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Số: /DBTƯ Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2017 

  

BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ HIỆN TƢỢNG ENSO 

VÀ TÌNH HÌNH KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN 

 

1. DIỄN BIẾN HIỆN TƢỢNG ENSO VÀ KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN 

TRONG THÁNG 6/2017 

1.1. Hiện tƣợng ENSO 

Hiện tại, chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực NINO 3.4 đang là 

0,5
o
C vào tuần đầu tháng 7/2017, giảm so với tuần cuối tháng 6/2017 là 0,1

o
C. 

Theo đó, trạng thái ENSO tiếp tục được xác định đang ở trạng thái trung tính 

nhưng nghiêng về pha nóng của hiện tượng này. 

1.2. Khí tƣợng 

Tình hình nhiệt độ và nắng nóng: 

Đã xuất hiện 3 đợt nắng nóng (từ 31/5-6/6, 11-13/6 và 22-25/6) tại khu 

vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ;trong đó, đợt nắng nóng xảy ra gay gắt nhất là 

từ ngày 31/5-05/6. Đợt nắng nóng này đạt đỉnh điểm từ ngày 02-05/6 với nhiệt 

độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40
o
C, riêng khu vực Hà Nội và một số tỉnh lân 

cận đạt ngưỡng 41 đến 42
o
C. Tại một số nơi vào ngày 4/6 đã đạt giá trị kỷ lục 

trong chuỗi số liệu quan trắc được như: Láng (Hà Nội): 41,8
o
C (kỷ lục 

cũ:40,8
o
C vào ngày 03/7/2015), Sơn Tây (Hà Nội): 41,6

o
C (kỷ lục cũ: 40,1

o
C 

vào ngày 01/7/2015), Hà Nam: 41,0
o
C (kỷ lục cũ: 39,7

o
C vào ngày 15/5/2013, 

Bắc Giang: 40,5
o
C (kỷ lục cũ: 39,1

o
C vào ngày 18/6/1983). 

Tình hình mưa: 

Tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến thiếu hụt so với TBNN. Tại Bắc 

Bộ, lượng mưa phổ biến thấp hơn TBNN từ 25-60%, riêng một số nơiở vùng núi 

phía bắc lượng mưa cao hơn TBNN, đạt gấp 1,2-1,5 lần so với TBNN như Bắc 

Quang (Hà Giang) 1589mm, Tuyên Quang 476mm, Bảo Lạc (Cao Bằng) 

392mm, Bắc Sơn (Lạng Sơn) 357mm,... Khu vực Trung Bộ lượng mưa phổ biến 

thấp hơn TBNN từ 30-65%. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến thấp 

hơn TBNN ở từ 20-50%. 

1.3. Thủy văn 

Khu vực Bắc Bộ: 

Trên thượng lưu sông Hồng đã xuất hiện 3 đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 

2,0-5,0m vào các ngày 16-21/6, 1-6/7, 7-12/7. Trong đợt lũ từ ngày 7-12/7, mực 

nước đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái đã đạt mức 30,6m (7h/12/7) dưới BĐ2: 

0,4m. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, lưu lượng lũ đến các 

hồ tăng nhanh, hồ Tuyên Quang đạt đỉnh 2264 m
3
/s (21h/11/7), hồ Sơn La 7710 

m
3
/s (14h/11/7). Thủy điện Tuyên Quang đã vận hành từ 1-3 cửa xả đáy để điều 

tiết lũ theo Quy trình vận hành liên hồ chứa từ ngày 28/6, thủy điện Lai Châu đã 

mở 1-4 cửa xả mặt từ ngày 10-12/7. Mực nước trên sông Chảy tại Bảo Yên đã 
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lên nhanh đạt đỉnh ở mức 73,75m (trên BĐ 2: 0,75m) ngày 7/7 do thủy điện Bắc 

Hà mở cửa xả điều tiết lũ.  

Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên: 

Trên các sông ở Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Namvà từ 

Khánh Hòa đến Bình Thuận, Kon Tum xuất hiện 3 đợt lũ nhỏ, biên độ lũ lên 

trên các sông từ 1,0-2,5m, đỉnh lũ các sông ở mức thấp, riêng đợt lũ từ ngày 21-

24/6 đỉnh lũ trên sông Cái Phan Rang tại trạm Tân Mỹlà 37,11m (22/06) trên 

BĐ2: 0,11m, trên sông Lũy tại trạm sông Lũy là 28,86m (23h/23/06) nhỏ hơn 

BĐ2: 0,14m, đỉnh lũ trên sông ĐắkTơKan tại trạm Đắk Tô: 577,32m(23h/23/06) 

trên BĐ1: 0,32m. 

Khu vực Nam Bộ: 

Tổng lượng dòng chảy thượng lưu sông Mê Công phổ biến ở mức thấp 

hơn so với TBNN từ 20-30%; vùng trung và hạ lưu sông Mê Công, khu vực đầu 

nguồn sông Cửu Long cao hơn TBNN từ 25-45% và cao hơn năm 2015-2016 từ 

50 – 100%. Hiện tại (12/7), mực nước tại Tân Châu, Châu Đốc ở mức 1,7-1,8m, 

tương đương với TBNN cùng kỳ. 

2. CẬP NHẬT DỰ BÁO KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN (8-12/2017) 

2.1. Hiêṇ tƣơṇg ENSO:Nhiều khả năng duy trì pha trung tính đến cuối năm 

2017 

Tổng hợp các kết quả dự báo của các mô hình và các cơ quan dự báo khí 

hậu trên thế giới như Cơ quan Khí tượng Úc (BoM),Trung tâm Dự báo Khí hậu 

Hoa Kỳ (CPC/NCEP), Trung tâm Dự báo Thời tiết hạn vừa Châu Âu (ECMWF) 

và Trung tâm Khí hậu Tokyo, Nhật Bản (TCC) cho thấy nhiệt độ mặt nước biển 

khu vực NINO3.4 sẽ ở trạng thái trung tính tới cuối năm 2017 và những tháng 

đầu năm 2018, khả năng xuất hiện El Nino giảm hơn so với các dự báo trước 

đây. 

2.2. Bão và áp thấp nhiêṭ đới 

Dư ̣báo trong cả mùa baõ năm 2017 có khoảng 12-14 cơn baõ và ATNĐ 

hoạt động trên Biển Đông , nhiều hơn so với TBNN (khoảng 12 cơn). Trong số 

đó, dư ̣báo sẽ có khoảng 3-4 cơn bão, ATNĐ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền 

nước ta, ít hơn so với TBNN và tâp̣ trung ở khu vưc̣ Trung Bô.̣ 

2.3. Lượng mưa 

- Khu vực Bắc Bộ: 

Thời kỳ mưa nhiều , tâp̣ trung có khả năng ngắn hơn so với TBNN.Tháng 

8/2017 là giai đoạn có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng nhiều nhất và lượng 

mưa trong các tháng 8-9 ở mức xấp xỉ TBNN, từ tháng 10-12/2017 phổ biến ở 

mức thấp hơn TBNN cùng thời kỳ.  

- Khu vực Trung Bộ:  

Lượng mưa ở các khu vực thuôc̣ Trung Bộ từ nay đến cuối năm 2017 phổ 

biến xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ, riêng tháng 8 và tháng 10 tại khu vực Trung và 

Nam Trung Bộ lượng mưa có khả năng cao hơn TBNN từ15-25%. 

- Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:  

Dư ̣báo, trong thời kỳ từ tháng 8-10/2017, lượng mưa phổ biến ở mức xấp 

xỉ với TBNN, riêng khu vực Tây Nguyên tháng 10/2017 ở mức cao hơn từ 15-
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25%; từ tháng 11-12/2017 phổ biến ở mức thấp hơn khoảng 10-25% TBNN 

cùng thời kỳ . 

2.5. Thủy văn 

Khu vực Bắc Bộ 

Đỉnh lũ năm 2017 trên các sông phổ biến nhỏ hơn TBNN . Trên các sông 

chính thượng lưu hệ thống sông Hồng, sông Hoàng Long và thượng lưu sông 

Thái Bình có khả năng ở mức BĐ 2 đến dưới BĐ3. Hạ lưu sông Hồng và hạ lưu 

sông Thái Bình ở mức BĐ 1. Một số sông suối nhỏ , ở miền núi phía Bắc có thể 

xuất hiêṇ đỉnh lũ vượt mức BĐ3. Lũ quét, sạt lở đất có khả năng xuất hiện nhiều 

hơn so với năm 2016. 

Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên:  

Mùa lũ năm 2017, trên các sông ở Trung Bộ phù hợp quy luật hàng năm.  

Đỉnh lũ năm 2017trên các sông ở Bắc Trung Bộ có khả năng ở mức BĐ1-

BĐ2, xấp xỉ đỉnh lũ TBNN; các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận và khu 

vực Tây Nguyên ở mức BĐ2-BĐ3, tương đương TBNN; trên một số sông suối 

nhỏ và thượng lưu các sông có khả năng xuất hiện lũ lớn trên BĐ3. 

Khu vực Nam Bộ: 

Mùa lũ 2017 ở thượng nguồn sông Mê Công đến sớm hơn (lũ sớm) so với 

TBNN. Đến cuối tháng 7/2017, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân 

Châu, Châu Đốc có khả năng ở mức 2,5-3,0m, đến cuối tháng 8/2017, mực nước 

đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu, Châu Đốc có khả năng ở mức 3,1-

3,5m, nguy cơ xảy ra ngập lụt ở huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng (Long An) và một 

số vùng ven sông, ngoài đê bao các tỉnh An Giang, Đồng Tháp. 

Đỉnh lũ năm 2017 ở đầu nguồn sông Cửu Long khả năng ở mức BĐ2-

BĐ3 (sông Tiền tại Tân Châu: 4,0-4,5m; sông Hậu tại Châu Đốc: 3,5-4,0m), 

tương đương đỉnh lũ TBNN, thời gian xuất hiện đỉnh lũ năm vào khoảng nửa 

đầu tháng 10/2017. Tuy đỉnh lũ ở mức TBNN nhưng tiềm ẩn nguy cơ tác động 

lớn đến khu vực. 

Các thông tin dự báo khác chưa có thay đổi so với bản tin đã phát hành 

ngày 15/6/2017. 

Bản tin dự báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa chính thức tiếp theo 

đươc̣ phát hành vào ngày 15 tháng 8 năm 2017. 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Bộ TN&MT; 

- Bộ NN&PTNT; 

- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT; 

- Văn phòng UB quốc gia TKCN; 

- Đài tiếng nói Việt Nam; 

- Đài truyền hình Việt Nam; 

- Bô ̣Tư lêṇh Bô ̣đôị Biên phòng (Bô ̣QP); 

- Cục KTTV&BĐKH; 

- Cục Quản lý TNN; 

- Viện KTTV&BĐKH; 

- Lãnh đạo Trung tâm KTTV quốc gia; 

- Các đơn vị thuộc Trung tâm KTTV quốc gia; 

- Lãnh đạo Trung tâm, các phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT, HVTB. VL.45 

GIÁM ĐỐC 
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