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A/ TÓM TẮT TÌNH HÌNH KTTV 10 NGÀY CUỐI THÁNG 12
(Từ ngày 21-31/12/2018)

1/ Tình hình chung:
Tuần cuối tháng 12, áp cao lạnh lục địa phía bắc luôn tăng cường xuống phía
nam, đây thời kỳ áp cao lạnh này hoạt động mạnh nhất tính từ những tháng cuối năm
2018, phía nam rãnh áp thấp xích đạo có trục 6-11 độ bắc nối với vùng xoáy thấp tồn
tại suốt tuần hoạt động khá mạnh, dịch chuyển dần lên bắc, trên cao áp cao cận nhiệt
đới những ngày đầu tuần rút ra phía đông, 4 ngày cuối tuần lấn tây, thường xuyên
xuất hiện những nhiễu động từ đới gió đông trên cao. Vì vậy gây nên thời tiết Nam
Bộ có mưa trên diện rộng, có ngày xuất hiện mưa vừa, mưa to. Những ngày cuối
tuần, áp thấp nhiệt đới vượt qua Philipin vào biển đông, đang có xu hướng di huyển
theo hướng tây tây nam và còn có khả năng mạnh thêm, có khả năng gây gió mạnh,
mưa trên khu vực Nam Bộ.
Những hình thế thời tiết trên tác động làm cho thời tiết biển cũng có mưa, dông rải
rác, sóng , gió mạnh,
Vùng biển phía đông: Gió đông bắc cấp 5-6, giật cấp 7, thậm chí cấp 8, biển động.
Vùng biển phía tây: Gió đông bắc cấp 4-5, giật cấp 6 biển động.
2/ Nhiệt độ:
Nhiệt độ không khí trung bình phổ biến 26-27 độ. Toàn bộ khu vực Nam Bộ đều
có nền nhiệt cao hơn TBNN từ 1.3-1.50 C, nơi chênh lệch cao nhất là Sở Sao (Bình
Dương) 2.50C, nhiệt độ cao nhất đạt 35.30C (tại Đồng Xoài –Bình Phước), thấp nhất
19.40 C tại Long Khánh (Đồng Nai).
3/ Mưa:
Lượng mưa tuần tương đối cao, các nơi đều vượt TBNN từ 7-10mm, có một số
nơi có tổng lượng mưa tuần vượt trên 100mm bao gồm: Sóc Trăng 159mm, Rạch Giá
149mm, Vị Thanh 138mm, Bạc Liêu 126mm, Cần Thơ 111mm. nơi có tổng lượng
mưa tuần cao nhất là Sóc Trăng (159mm). Nơi có tổng lượng mưa tuần thấp nhất là
Phước Long, cả tuần chỉ có lượng mưa 2.4mm.
4/ Độ ẩm:
Độ ẩm trung bình phổ biến 82-84%, các tỉnh thuộc miền Đông có độ ẩm không
khí trung bình phổ biến 75-76%, thấp hơn các tỉnh thuộc Miền Tây.
5/ Nắng và bốc hơi
Các nơi đều có số giờ nắng thấp hơn so với TBNN, lượng bốc hơi trong tuần phổ
biến từ 25-30mm, những nơi có tổng lượng bốc hơi cao như Phước Long 37mm, Tây
Ninh 33mm, Biên Hòa và Đồng Xoài 30mm, các tỉnh miền Tây có lượng bốc hơi
tuần dưới 30mm.
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B/ NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG 10 NGÀY ĐẦU THÁNG 1 - 2019
(Từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 01 năm 2019)

1. Tình hình chung:

Trong tuần đầu tháng 1, áp cao lạnh lục địa có cường độ mạnh tiếp tục tăng
cường và khuếch tán xuống phía nam, sau có cường độ ổn định, rồi suy yếu dần.
khoảng ngày 6 và ngày 8/1 áp cao lạnh lục địa lại được bổ sung yếu. Riêng thời kỳ từ
ngày 1 đến khoảng ngày 04, khu vực Nam Bộ còn chịu ảnh hưởng kết hợp với rìa
Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6-9 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp (lúc 7h ngày
31/12) có vị trí ở vào khoảng 7,0-8,0 độ Vĩ Bắc; 112,5-113,5 độ Kinh Đông, cách
đảo Trường Sa (quần đảo Trường Sa) khoảng 180km về phía Nam Tây Nam. Vùng
áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam rồi Tây, sau Tây Tây Bắc, và có khả
năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
2.Thời tiết đất liền Nam Bộ:
Nam Bộ trong 3 ngày đầu có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to;
riêng các tỉnh miền Tây có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa to đến rất to, đề
phòng ngập lụt ở các đô thị, và trong cơn dông cần đề phòng có sét, lốc xoáy và gió
giật mạnh nhất là các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Ban ngày trời có lúc giảm mây và nắng
gián đoạn. Những ngày còn lại hầu như không mưa hoặc có mưa rào và dông vài nơi,
ngày nắng.
3. Thời tiết trên vùng biển phía nam: Có mưa rào và dông rải rác trong 3-4 ngày
đầu tuần, sau có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông khả năng còn kèm theo
lốc xoáy và gió giật mạnh.
Vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau: Gió đông bắc đến đông cấp 6, cấp 7,
giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh trong 3 ngày đầu; sau giảm dần còn cấp 4, cấp 5,
có lúc giật trên cấp 5, biển động nhẹ;
Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang- Phú Quốc: có gió đông bắc đến đông mạnh
cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh trong 4 ngày đầu, sau cấp 4,
có lúc cấp 5, giật trên cấp 5, biển bình thường, có lúc động nhẹ vào những ngày còn
lại.
4. Dự báo lượng mưa và nhiệt độ:
Lượng mưa hầu hết ở mức cao hơn TBNN cùng thời kỳ.
Nhiệt độ trung bình hầu hết ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ.
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Dự báo viên: Đẩu, Thủy.
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