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                    Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2019 
 

B N TIN DỰ BÁO HẠN HÁN  

KHU VỰC TRUNG BỘ TỪ NGÀY 01-10/7/2019 
 

     Đ nh     h  n   ạn  (21-30/6/2019) 

1.1.1. Khí tượng 

Trong các ngày từ 21-30/6, các tỉnh miền Trung thời tiết phổ biến ít mưa, 

nắng nhiều. Cụ thể, khu vực Thanh Hóa chủ yếu có mưa vừa trong ngày 30. 

Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa trong ngày 28. Có tỉnh khác phổ biến ít mưa. 

Nắng nóng, nhiệt độ cao kéo dài liên tục trong suốt thời kỳ này. Nhiệt độ cao 

nhất ngày phổ biến từ 36 - 39
0
C .  

1.1.2. Thủy văn 

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

thuộc các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An mực nước dao động theo điều tiết của hồ 

chứa. Riêng trên sông Bưởi xuất hiện một đợt lũ  (từ ngày 25-28/6), biên độ lũ 

lên từ 1-2m; đỉnh lũ còn ở mức thấp. Lượng dòng chảy trung bình tuần qua trên 

phần lớn các sông chính khu vực Trung Bộ thiếu hụt so với TBNN cùng kỳ từ 

30-65%; một số sông ở Nghệ An, Ninh Thuận, Bình Thuận thiếu hụt từ 70-90%. 

Hồ chứa thủy lợi: Dung tích trung bình các hồ từ Thanh Hóa đến Thừa 

Thiên Huế đạt từ 30-50% dung tích thiết kế (DTTK); các hồ từ Đà Nẵng đến 

Bình Thuận đạt từ 39-62% DTTK; các hồ ở Tây Nguyên đạt từ 32-60% DTTK, 

các hồ ở khu vực đông Nam Bộ từ 12-67% DTTK. Tuy nhiên, một số hồ ở nam 

Trung Bộ và đông Nam Bộ dung tích chỉ đạt từ 6-10% DTTK như: Sông Móng 

6% (Bình Thuận);  Sông Ray 7,7%, Suối Giàu 8,3% (Bà Rịa-Vũng Tàu), Suối 

Vọng 10,2% (Đồng Nai). 

Hồ thủy điện: Mực nước hầu hết các hồ chứa thủy điện ở Trung Bộ thấp 

hơn mực nước dâng bình thường (MNDBT) từ 1-9m, một số hồ thấp hơn 

MNDBT từ 15-19m như: Bình Điền, A Vương, Đăk Drinh, Nước Trong, Thác 

Mơ, Đại Ninh, Đồng Nai 3; một số hồ thấp hơn MNDBT trên 20m như hồ Cửa 

Đạt, Hủa Na, Bản Vẽ, Sông Tranh 2, Ka Năk, Plei Krông, Ialy, Buôn Tua Srah 

và Hàm Thuận. Đặc biệt, một số hồ mực nước đã xuống dưới mực nước chết 

như Vĩnh Sơn B, Vĩnh Sơn 5, Trà Xom, Buôn Tua Srah. 



Tình hình khô hạn, thiếu nước: Xảy ra ở ngoài vùng cấp nước của công 

trình thủy lợi tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa và 

Ninh Thuận. 

     Dự   o (01-10/7/2019) 

1.2.1. Khí tượng 

Bảng 1: Dự báo nhiệt độ (
0
C) khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên 

 

Bắc T un  Bộ Trung Trung Bộ Nam T un  Bộ 

Thấp nhất Cao nhất Thấp nhất Cao nhất Thấp nhất Cao nhất 

26-29 35-38 27-30 36-39  27-30 34-37 
 

Bảng 2: Dự báo lượng mưa khu vực Trung Bộ  

Khu vực Dự   o 

Bắc Trung Bộ 
Ngày 01-04/7, có mưa rào và dông rải rác; ngày 02/7 mưa 

vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông.  

Ngày 05-10/7, có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng.  

Trung Trung Bộ 
Ngày 01-04/7, có mưa rào và dông rải rác, ngày 01 có nắng 

nóng.  

Ngày 05-10/7, có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. 

Nam Trung Bộ 

Ngày 01-02/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, 

ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng gay gắt. 

Ngày 03-10/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, 

ngày nắng, có nơi có nắng nóng. 

1.2.2. Thủy văn 

Lượng dòng chảy trên các sông tiếp tục suy giảm và thiếu hụt nhiều so 

với TBNN; riêng trên các sông, suối ở Bắc Trung Bộ có xu thế tăng so với tuần 

trước. 

Mực nước các hồ thủy điện ở khu vực Trung Bộ ở mức thấp, đặc biệt mực 

nước một số hồ xuống dưới mực nước chết như Vĩnh Sơn B, Vĩnh Sơn 5, Trà 

Xom. 

Tình trạng thiếu nước, hạn hán ở ngoài vùng cấp nước của công trình thủy 

lợi vẫn diễn ra tại các tỉnh Trung Bộ từ Quảng Bình đến Ninh Thuận; tại các tỉnh 

Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ được cải thiện hơn so với thời gian qua. 

          Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1 

Bản tin hạn hán khu vực Trung Bộ tiếp theo được phát hành vào ngày 

10/7/2019. 



 
 

Tin phát lúc: 15h30 

Soát tin: Chu Ngọc Thắng 
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Hình 1: Bản đồ nhiệt độ và lượng mưa từ ngày 21-30/6/2019 

 

 

 


