
 

 

TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN 

TRUNG TÂM DỰ BÁO 

KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN QUỐC GIA 

––––––––––––––––––– 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

 

Số: 07/DBQG-DBKH Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2023 

 

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG CÁC KHU VỰC 

TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC 

(Từ ngày 01-31/3/2023) 

 
1. Phân tích, đánh giá thời tiết, khí hậu nổi bật từ 01-28/02/2023 

+ Nhiệt độ trung bình: Trên cả nước đều ở mức cao hơn so với trung bình 

nhiều năm (TBNN). Trong đó, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến 

Thừa Thiên Huế cao hơn từ 1,0-2,00C, có nơi cao hơn; các khu vực khác, nhiệt 

độ trung bình từ xấp xỉ đến cao hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN cùng thời kỳ. 

+ Không khí lạnh (KKL): Trong tháng 02/2023 đã xuất hiện 03 đợt KKL 

vào các ngày 13/02, 19/02 và ngày 24/02. Trong đó, đáng lưu ý là đợt KKL 

ngày 24/02 có cường độ mạnh đã gây ra mưa, mưa nhỏ rải rác ở khu vực Bắc Bộ 

và Bắc Trung Bộ trong ngày 24/02, sau mưa giảm nhanh; khu vực từ Hà Tĩnh 

đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. 

Nhiệt độ cao nhất ở khu vực Bắc Bộ giảm khoảng 1,0-2,00C; nhiệt độ thấp nhất 

giảm 2,0-3,00C (Nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi khá thấp như: Mẫu Sơn 5,00C, 

Trùng Khánh 5,80C, Đồng Văn 5,60C, ...). Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc 

mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Lý Sơn gió giật cấp 7; trạm Phú Quý gió giật cấp 8. 

+ Lượng mưa: 

Trong tháng 02/2023 đã xuất hiện 05 đợt mưa diện rộng vào các ngày 14-

17/02, 19-23/02 và từ 25-28/02 tại khu vực Trung Bộ; ngày 03-09/02 tại khu 

vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; ngày 18-20/02 tại khu vực Tây Nam Bộ. Trong 

đó, đợt mưa ngày 14-17/02 do ảnh hưởng của KKL nên ở các tỉnh từ Quảng Trị-

Bình Định có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Một 

số nơi có lượng mưa lớn như: Huế (Thừa Thiên Huế) 98mm, Đà Nẵng 60mm, 

Trà My (Quảng Nam) 72mm... 

Trong tháng 02/2023, một số nơi ghi nhận được giá trị lượng mưa ngày 

vượt giá trị lịch sử (GTLS) cùng thời kỳ (Bảng 1). 

Bảng 1: Giá trị lượng mưa ngày (mm) cao nhất vượt GTLS trong tháng 02 năm 2023 

Trạm 
Giá trị lịch 

sử tháng 02 

Năm xuất 

hiện GTLS 

Giá trị vượt 

lịch sử 
Ngày xuất hiện 

Mẫu Sơn 62 2021 73 05/02/2023 

Cồn Cỏ 62 1979 135 15/02/2023 



 

 

Trạm 
Giá trị lịch 

sử tháng 02 

Năm xuất 

hiện GTLS 

Giá trị vượt 

lịch sử 
Ngày xuất hiện 

Huế 78 1977 97 15/02/2023 

Nam Đông 40 1977 51 15/02/2023 

Đà Nẵng 47 1987 60 15/02/2023 

Tây Ninh 57 1985 59 20/02/2023 

Bảng 2. Giá trị tổng lượng mưa tháng vượt GTLS trong tháng 02 năm 2023 

Trạm 
GTLS 

tháng 02 

Năm xuất 

hiện GTLS 

Giá trị vượt 

lịch sử 

Năm xuất 

hiện 

Mẫu Sơn 171 2022  210 2023  
Huế  209 2017  232 2023  

Nam Đông 165 2016 178 2023  
Đà Nẵng 75 1999 87 2023  
Trị An  59 2012 74 2023  

 Tổng lượng mưa (TLM) trong tháng 02 năm 2023 trên cả nước phân bố 

không đồng đều. Tại khu vực Bắc Bộ phổ biến cao hơn TBNN từ 10-30mm, có 

nơi cao hơn trên 50mm, đặc biệt tại Mẫu Sơn cao hơn 128mm, tuy nhiên các 

tỉnh như Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang và một số nơi tại Bắc Bộ có TLM thấp 

hơn từ 5-15mm; khu vực Bắc Trung Bộ TLM cao hơn từ 5-15mm, riêng Hà 

Tĩnh thấp hơn 20-40mm; khu vực Trung Trung Bộ TLM cao hơn từ 50-100mm, 

có nơi trên 100mm như tại A Lưới 129mm, Nam Đông 122mm,...; các khu vực 

khác TLM phổ biến ở mức thấp hơn 5-10mm, trong khi đó cục bộ có nơi cao 

hơn đáng kể như tại Trị An cao hơn 61mm, Cao Lãnh 36mm,... (Hình 1b). 

 
(a) 

 
(b) 

Hình 1: (a) Bản đồ chuẩn sai nhiệt độ trung bình (0C); (b) chuẩn sai lượng mưa (mm) 

từ ngày 01-28/02/2023. 



 

 

2. Dự báo xu thế khí hậu tháng thời kỳ từ 01-31/3/2023 

 
(a) 

 
 (b) 

Hình 2: (a) Bản đồ dự báo chuẩn sai nhiệt độ trung bình (0C); (b) dự báo chuẩn sai 

lượng mưa (mm) từ 01-31/3/2023 

- Xu thế nhiệt độ trung bình: Trong thời kỳ dự báo, nhiệt độ trung bình 

tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5-1,00C so với 

TBNN; các khu vực còn lại nhiệt độ trung bình cao hơn khoảng 0,50C so với 

TBNN cùng thời kỳ (Hình 2a). 

- Xu thế lượng mưa: TLM trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức thấp hơn 

so với TBNN khoảng 5-20mm; riêng khu vực Việt Bắc và Đông Bắc TLM thấp 

hơn từ 20-30mm so với TBNN cùng thời kỳ (Hình 2b). 

- Nắng nóng: Trong tháng 3/2023, nắng nóng khả năng xuất hiện nhiều 

ngày tại khu vực Miền Đông Nam Bộ và cục bộ ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, 

vùng núi phía Tây các tỉnh Thanh Hóa-Nghệ An từ khoảng nửa cuối tháng 

3/2023. 

- Cảnh báo khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ 

tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội: KKL còn hoạt động mạnh trong những 

ngày đầu tháng 3/2023, gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động 

trên các vùng biển; ngoài ra đề phòng xuất hiện dông, lốc, mưa đá kèm theo gây 

tác động đến sản xuất và đời sống của người dân, đặc biệt khu vực vùng núi phía 

Bắc. Nắng nóng có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng ở các khu vực 

xảy ra nắng nóng.  

 

 



 

 

3. Dự báo nhiệt độ, lượng mưa từ ngày 01-31/3/2023 

Khu vực 

dự báo 

Thời kỳ 01-10/3 Thời kỳ 10-20/3 Thời kỳ 21-31/3 Cả thời kỳ 

Ttb (oC) R(mm) Ttb (oC) R(mm) Ttb (oC) R(mm) Ttb (oC) R(mm) 

Sơn La 

(Tây Bắc)  
18,0-19,0 <5 22,0-23,0 5-15 22,0-23,0 10-20 21,0-22,0 20-40 

Việt Trì 

(Việt Bắc)  
20,0-21,0 <5 21,0-22,0 5-15 22,5-23,5 10-20 21,0-22,0 20-40 

Hải Phòng 

(Đông Bắc) 
19,5-20,5 <5 21,0-22,0 5-15 21,5-22,5 10-20 20,5-21,5 20-40 

Hà Đông 

(Đồng Bằng 

Bắc Bộ) 

20,0-21,0 <5 21,0-22,0 5-15 22,0-23,0 10-20 21,0-22,0 20-40 

Vinh (Bắc 

Trung Bộ) 
20,0-21,0 5-15 21,5-22,5 5-15 22,5-23,5 10-20 21,5-22,5 20-40 

Huế (Trung 

Trung Bộ)  
22,0-23,0 10-20 23,5-24,5 5-15 24,5-25,5 15-30 24,0-25,0 40-60 

Nha Trang 

(Nam 

Trung Bộ) 

24,5-25,5 5-15 26,5-27,5 10-20 27,0-28,0 5-15 26,5-27,5 20-40 

Buôn Ma 

Thuột (Tây 

Nguyên) 

23,0-24,0 <5 25,0-26,0 <5 25,5-26,5 10-20 25,0-26,0 15-30 

Châu Đốc 

(Nam Bộ) 
26,5-27,5 <5 28,0-29,0 <5 28,5-29,5 5-15 27,5-28,5 10-20 

Ghi chú:   

- Ttb là giá trị nhiệt độ trung bình (đơn vị độ C); 

- R là giá trị tổng lượng mưa (đơn vị milimét); 

- Chuẩn sai là giá trị nhiệt độ/lượng mưa chênh lệch so với TBNN (độ 

C/milimét); 

- Tỷ chuẩn là giá trị tổng lượng mưa chênh lệch so với TBNN (phần trăm). 

Tin phát ngày: 01/3/2023. 

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 10/3/2023./. 

 

Dự báo viên: Hoàng Thị Mai 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hòa 
 


