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(từ 01 đến 10/9/2020)
1. Khí tượng:
Trong đầu tuần tháng 9, gió mùa tây nam trên khu vực hoạt động mạnh hơn,
cùng với đó là những vùng hội tụ gió tây nam tầng thấp liên tục xuất hiện trên khu
vực, gây ra thời tiết có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi. Cụ thể, trong 4-5 ngày
đâu tuân, gió tây nam cường độ yêu đên trung bình cùng với những vùng hội tụ gió
tầng thấp liên tục được thiết lập trên khu vực. Sau đó, trong 5 ngày cuối tuần, vùng áp
thâp nóng có tâm ở Bắc Bộ phát triển mạnh và mở rộng về phía nam làm cho gió tây
nam trên khu vực mạnh lên. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nâng tục lên phía bắc và
hoạt động mạnh trong khoảng từ giữa đến cuối tuần.
Thời tiết khu vực Ben Tre: Trong tuần mưa có lượng tăng nhẹ so với tuần qua,
phổ biến trời mây thay đổi đến nhiều mây, sáng sớm có nơi có mù nhẹ. Ngày nắng
gián đoạn, trưa chiêu và tôi có mưa diện rộng, cục bộ vân còn mưa vừa, mưa to và
dôngễ Từ ngày 5-7/9, mưa giảm còn ở diện vài nơi đến rải rác phổ biến vào trưa chiều,
mây thay đổi, ngày nắng. Trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra các hiện
tượng thời tiết nguy hiếm như lốc, sét, gió giật, mưa lớn cục bộ. Gió tây nam phổ biến
trên khu vực ở mức cấp 2-3.
Dự báo lượng mưa và nhiệt độ.Ề
Lượng mưa ở mức cao hơn TBNN cùng thời kỳ.
Nhiệt độ trung bình ở mức cao hơn TBNN cùng thời kỳ.
Khu vực
TPể Bên Tre
Huyện Ba Tri
Huyện Châu Thành
Huyện Chợ Lách
Huyện Mỏ Cày Bắc
Huyện Mỏ Cày Nam
Huyện Thạnh Phú
Huyện Bình Đại
Huyện Giông Trôm

Lượng mưa
(mm)
80- 100
60-80
80- 100
80- 100
100-120
100-120
6 0 -8 0
6 0 -8 0
80-100

Trung bình
2 7 - 28
2 6 -2 7
27-28
2 7 -2 8
2 7 -2 8
2 6 -2 7
2 6 -2 7
2 6 -2 7
2 6 -2 7

Vhiệt độ (°C)
Cao nhất
33-34
3 2 - 33
33-34
3 3 -3 4
3 3 -3 4
3 2 -3 3
3 2 -3 3
3 2 -3 3
3 2 -3 3

Thấp nhất
23-24
2 4 -2 5
23-24
2 3 -2 4
2 3 -2 4
2 4 -2 5
2 4 -2 5
24 -2 5
24 -2 5

Vừng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau: có mưa rào và dông rải rác.
Trong mưa dông, đê phòng khả năng xảy ra lôc xoáy, gió giật mạnh. Nửa đâu tuân,
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gió tây nam có cường độ phổ biến ở khoảng cấp 4, sau đó tăng nhẹ lên tới cấp 5, giật
trên cấp 5, biển động nhẹ.
2. Thủy văn:
Tuần này, mực nước đỉnh triều cao nhất hàng ngày trên các triền sông và kênh
rạch trong Tỉnh có xu thế lên dần trong nửa đầu tuần rồi xuống dần trong nửa cuối
tuần. Mực nước chân triều thấp nhất hàng ngày có xu thế lên dần từ đầu tuần đến hết
những ngày giữa tuần rồi xuống dẩn trong 03 ngày cuối tuầnỂ
Dự báo mực nưóc đỉnh triều cao nhất, chân triều thấp nhất
(từ ngày 01 đến 10/09/2020)
+ Tại Chợ Lách (xã Sơn Định - huyện Chợ Lách) - sông Hàm Luông:
- Đỉnh triều cao nhất: 143cm, ngày 03-05, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 16cm.
- Chân triều thấp nhất: -134cm, ngày 01-02, xấp xỉ cùng kỳ năm ngoái.
+ Tại Mỹ Hóa (phường 7 - Tp Ben Tre) - sông Hàm Luông:
- Đỉnh triều cao nhất: 127cm, ngày 03-05, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 13cm.
- Chân triều thấp nhất: -167cm , ngày 01, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 05CITL

+ Tại An Thuận (cảng cá Tiệm Tôm - huyện Ba Tri) - sông Hàm Luông:
- Đỉnh triều cao nhất: 134cm, ngày 03-05, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 08cm.
- Chân triều thấp nhất: -186cm, ngày 01, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 02cm.
+ Tại Bình Đại (cảng cá Bình Đại - huyện Bình Đại) - sông Cửa Đại:
- Đỉnh triều cao nhất: 135cm, ngày 03-05, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 05CĨT1.

- Chân triều thấp nhất: -186cm, ngày 01, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 06cm.
+ Tại Bến Trại (xã An Thuận - huyện Thạnh Phú) - sông c ổ Chiên:
- Đỉnh triều cao nhất: 129cm, ngày 03-05, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 12cm.
- Chân triều thấp nhất: -164cm, ngày 01, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 21cm.
GV//ẻchủ: Độ cao mực nước được tỉnh theo độ cao mực nước biển trung bình.
DBV Khí tượng: Đặng Thị Lan Anh
DBV Thủy văn: Nguyễn Phước Định
Nơi nhận:
- PhòngệDự báo (Đài KTTV KVNB).
- Đài Phát thanh Truyền hình.
- Sở Nông nghiệp PTNT.
- Ban Phòng chống lụt bão.
- Văn phòng ƯBND Tỉnh.
-Văn phòng Tỉnh ủyế
- Sở Kế hoạch Đầu tư.
- Phòng Nông nghiệp PTNT & huyện thị (TP Bến Tre).
- Phòng Tài nguyên môi trường TP Bến Tre.
- Lưu.
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