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1. HẠN HÁN KHU VỰC TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN 

1.1. Đánh giá hiêṇ traṇg (11-20/3/2019) 

1.1.1. Khí tượng 

Do ảnh hƣởng của không khí lạnh nên từ ngày 15-19/3 khu vực Thanh 

Hóa đến Quảng Bình có mƣa nhỏ, TLM phổ biến dƣới 10 mm. Khu vực Trung 

Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên phổ biến ít mƣa; riêng Đắc Nông và 

Đà Lạt từ ngày 11-13/3 có mƣa rào cục bộ.  

Do tác động của không khí lạnh nên từ ngày 15-19/3 khu vực từ Thanh 

Hóa đến Hà Tĩnh nền nhiệt giảm, riêng tại Thanh Hóa trời chuyển rét. Những 

ngày khác, nền nhiệt ít biến đổi, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 27-30
0
C. Khu 

vực Trung và Nam Trung Bộ, nền nhiệt ít biến động, nhiệt độ phổ biến từ 28-

31
0
C, có nơi cao hơn ở cực Nam Trung Bộ. Khu vực Tây Nguyên nền nhiệt ít 

biến đổi, phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng tại Cát Tiên (Lâm Đồng) và 

Ayunpa (Gia Lai).  

1.1.2. Thủy văn 

Mực nƣớc trên phần lớn các sông ở Trung Bộ biến đổi chậm, một số trạm 

thuộc các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Phú Yên và khu vực 

Tây Nguyên dao động theo điều tiết của các hồ chứa thủy điện; riêng trên sông 

Cam Ly tại trạm Thanh Bình từ ngày 10-11/3 xuất hiện 01 đợt dao động. 

Lƣợng dòng chảy trung bình tuần trên phần lớn các sông chính ở Trung 

Bộ và khu vực Tây Nguyên thiếu hụt so với TBNN cùng kỳ từ 25-45%; sông Cả 

(Nghệ An), sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) thiếu hụt từ 75-90%; riêng sông 

Thu Bồn (Quảng Nam), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), sông Đăk Bla (Kon Tum) 

cao hơn TBNN cùng kỳ từ 10-45%. 

Tình hình hồ chứa: 

Hồ chứa thủy lợi: Dung tích các hồ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đạt 

từ 50-80% dung tích thiết kế (DTTK); các hồ từ Đà Năng đến Bình Thuận đạt từ 

52-88% DTTK; các hồ ở Tây Nguyên đạt từ 51-67% DTTK; các hồ ở miền 

Đông Nam Bộ đạt từ 30-70% DTTK. 

Hồ thủy điện: Mực nƣớc hầu hết các hồ chứa ở Trung Bộ và khu vực Tây 

Nguyên thấp hơn mực nƣớc dâng bình thƣờng (MNDBT) từ 1-5m, một số hồ 



thấp hơn MNDBT từ 8- 15m nhƣ: Cửa Đạt, Bản Vẽ, Vĩnh Sơn B, Trà Xom, 

Ialy, Buôn Tua Srah, Thác Mơ, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3và Đăk R’Tih; các hồ 

thấp hơn MNDBT từ 18-24,5m nhƣ hồ A Vƣơng, Hàm Thuận, KaNăk. 

Tình hình hạn hán: Hiện tại tình trạng khô hạn, thiếu nƣớc cục bộ đã xảy 

ra tại tỉnh Đăk Nông và miền Đông Nam Bộ. 

1.2. Dư ̣báo (21-31/3/2019) 

1.2.1. Khí tượng 

Bảng 1: Dự báo nhiệt độ (
O
C) khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên 
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Bảng 2: Dự báo lượng mưa khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên 

KHU VỰC DỰ BÁO 

Bắc Trung Bộ 

Từ 20 đến ngày 31, có mƣa vài nơi, riêng ngày 23, ngày 24, có mƣa rào 

và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mƣa đá và 

gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh. Lƣợng mƣa phổ biến từ 10-30 

mm. 

Trung Trung Bộ 

Từ 20 đến ngày 31, có mƣa vài nơi, riêng ngày 23, ngày 24, có mƣa rào 

và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mƣa đá và 

gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh. Lƣợng mƣa phổ biến từ 10-30 

mm. 

Nam Trung Bộ 
Từ 20 đến ngày 31, phổ biến ít mƣa riêng ngày 23, ngày 24, có khả 

năng xuất hiện mƣa rải rác với lƣợng mƣa <10 mm. 

Tây Nguyên 
Từ 20 đến ngày 31, phổ biến ít mƣa riêng  từ ngày 22 đến ngày 24, có 

khả năng xuất hiện mƣa rải rác với TLM phổ biến từ 10-25 mm. 

 

1.2.2. Thủy văn 

Mực nƣớc trên phần lớn các sông ở Trung Bộ và bắc Tây Nguyên biến đổi 

chậm, một số trạm thuộc các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, 

Phú Yên và nam Tây Nguyên dao động theo điều tiết của các hồ chứa thủy điện. 

Mực nƣớc các hồ chứa thủy điện, thủy lợi vừa và lớn tiếp tục giảm. 

Lƣợng dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ, Tây Nguyên tiếp tục giảm, 

phổ biến thiếu hụt từ 20-50%, riêng các sông ở Nghệ An, Khánh Hòa, Ninh 

Thuận thiếu hụt trên 75%. 

Tình hình hạn hán: Trong tuần tới, tình trạng khô hạn thiếu nƣớc cục bộ 

tại tỉnh Đăk Nông, Bình Phƣớc, Đồng Nai tiếp tục diễn ra và khả năng xảy ra 

khô hạn, thiếu nƣớc vùng ngoài công trình thủy lợi tại tỉnh Gia Lai. 



2. HẠN HÁN, XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC NAM BỘ 

2.1. Đánh giá hiêṇ traṇg (11-20/3/2019) 

2.1.1. Khí tượng 

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-25
0
C, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 

33-36
0
C, riêng ngày 11 nắng nóng diện rộng đã xuất hiện ở miền Đông Nam Bộ, 

riêng tại Tây Ninh và Bình Phƣớc, nhiệt độ cao nhất đã đạt 37
0
C. 

Trong 10 ngày qua, khu vực phổ biến ít mƣa, riêng tại Đồng Phú (Bình 

Phƣớc) đã xuất hiện mƣa rào cục bộ vào ngày 13 và ngày 16/3 với lƣợng mƣa 

38 mm.  

2.1.2. Thủy văn 

2.1.2.1. Thượng nguồn sông Mê Công 

Mực nƣớc thƣợng nguồn sông Mê Công biến đổi chậm. Mực nƣớc trung, 

thƣợng lƣu sông Mê Công đang ở mức cao hơn TBNN từ 1,0 - 3,0m. Mực nƣớc   

trạm Luang Prabang (trạm thƣợng lƣu thủy điện Xaynhabuli của Lào ) luôn cao 

hơn TBNN từ 5-6m, cho thấy khả năng cao thủy điện Xaynhabuli đã tích nƣớc 

và bắt đầu phát điện, tuy nhiên hoạt động của thủy điện này chƣa có biểu hiêṇ 

tác động lớn đến dòng chảy hạ lƣu (qua diêñ biến các yếu tố thủy văn taị trạm ở 

phía dƣới thủy điện là Chiang Khan - Thái Lan). 

Từ 15/01 đến nay (18/3), xu thế mực nƣớc của trạm Paksane (Lào) cũng 

không đồng dạng với trạm thủy văn thƣợng lƣu là trạm Nong Khai (Thái Lan), 

luôn duy trì ở mức cao hơn TBNN từ 2,0-2,5m, cho thấy xu thế mực nƣớc trạm 

thủy văn Paksane có khả năng bị ảnh hƣởng bởi công trình trên sông (xem Phu ̣

lục). 

Mực nƣớc các trạm hạ lƣu sông Mê Công đang ở mức cao hơn TBNN từ 

0,15-1,5m và tƣơng đƣơng với cùng kỳ năm 2017. 

Lƣu lƣợng từ đầu tháng 3 đến nay tại trạm Kratie ở mức cao nhất trong 

những năm gần đây, cao hơn TBNN khoảng 127% và cao hơn năm 2017 khoảng 

17%. 

2.1.2.2. Đầu nguồn sông Cửu Long 

Mực nƣớc trên sông Tiền và sông Hậu chịu ảnh hƣởng của thủy triều. 

Mực nƣớc cao nhất tuần tại Tân Châu là 1,35m (ngày 19/3), tại Châu Đốc 1,50m 

(ngày 19/3), cao hơn TBNN cùng kỳ từ 0,35-0,5m và cao hơn năm 2017 cùng 

kỳ từ 0,15 - 0,2m.  

2.1.2.3. Mực nước triều vùng cửa sông Nam Bộ 

So với thủy triều cao nhất trong năm, mực nƣớc thủy triều tại 3 trạm Sài 

Gòn, Định An và Vũng Tàu đều ở mức trung bình.  

Mực nƣớc triều cao nhất ở 3 trạm này dao động từ 3,8-3,9m. Mực nƣớc 

triều cao nhất tại trạm Sài Gòn trong thời kỳ này dao động ở mức từ 3,4 - 3,8m. 

Tại trạm Định An và Vũng Tàu, mực nƣớc triều cao nhất ngày phổ biến ở mức 



từ 3,5-3,9m. Không có sự chênh lệch về độ cao mực nƣớc triều cao nhất ngày tại 

các trạm này so với cùng thời kỳ này năm 2018. 

Bảng 3: Bảng mực nước thủy triều thực đo từ ngày 11-20/3/2019 

                      Đơn vị: m 

Trạm Hmax Ngày Hmin Ngày 

Sài Gòn 3,8 19/3 0,7 19/3 

Định An 3,9 19/3 0,8 19/3 

Vũng Tàu 3,96 19/3 0,91 07/3 

 

2.1.2.4. Xâm nhập mặn 

Trong tuần qua, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long có xu hƣớng 

giảm so với tuần trƣớc. Chiều sâu xâm nhập mặn (độ mặn 4‰) cách cửa sông từ 

25-55km, ở mức thấp hơn năm 2016 từ 15-30km và cao hơn năm 2018 từ 2-

7km. 

2.2. Dư ̣báo (21-31/3/2019) 

2.2.1. Khí tượng 

Khu vực thƣợng lƣu sông Mê Công: Có mƣa vài nơi, lƣợng mƣa dƣới 

5mm; vùng hạ lƣu sông Mê Công phổ biến không mƣa; riêng ngày 23, ngày 24 

khu vực có khả năng xuất hiện mƣa rải rác. 

Khu vực Nam Bộ: Do ảnh hƣởng của nhiễu động trong đới gió đông từ 

ngày 22-24/3 có khả năng có mƣa rải rác với lƣợng mƣa ngày phổ biến từ 5-10 

mm, những ngày khác phổ biến ít mƣa.  

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 23- 25
0
C, cao nhất phổ biến từ 32-35

0
C, 

riêng miền Đông có nơi đạt 36-37
0
C.  

2.2.2. Thủy văn 

2.2.2.1. Thượng nguồn sông Mê Công 

Mực nƣớc thƣợng lƣu sông Mê Công biến đổi chậm và ở mức cao hơn 

TBNN từ 1,5 - 3,0m. Mực nƣớc hạ lƣu sông Mê Công ở mức cao hơn TBNN từ 

0,2-1,5m và tƣơng đƣơng cùng kỳ năm 2017. 

Lƣu lƣợng tại trạm Kratie vẫn duy trì ở mức cao hơn so với TBNN cùng 

kỳ và ở mức tƣơng đƣơng năm 2017. 

2.2.2.2. Đầu nguồn sông Cửu Long 

Mực nƣớc đầu nguồn sông Cửu Long lên chậm và đạt mức cao nhất vào 

ngày 22-23/3. Mực nƣớc cao nhất trên sông Tiền tại Tân Châu là 1,5m, sông 

Hậu tại Châu Đốc là 1,65m, tƣơng đƣơng cùng kỳ năm 2017 

2.2.2.3. Mực nước triều vùng cửa sông Nam Bộ 



Trong các ngày tiếp theo, từ ngày 21/3 đến 31/3/2019, mực nƣớc triều cao 

nhất tại trạm Sài Gòn, Định An và Vũng Tàu đều có xu hƣớng tăng so với tuần 

trƣớc. Tại trạm Sài Gòn, mực nƣớc triều tăng lên ở mức 3,9m, tại trạm Định An 

và Vũng Tàu ở mức 4,1m.  

So với cùng thời kỳ này vào năm ngoái thì mực nƣớc triều tại 2 trạm Định 

An và Vũng Tàu tăng khoảng 0,2m, tại trạm Sài Gòn tăng nhẹ khoảng 0,1m.  

So với thủy triều cao nhất trong năm 2019, thủy triều ở Sài Gòn và Vũng 

Tầu thấp hơn khoảng 0,2-0,3m, tại Định An thấp hơn khoảng 0,3-0,4m. 

Bảng 4: Bảng dự báo mực nước thủy triều từ ngày 21-31/3/2019 

                             Đơn vị: m 

Trạm Hmax Ngày Hmin Ngày 

Sài Gòn 3,9 20-24/3 0,6 20/3 

Định An 4,1 21-22/3 0,7 20-21/3 

Vũng Tàu 4,1 22-24/3 0,8 20/3 

 

2.2.2.4. Xâm nhập mặn 

Những ngày đầu tuần, độ sâu xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long 

sẽ tăng hơn tuần trƣớc do ảnh hƣởng của kỳ triều cƣờng, độ mặn xâm nhập sâu 

nhất xuất hiện vào các ngày 23-26/3 và ở mức tƣơng đƣơng cùng kỳ năm 2018. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn: Cấp 1 

Bản tin tiếp theo được phát hành vào ngày 31/3/2019. 

 
 
 

Tin phát lúc: 14h30 

Soát tin: Bùi Văn Chiến 
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Hình 1: Bản đồ nhiệt độ và lượng mưa từ ngày 11-19/3/2019 

 

 

  

 

 

 
Hình 2: Mực nước một số trạm chính trên sông Mê Công 
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