
HỒ SƠ DỰ BÁO NẮNG NÓNG 

 

Thời gian phát tin theo quy định: 10h00 ngày 04 tháng 03 năm 2021. 

Đơn vị dự báo: Đài Khu vực Nam Bộ. 

Trưởng ca dự báo: Nguyễn Thị Liên 

Các dự báo viên: Đặng Quỳnh Trang, Kiều Thị Thúy. 

1. Thu thập, xử lý các loại thông tin dữ liệu 

08h30-08h45 
(Hoàn thành 

trước giờ phát 

tin 75’) 

Dữ liệu trên bản đồ thời tiết  

Số liệu viễn thám, quan trắc Ảnh mây vệ tinh Himawari: Không có mây 

đối lưu phát triển trên khu vực. 

Radar thời tiết: Không có mây đối lưu phát 

triển trên khu vực. 

Số liệu thám không vô tuyến: số liệu từ hệ 

thống mạng lưới quan trắc: Đủ. 

Các sản phẩm mô hình IFS, GFS, GMS, RaII, TỔ HỢP, WRF….  

Kết luận (tính đầy đủ, có bổ sung, chỉnh lý) Đầy Đủ. 

2. Phân tích đánh giá hiện trạng 

08h45-09h00 
(Hoàn thành 

trước giờ phát 

tin 60’) 

Diễn biến nắng nóng 24 giờ 

qua (tmức độ, khu vực ảnh 

hưởng) 

Trong ngày hôm qua (03/3), thời tiết khu vực 

Nam Bộ ít mây, trời nắng, miền Đông có nơi 

nắng nóng như TpHCM 35 độ, Đồng Xoài 

35.2 độ, Biên Hòa 35.3 độ.  

Diễn biến nắng nóng hiện tại 

(khu vực, mức độ) 
Trời nắng, không mưa, ít mây. 

Hình thế gây nắng nóng Áp cao cận nhiệt đới tiếp tục hoạt động mạnh 

và có trục ngang qua các tỉnh Nam Trung Bộ - 

Nam Bộ. 

3. Thực hiện các phương án dự báo 

08h30-09h00 
(Hoàn thành 

trước giờ phát 

tin 30’) 

Phân tích sy nốp (khu vực và 

thời gian ảnh hưởng, cường độ) 
Dự báo: Áp cao cận nhiệt đới tiếp tục hoạt 

động mạnh và có trục ngang qua các tỉnh Nam 

Trung Bộ - Nam Bộ. Trong ngày hôm nay 

(04/3), khu vực Nam Bộ và TpHCM có nắng 

nóng, miền Tây cục bộ có nơi nắng nóng. 

Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 34-

36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ duy trì 

từ khoảng 12-14 giờ. 



  Cảnh báo: Từ ngày 05-08/3, Nam Bộ 

có khả năng xảy ra đợt nắng nóng diện rộng tại 

các tỉnh miền Đông và TpHCM, xuất hiện 

nắng nóng một vài nơi tại các tỉnh miền Tây.  

 

Phân tích sản phẩm mô hình 

(khả năng, khu vực và thời gian 

ảnh hưởng, định lượng Tx, Um) 

Dự báo trong những ngày tới: nắng nóng có 

xu hướng mở rộng hơn trên khu vực Nam Bộ. 

Phân tích ảnh viễn thám 

(khu vực có hiệu ứng phơn) 

Trời mây thay đổi. 

Kết luận 

(thời gian bắt đầu và kết thúc, 

khu vực, định lượng Tx, Um) 

Dự báo: Áp cao cận nhiệt đới tiếp tục hoạt động mạnh và có 

trục ngang qua các tỉnh Nam Trung Bộ - Nam Bộ. Trong ngày 

hôm nay (04/3), khu vực Nam Bộ và TpHCM có nắng nóng, 

miền Tây cục bộ có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 

trong khoảng 34-36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ duy 

trì từ khoảng 12-14 giờ. 

Cảnh báo: Từ ngày 05-08/3, Nam Bộ có khả năng xảy ra đợt 

nắng nóng diện rộng tại các tỉnh miền Đông và TpHCM, xuất 

hiện nắng nóng một vài nơi tại các tỉnh miền Tây.  

 

4. Thảo luận dự báo: 09h30-09h45   
(Hoàn thành trước giờ phát tin 15’): 

Nội dung chi tiết ghi trang sau 

5. Xây dựng bản tin dự báo: 09h45-09h55 
(Hoàn thành trước giờ phát tin 5’): 

Bản tin đính kèm hồ sơ này 

6. Cung cấp bản tin dự báo: 09h55-10h00 
(Fax, Email, cập nhật web và các trục trặc) 

 

7. Bổ sung, cập nhật bản tin 

(Thời gian và các thông tin cập nhật) 

 

 

HỒ SƠ DỰ BÁO NẮNG NÓNG 

(Phần ghi thảo luận dự báo) 

   

Trong ngày hôm qua (03/3), thời tiết khu vực Nam Bộ ít mây, trời nắng, miền Đông có nơi 

nắng nóng như TpHCM 35 độ, Đồng Xoài 35.2 độ, Biên Hòa 35.3 độ.  

Dự báo: Áp cao cận nhiệt đới tiếp tục hoạt động mạnh và có trục ngang qua các tỉnh Nam 

Trung Bộ - Nam Bộ. Trong ngày hôm nay (04/3), khu vực Nam Bộ và TpHCM có nắng 

nóng, miền Tây cục bộ có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 34-36 

độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ duy trì từ khoảng 12-14 giờ. 

Cảnh báo: Từ ngày 05-08/3, Nam Bộ có khả năng xảy ra đợt nắng nóng diện rộng tại các 



tỉnh miền Đông và TpHCM, xuất hiện nắng nóng một vài nơi tại các tỉnh miền Tây.  

Các dự báo viên: Đồng ý với ý kiến trưởng ca. 


