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NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
(từ II đến 20/10/202Ỏ)
1. Khí tượng:
Trong tuần giữa tháng 10, dải hội tụ nhiệt đới có trục đi ngang qua khu vực
nam Trung Bộ hoạt động khá mạnh. Trên dải HTNĐ này, liên tục hình thành những
vùng xoáy thuận nhiệt đới, di chuyến vào Biến Đông hoặc hình thành ngay trên Biến
Đông sau đó mạnh lên và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh từ trung đến nam
Trung Bộ. Gió mùa tây nam chi phối chủ yếu thòi tiết khu vực có cường độ trung
bình đến mạnh. Thòi tiết diễn biến khá xấu với mưa trên diện rộng.
Thời tiết khu vực tỉnh Ben Tre: Trong tuần, hầu hết nhiều mây, ngày có lúc
giảm mưa nắng yếu, có mưa trên diện rộng, rải rác có mưa nhỏ kéo dài, có mưa vừa,
có noi mưa to và dông, cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh trong những con dông.
Riêng 2 ngày cuối tuần (19-20/10), trời mây thay đổi đến nhiều mây, sáng sớm có noi
có mù nhẹ, ngày nắng, chiều có mưa ô diện rải rác, có noi mưa vừa, mưa to và dông.
Gió tây nam cấp 2-3, các huyện ven biến có lúc cấp 4.
D ự báo lượng mưa và nhiệt độ:

Lượng mưa ở mức xấ p x ỉ và cao hơn TBNN cùng thòi kỳ.
Nhiệt độ trung bình ở mức cao hơn TBNN cùng thời kỳ.
Khu vực
TP. Bến 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 Giồng Trôm

Lượng mưa
(mm)
120-150
100-120
120-150
120-150
100-120
100-120
100-120
100-120
120-150

Trung bình
2 6 -27
25 - 26
2 6 -27
2 6 -27
2 6 -27
25 - 26
2 5 -2 6
2 5 -2 6
2 5 -2 6

Nhiệt độ (°C)
Cao nhất
3 1 -33
30-32
31-33
31-33
31-33
32-33
30-32
32-33
32-33

Thấp nhất
22-23
2 3 -2 4
22-23
22-23
22-23
2 3 -2 4
2 3 -2 4
2 3 -2 4
2 3 -2 4

Vùng biến Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau có mưa rào và dông. Trong mưa
dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam có cường độ
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trung bình đến mạnh, phổ biến cấp 5 và cấp 6, biển động nhẹ đến động. Riêng 3 ngày
cuối, gió tây nam giảm nhẹ và có cường độ phổ biến cấp 4-5, 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 từ đầu tuần đến hết những ngày giữa tuần, sau đó ít
biến đổi rồi xuống dần trong 02 ngày cuối tuần. M ực nước chân triều thấp nhất hàng
ngày có xu thế lên dần trong 02 ngày đầu tuần rồi xuống dần không ổn định đến hơn
giữa tuần, sau đó xuống dần đến cuối tuần
D ự báo m ực nước đỉnh triề u cao n h ất, chân triề u th ấ p n h ất
(từ ngày 11 đến 20/10/2020)
+ Tại Chợ Lách (xã Sơn Định - huyện Chợ Lách) - sông Hàm Luông:
- Đỉnh triều cao nhất: 185cm, ngày 17-18, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 19cm.
- Chân triều thấp nhất: -106cm, ngày 20, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 31cm.
+ Tại M ỹ Hóa (phường 7 - Tp B en Tre) - sông Hàm Luông:
- Đỉnh triều cao nhất: 164cm, ngày 17-18, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 17cm.
- Chân triều thấp nhất: -135cm, ngày 20, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 30cm.
+ Tại A n Thuận (cảng cá T iệm Tôm - huyện Ba Tri) - sông Hàm Luông:
- Đỉnh triêu cao nhât: 169cm, ngày 17-18, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 14cm.
- Chân triều thấp nhất: -155cm, ngày 20, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 27cm.
+ Tại Bình Đại (cảng cá Bình Đại - huyện Bình Đại) - sông Cửa Đại:
- Đỉnh triều cao nhất: 174cm, ngày 17-18, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 17cm.
- Chân triều thấp nhất: -153cm, ngày 20, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 18cm.
+ Tại B en Trại (xã A n Thuận - huyện Thạnh Phú) - sông c ổ Chiên:
- Đỉnh triều cao nhất: 176cm, ngày 17-18, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 21cm.
- Chân triều thấp nhất: -145cm, ngày 20, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 35cm.
Ghi chú: Độ cao mực nước được tính theo độ cao mực nước biển trung bình.
D B V K hí tượng: Đặng Thị Lan Anh
D BV Thủy văn: Nguyễn Phước Định
Nơi nhận:

- Phòng Dự báo (Đài KTTV KVNB).
- Đài Phát thanh Truyền hình.
- Sở Nông nghiệp PTNT.
- Ban Phòng chông lụt bão.
- Văn phòng UBND Tỉnh.
- Văn phòng Tỉnh ủy.
- Sở Kế hoạch Đầu tư.
- Phòng Nông nghiệp PTNT & huyện thị (TP Bến Tre)
- Phòng Tài nguyên môi trường TP Ben Tre.
- Lưu.
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