mưa
(mm)

Nhiệt độ (C)
Cao nhất

Thấp nhất

34-36

22-24

Phía bắc miền Đông

60-120

Trung
bình
27 - 29

BR-VTàu

50-100

28 - 29

33-34

24-25

Các nơi khác
Ven biển phía đông

60-120
50-100

27 - 29

34-36

22-24

27 - 29

33-35

23-25

Ven biển phía tây
L.An, Đ.Tháp, A.Giang

70-130
50-100

27 - 29

32-34

23-25

27 - 29

33-35

23-25

60-120
50-100

28 - 29
28 - 29

33-35
34-35

23-25
24-25

Các nơi khác
Thành phố Hồ Chí Minh

Dự báo viên: Quyết, Thủy.
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