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I. BÁO CÁO HỘI THẢO KHOA HỌC-TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ 

TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA 

 
Ảnh hưởng của MJO đến đặc trưng mưa tại khu vực phía Nam và mối quan hệ 

với hoàn lưu gió mực thấp 

                                           Nhóm nghiên cứu: Lê Thị Hồng Vân, Hoàng Phúc Lâm 

 

Phân tích đặc trưng mưa ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ cho thấy hoạt động 

của MJO là tác nhân làm tăng mưa hơn ở khu vực này trong các pha 4, 5 khoảng 20-

40% so với TBNN và giảm mưa hơn trong các pha 3 và 8 khoảng 10-30% so với TBNN. 

Sử dụng số liệu tái phân tích ERA-Interim xem xét trường gió mực 850mb cho thấy 

trong các tháng mùa mưa hoạt động của trường gió tây nam cũng mạnh hơn trong các 

pha ẩm (pha 4, 5) với vùng hội tụ tốc độ và hướng gió tây nam khá mạnh ở khu vực 

vịnh Bengan; trong các tháng mùa khô sự hoạt động yếu hơn của gió đông bắc ở khu 

vực phía nam là đặc trưng chung trong các pha ẩm, riêng tháng 10, tháng 11 còn hình 

thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 9-12 độ vĩ Bắc là nguyên nhân gây mưa nhiều 

cho khu vực phía nam Việt Nam.  

1. Mở đầu 

Thời tiết, khí hậu của khu vực phía nam Việt Nam (Tây Nguyên, Nam Bộ) chịu 

ảnh hưởng chính của hệ thống gió mùa quy mô lớn (gió mùa tây nam) và các dao động 

nhiệt đới như dao động ENSO hay dao động nội mùa MJO,...Trong đó dao động MJO 

là dao động sóng khí quyển xảy ra ở vùng xích đạo Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình 

Dương với chu kì 30-60 ngày được Madden và Julian (1971) xác định khi phân tích 

gió vĩ hướng trong vùng nhiệt đới Thái Bình Dương. Dao động này di chuyển từ Ấn 

Độ Dương sang Thái Bình Dương với tốc độ trung bình 5m/s với 8 pha dao đông. 

Cường độ của MJO được thể hiện qua chỉ số RMM1 và RMM2.  

Donald và cs (2006) [3] đã đánh giá tác động của MJO đối với lượng mưa trên 

quy mô tựa toàn cầu và nhận thấy MJO là hiện tượng quan trọng có thể ảnh hưởng tới 

phân bố lượng mưa ngày, thậm chí cả ở vĩ độ cao, thông qua các mối liên hệ xa với 

hình thế khí áp mực biển quy mô lớn. Ông cũng nhấn mạnh rằng MJO có thể là cơ chế 

và nhân tố dự báo cầu nối giữa hai hạn dự báo thời tiết (5-10 ngày) và khí hậu (thường 

có kĩ năng cao trong dự báo 3-6 tháng).Thông qua tổ hợp dị thường lượng mưa ngày 

trong mùa hè Bắc Bán Cầu trong các pha MJO khác nhau (2, 4, 6và 8) cho thấy sự liên 

hệ chặt chẽ giữa dị thường dương của lượng mưa và dị thường âm của khí áp và ngược 

lại. 

Ở Việt Nam, trong những năm gần đầy cũng có nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng 

của MJO đến đặc trưng mưa của khu vực. Tác giả Bùi Minh Tuân và cộng sự (2016) 

[2] khi nghiên cứu về dao động nội mùa (ISO) đã chỉ ra rằng Việt Nam chịu tác động 
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rõ ràng của sự dịch chuyển lên phía bắc của dao động nội mưa trong mùa hè; dao động 

này còn là nguyên nhân gây ra các giai đoạn khô và ẩm ướt luân phiên tại Bắc Bộ và 

Nam Bộ với chu kì 30-40 ngày; tuy nhiên có sự khác nhau rất lớn trong đặc trưng hoàn 

lưu quy mô lớn gây ra mưa tại hai khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ; cụ thể, ẩm từ khu vực 

nhiệt đới Tây Thái Bình Dương và vịnh Belgan là nguồn cung cấp ẩm chính cho dao 

động nội mùa của đối lưu ở Bắc Bộ, ngược lại, đối lưu tại Nam Bộ chỉ được cung cấp 

bởi ẩm được đưa tới từ khu vực nhiệt đới Ấn Độ Dương. Trong luận văn thạc sỹ của 

Đỗ Thùy Trang (2017) [1] chỉ ra rằng MJO hoạt động mạnh trong khoảng thời gian 

cuối năm, đặc biệt là tháng 9, tháng 10; số lượng các đợt mưa lớn diện rộng xuất hiện 

nhiều hơn trong các pha 4, 5 và 6 với sự ảnh hưởng của quá trình tăng cường đối lưu 

trong các pha MJO này đối với khu vực phía nam của Việt Nam là rõ nét hơn đối với 

khu vực phía bắc. 

Với các dẫn chứng trên cho thấy hoạt động của MJO ảnh hưởng đến đặc trưng 

mưa ở khu vực phía nam là khá rõ ràng. Trong nghiên cứu này sẽ tiếp tục làm rõ mối 

quan hệ giữa đặc trưng mưa với hoàn lưu gió mực thấp trong các pha MJO ẩm và khô. 

Kết quả nghiên cứu mong muốn giúp các dự báo viên có thêm thông tin hữu ích, nâng 

cao độ tin cậy trong dự báo thời tiết nghiệp vụ, đặc biệt hạn 5 -14 ngày. 

2. Phương pháp và số liệu 

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả dựa trên các nguồn số liệu sau:  

- Số liệu mưa quan trắc từ 15 trạm synop tại khu vực phía nam Việt Nam (Tây 

Nguyên, Nam Bộ) được cung cấp bởi Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. 

- Để xác định các pha MJO, chúng tôi sử dụng chỉ số MJO đa biến thời gian thực 

(RMM) của Wheeler và Hendon (2004), được lấy từ trang web của Cục khí tượng Úc 

http://www.bom.gov.au/climate/mjo.  

- Số liệu tái phân tích ERA-Interim được cung cấp bởi Trung tâm dự báo hạn 

vừa Châu Âu (ECMWF), được lấy từ trang web: 

https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/reanalysis-datasets/era-interim 

Tất cả bộ số liệu trên được thu thập đầy đủ trong thời kì từ năm 1997 đến năm 

2016. Để phân tích đặc trưng mưa tại khu vực phía nam trong các pha MJO, nhóm 

nghiên cứu tính toán chuẩn sai lượng mưa của những ngày có cùng pha MJO cho các 

trạm quan trắc synop. Chẳng hạn, chuẩn sai lượng mưa của pha MJO 1 trong tháng 1 

được tính bằng cách lấy lượng mưa trung bình của pha 1 tháng 1 trừ đi lượng mưa 

trung bình tháng 1 (từ năm 1997-2016). Các chuẩn sai lượng mưa pha khác và tháng 

khác được tính toán tương tự. Tương tự, nhóm nghiên cứu tính dị thường (chuẩn sai) 

gió của những ngày có cùng pha MJO so với gió trung bình của tháng đó. Trong bài 

viết này chúng tôi chỉ tập trung phân tích hoàn lưu gió mực thấp và lượng mưa để thấy 

được phần nào tác động của MJO đến hai đại lượng này và mối liên hệ của chúng tại 

khu vực phía nam Việt Nam. 

http://www.bom.gov.au/climate/mjo
https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/reanalysis-datasets/era-interim
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3. Đặc trưng mưa trong các pha MJO tại khu vực phía nam và mối quan hệ 

với hoàn lưu gió mực thấp 

3.1. Đặc trưng mưa trong các pha MJO 

Trước khi phân tích đặc trưng mưa trong các pha MJO cho từng tháng, nhóm tác 

giả đưa ra biểu đồ chuẩn sai lượng mưa trung bình cho mỗi pha trong thời kì từ năm 

1997-2016. 

Nhìn vào chuẩn sai lượng mưa trung bình pha của khu vực Tây Nguyên, Nam 

Bộ (hình 3.1) thể hiện rõ sự tăng mưa trong pha 4, pha 5 (pha ẩm). Pha 5 có chuẩn sai 

mưa cao nhất, cao hơn khoảng 20-40% so với trung bình nhiều năm (TBNN). Trong 

khi các pha khác phổ biến có chuẩn sai lượng mưa âm, trong đó các pha khô nhất là 

pha 2, pha 3 ở Tây Nguyên và pha 7, pha 8 ở Nam Bộ (giảm khoảng 10-30% so với 

TBNN). 

  

Hình 3.1. Chuẩn sai lượng mưa trung bình ngày trong mỗi pha MJO khu vực Tây Nguyên 

và Nam Bộ (trục Y là chuẩn sai lượng mưa trung bình ngày, trục X là các pha MJO) 

 

Theo quy mô không gian, tại khu vực Tây Nguyên (hình 3.2a), trong các pha 

ẩm, đặc biệt là pha 5, phần lớn các trạm đều có lượng mưa lớn và đồng đều; trong khi 

các pha khác phân bố lượng mưa giữa các trạm không đồng đều (pha 7, 8); pha 2, 3 có 

các trạm phía bắc Tây Nguyên thiếu hụt mưa nhiều hơn so với các trạm ở phía nam. 

Tại khu vực Nam Bộ (hình 3.2b), pha 5 có sự phân bố lượng mưa giữa các trạm 

đồng đều hơn pha 4; cũng trong hai pha này có những trạm đạt lượng mưa khá lớn. 

Điều này cho thấy có khả năng các đợt mưa lớn của khu vực thường xuất hiện trong 

pha 4, 5. Ở các pha khô (pha 7, 8) có nhiều trạm có lượng mưa trung bình ngày ở 

ngưỡng thấp (nhỏ hơn lượng mưa trung bình ngày trên toàn khu vực). 

Như vậy, với những phân tích trên có thể thấy rằng hoạt động của MJO có ảnh 

hưởng có xu hướng gây tăng mưa ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ trong các pha 4, 

pha 5, đặc biệt là pha 5. Trong khi các pha 2, 3 ở Tây Nguyên và pha 7, 8 ở Nam Bộ 

lại là những pha thiếu hụt mưa nhiều hơn. Các đợt mưa lớn cũng có tần suất xuất hiện 

trong các pha 4, 5 nhiều hơn so với các pha khác. 
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Hình 3.2. Phân bố lượng mưa trung bình ngày các pha MJO theo không gian tại khu 

vực Tây Nguyên và Nam Bộ (trục Y là lượng mưa trung bình ngày, trục X là các pha MJO) 

3.2. Mối quan hệ với hoàn lưu gió mực thấp với đặc trưng mưa trong các 

tháng mùa khô 

Mùa khô của khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ bắt đầu từ tháng 11 kéo dài đến 

tháng 4 năm sau.Trong các tháng này, chuẩn sai lượng mưa dương tập trung trong pha 

5 của tháng 12; pha 5, 6 của tháng 1; pha 3 của tháng 2 và từ pha 3 đến pha 7 của tháng 

3; tháng 4 là pha 7. Tuy nhiên, chuẩn sai lượng mưa thấp và phân bố không đồng đều 

trên toàn khu vực. Tần suất xuất hiện của pha 5 lớn, ngoại trừ tháng 2, tháng 4 

Xem xét trường gió tháng 1 (tháng đặc trưng cho mùa khô ở khu vực Tây 

Nguyên, Nam Bộ) (hình 3.3) dễ dàng nhận thấy rằng, trong tất cả các pha MJO trường 

gió đông bắc đều thịnh hành trên khắp khu vực Việt Nam, chỉ khác nhau về cường độ 

ở từng khu vực. Khu vực có trường gió đông bắc mạnh nhất là vùng phía nam biển 

Đông, đặc biệt vùng ven biển Nam Bộ. Các pha 1, 3, 4 và 8 có trường gió đông bắc 

khá mạnh trên khắp khu vực Việt Nam; trong khi các pha 2, 5, 6, và 7 cũng thịnh hành 

trường gió đông bắc trên hầu khắp phạm vi Việt Nam nhưng cường độ yếu hơn ở khu 

vực phía Nam. Đồng nghĩa với việc hoạt động của vùng trung tâm áp cao lạnh lục địa 

có xu hướng yếu hơn và thu hẹp hơn. 

  

 

Hình 3.3. Dị thường gió mực 850mb trong pha 5, 8 của MJO ở tháng 1. 

Phân tích tương tự với trường gió 850mb ở các tháng 12, 2, 3, 4 đều cho thấy 

các pha có chuẩn sai lượng mưa dương đều có đặc trưng chung là trường gió đông bắc 

hoạt động yếu hơn ở khu vực phía nam; riêng trong tháng 12, sự suy yếu của trường 
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gió đông bắc còn tạo điều kiện cho rãnh áp thấp ở phía nam nâng trục cao hơn lên phía 

bắc và có khả năng là nguyên nhân gây mưa cho khu vực. Với các pha thiếu hụt mưa, 

trường gió đông bắc mực thấp có xu hướng hoạt động mạnh hơn ở khu vực phía nam. 

3.3. Đặc trưng mưa trong các tháng mùa mưa 

Mùa mưa của khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10. 

Trong thời kì này, các pha có chuẩn sai lượng mưa dương bao gồm: các pha 5, 6, 7 

(tháng 5); các pha 4, 5, 6, 7 (tháng 6, 7); các pha 3, 4, 5, 6, 7 (tháng 8); pha 4, 5, 6 

(tháng 9). Khi phân tích chuẩn sai lượng mưa theo pha cho từng tháng thấy rằng chuẩn 

sai lượng mưa dương không chỉ xuất hiện ở pha 4, 5 mà còn ở các pha khác như pha 

3, 6, 7. Rõ ràng, lượng mưa trong pha 4 và pha 5 phải khá lớn so với các pha khác. 

Thêm một bằng chứng cho thấy các đợt mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ xuất 

hiện nhiều hơn trong pha 4, pha 5. 

Trong tháng 5, chuẩn sai dương của lượng mưa chưa cao, phân bố chuẩn sai 

dương chưa đều. Từ tháng 6 đến tháng 9, giá trị chuẩn sai lượng mưa dương đều lớn 

hơn trong các pha 4, đặc biệt là pha 5. Sự phân bố chuẩn sai dương đồng đều trên hầu 

khắp khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ. Các pha có chuẩn sai dương khác của các tháng 

đều có chuẩn sai dương lượng mưa giảm nhanh, phân bố không đồng đều trên khu vực. 

Như vậy, từ tháng 5 đến tháng 9 đều thấy lượng mưa trong các pha 4, 5 có xu 

hướng cao hơn so với lượng mưa trung bình tháng và lớn hơn cả về diện và lượng so 

với các pha khác. Đặc biệt trong tháng 8, chuẩn sai dương lượng mưa trong pha 4, 5 

có giá trị cao nhất và phân bố đồng đều nhất trên khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ. 

  

Hình 3.4. Chuẩn sai lượng mưa pha 4, pha 5 trong tháng 8 

Trong hình 3.5, ta nhận thấy trong các pha 4, 5 trường gió tây nam thịnh hành 

khá rõ ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và mở rộng đến khu vực giữa và nam Biển 

Đông. Trường gió tây nam này chính là gió mùa tây nam từ nam bán cầu vượt xích đạo 

và sẽ gây mưa nhiều hơn cho khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ. 
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Phân tích tương tự trường gió 850mb trong các tháng 5, 6, 8,9 đều cho thấy các 

pha có chuẩn sai lượng mưa dương đều có đặc điểm chung trường gió tây nam có xu 

hướng hoạt động mạnh hơn ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ so với các pha khác. 

Riêng trong pha 4, 5 trường gió tây nam có sự hội tụ khá lớn về hướng và tốc độ tại 

khu vực vịnh Bengan (vùng hội tụ tốc độ xung quanh 10 độ vĩ Bắc), tạo nguồn ẩm dồi 

dào khi đến khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ. Các pha khác gió có xu hướng chuyển tây 

tây nam hoặc vùng hội tụ tốc độ ở khu vực vịnh Bengan chưa đủ mạnh dẫn đến lượng 

mưa giảm hơn trong các pha này. 

  

Hình 3.5. Dị thường gió mực 850mb trong  pha 4, 5 của MJO tháng 8. 

3.4. Đặc trưng mưa trong các tháng 10, tháng 11 

Tháng 10 và tháng 11 là tháng cuối mùa mưa và đầu mùa khô của khu vực Tây 

Nguyên, Nam Bộ. Hai tháng này đều có chuẩn sai lượng mưa dương lớn tập trung trong 

pha 5 và được phân bố khá đồng đều trên khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ (Hình 3.6). 

Tuy nhiên, trong nghiên cứu này lại không gộp vào mùa khô hay mùa mưa là do khi 

phân tích hoàn lưu mực gió mực thấp nhận thấy rằng nguyên nhân gây mưa chủ yếu 

không giống với các tháng phân tích trên. 

  

Hình 3.6. Chuẩn sai lượng mưa trong pha 5 của tháng 10, tháng 11 tương ứng 
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Xem xét trường gió 850mb trong tháng 10, tháng 11 tại khu vực đều cho thấy 

trong các pha 1, 2, 3 và 8, trường gió đông bắc gần như bao trùm khắp khu vực đất liền 

và vùng biển Việt Nam. Trong khi các pha 4, 5, 6, 7, trường gió đông bắc chỉ thịnh 

hành khu vực Bắc Bộ đến khoảng các tỉnh Trung Bộ. Tại khu vực Nam Trung  Bộ, Tây 

Nguyên và Nam Bộ hình thành một vùng rãnh áp thấp có trục ở khoảng 9-12 độ vĩ Bắc. 

Riêng trong pha 5 có khả năng hình thành nhiều hơn các vùng nhiễu động trên rãnh áp 

thấp này và có thể gây mưa nhiều hơn cho khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và 

Nam Bộ trong thời kì này. 

  

 

Hình 3.7. Dị thường gió mực 850mb trong pha 4, 5 của MJO tháng 10. 

 

* Mối quan hệ hoàn lưu trong các pha MJO khô 

Như đã phân tích ở phần 3.1, pha 3 và pha 8 là hai pha thiếu hụt mưa nhất ở khu 

vực Tây Nguyên và Nam Bộ tương ứng. Các pha 3 thiếu hụt mưa nhất thường tập trung 

nhiều từ tháng 3 đến tháng 5 (pha 3 tháng 5 thiếu hụt mưa nhiều nhất), trong khi các 

pha 8 lại xảy ra nhiều từ tháng 6 đến tháng 9 (pha 8 tháng 6 thiếu hụt mưa nhiều nhất). 

Các hoàn lưu mực thấp trong các pha này đều là sự suy yếu của các hệ thống gây mưa 

trong các pha ẩm (pha 4, pha 5). Chẳng hạn, trong pha 8 của tháng 6 (hình 3.8), trường 

gió tây nam suy yếu và chuyển sang trường gió tây ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ; 

tại khu vực vịnh Bengan vùng hội tụ tốc độ gió yếu là những điều kiện không thuận lợi 

vận chuyển ẩm và gây mưa cho khu vực phía nam Việt Nam. Tuy nhiên, sự suy yếu 

của hệ thống gây mưa còn xảy ra ở các pha khác nữa vì vậy cần có những nghiên cứu 

sâu hơn cơ chế khiến lượng mưa thiếu hụt lớn trong các pha này. 
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Hình 3.8. Chuẩn sai lượng mưa và gió mực 850mb của  pha 8 của MJO tháng 6. 

 

- Hoạt động của MJO có tác động phần nào đến đặc trưng mưa của khu vực Tây 

Nguyên nói riêng và khu vực phía nam Việt Nam nói chung, trong đó ảnh hưởng của 

MJO được thể hiện rõ nhất trong pha 5, sau đó là pha 4 (tăng khoảng 20-40% so với 

TBNN). MJO là tác nhân kết hợp khiến cho hệ thống gây mưa theo mùa tại khu vực 

có xu hướng hoạt động mạnh hơn. Tần suất các đợt mưa lớn cũng có xu hướng xuất 

hiện nhiều hơn trong pha 4, pha 5 

- Trong các tháng mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 9): các pha ẩm (pha 4, 5) đều 

thể hiện hoạt động mạnh của gió mùa tây nam trên khu vực, đặc biệt vùng hội tụ tốc 

độ và hướng gió tây nam ở khu vực vịnh Bengan lớn, mang nguồn ẩm dồi dào đến khu 

vực Tây Nguyên, Nam Bộ. 

- Trong các tháng mùa khô (từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau): hoàn lưu mực 

thấp trong các pha ẩm có đặc trưng chung là trường gió đông bắc có xu hướng hoạt 

động yếu hơn ở khu vực phía nam, riêng tháng 10, tháng 11 kết hợp với hoạt động của 

rãnh áp thấp có trục ở khoảng 9-12 độ vĩ Bắc. 

- Ở các pha thiếu hụt mưa nhiều (pha 3 ở Tây Nguyên và pha 8 ở Nam Bộ, lượng 

mưa giảm khoảng 10-30% so với TBNN): hệ thống gây mưa trong các pha ẩm hoạt 

động yếu hơn rất nhiều. Trong đó pha 3 thiếu hụt nhất tập trung từ tháng 3 đến tháng 

5; pha 8 thiếu hụt nhất ở các tháng 6 đến tháng 9. Đây cũng sẽ là thời kì gián đoạn mưa 

của khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, đặc biệt trong những tháng mùa mưa. 
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Ảnh hưởng của MJO đến đặc trưng mưa và hoàn lưu mực thấp tại khu vực phía 

Nam Việt Nam 

                           Nhóm nghiên cứu: ThS. Lê Thị Hồng Vân, TS. Hoàng Phúc Lâm 

 

Phân tích đặc trưng mưa ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ cho thấy hoạt động 

của MJO là tác nhân làm tăng mưa hơn ở khu vực này trong các pha 4, 5 khoảng 20-

40% so với TBNN và giảm mưa hơn trong các pha 3 và 8 khoảng 10-30% so với TBNN. 

Sử dụng số liệu tái phân tích ERA-Interim xem xét trường gió mực 850mb cho thấy 

trong các tháng mùa mưa hoạt động của trường gió tây nam cũng mạnh hơn trong các 

pha ẩm (pha 4, 5) với vùng hội tụ tốc độ và hướng gió tây nam khá mạnh ở khu vực 

vịnh Bengan; trong các tháng mùa khô sự hoạt động yếu hơn của gió đông bắc ở khu 

vực phía nam là đặc trưng chung trong các pha ẩm, riêng tháng 10, tháng 11 còn hình 

thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 9-12 độ vĩ Bắc là nguyên nhân gây mưa nhiều 

cho khu vực phía nam Việt Nam.  

1. Mở đầu 

Thời tiết, khí hậu của khu vực phía nam Việt Nam (Tây Nguyên, Nam Bộ) chịu 

ảnh hưởng chính của hệ thống gió mùa quy mô lớn (gió mùa tây nam) và các dao động 

nhiệt đới như dao động ENSO (El Nino-Southern Oscillation) hay dao động nội mùa 

MJO (Madden-Julian Oscillation),...Trong đó dao động MJO là dao động sóng khí 

quyển xảy ra ở vùng xích đạo Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương với chu kì 30-

60 ngày được Madden và Julian (1971) xác định khi phân tích gió vĩ hướng trong vùng 

nhiệt đới Thái Bình Dương. Dao động này di chuyển từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình 

Dương với tốc độ trung bình 5m/s với 8 pha dao đông. Cường độ của MJO được thể 

hiện qua chỉ số đa biến thời gian thực RMM1 và RMM2 (Real-Time Multivariate 

MJO).  

Donald và cs (2006) [3] đã đánh giá tác động của MJO đối với lượng mưa trên 

quy mô tựa toàn cầu và nhận thấy MJO là hiện tượng quan trọng có thể ảnh hưởng tới 

phân bố lượng mưa ngày, thậm chí cả ở vĩ độ cao, thông qua các mối liên hệ xa với 

hình thế khí áp mực biển quy mô lớn. Ông cũng nhấn mạnh rằng MJO có thể là cơ chế 

và nhân tố dự báo cầu nối giữa hai hạn dự báo thời tiết (5-10 ngày) và khí hậu (thường 

có kĩ năng cao trong dự báo 3-6 tháng). Thông qua tổ hợp dị thường lượng mưa ngày 

trong mùa hè Bắc Bán Cầu trong các pha MJO khác nhau (2, 4, 6 và 8) cho thấy sự liên 

hệ chặt chẽ giữa dị thường dương của lượng mưa và dị thường âm của khí áp và ngược 

lại. 

Ở Việt Nam, trong những năm gần đây cũng có một số nghiên cứu về ảnh hưởng 

của MJO đến đặc trưng mưa của khu vực. Tác giả Bùi Minh Tuân và cộng sự (2016) 

[2] khi nghiên cứu về dao động nội mùa (ISO) đã chỉ ra rằng Việt Nam chịu tác động 



Tuyển tập Báo cáo Hội thảo toàn quốc về công tác dự báo KTTV năm 2020 

 

Tổng cục Khí tượng Thủy văn  11 

 

rõ ràng của sự dịch chuyển lên phía bắc của dao động nội mùa trong mùa hè; dao động 

này còn là nguyên nhân gây ra các giai đoạn khô và ẩm ướt luân phiên tại Bắc Bộ và 

Nam Bộ với chu kì 30-40 ngày; tuy nhiên có sự khác nhau rất lớn trong đặc trưng hoàn 

lưu quy mô lớn gây ra mưa tại hai khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ; cụ thể, nguồn ẩm từ 

khu vực nhiệt đới Tây Thái Bình Dương và vịnh Belgan là nguồn cung cấp ẩm chính 

cho dao động nội mùa của vùng đối lưu ở Bắc Bộ, ngược lại, đối lưu tại Nam Bộ chỉ 

được cung cấp bởi nguồn ẩm được đưa tới từ khu vực nhiệt đới Ấn Độ Dương. Trong 

luận văn thạc sỹ của Đỗ Thùy Trang (2017) [1] chỉ ra rằng MJO hoạt động mạnh trong 

khoảng thời gian cuối năm, đặc biệt là tháng 9, tháng 10; số lượng các đợt mưa lớn 

diện rộng xuất hiện nhiều hơn trong các pha 4, 5 và 6 với sự ảnh hưởng của quá trình 

tăng cường đối lưu trong các pha MJO này đối với khu vực phía nam của Việt Nam là 

rõ nét hơn đối với khu vực phía bắc. 

Với các dẫn chứng trên cho thấy hoạt động của MJO phần nào ảnh hưởng đến 

đặc trưng mưa ở khu vực phía nam. Trong nghiên cứu này sẽ tiếp tục làm rõ mối quan 

hệ giữa đặc trưng mưa với hoàn lưu gió mực thấp trong các pha MJO ẩm và khô. Kết 

quả nghiên cứu mong muốn giúp các dự báo viên có thêm thông tin hữu ích, nâng cao 

độ tin cậy trong dự báo thời tiết nghiệp vụ, đặc biệt hạn 5-14 ngày. 

2. Phương pháp và số liệu 

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả dựa trên các nguồn số liệu sau:  

- Số liệu mưa quan trắc ngày từ 15 trạm synop tại khu vực phía nam Việt Nam 

(Tây Nguyên, Nam Bộ) được cung cấp bởi Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc 

gia. 

- Để xác định các pha MJO, chúng tôi sử dụng chỉ số MJO đa biến thời gian thực 

(RMM) của Wheeler và Hendon (2004), được lấy từ trang web của Cục khí tượng Úc 

http://www.bom.gov.au/climate/mjo.  

- Số liệu tái phân tích ERA-Interim được cung cấp bởi Trung tâm dự báo hạn 

vừa Châu Âu (ECMWF), được lấy từ trang web: 

https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/reanalysis-datasets/era-interim 

Tất cả bộ số liệu trên được thu thập đầy đủ trong thời kì từ năm 1997 đến năm 

2016. Để phân tích đặc trưng mưa tại khu vực phía nam trong các pha MJO, nhóm 

nghiên cứu tính toán chuẩn sai lượng mưa của những ngày có cùng pha MJO cho các 

trạm quan trắc synop. Chẳng hạn, chuẩn sai lượng mưa của pha MJO 1 trong tháng 1 

được tính bằng cách lấy lượng mưa trung bình của pha 1 tháng 1 trừ đi lượng mưa 

trung bình tháng 1 (từ năm 1997-2016). Các chuẩn sai lượng mưa pha khác và tháng 

khác được tính toán tương tự. Tương tự, nhóm nghiên cứu tính chuẩn sai gió của những 

ngày có cùng pha MJO so với gió trung bình của tháng đó. Trong bài viết này chúng 

tôi chỉ tập trung phân tích hoàn lưu gió mực thấp và lượng mưa để thấy được phần nào 

http://www.bom.gov.au/climate/mjo
https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/reanalysis-datasets/era-interim
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tác động của MJO đến hai đại lượng này và mối liên hệ của chúng tại khu vực phía 

nam Việt Nam. 

3. Đặc trưng mưa trong các pha MJO tại khu vực phía nam và mối quan hệ 

với hoàn lưu gió mực thấp 

3.1 Đặc trưng lượng mưa trung bình trong các pha MJO thời kì từ năm 1997-

2016 

Trước khi phân tích đặc trưng mưa trong các pha MJO cho từng tháng, nhóm tác 

giả đưa ra biểu đồ chuẩn sai lượng mưa trung bình cho mỗi pha trong thời kì từ năm 

1997-2016. 

Nhìn vào chuẩn sai lượng mưa trung bình pha của khu vực Tây Nguyên (hình 

3.1a), Nam Bộ (hình 3.1b) thể hiện rõ sự tăng mưa trong pha 4, pha 5 (pha ẩm). Pha 5 

có chuẩn sai mưa cao nhất, cao hơn khoảng 20-40% so với trung bình nhiều năm 

(TBNN). Trong khi các pha khác phổ biến có chuẩn sai lượng mưa âm, trong đó các 

pha khô nhất là pha 2, pha 3 ở Tây Nguyên và pha 7, pha 8 ở Nam Bộ (giảm khoảng 

10-30% so với TBNN). 

a) b) 

Hình 3.1. Chuẩn sai lượng mưa trung bình ngày trong mỗi pha MJO khu vực Tây Nguyên 

(a) và Nam Bộ (b) (trục thẳng đứng là chuẩn sai lượng mưa trung bình ngày, trục nằm 

ngang là các pha MJO) 

Theo quy mô không gian, tại khu vực Tây Nguyên (hình 3.2a), trong các pha 

ẩm, đặc biệt là pha 5, phần lớn các trạm đều có lượng mưa lớn và đồng đều; trong khi 

các pha khác phân bố lượng mưa giữa các trạm không đồng đều (pha 7, 8); pha 2, 3 có 

các trạm phía bắc Tây Nguyên thiếu hụt mưa nhiều hơn so với các trạm ở phía nam. 

Tại khu vực Nam Bộ (hình 3.2b), pha 5 có sự phân bố lượng mưa giữa các trạm 

đồng đều hơn pha 4; cũng trong hai pha này có những trạm đạt lượng mưa khá lớn. 

Điều này cho thấy có khả năng các đợt mưa lớn của khu vực thường xuất hiện trong 

pha 4, 5. Ở các pha khô (pha 7, 8) có nhiều trạm có lượng mưa trung bình ngày ở 

ngưỡng thấp (nhỏ hơn lượng mưa trung bình ngày trên toàn khu vực). 
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Như vậy, với những phân tích trên có thể thấy rằng hoạt động của MJO có ảnh 

hưởng có xu hướng gây tăng mưa ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ trong các pha 4, 

pha 5, đặc biệt là pha 5. Trong khi các pha 2, 3 ở Tây Nguyên và pha 7, 8 ở Nam Bộ 

lại là những pha thiếu hụt mưa nhiều hơn. Các đợt mưa lớn cũng có tần suất xuất hiện 

trong các pha 4, 5 nhiều hơn so với các pha khác. 

a) b) 

Hình 3.2. Phân bố lượng mưa trung bình ngày của các pha MJO theo không gian tại 

khu vực Tây Nguyên (a) và Nam Bộ (b) (trục thẳng đứng là lượng mưa trung bình ngày, 

trục nằm ngang là các pha MJO) 

3.2. Đặc trưng của mưa và hoàn lưu mực thấp trong các pha MJO trong thời 

kỳ mùa mưa  

Mùa khô của khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ bắt đầu từ tháng 11 kéo dài đến 

tháng 4 năm sau. Trong các tháng này, chuẩn sai lượng mưa dương tập trung trong pha 

5 của tháng 12; pha 5, 6 của tháng 1; pha 3 của tháng 2 và từ pha 3 đến pha 7 của tháng 

3; tháng 4 là pha 7. Tuy nhiên, chuẩn sai lượng mưa thấp và phân bố không đồng đều 

trên toàn khu vực. Tần suất xuất hiện của pha 5 lớn, ngoại trừ tháng 2, tháng 4. 

Xem xét trường gió tháng 1 (tháng đặc trưng cho mùa khô ở khu vực Tây 

Nguyên, Nam Bộ) (hình 3.3) dễ dàng nhận thấy rằng, trong tất cả các pha MJO trường 

gió đông bắc đều thịnh hành trên khắp khu vực Việt Nam, chỉ khác nhau về cường độ 

ở từng khu vực. Khu vực có trường gió đông bắc mạnh nhất là vùng phía nam biển 

Đông, đặc biệt vùng ven biển Nam Bộ. Các pha 1, 3, 4 và 8 có trường gió đông bắc 

khá mạnh trên khắp khu vực Việt Nam; trong khi các pha 2, 5, 6, và 7 cũng thịnh hành 

trường gió đông bắc trên hầu khắp phạm vi Việt Nam nhưng cường độ yếu hơn ở khu 

vực phía Nam. Đồng nghĩa với việc hoạt động của vùng trung tâm áp cao lạnh lục địa 

có xu hướng yếu hơn và thu hẹp hơn. 
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a) 

 

b) 

Hình 3.3. Chuẩn sai hướng (mũi tên) và tốc độ (màu) gió mực 850mb trong pha 5 

(a), pha 8 (b) của MJO ở tháng 1 

Phân tích tương tự với trường gió 850mb ở các tháng 12, 2, 3, 4 đều cho thấy 

các pha có chuẩn sai lượng mưa dương đều có đặc trưng chung là trường gió đông bắc 

hoạt động yếu hơn ở khu vực phía nam; riêng trong tháng 12, sự suy yếu của trường 

gió đông bắc còn tạo điều kiện cho rãnh áp thấp ở phía nam nâng trục cao hơn lên phía 

bắc và có khả năng là nguyên nhân gây mưa cho khu vực. Với các pha thiếu hụt mưa, 

trường gió đông bắc mực thấp có xu hướng hoạt động mạnh hơn ở khu vực phía nam. 

3.3. Đặc trưng của mưa và hoàn lưu mực thấp trong các pha MJO trong thời 

kỳ mùa khô  

Mùa mưa của khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10. 

Trong thời kì này, các pha có chuẩn sai lượng mưa dương bao gồm: các pha 5, 6, 7 

(tháng 5); các pha 4, 5, 6, 7 (tháng 6, 7); các pha 3, 4, 5, 6, 7 (tháng 8); pha 4, 5, 6 

(tháng 9). Khi phân tích chuẩn sai lượng mưa theo pha cho từng tháng thấy rằng chuẩn 

sai lượng mưa dương không chỉ xuất hiện ở pha 4, 5 mà còn ở các pha khác như pha 

3, 6, 7. Rõ ràng, lượng mưa trong pha 4 và pha 5 phải khá lớn so với các pha khác. 

Thêm một bằng chứng cho thấy khả năng các đợt mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên, 

Nam Bộ xuất hiện nhiều hơn trong pha 4, pha 5. 

Trong tháng 5, chuẩn sai dương của lượng mưa chưa cao, phân bố chuẩn sai 

dương chưa đều. Từ tháng 6 đến tháng 9, giá trị chuẩn sai lượng mưa dương đều lớn 

hơn trong các pha 4, đặc biệt là pha 5. Sự phân bố chuẩn sai dương đồng đều trên hầu 

khắp khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ. Các pha có chuẩn sai dương khác của các tháng 

đều có chuẩn sai dương lượng mưa giảm nhanh, phân bố không đồng đều trên khu vực. 

Như vậy, từ tháng 5 đến tháng 9 đều thấy lượng mưa trong các pha 4, 5 có xu hướng 

cao hơn so với lượng mưa trung bình tháng và lớn hơn cả về diện và lượng so với các 

pha khác. Đặc biệt trong tháng 8, chuẩn sai dương lượng mưa trong pha 4, 5 có giá trị 

cao nhất và phân bố đồng đều nhất trên khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ. 
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a) 

 

b) 

Hình 3.4. Chuẩn sai lượng mưa pha 4 (a), pha 5 (b) trong tháng 8 

Trong hình 3.5, ta nhận thấy trong các pha 4, 5 trường gió tây nam thịnh hành 

khá rõ ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và mở rộng đến khu vực giữa và nam Biển 

Đông. Trường gió tây nam này chính là gió mùa tây nam từ nam bán cầu vượt xích đạo 

và sẽ gây mưa nhiều hơn cho khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ. 

 

a) 

 

b) 

Hình 3.5. Dị thường gió mực 850mb trong  pha 4 (a), pha 5 (b) của MJO tháng 8 

Phân tích tương tự trường gió 850mb trong các tháng 5, 6, 8,9 đều cho thấy các 

pha có chuẩn sai lượng mưa dương đều có đặc điểm chung trường gió tây nam có xu 

hướng hoạt động mạnh hơn ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ so với các pha khác. 

Riêng trong pha 4, 5 trường gió tây nam có sự hội tụ khá lớn về hướng và tốc độ tại 

khu vực vịnh Bengan (vùng hội tụ tốc độ xung quanh 10 độ vĩ Bắc), tạo nguồn ẩm dồi 

dào khi đến khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ. Các pha khác gió có xu hướng chuyển tây 

tây nam hoặc vùng hội tụ tốc độ ở khu vực vịnh Bengan chưa đủ mạnh dẫn đến lượng 

mưa giảm hơn trong các pha này. 

Tháng 10 và tháng 11 là tháng cuối mùa mưa và đầu mùa khô của khu vực Tây 

Nguyên, Nam Bộ. Hai tháng này đều có chuẩn sai lượng mưa dương lớn tập trung trong 

pha 5 và được phân bố khá đồng đều trên khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ (hình 3.6). 
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Tuy nhiên, trong nghiên cứu này lại không gộp vào mùa khô hay mùa mưa là do khi 

phân tích hoàn lưu mực gió mực thấp nhận thấy rằng nguyên nhân gây mưa chủ yếu 

không giống với các tháng phân tích trên. 

 

a) 

 

b) 

Hình 3.6. Chuẩn sai lượng mưa trong pha 5 của tháng 10 (a), tháng 11 (b) 

Xem xét trường gió 850mb trong tháng 10, tháng 11 (hình 3.7) tại khu vực đều 

cho thấy trong các pha 1, 2, 3 và 8, trường gió đông bắc gần như bao trùm khắp khu 

vực đất liền và vùng biển Việt Nam. Trong khi các pha 4, 5, 6, 7, trường gió đông bắc 

chỉ thịnh hành khu vực Bắc Bộ đến khoảng các tỉnh Trung Bộ. Tại khu vực Nam Trung  

Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ hình thành một vùng rãnh áp thấp có trục ở khoảng 9-12 

độ vĩ Bắc. Riêng trong pha 5 có khả năng hình thành nhiều hơn các vùng nhiễu động 

trên rãnh áp thấp này và có thể gây mưa nhiều hơn cho khu vực Nam Trung Bộ, Tây 

Nguyên và Nam Bộ trong thời kì này. 

  

 

Hình 3.7. Dị thường gió mực 850mb trong pha 4, 5 của MJO tháng 10 

Đối với đặc điểm hoàn lưu mực thấp trong các pha MJO khô, như đã phân tích 

ở phần 3.1, pha 3 và pha 8 là hai pha thiếu hụt mưa nhất ở khu vực Tây Nguyên và 

Nam Bộ tương ứng. Các pha 3 thiếu hụt mưa nhất thường tập trung nhiều từ tháng 3 



Tuyển tập Báo cáo Hội thảo toàn quốc về công tác dự báo KTTV năm 2020 

 

Tổng cục Khí tượng Thủy văn  17 

 

đến tháng 5 (pha 3 tháng 5 thiếu hụt mưa nhiều nhất), trong khi các pha 8 lại xảy ra 

nhiều từ tháng 6 đến tháng 9 (pha 8 tháng 6 thiếu hụt mưa nhiều nhất). Các hoàn lưu 

mực thấp trong các pha này đều là sự suy yếu của các hệ thống gây mưa trong các pha 

ẩm (pha 4, pha 5). 

Kết luận 

- Hoạt động của MJO có tác động phần nào đến đặc trưng mưa của khu vực Tây 

Nguyên nói riêng và khu vực phía nam Việt Nam nói chung, trong đó ảnh hưởng của 

MJO được thể hiện rõ nhất trong pha 5, sau đó là pha 4 (tăng khoảng 20-40% so với 

TBNN). Tần suất các đợt mưa lớn cũng có xu hướng xuất hiện nhiều hơn trong pha 4, 

pha 5. 

- Trong các tháng mùa mưa: các pha ẩm (pha 4, 5) đều thể hiện hoạt động mạnh 

của gió mùa tây nam trên khu vực, đặc biệt vùng hội tụ tốc độ và hướng gió tây nam ở 

khu vực vịnh Bengan lớn, mang nguồn ẩm dồi dào đến khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ. 

- Trong các tháng mùa khô: hoàn lưu mực thấp trong các pha ẩm có đặc trưng 

chung là trường gió đông bắc có xu hướng hoạt động yếu hơn ở khu vực phía nam, 

riêng tháng 10, tháng 11 kết hợp với hoạt động của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 9-12 

độ vĩ Bắc. 

- Ở các pha thiếu hụt mưa nhiều (pha 3 ở Tây Nguyên và pha 8 ở Nam Bộ, lượng 

mưa giảm khoảng 10-30% so với TBNN): hệ thống gây mưa trong các pha ẩm hoạt 

động yếu hơn rất nhiều. Trong đó pha 3 thiếu hụt nhất tập trung từ tháng 3 đến tháng 

5; pha 8 thiếu hụt nhất ở các tháng 6 đến tháng 9. Đây cũng sẽ là thời kì gián đoạn mưa 

của khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, đặc biệt trong những tháng mùa mưa. 
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Một số đặc điểm hoàn lưu và nhiệt động lực trong các đợt mưa to ở 

khu vực Bắc Bộ 

ThS. Trịnh Thùy Nguyên 

 

Trong những năm gần đây, vấn đề dự báo mưa lớn thời hạn dài tại khu vực Bắc 

Bộ là một trong những bài toán được các nhà nghiên cứu cũng như những dự báo viên 

làm công tác nghiệp vụ đặc biệt quan tâm bởi tính ứng dụng thiết thực đối với đời sống 

xã hội. Bài báo này nghiên cứu, đánh giá và phân tích các đặc trưng hoàn lưu và nhiệt 

động lực trong giai đoạn trước, trong và sau khi có xảy ra mưa to tại Bắc Bộ trong 

thời kỳ 15 năm (giai đoạn 2001-2015). Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, đa phần 

những ngày trước, trong ngày có mưa to và sau khi có mưa to xảy ra tại khu vực Bắc 

Bộ chủ yếu xuất hiện một vùng dị thường xoáy thế và xoáy tương đối gần khu vực Bắc 

Bộ, đặc biệt là ở tầng thấp. Tuy nhiên, ở từng độ cao trên các tầng khí quyển, vị trí dị 

thường xoáy cực đại có thể không đồng nhất. Vùng dị thường xoáy thế nằm ngay trên 

khu vực nam Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ và có giá trị cực đại trong 

thời điểm 1 ngày trước và ngay trong ngày có mưa to xảy ra tại Bắc Bộ. Còn đối với 

vùng dị thường xoáy tương đối, ở từng độ cao khác nhau thì vị trí dị thường xoáy lớn 

nhất là khác nhau. Càng lên cao vị trí vùng dị thường xoáy thế cực đại trong những 

ngày trước, ở thời điểm xảy ra mưa to tại Bắc Bộ và ở từ 1 đến 3 ngày sau khi có mưa 

to càng lệch dần về phía nam. 

1. Mở đầu 

Mưa lớn là một trong số các loại hình thiên tai phổ biến ở Việt Nam, việc dự báo 

chính xác cấp độ mưa trong thực tế là một công việc khó nhưng hết sức ý nghĩa đối với 

công tác phòng, tránh và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai mưa lớn gây ra. Trong nghiệp 

vụ dự báo thời tiết, bài toán dự báo mưa cần thực hiện đồng thời nhiều giải pháp, trong 

đó giải pháp đầu tiên là phải phân tích và chỉ ra được các hình thế đặc trưng gây ra mưa 

cực đoan cho từng khu vực, từng ngưỡng mưa và từng giai đoạn khác nhau.  

Nghiên cứu này sẽ đi xác định và phân tích các đặc trưng của dị thường xoáy thế 

và dị thường xoáy tương đối ở các mực khí quyển khác nhau trong giai đoạn từ  03 

ngày trước đến 03 ngày sau khi xảy ra mưa to trên khu vực Bắc Bộ. Chúng tôi hy vọng 

kết quả của nghiên cứu có thể đóng góp một phần nào đó trong công tác dự báo mưa 

lớn tại Việt Nam đặc biệt là tại khu vực Bắc Bộ cho thời hạn ngắn và vừa, thông qua 

việc chỉ ra diễn biến của các đặc trưng trước khi mưa lớn, đưa ra các dấu hiệu và kịch 

bản mưa khác nhau, qua đó giúp xây dựng các kịch bản lũ quét, sạt lở đất và ngập úng 

sau này. 
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2. Số liệu và phương pháp 

2.1. Số liệu 

Số liệu được đưa vào tính toán gồm 2 bộ: Số liệu tái phân tích của Châu Âu (Era-

Interim của ECMWF) và bộ số liệu quan trắc mưa hàng ngày tại các trạm trên cả nước 

trong 15 năm từ ngày 01/01/2001 đến ngày 31/12/2015. Tại Việt Nam, mưa thường 

được phân thành các cấp khác nhau, trong thông tư 41/2017/TT-BTNMT ban hành và 

có hiệu lực từ tháng 10/2017, quy định về kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh 

báo khí tượng, phần phụ lục quy định thuật ngữ cấp mưa, mưa lớn không tính thời gian 

mưa xảy ra liên tục hay ngắt quãng, bao gồm mưa vừa, mưa to và mưa to. Trong nghiên 

cứu này tập trung nghiên cứu hiện tượng mưa to ở khu vực Bắc Bộ. Theo đó, mưa to 

được định nghĩa là mưa có lượng trong 12 giờ đạt ngưỡng 25-50mm. Từ bộ số liệu 

quan trắc hàng ngày trong 15 năm 2001-2015, kết hợp với các thống kê trong Đặc điểm 

KTTV hàng năm của Tổng cục KTTV, nghiên cứu sẽ thống kê tất cả các ngày có mưa 

to xảy ra tại khu vực Bắc Bộ.  

Bộ số liệu tại phân tích ECMWF được sử dụng để tính toán các đặc trưng nhiệt 

động lực học như nhiệt độ thế vị tương đương, xoáy thế, khí áp mực biển, xoáy tương 

đối… trong giai đoạn từ 03 ngày trước khi xảy ra mưa lớn cho tới 03 ngày sau khi xảy 

ra mưa lớn. Số liệu tái phân tích được lấy từ website: 

 https://apps.ecmwf.int/datasets/data/interim-full-daily/levtype=sfc/ 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp tổ hợp các ngày xảy ra mưa to (lượng 

mưa ngày từ 25- 50mm/12h) tại khu vực Bắc Bộ trong thời kỳ 2001-2015. Từ đó xác 

định 1, 2, 3 ngày trước và 1, 2, 3 ngày sau khi có mưa to xảy ra tại Bắc Bộ để xây dựng 

tổ hợp và tổ hợp trễ. Phương pháp tổ hợp và tổ hợp trễ được sử dụng trong nghiên cứu 

này là phương pháp trung bình đơn giản hay còn gọi là phương pháp trung bình tổ hợp.  

Sau khi có danh sách các ngày tại Bắc Bộ có mưa to, các trị số xoáy thế, gió kinh 

hướng, gió vĩ hướng, áp suất bề mặt, độ ẩm tương đối, độ cao địa thế vị, tốc độ gió 

thẳng đứng, xoáy thế, xoáy tương đối của các ngày trước, trong và sau khi có mưa to 

sẽ được tổ hợp và tổ hợp trễ để ra được trị số đặc trưng khí tượng cho các ngày trước, 

trong và sau khi có mưa to.  

2.2.1. Xoáy tương đối 

Xoáy, một số đo vi mô của sự quay trong chất lỏng, là một trường vector và 

được xác định bằng độ xoắn của tốc độ. Xoáy tương đối là độ xoắn của vận tốc tương 

đối U (công thức 1).  

ω=∇×U (1) 

 

https://apps.ecmwf.int/datasets/data/interim-full-daily/levtype=sfc/
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Tuy vậy, trong động lực học khí quyển quy mô lớn, chúng ta quan tâm chủ yếu 

đến thành phần thẳng đứng của xoáy tương đối, được ký hiệu là ξ. 

ξ=k.(∇×U) (2) 

Những vùng của ξ lớn dương (âm) có xu hướng phát triển của xoáy thuận ở Bắc 

(Nam) bán cầu. Như vậy, sự phân bố xoáy tương đối là một chỉ tiêu cảnh báo rất tốt 

cho việc phân tích thời tiết. 

   Trong hệ tọa độ Đề các: 

ξ= ∂v/∂x-∂u/∂y   (3) 

2.2.2. Xoáy thế 

Ưu điểm của nhiệt độ thế vị là tính bảo toàn của nó trong môi trường đoạn nhiệt, 

không ma sát. Xoáy thế trên mặt đẳng nhiệt độ thế vị cũng có đặc điểm tương tự, trong 

môi trường đoạn nhiệt, không ma sát, xoáy thế sẽ được bảo toàn. Đây là một đặc tính 

quan trọng giúp cho xoáy thế trên mặt đẳng nhiệt độ thế vị được sử dụng để giám sát 

sự di chuyển của các phần tử khí. Sử dụng kết hợp các bản đồ xoáy thế ở các bước thời 

gian liên tiếp sẽ giúp dự báo viên hình dung rõ ràng hơn chuyển động trong khí quyển 

của các phần tử khí so với việc sử dụng các bản đồ độ cao địa thế vị trên mặt đẳng áp. 

Hệ tọa độ nhiệt độ thế vị ra đời cùng thời gian với hệ tọa độ khí áp. Tuy nhiên, 

hệ tọa độ khí áp lại được sử dụng phổ biến hơn trong các trung tâm dự báo nghiệp vụ 

trên thế giới do tính đơn giản và không đòi hỏi nhiều tính toán. Ngược lại, trục toạ độ 

nhiệt độ thế vị đòi hỏi phải tính toán các bước trung gian như: (a) tính toán nhiệt độ thế 

vị từ nhiệt độ, khí áp và tỷ xáo trộn của hơi nước (độ ẩm) theo công thức:  

𝜃 = T (
𝑝0

𝑝
)𝑘        (4) 

Trong đó  là nhiệt độ thế vị, T là nhiệt độ, p0 = 1000 mb là khí áp tiêu chuẩn, p 

là khí áp,  là hằng số Poisson,  = 0.2854 cho khí quyển khô và  = 0.2854(1-0.24rv) 

với rv là tỷ số xáo trộn của hơi nước (water vapor mixing ratio), sau đó (b) các yếu tố 

khí tượng khác như gió, nhiệt, ẩm… được nội suy về các mực đẳng nhiệt độ thế vị khác 

nhau, ví dụ: 315K, 330K và 350K đặc trưng cho 3 tầng khí quyển thấp, trung và cao. 

Trường khí tượng được nội suy và tính toán trên mặt đẳng nhiệt độ thế vị phổ biến nhất 

là xoáy thế. Xoáy thế (PV) là sự lưu thông tuyệt đối của một phần không khí được giới 

hạn giữa hai bề mặt đẳng nhiệt độ thế vị.  

Công thức tính xoáy thếtrên mặt đẳng nhiệt độ thế vị lần đầu được đưa ra bởi 

Ertel năm 1942: 

P = - 
𝑔 (𝑓+𝜁𝜃)𝜕𝜃

𝜕𝑝
   (5) 

Trong đó g là gia tốc trọng trường, f là xoáy hành tinh, ζθlà xoáy tương đối trên 

mực đẳng nhiệt độ thế vị, 𝜃 là nhiệt độ thế vị và p là áp suất của mực đẳng nhiệt độ thế 
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vị. Đơn vị:  10−6𝑚−2𝑠−1𝐾𝑘𝑔−1 (PVU).  

3. Các đặc trưng hoàn lưu và nhiệt động lực trước, trong và sau khi mưa 

to ở Bắc Bộ 

3.1 Đặc trưng tầng thấp 

Xét phân bố của xoáy tương đối tại mực 850mb và xoáy thế trên mực 300K trong 

thời kỳ từ 3 ngày trước đến 3 ngày sau khi có mưa to xảy ra tại Bắc Bộ trong giai đoạn 

2001-2015 (hình 3.1), nhận thấy: Dị thường xoáy thế tại khu vực Bắc Bộ không phải 

là nơi có giá trị cực đại trong suốt thời kỳ xem xét khi có mưa to xảy ra, giá trị cực đại 

nằm trên khu vực Bắc Biển Đông và phía Đông Philippin. Giá trị dị thường xoáy thế 

tăng tại Bắc Bộ từ 1 ngày trước khi có mưa to xuất hiện kéo dài đến thời kỳ 3 ngày sau 

khi có mưa to xảy ra đều phổ biến ở từ 0.06-0.1 PVU. 

Vùng dị thường xoáy tương đối trong thời kỳ 3 ngày trước khi có mưa to xuất hiện 

nằm ở khoảng 17-210N, 107-1120E (hình 3.8). Sau đó, ở thời kỳ 2 ngày và 1 ngày trước khi 

có mưa to xảy ra, vùng dị thường xoáy nằm ngay trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và phía bắc 

khu vực Bắc Trung Bộ. Trong suốt thời kỳ từ ngày xảy ra mưa to đến khoảng thời gian từ 

1 ngày đến 2 ngày có mưa to xuất hiện vùng dị thường xoáy tương đối luôn tồn tại ngay 

trên khu vực Bắc Bộ ở mực 850mb (hình 3.1). 

   

 

 

 

   

Hình 3.1. Phân bố xoáy thế trên mực 300K (tô màu); đường dòng (vector, màu xanh) và độ 

cao địa thế vị (liền nét, màu đỏ) ở mực 850mb thời kỳ từ 3 ngày trước tới 3 ngày sau khi xảy 

ra mưa to tại Bắc Bộ  
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3.2. Đặc trưng tầng trung 

Thời kỳ trước, trong và sau khi xảy ra mưa to tại Bắc Bộ, ở trên mực 700mb, tồn 

tại xoáy tương đối có vị trí khá thấp (hình 3.2) so với xoáy tương đối ở mực 850mb 

(hình 3.1), xoáy chủ yếu nằm ở khu vực qua các tỉnh Quảng Bình đến Huế. 

Xét phân bố PV trên mực 315K: Vào 2 ngày trước khi xảy ra mưa to giá trị dị 

thường xoáy thế tăng lên 0.18-0.22 PVU ở khu vực Đông Bắc Bộ. Trước 1 ngày khi 

có mưa to và ngày xảy ra mưa lớn vùng dị thường xoáy thế cực đại nằm ngay trên khu 

vực Bắc Bộ với giá trị tăng ở từ 0.22- 0.26 PVU. Sau từ 1 đến 2 ngày khi có mưa to tại 

khu vực Bắc Bộ có giá trị xoáy thế giảm xuống phổ biến dưới 0.16 PVU (hình 3.2). 

   

 

 

 

   

Hình 3.2. Phân bố xoáy thế trên mực 315K (tô màu);đường dòng (vector, màu xanh) và độ 

cao địa thế vị (liền nét, màu đỏ) ở mực 700mb thời kỳ từ 3 ngày trước tới 3 ngày sau khi xảy 

ra mưa to tại Bắc Bộ  

3.3. Đặc trưng tầng cao 

Trong hầu hết những ngày có mưa to xảy ra ở khu vực Bắc Bộ, nhận thấy: thường 

tồn tại một vùng xoáy tương đối xoáy nằm ngay trên khu vực ven biển khu vực Nam 

Trung Bộ và di chuyển dần vào khu vực các tỉnh Quảng Ngãi đến Phú Yên sau nằm 

trên khu vực phía Bắc Tây Nguyên các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk (hình 3.3). 
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Dị thường xoáy thế trong thời điểm lân cận trước và sau 2 ngày khi có mưa to 

xảy ra ở Bắc Bộ, đối với mực 330K: 1ngày trước khi có mưa to ở Bắc Bộ, vùng dị 

thường xoáy thế nằm ngay trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và có giá trị tăng lên từ 0.1-0.14 

PVU. Trong ngày xảy ra mưa to giá trị dị thường xoáy thế tăng lên ở nam đồng bằng 

Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 0.14-0.18 PVU. Từ một đến hai ngày sau 

khi mưa to xảy ra, vùng dị thường xoáy thế giảm giá trị xuống dưới 0.1 PVU. Tới thời 

kỳ 2 ngày sau khi có mưa to tại Bắc Bộ vị trí vùng dị thường dịch chuyển ra phía Biển 

Đông, đến thời điểm 3 ngày sau khi có mưa to vị trí xoáy tương đối vẫn còn tồn tại 

ngay trên khu vực đất liền Quảng Nam-Quảng Ngãi (hình 3.3). 

   

 

 

 

   

Hình 3.3. Phân bố xoáy thế trên mực 330K (tô màu); đường dòng (vector, màu xanh) 

và độ cao địa thế vị (liền nét, màu đỏ) ở mực 500mb thời kỳ từ 3 ngày trước tới 3 ngày sau 

khi xảy ra mưa to tại Bắc Bộ 

4. Kết luận 

Xem xét đặc trưng một số yếu tố như trường độ cao địa thế vị, trường gió kinh 

hướng (u), gió vĩ hướng (v) trên các mực đẳng áp 850, 700 và 500mb, trường xoáy thế 

(PV) trên các mực 300, 315 và 330K của giai đoạn từ trước 3 ngày tới sau 3 ngày xảy 

ra mưa to (lượng mưa từ 25-50mm/12h) trong thời kỳ 15 năm (giai đoạn 2001-2015) 

nhận thấy:  
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Trong đa phần những ngày trước, trong ngày có mưa to và sau khi có mưa to 

xảy ra tại khu vực Bắc Bộ chủ yếu xuất hiện một vùng dị thường xoáy thế và xoáy 

tương đối gần khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là ở tầng thấp. Tuy nhiên ở từng độ cao trên 

các tầng khí quyển, vị trí dị thường xoáy cực đại có thể không đồng nhất. Vùng dị 

thường xoáy thế nằm ngay trên khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung 

Bộ và có giá trị cực đại trong thời điểm 1 ngày trước và ngay trong ngày có mưa to xảy 

ra tại Bắc Bộ. Đối với vùng dị thường xoáy tương đối, ở từng độ cao khác nhau thì vị 

trí dị thường xoáy lớn nhất là khác nhau. Càng lên cao vị trí vùng dị thường xoáy thế 

cực đại trong những ngày trước, ở thời điểm xảy ra mưa to tại Bắc Bộ và ở từ 1 đến 3 

ngày sau khi có rất to càng lệch dần về phía nam, cụ thể đối với độ cao khoảng 1500m 

(300K và 850mb) vị trí dị thường xoáy tương đối ở ngang qua khu vực Bắc Trung Bộ, 

ở độ cao khoảng 3000m (315K và 700mb) tồn tại đi ngang qua khu vực Trung Trung 

Bộ và khi lên đến độ cao khoảng 5000m (330K và 500mb) vị trí xoáy nằm ở khu vực 

Nam Trung Bộ.  
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Thử nghiệm giám sát hạn hán năm 2016 trên phần lãnh thổ phía Nam 

Việt Nam bằng chỉ số mưa chuẩn hóa 

Ts. Tạ Hữu Chỉnh 
 

Chỉ số mưa chuẩn hóa SPI (Standardized Precipitation Index) được xây dựng 

để đánh giá đợt hạn hán năm 2016 tại khu vực các tỉnh phía nam của Việt Nam. Dữ 

liệu sử dụng là dữ liệu kết hợp giữa mưa quan trắc tại trạm và dữ liệu vệ tinh có độ 

phân giải 5 x 5 km. Chỉ số SPI hiển thị mức độ từ hạn trung bình đến hạn nặng trong 

cả thời kỳ mùa mưa (tháng 5 đến tháng 10 năm 2015) và mùa khô (tháng 1 đến tháng 

4 năm 2016) ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Khả năng thiếu hụt mưa, tích nước 

kém trong thời kỳ mùa mưa có thể đóng góp quan trọng đến mức độ hạn trong thời kỳ 

mùa khô (đầu năm 2016). Chỉ số SPI ứng dụng trên bộ số liệu phân giải cao đã chỉ ra 

tình trạng hạn năm 2016. Đây là tiềm năng xây dựng hệ thống giám sát hạn thời gian 

thực trong tương lai. 

1. Mở đầu 

Trong những thập kỷ gần đây, các giá trị cực đoan của thời tiết và khí hậu như: 

mưa lớn cực đoan, sạt lở đất, siêu bão, … gia tăng nhanh chóng. Nguyên nhân quy cho 

biến đổi khí hậu. Trong đó, hạn hán là một trong những hiện tượng tự nhiên gây thiệt 

hại nhiều đến kinh tế và xã hội. Hiện tượng này có xu hướng gia tăng ở nhiều nơi trên 

thế giới. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long tại Việt Nam trong đầu năm 2016 đã trải 

qua một trong những đợt hạn hán mạnh. Điều kiện thiếu nước mưa tưới tiêu kéo dài 

dẫn tới tình trạng xâm nhập mặn tại 13 tỉnh khu vực Nam Bộ và làm thiệt hại hàng 

nghìn héc ta hoa mầu. 

Trong điều kiện như vậy, việc xây dựng các phương pháp, công cụ, hay công 

nghệ để thực hiện việc giám sát, thậm chí dự báo được điều kiện hạn hán là rất cần 

thiết. Hiện nay, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia là đơn vị nhà nước chịu trách nhiệm 

chính trong việc cung cấp thông tin giám sát, dự báo và cảnh báo các điều kiện khí 

tượng, khí hậu. Tuy nhiên, các thông tin hiện nay, chủ yếu chỉ dừng lại ở các yếu tố cơ 

bản như nhiệt độ, lượng mưa. Các công cụ để đánh giá, giám sát được một số loại hình 

thiên tai như hạn hán còn thiếu. Nghiên cứu này tập trung xây dựng công cụ có thể đưa 

ra thông tin giám sát điều kiện hạn dựa trên chỉ số mưa chuẩn hóa SPI (Standardized 

Precipitation Index). Nghiên cứu này sẽ tập trung vào thử nghiệm đánh giá đợt hạn 

năm 2016. 

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Viện KTTV&BĐKH) 

cũng có chức năng thực hiện nghiên cứu đánh giá biến đổi khí hậu, trong đó có hạn 

hán. Một số đề tài cũng đã đề cập nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo 

hạn hán bằng khai thác các mô hình số và các chỉ số khí hậu như ENSO và công nghệ 

viễn thám để thực hiện tính toán các chỉ số đánh giá hạn như: SPI, KBDI [1]. Tuy 
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nhiên, các nghiên cứu sử dụng số liệu mưa quan trắc kết hợp với mưa ước lượng từ vệ 

tinh vẫn còn nhiều hạn chế. 

2. Số liệu và phương pháp 

2.1. Số liệu  

Số liệu ngày, quan trắc tại 186 trạm trên toàn quốc thu thập từ năm 2002 đến nay 

(hết năm 2019). Số liệu mưa ước lượng từ vệ tinh CHIRPS (Rainfall estimates from 

Satellite Observations), độ phân giải 0.05 độ kinh vĩ. Mặc dù lấy cả 186 trạm quan trắc 

synop trên toàn quốc để tính toán, tuy nhiên, tập trung chính của chúng tôi trong bài 

viết này là phần lãnh thổ phía nam của Việt Nam. 

2.2. Phương pháp     

Kết hợp số liệu vệ tinh và quan trắc: Số liệu quan trắc tại trạm là số liệu thực đo, 

vì vậy nếu qui trình thực hiện tốt, số liệu thực đo có thể xem là tốt nhất. Tuy nhiên, 

nhược điểm là mật độ trạm thưa thớt, độ phủ không tốt. Trong khi đó, số liệu mưa ước 

lượng từ vệ tinh, thường chỉ ước lượng được mưa có lượng, mây đối lưu phát triển cao, 

thường bỏ qua những mưa tầng thấp. Tuy nhiên, ưu điểm của số liệu vệ tinh tương đối 

dày, và có độ phủ không gian rất tốt, để nắm bắt những hệ thống qui mô lớn. Vì vậy, 

sự kết hợp giữa số liệu vệ tinh và số liệu quan trắc mục đích để phát huy tốt ưu điểm 

của hai dạng dữ liệu này. Nghiên cứu này đã sử dụng phần mềm CDT (Climate Data 

Tool) trong dự án hợp tác với Trung tâm khí hậu IRI để kết hợp 2 nguồn dữ liệu này 

với nhau trước khi tính toán giám sát hạn hán [2, 4]. Bài viết này chủ yếu tập trung vào 

mô tả xây dựng ứng dụng của chỉ số mưa chuẩn hóa SPI. Số liệu kết hợp này được 

chuyển thành số liệu tháng trước khi thực hiện tính chỉ số mưa chuẩn hóa. 

Tính toán chỉ số giám sát hạn mưa chuẩn hóa:  

Để ước lượng chỉ số SPI, nghiên cứu này sử dụng hai loại hàm phân bố xác suất. 

1-phân bố xác suất hàm gamma được sử dụng để ước lượng phân bố mưa; 2- phân bố 

xác suất chuẩn chuẩn hóa được sử dụng để ước lượng chỉ số SPI. Chỉ số SPI nhỏ hơn 

hoặc bằng -1 được xem là bắt đầu xuất hiện điều kiện hạn, trong khi SPI lớn hơn 1 

được xem là bắt đầu điều kiện ẩm ướt. Mô tả trên hình 1, phân cấp hạn chi tiết hơn 

theo bảng 1 (McKee 1993). 

 

Hình 1. Phân bố xác suất để xác định ngưỡng hạn dựa trên phân bố chuẩn 
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Bảng 1: Bảng phân cấp hạn theo chỉ số SPI 

SPI Cấp độ hạn 

0 đến -0.99 Bình thường 

-1 đến -1.49 Hạn bình thường 

-1.5 đến -1.99 Hạn nặng 

<= -2 Hạn rất nặng 

3. Kết quả và bàn luận 

Để xem xét khả năng đánh giá mức độ hạn ở các tỉnh phía nam đất nước trong 

đợt hạn đầu năm 2016. Chúng ta xem xét cả thời kỳ từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2015 

và những tháng đầu năm 2016. Vì khả năng tích nước ở các tỉnh phía nam đất nước 

trong thời kỳ mùa mưa ảnh hưởng quan trọng đến hạn hán trong thời kỳ mùa khô. Chỉ 

số mưa chuẩn hóa SPI được tính toán trung bình trượt 3 tháng liên tiếp được trình bày 

trên hình 2, 3, 4. Trong các phân tích tiếp theo, chúng tôi có đề cập đến thời kỳ mùa 

mưa và mùa khô ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ. Vì nghiên cứu này không đi sâu 

chi tiết về đặc trưng mùa mưa, mùa khô, nên chúng tôi chỉ đưa ra ranh giới tương đối 

trong khi thảo luận. Mùa mưa khoảng từ tháng 5 đến tháng 10, trong khi mùa khô 

khoảng từ tháng 12 đến tháng 4.  

Kết quả trên hình 2 cho thấy, trong mùa mưa năm 2015, khu vực các tỉnh Tây 

Nguyên và Nam Bộ trải qua điều kiện thiếu hụt mưa, dẫn đến tình trạng hạn hán ở 

cấp độ từ hạn trung bình đến hạn nặng. Sang thời kỳ mùa thu, tập trung vào các tháng 

10 đến 12 năm 2015 (hình 3), mức độ hạn có xu hướng giảm so với thời kỳ mùa mưa, 

cũng xuất hiện những điểm có mưa nhiều hơn. Tuy nhiên, xu thế chung vẫn là tình 

trạng thiếu hụt mưa ở các tỉnh thuộc Trung, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. 

Hình 4 cho thấy điều kiện thiếu nước nghiêm trọng tiếp tục xảy ra trong thời kỳ đầu 

năm 2016 (từ tháng 1 đến tháng 5). Chỉ số SPI trong thời kỳ này cũng thể hiện mức 

độ từ hạn trung bình đến hạn nặng, đặc biệt trong thời kỳ từ tháng 2 đến tháng 4, ở 

các tỉnh Nam Bộ. 

 

Hình 2. Chỉ số mưa chuẩn hóa tính toán với số liệu kết hợp cho 3 tháng; tháng 5-6-

7/2015 (trái), 6-7-8/2015 (giữa), 7-8-9/2015 (phải) 
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Hình 3. Chỉ số mưa chuẩn hóa tính toán với số liệu kết hợp cho 3 tháng; tháng 8-9-10/2015 

(trái), 9-10-11/2015 (giữa), 10-11-12/2015 (phải) 

 

Hình 4: Chỉ số mưa chuẩn hóa tính toán với số liệu kết hợp cho 3 tháng; tháng 1-2-

3/2016 (trái), 2-3-4/2016 (giữa), 3-4-5/2016 (phải) 

Trong khi mùa tháng 5 đến tháng 10 là mùa mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ, 

lượng nước tưới tiêu chính cho đất, đồng ruộng, hoa màu được tích trữ trong thời kỳ 

mùa mưa. Nếu như trong mùa mưa thiếu mưa, thiếu nước tích trữ, tưới tiêu cho đất, rất 

có thể dẫn đến hệ lụy là tình trạng hạn hán nghiêm trọng trong thời kỳ mùa khô của 

năm tiếp theo. Mặc dù trong thời kỳ cuối mùa mưa, sang mùa thu, tình trạng hạn hán 

có phần giảm hơn, nhưng có thể không bù đắp được thiếu hụt tích trữ nước trong các 

tháng trước đó. Sang đầu năm 2016, tình trạng thái thiếu mưa trầm trọng lại quay trở 

lại, điều này giúp suy luận, hầu như không xuất hiện các đợt mưa trái mùa trong suốt 

thời kỳ mùa khô. Cuối cùng, điều kiện thiếu hụt mưa trong thời kỳ mùa mưa kết hợp 
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với thiếu hụt mưa trong thời kỳ mùa khô rất có thể dẫn đến điều kiện hạn nghiêm trong 

ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

Có rất nhiều những chỉ số khác nhau để đánh giá hạn hán (SPI, KBDI, NDVI,…). 

Chỉ số SPI chỉ ám chỉ hạn khí tượng, trong khi hạn hán có thể xảy ra ở nhiều khía cạnh 

khác nhau như hạn: nông nghiệp, thủy văn, hay hạn kinh tế xã hội. Như vậy, nếu chỉ 

sử dụng chỉ số SPI sẽ không thể đánh giá được đầy đủ ảnh hưởng trên nhiều phương 

diện khác nhau của hiện tượng hạn hán. Tuy nhiên, tối thiểu, nó cho phép đánh giá 

được mực độ hạn khí tượng. 

4. Kết luận 

Ứng dụng tính toán chỉ số hạn SPI trên số liệu kết hợp (giữa vệ tinh và quan trắc) 

với độ phân giải khoảng 5km x 5km cho phép xem xét và hiển thị được tương đối chi 

tiết điều kiện thiếu hụt mưa ở phần lãnh thổ phía nam Việt Nam. Trong khi, tính toán 

SPI với số liệu quan trắc tại trạm, có thể mất nhiều thông tin quan trọng, do mật độ 

trạm thưa thớt. Chỉ số SPI tính toán từ bộ số liệu này cho phép đánh giá được điều kiện 

gây ra thiếu hụt mưa từ thời kỳ mùa mưa năm 2015 đến thời kỳ mùa khô đầu năm 2016, 

nguyên nhân có thể dẫn đến hạn nghiêm trọng trong đầu năm 2016 ở các tỉnh phía nam. 

Như vậy, kết quả từ báo cáo này cho thấy tiềm năng của việc xây dựng một hệ thống 

giám sát hạn hán thời gian thực dựa trên số liệu kết hợp giữa trạm và số liệu vệ tinh tại 

Việt Nam trong tương lai. 
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Đánh giá chất lượng Dự báo mưa của các mô hình được sử dụng tại 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia 
 

TS. Dư Đức Tiến1, ThS. Mai Khánh Hưng1 

 

Nghiên cứu trình bày các kết quả đánh giá dự báo mưa cho khu vực Việt Nam 

từ tháng 02 năm 2019 đến tháng 02 năm 2020. Các mô hình được đánh giá bao gồm 4 

mô hình toàn cầu là GFS, GSM0p50, GSM0p25, IFS và hai mô hình khu vực là WRF-

IFS-3km và WRF-GFS-9km. Việc đánh giá được thực hiện trên không gian điểm trạm. 

Bài báo đã chỉ ra các mô hình dự báo sử dụng tại Trung tâm dự báo Khí tượng thủy 

văn quốc gia đều có xu hướng dự báo lượng mưa tích lũy 24h cao hơn so với quan trắc 

thực tế. Nhóm các mô hình GFS, GSM0p50 và GSM0p25 dự báo mưa thấp hơn so với 

các mô hình IFS, WRF-IFS-3km và WRF-GFS-9km. Giá trị ME của các mô hình GFS, 

GSM0p50, GSM0p25 thường nhỏ hơn hơn IFS,WRF-IFS-3km và WRF-GFS-9km. Tại 

ngưỡng mưa nhỏ từ 15mm/24h trở xuống, kỹ năng dự báo của các mô hình không khác 

nhau nhiều, tuy nhiên từ các ngưỡng mưa từ 20mm/24h trở lên thì các mô hình IFS, 

WRF-IFS-3km và WRF-GFS-9km có kỹ năng tốt hơn hẳn tại tất cả các hạn dự 

báo.Trong đó, mô hình WRF-IFS-3km được cho là tốt nhất, khi điểm số kỹ năng luôn 

cao nhất hoặc là vào nhóm tốt nhất tại tất cả các hạn dự báo 24h, 48h và 72h. 

1. Mở đầu 

Dự báo mưa và đánh giá dự báo mưa là vấn đề quan trọng cần thiết nghiên cứu. 

Tại Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thì bên cạnh các phương pháp dự 

báo truyền thống kết hợp với các công cụ viễn thám thì sản phẩm dự báo của các mô 

hình toàn cầu như GFS, GSM, IFS và khu vực WRFARW đã trở thành công cụ không 

thể thiếu trong công tác dự báo nghiệp vụ lượng mưa. Để nâng cao chất lượng dự báo 

mưa thì trong quá trình ứng dụng các mô hình này cần có những nghiên cứu đánh giá 

mức độ chính xác của mô hình toàn cầu và khu vực so với quan trắc, tìm ra các ưu 

nhược điểm của từng mô hình, rút ra kinh nghiệm sử dụng, cải tiến để nâng cao chất 

lượng dự báo. 

Do đó, việc đánh giá và chỉ ra chất lượng dự báo mưa của các mô hình toàn cầu 

và khu vực cho khu vực Việt Nam là cần thiết. Kết quả đánh giá sẽ cũng cấp những 

thông tin tham khảo hữu ích cho các dự báo viên trong công tác sử dụng mô hình trong 

quá trình dự báo mưa. Bài báo này sẽ trình bày kết quả đánh giá chất lượng dự báo mưa 

của các mô hình toàn cầu GFS, GSM0p50, GSM0p25, IFS và hai mô hình khu vực 

WRF-IFS-3km, WRF-GFS-9km dựa trên số liệu quan trắc của 184 trạm khí tượng trên 

cả nước từ tháng 02 năm 2019 đến tháng 02 năm 2020. So sánh đánh giá giữa các hệ 

thống mô hình và toàn cầu cung nhau cũng nhằm mục tiêu thể hiện rõ các ý nghĩa của 

khu vực trong vấn để tăng độ dự báo chi tiết định lượng mưa. Các đánh giá được thực 

hiện trên không gian điểm trạm, sử dụng các biến đánh giá dự báo định lượng và dự 
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báo kỹ năng. Chi tiết về số liệu, phương pháp đánh giá và kết quả đánh giá sẽ được 

trình bày chi tiết trong các nội dung tiếp theo.  

2. Thiết kế đánh giá 

2.1. Số liệu nghiên cứu 

Bài báo thực hiện đánh giá khả năng dự báo mưa tích lũy 24h của các mô hình 

toàn cầu và khu vực đang được sử dụng nghiệp vụ tại Trung tâm Dự báo Khí tượng 

thủy văn quốc gia. Các mô hình toàn cầu bao gồm GFS, GSM0p50 với độ phân giải 

50km, GSM0p25 có độ phân giải 25km, IFS có độ phân giải 12.5km. Các mô hình khu 

vực bao gồm hai thệ thống dựa trên mô hình WRFAFW với đầu vào và độ phân giải 

khác nhau. Hệ thống WRF-GFS-9km với đầu vào là số liệu dự báo của GFS có độ phân 

giải 9km và hệ thống WRF-IFS-3km với đầu vào là dự báo của IFS có độ phân giải 

3km. Thời gian thực hiện đánh giá từ tháng 02 năm 2019 đến 02 tháng 2020. 

Số liệu quan trắc được sử dụng là quan trắc lượng mưa trong 24 giờ của 184 

trạm synop trên toàn Việt Nam. Các số liệu quan trắc đã được kiểm soát và đánh giá 

chất lượng để loại bỏ những sai số. Các dự báo mưa tích lũy 24h của các mô hình được 

nội suy từ các điểm lưới về 184 điểm trạm này. Trong phạm vi bài báo này, để hạn chế 

ảnh hưởng của địa hình tới quá trình nội suy, phương pháp nội suy điểm gần nhất được 

lựa chọn do lượng mưa mang tính địa phương cao, diễn ra gián đoạn cả về không gian 

và thời gian. Theo phương pháp nội suy này, từ vị trí của các điểm trạm cần nội suy, 

thuật toán sẽ tính toán khoảng cách đến các nút lưới của mô hình và chọn ra điểm nút 

lưới gần nhất. Giá trị tại điểm nút lưới gần nhất này sẽ được sử gán cho điểm nội suy 

trong đó đảm bảo nguyên tắc không sử dụng nút lưới của mô hình nằm trên biển cho 

các trạm nằm trên đất liền gần biển. Thông tin và vị trí các trạm được sử dụng để đánh 

giá kết quả dự báo được thể hiện trong Bảng 1 và Hình 1.  

 

Hình 1. Bản đồ phân bố trạm synop tại Việt Nam 
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Bảng 1. Danh sách các trạm trên toàn Việt Nam để đánh giá kết quả dự báo 

Mã 

trạm 
Tên Trạm Mã trạm Tên Trạm Mã trạm Tên Trạm Mã trạm Tên Trạm 

48/01 Muong Te 48814 Vinh Yen 48840 Thanh Hoa 48865 Kon Tum 

48/02 Sin Ho 48/52 Tam Dao 48/70 Nhu Xuan 48866 Playcu 

48/03 Tam Duong 48808 Cao Bang 48/72 Tinh Gia 48867 An Khe 

48/06 Than Uyen 48/33 Bao Lac 48/74 Quy Chau 48868 Yaly 

48800 Muong Lay 48/40 
Nguyen 

Binh 
48844 

Tuong 

Duong 
48872 Ayunpa 

48/09 Tuan Giao 48/43 T. Khanh 48/75 Quy Hop 48876 EaHleo 

48/10 Pha Din 48807 That Khe 48/76 Tay Hieu 48878 Buon Ho 

48811 Dien Bien 48830 Lang Son 48/79 Con Cuong 48/98 M Drak 

48/07 Phieng Lanh 48/46 Mau Son 48/77 Quynh Luu 48875 B.M. Thuot 

48/05 Muong La  48/47 Bac Son 48/80 Do Luong 48869 EaKmat 

48806 Son La 48/48 Huu Lung 48/81 Hon Ngu 48885 Lak 

48/16 Song Ma 48/49 Dinh Lap 48845 Vinh 48882 Dac Mil 

48/17 Co Noi 48838 Mong Cai 48/82 Huong Son 48886 Dak Nong 

48/18 Yen Chau 48/50 Quang Ha 48846 Ha Tinh 48880 Da Lat 

48/19 Bac Yen 48837 Tien Yen 48/84 Huong Khe 48881 Lien Khuong 

48/20 Phu Yen 48834 Co To 48/73 Hoanh Son 48884 Bao Loc 

48/25 Moc Chau 48836 Cua Ong 48/86 Ky Anh 48/83 Cat Tien 

48/26 Mai Chau 48833 Bai Chay 48/87 Tuyen Hoa 48883 Phuoc Long 

48/61 Kim Boi 48/60 Uong Bi 48848 Dong Hoi 48895 Dong Phu 

48/63 Chi Ne 48/53 Hiep Hoa 48847 Ba Don 48898 Tay Ninh 

48/64 Lac Son 48/55 Luc Ngan 48/89 Con Co 48/78 Tri An 

48818 Hoa Binh 48/56 Son Dong 48849 Dong Ha 48896 Bien Hoa 

48803 Lao Cai 48809 Bac Giang 48/90 Khe Sanh 48/71 Ta Lai 

48/30 Bac Ha 48/54 Bac Ninh 48852 Hue 48/88 Long Khanh 

48802 Sa Pa 48826 Phu Lien 48/91 A Luoi 48899 Thu Dau Mot 

48/29 Pho Rang 48828 Hon Dau 48/92 Nam Dong 48894 Nha Be 

48/08 Mu.C.Chai 48839 Bach. L.Vi 48855 Da Nang 48903 Vung Tau 

48815 Yen Bai 48/57 Ba Vi 48/93 Tam Ky 48918 Con Dao 
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48/14 Van Chan 48817 Son Tay 48/94 Tra My 48919 Huyen Tran 

48/35 Luc Yen 48820 Lang 48/85 Ly Son 48906 Moc Hoa 

48805 Ha Giang 48819 Hoai Duc 48863 Q.Ngai 48912 My Tho 

48/31 Hoang S Phi 48825 Ha Dong 48/95 Ba To 48911 Vinh Long 

48/32 Bac Me 48/59 Chi Linh 48/96 Hoai Nhon 48901 Ben Tre 

48/34 Bac Quang 48827 Hai Duong 48864 An Nhon 48902 Ba Tri 

48/38 Dong Van 48822 Hung Yen 48870 Quy Nhon 48908 Cao Lanh 

48812 T.Quang 48823 Nam Dinh 48/97 Son Hoa 48904 Cang Long 

48/36 Ham Yen 48829 Van Ly 48873 Tuy Hoa 48909 Chau Doc 

48/37 Chiem Hoa 48821 Phu Ly 48877 Nha Trang 48897 Tra Noc 

48/39 Cho Ra 48832 Nho Quan 48879 Cam Ranh 48910 Can Tho 

48/42 Ngan Son 48824 Ninh Binh 48892 Song T.Tay 48905 Vi Thanh 

48810 Bac Can 48/65 C.Phuong 48890 Phan Rang 48913 Soc Trang 

48831 Thai Nguyen 48835 Thai Binh 48887 Phan Thiet 48907 Rach Gia 

48/44 Dinh Hoa 48842 Hoi Xuan 48888 La Gi 48917 Phu Quoc 

48/23 Minh Dai 48/67 Yen Dinh 48889 Phu Quy 48916 Tho Chu 

48/51 Phu Ho 48/68 Sam Son 48891 Phan Ri 48915 Bac Lieu 

48813 Viet Tri 48/69 Bai Thuong 48861 Dak To 48914 Ca Mau 

 

2.2. Phương pháp đánh giá  

Trong bài báo này, để đánh giá dự báo lượng mưa tích lũy 24h từ các mô hình 

toàn cầu và khu vực, các chỉ số đánh giá ME, MAE, RMSE và hệ số tương quan (R) 

(Jiang et al, 2010) được lựa chọn sử dụng Chỉ số ME chỉ ra sai số trung bình so với giá 

trị quan trắc, nhưng không phản ánh biên độ của sai số. giá trị quan trắc. Chỉ số ME có 

giá trị từ -  đến  + , với 0 là giá trị “hoàn hảo”. Tuy nhiên, đôi khi một dự báo sai lại 

nhận được giá trị ME = 0 khi trong đó có những sai số triệt tiêu nhau, do vậy, không 

bao giờ người ta sử dụng chỉ số ME một mình. Sai số tuyệt đối trung bình (Mean 

Absolute Error - MAE) cho biết biên độ trung bình của sai số dự báo, nhưng không 

cho biết hướng của độ lệch. Giá trị 0 cho biết dự báo là “hoàn hảo”. Thông thường, chỉ 

số MAE được sử dụng cùng với chỉ số ME để đưa ra ước lượng về độ tin cậy khi hiệu 

chỉnh sản phẩm bằng chỉ số Bias. Căn bậc hai của sai số bình phương trung bình (Root 

Mean Square Error – RMSE). Nó cho biết biên độ trung bình của sai số dự báo, nhưng 

không cho biết hướng của độ lệch. RMSE có thể được tính toán trên bất kỳ hay tất cả 

các hướng theo không gian hoặc theo thời gian. Lưu ý rằng cả giá trị RMSE bằng 0 chỉ 

khi có sự tương đồng tuyệt đối ở mọi nơi giữa dự báo và quan trắc, còn không, nó có 
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giá trị lớn hơn 0. Hệ số tương quan R phản ánh mức độ quan hệ tương quan tuyến tính 

giữa số liệu mô hình và số liệu quan trắc. Giá trị của R biến thiên trong khoảng từ -1 

đến 1. Trong đánh giá dự báo, hệ số tương quan càng gần 1 thì càng tốt. Giá trị lý tưởng 

trong trường hợp này là R=1, tức các cặp giá trị mô hình - quan trắc phân bố trên một 

đường thẳng. 
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Trong đó, Fi là giá trị dự báo, Oi là giá trị quan trắc (Daniel S. Wilks, 2019). 

Như đã biết, việc áp dụng các chỉ số đánh giá cho biến dự báo liên tục ở mục trên để 

đánh giá kỹ năng dự báo mưa là không phản ánh hết khả năng của mô hình. Bởi vì, bản 

chất của các dự báo mưa bao gồm cả dự báo pha, tức là xảy ra hay không xảy ra, do đó 

bộ số liệu mưa dự báo và quan trắc sẽ tuân theo quy luật phân bố nhị phân thay vì phân 

bố chuẩn cho biến liên tục (Gringorten, I. I., 1967). Do vậy, để đánh giá dự báo mưa, 

việc đầu tiên là phải thiết lập được một bảng phân loại (Contigency table) để biết tần 

suất xảy ra của hiện tượng dự báo (ở đây là mưa với các ngưỡng đánh giá cụ thể ví dự 

> 5mm/24h, >25mm/24h, >50mm/24h tại từng trạm quan trắc). Bảng 2 minh họa cách 

thức tính các tần xuất quan trắc cho biến dự báo nhị phân (hoặc 2 pha). Trong Bảng 1, 

đại lượng A là tổng số lần dự báo thành công (dự báo đúng hiện tượng có xảy ra), B là 

tổng số lần dự báo sót (dự báo không xảy ra hiện tượng có xảy ra), C là tổng số lần dự 

báo khống (dự báo xảy ra hiện tượng không xảy ra) và D là tổng số lần dự báo đúng 

của hiện tượng không xảy ra. 

Bảng 2. Bảng phân loại tần xuất cho biến dự báo dạng nhị phân 

 Quan trắc 

Có Không 

Dự báo 
Có A B 

Không C D 
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Trong bài báo này, để đánh giá kỹ năng dự báo xảy ra mưa, chỉ số kỹ năng TS 

(Threat Score) đã được lựa chọn sử dụng. Nó cho biết mức độ chính xác trong việc dự 

báo hiện tượng có xảy ra. TS có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 1 với giá trị bằng 1 

được coi là dự báo hoàn hảo. Chỉ số TS có thể được coi là chỉ số đánh giá độ chính xác 

khi hiện tượng không xảy ra không được đưa vào tính toán. 

CBA

A
TS




   (5) 

3. Kết quả đánh giá 

3.1. Kết quả đánh giá dự báo định lượng mưa 

Các hình 2,3 và 4 là giản đồ tụ điểm biểu diễn tương quan giữa các giá trị quan 

trắc và dự báo của các hạn dự báo 24h, 48h và 72h. Trên các giản đồ tụ điểm này, 

đường đứt nét màu xanh là đường hồi quy tuyến tính thực nghiệm giữa quan trắc và dự 

báo lượng mưa với hệ số tương quan Corr được hiển thị ở góc dưới bên phải, đường 

chéo liền màu xanh là đường hồi qui lý tưởng hay “đường 45 độ”, tức là nếu tất cả các 

cặp điểm dự báo và quan trắc nằm hoàn toàn trên đường này thì dự báo là hoàn hảo. 

Thang màu biểu thị cho mật độ các cặp điểm dự báo và quan trắc. Khu vực có mật độ 

các cặp điểm dự báo quan trắc càng lớn (lớn hơn 1000 cặp) thì màu có màu hồng, khu 

vực có mật độ từ 50-1000 được  biểu thị bằng các thang màu từ vàng đến da cam và 

khu vực có mật độ < 50 được biểu thị bởi các thang màu xanh lá. Dự báo mưa từ các 

mô hình toàn cầu GSM0p50, GSM0p25, GFS, IFS và hai mô hình khu vực WRF-GFS-

9km và WRF-IFS-3km có tương quan dương so với lượng mưa quan trắc. Các dự báo 

từ hệ thống các mô hình nói trên đều có xu hướng thiên cao so với quan trắc. Giá trị 

ME của tất cả các mô hình tại tất cả các hạn dự báo đều có giá trị dương, các đường 

hồi quy (nét đứt, màu xanh) đều lệch phải so với đường hồi quy lý tưởng (nét liền, màu 

xanh). 

 

a) 

 

b) 
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c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

Hình 2. Đồ thị tụ điểm biểu diễn tương quan giữa giá trị quan trắc và dự báo 24h từ 

gsm0p50(a); gsm0p25(b); gfs(c); ifs(d); wrf-gfs-9km(e) và wrf-ifs-3km(f)  

Tại hạn dự báo 48h, hai mô hình khu vực có những dự báo thiên cao hơn so với 

các mô hình toàn cầu. Cụ thể ME của WRF-IFS-3km và WRF-GFS-9km lần lượt là 

1.60 và 1.46. Hai mô hình GFS, IFS thiên cao thứ hai với giá trị ME của GFS là 0.34 

và ME của IFS là 0.55. Hai mô hình GSM0p25 và GSM0p50 ít thiên cao nhất với giá 

trị ME đều nhỏ hơn 0.30.  

Tương tự như hạn 24h, biên độ sai số của hai mô hình khu vực vẫn là lớn nhất 

MAE, RMSE của WRF-GFS-9km và WRF-IFS-3km là 6.90, 18.0 và 6.35, 16.83. Các 

mô hình toàn cầu biên độ sai số tương đối giống nhau. Biên độ sai số của IFS nhỏ nhất 

và GSM0p50 lớn nhất. Giá trị MAE biến động động từ 5.18 đến 5.52 và RMSE biến 

động từ 13.62 đến 14.13. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

Hình 4. Đồ thị tụ điểm biểu diễn tương quan giữa giá trị quan trắc và dự báo 72h từ 

gsm0p50(a); gsm0p25(b); gfs(c); ifs(d); wrf-gfs-9km(e) và wrf-ifs-3km(f) 
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Tại hạn dự báo 72h, các kết quả dự báo gần tương tự với hạn dự báo 48h. Hai 

mô hình khu vực vẫn cho thấy sự thiên cao trong dự báo. ME của hai mô hình WRF-

IFS-3km và WRF-GFS-9km là 1.90 và 1.52. Thiên cao tiếp theo sau hai mô hình khu 

vực là mô hình IFS với ME là 0.61 và GFS với ME là 0.53. Mô hình GSM với 2 độ 

phân giải 50km và 25km vẫn đưa ra những dự báo ít thiên cao nhất trong số các mô 

hình được đánh giá với ME tương ứng của hai mô hình này lần lượt là 0.29 và 0.34. 

Biên độ sai số của hai mô hình khu vực vẫn là lớn nhất MAE, RMSE của WRF-

GFS-9km và WRF-IFS-3km là 7.33, 19.18 và 6.95, 19.83. Các mô hình toàn cầu biên 

độ sai số tương đối giống nhau. Giá trị MAE biến động động từ 5.43 đến 5.70 và RMSE 

biến động từ 14.50 đến 14.70. 

Như vậy, qua phân tích kết quả đánh giá định lượng mưa, bài báo đã thu được 

một số kết quả nổi bật. Các mô hình dự báo có xu hướng dự báo lượng mưa tích lũy 

24h cao hơn so với quan trắc thực tế. Qua nhận xét giá trị của chỉ số ME, các mô hình 

khu vực WRF-GFS-9km và WRF-IFS-3km dự báo thường thiên cao hơn so với nhóm 

các mô hình toàn cầu. Biên độ sai số dự báo (chỉ số MAE, RMSE) của mô hình khu 

vực cũng thường lớn hơn so với mô hình toàn cầu. 

3.2.  Kết quả đánh kỹ năng mưa 

Trong phạm vi của bài báo này, bên cạnh đánh giá dự báo định lượng mưa, chúng 

tôi có thực hiện đánh giá kỹ năng dự báo mưa theo các ngưỡng mưa từ 01mm/24h đến 

50mm/24h cho ba hạn dự báo 24h, 48h và 72h. Kết quả đánh giá cho hạn dự báo 24h 

được thể hiện qua Hình 5(a), hạn 48h Hình 5(b), hạn 72h Hình 5(c). Điểm số kỹ năng 

của mô hình GSM0p50, GSM0p25 được thể hiện bằng đường màu xanh lá và xanh lá 

nhạt. Điểm số kỹ năng của mô hình GFS, IFS lần lượt là đường màu đen, màu xanh 

nước biển. Điểm số kỹ năng hai mô hình khu vực WRF-IFS-3km và WRF-GFS-9km 

được thể hiển bằng màu đỏ và xám. Cụ thể giá trị điểm số kỹ năng của từng mô hình 

tại từng ngưỡng mưa và tại ba hạn dự báo được thể hiện trong Bảng 3. 

 

a) 

 

b) 
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c) 

Hình 5. Điểm số kỹ năng dự báo của các 

mô hình qua các hạn dự báo 24h(a), 48h(b) 

và 72h(c) 

Bảng 3. Điểm số kỹ năng dự báo mưa tích lũy 24h của các mô hình theo ngưỡng mưa và 

hạn dự báo 
 

01mm 05mm 10mm 15mm 20mm 25mm 30mm 35mm 40mm 45mm 50mm 

Hạn dự báo 24h 

gsm0p5

0 

0.42 0.34 0.28 0.24 0.21 0.19 0.17 0.15 0.14 0.14 0.13 

gsm0p2

5 

0.42 0.34 0.29 0.24 0.22 0.19 0.17 0.16 0.15 0.15 0.14 

gfs 0.44 0.38 0.32 0.26 0.22 0.18 0.16 0.14 0.13 0.13 0.14 

ifs 0.45 0.41 0.35 0.3 0.26 0.23 0.21 0.2 0.18 0.18 0.18 

wrf-ifs-

3km 

0.47 0.4 0.33 0.29 0.26 0.24 0.22 0.21 0.19 0.18 0.18 

wrf-gfs-

9km 

0.47 0.39 0.32 0.28 0.25 0.22 0.21 0.19 0.18 0.17 0.16 

Hạn dự báo 48h 

gsm0p5

0 

0.41 0.32 0.26 0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.1 0.09 0.08 

gsm0p2

5 

0.42 0.33 0.26 0.22 0.19 0.17 0.14 0.13 0.11 0.1 0.09 

gfs 0.43 0.36 0.3 0.24 0.2 0.16 0.15 0.13 0.12 0.12 0.12 

ifs 0.44 0.39 0.33 0.28 0.24 0.2 0.18 0.16 0.16 0.15 0.15 

wrf-ifs-

3km 

0.46 0.38 0.31 0.26 0.23 0.2 0.19 0.17 0.16 0.15 0.14 

wrf-gfs-

9km 

0.45 0.37 0.3 0.25 0.22 0.2 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 

Hạn dự báo 72h 

gsm0p5

0 

0.4 0.31 0.24 0.2 0.18 0.16 0.14 0.12 0.1 0.09 0.08 
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gsm0p2

5 

0.41 0.31 0.25 0.21 0.18 0.16 0.14 0.12 0.11 0.09 0.09 

gfs 0.42 0.35 0.28 0.23 0.18 0.15 0.13 0.12 0.1 0.1 0.1 

ifs 0.43 0.38 0.31 0.26 0.22 0.19 0.16 0.14 0.13 0.13 0.12 

wrf-ifs-

3km 

0.44 0.35 0.29 0.24 0.21 0.19 0.17 0.15 0.14 0.13 0.12 

wrf-gfs-

9km 

0.44 0.35 0.27 0.23 0.2 0.17 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 

Nhìn chung, điểm số kỹ năng của các mô hình sẽ giảm dần theo hạn dự báo. Tại 

cùng ngưỡng mưa, giá trị của TS các mô hình sẽ giảm theo các hạn 24h, 48h và 72h. 

Theo các ngưỡng mưa tăng dần, giá trị chỉ số TS giảm dần. 

Tại hạn dự báo 24h, với các ngưỡng mưa từ 01mm/24h đến 20mm/24h, hai mô 

hình GSM0p50 và GSP0p25 có điểm số kỹ năng dự báo (TS) thấp nhất. Tại ngưỡng 

01mm/24h, TS của các mô hình không quá khác biệt. TS của GSM0p50 và GSM0p25 

là  0.42, TS của GFS và IFS là 0.43 và 0.47, của WRF-GFS-9km và WRF-IFS-3km là 

0.47. Tuy nhiên từ ngưỡng 05mm/24h đến 15mm/24h, TS của GSM với hai độ phân 

giải đã thấp nhất trong số các mô hình. Hai đường màu xanh lá và xanh lá nhạt đều 

nằm sát nhau và cùng nằm phía dưới tách biệt với các đường còn lại. Ngược lại, trong 

các ngưỡng mưa này, mô hình IFS lại có kỹ năng dự báo tốt nhất. TS của mô hình này 

tại các ngưỡng 05mm/24h-15mm/24h lần lượt là 0.40, 0.35, 0.29. Tiếp theo là 2 mô 

hình khu vực WRF-IFS-3km và WRF-GFS-9km. TS của chúng với các ngưỡng 

05mm/24h-15mm/24h lần lượt là 0.39, 0.33, 0.28 và 0.39, 0.32, 0.27. Mô hình toàn 

cầu GFS thấp hơn đôi chút so với hai mô hình khu vực là 0.38, 0.31, 0.26. Từ ngưỡng 

mưa 20mm/24h-50mm/24h, chỉ số TS của các mô hình có sự phân tách nhóm rõ ràng. 

Nhóm có chỉ số TS thấp hơn bao gồm các mô hình GFS, GSM0p50 và GSM0p25. 

Nhóm có chỉ số TS cao hơn bao gồm các mô hình IFS, WRF-GFS-9km và WRF-IFS-

3km. Điều này được thể hiện rõ ràng trên hình 5(a). Từ ngưỡng 20mm/24h-50mm/24h, 

các 2 đường màu xanh lá (GSM0p50), xanh lá nhạt(GSM0p25) và đường màu đen 

(GFS) đều nằm dưới các đường xanh nước biển (IFS), đỏ(WRF-IFS-3km) và xám 

(WRF-GFS-9km). Trong nhóm có TS thấp hơn, mô hình GFS có chỉ số TS giảm nhanh 

nhất, nếu các ngưỡng nhỏ hơn 20mm/24h, GFS có kỹ năng dự báo tốt hơn GSM hai 

độ phân giả thì từ ngưỡng 20mm/24h đến ngưỡng 45mm/24h kỹ năng dự báo của GFS 

kém cả hai mô hình GSM0p50, GSM0p25. Tại ngưỡng 50mm/24h TS của GFS xấp xỉ 

với hai mô hình cùng nhóm. Với nhóm mô hình WRF-IFS-3km, WRF-GFS-9km và 

IFS, điểm số kỹ năng dự báo của 3 mô hình khá gần nhau. Kỹ năng của WRF-IFS-3km 

cao hơn đôi chút so với hai mô hình cùng nhóm. TS của WRF-IFS-3km cho các ngưỡng 

20mm/24h – 50mm/24h là 0.26, 0.24, 0.22, 0.21, 0.19, 0.18, 0.18. TS của IFS là 0.26, 
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0.23, 0.21, 0.2, 0.18, 0.18, 0.18 và của WRF-GFS-9km là 0.25, 0.22, 0.21, 0.19, 0.18, 

0.17, 0.16. Kết quả này hợp lý với những đánh giá dự báo định lượng mưa. Các mô 

hình khu vực dự báo thiên cao hơn các mô hình toàn cầu. Do vậy, tại các ngưỡng mưa 

nhỏ hơn 20mm/24 thì điểm số kỹ năng của các mô hình không khác nhau nhiều, nhưng 

từ ngưỡng mưa từ 20mm/24h thì các mô hình khu vực có kỹ năng dự báo mưa tốt hơn 

hầu hết các mô hình toàn cầu. 

Hạn dự báo 48h có xu hướng gần giống với hạn dự báo 24h, hai mô hình 

GSM0p50 và GSM0p25 có kỹ năng dự báo thấp nhất tại các ngưỡng mưa. Hai đường 

màu xanh lá và xanh lá nhạt nằm dưới các đường màu khác tại tất cả các ngưỡng. Tại 

các ngưỡng nhỏ hơn 20mm/24h, chỉ số kỹ năng của các mô hình chưa khác nhau nhiều 

(Bảng 3). Nhưng từ ngưỡng 20mm/24 trở lên, các mô hình có sự phân nhóm rõ hơn. 

Nhóm có kỹ năng dự báo thấp hơn bao gồm 3 mô hình toàn cầu là GFS, GSM0p50 và 

GSM0p25. Tuy nhiên, tại hạn dự báo 48h, có sự khác biệt nhỏ so với hạn dự báo 24h. 

Nếu như tại hạn dự báo 24h, kỹ năng GFS kém hơn so với hai mô hình cùng nhóm thì 

trong hạn dự báo 48h, thì kỹ năng của GFS đã tốt hơn dù không thật sự rõ rệt. Cụ thể 

giá trị TS của 3 mô hình GFS, GSM0p50 và 0p25 được thể hiện trong bảng 3. Với 

nhóm 3 mô hình IFS, WRF-GFS-9km và WRF-IFS-3km, không khác biệt nhau nhiều. 

3 đường mà xanh nước biển, màu đỏ và màu xám rất gần nhau. Mô hình WRF-IFS-

3km tốt nhất tại các ngưỡng từ 25mm/24h đến 45mm/24h và IFS tốt nhất với ngưỡng 

20mm/24h và và 50mm/24h. Kết quả đánh giá điểm số kỹ năng dự báo mưa của các 

mô hình tại hạn 72h khá giống với hạn dự báo 48h. Tuy nhiên, sự phân thành hai nhóm 

có kỹ năng dự báo khác nhau không còn rõ ràng như với hạn dự báo 24h và 72h. Với 

các ngưỡng mưa lớn từ 25mm/24h trở lên, mô hình WRF-IFS-3km vẫn là mô hình có 

kỹ năng dự báo tốt nhất. Tiếp theo sau là IFS và WRF-GFS-9km. 3 mô hình toàn cầu 

GFS, GSM0p50 và GSM0p25 có điểm số kỹ năng thấp hơn. Các đường màu đen, xanh 

lá, xanh lá nhạt vẫn tiếp tục nằm dưới các đường màu xanh nước biển, đỏ và xám tại 

các ngưỡng mưa.  Kết hợp với việc phân tích đánh giá dự báo định lượng với dự báo 

kỹ năng của mô hình, có thể thấy rằng mô hình toàn cầu GFS, GSM0p50 và GSM0p25 

dự báo mưa thấp hơn so với các mô hình IFS, WRF-IFS-3km và WRF-GFS-9km. Điều 

này được minh chứng bằng giá trị ME của các mô hình GFS, GSM0p50, GSM0p25 

thường nhỏ hơn hơn IFS,WRF-IFS-3km và WRF-GFS-9km. Chính vì vậy, khi dự báo 

các ngưỡng mưa nhỏ từ 15mm/24h trở xuống, thì kỹ năng dự báo của các mô hình 

không khác nhau nhiều, tuy nhiên từ các ngưỡng mưa từ 20mm/24h trở lên thì các mô 

hình IFS, WRF-IFS-3km và WRF-GFS-9km có kỹ năng tốt hơn hẳn tại tất cả các hạn 

dự báo.Trong đó, mô hình WRF-IFS-3km được cho là tốt nhất, khi điểm số kỹ năng 

luôn cao nhất hoặc là vào nhóm tốt nhất. 
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4. Kết luận 

Bài báo thực hiện đánh giá khả năng dự báo mưa tích lũy 24h của các mô hình 

toàn cầu và khu vực đang được sử dụng nghiệp vụ tại Trung tâm Dự báo Khí tượng 

thủy văn quốc gia. Các mô hình toàn cầu bao gồm GFS, GSM0p50 với độ phân giải 

50km, GSM0p25 có độ phân giải 25km, IFS có độ phân giải 12.5km. Các mô hình khu 

vực bao gồm hai thệ thống dựa trên mô hình WRFAFW với đầu vào và độ phân giải 

khác nhau. Hệ thống WRF-GFS-9km với đầu vào là số liệu dự báo của GFS có độ phân 

giải 9km và hệ thống WRF-IFS-3km với đầu vào là dự báo của IFS có độ phân giải 

3km. Thời gian thực hiện đánh giá từ tháng 02 năm 2019 đến 02 tháng 2020. Số liệu 

quan trắc được sử dụng là quan trắc lượng mưa trong 24 giờ của 184 trạm synop trên 

toàn Việt Nam. Các số liệu quan trắc đã được kiểm soát và đánh giá chất lượng để loại 

bỏ những sai số. Việc đánh giá được thực hiện trên không gian điểm lưới. Kết luận 

đánh giá đã chỉ ra các mô hình dự báo sử dụng tại Trung tâm dự báo Khí tượng thủy 

văn quốc gia đều có xu hướng dự báo lượng mưa tích lũy 24h cao hơn so với quan trắc 

thực tế. Nhóm các mô hình GFS, GSM0p50 và GSM0p25 dự báo mưa thấp hơn so với 

các mô hình IFS, WRF-IFS-3km và WRF-GFS-9km. Điều này được minh chứng bằng 

giá trị ME của các mô hình GFS, GSM0p50, GSM0p25 thường nhỏ hơn hơn IFS,WRF-

IFS-3km và WRF-GFS-9km. Tại ngưỡng mưa nhỏ từ 15mm/24h trở xuống, kỹ năng 

dự báo của các mô hình không khác nhau nhiều, tuy nhiên từ các ngưỡng mưa từ 

20mm/24h trở lên thì các mô hình IFS, WRF-IFS-3km và WRF-GFS-9km có kỹ năng 

tốt hơn hẳn tại tất cả các hạn dự báo.Trong đó, mô hình WRF-IFS-3km được cho là tốt 

nhất, khi điểm số kỹ năng luôn cao nhất hoặc là vào nhóm tốt nhất. 
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Khả năng thiết lập sản phẩm quan trắc, dự báo khí tượng từ hệ thống 

smartmet cho cổng thông tin Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn 

quốc gia 

Nguyễn Thu Hằng1, Đỗ Thùy Trang1, Đặng Đình Quân1, Lương Thị Thanh 

Huyền1, Lưu Khánh Huyền1, Nguyễn Khắc Hưng1, Lê Thị Hồng Vân1, Nguyễn 

Xuân Linh2, Mai Khánh Hưng1 

1. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia 

2. Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn  

 

Hiện nay, các sản phẩm của dự án Smartmet đã đi vào hoạt động nhgiệp vụ bao 

gồm công cụ phần mềm Smartmet với chức năng trực quan hóa và chỉnh sửa dữ liệu 

khí tượng, đây là một công cụ quan trong nhất đối với các dự báo viên trong việc sửa 

đổi các dự báo từ các sản phẩm mô hình số bằng những kinh nghiệm và hiểu biết của 

mình để đưa ra các thông tin thời tiết có giá trị nhất cho người sử dụng. Cùng với công 

cụ Smartmet này, một hệ thống máy chủ Smartmet được thiết lập ngoài việc lưu trữ dữ 

liệu khí tượng hệ thống này còn cung cấp các sản phẩm dự báo thời tiết phục vụ cộng 

đồng. Hệ thống máy chủ Smartmet nằm trong phần cốt lõi của dịch vụ thời tiết hiện 

đại để phổ biến dữ liệu và cung cấp các sản phẩm dự báo ở tất cả các định dạng cần 

thiết cho người dùng. Nhóm thực hiện bao gồm các dự báo viên của Trung tâm Dự báo 

khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), kỹ thuật viên của Trung tâm Thông tin và Dữ 

liệu khí tượng thủy văn (TTDL) và sự giúp đỡ từ các chuyên gia của Cơ quan Khí tượng 

Phần Lan (FMI) đã đạt được một số kết quả ban đầu trong việc thiết lập các sản phẩm 

quan trắc, dự báo khí tượng từ hệ thống máy chủ Smartmet cho cổng thông tin của 

NCHMF. 

1. Giới thiệu về hệ thống thiết lập các sản phẩm từ máy chủ Smartmet 

(Smartmet server) 

Hệ thống máy chủ Smartmet là một trung tâm dữ liệu theo yêu cầu đối với các 

dữ liệu khí tượng, khí hậu và môi trường. Hệ thống được sử dụng trong hoạt động 

nghiệp vụ tại Viện Khí tượng Phần Lan từ năm 2008 và cung cấp như một máy chủ 

các sản phẩm, dữ liệu có dung lượng lớn và các dịch vụ khả dụng với giao diện người 

dùng. Hệ thống máy chủ Smartmet nằm trong phần cốt lõi của dịch vụ thời tiết hiện 

đại, có tất cả các khối xây dựng cần thiết cho bất kỳ một dịch vụ thời tiết hiện đại nào 

để phổ biến dữ liệu và cung cấp các sản phẩm dự báo ở tất cả các định dạng cần thiết 

cho người dùng phổ biến hay riêng tư. Hệ thống máy chủ Smartmet cung cấp các dịch 

vụ tuân thủ theo không gian địa lý mở (Open Geospatial Consortium-OGC) bao gồm 

dịch vụ bản đồ web (Web Map Service-WMS); dịch vụ tính năng web (Web Feature 
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Service-WFS); dịch vụ phủ sóng web (Web Coverage Service-WCS) hay kiểu dịch vụ 

xử lý web (Web Processing Service-WPS). Ngoài ra, một số các giao diện khác từ các 

định dạng JSON, XML tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ di động (mobile) và 

web. 

Thiết lập các sản phẩm dự báo từ hệ thống máy chủ là một nội dung quan trong 

trong dự án hợp tác giữa FMI và Tổng cục khí tượng thủy văn nhằm đưa ra các sản 

phẩm dịch vụ dự báo thời tiết khả dụng nhất và nhanh nhất theo nhu cầu của người sử 

dụng đến cổng thông tin của NCHMF. Chính vì vậy, nội dung cấu hình cho hệ thống 

máy chủ tại Viêt Nam bước đầu được thực hiện bởi một nhóm các dự báo viên tại 

NCHMF, TTDL và sự giúp đỡ của các chuyên gia của FMI đã đạt được một số các kết 

quả ban đầu. Bài báo này tập trung giới thiệu về hệ thống máy chủ Smartmet và những 

kết quả thử nghiệm tại NCHMF. Do vậy sau khi giới thiệu chung về hệ thống máy chủ 

Smartmet, nội dung tiếp theo sẽ bao gồm phần mô tả các hoạt động của hệ thống máy 

chủ, việc tiến hành thử nghiệm xây dựng sản phẩm cho cổng thông tin điện tử trên hệ 

thống máy chủ Smartmet tại NCHMF. Cuối cùng sẽ là những ý kiến đánh giá sơ bộ về 

ưu điểm cũng như hạn chế hiện tại của hệ thống thử nghiệm này. 

2. Hoạt động của hệ thống máy chủ Smartmet tại NCHMF 

2.1. Môi trường làm việc 

Hệ thống máy chủ được thực hiện trên hệ điều hành Linux (Lubuntu), hoặc có 

tích hợp Linux (ứng dụng Ubuntu dùng trên windows 10) đồng thời có cài đặt python3. 

Các thành phần kiến trúc quan trọng trong hệ thống máy chủ Smartmet là các mô đun, 

có thể mở rộng và thực hiện. Hệ thống máy chủ sẽ bao gồm hệ thống các giao diện 

người dùng và lập trình phía người dùng (frontends), hoạt động như sự cân bằng tải 

trọng và bộ nhớ sản phầm; các phụ trợ (backends) hoạt động như việc cung cấp các sản 

phẩm dữ liệu. Các cấu trúc như Plugins cung cấp các giao diện cho các khách hàng 

(clients), các động cơ (engines) với các mô đun trạng thái cung cấp các truy cập dữ 

liệu. Ngoài ra, một số các chương trình trợ giúp xử lý dữ liệu cơ bản (qdtool) hay các 

thư viện (libraries) yêu cầu để chạy các chương trình và hệ thống. 

Để thực hiện các bước tiếp theo của việc thiết lập các sản phẩm, hệ thống máy 

chủ Smartmet sử dụng các ngôn ngữ lập trình đa dạng bao gồm như C++, Javascript, 

html và các giao diện chủ yếu giúp người xử dụng xử lý các quá trình hoạt động bao 

gồm như giao diện trên file XML (Hình 1, bên trái), giao diện mã chương trình 

Javascript thông qua giao diện của ứng dụng Visual Studio (Hình 1, bên phải). 
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Hình 1. Giao diện xử lý theo file XML (trái) và ứng dụng Visual Studio (phải) 

2.2. Tài nguyên về dữ liệu 

Các nguồn dữ liệu đầu vào cho hệ thống máy chủ bao gồm các dữ liệu dạng 

GRIB-, NetCDF- (các dữ liệu mô hình dự báo số trị NWP), các dữ liệu dạng vector 

(PostGIS), các dữ liệu dạng điểm (quan trắc điểm). Các truy cập dữ liệu dạng lưới dựa 

vào ánh xạ bộ nhớ (memory-mapping), công cụ dữ liệu lưới thực hiện ánh xạ bộ nhớ 

đến dữ liệu mô hình (NWP) và cung cấp dữ liệu được nội suy cho khu vực được yêu 

cầu và thời gian để đưa ra. Các dữ liệu điểm như dữ liệu quan trắc được lưu trữ và cung 

cấp từ cơ sở dữ liệu của máy chủ. Hiện nay tại NCHMF các dữ liệu được sử dụng bao 

gồm các sản phẩm dự báo từ các mô hình như IFS (ECMWF), GFS (NCEP), GSM 

(JMA), WRF3km; dữ liệu quan trắc khí tượng; dữ liệu ra đa và dữ liệu dự báo sau khi 

được hiệu chỉnh từ dự báo viên (meteor). Các dữ liệu này được hệ thống máy chủ xử 

lý và đưa ra một định dạng file nhất định (file .sqd) và các chương trình xử lý sản phẩm 

sẽ đọc dữ liệu từ các file có định dạng duy nhất này để xuất ra sản phẩm theo nhu cầu 

của người dùng. 

Các giao diện và dữ liệu đầu ra của hệ thống máy chủ Smartmet đa dạng giúp 

người sử dụng có nhiều lựa chọn tiện ích. Trước tiên phải kể đến giao diện web quan 

trọng nhất WMS mà cung cấp các dịch vụ bản đồ khí tượng, giao diện WFS cung cấp 

các dữ liệu theo thời gian cho các vị trí (locations), khu vực (area). Một số các định 

dạng file đa dạng như json, xml, ascii, html, serial, grib1, grib2, netcdf, ảnh mảng 

(raster images) sẽ xuất ra các dạng sản phẩm khác nhau phù hợp với mong muốn của 

người sử dụng. 

3. Xây dựng và thử nghiệm hệ thống máy chủ Smartmet tại NCHMF. 

Vào tháng 09/2019, các hoạt động thử nghiệm cài đặt và đào tạo sử dụng hệ 

thống máy chủ Smartmet được tiến hành tại NCHMF dưới sự hướng dẫn trực tiếp của 

chuyên gia Ilja Leijo từ FMI. Dựa trên những tính năng của hệ thống máy chủ 
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Smartmet, nhóm thử nghiệm đã tiến hành xây dựng các sản phẩm ứng dụng cho việc 

hiển thị lên cổng thông tin điện tử. Hiện tại, sản phẩm thử nghiệm chủ yếu gồm các sản 

phẩm cung cấp theo giao diện WMS, WFS và các sản phẩm định dạng json, html. Các 

sản phẩm này được cài đặt chạy tự động hàng ngày trên hệ thống máy chủ Smartmet. 

3.1. Sản phẩm WMS 

Để tạo sản phẩm dạng bản đồ cần thiết lập các script để đọc dữ liệu, vẽ sản phẩm 

như: .json, .css, bashshell… Ngoài ra, các shapefile mang thông tin về dữ liệu bản đồ 

(ví dụ miền của Việt Nam, các đường biên của các tỉnh, huyện, vị trí các đảo…) là điều 

bắt buộc cần có trên hệ thống.  

a)  b)  

c)  d)  

Hình 2. Bản đồ mưa tích lũy 1 giờ (a), nhiệt độ bề mặt (b), gió 10m (c) và độ 
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Dựa trên các script thiết lập, các sản phẩm dạng bản đồ 2D được tạo ra cho các 

trường khí tượng theo định dạng file ảnh tĩnh PNG (Hình 2). Việc lựa chọn các biến 

thời tiết cũng như cách hiển thị dữ liệu trên bản đồ rất đa dạng (number, isoline, 

isoband, arrow…). Điều này giúp người dùng dễ dàng tiếp nhận thông tin. Bên cạnh 

đó, việc hiển thị thông tin dự báo theo địa điểm (ví dụ cho các thành phố, các địa điểm 

du lịch nổi tiếng…) theo dạng hình ảnh cũng mang tính ứng dụng và phục vụ cộng 

đồng cao (Hình 3). 

 

 

Hình 3. Hiển thị thông tin quan trắc/dự báo thời tiết tại các điểm dạng hình ảnh 

3.2. Sản phẩm WFS 

Các thông tin quan trắc/dự báo thời tiết ngoài việc hiển thị theo hình ảnh cũng 

có thể được tạo ra theo dạng dữ liệu số hiển thị dạng file .csv (phục vụ dự báo viên) 

hay bảng biểu trên cổng thông tin điện tử phục vụ cộng đồng (Hình 4). Điều cần thiết 

để tạo được các sản phẩm này là thông tin về điểm dự báo cần được cung cấp trong cơ 

sở dữ liệu liên kết địa lý (geonames) trên hệ thống máy chủ Smartmet. 
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Hình 4. Hiển thị thông tin quan trắc/dự báo thời tiết dạng bảng biểu 

Một trong những cách hiển thị khác mang tính phục vụ cao đó là hiển thị các 

thông tin dự báo điểm theo định dạng biểu đồ biến trình thời gian (Hình 5).  

 

Hình 5. Hiển thị thông tin dự báo thời tiết theo biểu đồ cho từng điểm 
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3.3. Các sản phẩm khác 

Các thông tin quan trắc từ ra đa hay vệ tinh là một nguồn thông tin quan trọng 

khi xem xét thời tiết. Dữ liệu trên hệ thống máy chủ Smartmet được cập nhật liên tục 

nhằm mục đích không chỉ cho các dự báo viên qua việc theo dõi trên Smartmet mà còn 

có thể được trích xuất hiển thị trên môi trường web. Việc hiển thị dữ liệu dưới dạng 

hình ảnh động (Hình 6) giúp người dùng có thể nắm bắt các thông tin dễ dàng và sinh 

động. Đây là một trong những sản phẩm cơ bản đối với cổng thông tin điện tử dành 

cho ngành khí tượng. 

 

Hình 6. Hiển thị dữ liệu ra đa 

Hệ thống máy chủ Smartmet có tính năng tạo văn bản từ lưới dữ liệu (từ các sản 

phẩm dự báo mô hình, các sản phẩm đã được hiệu chỉnh bởi dự báo viên) cho các 

vùng/khu vực và thời gian nhất định (Hình 7). Các dự báo văn bản này có thể được 

xuất ra cho dự báo điểm hay dự báo vùng tùy theo điều kiện thiết lập. 

 

Hình 7: Hiển thị dữ liệu dự báo dạng văn bản (Text forecast) 
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Các sản phẩm liên quan đến WMS đã được nhóm thực hiện thiết lập chạy tự 

động ngày hai lần theo theo thời gian dự báo của mô hình IFS (00UTC và 12UTC) và 

các xử lý liên quan để bước đầu đưa lên hệ thống cổng thông tin tại NCHMF (Hình 8). 

Ngoài ra, toàn bộ các sản phẩm được thiết lập từ hệ thống máy chủ Smartmet ở trên đã 

được nhóm xử lý và tích hợp trên một trang web mới độc lập (Hình 9). 

 

Hình 8. Sản phẩm WMS trên hệ thống cổng thông tin tại NCHMF 

 

 

Hình 9. Các sản phẩm trên hệ thống website độc lập (xem địa chỉ tại tài liệu tham 

khảo) 
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4. Kết luận 

Hệ thống máy chủ Smartmet thực sự là một trung tâm dữ liệu theo yêu cầu cần 

thiết cho bất kỳ một dịch vụ thời tiết hiện đại nào để qua đó phổ biến dữ liệu và cung 

cấp các sản phẩm dự báo ở tất cả các định dạng đối với mỗi nhu cầu của người sử dụng. 

Chính vì vậy, nhóm thực hiện sau khi được sự giúp đỡ từ FMI bước đầu đã thiết lập 

được các sản phẩm từ hệ thống máy chủ Smartmet, một điều dễ thấy rằng các sản phẩm 

này mang tính trực quan và có tính hữu dụng cao trong việc cung cấp các dịch vụ thời 

tiết đến nhu cầu của người sử dụng. Ngoài ra, nhóm thực hiện đã tích hợp được các sản 

phẩm từ hệ thống máy chủ Smartmet đến cổng thông tin của NCHMF và trên một trang 

web độc lập. Tuy nhiên hệ thống máy chủ Smartmet còn một số hạn chế, đặc biệt với 

nhóm thực hiện tại NCMHF đó là một số các file cấu hình chưa có quyền thay đổi, ví 

dụ như sản phẩm dạng văn bản hiện chưa thể thay thế bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Học 

viên chưa được làm chủ các chương trình chuyển đổi dữ liệu (GRIB1, GRIB2, 

NetCDF) theo định dạng file dữ liệu của hệ thống máy chủ Smartmet (.sqd). 

Tài liệu tham khảo 

1. Ilja Leijo. Tài liệu hướng dẫn về Smartmet Server: 

https://leijoil.gitbooks.io/smartmet-server/content/  

2. FMI, Hệ thống thông tin thời tiết và sản phẩm dự báo của Viện khí tượng 

Phần Lan. 

3. T.Roope, R.Mikko, V.Mikko, H.Mika. Hệ thống máy chủ Smartmet. Viện Khí 

tượng Phần Lan, 2017. 

4. Website thử nghiệm: http://10.151.0.225/smartmet/index.html 
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Nghiên cứu đề xuất phương pháp nâng cao chất lượng dự báo mưa, lũ 

Ts. Nguyễn Hoàng Minh 

 

Nghiên cứu này đề xuất một phương pháp nâng cao năng lực dự báo mưa, lũ 

của một cặp mô hình khí tượng thủy văn bằng cách tạo ra lượng mưa tổ hợp (EPP) kết 

hợp với lượng mưa dự báo dựa trên ra đa và sai số không gian của lượng mưa dự báo. 

EPP được tạo ra bằng mô phỏng Monte - Carlo dựa trên độ chính xác của mô hình số 

trị (NWP) ở khung thời gian trước, sau đó tích hợp với lượng mưa dự báo từ ra đa để 

tạo ra một hỗn hợp dự báo. Hỗn hợp này tiếp tục được hiệu chỉnh bằng việc giảm thiểu 

sai số không gian của lượng mưa dự báo, yếu tố có đóng góp đáng kể đến độ chính xác 

dự báo lũ. Phương pháp này được áp dụng thử nghiệm để nâng cao năng lực dự báo 

mưa, lũ của cặp mô hình Hệ thống Dự báo và Đồng hóa Dữ liệu địa phương (LDAPS) 

và mô hình mưa - dòng chảy Đại học Sejong (SURR) cho lưu vực Yeongwol thuộc lưu 

vực sông Hàn, Hàn Quốc. Kết quả cho thấy năng lực dự báo mưa lũ của cặp mô hình 

này đã được nâng cao đáng kể và chứng minh được khả năng áp dụng của phương 

pháp đề xuất. 

Từ khóa: dự báo mưa, lũ;tạo mưa tổ hợp; kỹ thuật tích hợp NWP và ra đa; sai 

số không gian của lượng mưa dự báo; nâng cao năng lực dự báo. 

1. Đặt vấn đề 

Trong những giai đoạn gần đây, dự báo mưa tổ hợp (EPP) từ mô hình số trị đã 

nhận được rất nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học nhờ những lợi ích nổi bật của 

nó so với dự báo tất định. EPP không chỉ cung cấp thông tin dự báo về chất lượng và 

định lượng dự báo khi xem xét giá trị trung bình của tổ hợp (ensemble mean) như là 

dự báo tất định, mà nó còn cung cấp những thông tin giá trị về xác suất xảy ra mưa 

bằng việc đếm số lượng các thành viên vượt một ngưỡng mưa xem xét. Bằng cách này, 

EPP có thể trả lời câu hỏi “Khả năng xảy ra mưa là bao nhiêu phần trăm (ví dụ 70%) 

hoặc không xảy ra (ví dụ 30%)?”, trong khi đó dự báo tất định chỉ có thể trả lời “có 

xảy ra mưa hay không? (có: 100%,không: 0%)”. Vì vậy, EPP là công cụ rất có giá trị 

tham khảo cho các dự báo viên trước khi đưa ra quyết định ra bản tin dự báo. Lợi ích 

của EPP còn đến từ ứng dụng của nó trong nhiều lĩnh vực dự báo khác. Trong dự báo 

lũ, EPP được sử dụng làm đầu vào cho mô hình thủy văn để dự báo dòng chảy tổ hợp, 

yếu tố rất có giá trị hỗ trợ các nhà thủy văn và quản lý nước trong việc đưa ra quyết 

định (decision-making). 

EPP có thể được tạo ra bằng 2 cách (không xem xét trường hợp tổ hợp nhiều mô 

hình) bao gồm 1) chạy mô hình số trị nhiều lần với các điều kiện biên, thông số mô 

hình số trị khác nhau (Toth và Kalnay, 1997) hoặc 2) hậu xử lý thống kê lượng mưa 

dự báo tất định của mô hình số trị. Phương pháp thứ nhất thường gặp nhiều khó khăn 
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về mặt kỹ thuật và yêu cầu tài nguyên tính toán lớn, chính vì vậy nhiều mô hình số trị 

chạy nghiệp vụ hiện tại vẫn là tất định. Hơn nữa, dải tổ hợp thường rất hẹp (Buizza và 

nnk, 2005). Phương pháp thứ hai đơn giản hơn và có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc, 

vận hành tương đối nhanh trong dự báo lũ tổ hợp (Shrestha và nnk, 2015). Nhờ những 

lợi ích như vậy, nhiều kỹ thuật, phương pháp hậu xử lý thống kê đã được phát triển để 

tạo ra EPP như multiple linear regression model (Clark và nnk, 2004), Bayesian joint 

probability (BJP) (Wang và nnk, 2009), mixed-type bivariate meta-Gaussian 

distribution model (Shaake và nnk, 2007). Những kỹ thuật này thường yêu cầu một 

lượng lớn dữ liệu dự báo trong trong một thời gian dài trong quá khứ để xác định bộ 

thông số tối ưu (Wu và nnk, 2011). Sử dụng một bộ dữ liệu dự báo dài hạn cho hiệu 

chỉnh sẽ tăng kỹ năng dự báo hiệu quả hơn nhiều so với việc sử dụng bộ dữ liệu dự báo 

ngắn hạn (Hamill và nnk, 2008). Vì vậy, những phương pháp này có thể không phù 

hợp với những mô hình số trị tất định mới được vận hành gần đây. Việc thực hiện chạy 

mô hình số trị để tái dự báo cho quá khứ sẽ gặp lại vấn đề về tiền bạc, công sức và tài 

nguyên tính toán. 

 

Hình 1. Các bước thực hiện của phương pháp đề xuất 

để cải thiện năng lực dự báo mưa, lũ 
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Mục đích của nghiên cứu này là để đề xuất một phương pháp có thể giải quyết 

các hạn chế của các phương pháp trước trong việc nâng cao năng lực dự báo mưa, lũ. 

Một phiên bản chỉnh sửa của phương pháp tạo EPP phát triển bởi Saavedra và nnk 

(2010) được đề xuất để tạo ra EPP với biên độ nhiễu loạn khác nhau giữa các ô lưới 

trên lưu vực nghiên cứu. EPP được tích hợp với thông tin dự báo từ ra đa để tạo ra một 

hỗn hợp dự báo để có thể tạo ra dự báo tốt hơn so với dự báo mưa đơn lẻ từ mô hình 

số trị hoặc từ ra đa. Cuối cùng, một phương pháp xem xét sai số không gian của mưa 

được áp dụng để điểu chỉnh từng thành viên của hỗn hợp. Sơ đồ thực hiện của phương 

pháp được thể hiện trong Hình 1 và mô tả chi tiết về phương pháp đề xuất được thể 

hiện trong mục 2. 

2. Phương pháp khoa học 

2.1. Ước lượng chất lượng và định lượng dự báo 

Khả năng dự báo của mô hìnhsố trị được ước lượng cho từng nhóm. 

Trong nghiên cứu này, chỉ số dự báo chính xác (PC) được lựa chọn để ước lượng 

chất lượng dự báo mưa, trong khi đó, độ lệch dự báo (FB), chỉ số có thể thể hiện dự 

báo mưa là nhỏ hơn, lớn hơn hoặc xấp xỉ với thực đo, được chọn để ước lượng định 

lượng dự báo. 

2.2. Xác định trọng số nhiễu loạn theo chất lượng và định lượng dự báo 

Saavedra và nnk (2010) đưa ra một bảng tra cho phép xác định trọng số nhiễu 

loạn theo độ lớn của sai số dự báo và vị trí của vùng mưa. Tuy nhiên, bằng việc sử 

dụng bảng tra này, biên độ nhiễu loạn giữa các điểm lưới là bằng nhau. Vì vậy, nghiên 

cứu này đã chỉnh sửa lại bảng tra để giải quyết vấn đề này (Bảng 1). Trọng số ở mỗi 

điểm lưới cho từng nhóm thời gian dự báo k được xác định bằng việc tra bảng thể hiện 

theo chất lượng và định lượng dự báo. 

Bảng 1. Bảng tra trọng số nhiễu loạn theo chất lượng và định lượng dự báo 

  

Proportion Correct (PC) 

Value 0.0 - 0.2 0.2 - 0.4 0.4 - 0.6 0.6 - 0.8 0.8 - 1.0 

F
o
re

ca
st

 B
ia

s 
(F

B
) 

U
n
d
er

es
ti

m
at

e 

0 - 0.01 5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 

0.01 - 0.05 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 

0.05 - 0.1 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 

0.1 - 0.3 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 

0.3 - 0.5 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 

0.5 - 0.7 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 

0.7 - 0.9 2.25 1.75 1.25 0.75 0.25 
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Approx. 

Correct 
0.9 - 1.1 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 

O
v
er

es
ti

m
at

e 
1.1 - 1.3 2.25 1.75 1.25 0.75 0.25 

1.3 - 1.5 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 

1.5 - 1.7 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 

1.7 - 1.9 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 

1.9 - 2.5 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 

2.5 - 5.0 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 

> 5.0 5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 

2.3. Tạo mưa tổ hợp 

EPP ở từng điểm lưới g cho từng bước thời gian i ở từng nhóm thời gian dự báo 

k’ được tạo ra bằng mô phỏng Monte - Carlo: 

𝐸𝑃𝑃𝐶𝑇,𝑔,𝑖,𝑘′,𝑗 = 𝑚𝑎𝑥{𝑅𝐹𝐶𝑇,𝑔,𝑖,𝑘′ × [1 + 𝜀 × 𝑤𝑡,𝑔,𝑘 × 𝑁(0,1)], 0} (1) 

Trong đó N(0,1) là các số ngẫu nhiên được tạo ra từ phân bố chuẩn với giá trị 

trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1; các ký hiệu CT và j tương ứng là thời điểm 

hiện tại (current time) và thành viên tổ hợp; ε là xác suất trội của 0.0014 và có giá trị 

bằng 0.33 (Turner và nnk, 2008); w là trọng số nhiễu loạn xác định từ Bảng 1; giới hạn 

“max” được sử dụng để loại bỏ những giá trị âm vì lượng mưa bị chặn dưới ở 0. 

2.4. Tích hợp EPP với dự báo lượng mưa từ ra đa 

Để giảm thiểu sự phụ thuộc của EPP vào QPF ban đầu, một kỹ thuật pha trộn 

EPP với thông tin dự báo mưa từ ra đa được áp dụng. Đầu tiên, hỗn hợp EPP được tạo 

ra cho khoảng thời gian dự báo 6 giờ bằng việc tích hợp EPP tạo ra với dữ liệu dự báo 

bằng ra đa (sau đây gọi là giai đoạn tích hợp). Sai số trung bình sau đó được tính toán 

và thêm vào mỗi thành viên tổ hợp cho khoảng thời gian dự báo sau 6 giờ (sau đây gọi 

là giai đoạn điều chỉnh sai số). 

Ở giai đoạn tích hợp, tìm trọng số phù hợp cho dự báo mưa ra đa và EPP có vai 

trò quan trọng nhất. PC tiếp tục được sử dụng cho phân tích chất lượng, trong khi đó 

FB bị thay thế bởi sai số quân phương (RMSE) cho phân tích định lượng bởi vì FB có 

thể tiến đến vô cùng trong vài trường hợp và vì vậy dẫn đến sự không xác định của các 

trọng số. 

Trọng số của lượng mưa dự báo bằng ra đa (WR1 và WR2) và mô hình số trị 

(WN1 và WN2) ở từng điểm lưới được tính theo các phương trình từ (2) đến (5). Lượng 

mưa tích hợp (RB) ở hiện tại được tạo ra bằng việc sử dụng phương trình (6), trong đó 

PCr và RMSEr tương ứng là PC và RMSE cho dự báo mưa bằng ra đa, RR là lượng 

mưa dự báo từ ra đa. 
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𝑊𝑅1𝑡,𝑔 =
𝑃𝐶𝑟𝑡,𝑔

2

𝑃𝐶𝑟𝑡,𝑔
2 +𝑃𝐶𝑡,𝑔,𝑘1

2          (2) 

𝑊𝑅2𝑡,g = 1 −
𝑅𝑀𝑆𝐸𝑟𝑡,𝑔

2

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑟𝑡,𝑔
2 +𝑅𝑀𝑆𝐸𝑡,𝑔,𝑘1

2        (3) 

𝑊𝑁1𝑡,g =
𝑃𝐶𝑡,𝑔,1

2

𝑃𝐶𝑟𝑡,𝑔
2 +𝑃𝐶𝑡,𝑔,𝑘1

2          (4) 

𝑊𝑁2𝑡,g = 1 −
𝑅𝑀𝑆𝐸𝑡,𝑔,1

2

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑟𝑡,𝑔
2 +𝑅𝑀𝑆𝐸𝑡,𝑔,𝑘1

2        (5) 

𝑅𝐵𝐶𝑇,𝑔,𝑖,𝑘1
′ ,𝑗 = (

𝑊𝑅1𝑡,g+𝑊𝑅2𝑡,𝑔

2
) × 𝑅𝑅𝑡,𝑔,𝑖 + (

𝑊𝑁1𝑡,𝑔+𝑊𝑁2𝑡,𝑔

2
) × 𝐸𝑃𝑃𝐶𝑇,𝑔,𝑖,𝑘1

′ ,𝑗 (6) 

 

Ở giai đoạn điều chỉnh sai số, sai số ở mỗi điểm lưới (EF) được tính toán ở giai 

đoạn tích hợp bằng việc trừ hỗn hợp EPP cho QPF ban đầu, sau đó lấy trung bình cho 

toàn bộ lưu vực để nhận được sai số trung bình. Cuối cùng, sai số trung bình đơn giản 

được thêm vào từng thành viên tổ hợp cho khoảng thời gian dự báo trên 6 giờ. 

2.5. Điều chỉnh thủy văn và thời gian thực 

Để áp dụng tốt hơn trong dự báo thủy văn, cần phải xem xét những sai số không 

gian của lượng mưa (vị trí và diện). Một phương pháp bao gồm điều chỉnh thủy văn và 

thời gian thực được đưa ra để cố gắng giảm thiểu những sai số không gian. Sơ đồ thực 

hiện của phương pháp này được trình bày trong Hình 2 và bao gồm 2 giai đoạn. 

Ở giai đoạn đầu, lưu vực nghiên cứu được đặt vào các vùng mưa. Sai số dự báo 

trong mỗi vùng z cho từng nhóm thời gian dự báo k được tính toán theo phương trình 

(10), sau đó được dịch chuyển vào lưu vực nghiên cứu sử dụng phương trình (11). 

𝐹𝐸𝑡,z,𝑘 = 0.5 × [(
𝐻𝐼𝐻𝑦𝑏,𝑡,z,𝑘

𝐻𝐼𝑜𝑏𝑠,𝑡,z
) + (

𝑀𝐼𝐻𝑦𝑏,,𝑡,z,𝑘

𝑀𝐼𝑂𝑏𝑠,𝑡,z
)]  (7) 

𝐹𝐸𝑡,𝑘 = 𝛼 × 𝐹𝐸𝑡,1,𝑘 + 𝛽 ×
1

𝑛𝑧𝑛−1
∑ 𝐹𝐸𝑡,z,𝑘

𝑛𝑧𝑛
𝑧=2  (8) 

 

Trong đó HI và MI tương ứng là cường độ mưa lớn nhất và trung bình của tất cả 

các điểm lưới (trạm đối với dữ liệu thực đo) trong vùng mưa tính toán. Hyb và Obs 

tương ứng là lượng mưa hỗn hợp và thực đo. FE > 1 thể hiện dự báo thiên cao; FE < 1 

cho thấy dự báo thiên thấp; giá trị gần 1 của FE thể hiện sự dự báo là rất chính xác. Ký 

hiệu nzn là số lượng vùng mưa; α và β là các trọng số ưu tiên và có tổng bằng 1. Giá 

trị của α và β được xác định bằng phương pháp kinh nghiệm và thử sai. 

Ở giai đoạn thứ hai, sau khi thực hiện điều chỉnh thủy văn cho từng nhóm thời 

gian dự báo k, sai số dự báo được sắp xếp vào các chuỗi thời gian khác nhau để sử 

dụng làm đầu vào cho kỹ thuật lọc Kalman. Kỹ thuật này gồm 2 bước: 
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Hình 2. Sơ đồ phương pháp điều chỉnh 

thủy văn và thời gian thực 

Hình 3. Bản đồ lưu vực sông Yeongwol và 

6 vùng mưa 

Ở bước thứ nhất, ước lượng trước (a priori estimates) của giá trị trung bình và 

phương sai của sai số dự báo được tính như sau: 

𝐹𝐸𝑡,𝑘
− = 𝜌𝐹𝐸𝑘

× 𝐹𝐸𝑡−1,𝑘                  (9) 

𝑃𝑡,𝑘
− = 𝜌𝐹𝐸𝑘

2 × 𝑃𝑡−1,𝑘 + (1 − 𝜌𝐹𝐸𝑘

2 ) × 𝜎𝐹𝐸𝑘

2               (10) 

 Trong đó, 𝜌𝐹𝐸𝑘
 và 𝜎𝐹𝐸𝑘

2 là hệ số tự tương quan và phương sai của sai số dự báo 

của nhóm thời gian dự báo thứ k. 

Ở bước thứ 2, ước lượng trước được cập nhật dựa trên giá trị sai số thực tế. Sai 

số cập nhật (a posteriori) 𝐹𝐸𝑡,𝑘
+ , phương sai 𝑃𝑡,𝑘

+  và Kalman gain được tính toán như 

sau: 

𝐹𝐸𝑡,𝑘
+ = 𝐹𝐸𝑡,𝑘

− + 𝐾𝑡,𝑘 × (𝑌𝑡,𝑘 − 𝐹𝐸𝑡,𝑘
− )               (11) 

𝑃𝑡,𝑘
+ = (1 − 𝐾𝑡,𝑘) × 𝑃𝑡,𝑘

−                  (12) 

𝐾𝑡,𝑘 = 𝑃𝑡,𝑘
− × (𝑃𝑡,𝑘

− + 𝜎𝑀𝑡,𝑘

2 )
−1

                (13) 

Đầu ra của kỹ thuật lọc Kalman là sai số dự báo của QPF ban hành ở thời điểm 

hiện tại, sai số này được sử dụng để điều chỉnh từng thành viên của hỗn hợp EPP ở 

từng điểm lưới trong lưu vực nghiên cứu. 

𝑅𝐶𝐶𝑇,𝑔,𝑖,𝑘′,𝑗 = 𝑅𝐵𝐶𝑇,𝑔,𝑖,𝑘′,𝑗/𝐹𝐸𝐶𝑇,𝑘′               (14) 

 Trong đó RC là hỗn hợp EPP sau điều chỉnh. 
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3. Ứng dụng phương pháp đề xuất cho một trường hợp nghiên cứu 

3.1.Khu vực áp dụng thử nghiệm và 6 vùng mưa 

Lưu vực sông Yeongwol nằm ở thượng lưu sông Hàn, Hàn Quốc được lựa chọn 

để kiểm định khả năng áp dụng của phương pháp đề xuất. Lưu vực Yeongwol có diện 

tích khoảng 2.448 km2, nằm ở độ cao trung bình khoảng 838 m so với mực nước biển 

(Hình 3). Lưu vực Yeongwol được chia thành 3 tiểu lưu vực dựa trên bản đồ số theo 

độ cao (DEM) với độ phân giải 30 m. 

Để bao gồm sai số không gian khi điều chỉnh, lưu vực Yeongwol được đặt vào 

6 vùng mưa. Vùng 1 là các tiểu lưu vực. Vùng là toàn bộ lưu vực sông Yeongwol. 

Vùng 3, 4, và 5 là các đường tròn có đường kính tương ứng là 80 km, 100 km, và 120 

km, được xác định dựa trên độ dài của lưu vực Yeongwol (80 km). Vùng 6 là một hình 

vuông với độ dài cạnh bằng 300 km che phủ toàn bộ 5 vùng và lưu vực sông Hàn. 

3.2. Chuẩn bị dữ liệu 

 Sản phẩm của Hệ thống Dự báo và Đồng hóa Dữ liệu địa phương (Local Data 

Assimilation and Prediction System - LDAPS), thu thập từ Tổ chức Khí tượng Hàn 

Quốc (KMA), được chuẩn bị trong nghiên cứu này. Hệ thống này tạo ra giá trị dự báo 

tất định bằng việc chạy mô hình khu vực Unified Model (UM) kết hợp với kỹ thuật 

đồng hóa dữ liệu biến đổi 3 chiều (3DVAR). Sản phẩm của LDAPS được ban hành 4 

lần một ngày với độ phân giải không gian là 1,5 km, dự báo cho 36 giờ kế tiếp với bước 

thời gian là 1 giờ. 

 Dữ liệu từ Thuật toán McGill cho dự báo mưa bằng ngoại suy Lagrangian 

(MAPLE), sản phẩm dự báo từ ra đa, thu thập từ KMA được sử dụng để tích hợp với 

EPP tạo ra từ dự báo mưa tất định của mô hình LDAPS. MAPLE tạo ra sản phẩm dự 

báo mưa cho toàn Hàn Quốc 10 phút 1 lần với độ phân giải không gian là 1 km, bước 

thời gian 10 phút và dự báo cho 6 giờ kế tiếp. 

Số liệu mưa thực đo 1 giờ ở 121 trạm đo mưa được thu thập từ KMA. Số liệu 

này được cập nhật liên tục trong thời gian thực, vì vậy cung cấp đầy đủ thông tin cho 

thực hiện phương pháp đề xuất. Số liệu lưu lượng thực đo 1 giờ tại trạm Yeongwol 

được thu thập từ Hệ thống Thông tin Quản lý Tài nguyên nước (WAMIS) được sử 

dụng để hiệu chỉnh và kiểm định mô hình mưa - dòng chảy cho lưu vực sông Yeongwol. 

3.3. Mô hình thủy văn: Mô hình mưa - dòng chảy Đại học Sejong (SURR) 

 Mô hình SURR, một mô hình thủy văn bán phân bố phát triển bởi Bae và Lee 

(2011), được lựa chọn để mô phỏng dòng chảy trong nghiên cứu này nhờ những thành 

công của nó trong việc mô phỏng dòng chảy cho các lưu vực sông lớn ở Hàn Quốc. 

Mô hình SURR được phát triển dựa trên mô hình hàm lượng trữ với khả năng ước 

lượng tốt hơn các thành phần thủy văn. Mô hình này hữu ích cho mô phỏng dòng chảy 

bởi vì nó có tính đến tổn thất mưa chính xác hơn bằng việc sử dụng một mô hình tính 
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toán độ ẩm đất. Ngoài ra, mô hình SURR còn giải quyết vấn đề thời gian chạy đà 

(warm-up time) để tính toán các thành phần thủy văn, như độ ẩm đất, dòng chảy mặt/sát 

mặt/ngầm, và diễn toán dòng chảy trong sông (channel routing). Các phương trình cơ 

bản của mô hình SURR cho việc tính toán dòng chảy và các thông số mô hình được 

mô tả chỉ tiết trong Bae và Lee (2011). 

3.4. Tạo mưa tổ hợp và nâng cao năng lực dự báo mưa 

 Hai sự kiện lũ lớn xảy ra trên lưu vực Yeongwol vào năm 2013 và 2016 được 

xem xét để áp dụng phương pháp đề xuất. Hai sự kiện này xảy ra từ 24 giờ ngày 13 

tháng 7 đến 12 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2013 và từ 12 giờ ngày 4 tháng 7 đến 6 giờ 

ngày 6 tháng 7 năm 2016 (giờ địa phương). Tổng cộng có 15 QPF (7 QPF trong năm 

2013 và 8 QPF trong năm 2016) được ban hành bởi mô hình LDAPS vì nó được chạy 

6 giờ 1 lần. Lượng mưa dự báo từ LDAPS được chia vào 6 nhóm thời gian dự báo bao 

gồm 1-6 h, 7-12 h, 13-18 h, 19-24 h, 25-30 h, và 31-36 h, để đánh giá khả năng dự báo 

của mô hình LDAPS theo khoảng thời gian dự báo tăng dần. 

Kết quả tính toán và dự đoán sai số dự báo cho 1-6 h và 31-36 h kế tiếp được thể hiện 

trong Hình 4 như một ví dụ. Kết quả cho thấy rằng sai số dự đoán xem xét điều chỉnh 

thủy văn có xu thế giống với sai số thực tế, điều sẽ dẫn đến sự cải thiện trong dự báo 

lượng mưa sau khi điều chỉnh nhưng không hoàn hảo bởi vì sự khác nhau giữa sai số 

dự đoán và sai số thực tế. 

Sự biến đổi của 4 tiêu chuẩn theo sự tăng lên của thời gian dự báo trước và sau 

khi áp dụng từng bước của phương pháp đề xuất được thể hiện trong Hình 5. Phân tích 

so sánh được mô tả từngbước như sau: 

Sau khi thực hiện bước tạo mưa tổ hợp, chất lượng và định lượng dự báo của 

EPP tạo ra (sau đây gọi là EPP ban đầu) gần như không đổi ở tất cả các khoảng thời 

gian dự báo với giá trị của PC, RMSE và CC tương tự với của lượng mưa dự báo tất 

định từ LDAPS. Tuy nhiên, dự báo kiểu xác suất đã được cải thiện đáng kể với sự giảm 

xuống của BS ở tất cả các bước thời gian dự báo. Giá trị trung bình của IMP cho tất cả 

các bước thời gian dự báo là 20% cho sự kiện năm 2013 và 29% cho sự kiện năm 2016. 

Sau khi áp dụng kỹ thuật tích hợp, năng lực dự báo của hỗn hợp EPP tăng lên 

đáng kể so với EPP ban đầu với sự cải thiện của 4 tiêu chuẩn trong cả 2 sự kiện lũ. Cụ 

thể, PC và CC ở tất cả các bước thời gian dự báo tăng từ 0,73 và 0,14 trước khi tích 

hợp lên 0,86 và 0,25 sau khi tích hợp cho sự kiện lũ năm 2013 và từ 0,86 và 0,25 trước 

khi tích hợp lên 0,91 và 0,38 sau khi tích hợp cho sự kiện lũ năm 2016. RMSE và BS 

cho tất cả các bước thời gian dự báo giảm từ 5,70 mm/h và 0.49 trước khi tích hợp 

xuống 5,09 mm/h và 0,45 sau khi tích hợp cho sự kiện lũ năm 2013 và từ 3,39 mm/h 

và 0.35 trước khi tích hợp xuống 3,10 mm/h và 0,25 sau khi tích hợp cho sự kiện lũ 

năm 2016. Sự cải thiện trong chất lượng và định lượng được thể hiện trong cả hai sự 
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kiện lũ, trong khi đó kỹ năng xác suất chỉ được cải thiện ở tất cả các bước thời gian dự 

báo trong năm 2013 với sự giảm của BS từ 0,49 xuống 0,41. Đối với năm 2016, giá trị 

thấp hơn của BS sau khi tích hợp được thể hiện cho các bước thời gian ngắn hơn 12 

giờ, đối với các bước thời gian dài hơn, giá trị BS tăng lên. Điều này chứng tỏ tính rủi 

ro của phương pháp điều chỉnh sai số. 

Sau khi áp dụng điều chỉnh thủy văn và thời gian thực, giá trị của PC gần như 

không đổi so với của hỗn hợp EPP trong cả 2 sự kiện. Đối với các chỉ tiêu khác, sự 

hiệu quả của phương pháp đề xuất được thể hiện rất rõ ràng với giá trị của RMSE và 

BS giảm xuống và CC tăng lên. IMP cho 3 chỉ tiêu này được tính toán và thể hiện trong 

Bảng 2. Kết quả cho thấy rằng dự báo mưa saukhi điều chỉnh có xem xét điều chỉnh 

thủy văn cho kết quả dự báo tốt nhất với tất cả các giá trị dương của IMP. So với dự 

báo từ LDAPS, kỹ năng dự báo mưa sau khi điều chỉnh xem xét điều chỉnh thủy văn 

tăng lên đột biến ở tất cả các bước thời gian dự báo, với IMP trung bình là 32%, 32%, 

và 48% cho RMSE, CC và BS cho sự kiện lũ năm 2013 và 15%, 33%và 37% tương 

ứng cho sự kiện năm 2016. Khả năng thực hiện của phương pháp đề xuất là tốt nhất 

cho các khoảng thời gian dự báo 1-6 h và 7-12 h, khi chúng có giá trị IMP cao nhất. So 

sánh với hỗn hợp EPP, lượng mưa sau điều chỉnh có điều chỉnh thủy văn cũng cho thấy 

sự hiệu quả của nó với sự cải thiện đáng kể trong cả 3 chỉ tiêu. Giá trị IMP cho RMSE, 

CC, và BS tương ứng là 23%, 23%, và 23% cho sự kiện năm 2013 và 7%, 20% và 13% 

cho sự kiện lũ năm 2016. Những kết quả này cho thấy khả năng áp dụng của phương 

pháp điều chỉnh lượng mưa xem xét đến sai số không gian trong việc nâng cao độ chính 

xác định lượng dự báo. Cuối cùng, sự điều chỉnh có xem xét điều chỉnh thủy văn có 

khả năng thực hiện tốt hơn so với việc điều chỉnh không xem xét điều chỉnh thủy văn. 

Giá trị của RMSE, CC, và BS cho điều chỉnh lượng mưa xét điều chỉnh thủy văn tốt 

hơn 8%, 9%, và 7% so với điều chỉnh không xem xét điều chỉnh thủy văn cho sự kiện 

lũ năm 2013 và 14%, 14% và 10% cho sự kiện lũ năm 2016. Điều này chứng tỏ sự cần 

thiết phải xem xét sai số không gian của lượng mưa trong việc điều chỉnh lượng mưa 

dự báo. 

Bảng 2. Giá trị IMP (%) trung bình của RMSE, CC, và BS sau khi áp dụng phương pháp 

điều chỉnh cho 2 sự kiện lũ 

Chỉ 

tiêu 

So sánh với 

2013 2016 

LDAPS Sau tích hợp Không HC LDAPS Sau tích hợp Không HC 

RMSE 32 23 8 15 7 14 

CC 32 23 9 33 20 14 

BS 48 23 7 37 13 10 
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3.5. Dự báo dòng chảy tổ hợp và sự cải thiện 

Trước khi mô hình SURR được sử dụng cho dự báo dòng chảy trên lưu vực, nó 

được hiệu chỉnh cho 4 sự kiện lũ xảy ra vào các năm 2010, 2011, 2012, 2013 và được 

kiểm định cho 3 sự kiện lũ xảy vào các năm 2014, 2015, và 2016. Hai chỉ tiêu, hiệu 

quả Nash - Sutcliffe (NSE) và sai số dung tích tương đối (AREV), được sử dụng để đo 

lường khả năng mô phỏng dòng chảy của mô hình SURR cho lưu vực sông Yeongwol. 

Kết quả cho thấy, mô hình SURR là một công cụ rất hữu ích cho mô phỏng dòng chảy 

trên lưu vực sông Yeongwol, với NSE lớn hơn 0,80 và AREV nhỏ hơn 20%. 

 

Hình 5. Sự thay đổi của các chỉ tiêu sau khi áp dụng phương pháp đề xuất cho hai sự kiện lũ 

xảy ra vào a) năm 2013 và b) năm 2016 

Những thay đổi của 2 chỉ tiêu sau khi áp dụng các bước của phươngpháp đề xuất 

được thể hiện trong Hình 6, và các bước phân tích so sánh như sau: 

Bởi vì định lượng dự báo của EPP ban đầu không khác nhiều với LDAPS nên 

NSE và AREV cho dòng chảy từ EPP ban đầu gần như không đổi ở tất cả các bước 

thời gian dự báo cho cả 2 sự kiện lũ. Sau khi áp dụng phương pháp tích hợp, dự báo lũ 

được cải thiện đáng kể với AREV giảm và NSE tăng so với dòng chảy tính từ LDAPS. 

Sự cải thiện là không đáng kể ở bước thời gian 1-6 h với sự thay đổi nhẹ của 2 chỉ tiêu. 

Tuy nhiên, chúng được thể hiện rõ ràng cho 7-12 h với giá trị AREV giảm từ 19,95% 

năm 2015 và 7,75% năm 2013 trước khi tích hợp xuống 17.21% và 3.29% sau khi tích 

hợp, và NSE tăng từ 0,75 trong năm 2013 và 0,63 trong năm 2016 trước khi tích hợp 
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lên 0.84 và 0.92 sau khi tích hợp. Cho các bước thời gian xa hơn, bất chấp việc các chỉ 

tiêu không thỏa mãn mức tin cậy lựa chọn (NSS > 0,7, AREV < 20%), kỹ thuật tích 

hợp vẫn cho thấy sự hiệu quả của nó với sự cải thiện của cả 2 chỉ tiêu trong cả 2 sự 

kiện lũ. 

Bảng 3. Giá trị trung bình của IMP (%) của NSE và AREV sau khi áp dụng phương pháp 

điều chỉnh cho 2 sự kiện lũ 

Lead time 

Compare to 

2013 2016 

LDAPS 
After 

blending 

Without 

HC 
LDAPS 

After 

blending 

Without 

HC 

NSE 63 29 29 42 23 33 

AREV 24 11 7 53 24 43 

Dự báo dòng chảy đã được cải thiện đáng kể sau khi áp dụng tất cả các bước của 

phương pháp đề xuất. Bảng 3 trình bày giá trị IMP trung bình của tất cả các bước thời 

gian dự báo cho EPP sau điều chỉnh xem xét điều chỉnh thủy văn so sánh với LDAPS, 

hỗn hợp EPP, và EPP sau điều chỉnh không xem xét điều chỉnh thủy văn. So với dòng 

chảy tính từ LDAPS, AREV cho EPP sau điều chỉnh xem xét điều chỉnh thủy văn giảm 

đột biến xuống 30% trong năm 2013 và 42% trong năm 2016, trong khi đó NSE tăng 

mạnh 63% trong năm 2013 và 42% trong năm 2016. So với dòng chảy tính từ hỗn hợp 

EPP, EPP sau điều chỉnh xem xét điều chỉnh thủy văn AREV giảm 11% trong năm 

2013 và 24% trong năm 2016, NSE tăng lên 29% trong năm 2013 và 23% trong năm 

2016. Sự cần thiết của điều chỉnh xem xét điều chỉnh thủy văn được làm rõ bằng việc 

so sánh với điều chỉnh không xem xét điều chỉnh thủy văn với tất cả giá trị dương của 

IMP. Sự hiệu quả của NSE và AREV là 29% và 7% trong năm 2013 và 33% và 43% 

trong năm 2016. 

4. Kết luận 

Nghiên cứu này đề xuất một phương pháp để nâng cao năng lực dự báo mưa, lũ 

của một cặp mô hình khí tượng thủy văn. Phương pháp này được áp dụng để cải thiện 

năng lực dự báo mưa, lũ cho 2 sự kiện lũ xảy ra vào năm 2013 và 2016 trên lưu vực 

sông Yeongwol sử dụng cặp mô hình LDAPS và SURR và đã cho thấy những sự cải 

thiện đáng kể. Sự thành công của trường hợp nghiên cứu này chứng tỏ khả năng áp 

dụng của phương pháp đề xuất trong nghiên cứu này và dẫn đến các kết luận sau: 

- Phương pháp tạo mưa tổ hợp đã thành công trong việc tạo ra EPP từ giá trị dự 

báo mưa tất định, với giá trị BS giảm xuống. Điểm độc đáo của phương pháp này là nó 

không yêu cầu số liệu dự báo trong quá khứ. Vì vậy, phương pháp này rất có giá trị 

cho các mô hình số trị tất định mới được chạy trong thời gian gần đây. 
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- Kỹ thuật tích hợp có thể tạo ra hỗn hợp mưa dự báo với độ chính xác cao hơn 

hoặc mô hình số trị hoặc ra đa có thể thực hiện với các giá trị tốt hơn của PC, RMSE, 

CC và BS. 

- Hiệu quả của phương pháp tích hợp là tốt nhất cho 6 giờ kế tiếp với sự hiển thị 

của lượng mưa dự báo từ ra đa. Đối với các khoảng thời gian dự báo dài hơn, có rủi ro 

trong dự báo mưa khi giá trị của FAR tăng lên, nhưng rủi ro này lại có giá trị đôi với 

dự báo dòng chảy khi giá trị của ME được cải thiện. 

- Phương pháp điều chỉnh thủy văn và thời gian thực là một phương pháp hữu 

ích cho việc xem xét những sai số không gian của lượng mưa để năng cao độ chính xác 

của dự báo dòng chảy. Điều chỉnh lượng mưa xem xét điều chỉnh thủy văn là cần thiết 

nhờ sự thực hiện tốt hơn so với việc không xem xét điều chỉnh thủy văn. 

 

Hình 6. Sự thay đổi của NSE và AREV sau khi áp dụng phương pháp đề xuất cho hai 

sự kiện lũ xảy ra vào a) năm 2013 và b) năm 2016 
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môi trường Hàn Quốc (KEITI) theo Chương trình Nghiên cứu Quản lý Nước nâng cao, 

tài trợ bởi Bộ Môi trường Hàn Quốc (MOE) (Grant 83079). 
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An approach for improving the capability of a coupled meteorological and 

hydrological model for rainfall and flood forecasts 

Nguyen Hoang Minh 

National Central for Hydro-Meteological Forecasting 

This study proposes a method for improving the capability of rainfall and flood 

forecasts by generating ensemble precipitation predictions (EPPs) associated with radar-

based rainfall prediction by considering spatial rainfall errors. The EPPs are generated as a 

kind of Monte-Carlo simulation based on the performance of the numerical weather 

prediction (NWP) model in the previous time step window. The generated EPPs continue to 

be blended with radar-based rainfall predictions to produce hybrid rainfall forecasts that 

perform better than each system could perform individually. The hybrid forecasts are then 

adjusted by reducing the spatial rainfall errors, which have considerable contributions to the 

accuracy of the flood forecasts. To validate the performance of the proposed method, this 

method was applied to improve the capability of the coupled Local Data Assimilation and 

Prediction system (LDAPS) and Sejong University Rainfall - Runoff (SURR) model for 

rainfall and flood forecasts during two flood events that occurred in 2013 and 2016 in the 

Yeongwol watershed. Results showed that the capability of the coupled model was improved 

dramatically. This success proved the viability of the method proposed in this study. 

Keywords: QPFs; flood forecasting; ensemble precipitation generation; blending technique; 

spatial rainfall errors; hydrological and real-time corrections. 
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Hình thế thời tiết, đặc điểm một số trận lũ điển hình xảy ra trên lưu 

vực ngòi thia và kết quả mô phỏng lũ bằng mô hình hec-hms trên sông 

Ngòi Thia 

Ths. Trịnh Thu Phương 

 

Bài báo cáo trình bày các hình thế thời tiết, đặc điểm một số trận lũ điển hình 

xảy ra trên lưu vực sông Ngòi Thia và kết quả qua tính toán hiệu chỉnh, kiểm định một 

số trận lũ trên lưu vực sông Ngòi Thia để nhận thấy mô hình HEC-HMS có thể dùng 

để mô phỏng dòng chảy trên các lưu vực khu giữa từ đó có thể làm đầu vào cho mô 

hình thủy lực tính toán lũ trên dòng chính sông Ngòi Thia phục vụ công tác nghiên cứu 

và cảnh báo, dự báo lũ quét. 

1. Mở đầu 

Đã có nhiều nghiên cứu, đề tài, mô hình tính toán lũ và lũ quét với các cách tiếp 

cận khác nhau được áp dụng vào Việt Nam trong thời gian dài. Cho đến nay những 

nghiên cứu, tính toán này phần nào áp dụng để dự báo lũ và cảnh báo lũ quét phục vụ 

công tác phòng tránh lũ quét thiên tai hàng năm và cho một lưu vực sông, suối nhỏ cụ 

thể. Trong báo cáo này, tác giả sẽ trình bày về kết quả nghiên cứu về hình thế thời tiết, 

đặc điểm một số trận lũ điển hình xảy ra trên lưu vực và kết quả mô phỏng lũ bằng mô 

hình HEC-HMS trên lưu vực sông Ngòi Thia, tỉnh Yên Bái. 

Để thực hiện báo cáo, tác giả đã sử dụng một số phương pháp: 

- Phương pháp khảo sát thực địa, thu thập thông tin và tài liệu cơ bản. Trong 

nghiên cứu này, công tác khảo sát thực địa sẽ chỉ tập trung vào các khu vực nghiên cứu 

và tận dụng các kết quả mới nhất về địa hình, thủy văn, địa chất từ nghiên cứu và từ 

các ngành, cơ quan khác… 

- Phương pháp phân tích: 

+ Phương pháp phân tích thống kê và phân tích tương quan; 

+ Phương pháp phân tích diễn biến hình thái sông. 

- Phương pháp kế thừa có chọn lọc kinh nghiệm và các dữ liệu có liên quan đến 

nghiên cứu: 

+ Thu thập các tài liệu có liên quan; 

+ Đánh giá tổng quan các nghiên cứu có liên quan; 

+ Tổng kết kinh nghiệm và tiếp thu kết quả, KHCN tiến tiến. 

- Phương pháp mô hình toán: Phương pháp mô hình toán thủy văn. 
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2. Tổng quan về khu vực nghiên cứu 

2.1. Vị trí địa lý 

- Lưu vực nghiên cứu thuộc địa phận các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn và thị xã 

Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái. Tọa độ địa lý khu vực nghiên cứu: Từ  21033’ đến 21040’ vĩ 

độ Bắc; 104031’ đến 104032’ kinh độ Đông. 

- Có 13 xã, phường, thị trấn hưởng lợi trong vùng nghiên cứu nằm dọc theo suối 

Thia và các nhánh chính của Suối Thia: 

+ Huyện Trạm Tấu (1 xã): Xã Hát Lừu; 

+ Huyện Văn Chấn (6 xã, 1 thị trấn): Xã Thạch Lương, Hạnh Sơn, Phúc Sơn, 

Thanh Lương, Phù Nham, Sơn A, Thị trấn Nông Trường Liên Sơn; 

+ Thị xã Nghĩa Lộ (2 xã và 3 phường): Xã Nghĩa Lợi, Nghĩa Phúc,  phường Cầu 

Thia, phường Trung tâm, phường Pú Trạng. 

Lưu vực Ngòi Thia nằm trong vùng núi cao, thuộc sườn Đông Bắc của dãy núi 

Hoàng Liên Sơn, có độ cao biến đổi rất mạnh từ 400 m ở cửa sông phía Đông đến hơn 

2.900m ở đỉnh núi trên đường phân thủy phía Tây. Độ cao trung bình lưu vực khoảng 

907 m. Địa hình lưu vực có xu thế giảm dần từ thượng lưu về hạ lưu theo hướng chảy 

của dòng sông. Đây là vùng núi có địa hình biến đổi khá phức tạp, lưu vực dốc. Sông 

suối trong lưu vực phân bố theo dạng lá cây, mật độ lưới sông khá dày so với nhiều lưu 

vực khác. 

 

Hình 1. Phạm vi không gian của nghiên cứu 

2.2. Đặc điểm địa hình 

Lưu vực Ngòi Thia nằm trong vùng núi cao, thuộc sườn Đông Bắc của dãy núi 

Hoàng Liên Sơn, có độ cao biến đổi rất mạnh từ 400m ở cửa sông phía Đông đến hơn 

2900m ở đỉnh núi trên đường phân thủy phía Tây. Độ cao trung bình lưu vực khoảng 

907m. Địa hình lưu vực có xu thế giảm dần từ thượng lưu về hạ lưu theo hướng chảy 

của dòng sông. Đây là vùng núi có địa hình biến đổi khá phức tạp, lưu vực dốc. Sông 
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suối trong lưu vực phân bố theo dạng lá cây, mật độ lưới sông khá dày so với nhiều lưu 

vực khác. 

2.3. Địa chất thủy văn 

 - Nước mặt: Chủ yếu là nước chảy từ thượng nguồn về. Ngoài ra còn có nước 

mưa từ các sườn đồi núi cao chảy xuống nên về mùa mưa nước thường tập trung nhanh 

theo sườn dốc đổ xuống gây ra lũ lớn. Tuy nhiên do đặc điểm địa hình dốc, độ chênh 

cao của các dòng suối lớn nên lũ thường chỉ kéo dài trong vài giờ hoặc một vài ngày. 

Về mùa khô lượng nước trong suối xuống thấp. 

- Nước ngầm: Mực nước ngầm trong hố đào có liên quan chặt chẽ mật thiết và 

phụ thuộc vào mực nước suối, do đó không có mực nước ngầm ổn định trong hố Đào. 

Trong khu vực này không thấy dấu hiệu các mỏ nước ngầm xuất lộ, qua khảo sát dọc 

theo bờ suối, các tuyến công trình và khu vực dân cư không nhận thấy dấu hiệu của các 

mỏ nước ngầm xuất lộ. 

2.4. Đặc điểm khí tượng 

Lưu vực Ngòi Thia nằm trong miền khí hậu nhiệt đới gió mùa. Trong năm khí 

hậu phân ra làm hai mùa rõ rệt: mùa đông khô lạnh mưa ít, mùa hạ nóng ẩm mưa nhiều. 

- Mùa đông từ tháng XI-IV năm sau, chịu ảnh hưởng chủ yếu của khối không 

khí lạnh cực đới lục địa từ cao áp Xibia gây ra thời tiết giá lạnh. 

- Mùa hạ từ tháng V-X thường xuyên chịu ảnh hưởng của hoàn lưu Tây Nam và 

Đông Nam. Trong thời kỳ chuyển tiếp giữa hai mùa, gió mùa Đông Bắc còn ảnh hưởng 

nhưng mức độ kém hơn ở mùa đông. Giữa mùa hạ thường xuất hiện các nhiễu động 

thời tiết như: dông, xoáy, áp thấp, bão, dải hội tụ nhiệt đới,... gây ra biến động rất mạnh 

mẽ trong chế độ mưa ẩm. 

Lưu vực nằm ở vùng núi cao của sườn Bắc dãy Hoàng Liên Sơn, địa hình bị 

chia cắt khá phức tạp. 

a) Nhiệt độ 

Nhiệt độ không khí trung bình năm dao động trong khoảng 15,8- 20,80C, có xu 

thế tăng dần từ thượng lưu về hạ lưu. Nhiệt độ cao nhất (Tmax) thường xuất hiện vào  

tháng V với Tmax dao động khoảng từ 34-370C. Mùa đông bắt đầu từ tháng X và kết 

thúc vào tháng III năm sau, trong đó từ tháng XII-II là thời kỳ lạnh nhất, nhiệt độ trung 

bình tháng dao động từ 9-140C. Đặc trưng nhiệt độ không khí trung bình trên lưu vực 

được phản ánh qua số liệu thực đo của trạm đại biểu  khí tượng Văn Chấn được trình 

bày trong Bảng 1. 
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Bảng 1. Đặc trưng nhiệt độ không khí trung bình trạm Văn Chấn 

Trạm 
Đặc 

Trưng 

Nhiệt độ tháng, năm (oC) 
Năm 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Văn 

Chấn 

Ttb 15,5 17,0 20,1 23,5 26,2 27,4 27,5 26,9 25,6 23,3 20,0 16,6 22,5 

Tmax 33,5 35,9 37,9 39,0 41,2 39,7 38,4 38,0 36,9 38.2 33,2 31,5 41,2 

Tmin 0,8 5,3 1,0 9,5 15,8 15,9 18,1 19,6 15,3 9,6 5,5 2,0 0,8 

b) Chế độ gió 

Gió hoạt động trên lãnh thổ miền Bắc nói chung có thể chia làm hai mùa: gió 

mùa đông từ tháng XI-IV năm sau và gió mùa hạ từ tháng V-X. Tuy nhiên do ảnh 

hưởng của điều kiện địa hình nên hướng gió trên lưu vực suối Ngòi Thia nói chung 

mang nặng tính địa phương. 

Theo tài liệu quan trắc của trạm Văn Chấn cho thấy hướng gió thịnh hành trong 

năm là Đông và Đông Nam. Tốc độ gió trung bình năm đạt 1,0-2,0 m/s. Tốc độ gió lớn 

nhất quan trắc được tại Văn Chấn là 40 m/s. Dựa vào tài liệu thực đo của trạm Văn 

Chấn đã xác định được tốc độ gió mạnh nhất 8 hướng và vô hướng ứng với các tần suất 

thiết kế như trong Bảng 2. 

Bảng 2. Tốc độ gió lớn nhất 8 hướng theo tần suất thiết kế tại Văn Chấn 

Tần suất  

P(%) 

Tốc độ gió lớn nhất các hướng (m/s) 

N NE E SE S SW W NW Vô hướng 

2% 22,8 33,2 26,4 21,8 15,3 17,9 23,9 25,9 36,7 

4% 19,5 28,0 23,5 19,7 13,3 16,0 21,1 22,7 32,2 

25% 10,9 14,5 15,6 13,1 8,0 10,0 12,9 14,6 20,6 

50% 7,8 9,5 12,7 10,7 5,9 7,8 9,3 11,6 16,4 

c) Độ ẩm không khí 

Độ ẩm tương đối trung bình nhiều năm trên khu vực dao động trong khoảng từ 

70% đến 90% và thay đổi theo mùa. Độ ẩm cao nhất là 100%, độ ẩm thấp nhất vào 

khoảng 15%. Đặc trưng độ ẩm tương đối được trình bày trong Bảng 3: 

Bảng 3. Độ ẩm không khí tương đối tại Văn Chấn 

Trạm 
Đặc 

trưng 

Độ  ẩm  tháng  năm (%) 
Năm 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Văn 

Chấn 

Utb 83 83 83 84 83 83 84 86 86 85 84 82 84 

Umin 20 25 15 28 24 34 43 41 35 28 27 30 15 
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d) Mưa 

Lượng mưa trung bình nhiều năm (Xo) thay đổi đáng kể theo không gian lưu 

vực Ngòi Thia. Do nằm ở sườn Đông Bắc dãy Hoàng Liên Sơn, chịu ảnh hưởng mạnh 

mẽ của yếu tố địa hình, lưu vực Ngòi Thia có lượng mưa năm tương đối lớn, dao động 

trong khoảng 1500-2600 mm.  Đáng chú ý ở đây là quy luật gia tăng lượng mưa năm 

theo độ cao địa hình. Tại khu vực lòng chảo Nghĩa Lộ (Văn Chấn) ở gần trung tâm lưu 

vực, nơi có độ cao địa hình tương đối thấp lại bị bao bọc bởi các dãy núi cao xung 

quanh, nên có lượng mưa năm nhỏ hơn cả, khoảng 1500-1600mm. Càng đi ra xa về 

thượng lưu phía đường phân thủy, địa hình càng cao dần lên, lượng mưa năm cũng 

tăng lên và đạt khoảng 2400-2600 mm. 

Lượng mưa phân phối không đều theo thời gian trong năm. Lượng mưa tháng 

và năm thời kỳ nhiều năm 1961-2016 tại Trạm Tấu và Văn Chấn được trình bày trong 

phụ lục, giá trị trung bình nhiều năm trình bày trong bảng dưới. 

- Mùa mưa, với định nghĩa là thời kỳ các tháng liên tục có lượng mưa vượt 

100mm/tháng, trong khu vực trung tâm lưu vực Ngòi Thia kéo dài 6 tháng từ tháng V 

đến tháng X. Trên các núi cao mùa mưa kéo dài hơn 1-2 tháng so với vùng thấp. Lượng 

mưa mùa mưa thường chiếm khoảng 85% lượng mưa năm. Ba tháng có lượng mưa lớn 

nhất thường là VI-VII-VIII. 

- Mùa khô là thời gian còn lại trong năm. Tháng có lượng mưa ít nhất thường là 

tháng XII, chỉ đạt khoảng từ 15-20 mm ở vùng thấp của thung lũng Ngòi Thia. Phân 

phối lượng mưa tháng tại 2 trạm gần công trình là Văn chấn và Trạm Tấu được trình 

bày trong Bảng 4. 

Bảng 4. Lượng mưa tháng tại trạm Văn Chấn và Trạm Tấu 

Trạm 
X, mm 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Văn Chấn 15,8 19,9 41,2 90,1 153,7 215,1 224,2 304,9 234,3 138,2 40,9 15,3 1493,8 

Trạm Tấu 24,2 26,8 50,2 97,8 172,3 243,6 265,2 315,0 242,6 133,3 37,5 20,7 1628,9 

2.5. Mạng lưới sông ngòi 

Ngòi Thia là nhánh cấp I của sông Thao, nằm trong vùng Tây Bắc Việt Nam. 

Ngòi Thia bắt nguồn từ vùng núi cao Pu Luông cao 2950m của dãy Hoàng Liên Sơn. 

Dòng chính Ngòi Thia tính đến cửa sông dài 104km, chảy qua địa bàn các huyện Trạm 

Tấu, Văn Yên, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ. Trong lưu vực Ngòi Thia có 10 con sông 

nhánh có chiều dài lớn hơn 10km, trong đó có 4 con sông có diện tích lưu vực lớn hơn 

100km2 là: Ngòi Mù (F=153km2), Ngòi Nhì (F=255km2), Nậm Đông (F=188km2),  

Nậm Min (F=168km2). Các sông trong lưu vực Ngòi Thia có chung một đặc điểm là 

thung lũng sông hẹp, dốc, có nhiều ghềnh thác. 
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Bảng 5. Danh mục sông suối chảy vào suối Ngòi Thia 

Tên sông, suối Chảy ra Chiều dài (Km) Diện tích lưu vực (Km2) 

Phụ lưu số 1 Ngòi Thia 13 58 

Phụ lưu số 2 Ngòi Thia 12 44 

Ngòi Mù Ngòi Thia 21 153 

Nậm Cò Nòng Ngòi Thia 16 31 

Ngòi Nhì Ngòi Thia 32 255 

Ngòi Bung Ngòi Nhì 23 103 

Nậm Đông Ngòi Thia 32 188 

Nậm Túc Nậm Đông 24 61 

Nậm Min Ngòi Thia 28 168 

Nậm Mười Nậm Min 17 42 

Nậm Lành Nậm Min 16 48 

Suối Sùng Đô Ngòi Thia 10 34 

Suối Tẳng Chon Ngòi Thia 11 41 

Ngòi Thíp Ngòi Thia 16 70 

Tổng diện tích toàn bộ Ngòi Thia là 1563km2, chiều dài tính đến cửa sông là 

104km, độ cao bình quân lưu vực là 907m, độ dốc bình quân lưu vực là 42,1%; chiều 

rộng bình quân lưu vực là 23,1km; mật độ lưới sông là 0,99km/km2. 

Chế độ dòng chảy trong suối Ngòi Thia có 2 mùa thủy văn trong năm. 

- Mùa lũ bắt đầu từ tháng VI, kết thúc vào tháng X. Tổng lượng dòng chảy mùa 

lũ chiếm khoảng 70-85% tổng lượng dòng chảy năm. Từ tháng VII đến tháng IX là 

thời kỳ có dòng chảy lớn nhất năm. Lũ lớn nhất trong năm thường xảy ra chủ yếu vào 

các tháng VII, VIII.  

- Mùa kiệt bắt đầu từ tháng XI và kết thúc vào tháng V năm sau với tổng lượng 

dòng chảy chiếm khoảng 15-30% tổng lượng dòng chảy năm. Tháng XI và V là tháng 

đầu và tháng cuối mùa kiệt, nhưng cũng là chuyển tiếp giữa mùa lũ và mùa kiệt. 

3. Phân tích đặc điểm tình hình lũ lưu vực sông thia 

3.1. Đặc điểm mưa gây lũ 

Mưa lớn, lũ lớn thường do hoạt động liên tiếp hoặc tổ hợp của một số hình thế 

thời tiết chủ yếu hoạt động kế tiếp nhau gây nên. Ở đây mưa lớn đều khắp và thường 

bao trùm diện rộng do 2÷3 loại hình thế thời tiết tác động đồng thời hoặc kế tiếp nhau.   

Trong các loại hình thế thời tiết gây mưa lớn dẫn tới lũ lớn, thường gặp là hoạt 
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động của cao áp Tây Thái Bình Dương lấn sâu vào lục địa Châu Á tác động với các 

hình thái thời tiết khác như rãnh thấp nóng, hoàn lưu bão tan,… 

 Hoạt động của rãnh thấp kết hợp với không khí lạnh tràn xuống vùng biên giới 

Việt-Trung cũng là loại hình thế thời tiết quan trọng gây mưa lớn, lũ lớn, lũ quét. 

 Một tổ hợp khác cũng thường gặp là hoạt động của gió xoáy thấp lạnh trên cao 

bao trùm Bắc Bộ kết hợp với các hình thế khác.  

 Trong tất cả các loại tổ hợp hoạt động của các hình thế thời tiết gây mưa lớn 

dẫn tới lũ lớn và đặc biệt lớn, cần đặc biệt chú ý tới tổ hợp hoạt động kế tiếp nhau của 

bão, rãnh thấp nóng kết hợp với không khí lạnh hoặc cao áp Thái Bình Dương và dải 

hội tụ nhiệt đới. Đại đa số các trận lũ lớn trên Sông Ngòi Thia đều xảy ra khi có hoạt 

động liên tiếp của loại tổ hợp hình thế thời tiết nêu trên. 

Hoạt động không đơn độc của một hình thế thời tiết gây mưa (trừ bão) không có 

khả năng gây ra lũ lớn trên hệ thống sông, song vẫn có nhiều khả năng gây mưa lớn ở 

từng địa phương dẫn đến hình thành lũ quét ở các lưu vực nhỏ miền núi. 

Đợt mưa trong hai ngày 9-10/10/2017 do tác động của hai hình thái thời tiết - áp 

thấp nhiệt đới và không khí lạnh. Đổ bộ vào Nghệ An - Hà Tĩnh rạng sáng 10/10, áp 

thấp nhiệt đới chỉ gây mưa vừa cho hai tỉnh này, nhưng đã tạo ra một sóng khí áp lan 

truyền tới phía Bắc, gây mưa lớn cho Thanh Hóa, phía nam đồng bằng Bắc Bộ và một 

số tỉnh phía tây như Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình. 

3.2. Đặc điểm dòng chảy lũ 

Để phân tích đặc điểm tình hình lũ trên lưu vực sông Ngòi Thia, lựa chọn trạm 

thủy văn Bản Điệp và trạm Ngòi Thia để phân tích. 

Trạm Bản Điệp nằm ở phía thượng lưu lưu vực, nằm cách đập Trạm Tấu khoảng 

11,6km về phía hạ lưu, cùng trên dòng chính Ngòi Thia, có diện tích lưu vực 251km2, 

đo dòng chảy từ năm 1965 đến năm 1976 (riêng năm 1974 bị gián đoạn) tổng cộng 11 

năm. Từ năm 1977 trạm ngừng hoạt động. Quan hệ tương quan dòng chảy giữa Bản 

Điệp với Ngòi Thia khá chặt chẽ, hệ số tương quan đạt 0,95.  
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Kết quả điều tra thu thập số liệu thuỷ văn cho thấy hiện tại các trạm quan trắc 

thuỷ văn trên dòng chính Ngòi Thia chỉ có số liệu đo đạc dòng chảy lũ còn không có 

số liệu đo đạc dòng chảy kiệt.  

Kết quả điều tra mực nước, lưu lượng lớn nhất trạm Ngòi Thia từ năm 1961-

2017 chỉ ra trong Hình 2. 

 

Hình 2. Mực nước và lưu lượng lớn nhất trạm Ngòi Thia. 

Thống kê các năm có lũ lớn trên lưu vực là các năm 10/2007; 8/2016 và 10/2017. 

Cụ thể các năm có lũ lớn như sau: 

3.2.1. Trận lũ tháng 10/2007 

a) Hình thế thời tiết gây mưa 

Do kết hợp của hai hình thái thời tiếtlà Bão số 5 với hội tụ gió tây nam. 

b) Đặc điểm mưa 

Trong các ngày từ 03 đến 05/10 tổng lượng mưa bính quân trên lưu vựa là 

76,9mm. Tổng lượng mưa trận lớn nhất tại SaPa 340mm, Yên Bái 248mm. 

 

c) Đặc điểm lũ và đường quá trình lũ. 

Đỉnh lũ tại Ngòi Thia đạt 44,59m; Qmax đạt 2272m3/s; Biên độ lũ lên 6,87m. 
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3.2.2. Trận lũ tháng 8/2016 

a) Hình thế thời tiết gây mưa 

Bão số 3 hoạt động đơn lẻ. 

b) Đặc điểm mưa 

Lưu vực có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 70 -200mm có nơi trên 

200mm như Lào Cai 284mm. 

c) Đặc điểm lũ và đường quá trình lũ 

Đỉnh lũ tại Ngòi Thia đạt 47,31m, Qmax đạt 3320m3/s; cường suất lớn nhất 

1,88m/h; biên độ lũ 7,18m. 
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3.2.3. Trận lũ tháng 10/2017 

a) Hình thế thời tiết gây mưa 

Do kết hợp của hai hình thái thời tiết là áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh. 

b) Đặc điểm mưa 

Trong thời gian từ 19h ngày 9 đến 07h ngày 13/10/2017 lượng mưa tại Văn Chấn 

đo được là 258mm. 

c) Đặc điểm lũ 

Trậnlũ tháng 10/2017 với lưu lượng đỉnh lũ Qmax=2721m3/s, Hmax=46.52m 

xuất hiện dạng lũ kép, có 3 đỉnh nên gây thiệt hại không nhỏ cho khu vực huyện Văn 

Chấn, Yên Bái. Biên độ lũ lên 6.59m 

 

 

Qua phân tích đặc điểm các trận lũ lớn trên lưu vực cho thấy đặc điểm lũ trên 

lưu vực Ngòi Thia như sau: 

- Lũ dạng lũ nhọn, thời gian tập trung lũ nhanh, cường suất lớn, đỉnh lũ lớn. 

- Lũ có cường độ lớn: 1.9m/h. 

0 Biên độ lũ: 6-8m. 
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- Thời gian xuất hiện lũ lớn xảy ra trong tháng VII-X. 

Xây dựng quan hệ Q-H trạm Ngòi Thia được chỉ ra trong Hình 3. 

 

Hình 3. Quan hệ lưu lượng - mực nước trạm Ngòi Thia 

- Trạm Ngòi Thia quan trắc lưu lượng từ 1961 – 1981, từ 1982 đến nay hạ cấp 

trạm chỉ quan trắc mực nước. Từ giá trị quan trắc mực nước tra theo quan hệ trên xác 

định được lưu lượng lớn nhất tại trạm Ngòi Thia.  

- Thống kê tài liệu lũ lớn nhất từ năm 1961 đến năm 2017 cho thấy năm 1973 có 

lưu lượng đỉnh lũ lớn nhất Qmax1973=4920m3/s, lũ tháng 10/2017 có lưu lượng đỉnh lũ 

Qmax2017=2943m3/s. 

4. Thiết lập mô hình thủy văn mô phòng dòng chảy lưu vực sông Ngòi Thia 

4.1. Ứng dụng mô hình HEC-HMS mô phỏng dòng chảy gia nhập khu giữa 

Mô hình HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center-Hydrologic Modeling 

System) được phát triển từ mô hình HEC-1, do tập thể các kỹ sư thuỷ văn thuộc quân 

đội Hoa Kỳ nghiên cứu. Về lý thuyết, mô hình HEC-HMS cũng dựa trên cơ sở lý luận 

của mô hình HEC-1: nhằm mô phỏng quá trình mưa-dòng chảy tính toán dòng chảy lũ 

tại những con sông nhỏ không có trạm đo lưu lượng. 

Trong HEC-HMS có 5 mô hình diễn toán dòng chảy trong sông; mô hình sóng 

động học (Kinematic Wave), mô hình Muskingum, mô hình Muskingum-Cunge, mô 

hình Modified Puls và mô hình Lag. Mỗi mô hình có những ưu điểm và nhược điểm 

riêng. Trong nghiên cứu yêu cầu là diễn toán dòng chảy trong sông trong thời gian mùa 

lũ, tốc độ truyền sóng lũ thay đổi nhiều. Do đó, khi diễn toán dòng chảy trong các đoạn 

sông đã chọn mô hình Lag, vì mô hình Lag đơn giản, hiệu chỉnh thông số nhanh mà 

vẫn cho kết quả tốt. 

Để khai thác phần mềm HEC- HMS hiệu quả, sơ đồ tính toán cụ thể cho cả vùng 

nghiên cứu, và cho từng lưu vực nhỏ nên tuân theo trình tự sau:  

- Tính mưa bình quân lưu vực. 
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- Tính tổng lượng dòng chảy (lượng mưa hiệu quả) bằng lượng mưa đã khấu trừ 

tổn thất (Có thể chọn một trong 6 cách khấu trừ tổn thất).  

- Chọn đường lũ đơn vị trong 5 dạng đường lũ đơn vị phần mềm cung cấp. Kết 

hợp với tài liệu mưa tương ứng, theo đường đơn vị đã chọn, tính được quá trình lưu 

lượng lũ.  

- Mô phỏng dòng chảy ngầm từ một trong 3 kiểu cắt nước ngầm được cài đặt 

trước trong phần mềm. Lấy tổng của dòng chảy lũ và dòng chảy ngầm sẽ được đường 

quá trình dòng chảy do lượng mưa trên lưu vực cung cấp. 

4.2. Thiết lập mô hình HEC-HMS tính toán dòng chảy trên lưu vực sông Ngòi 

Thia. 

Số liệu không gian được xác định thông qua phần mềm ArcView và mô hình 

HECGEO-HMS và kết quả xử lý cuối cùng được đưa vào mô hình HEC- HMS như 

sau: 

 

Hình 4. Sơ đồ lưu vực sông Thia trong HEC-HMS 

Do mạng lưới trạm trên lưu vưc rất thưa thớt, vì vậy để tính toán lũ trên sông 

Ngòi Thia, số liệu sử dụng là lưu lượng đo đạc tại trạm thủy văn Ngòi Thia, Bản Điệp. 

Mô hình HEC-HMS mô phỏng lại quá trình lũ của năm 2016, 2017 bởi các lý do sau:  

- Năm 2016, 2017 là năm gần đây nhất có lũ lớn xảy ra trong toàn vùng. Năm 

2016 xảy ra lũ lớn tương đương lũ 5% đã gây sạt lở làm hư hỏng một số đoạn kè, tuy 

nhiên do chưa có kinh phí tu bổ kè nên năm 2007 khi xảy ra lũ lớn, lũ kép có cả đỉnh 

và lượng đều lớn, lưu tốc dòng chảy lớn gây sạt lở bờ do sạt lở dây truyền.  

- Tài liệu địa hình mới đo đạc năm 2017, rất gần với năm xảy ra lũ lớn nên có 

thể dùng để kiểm chứng do địa hình lòng dẫn không có thay đổi gì đáng kể;  

- Trạm thuỷ văn Ngòi Thia là trạm thuỷ văn cấp 1, sau hạ cấp là trạm thủy văn 

cấp II có tài liệu thực đo về mực nước trận lũ tháng 10/2017 và 8/2016. 

Kết quả mô phỏng bộ thông số mô hình HEC-HMS tại Bảng sau: 
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Thông số Giá trị  

Tổn thất thấm ban đầu 

Tổn thất thấm ban đầu 3 

Chỉ số SCS 80 

% impervious 0 

Chuyển mưa thành dòng chảy hiệu quả 

Tp(hr) 6.0 

Hệ số co dãn đỉnh 0.705 

Recession 0.77 

Threshold 100 

Diễn toán lũ trong sông 
K 1.1 

X 0.1 

Kết quả tính toán đường quá trình lũ thực đo và tính toán; đánh giá sai số giữa 

tổng lượng lũ, đỉnh lũ thực đo và tính toán được thể hiện trong hình vẽ sau: 
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Từ kết quả trên ta thấy bộ thông số đã chọn khá phù hợp với thực đo, chỉ tiêu 

Nash đạt 85%-87%, điều này chứng tỏ mô hình HEC-HMS sử dụng để tính đường quá 

trình lũ gia nhập khu giữa phục vụ tính toán mô hình thủy lực 1D và 3D. 

5. Kết luận 

Qua nghiên cứu, rà soát có thể nhận thấy một số đặc điểm KTTV chính trên lưu 

vực sông Ngòi Thia như sau: 

Hoạt động đơn độc của một hình thế thời tiết gây mưa (trừ bão) không có khả 

năng gây ra lũ lớn trên hệ thống sông, song vẫn có nhiều khả năng gây mưa lớn ở từng 

địa phương. Mưa lớn chỉ xuất hiện khi có các hình thế gây mưa chủ đạo trên lưu vực 

là: Bão, kết hợp của 2 hình thế thời tiết như: áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh; 

Lũ quét, lũ lớn thường xảy ra khi trên lưu vực có mưa lớn diện rộng, với tổng 

lượng mưa trên lưu vực từ 200-300mm.  

Qua tính toán hiệu chỉnh và kiểm định một số trận lũ trên lưu vực sông Ngòi 

Thia có thể nhận thấy mô hình HEC-HMS có thể dùng để mô phỏng dòng chảy trên 

các lưu vực khu giữa để từ đó có thể làm đầu vào cho mô hình thủy lực tính toán lũ 

trên dòng chính sông Ngòi Thia phục vụ công tác nghiên cứu và cảnh báo, dự báo lũ 

quét. 
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II. BÁO CÁO HỘI THẢO KHOA HỌC-ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO 

KHÔNG 

Định lượng mưa dựa vào dữ liệu ra đa thời tiết tại Việt Nam 

Nguyễn Vinh Thư, Bùi Thị Khánh Hòa, Nguyễn Minh Cường, 

 Nguyễn Việt Hưng, Hoàng Minh Toán 

 

Ước tính cường độ mưa dựa trên dữ liệu thời tiết ở Việt Nam chủ yếu là thủ 

công, hoàn toàn dựa trên con người và kết quả ước tính lượng mưa (QPE) chủ yếu dựa 

trên các sản phẩm PPI hoặc CMAX. Do đó, độ chính xác của QPE không cao đối với 

các khu vực địa hình cao, nếu chỉ sử dụng dữ liệu định lượng mưa từ các sản phẩm 

PPI ở góc nâng thấp, không thể hiển thị tất cả các kết quả định lượng mưa ở các khu 

vực bị che khuất bởi địa hình, nhiễu sóng biển, nhiễu ở bề mặt đất, ... Nghiên cứu này 

tập trung vào phương pháp mô phỏng để tạo ra một bảng tổng hợp các góc nâng thấp 

nhất và sử dụng sản phẩm PCAPPI 2 km để tạo ra kết quả định lượng mưa. 

Quy trình này bao gồm ba bước chính. Bước đầu tiên là tạo dữ liệu PCAPPI ở 

độ cao 2 km. Để làm điều này, chúng ta cần tạo một bảng tổng hợp các góc nâng thấp 

nhất. Dữ liệu phản hồi vô tuyến được chuyển thành cường độ mưa bằng cách sử dụng 

mối quan hệ Z-R trong bước thứ hai. Cường độ mưa dựa trên ra đa được tính toán từ 

cường độ phản hồi vô tuyến quan sát được. Chúng tôi chỉ sử dụng mối quan hệ 

Marshall-Palmer để chuyển đổi từ dữ liệu phản xạ ra đa sang cường độ mưa. Ở bước 

cuối cùng, sự khác biệt giữa dữ liệu ra đa và dữ liệu đo mưa được hiệu chỉnh bằng 

phương pháp của E. Goudenhoustdt và L. Delobbe, 2009 [1]. Dữ liệu PCAPPI 2 km 

được sử dụng trong nghiên cứu này được nội suy từ 3 đến 4 góc nâng thấp nhất cho 

mỗi hệ thống ra đa của Việt Nam, có tính đến bù phản hồi vô tuyến khi vùng quan trắc 

đó bị che khuất bởi địa hình và lọc nhiễu sóng biển, nhiễu bề mặt đất. Dữ liệu QPE là 

lượng mưa tích lũy trong 1 giờ. 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng QPE từ ra đa phụ thuộc vào việc kiểm soát chất 

lượng dữ liệu ra đa thời tiết và dữ liệu đo mưa tự động. Sử dụng bảng tổng hợp góc 

nâng thấp nhất để tạo ra các sản phẩm PCAPPI đóng vai trò quan trọng giúp cho kết 

quả lượng mưa chính xác hơn so với chỉ sử dụng sản phẩm PPI. Bằng cách áp dụng 

phương pháp điều chỉnh theo [1], kết quả của QPE càng chính xác. 

1. Đặt vấn đề 

Ra đa thời tiết là một hệ thống quan trắc từ xa cung cấp ước tính lượng mưa ở 

độ phân giải không gian và thời gian cao. Trong những năm gần đây, được sự chú ý 

của Thủ tướng Chính phủ mạng lưới ra đa thời tiết tại Việt Nam đã được đầu tư để 

nâng cấp và xây dựng mới nhằm cải thiện chất lượng dự báo các hiện tượng thời tiết 

nguy hiểm cũng như dự báo lượng mưa. Hiện tại, mạng lưới ra đa thời tiết của Việt 

Nam có tất cả 10 trạm ra đa, bao phủ toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Hệ thống ra đa tại 
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Việt Nam bao gồm 04 loại ra đa chính, cụ thể là ra đa JMA-272 của Nhật Bản (đặt tại 

Phù Liễn và Vinh); ra đa WRC200 từ Phần Lan (đặt tại Pha Đin, Đông Hà, Tam Kỳ, 

Pleiku, Quy Nhơn và Nhà Bè); ra đa TRS2730 từ Pháp (ở Việt Trì) và DWRS2500C 

từ Mỹ (ở Nha Trang). Trong đó, ra đa thời tiết tại các trạm Phù Liễn, Vinh, Đông Hà, 

Tam Kỳ, Nha Trang là các ra đa Đốp-le phân cực đơn; hệ thống tại các trạm Pha Đin, 

Pleiku và Quy Nhơn là ra đa thời tiết Đốp-le phân cực kép. Chỉ có một ra đa số hóa 

thường ở Việt Trì. Với mạng lưới đầu tư mới này và hơn 1000 máy đo mưa tự động, 

dự báo lượng mưa đã được cải thiện đáng kể. Ước tính cường độ mưa dựa trên dữ liệu 

thời tiết ở Việt Nam chủ yếu là thủ công, hoàn toàn dựa trên con người và kết quả ước 

tính lượng mưa (QPE) chủ yếu dựa trên các sản phẩm PPI hoặc CMAX. Do đó, độ 

chính xác của QPE không cao đối với các khu vực địa hình cao, nếu chỉ sử dụng dữ 

liệu định lượng mưa từ các sản phẩm PPI ở góc nâng thấp, không thể hiển thị tất cả các 

kết quả định lượng mưa ở các khu vực bị che khuất bởi địa hình, nhiễu sóng biển, nhiễu 

ở bề mặt đất,... Nghiên cứu này tập trung vào phương pháp mô phỏng để tạo ra một 

bảng tổng hợp các góc nâng thấp nhất và sử dụng sản phẩm PCAPPI 2 km để tạo ra kết 

quả định lượng mưa. 

2. Các nguồn số liệu và phương pháp thực hiện 

2.1. Các nguồn dữ liệu 

2.1.1. Nguồn dữ liệu ra đa thời tiết 

Hiện nay, mạng lưới ra đa thời tiết tại Việt Nam chủ yếu có 2 chủng loại chính, 

đó là ra đa phân cực đơn và ra đa phân cực kép (phân cực đôi), 2 băng sóng chính là 

băng sóng C và băng sóng S (chỉ hệ thống ra đa do Nhật sản xuất), 2 loại máy phát đó 

là máy phát sử dụng công nghệ nén xung và đèn phát Magnetron với 4 nhà sản xuất 

chính là Nhật Bản (2), Pháp (1), Mỹ (1) và Phần Lan (6). Với sự đa dạng về chủng loại 

cũng như về băng sóng, nhà sản xuất, máy phát nên định dạng số liệu của mỗi loại ra 

đa cũng khác nhau do vậy vấn đề định lượng mưa ra đa cũng gặp một số khó khăn nhất 

định khi tiến hành xử lý dữ liệu cũng như quản lý chất lượng ra đa thời tiết trước khi 

đưa vào định lượng mưa. Bảng dưới đây mô tả thông tin chi tiết về vị trí lắp đặt cũng 

như các thông số cơ bản của hệ thống ra đa thời tiết tại Việt Nam. 

Bảng 1. Bảng thông tin tham số về hệ thống ra đa tại Việt Nam 

Trạm 

Vị trí 

Độ 

cao[m

] 

Độ 

rộng 

búp 

sóng 

[°] 

Loại 
Băng 

sóng 

Năm cài đặt 

 (nâng cấp) Kinh độ[°E] Vĩ độ[°N] 

Phù 

Liễn 
106.633081 20.805459 146 1.7 Đơn cực S 2017 
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Vinh 105.699829 18.647408 92 1.7 Đơn cực S 2017 

Việt Trì 105.397011 21.323289 39.54 1.1 Đơn cực C 2000 

Đông 

Hà 
107.092181 16.804871 40 1.2 Đơn cực C 

2009 

(2019.04.) 

Tam Kỳ 108.462403 15.567534 52 1.2 Đơn cực C 
1998→2010 

(2018.02.) 

Nha 

Trang 
109.194397 12.250191 57 1.0 Đơn cực C 2000 

Nhà Bè 106.72883 10.659495 35 1.0 Đơn cực C 
2004 

(2017.12) 

Pha Đin 103.51694 21.57139 1470 1.0 
Phân cực 

kép 
C 2018.12 

Pleiku 107.98406 14.03465 842 1.0 
Phân cực 

kép 
C 2018.12 

Quy 

Nhơn 
109.19212 13.74859 582 1.0 

Phân cực 

kép 
C 2019.07 

Hình dưới đây là phân bố về không gian của mạng lưới ra đa thời tiết tại Việt 

Nam: 

 

 
Hình 1. Mạng lưới ra đa thời tiết tại Việt Nam 
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2.1.2. Nguồn dữ liệu đo mưa tự động 

 Mạng lưới trạm đo mưa tự động ngày càng được mở rộng, phát triển với hơn 

1575 trạm đo mưa tự động (bao gồm cả các trạm đo mưa tự động và trạm khí tượng tự 

động). Tuy nhiên trong số 1575 trạm này sau khi lọc bỏ những trạm đo mưa tự động bị 

thiếu dữ liệu (trong file dữ liệu được đánh dấu bởi các ký tự -9999, 9999, 32768); 

những trạm đo đạc có kinh vĩ độ quá thô so với độ phân giải của dữ liệu GSMaP; những 

trạm có tần suất mất dữ liệu cao (ở nghiên cứu này là liên tục trong thời gian 3 tháng 

bị mất) cũng sẽ bị loại bỏ. Trong số các trạm lựa chọn, nếu trạm nào có giá trị cực thấp 

so với các địa điểm trạm tự động xung quanh trong phạm vi 5km sẽ bị loại ra khỏi danh 

sách bằng cách kiểm tra chuỗi thời gian của lượng mưa giờ trong một chuỗi dữ liệu 

dài. Chú ý ở vùng núi, việc này sẽ gặp khó khăn hơn và không lọc bỏ được một cách 

chặt chẽ. Như sậy sau khi lọc bỏ các trạm không tốt trên thu được 1023 trạm đạt yêu 

cầu cho các thử nghiệm của nghiên cứu. 

 

Hình 2. Bản đồ các trạm đo mưa bề mặt được lựa chọn phục vụ nghiên cứu 

2.2. Phương pháp  

Phương pháp định lượng mưa sử dụng dữ liệu ra đa thời tiết tại Đài Khí tượng 

cao không hiện nay chủ yếu thực hiện qua 3 bước như sau: 

Bước 1: tạo dữ liệu PCAPPI ở độ cao 2 km cho tất cả các trạm ra đa thời tiết tại 

Việt Nam. Thuật toán có tính đến ảnh hưởng của địa hình, ảnh hưởng của búp sóng 

chính và búp sóng phụ của từng hệ thống ra đa. 
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Bước 2: chuyển đổi dữ liệu phản xạ thành tốc độ mưa bằng mối quan hệ Z-R. 

Bước 3: sự khác biệt giữa dữ liệu ra đa và dữ liệu đo mưa được hiệu chỉnh bằng 

phương pháp của E. Goudenhoustdt và L. Delobbe, 2009 [1]. 

 Dưới đây là sơ đồ mô phỏng thuật toán tạo dữ liệu PCAPPI 2 km để tạo tiền đề 

cho việc quản lý chất lượng dữ liệu ra đa thời tiết trước khi đưa vào định lượng mưa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Thuật toán mô phỏng tạo lập bảng tổng hợp các góc nâng thấp nhất 

Tất cả các bước thực hiện được mô tả ở hình trên được viết ngắn gọn trong một 

chương trình Beamblock.py. Đầu vào dữ liệu bao gồm vị trí trạm ra đa, độ cao trạm ra 

đa, số lượng bin, số lượng ray, độ rộng chùm tia ra đa, góc nâng muốn sử dụng, góc 

phương vị muốn tạo mặt cắt ngang. Sau khi khai báo đầu vào dữ liệu được đưa vào 

chương trình, chương trình tiến hành đọc file địa hình số DEM để tính toán che khuất 

theo như thuật toán được mô tả ở hình trên. Ở đây BBF là mức độ che khuất của chùm 

tia ra đa, nếu mức độ che khuất là lớn hơn 50% thì là che khuất toàn phần và sẽ được 

lọc bỏ không lấy dữ liệu ở các góc nâng đó, nếu mức độ che khuất là nhỏ hơn 10% thì 

coi như không bị che khuất. Thuật toán có tính đến ảnh hưởng của búp sóng phụ để lựa 

chọn được góc nâng phù hợp cho việc tạo sản phẩm PCAPPI 2km. Sản phẩm đầu ra 

Đầu vào: Vị trí trạm ra đa, độ cao 

trạm, nbins, nrays, độ rộng chùm 

tia, góc nâng, góc phương vị 

DEM bản 

độ địa 

hình số 

Beamblock.py 
- BBF > 50% -> che khuất hoàn toàn  

- BBF < 10% -> không che khuất 

- Tính toán cả ảnh hưởng của búp 

sóng phụ 

- Mặt cắt ngang thể hiển che khuất của các góc 

- Bảng tổ hợp các góc nâng thấp nhất 
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cuối cùng là mặt cắt ngang thể hiện che khuất của 360 tia quét của ra đa và bảng tổ hợp 

các góc nâng thấp nhất phục vụ cho việc tạo PCAPPI 2km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Sơ đồ thuật toán định lượng mưa ra đa 

 

Hình 4 phía trên đây mô phỏng thuật toán định lượng mưa dựa vào dữ liệu ra đa 

thời tiết. Đầu vào là dữ liệu ra đa từ tất cả các trạm ra đa, vì mỗi loại ra đa lại có một 

định dạng khác nhau nên trước khi tiến hành mô phỏng che khuất của từng trạm ra đa 

thì cần phải xử lý dữ liệu này. Bước mô phỏng che khuất này được tiến hành nhằm tính 

toán che khuất của từng vị trí đặt trạm ra đa, lựa chọn các góc nâng thấp nhất tương 

ứng với các góc phương vị và góc nâng phù hợp để thu được Bảng tổng hợp các góc 

nâng thấp nhất. Trong bước thực hiện này cũng đã lọc bỏ các loại nhiễu của ra đa như 

nhiễu bề mặt, nhiễu địa hình, nhiễu sóng biển, các vị trí bị che khuất cũng sẽ được bù 

lượng phản hồi vô tuyến của ra đa trong quá trình truyền sóng bằng cách lấy năng 

lượng phàn hồi vô tuyến ở góc nâng thấp nhất bù vào. Sau đó sử dụng mối quan hệ 

giữa cường độ phản hồi vô tuyến của ra đa và cường độ mưa để chuyển đổi dữ liệu 

phản hồi vô tuyến sang cường độ mưa. Phương pháp hiệu chỉnh của E. Goudenhoustdt 

và L. Delobbe, 2009 được sử dụng để hiệu chỉnh lượng mưa ước lượng từ ra đa và 

lượng mưa đo được thực tế tại các trạm đo mưa tự động. Song song với các bước này 

thì dữ liệu mưa tự động cũng được đánh giá chất lượng để loại bỏ những trạm đo mưa 

tự động không đảm bảo chất lượng (như đã trình bày tại phần 2.1.2). Kết quả cuối cùng 

là lượng mưa tích lũy 1 giờ cho toàn bộ khu vực Việt Nam. Độ chính xác của phương 

pháp định lượng mưa này phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố như độ chính xác của lượng 

mưa bề mặt, độ chính xác của việc tạo lập bảng tổng hợp các góc nâng thấp nhất, 

phương pháp hiệu chỉnh nào là tối ưu nhất cho từng khu vực. 

Đầu vào: Dữ liệu ra 

đa gốc 

Tạo lập PCAPPI 

2 km 
Tạo lập Bảng tổng 

hợp các góc nâng 

thấp nhất 

Chuyển đổi Z sang R 

Z = 200 R
1.6  

 

Mô phỏng che 

khuất búp sóng cho 

từng góc nâng thấp 

nhất 

Nội suy R
AWS  

 
Thu thập 

R
AWS

tích lũy 1 

giờ 

Đầu ra 
Hiệu chỉnh R

ra đa
 - 

R
AWS
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3. Kết quả nghiên cứu 

Tiến hành thực hiện các bước đã trình bày ở phần 2.2 trên cho trường hợp cơn 

bão MUN đã đổ bộ vào các huyện ven biển tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng sáng ngày 

4 tháng 7 năm 2019.  

Thử nghiệm với cơn bão MUN: Vào ngày 1 tháng 7 năm 2019, một vùng áp thấp 

xuất hiện ở Biển Đông, gần đảo Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa mạnh lên thành áp 

thấp nhiệt đới. Vào ngày hôm sau, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành một cơn bão nhiệt 

đới và JMA đặt tên cho cơn bão có tên quốc tế là MUN. Cuối ngày 3 tháng 7, sau khi 

cơn bão gần như vượt qua Vịnh Bắc Bộ vào gần bờ biển Việt Nam, JTWC đã nâng cấp 

cơn bão thành lên cấp bão nhiệt đới và đưa ra các ảnh báo ban đầu về việc các dải xoắn 

mây của Mun đã sắp xếp lại và có đủ tổ chức để được coi là một cơn bão nhiệt đới. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Việt Nam đưa ra cảnh báo rằng cơn 

bão nhiệt đới này sẽ đổ bộ vào các huyện ven biển tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng vào 

thứ năm, ngày 04 tháng 7 năm 2019. Cơn bão sẽ gây ra mưa lớn cho khu vực đồng 

bằng Bắc Bộ (lượng mưa ước tính khoảng 100-250 mm) và vùng núi phía Bắc (100-

150 mm). 

Dưới đây là Hình mô phỏng các kết quả thu được cho việc tạo lập Bảng tổng 

hợp các góc nâng thấp nhất cho từng hệ thống ra đa thời tiết tại Việt Nam. 

  
 

a. Mô phỏng che khuất búp sóng của 

ra đa Phù Liễn ở góc phương vị 0o 

cho 3 góc nâng 0.5o, 1.0o, 1.5o 

b. Mô phỏng che khuất búp sóng 

của ra đa Phù Liễn ở góc phương 

vị 1o cho 3 góc nâng 0.5o, 1.0o, 1.5o 

c. Mô phỏng bảng tổng hợp 

các góc nâng 0.5o, 1.0o, 1.5o 

cho ra đa Phù Liễn 

  
 

d. Mô phỏng che khuất búp sóng của 

ra đa Pleiku ở góc phương vị 0o cho 

3 góc nâng 0.5o, 1.5o, 2.5o, 3.6o 

e. Mô phỏng che khuất búp sóng 

của ra đa Pleiku ở góc phương vị 

1o cho 3 góc nâng 0.5o, 1.5o, 2.5o, 

3.6o 

f. Mô phỏng bảng tổng hợp 

các góc nâng 0.5o, 1.5o, 2.5o, 

3.6o cho ra đa Pleiku 
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g. Mô phỏng che khuất búp sóng của 

ra đa Vinh ở góc phương vị 2o cho 3 

góc nâng 0.5o, 1.0o, 1.5o 

h. Mô phỏng che khuất búp sóng 

của ra đa Vinh ở góc phương vị 3o 

cho 3 góc nâng 0.5o, 1.0o, 1.5o 

i. Mô phỏng bảng tổng hợp 

các góc nâng 0.5o, 1.0o, 1.5o 

cho ra đa Vinh 

  
 

j. Mô phỏng che khuất búp sóng của 

ra đa Đông Hà ở góc phương vị 164o 

cho 3 góc nâng 0.5o, 1.5o, 2.5o 

k. Mô phỏng che khuất búp sóng 

của ra đa Đông Hà ở góc phương 

vị 180o cho 3 góc nâng 0.5o, 1.5o, 

2.5o 

l. Mô phỏng bảng tổng hợp 

các góc nâng 0.5o, 1.5o, 2.5o 

cho ra đa Đông Hà 

  
 

m. Mô phỏng che khuất búp sóng của 

ra đa Tam Kỳ ở góc phương vị 196o 

cho 3 góc nâng 0.5o, 1.5o, 2.5o 

n. Mô phỏng che khuất búp sóng 

của ra đa Tam Kỳ ở góc phương vị 

300o cho 3 góc nâng 0.5o, 1.5o, 2.5o 

o. Mô phỏng bảng tổng hợp 

các góc nâng 0.5o, 1.5o, 2.5o 

cho ra đa Tam Kỳ 

  
 

p. Mô phỏng che khuất búp sóng của 

ra đa Nhà Bè ở góc phương vị 60o 

cho 3 góc nâng 0.5o, 1.5o, 2.5o 

q. Mô phỏng che khuất búp 

sóng của ra đa Nhà Bè ở góc 

phương vị 345o cho 3 góc nâng 

0.5o, 1.5o, 2.5o 

r. Mô phỏng bảng tổng hợp 

các góc nâng 0.5o, 1.5o, 2.5o 

cho ra đa Nhà Bè 

   

s. Mô phỏng che khuất búp sóng của 

ra đa Quy Nhơn ở góc phương vị 

272o cho 3 góc nâng 0.5o, 1.5o, 2.5o, 

3.6o, 5.0o 

t. Mô phỏng che khuất búp sóng 

của ra đa Quy Nhơn ở góc phương 

vị 259o cho 3 góc nâng 0.5o, 1.5o, 

2.5o, 3.6o, 5.0o 

u. Mô phỏng bảng tổng hợp 

các góc nâng 0.5o, 1.5o, 2.5o, 

3.6o, 5.0o cho ra đa Quy Nhơn 
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Dựa vào hình 6, hình 7 ở phía dưới, ta nhận thấy: lượng mưa ước tính từ ra đa 

cho kết quả thấp hơn nhiều so với lượng mưa bề mặt đo được. Lượng mưa trước hiệu 

chỉnh và lượng mưa bề mặt là rời rạc, cường độ mưa không cao trước khi hiệu chỉnh. 

Sau khi áp dụng thuật toán [1], kết quả lượng mưa định lượng được cải thiện khá nhiều. 

Riêng đối với các điểm mưa cực đoan, cả hai ước tính lượng mưa sử dụng PCAPPI 2 

km và PPI đều được ghi lại khi sử dụng cùng một thuật toán điều chỉnh dữ liệu.Các chỉ 

số MAE và RMSE trong Hình 6 cho thấy lượng mưa ước tính từ ra đa sau hiệu chuẩn 

khá gần với lượng mưa thu được từ các trạm đo mưa tự động ngoại trừ một số ốp ước 

lượng dưới quan trắc như 00h UTC, 05h UTC, 12h UTC, 19h UTC, 21h UTC, 23h 

UTC. Chỉ số thành công của việc ước lượng mưa sau khi điều chỉnh tốt hơn nhiều so 

với trước khi hiệu chỉnh cho tất cả các ngưỡng mưa, đặc biệt là ngưỡng mưa nhỏ. 

   

Lượng mưa quan trắc bởi mạng 

lưới đo mưa tự động lúc 00h 

UTC ngày 3/7/2019 

Lượng mưa ước lượng bởi hệ 

thống ra đa thời tiết lúc 00h 

UTC ngày 3/7/2019 

Đánh giá mưa ra đa và 

mưa bề mặt lúc 00h ngày 

3/7/2019 

   

Lượng mưa quan trắc bởi mạng 

lưới đo mưa tự động lúc 01h 

UTC ngày 3/7/2019 

Lượng mưa ước lượng bởi hệ 

thống ra đa thời tiết lúc 01h UTC 

ngày 3/7/2019 

Đánh giá mưa ra đa và mưa 

bề mặt lúc 01h ngày 

3/7/2019 

   

Lượng mưa quan trắc bởi mạng 

lưới đo mưa tự động lúc 02h 

UTC ngày 3/7/2019 

Lượng mưa ước lượng bởi hệ 

thống ra đa thời tiết lúc 20h UTC 

ngày 3/7/2019 

Đánh giá mưa ra đa và mưa 

bề mặt lúc 02h ngày 

3/7/2019 
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Lượng mưa quan trắc bởi mạng 

lưới đo mưa tự động lúc 03h 

UTC ngày 3/7/2019 

Lượng mưa ước lượng bởi hệ 

thống ra đa thời tiết lúc 03h UTC 

ngày 3/7/2019 

Đánh giá mưa ra đa và mưa 

bề mặt lúc 03h ngày 

3/7/2019 

   

Lượng mưa quan trắc bởi mạng 

lưới đo mưa tự động lúc 04h 

UTC ngày 3/7/2019 

Lượng mưa ước lượng bởi hệ 

thống ra đa thời tiết lúc 04h UTC 

ngày 3/7/2019 

Đánh giá mưa ra đa và mưa 

bề mặt lúc 04h ngày 

3/7/2019 

   

Lượng mưa quan trắc bởi mạng 

lưới đo mưa tự động lúc 05h 

UTC ngày 3/7/2019 

Lượng mưa ước lượng bởi hệ 

thống ra đa thời tiết lúc 05h UTC 

ngày 3/7/2019 

Đánh giá mưa ra đa và mưa 

bề mặt lúc 05h ngày 

3/7/2019 

   

Lượng mưa quan trắc bởi mạng 

lưới đo mưa tự động lúc 06h 

UTC ngày 3/7/2019 

Lượng mưa ước lượng bởi hệ 

thống ra đa thời tiết lúc 06h UTC 

ngày 3/7/2019 

Đánh giá mưa ra đa và mưa 

bề mặt lúc 06h ngày 

3/7/2019 
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Lượng mưa quan trắc bởi mạng 

lưới đo mưa tự động lúc 07h 

UTC ngày 3/7/2019 

Lượng mưa ước lượng bởi hệ 

thống ra đa thời tiết lúc 07h UTC 

ngày 3/7/2019 

Đánh giá mưa ra đa và mưa 

bề mặt lúc 07h ngày 

3/7/2019 

  
 

Lượng mưa quan trắc bởi mạng 

lưới đo mưa tự động lúc 08h 

UTC ngày 3/7/2019 

Lượng mưa ước lượng bởi hệ 

thống ra đa thời tiết lúc 08h UTC 

ngày 3/7/2019 

Đánh giá mưa ra đa và mưa 

bề mặt lúc 08h ngày 

3/7/2019 

   

Lượng mưa quan trắc bởi mạng 

lưới đo mưa tự động lúc 09h 

UTC ngày 3/7/2019 

Lượng mưa ước lượng bởi hệ 

thống ra đa thời tiết lúc 09h UTC 

ngày 3/7/2019 

Đánh giá mưa ra đa và mưa 

bề mặt lúc 09h ngày 

3/7/2019 

   

Lượng mưa quan trắc bởi mạng 

lưới đo mưa tự động lúc 10h 

UTC ngày 3/7/2019 

Lượng mưa ước lượng bởi hệ 

thống ra đa thời tiết lúc 10h UTC 

ngày 3/7/2019 

Đánh giá mưa ra đa và mưa 

bề mặt lúc 10h ngày 

3/7/2019 
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Lượng mưa quan trắc bởi mạng 

lưới đo mưa tự động lúc 11h 

UTC ngày 3/7/2019 

Lượng mưa ước lượng bởi hệ 

thống ra đa thời tiết lúc 11h UTC 

ngày 3/7/2019 

Đánh giá mưa ra đa và mưa 

bề mặt lúc 11h ngày 

3/7/2019 

   

Lượng mưa quan trắc bởi mạng 

lưới đo mưa tự động lúc 12h 

UTC ngày 3/7/2019 

Lượng mưa ước lượng bởi hệ 

thống ra đa thời tiết lúc 12h UTC 

ngày 3/7/2019 

Đánh giá mưa ra đa và mưa 

bề mặt lúc 12h ngày 

3/7/2019 

   

Lượng mưa quan trắc bởi mạng 

lưới đo mưa tự động lúc 13h 

UTC ngày 3/7/2019 

Lượng mưa ước lượng bởi hệ 

thống ra đa thời tiết lúc 13h UTC 

ngày 3/7/2019 

Đánh giá mưa ra đa và mưa 

bề mặt lúc 13h ngày 

3/7/2019 

   

Lượng mưa quan trắc bởi mạng 

lưới đo mưa tự động lúc 14h 

UTC ngày 3/7/2019 

Lượng mưa ước lượng bởi hệ 

thống ra đa thời tiết lúc 14h UTC 

ngày 3/7/2019 

Đánh giá mưa ra đa và mưa 

bề mặt lúc 14h ngày 

3/7/2019 
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Lượng mưa quan trắc bởi mạng 

lưới đo mưa tự động lúc 15h 

UTC ngày 3/7/2019 

Lượng mưa ước lượng bởi hệ 

thống ra đa thời tiết lúc15h UTC 

ngày 3/7/2019 

Đánh giá mưa ra đa và mưa 

bề mặt lúc 15h ngày 

3/7/2019 

   

Lượng mưa quan trắc bởi mạng 

lưới đo mưa tự động lúc 16h 

UTC ngày 3/7/2019 

Lượng mưa ước lượng bởi hệ 

thống ra đa thời tiết lúc 16h UTC 

ngày 3/7/2019 

Đánh giá mưa ra đa và mưa 

bề mặt lúc 16h ngày 

3/7/2019 

   

Lượng mưa quan trắc bởi mạng 

lưới đo mưa tự động lúc 17h 

UTC ngày 3/7/2019 

Lượng mưa ước lượng bởi hệ 

thống ra đa thời tiết lúc 17h UTC 

ngày 3/7/2019 

Đánh giá mưa ra đa và mưa 

bề mặt lúc 17h ngày 

3/7/2019 

   

Lượng mưa quan trắc bởi mạng 

lưới đo mưa tự động lúc 18h 

UTC ngày 3/7/2019 

Lượng mưa ước lượng bởi hệ 

thống ra đa thời tiết lúc180h 

UTC ngày 3/7/2019 

Đánh giá mưa ra đa và mưa 

bề mặt lúc 18h ngày 

3/7/2019 
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Lượng mưa quan trắc bởi mạng 

lưới đo mưa tự động lúc 19h 

UTC ngày 3/7/2019 

Lượng mưa ước lượng bởi hệ 

thống ra đa thời tiết lúc 19h UTC 

ngày 3/7/2019 

Đánh giá mưa ra đa và mưa 

bề mặt lúc 19h ngày 

3/7/2019 

   

Lượng mưa quan trắc bởi mạng 

lưới đo mưa tự động lúc 20h 

UTC ngày 3/7/2019 

Lượng mưa ước lượng bởi hệ 

thống ra đa thời tiết lúc 20h UTC 

ngày 3/7/2019 

Đánh giá mưa ra đa và mưa 

bề mặt lúc 20h ngày 

3/7/2019 

   

Lượng mưa quan trắc bởi mạng 

lưới đo mưa tự động lúc 21h 

UTC ngày 3/7/2019 

Lượng mưa ước lượng bởi hệ 

thống ra đa thời tiết lúc 21h UTC 

ngày 3/7/2019 

Đánh giá mưa ra đa và mưa 

bề mặt lúc 21h ngày 

3/7/2019 

   

Lượng mưa quan trắc bởi mạng 

lưới đo mưa tự động lúc 22h 

UTC ngày 3/7/2019 

Lượng mưa ước lượng bởi hệ 

thống ra đa thời tiết lúc 22h UTC 

ngày 3/7/2019 

Đánh giá mưa ra đa và mưa 

bề mặt lúc 22h ngày 

3/7/2019 
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Lượng mưa quan trắc bởi mạng 

lưới đo mưa tự động lúc 23h 

UTC ngày 3/7/2019 

Lượng mưa ước lượng bởi hệ 

thống ra đa thời tiết lúc 23h UTC 

ngày 3/7/2019 

Đánh giá mưa ra đa và mưa 

bề mặt lúc 23h ngày 

3/7/2019 

Hình 6. Đánh giá lượng mưa ước lượng từ ra đa và lượng mưa quan trắc bởi các trạm 

đo mưa tự động ngày 3/7/2019 của cơn bão MUN 

Để có thể đưa ra kết luận chính xác hơn về sự ưu việt của phương pháp mà nhóm 

tác giả thực hiện, hình dưới đây sẽ thể hiện rõ chỉ số thành công TS của lượng mưa ước 

lượng từ ra đa sau khi hiệu chỉnh với lượng mưa ước lượng từ ra đa trước lúc hiệu 

chỉnh, chỉ sử dụng sản phẩm PPI để ước lượng mưa. Dựa vào hình 7 phía dưới nhận 

thấy lượng mưa ước lượng sử dụng sản phẩm PCAPPI 2km cao hơn hẳn so với lượng 

mưa ước lượng sử dụng sản phẩm PPI. Lượng mưa ước lượng từ PPI ít có sự biến động, 

lượng mưa ước lượng cho ngưỡng mưa dưới 4 mm thường cao hơn so với lượng mưa 

ước lượng cho ngưỡng mưa trên 10 mm. Phương pháp sử dụng PPI để ước lượng mưa 

gần như không bắt được các sự kiện mưa lớn trên 10 mm. Lượng mưa ước lượng từ 

PCAPPI thể hiện rõ sự cải thiện về chất lượng bắt được các sự kiện mưa lớn hơn 10 

mmm, một vài trường hợp thể hiện là gần như bắt được 100 % các sự kiện mưa này. 

Chỉ có 3 trường hợp lúc 02h UTC, 06h UTC và 09h UTC là không mô phỏng được 

ngưỡng mưa lớn 20 mm. Lượng mưa ước lượng từ PCAPPI 2km có kết hợp hiệu chỉnh 

mới có chỉ số TS ít bị biến động như phương pháp sử dụng PPI. 

 

   

Chỉ số TS của lượng mưa ước 

lượng sử dụng PCAPPI 2km 

có hiệu chỉnh và lượng mưa 

ước lượng sử dụng PPI lúc 

00h UTC ngày 3/7/2019 

Chỉ số TS của lượng mưa ước 

lượng sử dụng PCAPPI 2km có 

hiệu chỉnh và lượng mưa ước 

lượng sử dụng PPI lúc 01h 

UTC ngày 3/7/2019 

Chỉ số TS của lượng mưa ước 

lượng sử dụng PCAPPI 2km 

có hiệu chỉnh và lượng mưa 

ước lượng sử dụng PPI lúc 

02h UTC ngày 3/7/2019 
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Chỉ số TS của lượng mưa ước 

lượng sử dụng PCAPPI 2km 

có hiệu chỉnh và lượng mưa 

ước lượng sử dụng PPI lúc 

03h UTC ngày 3/7/2019 

Chỉ số TS của lượng mưa ước 

lượng sử dụng PCAPPI 2km có 

hiệu chỉnh và lượng mưa ước 

lượng sử dụng PPI lúc 04h 

UTC ngày 3/7/2019 

Chỉ số TS của lượng mưa ước 

lượng sử dụng PCAPPI 2km 

có hiệu chỉnh và lượng mưa 

ước lượng sử dụng PPI lúc 

05h UTC ngày 3/7/2019 

  
 

Chỉ số TS của lượng mưa ước 

lượng sử dụng PCAPPI 2km 

có hiệu chỉnh và lượng mưa 

ước lượng sử dụng PPI lúc 

06h UTC ngày 3/7/2019 

Chỉ số TS của lượng mưa ước 

lượng sử dụng PCAPPI 2km có 

hiệu chỉnh và lượng mưa ước 

lượng sử dụng PPI lúc 07h 

UTC ngày 3/7/2019 

Chỉ số TS của lượng mưa ước 

lượng sử dụng PCAPPI 2km 

có hiệu chỉnh và lượng mưa 

ước lượng sử dụng PPI lúc 

08h UTC ngày 3/7/2019 

   

Chỉ số TS của lượng mưa ước 

lượng sử dụng PCAPPI 2km 

có hiệu chỉnh và lượng mưa 

ước lượng sử dụng PPI lúc 

09h UTC ngày 3/7/2019 

Chỉ số TS của lượng mưa ước 

lượng sử dụng PCAPPI 2km có 

hiệu chỉnh và lượng mưa ước 

lượng sử dụng PPI lúc 10h 

UTC ngày 3/7/2019 

Chỉ số TS của lượng mưa ước 

lượng sử dụng PCAPPI 2km 

có hiệu chỉnh và lượng mưa 

ước lượng sử dụng PPI lúc 

11h UTC ngày 3/7/2019 

   

Chỉ số TS của lượng mưa ước 

lượng sử dụng PCAPPI 2km 

có hiệu chỉnh và lượng mưa 

ước lượng sử dụng PPI lúc 

12h UTC ngày 3/7/2019 

Chỉ số TS của lượng mưa ước 

lượng sử dụng PCAPPI 2km có 

hiệu chỉnh và lượng mưa ước 

lượng sử dụng PPI lúc 13h 

UTC ngày 3/7/2019 

Chỉ số TS của lượng mưa ước 

lượng sử dụng PCAPPI 2km 

có hiệu chỉnh và lượng mưa 

ước lượng sử dụng PPI lúc 

14h UTC ngày 3/7/2019 
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Chỉ số TS của lượng mưa ước 

lượng sử dụng PCAPPI 2km 

có hiệu chỉnh và lượng mưa 

ước lượng sử dụng PPI lúc 

15h UTC ngày 3/7/2019 

Chỉ số TS của lượng mưa ước 

lượng sử dụng PCAPPI 2km có 

hiệu chỉnh và lượng mưa ước 

lượng sử dụng PPI lúc 16h 

UTC ngày 3/7/2019 

Chỉ số TS của lượng mưa ước 

lượng sử dụng PCAPPI 2km 

có hiệu chỉnh và lượng mưa 

ước lượng sử dụng PPI lúc 

17h UTC ngày 3/7/2019 

   

Chỉ số TS của lượng mưa ước 

lượng sử dụng PCAPPI 2km 

có hiệu chỉnh và lượng mưa 

ước lượng sử dụng PPI lúc 

18h UTC ngày 3/7/2019 

Chỉ số TS của lượng mưa ước 

lượng sử dụng PCAPPI 2km có 

hiệu chỉnh và lượng mưa ước 

lượng sử dụng PPI lúc 19h 

UTC ngày 3/7/2019 

Chỉ số TS của lượng mưa ước 

lượng sử dụng PCAPPI 2km 

có hiệu chỉnh và lượng mưa 

ước lượng sử dụng PPI lúc 

20h UTC ngày 3/7/2019 

   

Chỉ số TS của lượng mưa ước 

lượng sử dụng PCAPPI 2km 

có hiệu chỉnh và lượng mưa 

ước lượng sử dụng PPI lúc 

21h UTC ngày 3/7/2019 

Chỉ số TS của lượng mưa ước 

lượng sử dụng PCAPPI 2km có 

hiệu chỉnh và lượng mưa ước 

lượng sử dụng PPI lúc 22h 

UTC ngày 3/7/2019 

Chỉ số TS của lượng mưa ước 

lượng sử dụng PCAPPI 2km 

có hiệu chỉnh và lượng mưa 

ước lượng sử dụng PPI lúc 

23h UTC ngày 3/7/2019 

Hình 7. Chỉ số TS đánh giá lượng mưa ước lượng từ ra đa sử dụng phương pháp mới PCAPPI 2km 

có hiệu chỉnh so với lượng mưa ước lượng từ ra đa sử dụng sản phẩm PPI 

4. Kết luận và kiến nghị 

Sau khi tiến hành các thử nghiệm và áp dụng phương pháp kể trên, nhóm tác giả 

có một vào nhận định sau đây: 

- Kết quả nghiên cứu xác nhận rằng QPE từ ra đa phụ thuộc rất nhiều vào kỹ 

thuật kiểm soát chất lượng dữ liệu ra đa thời tiết và dữ liệu đo mưa tự động. 
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- Việc sử dụng bảng tổng hợp các góc nâng thấp nhất để tạo ra các sản phẩm 

PCAPPI 2km để định lượng mưa đóng vai trò quan trọng giúp cho kết quả lượng mưa 

chính xác hơn so với chỉ sử dụng sản phẩm PPI. Ứng dụng của bảng tổng hợp này giúp 

loại bỏ các khu vực giám sát ra đa bị che khuất bởi các loại nhiễu bề mặt hoặc nhiễu 

sóng biển, bù lại năng lượng phản hồi vô tuyến đã mấtdo bị che khuất bởi các góc nâng 

cao hơn liền kề. 

- Dựa trên đánh giá của bảng tổng hợp các góc nâng thấp nhất này, có thể cung 

cấp các góc quét tối ưu hơn cho mạng thời tiết Việt Nam để cải thiện độ chính xác của 

lượng mưa ước tính bằng dữ liệu ra đa thời tiết. 

- Bằng cách áp dụng phương pháp điều chỉnh theo [1], kết quả của QPE cũng 

cho độ chính xác hơn phương pháp tuyến tính. 

Kiến nghị: 

- Việc đánh giá các thuật toán QPE nên được tiến hành với các bộ dữ liệu đủ lớn, 

nhiều trường hợp hơn, đặc biệt là vào những ngày xảy ra mưa lớn. 

- Việc sử dụng bảng Tổng hợp các góc nâng thấp nhất chỉ lọc ra và bù cho vùng 

phản xạ bị che khuất. Đối với các loại nhiễu khác, hệ thống ra đa chưa xử lý hoàn 

toànđược. Do đó, cần kiểm soát chất lượng dữ liệu ra đa trước khi tiến hành định lượng 

mưa dựa trên ra đa. 

- Cần tiến hành nghiên cứu phương pháp định lượng mưa riêng cho các chủng 

loại ra đa phân cực đôi để tận dụng tối đa những tính năng mà hệ thống ra đa phân cực 

đôi mang lại, như các phương pháp định lượng mưa sử dụng sản phẩm Kdp, φhv, 

Zdr,… 
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Đánh giá dữ liệu mưa ước lượng từ vệ tinh GSMaP với dữ liệu mưa bề 

mặt tại Việt Nam 

Bùi Thị Khánh Hòa, Nguyễn Việt Hưng 

 

Các sản phẩm mưa ước lượng từ vệ tinh cung cấp cho ta nguồn dữ liệu mưa thay 

thế cho các khu vực bị thiếu dữ liệu đo mưa bề mặt như khu vực vùng núi, vùng biển,… 

Nghiên cứu này tập trung vào việc đánh giá nguồn dữ liệu mưa ước lượng từ vệ tinh 

GPM (Global Precipitation Measurement), đặc biệt là hai loại dữ liệu GSMaP_MVK 

và GSMaP_Gauge trong năm 2019 với các thử nghiệm sự phân bố theo mùa, theo các 

điều kiện synop gây ra các hình thế mưa lớn tại Việt Nam như bão, áp thấp nhiệt đới, 

mưa lớn diện rộng, không khí lạnh, hội tụ gió trên cao, dải hội tụ nhiệt đới,… Kết quả 

chỉ ra rằng tất cả các loại dữ liệu mưa vệ tinh GSMaP đều bắt được các trường hợp 

xảy ra mưa tại Việt Nam; dữ liệu mưa GSMaP_MVK dường như ước lượng thiên thấp 

hơn so với dữ liệu đo mưa bề mặt trong các tháng mùa mưa; dữ liệu mưa 

GSMaP_Gauge tốt hơn dữ liệu mưa GSMaP_MVK trong trường hợp xảy ra bão, áp 

thấp nhiệt đới (đặc biệt là các cơn bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào Việt Nam) nhưng 

không phải luôn luôn tốt hơn trong các trường hợp mưa gây ra bởi các hình thế synop 

khác; thuật toán GSMaP_Gauge cũng cho kết quả ước lượng mưa tương đối tốt cho 

khu vực Việt Nam. 

1. Đặt vấn đề 

Có nhiều nguồn số liệu mưa vệ tinh khác nhau, trong đó số liệu mưa GSMaP có 

độ phân giải cao về không gian và thời gian. Dự án GSMaP được thành lập bởi Cơ 

quan Khoa học và Công nghệ Nhật Bản vào năm 2002 để đưa ra sản phẩm lượng mưa 

toàn cầu với độ phân giải và độ chính xác cao từ nguồn số liệu vệ tinh quan trắc. Hiện 

nay phương pháp ước lượng mưa từ vệ tinh đang được triển khai tại Đài KTCK chủ 

yếu là dựa vào mối quan hệ giữa nhiệt độ đỉnh mây của kênh hồng ngoại của vệ tinh 

địa tĩnh với cường độ mưa. Cường độ mưa ước lượng được sau đó được hiệu chỉnh với 

mưa bề mặt. Tuy nhiên qua các đánh giá nhận thấy độ chính xác chưa cao. Mặt khác 

dữ liệu GSMaP cung cấp ước tính lượng mưa hàng giờ bằng cách kết hợp dữ liệu đo 

bức xạ kế bằng sóng siêu cao tần đa vệ tinh trái đất quỹ đạo thấp với dữ liệu IR của vệ 

tinh địa tĩnh đã được nghiên cứu đánh giá và ứng dụng rộng rãi trên thế giới. Các kỹ 

thuật được sử dụng để tạo ra GSMaP được mô tả bởi Ushio và ccs (2009). Từ năm 

2007, các hoạt động của dự án GSMaP được điều phối bởi Nhóm khoa học nhiệm vụ 

đo mưa của Cơ quan hàng không vũ trụ JAXA Nhật Bản. Trong các sản phẩm cung 

cấp bởi dự án GSMaP có nguồn số liệu gần thời gian thực GSMaP_Gauge có độ chính 

xác cao hơn các loại số liệu GSMaP khác vì đã được hiệu chỉnh với dữ liệu mưa bề 

mặt CPC của NOAA (Chen, 2008) và bộ số liệu "tái phân tích" GSMap_MVK được 
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coi là bộ số liệu chuẩn của GSMaP. Với mục đích là đánh giá xem các nguồn dữ liệu 

này có phù hợp với khu vực Việt Nam không và xem loại dữ liệu nào tốt hơn cho Việt 

Nam trong trường hợp sử dụng để thay thế cho các khu vực bị thiếu dữ liệu mưa bề 

mặt. Trong nghiên cứu này, GSMaP_MVK và GSMaP_Gauge với phiên bản 6 được 

sử dụng. Nghiên cứu này đề xuất sử dụng các sản phẩm GSMaP hàng ngày năm 2019 

để đánh giá với các trạm đo mưa tự động tại Việt Nam. Có 2 thử nghiệm được tiến 

hành thực hiện, thử nghiệm thứ nhất là đánh giá lượng mưa ước tính GSMaP trong tất 

cả các mùa (mùa đông từ tháng 12 đến hết tháng 2, mùa xuân từ tháng 3 đến hết tháng 

5, mùa hè từ tháng 6 đến hết tháng 8, mùa thu từ tháng 9 đến hết tháng 11, mùa mưa 

từ tháng 5 đến tháng 10); thử nghiệm thứ hai là đánh giá lượng mưa trong trường hợp 

xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào Việt Nam trong năm 2019 và các trường hợp 

xảy ra do các hình thế synop khác gây nên.   

2. Các loại số liệu và phương pháp đánh giá 

2.1. Nguồn dữ liệu vệ tinh 

2.1.1. Nguồn số liệu GSMaP_MVK 

GSMAP_MKV là một sản phẩm tích hợp từ dữ liệu đo bức xạ sóng cực ngắn 

thụ động với dữ liệu đo bức xạ hồng ngoại để có được ước tính về mưa toàn cầu có độ 

phân giải cao (1 độ) với bước thời gian ngắn (1 giờ). Dữ liệu này được làm mịn dựa 

trên mô hình lọc Kalman trên cơ sở phân tích vec tơ dịch chuyển đám mây thu nhận 

được từ hai bức ảnh hồng ngoại liên tiếp (Ushio và nnk, 2009). Dữ liệu GSMap_MVK 

có độ phân giải 0.2 độ và độ phân giải thời gian 1 giờ. Sản phẩm GSMaP_MVK đã đạt 

được một số điểm tương đương với CMORPH và các sản phẩm TRMM 3B42 (Ushio, 

2009). GSMaP_MVK được giới thiệu và chứng minh có hiệu quả đối với một số ứng 

dụng như hệ thống cảnh báo lũ quét (Ushio, 2013) và được cho là  phù hợp với các 

nghiên cứu khí hậu.  

2.1.2. Nguồn dữ liệu GSMap_Gauge 

Dữ liệu GSMaP_Gauge là sản phẩm GSMaP với mạng lưới đo mưa toàn cầu 

mới được gọi là GSMaP đã hiệu chỉnh với đo mưa bề mặt, được phát hành công cộng 

năm 2013. Sản phẩm này kết hợp dữ liệu từ G_MVK và CPC Gauge để thu được độ 

chính xác cao ở quy mô giờ. CPC Gauge là dữ liệu mưa ngày với lưới 0.5 độ kinh độ/ 

vĩ độ trên lưới toàn cầu từ báo cáo đo mưa ở hơn 30000 trạm. 

2.2. Nguồn dữ liệu đo mưa bề mặt 

 Mạng lưới trạm đo mưa tự động ngày càng được mở rộng, phát triển với hơn 

1575 trạm đo mưa tự động (bao gồm cả các trạm đo mưa tự động và trạm khí tượng tự 

động). Tuy nhiên trong số 1575 trạm này sau khi lọc bỏ những trạm đo mưa tự động bị 

thiếu dữ liệu (trong file dữ liệu được đánh dấu bởi các ký tự -9999, 9999, 32768); 

những trạm đo đạc có kinh vĩ độ quá thô so với độ phân giải của dữ liệu GSMaP; những 
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trạm có tần suất mất dữ liệu cao (ở nghiên cứu này là liên tục trong thời gian 3 tháng 

bị mất) cũng sẽ bị loại bỏ. Trong số các trạm lựa chọn, nếu trạm nào có giá trị cực thấp 

so với các địa điểm trạm tự động xung quanh trong phạm vi 5km sẽ bị loại ra khỏi danh 

sách bằng cách kiểm tra chuỗi thời gian của lượng mưa giờ trong một chuỗi dữ liệu 

dài. Chú ý ở vùng núi, việc này sẽ gặp khó khăn hơn và không lọc bỏ được một cách 

chặt chẽ. Như vậy sau khi lọc bỏ các trạm không tốt trên thu được 1023 trạm đạt yêu 

cầu cho các thử nghiệm của nghiên cứu. 

 

Hình 1. Bản đồ các trạm đo mưa bề mặt được lựa chọn phục vụ nghiên cứu 

2.3. Phương pháp đánh giá 

Các chỉ số đánh giá được sử dụng để so sánh ước tính lượng mưa từ dữ liệu vệ 

tinh GSMaP với dữ liệu đo mưa tự động bao gồm các chỉ số thống kê sau: 

a) Sai số trung bình tuyệt đối (MAE) đo trung bình độ lệch tuyệt đối giữa các 

ước tính và quan trắc. Sai số tuyệt đối giữ lại sự khác biệt về cường độ, MAE sẽ giảm 

đi vì sự khác biệt tích cực và tiêu cực sẽ triệt tiêu lẫn nhau ở một mức độ nào đó. Phạm 

vi của MAE từ 0 đến vô cùng và đạt giá trị tốt nhất là bằng 0. 

b) Sai số bình phương trung bình gốc (RMSE) tương tự như MAE đo cường độ 

sai số trung bình, chỉ có điều nó mang lại trọng số lớn hơn cho sai số lớn hơn. Phạm vi 

của RMSE là 0 đến vô cùng và giá trị tốt nhất là bằng 0. 
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c) Hệ số tương quan (CC) cũng được gọi là hệ số tương quan mô men Pearson. 

Mối tương quan hệ số là thước đo độ lớn và xu hướng của mối quan hệ tuyến tính giữa 

hai biến. Hệ số tương quan có thể lấy bất kỳ giá trị nào giữa -1.0 và +1.0. 

d) Xác suất phát hiện (POD) hoặc đơn giản là tỷ lệ ước lượng đúng là các sự 

kiện được quan trắc là "có", và kết quả dự báo cũng là "có". POD nằm trong khoảng từ 

0 đến 1 và POD = 1 có nghĩa là dự báo hoàn hảo. POD nhạy cảm với chỉ số HIT, nhưng 

nó bỏ qua các báo động sai (FALSE ALARM).  

e) Tỷ lệ cảnh báo sai (FAR) là một điểm nhấn của tỷ lệ các sự kiện được dự đoán 

"có" nhưng thực tế quan trắc "không" xảy ra. FAR nằm trong khoảng từ 0 đến 1 và 

FAR = 0 cho thấy dự báo hoàn hảo. FAR nhạy cảm với các FALSE ALARM, nhưng 

nó bỏ qua các sự kiện bị bỏ lỡ (MISSES).  

f) Xác suất phát hiện sai (POFD) hoặc nói một cách đơn giản là tỷ lệ cảnh báo 

sai trái ngược với POD là dự báo sự kiện "có" xuất hiện nhưng dự báo không chính xác 

là sự kiện "có". POFD nằm trong khoảng từ 0 đến 1 và điểm hoàn hảo là bằng 0. Mặc 

dù nhạy cảm với các FALSE ALARM, POFD bỏ qua các sự kiện bị bỏ lỡ (MISSES).  

g) Chỉ số ngưỡng (TS) hoặc chỉ số thành công (CSI) cho chúng ta biết mức độ 

dự báo "có" xảy ra các sự kiện tương ứng với quan trắc các sự kiện là "có" xảy ra. TS 

(CSI) nằm trong khoảng từ 0 đến 1; trong đó 0 chỉ ra mô hình dự báo không có kỹ năng 

và 1 chỉ ra mô hình dự báo là hoàn hảo. TS chính xác nhất khi các hiệu chỉnh dưới 

ngưỡng đã được loại bỏ khỏi các xem xét, tức là, TS chỉ quan tâm đến các sự kiện dự 

báo được tính toán. TS (CSI) nhạy cảm với HITS trong khi nó không tính đến MISSES 

và FALSE ALARMS. 

Một loạt các chỉ số thống kê được tính toán dựa trên bảng phân loại (Bảng 1), 

trong đó một sự kiện (có) được xác định bởi lượng mưa lớn hơn hoặc bằng ngưỡng xác 

định (0.1mm / ngày); ngược lại nó là một sự kiện không (không) xảy ra. 

Bảng 1. Bảng phân loại sử dụng để đánh giá 

Ước lượng 
Quan trắc 

Tổng số 
CÓ KHÔNG 

CÓ a (hit) b (false alarm) a+b 

KHÔNG c (miss) d (correct rejection) c+d 

Tổng số a+c b+d a+b+c+d=n 
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Bảng 2. Mô tả thống kê đánh giá được sử dụng trong việc đánh giá  

lượng mưa ước lượng từ vệ tinh 

STT Chỉ số đánh giá Công thức tính 

1 MAE (Sai số trung bình tuyệt đối) 𝑴𝑨𝑬 =  
𝟏

𝑵
∑ |𝒀𝒊 −  𝑶𝒊|

𝒊
 

2 
RMSE (Sai số bình phương trung 

bình gốc) 𝑹𝑴𝑺𝑬 =  √
𝟏

𝑵
(𝒀𝒊 −  𝑶𝒊) 

3 

CC (Hệ số tương quan) 

Yi là chỉ số ước lượng ở một điểm 

hoặc ô lưới ở vị trí i, Oi là giá trị 

quan trắc và N là số lượng mẫu 

𝑪𝑪 =  
∑ (𝒀𝒊 − �̅�)(𝑶𝒊 − �̅�)𝑵

𝒊=𝟏

√∑ (𝒀𝒊 − �̅�)𝟐 ∑ (𝑶𝒊 − �̅�)𝟐𝑵
𝒊=𝟏

𝑵
𝒊=𝟏

 

4 POD (Xác suất phát hiện) 𝑷𝑶𝑫 =  
𝒂

𝒂 + 𝒄
 

5 FAR (Tỷ lệ cảnh báo sai) 𝑭𝑨𝑹 =  
𝒃

𝒂 + 𝒃
 

6 POFD (Xác suất phát hiện sai) 𝑷𝑶𝑭𝑫 =  
𝒃

𝒃 + 𝒅
 

7 TS (CSI) (Chỉ số thành công) 𝑻𝑺 =  
𝒂

𝒂 + 𝒃 + 𝒄
 

3. Kết quả nghiên cứu 

 Kỹ thuật đánh giá chất lượng ước lượng mưa từ vệ tinh trên khu vực Việt Nam 

được thực hiện bằng cách so sánh dữ liệu mưa ước lượng được với dữ liệu mưa quan 

trắc bề mặt trong năm 2019. Dữ liệu GSMaP_MVK và dữ liệu GSMaP_Gauge là các 

dữ liệu có định dạng nhị phân (binary) được thu thập từ địa chỉ: 

 ftp://rainmap:Niskur+1404@hokusai.eorc.jaxa.jp/standard/v6/txt/daily/00Z-

23Z/02_AsiaSE/2019/12/ 

 Nguồn dữ liệu này sau đó được chuyển đổi sang dạng cùng một dạng lưới 11 km 

với dữ liệu đo mưa bề mặt bằng ngôn ngữ python. Chương trình này sẽ nội suy dữ liệu 

mưa của dữ liệu GSMaP_MVK và GSMaP_Gauge theo kinh độ và vĩ độ ở cùng tọa độ 

với các trạm đo mưa bề mặt theo từng điểm.  

Bảng 3. Thống kê đánh giá sử dụng trong việc đánh giá lượng mưa ước lượng từ vệ tinh 

GSMaP_MVK 

 Mùa A R2 CC MAE RMSE 

Thử 

nghiệm 1 

Năm 0.938 0.613 0.29 4.36 13.93 

Mùa xuân 1.172 0.811 0.43 3.46 10.9 

Mùa hè 0.894 0.504 0.42 7.67 18.4 

ftp://rainmap:Niskur+1404@hokusai.eorc.jaxa.jp/standard/v6/txt/daily/00Z-23Z/02_AsiaSE/2019/12/
ftp://rainmap:Niskur+1404@hokusai.eorc.jaxa.jp/standard/v6/txt/daily/00Z-23Z/02_AsiaSE/2019/12/
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Mùa thu 0.968 0.647 0.56 5.38 17.14 

Mùa đông 0.542 0.407 0.31 2.41 12.95 

Mùa mưa 0.990 0.565 0.48 6.97 17.99 

Thử 

nghiệm 2 

Cơn bão 

Mun (29/6 -

5/7/2019) 

1.126 0.310 0.40 12.68 29.0 

Cơn bão 

Wipha 

(01/08 - 

04/08/2019) 

0.601 0.584 0.54 12.93 25.04 

Cơn bão 

Podul (29/8 - 

2/9/2019) 

1.042 0.280 0.5 19.55 38.59 

27/5-29/5 0.682 0.644 0.33 11.4 20.30 

31/5-3/6 0.917 0.972 0.42 7.74 16.07 

9/7-11/7 2.114 0.999 0.49 5.98 13.96 

22/7-25/7 1.624 0.127 0.35 9.27 17.34 

9/8-12/8 0.516 0.902 0.34 4.00 9.90 

20/8-23/8 2.536 0.362 0.34 8.36 18.45 

2/9-5/9 1.651 0.969 0.67 12.02 33.54 

7/9-12/9 2.953 0.991 0.41 11.35 27.74 

6/10-9/10 0.038 0.003 0.5 4.38 10.10 

Bảng 4: Thống kê đánh giá sử dụng trong việc đánh giá lượng mưa ước lượng từ vệ tinh 

GSMaP_Gauge 

 Mùa A R2 CC MAE RMSE 

Thử 

nghiệm 

1 

Năm 1.126 0.828 0.55 4.56 11.88 

Mùa xuân 1.024 0.823 0.43 3.46 10.9 

Mùa hè 1.113 0.842 0.42 7.67 18.4 

Mùa thu 1.091 0.779 0.56 5.38 17.14 

Mùa đông 1.147 0.739 0.31 2.41 12.95 

Mùa mưa 1.160 0.813 0.48 6.97 17.99 

Thử 

nghiệm 

2 

Cơn bão Mun 

(29/6 -

5/7/2019) 

1.144 0.902 0.39 11.73 19.24 

Cơn bão 

Wipha (01/08 - 

04/08/2019) 

0.536 0.942 0.50 14.98 26.26 

Cơn bão Podul 

(29/8 - 

2/9/2019) 

0.901 0.624 0.49 19.16 32.87 
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27/5-29/5 0.636 0.999 0.27 10.51 18.77 

31/5-3/6 1.451 0.996 0.36 8.97 16.18 

9/7-11/7 1.708 0.989 0.46 5.04 10.45 

22/7-25/7 0.071 0.001 0.30 8.91 15.89 

9/8-12/8 1.058 0.949 0.2 5.65 10.20 

20/8-23/8 2.189 0.507 0.28 8.49 13.90 

2/9-5/9 2.034 0.990 0.60 15.01 36.54 

7/9-12/9 1.883 0.895 0.37 10.93 21.38 

6/10-9/10 1.318 0.445 0.30 5.86 11.30 

Mối quan hệ của lượng mưa ước lượng ngày từ vệ tinh GPM với các phép đo 

đạc lượng mưa ngày từ dữ liệu đo mưa tự động được thể hiện thông qua các tham số 

thống kê ở bảng 3 và bảng 4. Kết quả chỉ ra rằng hệ số tương quan R2 trong thử nghiệm 

1 của phân bố mùa của GSMaP_Gauge khá là cao, đều trên 0.7 và mùa hè là mùa mà 

chỉ số đạt được cao nhất; với lượng mưa ước lượng bằng thuật toán của GSMaP_MVK 

thì thấp hơn, phân bố từ 0.4 đến 0.8 và mùa xuân là mùa mà chỉ số của GSMaP_MVK 

đạt được cao nhất. Trong trường hợp của thử nghiệm 2 thì hệ số tương quan của thử 

nghiệm cho hầu hết các trường hợp đều thể hiện là rất tốt ngoại trừ trường hợp đợt mưa 

từ 22/7-25/7 cả dữ liệu GSMaP_Gauge và GSMaP_MVK đều thấp. Các sai số trung 

bình tuyệt đối của cả loại dữ liệu GSMaP đều khá cao, chứng tỏ sự ước lượng mưa của 

GSMaP chưa thể hiện tốt về độ sai khác giữa dữ liệu GSMaP và dữ liệu quan trắc bề 

mặt. 

 

Hình 2. Mô phỏng mối quan hệ giữa lượng mưa GSMaP và lượng mưa thu được từ các trạm đo 

mưa tự động phân bố theo thời gian 

Xem xét phân bố theo thời gian của lượng mưa GSMaP và lượng mưa quan trắc 

được từ mạng lưới đo mưa bề mặt ở Hình 2, nhận thấy: 

- Mối quan hệ giữa lượng mưa hàng ngày của GSMaP với lượng mưa hàng ngày 

từ các quan sát raingauge bề mặt là tương đối tốt. 
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- Lượng mưa của OBS thấp hơn một chút so với lượng mưa ước tính từ 

GSMaP_Gauge. 

- Lượng mưa ước tính từ dữ liệu GSMaP_MVK thường thấp hơn dữ liệu OBS 

trong những tháng mùa mưa. 

3.1. Thử nghiệm 1 

Thử nghiệm 1 tiến hành đánh giá dữ liệu ước lượng mưa từ số liệu GSMaP và 

dữ liệu đo mưa bề mặt theo năm, theo từng mùa (bao gồm 4 mùa và mùa mưa). Dưới 

đây là các bảng thể hiện các chỉ số thống kê theo năm, theo mùa. 

Bảng 5. Bảng các chỉ số thống kê cho dữ liệu mưa GSMaP_Gauge 
 

POD FAR TS POFD 

Năm 0.91 0.52 0.46 0.54 

Mùa xuân 0.9 0.58 0.4 0.55 

Mùa hè 0.95 0.48 0.51 0.77 

Mùa thu 0.93 0.48 0.5 0.58 

Mùa đông 0.88 0.58 0.4 0.43 

Mùa mưa 0.95 0.47 0.51 0.71 

Dựa vào bảng 5 nhận thấy: 

- Vào mùa hè và mùa mưa, POD khá cao, 0.95. 

- Tuy nhiên, FAR cũng cao trong khoảng 0.4 đến 0.51, cho thấy các kỹ năng dự 

báo mưa và không mưa là bằng nhau. 

- Chỉ số POFD khá cao trong mùa hè và mùa mưa. Cả POD và POFD đều cao, 

lượng mưa ước tính từ GSMap_Gauge là chấp nhận được, nhưng xác suất báo động sai 

cũng cao. 

Bảng 6: Bảng các chỉ số thống kê cho dữ liệu mưa GSMaP_MVK 
 

POD FAR TS POFD 

Năm 0.61 0.36 0.46 0.19 

Mùa xuân 0.64 0.44 0.42 0.23 

Mùa hè 0.82 0.33 0.58 0.36 

Mùa thu 0.59 0.26 0.48 0.14 
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Mùa đông 0.34 0.38 0.28 0.08 

Mùa mưa 0.76 0.32 0.56 0.3 

Dựa vào bảng 6 nhận thấy: 

- Vào mùa hè và mùa mưa, POD cho thấy khả năng dự báo chính xác các trường 

hợp xảy ra mưa của dữ liệu GSMap_MVK là cao. 

- TS của mùa hè và mùa mưa là cao nhất và tương tự. 

- Tuy nhiên, FAR thấp, cho thấy các kỹ năng dự báo mưa và không mưa là như 

nhau. 

- Chỉ số POFD là thấp nhất trong mùa đông. Nó cho thấy lượng mưa ước tính 

trong mùa đông từ GSMap_MVK có báo động sai thấp. 

3.2. Thử nghiệm 2 

Thử nghiệm 2 được tiến hành thành hai thử nghiệm nhỏ, trong đó thử nghiệm 

nhỏ 2a là đánh giá chỉ số thành công của lượng mưa GSMaP ước lượng cho các sự kiện 

mưa gây ra bởi các cơn bão đổ bộ vào Việt Nam trong năm 2019; thử nghiệm nhỏ 2b 

là đánh giá chỉ số thành công của lượng mưa GSMaP ước lượng cho các trường hợp 

mưa gây ra bởi các hình thế synop khác. 

3.2.1 Thử nghiệm 2a 

Trong thử nghiệm này tiến hành thực hiện đánh giá lượng mưa GSMaP đưa ra 

cho 3 cơn bão nhiệt đới đã đổ bộ vào Việt Nam trong năm 2019 như trong bảng 7 ở 

dưới. Nhìn hình 3 nhận thấy cả hai loại dữ liệu GSMaP_MVK và GSMaP_Gauge đều 

tốt cho các cơn bão nhiệt đới đổ bộ vào Việt Nam vì các chỉ số TS (CSI) thu được 

tương đối cao, với cơn bão WIPHA và PODUL là 0.8, riêng cơn bão MUN thì thấp 

hơn một chút là 0.58. Ta cũng nhận thấy rằng lượng mưa ước tính từ GSMaP_Gauge 

tốt hơn nhiều so với GSMaP_MVK trong cả 3 trường hợp này. 

Bảng 7: Trường hợp mưa gây ra bởi các cơn bão nhiệt đới đổ bộ vào Việt Nam 
 

STT Ngày Tên của cơn bão nhiệt đới đổ bộ vào Việt Nam 

1 29/6-5/7 MUN 

2 1/8-4/8 WIPHA 

3 29/8-2/9 PODUL 
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a. Chỉ số TS của bão MUN b. Chỉ số TS của bão WIPHA c. Chỉ số TS của bão PODUL 

Hình 3. Mô phỏng đánh giá về chỉ số thành công của dữ  liệu GSMaP_MVK và 

GSMaP_Gauge cho 3 cơn bão trong thử nghiệm 2 

Tiếp theo tiến hành đánh giá mối quan hệ giữa dữ liệu lượng mưa ngày GSMaP 

với quan trắc trong từng cơn bão này dựa vào hình 4 phía dưới. 

GSMaP_MVK GSMaP_Gauge 

  

a. Tương quan giữa GSMaP_MVK với 

mưa bề mặt cho trường hợp mưa gây ra 

bởi cơn bão MUN 

b. Tương quan giữa GSMaP_Gauge với mưa 

bề mặt cho trường hợp mưa gây ra bởi cơn 

bão MUN 

  

c. Tương quan giữa GSMaP_MVK với 

mưa bề mặt cho trường hợp 

mưa gây ra bởi cơn bão WIPHA 

d. Tương quan giữa GSMaP_Gauge với mưa 

bề mặt cho trường hợp mưa gây ra bởi cơn 

bão WIPHA 

Hình 4. Mối quan hệ tương quan giữa GSMaP với dữ liệu quan trắc đo mưa bề mặt 

trong các trường hợp mưa gây ra bởi cơn bão nhiệt đới đổ bộ vào Việt Nam 
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Từ hình 4 nhận thấy hệ số tương quan của ước tính lượng mưa hàng ngày từ dữ 

liệu GSMaP_Gauge tốt hơn nhiều so với dữ liệu GSMaP_MVK trong tất cả các trường 

hợp ở trên. Mối quan hệ giữa 2 loại dữ liệu cho thấy hồi quy tuyến tính của R2 chạy từ 

0.6 đến 0.9 đối với dữ liệu GSMaP_Gauge và chạy từ 0.2 đến 0.5 đối với dữ liệu 

GSMaP_MVK. 

Trong thử nghiệm 2a tất cả các phương thức phân tích trên đều thể hiện rõ là dữ 

liệu ước tính lượng mưa hàng ngày của GSMaP thể hiện tốt trong trường mưa gây ra 

bởi các cơn bão đổ bộ vào Việt Nam và loại dữ liệu GSMaP_Gauge là tốt hơn hẳn so 

với loại dữ liệu GSMaP_MVK. 

3.2.2. Thử nghiệm 2b 

Ở thử nghiệm này ta tiến hành đánh giá cho các trường hợp mưa gây ra bởi các 

hình thế synop khác như mưa do mây đối lưu phát triển mạnh, mưa do dải hội tụ nhiệt 

đới, không khí lạnh, hội tụ gió trên cao,… Các trường hợp nghiên cứu được trình bày 

dưới bảng 8 như sau: 

Bảng 8. Trường hợp mưa gây ra bởi các hình thế synop khác 

STT Ngày STT Ngày 

1 27/5-29/5 6 20/8-23/8 

2 31/5-3/6 7 2/9-5/9 

3 9/7-11/7 8 7/9-12/9 

4 22/7-25/7 9 6/10-9/10 

5 9/8-12/8   
 

   

a. Chỉ số TS của trường hợp 

mưa từ ngày 27/5-29/5 

b. Chỉ số TS của trường hợp 

mưa từ ngày 31/5-3/6 

c. Chỉ số TS của trường hợp 

mưa từ ngày 9/7-11/7 

   

d. Chỉ số TS của trường hợp 

mưa từ ngày 22/7-25/7 

e. Chỉ số TS của trường hợp 

mưa từ ngày 9/8-12/8 

f. Chỉ số TS của trường hợp 

mưa từ ngày 20/8-23/8 
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g. Chỉ số TS của trường hợp 

mưa từ ngày 2/9-5/9 

h. Chỉ số TS của trường hợp 

mưa từ ngày 7/9-12/9 

i. Chỉ số TS của trường hợp 

mưa từ ngày 6/10-9/10 

Hình 5. Mô phỏng đánh giá về chỉ số thành công của dữ  liệu GSMaP_MVK và GSMaP_Gauge 

cho các trường hợp mưa gây ra bởi các hình thế synop khác 

Dựa vào bảng 8 và hình 5 ở trên ta nhận thấy lượng mưa ước lượng của 

GSMaP_MVK hầu hết ở các trường hợp này thể hiện là tốt hơn lượng mưa ước lượng 

từ GSMaP_Gauge, chỉ một vài trường hợp là GSMaP_Gauge tốt hơn GSMaP_MVK. 

Với ngưỡng mưa nhỏ dưới 2 mm thì chỉ số thành công đạt từ 0.5 đến 0.6; còn đối với 

ngưỡng mưa lớn hơn 10 mm thì chỉ số thành công chỉ đạt từ 0.4 đến 0.5. Điều này 

chứng tỏ rằng lượng mưa GSMaP mô phỏng các sự kiện mưa gây ra bởi các hình thế 

synop khác mà không phải là mưa do các cơn bão nhiệt đới là ở mức chấp nhận được. 

Dữ liệu GSMaP mô phỏng cho mưa nhỏ thường tốt hơn mưa lớn trong các trường hợp 

thử nghiệm trên. 

4. Kết luận 

Thông qua hai thử nghiệm đã được trình bày phía trên, nhóm tác giả đưa ra một 

vài nhận xét như sau: 

- GSMaP_MVK có lượng mưa ước tính thấp hơn so với quan sát lượng mưa bề 

mặt trong những tháng mùa mưa (tháng 5 đến tháng 10). 

- Từ quan điểm của POD và TS, lượng mưa ước tính hàng ngày từ 

GSMaP_MVK và GSMaP_Gauge tương đối tốt trong mùa mưa và mùa hè, nhưng FAR 

và PODF cũng cao, do đó cần cải thiện nhiều hơn cho chất lượng QPE. 

- Lượng mưa ước tính từ GSMaP_Gauge tốt hơn GSMaP_MVK trong trường 

hợp lốc xoáy nhiệt đới, nhưng không phải lúc nào cũng tốt hơn trong các tình huống 

khái quát khác. 

- POD và TS của GSMap_MVK khá thấp trong mùa đông. 

- Cả hai loại dữ liệu GSMaP_MVK và GSMaP_Gauge đều tốt cho các cơn bão 

nhiệt đới tấn công Việt Nam. 

- Thuật toán GSMaP_Gauge có hiệu suất tốt để ước tính lượng mưa ở Việt Nam. 
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III. BÁO CÁO HỘI THẢO KHOA HỌC-ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY 

VĂN KHU VỰC TÂY BẮC 
Phương án dự báo mực nước lũ, tại trạm thủy văn Hát Lót, sông Nậm Pàn 

Phan Văn Cường, Trưởng phòng Dự báo khí tượng thủy văn 

 

1. Đặc điểm vị trí trạm Hát Lót 

Trạm thủy văn Hát Lót thuộc vùng trung lưu sông Đà thuộc nhánh Nậm Pàn, là 

nơi chịu ảnh hưởng của các hình thế mưa của lưu vực sông Đà. Đây là vùng thường 

xuyên xảy ra mưa lớn gây ra các hiện tượng lũ quét và sạt lở đất, gây ảnh hưởng đến 

đời sống, phát triển kinh tế của nhân dân. Vì vậy yêu cầu cấp thiết trên lưu vực này là 

xây dựng được các phương án dự báo lũ để giảm thiểu các thiệt hại rủi ro do lũ lụt gây 

ra.  

Lưu vực Nậm Pàn chịu ảnh hưởng các hình thế thời tiết đặc trưng trên sông Đà 

như: rãnh thấp bịn nén, dải hội tụ và hoàn lưu sau bão. Trạm thủy văn Hát Lót là trạm 

chỉ quan trắc yếu tố mực nước mà không đo yếu tố lưu lượng dòng chảy, do đó rất khó 

khăn trong việc xây dựng mô hình mưa rào-dòng chảy để kéo dài thời gian dự kiến 

tăng chất lượng dự báo. 

Qua quá trình điều tra, khảo sát các tài liệu phương án dự báo, cảnh báo lũ cho 

thấy, các phương pháp dự báo đang sử dụng trong tác nghiệp là phương pháp quan hệ 

mưa rào-dòng chảy, phương pháp mực nước tương ứng. Đài Tây Bắc sử dụng mô hình 

thủy văn TANK; các phương trình hồi quy nhiều biến, tuy nhiên, các phương pháp này 

đã không còn phù hợp với điều kiện dòng chảy hiện nay.  
Mục tiêu của nghiên cứu là xây dựng các phương án dự báo lũ trạm Hát Lót dựa 

vào các yếu tố mưa và mực nước tại trạm. Do lưu vực Nậm Pàn có 2 trạm đo mực nước 

là trạm Bản Chi và Hát Lót, nên tập trung nghiên cứu xây dựng phương án dự báo dựa 

trên cơ sở và phương pháp như sau:  

- Xây dựng sai số đỉnh lũ với thời gian dự kiến 6 giờ. 

- Dự báo quá trình lũ từ trận lũ tương tự và hình thế gây mưa. 

- Dự báo đỉnh lũ từ mưa bình quân lưu vực. 

- Dự báo đỉnh lũ tương ứng với trận mưa lớn trên 50 mm. 

- Dự báo đỉnh lũ từ phương trình hồi quy đa biến. 

- Dự báo biên độ mực nước giữa đỉnh lũ và mực nước chân lũ từ mưa bình quân 

lưu vực. 

2. Vị trí trạm Hát Lót 

Lưu vực Nậm Pàn có diện tích toàn lưu vực 859,96km2, độ cao trung bình của 

lưu vực 808m, độ dốc bình quân lưu vực: 40,2% 
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Trong lưu vực có nhiều khe lạch, nhất là vùng thượng nguồn, có nhiều thung 

lũng rất rộng, bốn bề núi non bao bọc nước chảy dồn về giữa rồi tiêu đi bằng con đường 

ngầm. Chính điều kiện này đã tạo ra mạng suối cụt điển hình ở vùng thượng nguồn của 

lưu vực. Thông thường những thung lũng nước không tạo thành dòng chảy mặt ra dòng 

chính mà tập trung vào hố sâu hình phễu và tiêu biến đi theo hố sâu đó. 

Mật độ suối ở lưu vực này 0,43km/km2, dòng chảy Nậm Pàn theo hướng Đông 

Nam-Tây Bắc với chiều dài suối chính tính từ nguồn đến cửa ra 87,27km. Chảy từ vùng 

cao biên giới Việt Lào qua các huyện Yên Châu, Mai Sơn, Mường La và nhập vào với 

Nậm La tại Mường Bú đổ ra sông Đà tại Tạ Bú. 

Mạng lưới suối ở Nậm Pàn phân bố không đều, hầu hết các suối nhánh đều nằm 

ở tả ngạn dòng chính. Từ trung tâm lưu vực trở xuống hạ lưu và phía hữu ngạn không 

có dòng nhánh nào có đường chảy rõ rệt, cả một khu vực rộng lớn chỉ xuất hiện những 

suối cạn có nguồn nhưng không có cửa ra, những suối cạn thường là những lũng hẹp 

và sâu. Mật độ suối nêu trên đưa đến diễn biến dòng chảy dọc suối không đều: dòng 

chảy mùa lũ, dòng chảy mùa cạn đều giảm mạnh mẽ theo diện tích. Đặc điểm này ít có 

ở lưu vực khác. 

3. Tình mưa lũ và mạng lưới trạm trên lưu vực 

Mưa ở lưu vực xảy ra từ tháng V-X. Mưa lớn xuất hiện vào các tháng VI-VIII 

lượng mưa những tháng này chiếm tới 90% tổng lượng mưa cả năm. 

Mùa lũ xuất hiện từ tháng V-X, cuối tháng V đã xuất hiện nhỏ, Lũ lớn và đặc 

biệt lớn thường xuất hiện vào tháng VII, VIII.  

Thượng lưu có trạm đo mưa, mực nước gồm Bản Chi, Bản Pó. Các trạm đo mưa 

gồm: Cò Chịa, Bản Mòn, Nà Sản. 

Trạm Hát Lót cách là trạm cần dự báo mực nước lũ cho địa phương từ tháng 5-

10 hàng năm. 

 

Bản đồ các trạm mưa trên lưu vực Nậm Pàn 
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4. Hiện trạng công tác Dự báo lũ 

Hiện nay phương án dự báo lũ cho trạm Hát Lót dựa trên phương pháp quan hệ 

mưa rào~dòng chảy. Phương án này dự báo dòng chảy từ số liệu mưa, cho kết quả tạm 

chấp nhận được. Tuy nhiên, phương án dự báo lũ này có sai số khá lớn do gặp phải 

những khó khăn như sau:  

- Phương án chỉ dựa vào mối quan hệ mưa và dòng chảy nên chưa đánh giá được 

ảnh hưởng của các yếu tố khác đến dòng chảy lũ. Điều này gây khó khăn trong quá 

trình áp dụng khi đưa ra phương án dự báo lũ trong các điều kiện thời tiết khác nhau. 

- Số trạm mưa trên lưu vực còn thưa và phân bố không đều trên lưu vực. Vì vậy, 

việc xây dựng quan hệ mưa rào-dòng chảy chỉ dựa vào 1 đến 2 trạm đại diện không 

đảm bảo được độ chính xác của phương pháp. 

- Trạm nằm trên lưu vực sông nhỏ hẹp, địa hình dốc, cường độ mưa lớn, thời 

gian tập trung lũ nhanh gây khó khăn cho quá trình nhận định trị số dự báo. 

5. Đề xuất các phương án dự báo 

Đối với một trạm quan trắc mực nước như trạm Hát Lót, việc áp dụng mô hình 

trong tính toán dự báo như mô hình mưa rào dòng chảy khó thực hiện được. Vì vậy, 

nội dung chỉ tập trung nghiên cứu xây dựng phương án dự báo dựa vào các phương 

pháp truyền thống như tương quan mực nước với các yếu tố ảnh hưởng, phương trình 

hồi quy đa biến hoặc phương pháp dự báo dựa vào các trận lũ tương tự xảy ra trên lưu 

vực.  

Các trạm mưa trên lưu vực ảnh hưởng đến dòng chảy trạm Hát Lót bao gồm: 

Bản Chi, Cò Chịa, Chiềng Mai, Hát Lót. Trạm tuyến trên ảnh hưởng đến dòng chảy tại 

Hát Lót là trạm Bản Chi với thời gian chảy truyền từ 3-5 giờ. Chuỗi số liệu mưa và 

mực nước của các trạm sử dụng trong tính toán nghiên cứu được thu thập từ năm 2006 

đến năm 2018.   

Dựa vào chuỗi số liệu thu thập được, nghiên cứu xây dựng: 

- Các biểu đồ tương quan giữa các yếu tố đặc trưng lũ (Hmax, H) với mưa bình 

quân lưu vực. 

- Phương trình hồi quy nhiều biến giữa đỉnh lũ với mực nước trước lũ, mưa bình 

quân lưu vực và mực nước trạm tuyến trên tại Bản Chi. 

6. Cơ sở lý thuyết của các phương pháp dự báo 

6.1. Phương pháp dự báo mực nước đỉnh lũ từ mưa 

Phương pháp này dựa trên việc xây dựng các quan hệ giữa tổng lượng mưa lưu 

vực với đỉnh lũ hoặc biên độ lũ tại vị trí cảnh báo, có xét đến các nhân tố ảnh hưởng 

như thời gian mưa, cường độ mưa, mực nước chân lũ, lượng gia nhập khu giữa. Nhược 

điểm của phương pháp là thời gian dự kiến ngắn, thường chỉ 6 đến 24 giờ và chưa xét 

đến điều tiết của các hồ chứa trên lưu vực. 
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Để hỗ trợ quan hệ dự báo đỉnh lũ có thể lập quan hệ giữa thời gian truyền đỉnh 

lũ và mực nước đỉnh lũ để dự báo được thời gian xuất hiện đỉnh ở trạm dưới với phương 

trình có dạng:  

Hmaxd(tmaxtr+) = f(Hmaxtr, Xlv, Hc, Tr) 

Trong đó 

Hmaxd, Hmaxtr: Mực nước đỉnh lũ tuyến dưới và trên; 

tmaxtr: Thời gian xuất hiện đỉnh lũ tuyến trên; 

Xlv: Tổng lượng mưa bình quân lưu vực, 

Tr: Thời gian mưa, 

Hc: Mực nước chân lũ. 

6.2. Phương pháp hồi quy bội 

Phương pháp Hồi quy bội cho phép mô tả quan hệ tương quan giữa đại lượng dự 

báo và nhiều nhân tố ảnh hưởng. Trong cảnh báo lũ mối quan hệ này thường được coi 

là tuyến tính và được biểu diễn dưới dạng phương trình hồi qui:  

Quan hệ dưới dạng hồi quy giữa yếu tố và nhân tố dự báo được ứng dụng khá 

rộng rãi trong tính toán, dự báo thủy văn. Ưu điểm của phương pháp này là đơn giản, 

dễ sử dụng và cho kết quả đáp ứng được yêu cầu. 

Mô hình hồi qui có thể cập nhật và tận dụng nhiều thông tin liên quan đến dòng 

chảy và tính toán nhanh. Tuy nhiên, khi sử dụng mô hình này cần có kinh nghiệm sử 

lý đầu vào cũng như kết quả đầu ra và phải cập nhật thường xuyên để hiệu chỉnh các 

thông số của mô hình. 

6.3. Phương pháp dự báo đỉnh lũ từ hình thế thời tiết gây mưa lớn 

Đây là phương pháp tương tự dựa trên sự phân biệt hình thế thời tiết tương tự là 

nguyên nhân gây lũ, ngập lụt để phân tích, cảnh báo lũ, ngập lụt. Phương pháp này dựa 

trên việc nhận định tình hình dòng chảy, lũ trên cơ sở hiện trạng lũ trong sông kết hợp 

với các dạng hình thế thời tiết có khả năng gây mưa sinh lũ. Nội dung của phương pháp 

gồm: 

 Xây dựng các mẫu mưa bình quân lưu vực từ các trận lũ 

 Xây dựng mực nước lớn nhất, mực nước chân của trận lũ 

 Xây dựng các biểu đồ quan hệ giữa lượng mưa và các yếu tố cảnh báo là mực 

nước lớn nhất, biên độ mực nước. 

Nhìn chung, các phương án dự báo nêu trên có ưu diểm là dễ sử dụng, đặc biệt 

hiệu quả trong việc nhận định lũ sớm khi có thông tin dự báo mưa với phạm vi, mức 

độ và nguyên nhân gây mưa khác nhau cho những sông khu vực miền núi với độ dốc 

lớn, thời gian tập trung nước nhanh. Tuy còn một số hạn chế nhất định, mức đảm bảo 
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chưa cao, các phương án này đã đáp ứng được yêu cầu cơ bản của công tác dự báo 

lũđang đượcáp dụngở nhiều nơi, trong đó có Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn. 

7. Kết quả ứng dụng các phương pháp xây dựng phương án dự báo lũ tại 

trạm Hát Lót 

7.1. Các phương án dự báo lũ trạm Hát Lót 

Dựa vào số liệu mực nước và mưa lưu vực Nậm Pàn thu thập được từ năm 2006-

2016 tiến hành trích các trận lũ xảy ra trạm Hát Lót trong mùa lũ từ tháng 6-10 để xây 

dựng các phương án dự báo đỉnh lũ trạm Hát Lót, bao gồm: 

- Tương quan giữa mực nước lớn nhất và lượng mưa bình quân lưu vực. 

- Tương quan giữa biên độ mực nước và lượng mưa bình quân lưu vực. 

- Phương trình hồi quy đa biến: Hmax =F(Hmin, Xtblv, HBản Chi). 

- Trận lũ tương tự: Quá trình lũ và lưu lượng bình quân lưu vực và hình thế thời 

tiết gây lũ.  

Tiêu chí các trận lũ được lựa chọn để xây dựng phương án: Là những trận lũ có 

biên độ mực nước lớn hơn 1,0m và có lượng mưa đều trên lưu vực. Trong quá trình 

lựa chọn trận lũ sẽ loại bỏ một số trận lũ có đỉnh lũ cao, biên độ dao động mực nước 

lớn nhưng lượng mưa sinh lũ lại nhỏ. Nguyên nhân gây ra sai số này có thể do số trạm 

trong lưu vực thưa, các trạm mưa chưa có tính đại biểu phản ánh đủ lượng mưa sinh lũ 

trên lưu vừng trong một số trường hợp.  

Từ tiêu chí trên nghiên cứu đã lựa chọn được 53 trận lũ từ năm 2006 – 2016 để 

xây dựng phương án dự báo. 

Các trạm mưa tính toán trên lưu vực bao gồm: Bản Chi, Chiềng Mai, Còi Nòi, 

Hát Lót. 

7.2. Xây dựng sai số cho phép để dự báo đỉnh lũ đối với trạm Hát Lót 

Thực tế quá trình xây dựng các phương án dự báo thuỷ văn hạn ngắn thường phụ 

thuộc vào loại sông. Đối với các sông nhỏ miền núi, do độ dốc lòng sông lớn nên có 

thể xây dựng một phương án chung cho cả pha lũ lên và pha lũ xuống. 

Từ số liệu từ năm 2006-2016 tại trạm Hát Lót nhận thấy sự hình thành dòng chảy 

tại trạm ngắn, đỉnh lũ thường xuất hiện sau thời gian mưa là 6 giờ. 

Do vậy, sai số đỉnh lũ cho trạm Hát Lót với thời gian dự kiến là 6 giờ căn cứ vào 

lượng mưa bình quân lưu vực gây ra dòng chảy lũ đối với lưu vực. Xây dựng với 53 

trận lũ từ năm 2006-2016 và dựa vào cơ sở lý thuyết sai số cho phép. 

                                        Scf =∆cf = 0,674 ∆   

Tính được sai số đỉnh lũ cho phép đỉnh lũ trạm Hát Lót là 46 cm. 

7.3. Xây dựng tương quan đỉnh lũ và mưa bình quân lưu vực tại Hát Lót 

Lượng mưa bình quân lưu vực được tính theo các trạm mưa ảnh hưởng đến dòng 
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chảy trạm Hát Lót, gồm: Bản Chi, Còi Nòi, Chiềng Mai, Hát Lót với số liệu thu 

thậpđược từ năm 2006-2016. 

Vẽ biểu đồ tương quan đỉnh lũ với mưa bình quân lưu vực, xác định được phương 

trình tương quan với hệ số xác định R2 và hệ số tương quan R đánh giá độ tương quan 

chặt chẽ giữa các yếu tố.  

 

Tương quan mực nước lớn nhất trạm Hát Lót và lượng mưa bình quân lưu vực 

Kết quả xây dựng quan hệ tương quan cho phương trình tương quan giữa mực 

nước lớn nhất và lượng mưa bình quân lưu vực với hệ số xác định R2 = 58%. Hệ số 

này là tương quan chặt chẽ giữa hai yếu tố. Vì vậy, từ phương trình tương quan này ta 

có thể dự báo mực nước lớn nhất tại trạm Hát Lót khi có số liệu mưa dự báo.  

Ưu điểm của phương pháp: 

- Dễ sử dụng và cho kết quả dự báo nhanh khi xác định được lượng mưa dự báo 

tại các trạm trên lưu vực.  

- Dựa vào biểu đồ tương quan có thể xác định được định lượng mực nước lớn 

nhất trạm Hát Lót thông qua các điểm phân bố mưa trên bản đồ. 

- Phản ánh tương đối dòng chảy từ mưa. 

Nhược điểm: 

- Biểu đồ chỉ xác định được mực nước lớn nhất  dựa vào lượng mưa bình quân 

lưu vực nhưng chưa xác định được diễn biến quá trình lũ. 

- Biểu đồ mới chỉ xác định mực nước lớn nhất mà chưa xét tới quá trình mực 

nước trước lũ. Điều này ảnh hưởng đến quá trình dự báo đỉnh lũ trong các thời kỳ khác 

nhau với mực nước nền trước lũ khác nhau, gây ra sai số dự báo đỉnh lũ trong quá trình 

thực hiện.  

7.4. Xây dựng biểu đồ quan hệ mưa bình quân lưu vực và biên độ mực nước 

trạm Hát Lót 

Lượng mưa bình quân lưu vực được tính theo các trạm mưa ảnh hưởng đến dòng 

chảy trạm Hát Lót, gồm: Bản Chi, Còi Nòi, Chiềng Mai, Hát Lót với số liệu thu 

thậpđược từ năm 2006-2016. 

y = 2.9244x + 51142

R² = 0.5777
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Xây dựng biểu đồ tương quan giữa lượng mưa bình quân lưu vực với biên dộ 

mực nước tại trạm Hát Lót. Phương trình tương quan tương ứng được thiết lập để xác 

định biên độ dao động mực nước tại trạm khi có lượng mưa bình quân lưu vực trong 

thời đoạn tương ứng. 

 

Tương quan biên độ lũ trạm Hát Lót và lượng mưa bình quân lưu vực 

Hệ số tương quan R2 = 62% biểu thị tương quan chặt chẽ giữa biên độ mực nước 

và lượng mưa bình quân lưu vực. Hệ số này cao hơn so với tương quan giữa lượng mưa 

bình quân lưu vực và đỉnh lũ tại trạm, phản ánh tính phù hợp của phương pháp, đánh 

giá sự gia tăng mực nước với một lượng mưa tương ứng. Từ đó có thể dự báo mực 

nước đỉnh lũ tại trạm tương ứng với lượng mưa bình quân lưu vực và mực nước trước 

lũ.  

Ưu điểm: 

- Dễ sử dụng và cho kết quả dự báo nhanh khi xác định được lượng mưa dự báo 

tại các trạm trên lưu vực.   

- Dựa vào biểu đồ tương quan có thể xác định được biên độ dao động mực nước 

tại trạm Hát Lót thông qua các điểm phân bố mưa trên lưu vực. 

- Từ việc dự báo biên độ mực nước từ mưa bình quân lưu vực có thể kéo dài 

được thời gian dự kiến trong công tác dự báo. 

Nhược điểm: 

- Biểu đồ chỉ xác định được biên độ mực nước từ lượng mưa bình quân lưu vực 

mà chưa xác định được quá trình lũ. 

- Việc áp dụng phương trình tương quan gặp phải sai số với các trận mưa phân 

bố không đều tên lưu vực, xảy ra tại 1 - 2 điểm mưa trên lưu vực (mưa bình quân lưu 

vực nhỏ, có điểm mưa lớn trên lưu vực, dòng chảy lũ cao). Do đó, chuyên đề sẽ xây 

dựng tương quan giữa mưa bình quân lưu vực với các yếu tố đặc trưng lũ cho các trận 

mưa có điểm mưa trên 50mm.  

y = 2.862x + 9.6087

R² = 0.6221
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7.5. Xây dựng biểu đồ quan hệ mưa bình quân lưu vực và biên độ mực nước 

trạm Hát Lót với các trận mưa có điểm mưa trên 50mm 

Lựa chọn các trận lũ tại trạm Hát Lót tương ứng với các trận mưa có điểm mưa 

trên 50 mm từ chuỗi số liệu từ năm 2006-2016. Thu thập số liệu mưa tại các trạm mưa 

trên lưu vực, gồm Bản Chi, Còi Nòi, Chiềng Mai, Hát Lót và tính toán mưa bình quân 

lưu vực.  

Thu thập số liệu, vẽ biểu đồ tương quan đỉnh lũ với mưa bình quân lưu vực, xác 

định được phương trình tương quan với hệ số xác định R2 và hệ số tương quan R đánh 

giá độ tương quan chặt chẽ giữa các yếu tố. 

 

Tương quan mực nước lớn nhất trạm Hát Lót và lượng mưa bình quân lưu vực 

Kết quả xây dựng quan hệ tương quan cho phương trình tương quan giữa mực 

nước lớn nhất và lượng mưa bình quân lưu vực với hệ số xácđịnh R2 = 72%. Hệ số này 

theo bảng 3.2.2 là tương quan chặt chẽ giữa hai yếu tố và cao hơn so với phương pháp 

xây dựng biểu đồ tương quan mực nước lớn nhất, lượng mưa chung cho toàn bộ chuỗi 

số liệu. Vì vậy, phương trình tương quan này có thể áp dụng tính toán dự báo mực nước 

lớn nhất trạm Hát Lót từ mưa dự báo đối với các trận mưa có các điểm mưa lớn trên 

50 mm.  

7.6. Xây dựng biểu đồ quan hệ mưa bình quân lưu vực và biên độ mực nước 

trạm Hát Lót với các trận mưa có điểm mưa trên 50 mm 

Lựa chọn các trậnlũ tại trạm Hát Lót tương ứng với các trận mưa có điểm mưa 

trên 50 mm từ chuỗi số liệu từ năm 2006-2016.  

Thu thập số liệu mực nước đỉnh lũ và mực nước trước lũ tại trạm Hát Lót từ số 

liệu các trận lũ đã chọn. Xác định biên độ mực nước tại trạm Hát Lót dựa vào chuỗi số 

liệu thu thập được 

y = 2.6165x + 51221
R² = 0.7215
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Xây dựng biểu đồ tương quan giữa lượng mưa bình quân lưu vực với biên dộ 

mực nước tại trạm Hát Lót. Phương trình tương quan tương ứng được thiết lập để xác 

định biên độ dao động mực nước tại trạm khi có lượng mưa bình quân lưu vực trong 

thời đoạn tương ứng.    

 

Tương quan biên độ lũ trạm Hát Lót  và lượng mưa bình quân lưu vực 

Hệ số tương quan đã tăng lên so với phương pháp tương quan thông thường R2 

= 72%. Hệ số này đánh giá mức độ tương quan chặt chẽ giữa biên độ mực nước và 

lượng mưa bình quân lưu vực độ tin cậy của kết quả dự báo có thểáp dụng vào tính 

toán thực tế. Do đó, đối với các trận mưa có điểm mưa lớn trên 50mm, ta có thể áp 

dụng tương quan này để  tính toán dự báo biên độ dao động lũ tại trạm.  

7.7. Phương pháp dự báo lũ từ phương trình hồi quy 

Từ chuỗi số liệu thu thập bao gồm các trận lũ thống kê từ năm 2006 -2016, xây 

dựng phương trình hồi quy các biến, bao gồm: Mực nước đỉnh lũ, mực nước chân lũ, 

biên độ dao động mực nước tại Bản Chi và lượng mưa bình quân lưu vực. Áp dụng 

phương trình hồi quy, ứng với lượng mưa dự báo, mực nước hiện tại và biên độ dao 

động mực nước tại trạm Bản Chi có thể dự báo được mực nước lớn nhất tại trạm Hát 

Lót.  

H max Hát 

Lót 

H chân 

Hát Lót 

∆H 

Bản Chi 

Tổng 

Xtblv 

H max 

tính toán Sai số 

Mức đảm 

bảo 

51258 51099 0,34 77.65 51244.73 13.27 S 

…       

51310 51160 96 42.9 51292.82 17.18 Đ 

Số điểm dự báo 22 

Số điểm dự báo đúng 19 

Mức đảm bảo 86.36% 

Kết quả mô phỏng mực nước đỉnh lũ trạm Hát Lót từ năm 2006-2018 

y = 2.7667x + 63.647
R² = 0.7226
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Phương trình hồi quy xây dựng được sẽ có dạng như sau: 

H max= 0.926*Hc Hát Lót +0.642*∆H Bản Chi  + 1.3891*Xtblv + 379.899 

Từ phương trình hồi quy xây dựng giúp có thể cảnh báo được đỉnh lũ tại trạm 

Hát Lót tương ứng với mực nước chân lũ, biên độ dao động tại Bản Chi khi có lượng 

mưa dự báo. Với hệ số tương quan chặt và mức đảm bảo là 84% phương trình có thể 

áp dụng để đưa vào dự báo đỉnh lũ cho trạm Hát Lót. 

Ưu điểm:  

- Phương trình hồi quy đã tính tới mực nước trước lũ và ảnh hưởng biên độ dao 

động dòng chảy tuyến trên, điều này sẽ giúp cho công tác dự báo được chính xác và 

đầy đủ hơn so với các phương pháp biểu đồ tương quan. 

- Phương trình dễ sử dụng và cho kết quả tính toán nhanh. 

7.8. Phương pháp tương tự dựa vào quá trình lũ và hình thế thời tiết gây mưa 

Tổng hợp các trận lũ từ năm 2006-2014 cùng với hình thế thời tiết gây mưa và 

lượng mưa xảy ra như: Rãnh thấp, xoáy thuận, dải hội tụ nhiệt đới, không khí lạnh kết 

hợp dải hội tụ nhiệt đới, bão. 

 

Đường quá trình lũ tương ứng với hình thế thời 

tiết Rãnh thấp 

 
Đường quá trình lũ tương ứng với hình thế 

thời tiết Xoáy thuận 

 
Đường quá trình lũ tương ứng với hình thế thời 

tiết DHTNĐ và xoáy thuận 

 
Đường quá trình lũ tương ứng với hình thế 

thời tiết Rãnh thấp và xoáy thuận 
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Đường quá trình lũ tương ứng với hình thế thời 

tiết KKL+DHTNĐ 

 
Đường quá trình lũ tương ứng với hình thế 

thời tiết Bão 

Dựa vào chuỗi số liệu trận lũ thống kê theo các loại hình thế thời tiết khác nhau, 

có thể nhận thấy sự khác nhau về phân bố mưa, cường độ mưa và thời gian mưa, từ đó 

tạo nên đường quá trình lũ đặc trưng khác nhau tương ứng tại trạm Hát Lót. Hồ sơ lũ 

thống kê có thể áp dụng trong tính toán dự báo được quá trình lũ trong dự báo tác 

nghiệp. 

8. Dự báo thử nghiệm cho mùa lũ 2018 

Dựa vào kết quả kiểm định 3 phương pháp được lựa chọnứng dụng dự báo thử 

nghiệm cho mùa lũ năm 2018, bao gồm: Phương trình hồi quy đa biến, Đường tương 

quan Mưa bình quân lưu vực vàđỉnh lũ lớn nhất,  đường tương quan mưa bình quân 

lưu vực vàđỉnh lũ lớn nhấtđối với các trận mưa cóđỉnh lũ lớn hơn 50mm 

Trong năm 2018, nghiên cứu ứng dụng phương trình hồi quy đa biến và tương 

quan đỉnh lũ với mưa bình quân lưu vực cho10 trận mưa sinh lũ xảy ra tại trạm Hát Lót 

trên lưu vực sông Nậm Pàn. Trong đó, có một trận mưa có điểm mưa trên 50 mm được 

dự báo thử nghiệm theo phương pháp đường tương quan mưa bình quân lưu vực vàđỉnh 

lũ lớn nhất đối với các trận mưa có đỉnh lũ lớn hơn 50mm. Kết quả dự báo được thống 

kê như sau:  

 Dự báo đỉnh lũ theo phương trình hồi quy: 

Hmax=0.926* 0.9996*Hc Hát Lót+0.642*∆H Bản Chi +1.3891*Xtblv+379.899 

Dựa vào số liệu mưa dự báo thu thập được từ các mô hình dự báo, ứng dụng 

phương trình hồi quy tính toán mực nước đỉnh lũ dự báo tại trạm Hát Lót tương ứng. 

Kết quả dự báo cho kết quả tạm chấp nhận được với mức đảm bảo đạt 66,7%. Sai số 

đỉnh lũ cho các trận lũ dự báo tương đối thấp, đảm bảo chất lượng dự báo. 

Năm 

Tổng 

Xtblv 

∆H Bản 

chi 

H chân 

Hát Lót 

H max 

Hát Lót 

H max 

Hát Lót 

tính toán 

Sai số 

Mức 

đảm 

bảo 

mm cm cm cm cm cm  

2018 47.0 20 51052 51178 51132.8 45.18 Đ 

2018 60.1 10 51097 51354 51199.2 154.85 S 

0.0

20.0

40.051140

51240

6/9 7 8 9 10

X tblvH (cm)

Ngày

Trận lũ ngày 06/09/2012

X tblv

5.0

55.0

51140

51340

16/8 17 18 19 20

X tblvH (cm)

Ngày

Trận lũ ngày 18/08/2012

X tblv
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…        

2018 29.9 147 51011 51186 51167.5 18.49 Đ 

Số điểm dự báo 15 

Số điểm dự báo đúng 10 

Mức đảm bảo 66,7% 

Kết quả thử nghiệm phương trình hồi quy cho mùa lũ năm 2018 

Năm 

H max 

Hát Lót Tổng Xtblv 

H max  

tính toán Sai số Mức đảm bảo 

(cm) (mm) (cm) (cm)  

2018 51354 60.1 51317.6 36.4 Đ 

2018 51203 21.9 51205.9 2.9 S 

…      

2018 51230 15.1 51186.0 44.0 Đ 

Số điểm dự báo 15 

Số điểm dự báo đúng 11 

Mức đảm bảo 73,3% 

Kết quả thử nghiệm tương quan Hmax và Xtblv cho mùa lũ năm 2018 

Từ số liệu mưa dự báo, áp dụng phương trình tương quan mực nước đỉnh lũ và 

mưa bình quân lưu vực, tính toán xác định mực nước đỉnh lũứng với 8 trận mưa tương 

ứng 

Kết quả dự báo đỉnh lũ thử nghiệm năm 2018 với phương án dựa vào quan hệ 

đỉnh lũ và mưa bình quân lưu vực có kết quả chấp nhận được với mức đảm bảo là 

73,3%. Sai số đỉnh lũ lớn nhất là 156.5cm. 

 Dự báo đỉnh lũ theo biểu đồ tương quan đỉnh lũ và mưa bình quân lưu vực 

áp dụng cho các trận mưa có điểm mưa trên 50 mm 

 ∆H = 2.7667*Xtblv + 63.647 

Năm 

2018 

Tổng 

Xtblv 

∆H 

Bản 

chi 

H chân 

Hát Lót 

H max 

Hát 

Lót 

Hmax Hát Lót 

tính toán 
Sai số 

Mức 

đảm 

bảo 

31.5 21 51071 51378 51269.5 108.5 S 

Kết quả thử nghiệm tương quan ∆H và Xtblv cho mùa lũ năm 2018 
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Phương pháp này áp dụng dự báo cho 1 trận lũ năm 2018 tương ứng với lượng 

mưa dự báo cóđiểm mưa trên 50 mm. Tuy nhiên kết quả dự báođỉnh lũ chưa đúng với 

mức sai số còn cao, độ lệch giữađỉnh lũ thựcđo và dự báo còn lớn. Kết quả này do số 

trậnl ũ năm 2018 ít, chưa đánh giá được mức độ đảm bảo của phương án. Nghiên cứu 

sẽ tiếp tục thử nghiệm trong mùa lũ năm 2020 để đánh giá chất lượng dự báo của 

phương án 

9. Kết luận và kiến nghị 

9.1. Kết luận 

Qua nội dung thực hiện “Nghiên cứu phương án dự báo mực nước lũ trên sông 

Nậm Pàn”, phòng dự báo KTTV đã nghiên cứu đã xây dựng được các phương án dự 

báo đỉnh lũ cho trạm Hát Lót từ quan hệ mưa bình quân lưu vực và các đặc trưng lũ  

Các phương án xây dựng đều cho hệ số tương quan chặt chẽ và có thể dùng vào 

trong công tác dự báo lũ cho trạm Hát Lót. 

Kết quả kiểm định cho mùa lũ năm 2018 là tương đối tốt với phương án phương 

trình hồi quy và phương án xây dựng đường tương quan mưa-đỉnh lũ trong  điều kiện 

mưa bình thường và điều kiện mưa có điểm mưa trên 50mm. Tuy nhiên phương án 

biên độ lũ và mưa bình quân cho kết quả chưa tốt do số lượng trận lũ kiểm định ít và 

các trận mưa chưa đại diện cho trường hợp dự báo tại trạm Hát Lót. 

9.2. Kiến nghị 

Cần tăng cường thêm trạm đo mưa để các điểm mưa có thể đại diện cho đặc 

trưng mưa trên lưu vực, từ đó xây dựng được các biểu đồ tương quan cũng như phương 

trình hồi quy đa biến với kết quả chính xác hơn nữa. Đây là tiền đề để nâng cao chất 

lượng dự báo trong tác nghiệp. 

Bổ sung thêm yếu tố quan trắc cho trạm  Hát Lót như đo thêm yếu tố về lưu 

lượng dòng chảy đến trạm. Khi đó có thể xây dựng được các mô hình thủy văn để có 

thể nâng cao hơn chất lượng dự báo cũng như kéo dài thêm thời gian dự kiến khi có 

mưa lũ xảy ra./. 
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IV. BÁO CÁO HỘI THẢO KHOA HỌC-ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY 

VĂN KHU VỰC ĐÔNG BẮC 
Nguyên nhân gây mưa cục bộ đặc biệt lớn tại Trùng Khánh-Cao Bằng ngày 

15/7/2019 

Ths. Nguyễn Thị Lan Hương 

 

Từ ngày 14/07 đến ngày 16/07 tại khu vực Đông Bắc đã xảy ra một đợt mưa, 

cục bộ có mưa lớn như: Trùng Khánh (Cao Bằng), Móng Cái (Quảng Ninh), Cửa Ông 

(Quảng Ninh). Trong đó Trùng Khánh (Cao Bằng) có mưa đặc biệt lớn. Tổng lượng 

mưa trong ngày 15/7 là 243mm vượt giá trị lịch sử là 7.0 mm. Bằng những phân tích 

khách quan, tái phân tích mô hình kết hợp với số liệu thực tế quan trắc được, kết luận 

nguyên nhân gây mưa đặc biệt lớn cục bộ  tại Trùng Khánh là do rãnh áp thấp trục 

tây bắc-đông nam hoạt động ở tầng thấp kết hợp với hội tụ gió tây nam trên cao. Ngoài 

ra yếu tố địa hình đón gió cũng góp phần làm cho mưa lớn vượt giá trị lịch sử. 

Từ khóa: Mưa lớn, Trùng Khánh, giá trị lịch sử. 

 1. Diễn biến mưa đặc biệt lớn ở Trùng Khánh-Cao Bằng ngày 15/07/2019 

Từ ngày 14/07 đến ngày 16/07 khu vực Đông Bắc đã xảy ra một đợt mưa. Một 

số nơi đã có mưa lớn như: Cao Bằng, Quảng Ninh. Trong đó huyện Trùng Khánh (Cao 

Bằng) có mưa đặc biệt lớn. Thời gian xảy ra mưa lớn là gần sáng ngày 14 (1-7 giờ 

sáng); gần sáng và sáng ngày 15 (4-10 giờ sáng). Tổng lượng mưa trong vài giờ lên 

đến 243 mm vượt giá trị lịch sử là 7.0 mm, trong đó cao điểm mưa vào lúc 7-10 giờ 

sáng với lượng mưa trên 30mm/giờ.    

2. Hình thế thời tiết gây mưa đặc biệt lớn tại Trùng Khánh 

Sử dụng các bản đồ synop và tái phân tích mô hình, phân tích nguyên nhân gây 

ra mưa đặc biệt lớn cục bộ tại Trùng Khánh. 

Bản đồ khí áp mặt đất cho thấy hình thế ảnh hưởng chủ yếu trong các ngày 14-

16/7 là rãnh áp thấp trục tây bắc-đông nam hoạt động yếu. Rãnh áp thấp này được nối 

với một áp thấp nhiệt đới ngoài biển Đông đang mạnh lên và di chuyển về phía biển 

Đông. 
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Bản đồ phân tích trường độ cao địa thế vị mực 850mb: Ở mặt đất rãnh áp thấp 

trục Tây Bắc- Đông Nam qua Bắc Bộ tuy nhiên trên 850 mmb rãnh áp thấp có trục ở 

24 - 26 độ vĩ bắc, khu vực ở rìa nam rãnh áp thấp này. Sang ngày 15/7, Có sự lấn vào 

từ phía biển của Áp cao cận nhiệt đới, Rãnh áp thấp 24 - 26 nâng trục lên 26 - 28 độ vĩ 

bắc và khơi sâu thêm tạo ra hội tụ gió nam tây nam trên mực 850mb (1500 mét).  

   

Bản đồ phân tích trường độ cao địa thế vị mực 500mb: Áp cao cận nhiệt đới lấn 

về phía tây,  rìa tây của nó tạo ra hội tụ gió tây nam mạnh với trường gió tây trong ngày 

14-15 ở vùng núi. Sang ngày 16, khu vực nằm hoàn toàn trong áp cao cận nhiệt đới, 

nên hội tụ giảm nhanh. 

   

Phân tích giản đồ, thiên khí tại trạm thám không Hà Nội 48820 và thám không 

59431(vị trí 108.21E-22.63N) của Trung Quốc. Đây là trạm gần với Trùng Khánh nhất. 

Phân tích giản đồ thiên khí cho thấy nhiệt độ mặt đất khá cao (Trạm Hà Nội >30 độ 

C), độ ẩm không khí cao. Hội tụ ẩm khá mạnh mẽ từ tầng thấp đến tầng cao. Trên mực 

khí quyển 500-450mb, độ đứt gió thể hiện rất rõ rệt, và đây cũng là mực có sự hội tụ 

ẩm mạnh nhất. Chỉ số đối lưu tiềm năng CAPE trong ngày 15/7 từ 1100-1400, rất thuận 

lợi cho đối lưu phát triển. 
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Trên ảnh mây radar, mây hình thành gần như tại chỗ, tồn tại trong khoảng thời 

gian dài và di chuyển chậm theo hướng đông đông bắc. Độ phản hồi mây lớn nhất 

khoảng 30-40db, vùng lõi mây ở khu vực Trùng Khánh có thời điểm lên đến 45-50db 

ứng với khoảng thời gian mưa lớn nhất (7-10h).  
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Như vậy, nguyên nhân gây ra mưa đặc biệt lớn ở Trùng Khánh là do hoạt động 

của rãnh áp thấp trục tây bắc đông nam qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió tây nam từ 

1500-5000 mét.  Đồng thời, nhiệt độ và độ ẩm bề mặt trong các ngày trước đó khá cao 

(nhiệt độ tối cao 27-30 độ C, độ ẩm trung bình 89-91%) tạo điều kiện thuận lợi cho đối 

lưu sâu phát triển. Ngoài ra, mưa lớn cục bộ còn có thể có sự góp mặt của yếu tố địa 

hình đón gió. 

3. Dự báo của các mô hình số về đợt mưa 

Dự báo điểm của ECMWF: 

 

 

Dự báo tổ hợp 51 member của ECMWF tại 

thời điểm 12z ngày 14/7 dự báo cho điểm 

Trùng Khánh: 

- Thời gian mưa từ khoảng 22h ngày 14 đến 

10h ngày 15/7, sớm hơn thực tế 6h. 

-Lượng mưa trong 3h từ 9-17mm, cá biệt có 

member dự báo lên đến 24mm. (cấp mưa 

vừa đến mưa to) 

Như vậy, mô hình 51 member đã bắt được 

mưa vừa đến mưa to. 

 

 

Dự báo tổ hợp 32 member của ECMWF tại 

thời điểm 12z ngày 14/7 dự báo cho điểm 

Trùng Khánh: 

- Thời giam mưa sau 7h sáng kéo dài đến hết 

ngày 16/7. 

- Lượng mưa trong 3h dưới 10mm. 

Như vậy, mô hình với 32 member không bắt 

được đợt mưa đặc biệt lớn này. 

Dự báo của JMA: Dự báo từ 00Z 14/7-00Z 15/7 khu vực Trùng Khánh mưa từ 

10-20mm, thấp hơn rất nhiều so với thực tế. 
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Dự báo của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia và dự báo của Đài KTTV 

khu vực Đông Bắc: đã nhận định được hình thế và dự báo đêm và sáng có mưa rào và 

rải rác có dông, vùng núi cục bộ có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy 

ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

4. Kết luận 

Qua phân tích trên, có thể kết luận nguyên nhân gây ra đợt mưa đặc biệt lớn ở 

Trùng Khánh ngày 15/07/2019 như sau: 

Rãnh áp thấp ở tầng thấp có vị trí 21-24 độ vĩ Bắc. Đây là dạng rãnh thấp gió 

mùa có trục tây bắc-đông nam  qua Bắc Bộ hoạt động yếu. Trên mực 1500 mét khu 

vực nằm ở rìa nam rãnh thấp 24-26 độ vĩ Bắc. Từ mực 1500 mét đến 5000 mét áp cao 

cận nhiệt đới lấn tây tạo ra hội tụ gió tây nam ở khu vực vùng núi trong ngày 14 và 

ngày 15. Có thể có sự góp mặt của yếu tố địa hình đón gió.  

 Hình thế rãnh thấp tây bắc đông nam ở tầng thấp kết hợp với hội tụ gió tây nam 

trên cao cũng là một hình thế gây mưa diện rộng điển hình. Tuy nhiên trong đợt mưa 

này rãnh thấp hoạt động yếu, đồng thời hội tụ gió nam tây nam các tầng trên cao hoạt 

động không mạnh nên các dự báo đưa ra chỉ cho mưa lớn cục bộ ở vùng núi Bắc Bộ.   

- Các mô hình số trị cũng không dự báo được lượng mưa to, mà chỉ dự báo mưa 

tích lũy trong 24h đạt mưa vừa. 

- Đợt mưa này không phải là đợt mưa lớn diện rộng ở khu vực Đông Bắc. Tuy 

nhiên Trùng Khánh có lượng mưa vượt lịch sử là rất đặc biệt nằm ngoài khả năng dự 

báo thời hạn trước 12 và 24 giờ, chỉ có thể dự báo cảnh báo trong các bản tin cực ngắn. 

- Có thể tham khảo  trạm thám không 59211 và 59431 để tham khảo trường gió 

trên cao làm dự báo cho Trùng Khánh Cao Bằng. 
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V. BÁO CÁO HỘI THẢO KHOA HỌC-ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY 

VĂN KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ 
 

Áp dụng mô hình TL mô phỏng lũ và tính toán tối ưu xả lũ cho hệ thống hồ 

chứa ở vùng sông không ảnh hưởng triều 

Nguyễn Xuân Tiến 

 

Hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện ngày càng được đưa vào hoạt động nhiều trên các 

lưu vực sông ở khu vực Bắc Trung Bộ nói riêng và ở Việt Nam nói chung. Nhiều Quy 

trình vận hành liên hồ chứa trên các hệ thống sông chính ở Việt Nam đã được quyết 

đinh. Nghiên cứu này sẽ áp dụng mô hình TL để mô phỏng lũ và tối ưu xả lũ cho hệ 

thống hồ chứa trên lưu vực sông Cả tính đến trạm thủy văn Yên Thượng [6]. Đây là 

công cụ hỗ trợ quyết định vận hành hệ thống hồ chứa an toàn và cắt giảm lũ cho hạ 

lưu góp phần hỗ trỡ cho việc ra quyết định vận hành liên hồ chứa trên sông Cả. 

1. Đặt vấn đề 

Vận hành tối ưu hồ chứa đã được nghiên cứu nhiều ở ngoài nước [4, 5, 8] và 

trong nước [1]. Các nghiên cứu đã đưa ra các cơ sở khoa học trong việc vận hành tối 

ưu hồ chứa, mặc dù vậy chưa có một công cụ thuận tiện, dễ sử dụng cho công tác dự 

báo tác nghiệp hằng ngày. Trên cơ sở phương pháp đường lũ đơn vị dạng tam giác, 

phương pháp diễn toán Muskingum và thuật toán tối ưu, mô hình TL đã đáp ứng các 

yêu cầu trên để mô phỏng lũ và tối ưu xả lũ cho hệ thống hồ chứa trên vùng sông không 

ảnh hưởng thuỷ triều . 

Mô hình TL là một công cụ hữu hiệu trong việc thu thập các số liệu KTTV (khí 

tượng thuỷ văn) từ mã điện báo, điểm đo mưa tự động; tính toán lưu lượng khu giữa, 

nhánh nhập lưu từ mưa; nội suy lưu lượng tại các trạm TV có quan hệ Q=f(H); tính 

toán tối ưu lưu lượng xả qua các hồ chứa đảm bảo cắt lũ hiệu quả cho hạ du. 

2. Cơ sở khoa học 

Mô hình TL được lựa chọn phương pháp đường lũ đơn vị dạng tam giác để tính 

toán dòng chảy từ mưa [7] và phương pháp diễn toán MUSKINGUM [7] để diễn toán 

dòng chảy lũ trong sông. 

Bài toán tối ưu hóa hệ thống được đặt ra khi trên hệ thống sông có sự vận hành 

của các hồ chứa. Yêu cầu đặt ra là vận hành các hồ chứa như thế nào để đảm bảo an 

toàn các hồ chứa và cắt lũ tối đa cho hạ lưu. Điểm khống chế điều khiển là một số trạm 

thủy văn ở hạ lưu.  

Hệ thống hồ chứa: Phương trình cân bằng nước tại mỗi hồ chứa có dạng: 

 ∆𝑊 = 𝑄(𝑡) − 𝑢(𝑡) 
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 Trong đó: ∆W là lượng trữ tại hồ chứa; Q(t) là lưu lượng nước đến hồ; u(t) là 

lưu lượng ra khỏi hồ chứa (để phát điện, xả lũ qua các cửa xả).  

Hàm điều khiển:  Gọi θi là độ mở của tuốc bin thứ i hoặc cửa xả thứ i; ui là lưu lượng 

xả tại tuốc bin thứ i hoặc cửa xả thứ i. Khi đó tổng lưu lượng xả tại mỗi hồ chứa được 

viết như sau: 





mIi

ii uttu )()(   

 Trong đó Im là chỉ số tuốc bin hoặc cửa xả. Hàm điều khiển có ràng buộc sau: 

 0<=u(t)<=umax  Trong đó umax là tổng lưu lượng xả lớn nhất tại mỗi hồ chứa. 

Trị số umax phụ thuộc vào lưu lượng phát điện tối đa, mực nước hồ, quy mô công trình 

xả. 

Hàm mục tiêu:  Mục tiêu tối ưu thỏa mãn các điều kiện sau: 

- Giá trị mực nước trung bình tại các điểm khống chế nhỏ nhất: 

M1=Min∑ (∫ 𝐻(𝑥(𝑡))𝑑𝑡
𝑡𝑓

𝑡𝑜
)𝑁

𝑖=1  

- Mực nước lớn nhất tại các điểm khống chế đạt giá trị nhỏ nhất:  

M2= Min∑ 𝑀𝑎𝑥 𝐻(𝑥(𝑡))𝑁
𝑖=1  

- Mực nước tại các hồ chứa tại cuối thời đoạn t=tf đạt giá trị min:  

M3= 𝑀𝑖𝑛 ∑ 𝑍𝑡𝑓
𝑁
𝑖=1  

- Hoạt động tại các hồ chứa nhỏ nhất: M4=𝑀𝑖𝑛 ∑ ∫ (𝑢(𝑡) − 𝑄(𝑡))𝑑𝑡
𝑡𝑓

𝑡𝑜
𝑁
𝑖=1  

Hàm mục tiêu được viết thành: 

MT=α1M1+α2M2+α3M3+α4M4 

Trong đó α1, α2, α3, α4 là các trọng số. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Lượng mưa (mm) khu vực Bắc Bộ từ 23-24/6/2019 
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Quá trình xả lũ tại các hồ chứa được tính toán theo phương pháp tối ưu hóa 

Hooke-Jeeves [3]. 

3. Áp dụng tính toán cho hệ thống sông Cả 

3.1. Hệ thống sông Cả 

Lưu vực hệ thống sông Cả bao trùm toàn bộ lãnh thổ Nghệ An với diện tích toàn 

bộ lưu vực sông Cả là: 27.200 km2, phần Việt Nam là: 17.730 km2. Sông Cả phát 

nguyên từ tỉnh Xiêng Khoảng thuộc nước  

Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, vị trí nguồn sông Cả 103015'20" kinh độ Đông 

và 20010'30" vĩ độ Bắc. Sông chảy theo hướng chủ yếu Tây bắc - Đông nam qua tỉnh 

Nghệ an rồi đổ ra biển Đông tại Cửa Hội. Đặc trưng hình thái một số lưu vực sông lớn 

thuộc sông Cả được lập tại bảng 1, sơ đồ tính toán được trình bày tại Hình 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Minh họa sơ đồ tính toán mô hình TL 

 

Bảng 1. Đặc trưng hình thái một số lưu vực thuộc hệ thống sông Cả  

TT Lưu vực 
F 

(km2) 

Lsông 

(km) 

Độ cao 

bq 

(m) 

Độ dốc 

bqlv 

(%o) 

Bbq 

(km) 

Mật độ 

lưới sông 

(km/km2) 

HS không 

đối xứng 

HS hình 

dạng LV 

1 Cả 27.200 531 294 1.83 89 0.60 -0.14 0.29 

2 Nậm Mộ 3.970 173 960 2.57 38.2  0.22 0.27 

3 Nậm Nơn 8.870 285   33.0    

4 Hiếu 5.340 228 303 1.30 32.5 0.71 0.02 0.20 

5 Giăng 1.050 77 492 1.72 15.8  -0.09 0.24 

6 La 3.210 135 362 2.82 46.6 0.8 0.53 0.68 
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3.2. Tính toán dò tìm thông số và kiểm định mô hình  

a) Danh sách các trạm KTTV đưa vào tính toán được lập tại Bảng 2. 

Bảng 2. Danh sách các trạm KTTV đưa vào tính toán 

STT Tên trạm Địa danh Sông Vĩ độ 
Kinh 

độ 

Các yếu 

tố quan 

trắc 

I Trạm Khí Tượng:  

1 Tương Dương TT Hòa Bình, Tương Dương Cả 19017' 104026' R, T, Bh 

2 Con Cuông TT Con Cuông, Con Cuông Cả 19003' 104053' R, T, Bh 

3 Đô Lương TT Đô Lương, Đô Lương Cả 18054' 105018' R, T, Bh 

4 Quỳ Châu TT Quỳ Châu, Quỳ Châu Hiếu 19034' 105007' R, T, Bh 

5 Quỳ Hợp TT Quỳ Hợp, Quỳ Hợp Hiếu 19019' 105009' R, T, Bh 

II Trạm Thủy Văn 

1 Quỳ Châu Châu Hội, Quỳ Châu Hiếu 19033' 105008' H, X, Q 

2 Nghĩa Khánh Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn Hiếu 19026' 105020' H, X, Q 

3 Mường Xén Tà Kạ, Kỳ Sơn Nậm Mộ 19024' 104007' H, X, Q 

4 Thạch Giám Thạch Giám, Tương Dương Cả 19017' 104020' H,X 

5 Con Cuông Chi Khê, Con Cuông Cả 19004' 104051' H,X 

6 Dừa Tường Sơn, Anh Sơn Cả 18059' 105002' H, X, Q 

7 Đô Lương Đô Lương Cả 18054' 105017' H,X 

8 Yên Thượng Thanh Yên, Thanh Chương Cả 18041' 105023' H, X, Q 

b) Hiệu chỉnh, kiểm định và thử nghiệm mô hình TL 

Lựa chọn các trận lũ sau để hiệu chính, kiểm định và thử nghiệm mô hình: 

- Trận lũ hiệu Chỉnh: Từ 07/10 - 25/10/2010. 

- Trận lũ kiểm định: Từ 21/09 - 09/10/2013. 

- Trận lũ thử nghiệm: Từ 04/10 - 20/10/2017. 

Bảng 3. Kết quả sai số hiệu chỉnh, kiểm định và thử nghiệm mô hình TL 

Trạm Hiệu chỉnh Kiểm định Thử nghiệm 

Nghĩa Khánh 0.92 0.78 0.79 

Dừa 0.87 0.84 0.86 

Yên Thượng 0.85 0.58 0.82 
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Bảng 4. Bộ thông số mô hình TL lưu vực sông Cả 

TT Tên lưu vực 

Bộ phận 

F 

(km2) 

Tlag 

(h) 

α Δt(h) Tên đoạn sông K X Số 

đoạn 

sông 

1 MX-CRao 1136 14.5 0.33 0.5 MX-CRao 1.8 0.25 8 

2 Bve-HLSNN 167 3.7 0.40 0.5 BVe-CRao 0.8 0.25 7 

3 HuoiNguyen 889 7.2 0.40 0.5 CRao-CuaLap 1.03 0.25 5 

4 Cualap 302 2.3 0.41 0.5 CLap-HNguyen 1.77 0.25 7 

5 Crao-KheBo 308 2.4 0.35 0.5 HNguyen-KBo 1.8 0.25 9 

6 NamSan 312 2.7 0.45 0.5 Kbo-NamSon 1.71 0.25 4 

7 KheChoang 434 6.0 0.42 0.5 NSon-KChoang 1.65 0.25 5 

8 Kbo-CCuong 418 5.8 0.43 0.5 KChoang –CC 1.72 0.25 8 

9 CC-Nga3CC 196 4.0 0.35 0.5 CC-Nga3CC 1.73 0.25 6 

10 QC-BMong 888 11.8 0.45 0.5 QChau-BMong 1.85 0.25 1 

11 SongDinh 817 6.14 0.45 0.5 BM-SongDinh 1.2 0.25 4 

12 SDinh-SSao 238 2.1 0.65 0.5 SongDinh -SSao 1.6 0.25 8 

13 SS-NKhanh 394 2.29 0.65 0.5 SSao-NKhanh 1.78 0.25 5 

14 Nkhanh-TKy 437 2.7 0.55 0.5 Nkhanh-TKy 1.8 0.25 3 

15 TKy-Nga3CC 683 8.8 0.45 0.5 TKy-Nga3CC 1.72 0.25 11 

16 Dua-DLuong 442 2.2 0.6 0.5 Dua-DLuong 1.6 0.25 5 

17 ThacMuoi 847 10.9 0.46 0.5 Dluong-Giang 1.65 0.25 3 

18 TM-Th.Tien 245 1.5 0.45 0.5 TM-Th.Tien 1.1 0.25 3 

19 SongTrai 194 3.9 0.45 0.5 Giang-Trai 1.76 0.25 2 

20 SongRo 129 1.1 0.50 0.5 Trai-Ro 1.8 0.25 2 

21 DL-YT 189 1.47 0.4 5 0.5 Ro-YThuong 1.8 0.25 1 
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Hình 3. Đường quá trình tính toán và thực đo tại Nghĩa Khánh, Dừa và Yên Thượng 

(Các trận lũ hiệu chỉnh, kiểm định và thử nghiệm) 

 

Nhận xét: Quá trình lưu lượng thực đo và tính toán khi hiệu chỉnh, kiểm định 

và thử nghiệm khá phù hợp nhau, hệ số Nash đạt được khá cao dao động trong 

khoảng từ 0.78-0.82, trừ trường hợp kiểm định tại Yên Thượng; thời gian, độ lớn 

đỉnh lũ giữa thực đo và tính toán chênh lệch ít; trận lũ kiểm định được chọn có nhiều 

đỉnh nhưng quá trình giữa thực đo và tính toán khá phù hợp. Vì vậy, bộ thông số tại 

bảng 4, có thể được sử dụng để tính toán mô phỏng lũ cho lưu vực sông Cả, tính từ 

trạm thuỷ văn Yên Thượng trở lên. 

3.3. Tính toán tối ưu xả lũ  

Hệ thống hồ chứa được đưa vào tính toán gồm: Bản Vẽ, Bản Mồng và Thác 

Muối; trận lũ được đưa vào tính toán tối ưu xả lũ từ 17/9 – 02/10/1978. Đây là trận 

lũ lịch sử xảy ra trên sông Cả và gây nhiều thiệt hại. Trận lũ này được chọn để xây 

dựng các phương án phòng chống lũ cho hệ thống sông Cả. 
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Bảng 5. Các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên hệ thống sông Cả đưa vào tính toán  

Thông số Bản Vẽ 
Bản 

Mồng 

Thác 

Muối 

Diện tích lưu vực: Flv (km2) 8.760 2.785 813 

Ngưỡng tràn (m) 188.5 63.6 50.0 

Mực nước trước lũ: MN trước lũ (m) 200 66.6 53.0 

Mực nước dâng bình thường: MNDBT (m) 200 76.4 61.0 

Mực nước chết: MNC (m) 145 71.0 44.0 

Mực nước dâng gia cường: MNDGC (m) 203 84.1 62.8 

Dung tích toàn bộ hồ: Wtoànbộ(106 m3) 1.700 752.5 425.5 

Dung tích hữu ích hồ Whữu ích(106 m3) 1.135 477.5 280.5 

Dung tích chết hồ WC(106 m3) 565 275 145 

Dung tích phòng lũ hồ WPhòngLũ(106 m3) 300 305 245 

Kết quả tính toán được thể hiện tại hình 4, 5 và 6. 

  

Hình 4. Quá trình xả lũ và mực nước tại hồ Bản Mồng 

  

Hình 5. Quá trình xả lũ và mực nước tại hồ Thác Muối 
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Hình 6. Quá trình xả lũ và mực nước tại hồ Bản Vẽ 

Quá trình cắt lũ ở các điểm khống chế thể hiện tại hình 7, 8 và 9. 

  

Hình 7. Quá trình Q~t tại Nghĩa Khánh khi chưa có và có hồ chứa 

  

Hình 8. Quá trình Q~t tại Dừa khi chưa có và có hồ chứa 
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Hình 9. Quá trình Q~t tại Yên Thượng khi chưa có và có hồ chứa 

 

Ghi chú: Trận lũ tháng 9/1978 trên sông Cả đã gây vỡ nhiều đoạn đê từ Đô 

Lương đến Hưng Nguyên nên lưu lượng thực đo tại Yên Thượng nhỏ hơn so với hoàn 

nguyên. Kết quả tính toán đỉnh lũ tại Yên Thượng (hình 8) xấp xỉ với kết quả hoàn 

nguyên lũ tháng 9/1978 trên sông Cả [2]. 

Với trận lũ tháng 9/1978, khi mực nước trước lũ như bảng 5 khả năng cắt lũ của 

3 hồ chứa: Bản Vẽ, Bản Mồng và Thác Muối như bảng 6. Khả năng cắt lũ của hồ Bản 

Vẽ có hạn vì sau ngày 01/9 hằng năm, có cho phép tích nước lên cao trình 200m, khi 

đó không còn dung tích phòng lũ nữa. 

Bảng 6. Kết quả cắt lũ tại các điểm khống chế 

Đại lượng Nghĩa Khánh Dừa Yên Thượng 

Lưu lượng (m3/s) 4.020-2.510=1.510 10.000-8.890=1.110 13.500-10.200=3300 

Mực nước (m) 40.55-38.61=1.52 24.87-24.66=0.21 13.34-11.82=1.52 

4. Kết luận 

- Thử nghiệm trên lưu vực sông Cả cho thấy mô hình TL đã mô phỏng khá tốt 

một hệ thống sông gồm: lưu vực bộ phận, nút nhập lưu lượng trực tiếp, đoạn sông, 

nhập lưu và hồ chứa. Thời gian tính toán tối ưu xả lũ của hệ thống hồ chứa gồm 3 hồ 

chứa và 150 thời đoạn xả lũ (150 giờ) rất nhanh (không đến 1 phút). Mô hình rất linh 

hoạt trong việc điều chỉnh sự ảnh hưởng của từng hồ chứa, từng vị trí khống chế đến 

quá trình xả lũ thông qua các hệ số thành phần của hàm mực tiêu. 

- Mô hình TL có thể sử dụng cho công tác dự báo phục vụ vận hành liên hồ chứa 

trên sông Cả và các lưu vực sông khác không ảnh hưởng triều. 
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Ứng dụng mô hình ROMS 3D trong dự báo Hải văn tại Đài Khí tượng Thủy văn 

khu vực Bắc Trung Bộ 

Trần Thị Thu Hiền1, Lars R.Hole2 
1Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ 

2Viện Khí tượng Nauy 

 

Trong nghiên cứu này, mô hình ROMS 3D được xây dựng cho điều kiện Việt 

Nam được Viện khí tượng Nauy thiết kế và phát triển, sản phẩm này nhằm hồ trợ Việt 

Nam trong việc dự báo, cảnh báo Hải văn trên biển; từ đó áp dụng mô hình ROMS 3D 

để dự báo hải văn (dòng chảy, mực nước dâng và thủy triều) chi tiết cho khu vực Bắc 

Trung Bộ. Kết quả ban đầu được đánh giá khả năng và triển vọng áp dụng mô hình 

vào dự báo tác nghiệp hàng ngày tại khu vực Bắc Trung Bộ. 

1. Mở đầu 

Khu vực Bắc Trung Bộ là nơi có tiềm năng to lớn trong phát triển kinh tế, làm 

giàu từ biển. Đây là khu vực có điều kiện rất thuận lợi cho việc phát triển ngành giao 

thông đường thuỷ, đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, du lịch, khai thác dầu khí, khoáng 

sản biển,… Dọc bờ biển đã và đang xây dựng các khu du lịch lớn, tạo điều kiện cho sự 

giao lưu kinh tế, văn hoá, khoa học công nghệ. Tuy nhiên, dải ven biển là nơi thường 

xuyên hứng chịu nhiều thảm họa về khí tượng tự nhiên như lũ lụt, bão biển với gió to, 

sóng lớn cũng như sự kết hợp của bão và thủy triều làm mực nước dâng cao gây xói 

lở, tràn nước dẫn tới hậu quả vỡ đê, ngập lụt cho dải đồng bằng ven biển, cản trở phát 

triển kinh tế xã hội dải ven biển. Vì vậy, việc dự báo các yếu tố hải văn tại khu vực rất 

cần thiết và có vai trò quan trọng trong định hướng phát triển KT-XH của các tỉnh ven 

biển Bắc Trung Bộ. 

Theo chức năng nhiệm vụ được quy định và theo quyết định phân cấp dự báo 

của Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ ngoài việc có trách nhiệm thực hiện, tổ chức 

quan trắc và truyền số liệu khí tượng, thủy văn và hải văn còn cho chức năng dự báo 

khí tượng, thủy văn và hải văn cho khu vực. Tuy nhiên hiện nay, công tác dự báo hải 

văn tại Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ vẫn còn mang tính chủ quan, chủ yếu dựa 

vào kinh nghiệm của dự báo viên, tham khảo các thông tin của Trung tâm Dự báo 

KTTV Trung ương và các sản phẩm dự báo của nước ngoài trên internet; chưa có một 

công cụ dự báo nào đảm bảo dự báo chi tiết cho khu vực. Vì vậy, cần thiết phải có một 

công nghệ, phương pháp để dự báo hải văn cho khu vực, đảm bảo tính cập nhật, liên 

tục, đáp ứng nhu cầu tác nghiệp của cơ quan, đơn vị; từ đó áp dụng mô hình ROMS 

3D để dự báo hải văn (dòng chảy, mực nước dâng và thủy triều) chi tiết cho khu vực 

Bắc Trung Bộ. Kết quả ban đầu được đánh giá khả năng và triển vọng áp dụng mô hình 

vào dự báo tác nghiệp hàng ngày tại khu vực Bắc Trung Bộ. 
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2. Vị trí địa lý 

2.1. Vùng biển dự báo hải văn khu vực Bắc Trung Bộ 

- Phạm vi vùng biển Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. 

- Phía bắc giáp vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ. 

- Phía tây giáp vùng đất liền các tỉnh Thanh Hóa. 

- Phía đông giáp vùng biển Bắc Biển Đông. 

- Phía nam giáp vùng biển Nghệ An đến Hà Tĩnh. 

 

Hình 1. Vị trí vùng Dự báo hải văn khu vực Bắc Trung Bộ 

 

2.2. Vị trí một số trạm hải văn trên khu vực biển Bắc Trung Bộ 

Bảng 1. Vị trí các trạm hải văn 

TT Điểm 
Tọa độ 

Kinh độ Vĩ độ 

1 Sầm Sơn 105.54°E 19.45°N 

2 Hòn Ngư 105.46°E 18.48°N 

3 Hoành Sơn 106.28°E 17.59°N 
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3. ROMS 3D 

3.1. Giới thiệu về mô hình 

Mô hình Roms 3D do viện khí tượng Nauy thiết kế và phát triển, được chuyển 

giao cho Việt Nam vào năm 2018, do chính phủ Nauy tài trợ. Sản phẩm này nhằm  

mục đích hỗ trợ Việt Nam trong việc dự báo, cảnh báo Hải văn trên biển  

Các sản phẩm của mô hình Roms 3D: 

+ Mực nước (thủy triều + nước dâng) + dòng chảy có triều 

+ Nước dâng + dòng chảy không thủy triều 

+ Thủy Triều 

3.2. Cấu trúc mô hình 

a) Giao diện 

+ Thư mục Atm lưu các file download, số liệu khí tượng đầu vào cho mô hình 

như gió, áp, nhiệt độ không khí, độ ẩm, mưa,.... 

+ Thư mục Initial_Boundary chứa các download, số liệu hải văn, các file tạo 

kiện biên và kiện ban đầu cho mô hình như nhiệt độ nước biển, độ cao mặt biển, độ 

mặn, dòng chảy ba chiều. 

+ Thư mục Build và file oceanm là thư mục và file chạy của mô hình, hai cái 

này có thể xóa đi nếu muốn, khi chạy nó sẽ tạo lại. 

+ Thư mục Include chứa file mô tả, thiết kế của mô hình điều kiện tính toán 

ban đầu của mô hình như dùng lượng mưa, dùng thủy triều, lực Coriolis ... . File 

này dùng để chỉnh thiết lập sản phẩm đầu ra của mô hình, nếu mặc định là nó sẽ 

chạy đầy đủ nhất và cho ra sản phẩm Mực nước (thủy triều + nước dâng)  

+ Thư mục Roms_input-Output chứ các file đầu vào, kết quả của mô hình, 

file khai thác kết quả của mô hình. 

+ Thư mục OTPS2 chứa file thủy triều, nếu mô hình có dùng đến thủy triều, 

thì nó sẽ vào trong này lấy dữ liệu triều và ghép vào mô hình. 

+ Thư mục trunk là thư mục gốc ban đầu của mô hình roms tạo ra các file và 

folder chạy như build và oceanm. 

+ File 3DRoms_package_versions.py là file kiểm tra version của các thư viện 

xem đã cài đủ chưa, đưa ra bảng so sánh giữa yêu cầu và đã có trong máy hay chưa. 

+ File build_vietnam3d.bash file này là file chạy gốc, dùng để tạo ra các file 

và folder chạy khác như build và oceanM. 

+ File prepareInputFile.py là file chuẩn bị chạy mô hình. Có nhiều file tạo 

điều kiện biên, ban đầu cho mô hình, nhưng file này là chuẩn bị thời gian cho mô 

hình, và vài thiết lập khác. Chạy file này sẽ cập nhập thời gian cho file vietnam3d.in, 

đây là file đầu vào của mô hình. 
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+ File vietnam3d.in là phải thiết lập bước thời gian tính toán, thời gian cho ra 

sản phẩm. 

+ File vietnam3d.log là file ghi thông tin về quá trình chạy. Nhìn vào đây có 

thể biết mô hình chạy đến đoạn nào, lỗi gì. 

b) Control 

- Lệnh chạy: 

vietadm@vietpc1810-02:~/Documents/roms_vietnam3d$./ROMS_OP.bash 

- Thiết lập: thời gian bắt đầu chạy mô hình, số ngày tính toán dự báo . 

- Trong khi chạy lệnh này mô hình sẽ làm những việc sau: 

+ Tải dữ liệu khí tượng:  

ATM/get_atmo_data.sh vietnam_atmos_20190303_12.nc 

+ Chuyển dữ liệu làm đầu cho mô hình bao gồm gió, áp, nhiệt, ẩm, mây, mưa:  

Initial_Boundary/Initial_modification.bash: 

ROMS_input-output/vietnam3d_atm.nc 

+ Tải dữ liệu hải dương:  

Initial_Boundary/python get_cmems_daily_forecast.py 

+ Chuyển dữ liệu làm điều kiện biên và điều kiện ban đầu cho mô hình, bao 

gồm điều kiện ban đầu mực nước, dòng chảy ba chiều, nhiệt độ, độ mặn: 

Initial_Boundary/Initial_modification.bash: 

ROMS_input output/vietnam3d_bry.nc,vietnam3d_ini.nc. 

+ Chuẩn bị chạy mô hình. File prepareInputFile.py tạo file đầu vào cho mô 

hình. 

+ Chạy mô hình, ghi ra file vietnam3d.log. 

c) Input 

- Dữ liệu khí tượng: ATM/vietnam_atmos_20190305_12.nc, số liệu khí tượng 

đầu vào cho mô hình như gió, áp, nhiệt độ không khí, độ ẩm, mưa .....  

- Dữ liệu hải dương: Initial_Boundary/vietnam_ocean_20190305_12.nc, 

dòng chảy ba chiều, nhiệt độ, độ mặn 

d) Calculate 

- Tính toán khi dữ liệu đã được tải về, khóa các lệnh tải dữ liệu trong file 

ROMS_OP.bash 

+ Tắt Download dữ liệu khí tượng: 

## Download Atmo forcings and transform as neccesary  

#cd ${ROOT_FOLDER}/Atm 

mailto:vietadm@vietpc1810-02:~/Documents/roms_vietnam3d$./ROMS_OP.bash
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#./get_atmo_data.sh $SYEAR $SMONTH $SDAY

 $ROMS_ATM_FILENAME $ROMS_INPUT_FOLDER 

+ Tắt Download dữ liệu hải dương: 

## Download Ocean state and forecast 

#cd ${ROOT_FOLDER}/Initial_Boundary 

#python get_cmems_daily_forecast.py $SYEAR $SMONTH $SDAY $SIM_DAYS 

- Tính toán khi dữ liệu quá khứ 

Trong file ROMS_OP.bash, sua ngay thang nam SYEAR=2018 #`date '+%Y' -

d "-1 day"` SMONTH=12 #`date '+%m' -d "-1 day"` SDAY=26 #`date '+%d' -d "-1 

day"` 

Copy dữ liệu khí tượng vào thư mục Atm, và khóa lệnh tải dữ liệu, vì trên server 

ko có dữ liệu. Dự liệu lưu trên server thường 1-2 ngày. 

Chạy file ROMS_OP.bash như bình thường 

- Tính toán theo bước chạy thời gian tính toán, thời gian có sản phẩm tác nghiệp 

+Vào file vietnam3d.in, sửa dòng 195, DT== 30, 40…, 60. Thời gian càng lớn 

thì thời gian chạy mô hình càng nhanh, tuy nhiên độ ổn định tính toán của mô hình sẽ 

giảm 

+Time-Stepping parameters. 

! Time-Stepping parameters. 

NTIMES == 14400 ! 5 days at DT=30 seconds 

DT == 30 

NDTFAST == 30 

- Tính toán theo kết quả đầu ra theo 1h, 2h… nh, công thức tính nh, NHIS= 

nh*3600/DT, vd kq tính toán 2h, NHIS= 2*3600/30 

! Output history, quicksave, average, and diagnostic files parameters. LDEFOUT == T 

NHIS == 120 ! Every 3 hours at DT=60sec 

e) Output 

- Vận tốc dòng chảy mặt có triều và không triều dạng hình ảnh 

- Mực nước (nước dâng+thủy triều) dạng text 

- Nước dâng dạng text 

3.3. Khai thác các sản phẩm từ mô hình 

a) khai thác vận tốc dòng chảy mặt 

- Tên file cureen3d.py 

- Thời gian trích số liệu 
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time2 = num2date(time[:]+25200,time.units) # +25200 giờ địa phương ntime2 = 

len(time) 

ntime1 = 24 # trích chọn thời điểm dự báo cách 24h 

dt = 6 # trích chọn thời gian bội số NHIS, vd NHIS là 2 giờ thì dt =2,4,6... 

- Thời gian trích tọa độ vùng 

m = Basemap(llcrnrlat=13,urcrnrlat=18, llcrnrlon=106,urcrnrlon=112, resolution='h') 

- Thang màu vận tốc dòng chảy 

cf = m.contourf(x2,y2,w10,levels = np.arange(0,1.0,0.2), extend='both') 

- Tên tiêu đề đồ thị 

# bar title cbar.ax.set_title('Velocit m/s]')  

# title 

fig.suptitle('Surface Currents at '+time2[t2].strftime("%d-%m-%Y %H"), 

fontsize=18, fontweight='bold') 

#file name 

plt.savefig("Currents"+time2[t2].strftime("%Y%m%d_%Hh00")+'.png',dpi=100,face

color='white') 

b) Khai thác mực nước dâng 

- Tên file get_zeta_data.py 

- Các biến khai báo 

#MAIN STATIONS vị trí điểm dự báo lat_s=[19.45,18.45,18.0]  

# Kinh độ lon_s=[106.30,106.0,107.0]  

# Vĩ độ 

name=['SamSon','DaoMat','HoanhSon']  

# Tên vị trí điểm dự báo  

# Read roms output: 

nc = Dataset('vietnam3d_his.nc')  

# file kết quả time = nc.variables['ocean_time'] 

time2 = num2date(time[:]+25200,time.units)  

#+25200 giờ địa phương 

c) thác dự tính triều 

- Tên file tides.py. 

- Các biến khai báo. 

NumDays=7 # số ngày dự báo 
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startDate = datetime.date.today() - datetime.timedelta(1) # ngày bắt đầu từ thời gian 

thực hiện tại #startDate = datetime.datetime(2018,11,12) # ngày bắt đầu từ một ngày 

bất kỳ. 

endDate = startDate + datetime.timedelta(numDays) # ngày kết thúc ## HonNgu 

#tên vị trí trạm dự báo 

Lat = 20.667 # kinh độ Lon = 106.817 # vĩ độ 

4. Các kết quả ứng dụng mô hình ROMS 3D tại Đài Khu vực Bắc Trung Bộ 

Sản phẩm dự báo có tối đa là 9 ngày. Sản phẩm vận tốc dòng chảy mặt và nước 

dâng ở dạng ảnh (.png), dạng text (.txt), dạng đồ thị (.png) 

a) Vận tốc dòng chảy mặt 

Sản phẩm dòng chảy mặt  ở khu vực Bắc Trung Bộ  ở dạng ảnh từng giờ một, 

hoặc có thể là vận tốc dòng chảy tầng mặt lớn nhất của thời hạn mà mình dự báo. 

 

Hình 2. Dự báo Vận tốc dòng chảy mặt tại thời điểm 11h 15/08/2019 

 

Hình 3. Dự báo vận tốc dòng chảy lớn nhất tầng mặt từ ngày 08/8-16/8/2019 
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b) Mực nước dâng 

 

Hình 4. Dự báo mực nước dâng dự báo từ ngày 29/08/2019_19h đến 03/09/2019_19h ở 

dạng text. 

 

Hình 5. Dự báo mực nước dâng dự báo từ ngày 29/08/2019_19h đến 03/09/2019_19h ở 

dạng đồ thị ảnh. 

 

Áp dụng với bão số 4  (Bão Podul) từ ngày 29/8 – 03/9/2019 cho kết  quả tương 

đối chính xác và độ tin cậy khá cao khi so sánh kết quả dự báo của mô hình với số liệu 

quan trắc. 
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Hình 6. Đường đi của bão số 4 

 

Hình 7. So sánh quan trắc và dự báo mực nước tại trạm Hòn Ngư  

của cơn bão số 4 

 

Hình 8. So sánh quan trắc và dự báo mực nước tại trạm Cửa Hội  

của cơn bão số 4 
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c. Dự tính triều 

Dự báo triều bằng mô hình Rom 3d đã được dự báo từ năm 2015 đến năm 2045 

chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn 2015-2018 để kiểm định kết quả dự báo; giai đoạn 2019 

kiểm định với các công cụ dự báo triều khác; giai đoạn 2019 -2045 dự tính phục vụ dự 

báo triều trên khu vực Bắc Trung Bộ 

Kiểm định dự báo triều của Rom3d giai đoạn 2015-2018 tại  trạm Hòn Ngư 

Bảng 2. Kiểm định dự báo triều bằng mô hình Rom3d tại trạm Hòn Ngư 

Năm  Hệ số tương quan giữa thực đo và dự báo tại trạm Hòn Ngư 

2016  0.93 

2017  0.94 

2018  0.89 

2019  0.89 

 

 

Hình 9. So sánh thực đo và dự báo tháng 5/2016 tại trạm Hòn Ngư 

 

Hình 10. So sánh thực đo và dự báo tháng 5/2017 tại trạm Hòn Ngư 
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Hình 11. So sánh thực đo và dự báo tháng 5/2018 tại trạm Hòn Ngư 

 

Hình 12. So sánh thực đo và dự báo tháng 5/2019 tại trạm Hòn Ngư 

Kết luận: Dựa vào hệ số tương quan giữa yếu tố thực đo và dự báo triều bằng 

Roms 3d cho thấy giá trị này tại trạm đạt từ 85-93%. Các chỉ số này trên 70% cho 

thấy kết quả dự báo về pha, tính chất triều có sự tương quan rất cao, về trị số vẫn 

còn khoảng lệch tương đối vì mực nước quan trắc tại trạm là mực nước tổng hợp, 

tuy nhiên chọn chuỗi số liệu từ tháng 4 đến tháng 7 là thời gian mực nước tại các 

trạm ảnh hưởng chủ yếu bởi thủy triều để có thể kiểm định tốt cho mô hình 

Với kết quả kiểm định mô hình với thực đo cho ta thấy mô hình Roms 3d dự 

báo triều có sự tương quan rất cao về pha, tính chất triều, trị số có khoảng lệch tương 

đối nhỏ. Mô hình có thể áp dụng tốt trong việc dự báo triều vùng biển khu vực Bắc 

Trung Bộ. 

5. Kết luận và kiến nghị 

Mô hình Roms 3d đang được chạy và sử dụng trong dự báo Hải văn khu vực 

Bắc Trung Bộ. Thời gian chạy tác nghiệp từ tháng 11/2018 đến nay cho thấy mô 

hình chạy ổn định kết quả dự báo sát và phù hợp với thực tế.  
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Số liệu quan trắc các trạm Hải văn vẫn còn hạn chế, mật độ trạm ít, số liệu 

quan trắc thủ công bằng mắt thường định tính gây khó khăn trong việc đánh giá và 

kiểm định mô hình. 

Vận hành và khai thác vẫn cần hoàn thiện hơn để sử dụng tối ưu các sản phẩm. 

việc cài đặt vẫn chưa được hoàn thiện. Các dự báo viên cần nghiên cứu lập trình mã 

nguồn mở trên mô hình để sẵn sàng chủ động làm chủ hệ thống, khai thác sản phẩm.  
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VI. BÁO CÁO HỘI THẢO KHOA HỌC-ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY 

VĂN KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ 
Xây dựng bản đồ nguy cơ lũ quét theo kịch bản mưa tai tại thành phố Đà Nẵng 

Phạm Văn Chiến, Phùng Hồng Long, Nguyễn Thế Long 

1. Đặt vấn đề 

Lũ quét là một dạng thiên tai đặc thù xảy ra chủ yếu ở vùng núi và có thể ở trung 

du trên các lưu vực nhỏ hoặc rất nhỏ. Loại lũ này thường hình thành từ mưa với cường 

độ lớn, xảy ra trong thời gian ngắn, dòng chảy tập trung nhanh, cuốn theo bùn, đá… 

có sức tàn phá rất mạnh.  

Đà Nẵng là một địa phương đã từng xuất hiện lũ quét, điển hình là trận lũ quét 

xảy ra trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 1999 đã gây ra nhiều thiệt hại. 

Việc cảnh báo, dự báo được lũ quét là một việc hết sức khó khăn. Với yêu cầu 

ngày càng cao trong công tác cảnh báo, dự báo, việc xác định được những vùng có 

nguy cơ xảy ra lũ quét là hết sức quan trọng, giúp cho việc ra quyết định, cảnh báo, dự 

báo khả năng xuất hiện lũ quét được nhanh chóng hơn.  

2. Giới thiệu vùng nghiên cứu  

2.1. Địa lý tự nhiên 

Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương tổng diện tích tự nhiên của Đà 

Nẵng là 1256.24 km2.  

Địa hình Đà Nẵng khá phức tạp, phần lớn diện tích là đồi núi, với những dãy núi 

chạy dài ra sát biển, có độ cao trên 1.000m, phía bắc là dãy Bạch Mã với đèo Hải Vân 

hiểm trở, ngăn cách với tỉnh Thừa thiên Huế. Phía tây là dãy Trường Sơn thuộc địa 

phận Đà Nẵng với những khối núi cao, có độ cao trên 1000m, điển hình là núi Mang 

(1708m), núi Bà Nà (1482m), núi Cà Nhong,... 

Núi cao và dốc, tập trung thành vùng lớn ở phía bắc và tây kéo đến tây nam thấp 

dần về phía đông tạo nên thành phố Đà Nẵng như là một vùng bán thung lũng.  

 

Hình 1. Bản đồ địa hình Đà Nẵng phần đất liền 
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2.2. Địa hình đất liền thành phố Đà Nẵng 

Địa hình thành phố Đà Nẵng khá đa dạng, vừa có đồng bằng vừa có núi, một bên 

là đèo Hải Vân với những dãy núi cao, một bên là bán đảo Sơn Trà. Vùng núi cao và 

dốc tập trung ở phía tây và tây bắc, từ đây có nhiều dãy núi chạy dài ra biển, một số 

đồi thấp xen kẽ vùng đồng bằng ven biển hẹp. Địa hình đồi núi chiếm diện tích lớn, độ 

cao khoảng từ 700 - 1.500m, độ dốc lớn (>40 %). 

 

Hình 2. Mô hình độ cao địa hình TP Đà Nẵng- phần đất liền 

2.3. Thảm phủ rừng 

Rừng tự nhiên của Đà Nẵng thuộc kiểu rừng kín xanh, mưa ẩm nhiệt đới núi 

thấp và á nhiệt đới núi cao, trong đó rừng mưa nhiệt đới núi thấp chiếm phần lớn 

diện tích. Rừng tự nhiên ở Đà Nẵng chủ yếu được phân bố trên vùng địa hình cao 

như Sơn Trà và vùng núi phía tây của thành phố. 

Rừng trồng chủ yếu là loại cây gỗ nhập nội thích nghi trồng ở vùng đồi như 

Bạch đàn, Keo, Thông.  

2.4. Sông ngòi 

Các sông thuộc thành phố chủ yếu là các sông thuộc hạ lưu hệ thống sông Vu 

Gia-Thu Bồn, chỉ có lưu vực sông Cu Đê và Tuý Loan là có lưu vực nằm trọn trong 

địa phận của TP Đà Nẵng. Hai sông này có nhiều phụ lưu nhỏ, bắt nguồn từ vùng 

núi cao của thành phố, đây cũng chính là các sông có nguy cơ xảy ra lũ quét chủ 

yếu trên địa bàn thành phố. 

3. Xây dựng bản đồ nguy cơ lũ quét theo kịch bản mưa 

3.1. Cơ sở xây dựng bản đồ nguy cơ lũ quét  

Việc nghiên cứu cảnh báo lũ quét là rất quan trọng và việc xác định loại hình 

của lũ dễ dàng hơn xác định phạm vi chịu ảnh hưởng của lũ. Từ quan điểm hệ thống 

có thể nhận xét: Lũ quét là một hệ thống mở nhiều nhân tố, trong hệ thống đó dòng lũ 
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quét được xem như kết quả hoạt động của toàn bộ hệ thống. Trong hệ thống này có rất 

nhiều nhân tố thành phần. Mức độ phá hoại của dòng lũ (độ mạnh, độ nguy hiểm) được 

đặc trưng bằng động năng của nó P = mv2/2 (P: động năng của dòng lũ; m: tỷ trọng của 

dòng chảy [tấn/m3]; v: vận tốc dòng chảy [m/s]). Các yếu tố chi phối độ mạnh của 

dòng lũ đó là: Lượng mưa, độ dốc lòng sông, độ dốc sườn, vật liệu bở rời và liên kết 

yếu gồm tích đọng do lũ, lũ quét - lũ bùn đá cũ, chiều dày, kiểu vỏ phong hoá và lớp 

phủ thực vật,... 

Đối với TP Đà Nẵng, chúng tôi xây dựng các kịch bản mưa do lũ quét như sau: 

Kịch bản 1: Lũ quét do mưa với lượng mưa từ 100- 200mm trong 24 giờ; 

Kịch bản: Lũ quét do mưa với lượng mưa từ 200- 500mm trong 24 giờ; 

Kịch bản 3: Lũ quét do mưa với lượng mưa trên 500mm trong 24 giờ; 

3.2. Phương pháp xây dựng bản đồ nguy cơ lũ quét 

3.2.1. Lập bản đồ phân vùng độ dốc địa hình lưu vực sông 

- Căn cứ kết quả khảo sát, đo đạc, tiến hành lập bản đồ phân bố độ dốc bề mặt 

địa hình cho các lưu vực sông trên bản đồ tỷ lệ 1:50.000 và phân thành 5 cấp tùy theo 

mức độ phân bố. 

- So sánh, đánh giá mức độ chính xác giữa bản đồ phân bố độ dốc địa hình từ 

giải giải đoán ảnh vệ tinh để chọn kết quả phù hợp. 

Tổng hợp phân loại độ dốc địa hình thành 5 cấp như bảng dưới đây: 

Bảng 1. Phân cấp độ dốc địa hình lưu vực sông (BS) 

Cấp Ký hiệu Độ dốc (độ o) Ghi chú 

I BS1 BS≥ 45 Rất cao 

II BS2 35≤ BS<45 Cao 

III BS3 25≤BS<35 Trung bình 

IV BS4 12≤ BS<25 Thấp 

V BS5 BS<12 Rất thấp 
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Hình 3. Bản đồ phân cấp độ dốc địa hình 

3.2.2. Lập bản đồ phân vùng modun dòng chảy đỉnh lũ cho các lưu vực sông, tỷ 

lệ 1:50.000 

- Tính toán dòng chảy lớn nhất cho chuỗi dòng chảy cho mỗi lưu vực sông theo 

các kịch bản: 

Kịch bản 1: Lượng mưa từ 100- 200mm trong 24 giờ; 

Kịch bản 2: Lượng mưa từ 200- 500mm trong 24 giờ; 

Kịch bản 3: Lượng mưa trên 500mm trong 24 giờ. 

- Lập bản đồ phân vùng nguy modun dòng chảy: 

 

Hình 4. Bản đồ phân vùng modun dòng chảy theo kịch bản 1 
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Hình 5. Bản đồ phân vùng modun dòng chảy theo kịch bản 2 

 

Hình 6. Bản đồ phân vùng modun dòng chảy theo kịch bản 3 

3.2.3. Xây dựng bản đồ nguy cơ xói mòn đất cho các lưu vực sông 

a) Phân cấp loại đất  

Căn cứ vào đặc điểm thạch học, vào mối quan hệ giữa đất và đá mẹ hình thành 

nên đất, Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp chia các loại đất đồi núi của vùng 
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núi Việt Nam ra các nhóm có nguy cơ xói mòn thành 5 cấp theo mức độ từ cao xuống 

thấp (từ G1 đến G5) như sau: 

Bảng 2. Phân cấp đất theo nguy cơ xói mòn (G) 

Cấp Ký hiệu Nguy cơ xói mòn 

I G1 Rất cao 

II G2 Cao 

III G3 Trung bình 

IV G4 Thấp 

V G5 Rất thấp 

b) Lập bản đồ phân vùng nguy cơ xói mòn đất:  

Căn cứ bản đồ đất tiến hành lập bản đồ phân vùng nguy cơ xói mòn đất theo 5 

cấp cho các lưu vực sông trên bản đồ số tỷ lệ 1:50.000. 

 

Hình 7. Bản đồ phân vùng nguy cơ xói mòn đất 

3.2.4. Xây dựng bản đồ phân vùng khả năng phòng hộ của lớp thảm phủ cho lưu 

vực sông, tỷ lệ 1:50.000 

a) Phân nhóm phòng hộ của rừng theo mức độ từ thấp đến cao: 

 Qua các kết quả nghiên cứu về vai trò phòng hộ nguồn nước của các loại rừng 

khác nhau ở trên, Viện Điều tra Quy hoạch Rừng, Bộ NN&PTNT phân chia khả năng 

phòng hộ của các loại thảm thực vật vùng núi Việt Nam như sau: Nhóm T1: Không 
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che phủ; nhóm T2: Rất kém; nhóm T3: Khả năng phòng hộ kém; nhóm T4: Khả năng 

phòng hộ tốt; nhóm T5: Khả năng phòng hộ rất tốt. 

b) Lập bản đồ phân vùng khả năng phòng hộ của lớp phủ theo 5 cấp cho các lưu 

vực sông trên bản đồ số tỷ lệ 1:50.000. 

Bảng 3. Phân cấp khả năng phòng hộ của lớp phủ  

Cấp Ký hiệu Khả năng phòng hộ 

I T1 Không tham gia 

II T2 Rất kém 

III T3 Kém  

IV T4 Tốt 

V T5 Rất tốt 

 

Hình 8. Bản đồ phân vùng khả năng phòng hộ của lớp phủ 

3.2.5. Xây dựng bản đồ phân vùng khả năng trữ nước cho các lưu vực sông, tỷ 

lệ 1:50.000  

a) Phân nhóm theo khả năng trữ nước của thảm phủ từ bản đồ sử dụng đất theo 

5 nhóm: Nhóm 1: LU 1 - Không thấm nước; nhóm 2: LU 2- Rất kém; nhóm 3: LU 3- 

Kém; nhóm 4: LU 4-Tốt; nhóm 5: LU 5- Rất tốt. 
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b) Căn cứ vào các loại thực phủ trên bề mặt từ bản đồ sử dụng đất tiến hành phân 

loại sử dụng đất tùy theo tính chất sử dụng thành 5 cấp như bảng sau: 

Bảng 4. Phân cấp sử dụng đất 

Cấp Ký hiệu Khả năng trữ nước 

I LU1 Không thấm nước 

II LU2 Rất kém 

III LU3 Kém 

IV LU4 Tốt 

V LU5 Rất tốt 

 

Hình 9. Bản đồ phân vùng khả năng trữ nước cho các lưu vực sông 

3.2.6. Tích hợp các bản đồ thành phần và lập bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét 

ứng với các cấp đội rủi ro thiên tai, tỷ lệ 1:50.000 

a) Phân tích chọn các nhân tố chủ yếu gây lũ quét cho từng lưu vực sông, căn cứ 

vào: 

Nguyên nhân hình thành lũ quét; diễn biến lũ quét; dạng lũ quét; phân tích tác 

động của con người đề hình thành lũ quét. 

b) Phân tích chọn trọng số các nhân tố của từng nhân tố gây lũ quét theo các kịch 

bản mưa: 
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Phân tích các trận lũ quét thực tế đã xảy ra, tiến hành chọn trọng số các nhân tố 

chủ yếu gây lũ quét cho từng lưu vực sông, cụ thể: 

Trọng số nhân tố mưa; trọng số nhân tố dòng chảy (mô đun dòng chảy); trọng 

số nhân tố độ dốc (lưu vực, lòng sông); trọng số nhân tố đất; trọng số nhân tố lớp phủ; 

tác động của con người. 

c) Lập bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét theo kịch bản mưa: 

Sử dụng phương pháp phân tích nhân tố và GIS để lập bản đồ nguy cơ lũ quét 

theo các kịch bản trên cơ sở tích hợp các lớp bản đồ phân vùng các nhân tố thành phần: 

Bản đồ phân bố độ dốc địa hình; bản đồ phân vùng modun dòng chảy đỉnh lũ, 

theo trận mưa điển hình; bản đồ nguy cơ xói mòn đất theo lưu vực sông; bản đồ phân 

vùng khả năng phòng hộ của lớp thảm phủ; bản đồ phân vùng khả năng trữ nước. 

Bản đồ  phân vùng nguy cơ  lũ quét theo 5 cấp: 

Cấp 1: Nguy cơ rất cao; cấp 2: Nguy cơ cao; cấp 3: Nguy cơ trung bình; cấp 4: 

Nguy cơ thấp; cấp 5: Ít có khả năng xảy ra. 

3.3. Kết quả xây dựng bản đồ nguy cơ lũ quét 

Sử dụng phương pháp thống kê tổng hợp, tính toán thuỷ văn và bộ công cụ 

HECGEO-HMS trong ArcGis để xác định quá trình mưa thiết kế, phân chia lưu vực, 

xác định các thông số lưu vực, lòng sông. Quá trình thực hiện gồm các bước như sau: 

Bước 1: Phân chia lưu vực bộ phận khu vực miền núi, các thông số về diện tích, 

độ dốc, các thông số của mô hình thuỷ văn HMS. 

Bước 2: Xác định mạng lưới sông suối, các thông số lòng sông: Độ dốc, các 

thông số thuỷ văn. 

Bước 3: Xây dựng trận mưa điển hình theo các kịch bản mưa. 

Trận mưa được xác định là trận mưa có tổng lượng mưa trong 24 giờ: 100- 

200mm; 200- 500mm và trên 500mm và có cường độ mưa liên tục trong 3 giờ lớn nhất; 

Bước 4: Chạy mô hình HEC-HMS theo quá trình mưa điển hình để xác định mô 

đun đỉnh lũ. 

Bước 5: Chồng ghép các lớp dữ liệu về các thông số lưu vực, lòng sông, thông 

số mô đun đỉnh lũ và các thông số về thảm phủ rừng, địa chất,.... 

Bước 6: Tính toán trọng số của các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành lũ quét 

theo phương pháp GIS. 

Bước 7: Thành lập các bản đồ đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng đến 

lũ ống, lũ quét (5 cấp độ nhạy cảm). 

Kết quả thực hiện là các bản đồ nguy cơ lũ quét theo các kịch bản dưới đây: 
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Hình 10. Bản đồ nguy cơ lũ quét ứng với kịch bản 1 cho thành phố Đà Nẵng-Phần đất liền 

 

 

Hình 11. Bản đồ nguy cơ lũ quét ứng với kịch bản 2 cho thành phố Đà Nẵng-Phần đất liền 
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Hình 12. Bản đồ nguy cơ lũ quét ứng với kịch bản 3 cho thành phố Đà Nẵng-Phần đất liền 

Tài liệu tham khảo 

1. Th.S Đinh Phùng Bảo (2009-2012) “Ứng dụng công nghệ GIS để xây dựng 

bản đồ chỉ huy phòng tránh lũ lụt tỉnh Quảng Nam”, Dự án cấp Nhà nước. 

2. Dự án “Điều tra, khảo sát, phân vùng và cảnh báo khả năng xuất hiện lũ quét 

ở miền núi Việt Nam - Giai đoạn I”, 2006-2009 cho khu vực miền núi phía Bắc và giai 

đoạn II “Điều tra, khảo sát, xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét khu vực Miền 

Trung, Tây Nguyên, và xây dựng hệ thống thí điểm phục vụ cảnh báo cho các địa 

phương có nguy cơ cao xảy ra lũ quét phục vụ công tác quy hoạch, chỉ đạo điều hành 

phòng tránh thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu”, 2015, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

3. Trần Thục , Trần Thanh Xuân và Hoàng Minh Tuyển (200), về hai trận lũ cuối 

năm 1999 ở miền Trung. 
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VII. BÁO CÁO HỘI THẢO KHOA HỌC-VIỆN KHOA HỌC KHÍ 

TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

Công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn tại Viện Khoa học Khí tượng 

Thủy văn và Biến đổi khí hậu và nhận định tình hình thiên tai trong năm 2020 

 

Công tác nghiên cứu phục vụ dự báo, cảnh báo các thiên tai khí tượng, thủy văn 

đang được chú trọng và ưu tiên trong thời gian qua tại Viện Khoa học Khí tượng Thủy 

văn và Biến đổi khí hậu (Viện KTTVBĐKH). Bài tham luận cung cấp thông tin về công 

tác nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và thực hiện nghiệp vụ công tác dự báo, cảnh báo 

khí tượng thủy văn tại Viện KTTVBĐKH và nhận định tóm tắt về tình hình thiên tai có 

nguồn gốc khí tượng thủy văn ở Việt Nam trong năm 2020.  

1. Công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của Viện Khoa học Khí 

tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu 

1.1. Dự báo thời tiết, xoáy thuận nhiệt đới và mưa lớn bằng mô hình số trị 

Viện KTTVBĐKH luôn thực hiện nghiêm túc công tác phối hợp, chia sẻ nghiệp 

vụ cảnh báo, dự báo thời tiết hàng ngày, áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lớn với Tổng cục 

Khí tượng Thủy văn (TC KTTV) theo Quyết định số 2050/QĐ-BTNMT ngày 

07/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các yêu cầu của Ban Chỉ 

huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

Các bản tin nghiệp vụ dự báo thời tiết, XTNĐ và mưa lớn tại Viện KTTVBĐKH 

được thực hiện bằng mô hình dự báo số trị quy mô vừa WRF (Weather Research and 

Forecasting) với hạn dự báo 72 giờ, cung cấp kết quả dự báo thời tiết điểm cho 63 

tỉnh/thành phố và lượng mưa tích lũy 6h cho 150 trạm trên phạm vi cả nước. Bản tin 

dự báo thời tiết hàng ngày được cung cấp trước 13 giờ hàng ngày; bản tin dự báo mưa 

lớn được cung cấp 2 lần/ngày (01h và 13h); bản tin dự báo XTNĐ được cung cấp 4 

lần/ngày (01; 07; 13 và 19h). Các mẫu bản tin thời tiết và XTNĐ được minh họa như 

trong Hình 1. Các bản tin trên được chia sẻ cho sẽ với TC KTTV và cập nhật lên trang 

chủ của Viện KTTVBĐKH tại địa chỉ: http://imh.ac.vn/ . Song song với việc hàng ngày 

thực hiện bản tin dự báo thời tiết, Viện KTTVBĐKH luôn theo dõi sát sao diễn biến 

khí quyển, các thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn.  

 

 

http://imh.ac.vn/
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Hình 1. Bản tin thời tiết (trái) và bản tin dự báo bão (phải) được công bố trên trang web 

của Viện KTTVBĐKH 

Trong năm 2019, Viện KTTVBĐKH đã thực hiện dự báo 116 bản tin mưa lớn, 

12 XTNĐ (8 cơn bão và 4 ATNĐ) với 160 bản tin XTNĐ và các bản tin dự báo thời 

tiết hàng ngày. Viện đã tham gia 10 buổi thảo luận trực tuyến về diễn biến tính hình 

mưa lớn, XTNĐ do TC KTTV tổ chức. 

Kết quả dự báo mưa lớn trong năm 2019: Viện KTTVBĐKH đã thực hiện 116 

bản tin mưa lớn, nhìn chung mô hình dự báo khá phù hợp trong một số trường hợp mưa 

lớn do không khí lạnh hoặc bão đổ bộ. Tuy nhiên, diễn biến mưa lớn được dự báo 

thường chậm pha hơn so với thực tế. Ngoài ra, đối với một số đợt mưa lớn bất thường 

(như đợt mưa do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3/WIPHA từ ngày 01-04/7/2019, đợt 

mưa từ 2 - 9/8/2019 do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam gây mưa kỉ lục tại Phú Quốc), 

mô hình dự báo lượng mưa thấp hơn đáng kể so với thực tế, một số điểm mưa lớn 

không dự báo được.  

Kết quả dự báo XTNĐ trong năm 2019: Trong năm 2019, Viện đã thực hiện dự 

báo 12 XTNĐ (8 cơn bão và 4 ATNĐ) với 160 bản tin XTNĐ đúng quy cách, yêu cầu 

và gửi đúng hạn tới Tổng cục KTTV. Nhìn chung, dự báo quỹ đạo của XTNĐ trong 

năm 2019 được đánh giá là khá tốt, đặc biệt với ATNĐ có quỹ đạo di chuyển phức tạp 

như KAJIKI. Tuy nhiên, tốc độ di chuyển của bão thường được dự báo chậm hơn so 

với thực tế. Về dự báo cường độ, mô hình dự báo yếu hơn so với thực tế ở hạn 24h và 

48 đối với đa số XTNĐ, và dự báo mạnh hơn thực tế ở hạn 72h.  

1.2. Thông báo và dự báo khí hậu  

Các bản tin “Thông báo và dự báo khí hậu” hàng tháng được chia sẻ cho TC 

KTTV, các đơn vị sử dụng qua email và cập nhật trên trang web của Viện. Nội dung 

chính của bản tin “Thông báo và dự báo khí hậu” bao gồm: (1) Trình bày chi tiết về 

diễn biến khí hậu trong 3 tháng đã qua; (2) Dự báo khí hậu mùa trong 3 tháng tiếp theo. 

Trong đó, nội dung trình bày về điều kiện khí hậu 3 tháng đã qua được thực hiện dựa 

trên bộ số liệu CLIM được Tổng cục KTTV cung cấp. Nội dung dự báo khí hậu mùa 



Tuyển tập Báo cáo Hội thảo toàn quốc về công tác dự báo KTTV năm 2020 

 

  164    Tổng cục Khí tượng Thủy văn 

 

được thực hiện dựa trên kết quả mô hình thống kê và tham khảo các mô hình động lực 

của Viện và tổng hợp các dự báo từ các Trung tâm trên thế giới. 

Cụ thể, trong năm 2019, Viện KTTVBĐKH đã thực hiện 12 bản tin Thông báo 

và Dự báo khí hậu. Các kết quả này được cập nhật hàng tháng trên trang web của Viện 

và gửi tới Lãnh đạo Bộ, Tổng cục KTTV, các Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn các địa phương nhằm phục vụ công tác quản lý và chỉ 

đạo sản xuất. Ngoài ra, Viện còn thực hiện các bản tin nhận định xu thế khí hậu và các 

hiện tượng cực đoan cho cả năm và được cập điều chỉnh sau từ 2 đến 3 tháng và các 

bản nhận định riêng về tình hình khô hạn. Cụ thể như: “Bản tin nhận định El Nino và 

xu thế khí hậu năm 2019”; “Nhận định nắng nóng và khô hạn năm 2019 ở Việt Nam”; 

“Tình trạng hán khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2019 và nhận định điều kiện 

khô hạn mùa Đông và mùa Xuân 2019/2020”. Các bản nhận định về xu thế khí hậu và 

các hiện tượng khí hậu cực đoan đều được đưa thông tin lên trang Web của Viện. 

1.3. Dự báo thủy văn, hải văn và cảnh báo lũ quét 

Dự báo lũ trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình: 

Trong năm 2019 Viện KTTVBĐKH đã thực hiện trực và thực hiện phát  93 bản 

tin hàng ngày trong mùa lũ, thời gian dự kiến 24h và 48h, yếu tố dự báo là lưu lượng, 

mực nước đến các hồ thủy điện trên thượng lưu (Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, 

Thác Bà), mực nước tại các trạm thủy văn: Hà Nội, Yên Bái, Phả Lại, Tuyên Quang. 

Kết quả cho thấy, với thời gian dự kiến 24 giờ có mức % đảm bảo lớn hơn so 

với kết quả dự báo thời gian dự kiến 48 giờ. Cụ thể, với thời gian dự kiến 24 giờ, đối 

với dự báo lưu lượng đến hồ thì mức đảm bảo dự báo lớn nhất trung bình đạt 70% lưu 

lượng đến hồ Tuyên Quang, 63% đối với hồ Huội Quảng; mức đảm bảo dự báo thấp 

nhất là 52% lưu lượng đến hồ Sơn La, 47% đến hồ Hòa Bình,.... Với thời gian dự kiến 

48 giờ, thì mức đảm bảo dự báo thấp hơn, mức đảm bảo dự báo lớn nhất 57% lưu lượng 

đến hồ Huội Quảng, 59% lưu lượng đến hồ Tuyên Quang.  Còn đối với dự báo mực 

nước đến hồ, thì mức đảm bảo dự báo lớn nhất là 100% đối với mực nước đến các hồ 

Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, Huội Quảng,.... ở thời gian dự kiến 24 và 

48 giờ. Kết quả dự báo mực nước tại các trạm Yên Bái và Tuyên Quang có sự sai số 

đáng kể, mức đảm bảo dự báo tại trạm Yên Bái và Tuyên Quang cao nhất lần lượt là 

66% và 73%. Kết quả dự báo tại trạm hạ lưu cho kết quả dự  báo tốt hơn, mức đảm bảo 

tại trạm Hà Nội là 82%, trạm Phả Lại là 80% đối với thời gian dự kiến 24 giờ, và tương 

ứng với thời gian dự kiến 48 giờ của trạm Hà Nội và Phả Lại là 54% và 62%. 

Cảnh báo lũ quét: 

Công tác trực cảnh báo lũ quét, tổ chức trực theo dõi tình hình thời tiết nguy 

hiểm, thực hiện xây dựng và phát bản tin cảnh báo lũ quét trên địa bản toàn quốc với 

thời gian phát bản tin 01h; 07h; 13h; 19h hàng ngày. 
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Từ năm 2015, hệ thống phần mềm cảnh báo lũ quét VNOFFG được vận hành 

trên hệ thống máy tính của Viện KTTVBĐKH phục vụ công tác cảnh báo lũ quét. Phần 

mềm VNOFFG là sản phẩm KHCN thuộc hợp tác nghiên cứu giữa Viện KTTVBĐKH 

với Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn Hoa Kỳ (HRC). Hệ thống VNOFFG hỗ trợ cảnh 

báo sớm lũ quét 1, 3, 6, 12 giờ tới cho các tiểu lưu vực nhỏ có diện tích từ 10 đến 30 

km2. Hệ thống nhằm cung cấp thông tin cho các dự báo viên và các nhà quản lý nhận 

định các khu vực có khả năng xảy ra lũ quét cao thông qua 2 sản phẩm: (1) Ngưỡng 

sinh lũ quét (FFG); (2) Nguy cơ sinh lũ quét (FFT). Kết quả cảnh báo khả năng xảy ra 

lũ quét được thể hiện dưới dạng bản đồ và bảng thống kê cho toàn Việt Nam với các 

mức cảnh báo khác nhau (thấp, trung bình và cao).  

Dữ liệu phục vụ cảnh báo bao gồm mưa vệ tinh, mưa thực đo và số liệu mưa dự 

báo tại Viện KTTVBĐKH. Các dữ liệu mưa vệ tinh được hiệu chỉnh và làm đầu vào 

để tính toán độ ẩm đất, mức độ thiếu hụt độ ẩm đất và ngưỡng mưa sinh lũ quét (FFGS). 

Các dữ liệu mưa dự báo được dùng để ước tính ngưỡng nguy cơ sinh lũ quét (FFT). 

Dữ liệu mưa vệ tinh dùng cho VNOFFG là MWGHE và GHE. Trong đó, MWGHE là 

lượng mưa tích lũy tương thức thời đoạn 1h, 3h, 6h và 24h tính toán từ dữ liệu vệ tinh 

NOAA-NESDIS GHE (dựa trên sóng hồng ngoại) có hiệu chỉnh bởi dữ liệu vệ tính) 

NOAA-CPC CMORPH (dựa trên sóng micro). 

Hình 2. Hệ thống cảnh báo lũ quét cho Việt Nam (VNOFFG) 

Trong năm 2019, Viện KTTVBĐKH đã thực hiện  phát  354 bản tin  cảnh báo 

lũ quét trên địa bản các tỉnh  miền núi  Việt Nam. Viện đã tham gia 10 buổi thảo luận 

trực tuyến về diễn biến tính hình mưa lớn, XTNĐ  có nguy cơ  xuất hiện lũ quét do TC 

KTTV tổ chức. 

Dự báo hải văn và sóng biển, nước dâng khi có bão: 
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Các bản tin dự báo hải văn gồm sóng, mực nước tổng cộng (nước dâng + thủy 

triều) là sản phẩm của mô hình dự báo số trị. Tần suất thực hiện các bản tin: 1 lần/ngày 

đối với bản tin hàng ngày; 4 lần/ngày đối với bản tin sóng và nước dâng trong bão và 

ATNĐ; Trong thời gian thực hiện dự báo, trước khi ra bản tin đều tổ chức thảo luận và 

nhận định kết quả dự báo. Sau mỗi đợt dự báo sóng và nước dâng trong bão, công tác 

đánh giá dự báo và đúc kết bài học kinh nghiệm được thực hiện. Viện cũng tham gia 

tất cả các phiên thảo luận do Tổng cục KTTV tổ chức. Trong năm 2019, các bản tin dự 

báo hải văn hàng ngày và khi có bão đều được đưa lên trang web của Viện 

(www.imh.ac.vn)  và cung cấp tới Tổng cục KTTV, Ủy ban phòng chống lụt bão Trung 

ương. 

 

 
 

  

Hình 3. Bản tin dự báo nước dâng và sóng trong cơn bão số 6 năm 2019 

http://www.imh.ac.vn/
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2. Phát triển và ứng dụng công nghệ phục vụ dự báo, cảnh báo khí tượng  

2.1. Hệ thống dự báo khí hậu hạn mùa độ 

Từ tháng 10/2019, hệ thống tổ hợp dự báo khí hậu hạn mùa, ứng dụng các mô 

hình khí hậu động lực đã được vận hành ở chế độ nghiệp vụ tại Viện KHKTTVBĐKH 

(Hình 3). Ba mô hình khí hậu khu vực được sử dụng trong hệ thống này bao gồm RSM, 

RegCM, clWRF, với điều kiện biên và điều kiện ban đầu cập nhật từ hệ thống mô hình 

toàn cầu NCEP-CFSv2.  

Hệ thống cung cấp bản tin dự báo, ở độ phân giải ngang khoảng 25km, vào tuần 

cuối hàng tháng tại địa chỉ trang mạng http://climate.com.vn/. Hai loại sản phẩm dự 

báo chính được cung cấp là (1) chuẩn sai nhiệt độ, lượng mưa tháng trong 06 tháng 

tiếp theo và (2) dự báo xác suất cho ba pha (dưới, cận và trên chuẩn) được tổ hợp từ 

các dự báo thành phần. Bên cạnh đó, dự báo về xu thế các hiện tượng cực đoan như 

nắng nóng, rét đậm, rét hại và dự báo chỉ số gió mùa cũng được cung cấp. Cụ thể, xu 

thế của các chỉ số cực đoạn như SU35, SU37, FD13, FD15 và chỉ số gió mùa VSMI 

được dự báo (Hình 3). Giá trị trung bình nhiều năm (hay trung bình chuẩn) được tính 

từ trường nền khí hậu mô hình, xây dựng bởi số liệu dự báo lại theo thời gian thực 

trong thời kỳ quá khứ 1983-2010. Nhằm giảm bớt sai số hệ thống của các mô hình khí 

hậu khu vực, phương pháp hiệu chỉnh mô hình Bayesian với xác suất kết hợp (BJP) 

cũng được áp dụng cho bước xử lý sản phẩm hậu mô hình. Kết quả dự báo thử nghiệm 

(đánh giá từ tháng 01/2018) bước đầu cho thấy kỹ năng dự báo tốt của hệ thống, đặc 

Hình 4. Sơ đồ mô tả hệ thống dự báo khí hậu hạn mùa (trên) và Bản 

tin dự báo khí hậu hạn mùa động lực (dưới) 
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biệt ở khu vực miền Nam Việt Nam. Các đánh giá kỹ năng dự báo và nâng cấp hệ thống 

sẽ được tiếp tục thực hiện trong các năm tiếp theo. 

2.2. Cảnh báo nắng nóng cho các thành phố lớn 

Từ tháng 05/2019, hệ thống dự báo 

chỉ số nhiệt (Heat Index) cho thành phố 

Hà Nội đã được đưa vào vận hành tại 

Viện KTTVBĐKH (Hình 4) phục vụ 

công tác cảnh báo nắng nóng trong khuôn 

khổ dự án “Hỗ trợ tài chính dựa vào dự 

báo”, hợp tác với Hội chữ thập đỏ Đức. 

Hệ thống sử dụng mô hình động lực 

WRF, với hai miền tính với độ phân giải 

9 và 3 km, cập nhật điều kiện biên từ số 

liệu toàn cầu GFS. Kết hợp với những 

đánh giá về tác động của quá trình đô thị 

hóa cũng như đánh giá sự biến đổi của 

hiện tượng nắng nóng tại Hà Nội trong 

quá khứ (1961-2018), dự tính sự biến đổi 

trong tương lai (2020-2099), ngưỡng 

cảnh báo nắng nóng đã được xác định. 

Khi bản tin dự báo chỉ số nhiệt cho thấy 

khả năng chỉ số này vượt quá ngưỡng 

cảnh báo trong hai ngày liên tiếp, công tác 

hỗ trợ người dân sẽ được chuẩn bị tiến 

hành. Nhờ đó, hệ thống cảnh báo tự động 

sẽ giúp Hội chữ thập đỏ Việt Nam có thể 

kịp thời hỗ trợ người dân các phường 

trọng điểm, chuẩn bị ứng phó trước khi đợt nắng nóng xảy ra. Hệ thống hiện tại đã 

được mở rộng cho thành phố Đà Nẵng và tiến tới ứng dụng cho 12 thành phố trong cả 

nước. Ứng dụng của hệ thống cho đợt nắng nóng tháng 08/2019 cho thấy những hiệu 

quả thiết thực đối với cộng đồng. 

2.3. Hệ thống dự báo mưa lớn hạn cực ngắn cho Thành phố Hồ Chí Minh  

Viện KTTVBĐKH đang thực hiện việc xây dựng hệ thống dự báo cảnh báo mưa 

lớn hạn cực ngắn cho Thành phố Hồ Chí Minh và dự kiến đưa vào thử nghiệm ở chế 

độ nghiệp vụ vào cuối năm 2020. Hệ thống này với nền tảng chính là hệ thống đồng 

hóa cập nhật nhanh RAP (Rapid update) dự báo mưa hạn cực ngắn ở khu vực Thành 

phố Hồ Chí Minh. Miền tính và độ phân giải ngang của mô hình RAP đối với bài toán 

dự báo báo mưa lớn khu vực Thành phố Hồ Chí Minh như sau: ba lưới lồng tương tác 

Hình 5. Quy trình cảnh bảo nắng nóng cho 

Hà Nội và bản tin dự báo chỉ số nhiệt của 

Viện KTTVBĐKH 

https://vtv.vn/viet-nam-hom-nay/diem-tranh-nang-mien-phi-cho-nguoi-lao-dong-tai-ha-noi-20190814195602531.htm
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hai chiều với độ phân giải tương ứng là: 18km, 6km và 2km. Miền 1 gồm 150×152 

điểm lưới với tọa độ tâm là 13.20N, 106.8340E, miền 2 gồm 211×196 điểm lưới, miền 

3 gồm 226×181 điểm lưới với 38 mực thẳng đứng. Miền 1 được thiết kế đủ rộng để 

mô hình có thể nắm bắt được các quá trình hoàn lưu quy mô lớn ảnh hưởng đến Việt 

Nam. Miền 2 bao trùm khu vực từ Trung Trung Bộ đến hết Nam Bộ và miền 3 bao trọn 

khu vực thành phố Hồ Chí Minh (Hình 5). Số liệu đầu vào mô hình toàn cầu GFS-

Ensemble từng giờ cho hệ thống RAP và số liệu Radar trong thời gian trên được sử 

dụng để đồng hoá vào hệ thống cập nhật nhanh RAP. Hệ thống RAP được vận hành cụ 

thể như sau: (1) Tải số liệu chạy dự báo từ nguồn số liệu GFS hoặc GDAS. Các thời 

điểm download số liệu trong ngày bao gồm: 00, 06, 12 và 18UTC, nguồn số liệu tải về 

gồm 11 file, thời gian từ *.f007 đến *.f018. Ở mỗi thời điểm này mô hình sẽ chạy dự 

báo cho 6 giờ tiếp theo từ file wrf_input hàng giờ có sẵn. Sau đó chương trình sẽ tự 

động lưu tập tin để khởi tạo lại mỗi giờ cho thời gian chạy dự báo tiếp theo; (2) Hàng 

giờ sử dụng GSI để đồng hóa dữ liệu radar từ wrf_input; (3) Kiểm tra độ ổn định số để 

sử dụng Khởi tạo bộ lọc kỹ thuật số DFI (Hình 5). 

 
 

Hình 6. Miền tính (trái) và sơ đồ vận hành hệ thống RAP dự báo mưa lớn hạn cực ngắn cho 

TP. HCM (phải) 

2.4. Giám sát và cảnh báo hạn hán 

Hệ thống giám sát và cảnh báo hạn hán thời gian thực cho Việt Nam (Hình 6). 

Hệ thống giám sát và cảnh báo hạn hán này được hoạt động dựa trên khai thác số liệu 

ước lượng mưa và nhiệt độ từ ảnh mây vệ tinh Himawari 8, lượng mưa GSMaP. Thông 

tin giám sát và cảnh báo hạn hán được thể hiện qua chỉ số hạn KBDI (Keetch-Byram). 

Kể từ khi được đưa vào hoạt động đến nay, hệ thống này phản ánh tốt diễn biến điều 

kiện khô/hạn trên quy mô cả nước và đưa ra các cảnh báo kịp thời. 
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Hình 7. Minh họa sản phẩm giám sát và cảnh báo sớm hạn hán của Viện 

KTTVBĐKH (Cập nhật ngày 28/2/2020) 

2.5. Một số tồn tại khó khăn và kế hoạch nâng cao chất lượng dự báo  

Trong thời gian qua, Viện KTTVBĐKH đã luôn chủ động nghiên cứu, cải tiến 

và ứng dụng các công nghệ phục vụ dự báo, cảnh báo các thiên tai có nguồn gốc khí 

tượng thủy văn. Viện đã nỗ lực thực hiện và hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ theo 

Quyết định số 2050/QĐ-BTNMT ngày 07/9/2016 của Bộ Trưởng Bộ TNMT trong việc 

thực hiện Quy chế chia sẻ thông tin với TC KTTV. Tuy nhiên, các bản tin dự báo vẫn 

còn một số tồn tại: (1) Chất lượng dự báo mưa lớn tồn tại sai số lớn, đặc biệt đối với 

trường hợp mưa bất thường ở quy mô địa phương; (2) Dự báo tốc độ di chuyển của 

XTNĐ thường chậm hơn so với thực tế, sai số về cường độ vẫn tồn tại rõ ràng ở nhiều 

trường hợp; (3) Các bản tin của Viện hiện nay chưa được được áp dụng tối ưu các 

phương pháp hiệu chỉnh sau mô hình cũng như hạn chế trong việc tối ưu hóa bản tin 

từ các sản phẩm dự báo của Viện và các nguồn dự báo; (4) Cảnh báo lũ quét còn có độ 

chính xác chưa cao; (5) Hệ thống máy tính hiệu năng cao (HPC) và hạ tầng công nghệ 

thông tin chưa thực sự đủ mạnh và đôi khi gặp sự cố. 

Viện KTTVBĐKH luôn chủ động nghiên cứu, xây dựng và ban hành Kế hoạch 

Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo từng năm với mục đích nhằm 

cải tiến chất lượng bản tin dự báo và cảnh báo, một số nội dung chính sẽ được triển 

khai thực hiện trong một vài năm tới như sau: (1) Đảm bảo hạ tầng tính toán của Viện 

luôn được duy trì ổn định và tận dụng tối đa nguồn tài nguyên tính toán của hệ thống 

HPC; (2) Phối hợp chặt chẽ với Tổng cục KTTV trong việc thực hiện Quy chế phối 

hợp theo Quyết định số 2050/QĐ-BTNMT; (3) Nghiên cứu cải tiến các mô hình dự 

báo, cảnh báo như: Mô hình dự báo thời tiết, mưa lớn và XTNĐ; mô hình dự báo khí 

hậu bằng phương pháp thống kê; sử dụng mô hình couple khí quyển - đại dương; áp 

dụng các phương pháp hiệu chỉnh sau mô hình…; (4) Vận hành thử nghiệm hệ thống 

nghiệp vụ dự báo định lượng mưa khu vực Nam Bộ và cảnh báo mưa lớn hạn cực ngắn 

cho thành phố Hồ Chí Minh; (5) Cải tiến bản tin dự báo cho phù hợp hơn với nhu cầu 
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sử dụng; (6) Ứng dụng các tiến bộ và xu thế trên thế giới trong công tác dự báo cảnh 

báo thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn như: công nghệ đồng hóa dữ liệu, trí tuệ 

nhân tạo, dự báo về mức độ tác động (impact-based forecasting)… 

3. Nhận định tình hình thiên tai trong năm 2020 trên lãnh thổ Việt Nam 

3.1. Nhận định ENSO 

Hiện nay, điều kiện khí quyển và đại dương đang phản ánh trạng thái trung gian 

của ENSO (nghiêng về pha nóng). Kết quả dự báo 3 pha của IRI/CPC cho thấy xác 

suất duy trì điều kiện này trong các tháng tiếp theo là khá cao. Cụ thể, xác suất tiếp tục 

duy trì điều kiện trung gian của ENSO trong mùa 3 tháng tiếp theo là 61% và giảm dần 

xuống 40% vào mùa tháng 9-11/2020 (Hình 6). Kết quả dự báo bằng mô hình thống 

kê (màu xanh) và động lực (màu đỏ) cho thấy, chỉ số ONI trung bình giảm dần trong 

khoảng từ xấp xỉ 0,3 đến -0,1oC trong các tháng tiếp theo cho đến cuối năm 2020 (Hình 

7). Như vậy có thể nhận thấy, điều kiện trung gian của ENSO được dự báo sẽ chi phối 

trong năm 2020.  

  

Hình 8. Dự báo xác suất các pha ENSO (trái) và chỉ số ONI (phải) cho các mùa tiếp 

theo của năm 2020 (Nguồn: IRI/CPC, tháng 2 năm 2020) 

3.2. Nhận định khí hậu, thủy văn và hải  văn và cực đoan khí hậu trong năm 

2020 

(1) Xu thế nhiệt độ trung bình (NĐTB): NĐTB có khả năng phổ biến từ xấp xỉ 

đến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) ở các tháng tiếp theo trong năm 2020. Cụ 

thể, xấp xỉ đến cao hơn TBNN vào các tháng mùa hè, xấp xỉ TBNN vào các tháng cuối 

năm 2020. 

 (2) Xu thế lượng mưa: Lượng mưa có khả năng ở mức thấp hơn đến xấp xỉ 

TBNN trong các tháng tiếp theo của năm 2020. Trong đó, lượng mưa ở mức xấp xỉ đến 

cao hơn trong các tháng cuối năm, đặc biệt là các khu vực  Nam Trung Bộ, Tây Nguyên 

và Nam Bộ. 

(3) Hoạt động của gió mùa mùa hè: Thời điểm bắt đầu gió mùa mùa hè có khả 

năng đến muộn hơn TBNN (khoảng từ ngày 15 đến 20/V/2019), cường độ ở mức từ 

yếu hơn TBNN trong các tháng đầu mùa hè và xấp xỉ TBNN trong các tháng cuối mùa. 
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(4) Hoạt động của gió mùa mùa đông: Tần suất front lạnh có thể ở mức xấp xỉ 

đến cao hơn TBNN, cường độ xấp xỉ so với TBNN trong các tháng cuối năm 2020. 

(5) Hoạt động của XTNĐ: Số lượng XTNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông 

và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta có khả năng ở mức xấp xỉ TBNN. Mùa bão 

năm 2020 có khả năng đến muộn; hoạt động dồn dập nhiều hơn vào các tháng cuối 

mùa gây mưa lớn ở các khu vực Trung Trung Bộ-Nam Trung Bộ. 

(6) Điều kiện khô hạn: Tình trạng khô hạn ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và 

Nam Bộ vẫn tiếp tục xảy ra trong các tháng tiếp theo, đặc biệt khu vực Tây Nguyên và 

Nam Bộ, cao điểm của hạn hán tập trung trong tháng III. Ở khu vực Nam Trung Bộ 

hạn có thể kéo dài đến tháng VII-VIII, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hạn hán có 

thể kéo dài đến cuối tháng IV. 

(6) Xâm nhập mặn: Mùa khô năm 2020, sự thiếu hụt lượng mưa so với trung 

bình nhiều năm sẽ dẫn đến tổng lượng dòng chảy đến hồ thiếu hụt, nhiều hồ không đạt 

được dung tích trữ yêu cầu trong mùa lũ năm 2019, làm gia tăng khó khăn cấp nước và 

nguy cơ thiếu hụt dòng chảy trong sông. Trên thượng  các sông phía Bắc lưu lượng 

thiếu hụt từ 20-30% so với TBNN. Mực nước thấp nhất trên sông Hồng tại Hà Nội có 

khả năng ở mức 0,2-0,3m, mực nước thấp nhất trạm Phả Lại trên sông Thái Bình từ -

0,35-0,04m. Tình hình thiếu nước, khô hạn cục bộ xảy ra tại một số tỉnh khu vực Đông 

Bắc và đồng bằng Bắc Bộ trong mùa khô năm 2020. Tình hình xâm nhập mặn vùng 

cửa sông đồng bằng sông Hồng-Thái Bình  sẽ gay gắt hơn  TBNN. 

 (7) Lũ, lũ quét: 

- Lũ trên các sông ở Bắc Bộ:  Mùa lũ 2020 có khả năng đến  muộn hơn với quy 

luật chung. Đỉnh lũ cao nhất năm 2020 có khả năng xuất hiện đúng với quy luật chung 

(tháng 8), phổ biến ở mức xấp xỉ đỉnh lũ 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 

báo động (BĐ) BĐ2 hoặc trên BĐ2 dưới BĐ3; hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội ở mức 

dưới BĐ1; hạ lưu sông Thái Bình ở mức BĐ1. Một số sông suối nhỏ, ở miền núi phía 

Bắc cần đề phòng đỉnh lũ có nơi vượt mức BĐ3. 

- Lũ quét, sạt lở đất: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ ống và sạt lở tại các tỉnh 

vùng núi, đặc biệt tại các khu vực miền núi phía Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. 

(8) Hải văn: 

Qua các kết quả nghiên cứu cập nhật, nhận định quy luật, diễn biến cơ bản về 

các yếu tố khí tượng thủy văn biển trong khu vực biển Việt Nam từ số liệu thực đo 

cũng như vệ tinh đến hết năm 2019, một số nhận định cho xu thế các yếu tố hải văn 

trong năm 2020 được đưa ra như sau: 
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1. Kết quả phân tích số liệu mực nước biển quan trắc tại các trạm hải văn ven 

biển Việt Nam cho thấy, mực nước có xu thế giảm tại trạm Cô Tô và Hòn Ngư. Tại các 

trạm quan trắc còn lại, mực nước biển có xu thế tăng, với tốc độ mạnh nhất khoảng 

trên 6 mm/năm tại các trạm Cửa Ông, Bạch Long Vỹ và Côn Đảo. Tính trung bình, 

mực nước tại các trạm hải văn dải ven biển Việt Nam có xu hướng tăng khoảng 2,74 

mm/năm. Theo số liệu vệ tinh, tốc độ biến thiên mực nước trung bình trên toàn Biển 

Đông trong khoảng thời gian 1993-2018 là 4,12 mm/năm. Mực nước biển có xu thế 

tăng mạnh nhất ở khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận với mức 

tăng từ 4,22 – 5,81 mm/năm. Mực nước có xu thế tăng chậm ở khu vực ven biển các 

tỉnh từ TP. Hồ Chí Minh đến Trà Vinh với mức tăng từ 2,22 – 2,47 mm/năm. Mực 

nước trung bình tại dải ven biển Việt Nam biến đổi với tốc độ trung bình khoảng 3,65 

mm/năm. Khu vực có mức tăng thấp hơn là ở phía Đông Bắc (phía Tây đảo Luzon) và 

khu vực quần đảo Trường Sa. Trong khi đó xu thế tăng mực nước biển trung bình toàn 

cầu theo số liệu vệ tinh trong giai đoạn 1993-2018 là 3,35 mm/năm. Như vậy mực nước 

biển trung bình khu vực Biển Đông có xu thế tiếp tục gia tăng trong năm 2020, tốc độ 

gia tăng lớn nhất ở khu vực ven biển miền Trung. 

2. Nếu tính trong toàn bộ thời kỳ quan trắc từ năm 1982 đến 2019, nhiệt độ mặt 

nước biển của Biển Đông có xu thế tăng khoảng 0,017 oC/năm với mức độ biến đổi từ 

0,002 đến 0,042oC/năm, mức tăng lớn nhất tập trung ở phía bắc Biển Đông, mức tăng 

nhỏ nhất ở Vịnh Thái Lan. Ven biển Việt Nam mức tăng từ 0,008 đến 0,018oC/năm, 

tăng mạnh nhất ở khu vực Trung Bộ, ở vùng biển phía bắc và phía nam mức tăng giảm 

dần. 

3. Về độ muối, trên khu vực Biển Đông trong tháng điển hình mùa đông (tháng 

1) có độ muối lớn hơn so với tháng điển hình mùa hè (tháng 7). Về phân bố theo không 

gian, có sự tương đồng giữa tháng 1 và tháng 7 khi độ muối bề mặt lớn nhất tại vùng 

bắc Biển Đông, tiếp đó đến vùng nam Biển Đông, vùng vịnh Bắc Bộ và nhỏ nhất tại 

vùng vịnh Thái Lan. 

4. Nước dâng do bão và sóng trong bão: Do số lượng XTNĐ hoạt động trên khu 

vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền theo nhận định có khả năng ở mức 

thấp hơn đến xấp xỉ TBNN. Mùa bão năm 2020 có khả năng đến muộn; hoạt động dồn 

dập nhiều hơn vào các tháng cuối mùa gây mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ - Đông 

Nam Bộ. Do vậy ảnh hưởng của nước dâng do bão và sóng trong bão gây ngập úng và 

sạt lở vùng ven biển sẽ tập trung ở vùng biển từ Trung Trung Bộ đến Nam Trung Bộ 

vào thời gian cuối mùa mưa bão. 

4. Kết luận 

Trong những năm qua, công tác nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ dự báo thiên 

tai KTTV luôn được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Viện 
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KTTVBĐKH. Hiện nay, một số hoạt động dự báo chính của Viện có thể kể đến: (1) 

Bản tin dự báo thời tiết, XTNĐ và mưa lớn bằng mô hình số trị; (2) Bản tin “Thông 

báo và dự báo khí hậu; 3) Dự báo lũ trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình; (5) Cảnh 

báo lũ quét; (6) Dự báo hải văn và cảnh báo nước dâng do bão; (7) Ứng dụng, cải tiến 

công nghệ dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn. Trong đó, việc cải tiến chất lượng dự 

báo và số lượng bản tin, cũng như tính kịp thời cung cấp thông tin luôn được coi trọng. 

Một số nhận định xu thế khí hậu và một số hiện tượng khí hậu cực đoan trong 

năm 2020: (1) NĐTB có khả năng phổ biến từ xấp xỉ đến cao hơn TBNN ở các tháng 

tiếp theo trong năm 2020; 2) Lượng mưa có khả năng ở mức thấp hơn đến xấp xỉ TBNN 

trong các tháng tiếp theo của năm 2020. Trong đó, lượng mưa ở mức xấp xỉ đến cao 

hơn trong các tháng cuối năm, đặc biệt là các khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và 

Nam Bộ; (3) Gió mùa mùa hè: Thời điểm bắt đầu gió mùa mùa hè có khả năng đến 

muộn hơn TBNN và cường độ ở mức từ yếu hơn TBNN trong các tháng đầu mùa hè 

và xấp xỉ TBNN trong các tháng cuối mùa; (4) Tần suất front lạnh có thể ở mức xấp xỉ 

đến cao hơn; cường độ xấp xỉ so với TBNN trong các tháng cuối năm 2020; (5) Số 

lượng XTNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền 

nước ta có khả năng ở mức xấp xỉ TBNN, mùa bão năm 2020 có khả năng đến muộn; 

hoạt động dồn dập nhiều hơn vào các tháng cuối mùa.  (6) Lũ lụt: Mùa lũ năm 2019 có 

khả năng đến muộn hơn ở Bắc Bộ, đỉnh lũ cao nhất trùng với thời điểm TBNN; (7) Lũ 

quét, sạt lở đất: Năm 2020 được đánh giá là có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống và sạt lở 

đất cao;  (8) Nguy cơ nước dâng do bão xảy ra ở khu vực Trung Trung Bộ và Nam 

Trung Bộ lớn hơn các vùng biển khác; (9) Hiện tượng mực nước dâng cao do gió mùa 

trong các đợt triều cường vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng (ngập úng, xâm nhập măn) cho 

các khu vực từ Nam Trung Bộ đến Đông Nam Bộ. Nguy cơ sóng lớn gây sạt lở bờ biển 

vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại khu vực ven biển Trung Trung Bộ đến Nam Trung 

Bộ; (10) Tình trạng khô hạn ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp tục 

xảy ra trong các tháng tiếp theo, đặc biệt khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ và Nam Bộ 

cao điểm của hạn hán tập trung trong tháng III. 
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VIII. BÁO CÁO HỘI THẢO KHOA HỌC-VIỆN KHOA HỌC ĐỊA 

CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 

Kết quả điều tra, nghiên cứu phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở, tai biến 

địa chất phục vụ công tác phòng chống thiên tai  

 

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai. 

Tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn và 

khó có thể lường hết được. Các hiện tượng thời tiết bất thường, trong đó có mưa 

lớn kéo dài xảy ra ngày càng nhiều, cùng với các hoạt động nhân sinh như phá 

rừng, khai khoáng, xây dựng các công trình giao thông, nhà cửa… thúc đẩy các 

quá trình tai biến địa chất, đặc biệt là hiện tượng trượt lở đất đá, lũ ống, lũ quét 

phát triển mạnh mẽ với quy mô ngày càng lớn, mức độ thiệt hại ngày càng tăng, đe 

dọa đến an sinh cộng đồng. Trong những năm gần đây, các loại hình thiên tai như 

trượt lở đất đá, lũ quét xảy ra đặc biệt nghiêm trọng tại các tỉnh Lào Cai, Sơn La, 

Yên Bái, Hòa Bình, Lai Châu, Hòa Bình và một số địa  phương khác, gây thiệt hại 

lớn về tính mạng và tài sản của nhân dân. 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, và yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương 

về phòng, chống thiên tai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang thúc đẩy các nghiên 

cứu, điều tra về trượt lở đất đá, lũ ống, lũ quét trên diện rộng, ở tỷ lệ lớn và đi cùng 

với phân vùng cảnh báo nguy cơ, để giúp Chính phủ cũng như các địa phương có 

thể nắm bắt, hiểu biết về hiện trạng và nguy cơ trượt lở đất đá, lũ ống, lũ quét và 

có định hướng qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội, có giải pháp phòng tránh và 

giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và tài sản cho nhân dân. Dưới đây là một số kết 

quả chủ yếu: 

1. Tình hình triển khai Đề án “Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo 

nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam” 

Đề án được triển khai thực hiện trên cơ sở Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 

27/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Điều tra, đánh giá 

và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam”; do 

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (Viện ĐCKS) chủ trì, phối hợp với các đơn 

vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt 

Nam, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên 

nước Quốc gia, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường, …) thực hiện. 

Mục tiêu tổng thể của Đề án:  

- Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu, bản đồ cảnh báo nguy cơ sạt trượt đất đá tại các 

vùng miền núi, trung du làm cơ sở phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy 

hoạch sắp xếp lại dân cư đảm bảo ổn định, bền vững;  
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- Nâng cao khả năng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá, phục vụ chỉ đạo sơ tán 

dân cư kịp thời, phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.  

1.1. Công tác điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng cảnh 

báo nguy cơ trượt lở đất đá tỷ lệ 1:50.000 

Từ năm 2012 đến năm 2019, Đề án đã triển khai và thành lập bản đồ hiện 

trạng trượt lở đất đá tỷ lệ 1:50.000 trên 22 tỉnh miền núi phía Bắc: Thanh Hóa, 

Nghệ An, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, 

Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hòa Bình, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, 

Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng và 

Quảng Ngãi. Đề án cũng đã hoàn thành công tác lập bản đồ phân vùng cảnh báo 

nguy cơ trượt lở đất đá tỷ lệ 1:50.000 cho 15 tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Lào Cai, 

Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên 

Quang, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Hòa Bình. Sản phẩm hoàn thành là 

các bản đồ kèm theo báo cáo thuyết minh; được thành lập theo địa bàn huyện, thị 

xã của từng tỉnh. 

Các kết quả điều tra, nghiên cứu cho thấy các tỉnh thuộc khu vực miền núi 

Tây Bắc có nguy cơ trượt lở đất đá cao nhất. Theo kết quả đánh giá và thành lập 

bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, 

Sơn La, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hóa (12 huyện miền núi) và Nghệ An 

(11 huyện miền núi), Quảng Nam được đánh giá có nguy cơ trượt lở đất đá rất cao; 

các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hòa Bình, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà 

Tĩnh và Quảng Ngãi được đánh giá có nguy cơ trượt lở đất đá cao; các tỉnh Quảng 

Bình, Quảng Trị, Thừa thiên Huế, thành phố Đà Nẵng có nguy cơ trung bình - cao, 

khu vực tỉnh Bắc Giang có nguy cơ trượt lở đất đá thấp. 

Bộ bản đồ hiện trạng trượt lở đất đá đã cung cấp thông tin chi tiết về từng vị 

trí, từng khu vực đã xảy ra trượt lở đất đá đến thời điểm được điều tra, và các 

khoanh vùng sơ bộ các khu vực có nguy cơ xảy ra trượt lở đất đá cao trên cơ sở 

tổng hợp các kết quả khảo sát. Bộ bản đồ này sẽ giúp các cấp chính quyền nắm bắt 

được toàn cảnh thực trạng xảy ra trượt lở đất đá ở địa phương mình, chi tiết tới từng 

điểm trượt đã được khảo sát. Do vậy, địa phương và các đơn vị liên quan có thể sử 

dụng bộ bản đồ như một công cụ cảnh báo sơ bộ về nguy cơ tái xuất hiện trượt lở 

đất đá tại các vị trí đã từng xảy ra trong các khu vực đã điều tra, cũng như cảnh báo 

về nguy cơ xảy ra trượt lở đất đá tại các vị trí, khu vực có điều kiện tự nhiên - môi 

trường tương đồng. Trên cơ sở đó, các địa phương có thể chuẩn bị các biện pháp 

ứng phó phù hợp tại mỗi vị trí tùy mức độ quy mô, nguy cơ (tái) xuất hiện trượt lở 

trong các mùa mưa bão. 
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Các bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá cung cấp các thông 

tin về các mức độ nguy cơ xảy ra trượt lở đất đá tại mỗi khu vực khi hội tụ đầy đủ 

các điều kiện thuận lợi, kích hoạt các quá trình trượt lở đất đá xảy ra. Bộ bản đồ 

này sẽ giúp các cấp chính quyền nắm bắt được toàn cảnh mức độ nguy cơ có thể 

xảy ra trượt lở đất đá ở địa phương, được chi tiết tới cấp xã. Các địa phương có thể 

sử dụng bộ bản đồ này làm cơ sở khoa học để phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội, quy hoạch sắp xếp lại dân cư cho các địa phương, đồng thời, vẫn đảm bảo 

cho chính quyền các cấp tỉnh, huyện, xã và nhân dân địa phương có thể lồng ghép 

các kế hoạch và biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do trượt lở đất đá 

gây ra. 

Một số kết quả điều tra hiện trạng trượt lở đất đá tỷ lệ 1:50.000 năm 2019:  

 
Hình 1. Sơ đồ phân bố điểm trượt lở đất đá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  

Bảng 1. Thống kê số lượng các điểm trượt lở đất đá theo các quy mô khác nhau  

phân bố trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế 

TT Tên huyện 

Tổng 

số 

điểm 

trượt 

Tỷ lệ 

(%) 

Số điểm trượt phân loại theo quy mô khối trượt 

Nhỏ Trung bình Lớn Rất lớn ĐB lớn 

< 200 m3 200-1.000 m3 
1.000-

20.0000 m3 

20.000-

100.000 m3 
> 100.000 m3 

1 A Lưới 104 67.10 12 33 48 7 4 

2 Phong Điền 23 14.84 11 11 1     

3 Hương Trà 6 3.87 6         
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TT Tên huyện 

Tổng 

số 

điểm 

trượt 

Tỷ lệ 

(%) 

Số điểm trượt phân loại theo quy mô khối trượt 

Nhỏ Trung bình Lớn Rất lớn ĐB lớn 

< 200 m3 200-1.000 m3 
1.000-

20.0000 m3 

20.000-

100.000 m3 
> 100.000 m3 

4 Hương Thủy 1 0.65   1       

5 Phú Lộc 7 4.52 4 3       

6 Nam Đông 14 9.03 9 4 1     

Tổng 155   42 52 50 7 4 

Bảng 2. Thống kê số điểm trượt theo quy mô, kiểu trượt và loại sườn dốc  

xảy ra trượt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Theo quy mô Theo kiểu trượt Theo loại sườn 

Cấp quy mô 
Khối lượng 

trượt (m3) 

Số vị 

trí 
Rơi 

Lật, 

đổ 

Phẳng, 

tịnh tiến 
Xoay 

Dòng, 

chảy 

Hỗn 

hợp 

Nhân 

tạo 

Tự 

nhiên 

Nhỏ < 200 42 3 1 5 13 - 20 31 11 

Trung bình 200 - 1.000 52 - 1 22 18 - 11 34 18 

Lớn 1.000 - 20.000 50 - - 14 5 4 27 35 15 

Rất lớn 
20.000 - 

100.000 7 
- - 1 1 1 4 2 5 

Đặc biệt lớn > 100.000 4 - - - - - 4 3 1 

Tổng : 155 3 2 42 37 5   105 50 

 

Hình 2: Sơ đồ phân bố các vị trí đã xảy ra trượt lở đất đá khu vực tỉnh Quảng Nam  

và thành phố Đà Nẵng 
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Bảng 3. Thống kê số lượng các điểm trượt lở đất đá theo các quy mô khác nhau  

phân bố trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng 

TT Tên huyện 

Tổng số 

điểm 

trượt 

Tỷ lệ 

(%) 

Số điểm trượt phân loại theo quy mô khối trượt 

Nhỏ 

< 200 m3 

Trung bình 

200-1.000 m3 

Lớn 

1.000-

20.0000 m3 

Rất lớn 

20.000-

100.000 m3 

ĐB lớn 

> 100.000 m3 

I T. Quảng Nam 1.289  322 751 207 8 1 

1 Nam Trà My 378 28,77 143 175 57 3  

2 Bắc Trà My 404 30,75 46 295 59 4  

3 Đại Lộc 5 0,38 2 3    

4 Đông Giang 50 3,81 14 26 9 1  

5 Duy Xuyên 1 0,08 1     

6 Hiệp Đức 34 2,59 3 22 8  1 

7 Nam Giang 78 5,94 21 48 9   

8 Nông Sơn 17 1,29 6 7 4   

9 Núi Thành 1 0,08  1    

10 Phú Ninh 1 0,08 1     

11 Phước Sơn 148 11,26 26 84 38   

12 Tây Giang 109 8,30 53 45 11   

13 Tiên Phước 63 4,79 6 45 12   

II Tp. Đà Nẵng 25  4 21    

1 Sơn Trà 12 0,91 1 11    

2 Hòa Vang 9 0,68  9    

3 Liên Chiểu 4 0,30 3 1    

Tổng (I+II): 1.314  326 772 207 8 1 

Bảng 4. Thống kê số điểm trượt theo quy mô, kiểu trượt và loại sườn dốc  

xảy ra trượt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng  

Theo quy mô Theo kiểu trượt Theo loại sườn 

Cấp quy mô 
Khối lượng 

trượt (m3) 

Số vị 

trí 
Xoay 

Tịnh 

tiến 

Hỗn 

hợp 

Dạng 

dòng 

Dạng 

đổ 
Rơi 

Tự 

nhiên 

Nhân 

tạo 

Nhỏ < 200 326 87 27 181 13 13 5 24 302 

Trung bình 200-1.000 772 100 50 575 38 9  432 340 

Lớn 1.000-20.000 207 35 32 113 22 4 1 77 130 

Rất lớn 20.000-100.000 8 1 1 6    3 5 
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Đặc biệt lớn >100.000 1  1     1  

Tổng 1.314 223 111 875 73 26 6 537 777 

1.2. Công tác điều tra chi tiết các khu vực trọng điểm  

Trong thời gian vừa qua, đặc biệt trong mùa mưa bão năm 2016, 2017, 2018, 

2019 hiện tượng trượt lở đất đá diễn ra trên diện rộng đã gây nhiều thiệt hại cho 

cộng đồng. Ngày 31/8/2016, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trực tiếp chỉ đạo 

các ban, ngành tăng cường công tác điều tra cảnh báo ở tỷ lệ lớn ở các khu vực 

trọng điểm. Bộ TNMT đã chỉ đạo Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phối hợp 

với Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai xây dựng kế hoạch triển khai 

theo nội dung Thông báo số 268/TB-VPCP ngày 31/8/2016 của Văn phòng Chính 

phủ. Từ các kết quả điều tra hiện trạng và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở  đất 

đá được thực hiện từ năm 2012, trên cơ sở phối hợp với Ban chỉ đạo Trung ương 

về Phòng chống Thiên tai và Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai - Tìm kiếm cứu 

nạn của các tỉnh địa phương, Đề án đã xác định được hơn 200 xã trọng điểm cần 

tiến hành công tác điều tra bổ sung, chuyển giao và hướng dẫn sử dụng cho địa 

phương các loại bản đồ cảnh báo nhằm giảm thiểu thiệt hại do trượt lở đất đá trong 

mùa mưa bão; phục vụ kịp thời công tác di dân tái định cư, quy hoạch phát triển 

kinh tế xã hội bền vững của địa phương. Trong năm 2017 - 2019, Đề án đã triển 

khai công tác điều tra chi tiết cho 50 xã thuộc 5 tỉnh Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, 

Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa. Dưới đây là kết quả điều tra hiện trạng một xã 

trọng điểm năm 2019: 

 

Hình 3. Sơ đồ hiện trạng trượt lở đất đá tỷ lệ 1:10.000 khu vực xã Tam Chung, 

 cập nhật thông tin đến năm 2019 
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Hình 4. Vị trí khối trượt CN.911021.DK (thuộc bản Suối Lóng) quan sát từ xa ngoài 

thực địa (hình trái) và  quan sát trên ảnh vệ tinh Google Earth (hình phải).  

  

Hình 5. Khối trượt CN.911021.DK (thuộc bản Suối Lóng, xã Tam Chung)  

tạo ra khối vật liệu trượt là các tảng hộc đá, trong số đó có 2 tảng đá granit  

rất to án ngữ 2 cửa ra khe suối. 

1.3. Công tác chuyển giao sản phẩm, hướng dẫn quản lý, sử dụng về địa 

phương phục công tác phòng, chống thiên tai 

Công tác chuyển giao các sản phẩm điều tra, hướng dẫn quản lý, sử dụng về 

các địa phương phục vụ kịp thời công tác phòng, chống thiên tai luôn được Ban chỉ 

đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Bộ TNMT quan tâm chỉ đạo. 

Viện ĐCKS đã triển khai các đợt tập huấn cho các chuyên viên được giao 

trực tiếp quản lý và sử dụng bộ sản phẩm của Đề án, và các cán bộ phụ trách về 

công tác phòng tránh thiên tai tại các cộng đồng dân cư. Các cán bộ kỹ thuật của 

Đề án sẽ trực tiếp hướng dẫn cho các chuyên viên thuộc các cơ quan cấp tỉnh, cấp 

huyện; sau đó, các chuyên viên này tiếp tục truyền tải các thông tin, hướng dẫn cho 

các cán bộ, chuyên viên của các đơn vị trực thuộc cũng như tới các cộng đồng dân 

cư địa phương. 
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Công tác giáo dục cộng đồng và chuyển giao kết quả về địa phương: đã xây 

dựng các tài liệu tập huấn hướng dẫn quản lý và sử dụng các sản phẩm chuyển giao 

của Đề án về các địa phương; tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tại Yên Bái 

(2014), Hoà Bình và Bắc Kạn (2015), Quảng Ninh (2016) và Lào Cai (2018). Năm 

2018, Đề án đã tiến hành chuyển giao trực tiếp các kết quả điều tra chi tiết chi tại 

các xã trọng điểm. 

Năm 2019, Đề án chuyển giao các kết quả điều tra, nghiên cứu của năm 2018 

cho các cơ quan chức năng, các địa phương sử dụng trước mùa mưa bão (bao gồm: 

bản đồ hiện trạng trượt lở đất đá tỷ lệ 1:50.000 tỉnh Quảng Trị; bản đồ phân vùng 

cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Giang, Lạng Sơn, 

Quảng Ninh, Hòa Bình; bản đồ hiện trạng và sơ đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ 

trượt lở đất đá tỷ lệ 1:10.000 của 24 xã trọng điểm thuộc các tỉnh Hà Giang, Lào 

Cai, Yên Bái và Hòa Bình). 

Năm 2020, Đề án tiếp tục chuyển giao các sản phẩm đã hoàn thành năm 2019 

cho các địa phương sử dụng: bản đồ điều tra hiện trạng trượt lở đất đá tỉnh Thừa 

Thiên Huế, Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi; Bản đồ hiện trạng và 

bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá tỷ lệ 1:10.000 (cập nhật đến 

2019) khu vực 06 xã trọng điểm thuộc tỉnh Thanh Hóa. 

Từ năm 2014 đến nay, Đề án đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dự báo Khí 

tượng Thủy văn Quốc gia trong việc ra các bản tin cảnh báo trượt lở đất đá, các 

biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại do trượt lở đất đá gây ra trong mùa 

mưa, bão. 

Công tác bổ sung, cập nhật thông tin về trượt lở đất đá: dưới sự chỉ đạo của 

Bộ TNMT, Đề án đã tham gia đoàn kiểm tra công tác phòng tránh lụt bão và giảm 

thiểu hậu quả thiên tai của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tại 

các tỉnh trọng điểm. Đề án đã phối hợp với các Sở, ban, ngành địa phương để cập 

nhật thông tin hiện trạng trượt lở, tiếp thu những ý kiến phản hồi từ địa phương về 

sản phẩm khoa học chuyển giao bước đầu của Đề án.  

Đề án cũng đã triển khai các đợt công tác, trực tiếp tới các khu  vực bị thiên 

tai để nghiên cứu, cập nhật thông tin, hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả.  

1.4. Các nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong những năm tiếp theo  

Theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 về 

công tác phòng chống thiên tai và Thông báo số 312/TB-VPCP ngày 24/8/2018 về 

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về hỗ trợ khẩn 

cấp nhà ở cho các hộ dân bị mất nhà do lũ ống, lũ quét, trượt lở đất; Đề án sẽ đẩy 

nhanh tiến độ hoàn thành công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở 

đất đá, bản đồ phân vùng nguy cơ trượt lở đất đá tỷ lệ 1:50.000 và nhất là công tác 
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điều tra chi tiết cho các xã trọng điểm làm cơ sở cho việc chủ động phòng, chống 

thiên tai, bố trí, sắp xếp lại dân cư, bảo đảm ổn định, an toàn cho người dân; 

Trong năm từ 2016 đến nay, nhiều đợt thiên tai đã xảy ra gây thiệt hại rất lớn 

cho các địa phương. Thiên tai trượt lở đất đá, lũ quét liên tiếp xảy ra ở nhiều khu 

vực trọng điểm (Bát Xát, Văn Bàn tỉnh Lào Cai; Mù Cang Chải, Văn Chấn, Trạm 

Tấu tỉnh Yên Bái; Tam Đường, Sìn Hồ, Phong Thổ tỉnh Lai Châu; Mường La, Mai 

Sơn, Bắc Yên tỉnh Sơn La; Đà Bắc, T.p Hòa Bình, Tân Lạc tỉnh Hòa Bình; Quản 

Bạ tỉnh Hà Giang; Mường Lát, Quan Hóa tỉnh Thanh Hóa; Kỳ Sơn, Tương Dương, 

Con Cuông, Quế Phong tỉnh Nghệ An,…) với tần suất, cường độ và thiệt hại ngày 

càng gia tăng, khốc liệt, bất thường, trái quy luật, xảy ra trên diện rộng; do vậy rất 

cần phải cập nhật cho bản đồ hiện trạng và bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ 

trượt lở đất đá tỷ lệ 1:50.000.  

Đề án sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển giao các sản phẩm điều tra cho 

các địa phương, cùng với hướng dẫn sử dụng; phối hợp với các cơ quan chức năng, 

chính quyền địa phương tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền giáo dục cộng đồng, 

nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống thiên tai. 

Năm 2020, Đề án tiếp tục triển khai các nhiệm vụ điều tra và thành lập bản 

đồ hiện trạng trượt lở đất đá tỷ lệ 1:50.000 các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh 

Phúc. 

2. Công tác điều tra, nghiên cứu hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu 

quả thiên tai 

Thực hiện Công văn số: 3036/BTNMT-KHTC ngày 15/6/2017 của Bộ TNMT 

về việc bổ sung nhiệm vụ “Nghiên cứu, đánh giá, giải quyết hiện tượng sụt lún đất 

tại tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” vào Đề án “Điều tra, đánh giá và phân vùng 

cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam”; từ cuối năm 2017, 

Viện ĐCKS tiến hành điều tra, nghiên cứu đánh giá hiện trạng, tìm hiểu nguyên 

nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục hiện tượng tai biến sụt lún đất ở khu vực 

Bằng Lũng, Chợ Đồn, Bắc Kạn. Kết quả điều tra đã xác định được 104 hố sụt và 

các vết nứt đất xuất hiện trong vùng nghiên cứu, khoanh định được các đới dập vỡ 

có liên quan đến các đứt gãy; tiến hành đo 8 tuyến đo địa vật lý, khoan 04 lỗ khoan 

địa chất thủy văn tại các khu vực xảy ra sụt lún, đã xác định được vị trí các đới điện 

trở suất thấp có thể là đới dập vỡ có liên quan đến các đứt gãy, hệ thống hang karst 

ngầm; bước đầu xác định các nguyên nhân gây sụt lún đất là do hạ thấp mức nước 

ngầm. 

Mùa mưa năm 2018, đặc biệt là thời điểm cuối tháng 8 đầu tháng 9 năm 2018, 

trên địa bàn xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông xảy ra các trận mưa lớn kéo dài 

gây ra sự cố lún, nứt và trượt lở đất khá nghiêm trọng, đặc biệt tại khu vực Trung 

tâm xã có 44 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 4 căn nhà bị sụp, 10 nhà dân nứt vỡ 
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tường, hơn 10 lớp học của trường Tiểu học Tìa Dình bị nứt hết tường, vặn chéo 

mái, trụ sở UBND xã cũng bị ảnh hưởng. Tổng diện tích lún trượt khoảng 1ha; mức 

độ, tốc độ nứt đất ngày một nhiều và nhanh. Thực hiện Văn bản số 2827/UBND-

KTN ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc khắc phục nguy cơ sụt 

lún trượt lở khu vực trung tâm xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông; theo đó, năm 

2019 Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã thực hiện dự án điều tra hiện trạng, 

nguyên nhân, dự báo nguy cơ sụt lún, trượt lở khu vực trung tâm xã Tìa Dình, huyện 

Điện Biên Đông, trên cơ sở đó tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, xử lý để đảm 

bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và tài sản khu vực bị ảnh hưởng.  

Trong những năm gần đây, các tai biến trượt lở đất này càng xuất hiện thường 

xuyên và gây thiệt hại về người và tài sản rất nghiêm trọng đối với các khu vực 

miền núi Việt Nam và đặc biệt là tỉnh Lào Cai. Do vậy, Viện Khoa học Địa chất và 

Khoáng sản đã phối hợp với Cục Bảo tồn Đất và Nước của Đài Loan lắp đặt một 

hệ thống tích hợp nhiều thiết bị cảnh báo sớm trượt lở dạng dòng bùn đất, đá theo 

thời thực nhằm giúp cho bà con và chính quyền địa phương trong việc giảm thiểu 

thiệt hại do loại hình thiên tai này có thể gây ra tại tỉnh Lào Cai.  

Kết quả điều tra hiện trạng sạt lở đất đá, đã cho thấy khu vực xã Bản Khoang, 

huyện Sapa, tỉnh Lào Cai là nơi đã xuất hiện trượt lở đất đá đặc biệt nghiêm trọng. 

Vào 21 giờ ngày 4/9/2013 đã xảy ra một trận trượt lở dạng dòng lũ bùn đá làm 14 

người chết, 10 nhà ở của dân bị cuốn trôi và tàn phá, trong đó có 7 nhà bị cuốn trôi, 

đổ sập và 3 nhà bị hỏng tường, bùn đất ngập nhà. Hầu hết đồ đạc, vật dụng trong 

các gia đình này bị cuốn trôi và phá hủy. Công trình công cộng gồm Trung tâm y 

tế dự phòng bị bùn lấp đầy nhà, đá xô đẩy và làm nứt một số đoạn tường; trụ sở 

UBND xã, trạm bưu điện và trường trung học cơ sở bị bùn đất tràn vào gây hư hỏng 

nhiều đồ đạc, thiết bị. Công trình sản xuất gồm hệ thống 5 bể nuôi các hồi, cá tằm 

và trụ sở điều hành của Hợp tác xã Can Hồ bị phá hủy hoàn toàn. Từ tháng 9 đến 

tháng 12 năm 2013, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã tiến hành khảo sát, 

đo vẽ chi tiết để đánh giá nguy cơ trượt lở đất tỷ lệ 1:10.000 cho khu vực xã Bản 

Khoang, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai. Kết quả cũng đã chỉ ra rằng đây là khu vực này 

vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xuất hiện trở lại của tai biến trượt lở đất đá.  

Hệ thống tích hợp nhiều thiết bị cảnh báo sớm trượt lở dạng dòng bùn đất, đá 

theo thời thực này đảm bảo thông tin xuyên suốt và tích hợp được các thông tin cụ 

thể liên quan tới hiện tượng trượt lở đất đá trong mọi điều kiện thời tiết để cảnh 

báo sớm về thiên tai trượt lở đất tại đây.  
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Hình 6. Sơ đồ thiết kế và lắp đặt hệ thống thiết bị cảnh báo sớm trượt lở  

dạng dòng bùn đất, đá theo thời thực tại hạ lưu suối Trắng,  

xã Bản Khoang, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai 

3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai trượt 

lở đất, lũ quét 

Để đưa ra các giải pháp nhằm phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do trượt lở 

đất, lũ quét gây ra cần tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành và địa 

phương trong phòng, chống thiên tai; tăng cường nguồn lực từ ngân sách nhà nước; 

các địa phương chủ động rà soát, di dời các hộ dân sống ở nơi nguy hiểm đến nơi an 

toàn, xây dựng đề án ổn định dân cư, kết hợp sinh kế bền vững gắn với bảo vệ và phát 

triển rừng trên vùng miền núi; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục người dân 

trong vùng bị ảnh hưởng về các biện pháp cơ bản phòng chống lũ quét, trượt lở đất để 

giảm thiểu tối đa thiệt hại. 

Để bảo đảm an toàn cho người dân các tỉnh miền núi trước thiên tai, cần sớm 

triển khai “Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên 

tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, trượt lở 

đất, hạn hán, xâm nhập mặn” (theo Quyết định số: 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ) mang tính tổng thể về phòng chống thiên tai, chủ yếu tập trung 

vào giải pháp nâng cao năng lực ứng phó lũ quét, trượt lở đất trước mắt và lâu dài cho 

khu vực miền núi phía Bắc. Đẩy mạnh công tác điều tra chi tiết, nâng cao độ chính xác 

bản đồ trượt đất đá, lũ quét để giúp các địa phương khoanh vùng các điểm, vùng nguy 

hiểm, trên cơ sở đó tổ chức di dời khẩn cấp người dân; xây dựng các khu tái định cư 

an toàn trước mùa mưa lũ.  
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Đầu tư ứng dụng công nghệ mới vào dự báo, cảnh báo lũ, nhất là những thiết bị 

tự động cảnh báo sớm thiên tai, hệ thống thông tin liên lạc để giúp các địa phương phát 

hiện sớm và phòng tránh hiện tượng sạt, trượt, lũ ống, lũ quét... 

Các địa phương tập trung tuyên truyền cho người dân về kiến thức PCTT, vừa 

tổ chức lại lực lượng xung kích, bảo đảm hoạt động kịp thời, hiệu quả của lực lượng 

“tại chỗ”. Đồng thời bổ sung, bố trí lại phương tiện, thiết bị chuyên dùng hiện đại, phù 

hợp với đặc điểm địa hình miền núi cho các lực lượng PCTT-TKCN theo hướng chuyên 

nghiệp.  

Đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về phòng, chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn; tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của quốc tế trong phòng, chống và khắc 

phục hậu quả thiên tai; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quan trắc, giám sát, 

đánh giá, cảnh báo nguy cơ lũ quét, trượt lở đất. 

4. Một số đề xuất, kiến nghị 

1. Để phục vụ kịp thời công tác dự báo, cảnh báo, phòng tránh và giảm thiểu 

thiệt hại do thiên tai gây ra trong mùa mưa bão tại các tỉnh miền núi, Viện ĐCKS sẽ 

phối hợp chặt chẽ với Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khẩn trương 

tích hợp các sản phẩm cảnh báo của Đề án trượt lở với cơ sở dữ liệu chung. 

2. Công tác chuyển giao sản phẩm, hướng dẫn quản lý, sử dụng về địa phương 

cần được pháp lý hóa. Đề án sẽ chủ động phối hợp với địa phương cập nhật thông tin 

và triển khai tập huấn sử dụng kết quả điều tra, phục vụ kịp thời công tác phòng tránh 

thiên tai trượt lở đất đá.  

3. Công tác cảnh báo mưa bão, lũ lụt, lũ quét, trượt lở đất đá ở cấp trung ương 

đã và đang được triển khai ở mức tối đa năng lực con người và cơ sở vật chất, trang 

thiết bị cho phép. Tuy nhiên, các thông báo về nguy cơ thiên tai cần được phổ biến 

rộng nhất và nhanh nhất có thể, đặc biệt là tới những địa phương có nguy cơ cao. 

4. Công tác điều tra hiện trạng, phân vùng cảnh báo trượt lở đã và đang được 

triển khai đồng bộ, đạt được các kết quả đáng tin cậy. Những sản phẩm này đã và đang 

được chuyển giao đến các địa phương. Tuy nhiên, để thực sự phát huy được hiệu quả 

thì những sản phẩm như bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng cảnh báo cần được các 

địa phương sử dụng, ít nhất vào hai mục đích: 

- Tức thời: Sơ tán dân ra khỏi các khu vực đang trượt lở hoặc có nguy cơ xảy ra 

trượt lở, lũ quét cao; 

- Lâu dài: Những sản phẩm này cần được tích hợp vào các quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của các địa phương, phục vụ tái định cư, định canh, xây dựng cơ sở hạ 

tầng,... nhằm tránh tối đa tác động nhân sinh vào tự nhiên, góp phần giảm thiểu các tác 

nhân làm tăng nguy cơ trượt lở đất đá, lũ quét.  
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IX. BÁO CÁO HỘI THẢO KHOA HỌC-VIỆN KHOA HỌC TÀI 

NGUYÊN NƯỚC 
Nghiên cứu ứng dụng viễn thám trong giám sát biến động tài nguyên nước trên 

các lưu vực sông Hồng và sông Mê Công 

 

1. Mở đầu 

Nước là nguồn tài nguyên thiết yếu cho cuộc sống của con người, là một trong 

số các yếu tố then chốt để đảm bảo sự phát triển của mọi quốc gia và là ưu tiên hàng 

đầu để phát triển bền vững. Với sự gia tăng của dân số thế giới và ảnh hưởng của biến 

đổi khí hậu, nhu cầu sử dụng nước phục vụ sinh hoạt và phát triển kinh tế, xã hội sẽ  

gia tăng trong tương lai trong khi nguồn nước có xu hướng dần cạn kiệt, dẫn đến các 

chấp và xung đột về tài nguyên nước ngày càng căng thẳng. Nước được coi là tài 

nguyên quý giá nhất trong thế kỷ 21, an ninh nước sẽ còn quan trọng hơn cả an ninh 

lương thực. Nước có thể là nguyên nhân của các cuộc chiến tranh toàn cầu. Vấn đề an 

ninh nguồn nước đã được xem như là nhiệm vụ phát triển của quốc gia. Đảm bảo an 

ninh nguồn nước đã trở thành một trong các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. 

Tuy vậy, hiện nay vẫn còn nhiều tồn tại và thách thức trong đảm bảo an ninh nguồn 

nước, đặc biệt là ở các lưu vực sông liên quốc gia nơi việc tranh chấp về nguồn nước 

giữa các quốc gia đang ngày càng gay gắt. 

Tài nguyên nước Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn của nguồn nước ngoài lãnh thổ. 

Theo thống kê, khoảng 61% tổng lượng nước trên lãnh thổ Việt Nam đến từ các nguồn 

nước ngoài biên giới. 6 trong số 9 lưu vực sông lớn ở Việt Nam có một phần diện tích 

lưu vực ở nước ngoài. Đặc biệt, hai lưu vực sông lớn nhất là Mê Công và sông Hồng 

có phần diện tích lưu vực lớn hơn nằm ngoài lãnh thổ. Với sông Mê Công, diện tích 

lưu vực trên phần lãnh thổ Việt Nam chỉ chiếm 8,7% diện tích toàn lưu vực. Tổng 

lượng nước trung bình hàng năm trên phần lãnh thổ nước ta cũng chỉ đóng góp khoảng 

10% tổng lượng nước trung bình hàng năm trên lưu vực. Đối với lưu vực sông Hồng, 

50,7% diện tích lưu vực nằm ở Trung Quốc và Lào. Chỉ có 49,3% diện tích lưu vực 

nằm ở Việt Nam. Tổng lượng nước mưa trên phần lưu vực sông Hồng trên lãnh thổ 

Việt Nam chỉ chiếm 57,8% tổng lượng nước mưa toàn lưu vực (Trần Thanh Xuân và 

nnk). Do phụ thuộc lớn vào nguồn nước ngoài lãnh thổ, biến động tài nguyên nước ở 

Việt Nam phụ thuộc chặt chẽ vào biến động tài nguyên nước ở nước ngoài. Do vậy, 

việc nghiên cứu đánh giá biến động TNN trên phần lãnh thổ nước ngoài ở các lưu vực 

sông liên quốc gia ở nước ta là một việc làm hết sức cần thiết, đảm bảo an ninh nguồn 

nước. 

Một trong những khó khăn nhất của việc nghiên cứu biến động TNN trên phần 

lãnh thổ nước nước ngoài là thiếu các thông tin đo đạc về TNN và các yếu tố liên quan 

như mưa, bốc hơi, độ ẩm, mực nước cũng như điều kiện địa hình, mặt đệm. Trong bối 
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cảnh đó, công nghệ viễn thám với những bước phát triển vượt bậc trong thời gian qua 

đã mở ra nhiều cơ hội cho việc nghiên cứu biến động TNN trên các lưu vực liên quốc 

gia. Cụ thể, công nghệ viễn thám giúp xây dựng các bản đồ địa hình, thảm thực vật, 

phục vụ ước lượng tham số cho các mô hình thuỷ văn, thuỷ lực. Viễn thám cũng cung 

cấp các thông tin về mưa, nhiệt độ, bốc thoát hơi và độ ẩm đất, giúp cung cấp đầu vào 

và số liệu hiệu chỉnh quan trọng cho các mô hình dự báo lũ lụt, hạn hán. Chương trình 

hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW về 

“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong 

điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 

kinh tế quốc tế” cũng chỉ rõ một trong các nhiệm vụ của lĩnh vực viễn thám là 

“giám sát hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên nước ngoài biên giới” đặc biệt là 

“theo dõi biến động nguồn nước, các hoạt động khai thác sử dụng nước ở ngoài biên 

giới phía thượng nguồn lưu vực sông Hồng, sông Mê Công”. Tuy nhiên, hiện chưa có 

nhiều nghiên cứu, đánh giá đầy đủ về độ chính xác cũng như khả năng ứng dụng của 

các sản phẩm viễn thám này trong nghiên cứu biến động TNN nói chung và biến động 

TNN liên quốc gia nói riêng. 

Bài báo này sẽ trình bày một số kết quả nghiên cứu, ứng dụng công nghệ viễn 

thám, phục vụ đánh giá biến động TNN ở phần lưu vực ngoài lãnh thổ trên các lưu vực 

sông Hồng và sông Mê Công, góp phần vào công tác cảnh báo, dự báo dòng chảy vào 

Việt Nam từ các lưu vực sông này.  

2. Tổng quan một số nghiên cứu tài nguyên nước bằng công nghệ viễn thám 

Công nghệ viễn thám từ lâu đã được sử dụng trong lĩnh vực tài nguyên môi 

trường. Chẳng hạn, ảnh vệ tinh được sử dụng để thành lập bản đồ địa hình, bản đồ thảm 

phủ và bản đồ ngập lụt. Đối với nước ngầm, các nhà địa chất - thuỷ văn đã tiến hành 

một số thử nghiệm sử dụng ảnh vệ tinh kết hợp với các phương pháp truyền thống để 

điều tra, thành lập bản đồ nước ngầm Tây Nguyên tỉ lệ 1:250.000. Trong lĩnh vực môi 

trường, ảnh vệ tinh hiện nay có khả năng sử dụng để điều tra giám sát chất lượng nước 

như độ mặn, mức độ ô nhiễm do chất thải công nghiệp, chất thải rắn. 

Đặc biệt, gần đây trước yêu cầu ngày càng cao trong việc đảm bảo an ninh nguồn 

nước, vấn đề ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước, 

đặc biệt là tài nguyên nước trên các lưu vực sông liên quốc gia ngày càng được quan 

tâm nghiên cứu ở Việt Nam và trên thế giới. Chẳng hạn, ở Bangladesh, Biancamaria 

và cộng sự (2011) đã sử dụng các phép đo độ cao vệ tinh Topex/Poseidon của mực 

nước ở Ấn Độ, kết hợp với các phép đo tại chỗ ở Bangladesh nhằm kéo dài thời gian 

dự báo. Nghiên cứu đã cho thấy cho thấy rằng đối với cả hai con sông, có thể dự báo 

sự bất thường về độ cao của mực nước trong thời kỳ gió mùa (từ tháng 6 đến tháng 9) 

gần biên giới Bangladesh với độ chính xác khoảng 0,40 m cho thời gian dự báo trước 

5 ngày. Ở lưu vực sông Hằng-Brahmaputra-Meghna (GBM), Nishat và Rahman (2009) 
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đã sử dụng thông tin từ ảnh viễn thám về địa hình, thảm phủ, mực nước để hiệu chỉnh 

các mô hình thuỷ động lực trên phần lưu vực ngoài lãnh thổ. Zhang và cộng sự (2014) 

sử dụng số liệu diện tích mặt nước từ ảnh vệ tinh MODIS và mối quan hệ độ cao – diện 

tích mặt nước để giám sát biến động lượng trữ của các hồ chứa ở Nam Á. Ở Việt Nam, 

dự án “Hỗ trợ chương trình hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam và Hà Lan” về Dịch 

vụ nước và khí hậu đối với Quản lý nguồn nước xuyên biên giới và Quản lý rủi ro thiên 

tai, tập trung sử dụng hệ thống thông tin địa lý và viễn thám để cải thiện giám sát và 

mô hình hóa các nguồn nước (xuyên biên giới) trên lưu vực sông Đà. Cục Viễn thám 

Quốc gia đã thực hiện Đề án: “Theo dõi biến động nguồn nước, các hoạt động khai 

thác sử dụng nước ở ngoài biên giới phía thượng nguồn lưu vực sông Hồng, sông Mê 

Công”. Đề án đã đánh giá được diễn biến hoạt động khai thác, sử dụng nguồn nước ở 

ngoài biên giới phía thượng nguồn các lưu vực sông Hồng, sông Mê Công cũng như 

những tác động đến nguồn nước ở Việt Nam (giai đoạn 2008-2014).  

3. Một số kết quả nghiên cứu biến động tài nguyên nước trên lưu vực sông 

Hồng và sông Mê Công bằng công nghệ viễn thám 

3.1. Công cụ nghiên cứu 

Google Earth Engine: Công cụ được nghiên cứu bởi Google – công ty công nghệ 

đa quốc gia của Mỹ. Google Earth Engine gắn một số lượng lớn hình ảnh và dữ liệu bề 

mặt trái đất trong lịch sử và hiện tại, cho phép theo dõi và phân tích được những thay 

đổi về môi trường của địa cầu trong một thời gian dài. Các nhà khoa học có thể phân 

tích dữ liệu có trên nền Google Earth Engine lấy từ Đám mây Google (Google Cloud). 

Để đẩy nhanh quá trình xử lý, nghiên cứu đã sử dụng công nghệ xử lý ảnh viễn thám 

bằng Google Earth Engine, công cụ này giúp xử lý khối lượng dữ liệu lớn với thời gian 

ngắn hơn và kết quả có độ chính xác cao. Thay vì phải tải xuống từng ảnh viễn thám 

và xử lý từng ảnh như cách làm truyền thống, Google Earth Engine cho phép người 

dùng viết các đoạn code để tự động xử lý thông tin trên máy chủ của Google và do đó 

không phải tốn tài nguyên máy tính và cho kết quả gần như ngay lập tức. Một ưu điểm 

khác của việc sử dụng công nghệ này là cho phép khoanh các vùng nghiên cứu ngay 

trên bản đồ của google, giúp việc tính toán nhanh chóng nhờ vào việc phân vùng dữ 

liệu xử lý song song trên hệ thống máy chủ của Google. Google Earth Engine cho phép 

xây dựng chương tình tính toán dựa trên một giao diện lập trình ứng dụng (API) sử 

dụng ngôn ngữ lập trình JavaScript và Python. Từ giao diện API này, nhóm nghiên cứu 

đã xây dựng chương trình chiết tách thông tin hồ chứa từ tập dữ liệu ảnh Landsat. 

Tập dữ liệu ảnh Landsat: Hệ thống vệ tinh Landsat được phóng lên quỹ đạo lần 

đầu tiên năm 1972, cho đến nay, đã có 8 thế hệ vệ tinh được phóng. Mỗi vệ tinh được 

trang bị một bộ quét đa phổ MSS, một bộ chụp ảnh vô tuyến truyền hình RBP. Hệ 

thống Landsat - 4, 5 còn được trang bị thêm một số bộ quét đa phổ TM. Tư liệu vệ tinh 

Landsat là tư liệu viễn thám đang được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới và Việt Nam. 
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Arcgis: Phần mềm này là sản phẩm hỗ trợ trong hệ thống thông tin địa lý (GIS) 

của công ty ERSI. Đây là hệ thống GIS hàng đầu hiện nay, cung cấp một giải pháp toàn 

diện từ thu thập, nhập số liệu, chỉnh lý, phân tích và phân phối thông tin địa lý. 

3.2. Nghiên cứu biến động tài nguyên nước mặt trên các hồ chứa thuộc sông 

Mê Công và sông Hồng sử dụng ảnh Landsat 

3.2.1. Số liệu ảnh viễn thám 

Nghiên cứu này sử dụng công cụ Google Earth Engine trích xuất và phân tích 

ảnh viễn thám Landsat để nghiên cứu biến động của 6 hồ thủy điện trên phần địa phận 

Trung Quốc của sông Mê Công gồm: Gongguoqiao, Xiaowan, Manwan, Dachaoshan, 

Nuozhadu, Jinghong và 5 hồ thủy điện trên sông Đà gồm: Yayangshan, Shimenkan, 

Longma, Jufudu, Gelantan. Thời gian nghiên cứu: từ 1/1/2015 đến 29/2/2020. 

  

Sông Mê Công Sông Hồng 

Hình 3. Vị trí các hồ chứa trên sông Mê Công và sông Hồng thuộc Trung Quốc 

Ảnh Landsat-8 được thu thập trên cơ sở dữ liệu của Google có nguồn từ ‘USGS 

Landsat 8 Collection 1 Tier 1 TOA Reflectance’. Ảnh có độ phân giải 30 m và khoảng 

thời gian cung cấp ảnh tại một vị trí là 16 ngày/ảnh. Các ảnh Landsat được lựa chọn 

với độ che phủ của mây không quá 10%.  

3.2.2. Các bước tiến hành xác định biến động mặt nước từ ảnh Landsat 

- Xác định chỉ số khác biệt chuẩn hoá về nước (Normalized Difference Water 

Index, NDWI): Trong Google Earth Engine, chỉ số NDWI được tính thông qua hàm 

normalizedDifference() từ các band ảnh B3 (green) và B5 (NIR) theo công thức sau: 

(B3 – B5) / (B3 + B5). Chỉ số NDWI nhằm làm nổi bật khả năng phản xạ của nước 

trong bước sóng green (0,525 - 0,600 μm) so với bước sóng cận hồng ngoại NIR (0,845 

- 0,885 μm). Các pixel có giá trị NDWI >0 đại diện cho đối tượng mặt nước trên ảnh. 

- Tính diện tích các khu vực là nước trong ảnh Landsat: Các pixel là mặt nước 

được lọc ra trong Google earth engine. Diện tích mặt nước là tổng diện tích các pixel 

đã được lọc nhân với độ phân giải của ảnh, việc tính toán này được thực hiện bằng hàm 

ee.Image.pixelArea(). Các ảnh Landsat đạt yêu cầu về độ che phủ mây sẽ được tập hợp 

thành bộ dữ liệu đầu vào và thực hiện tính toán diện tích mặt nước trên từng ảnh. Các 
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số liệu diện tích tính toán được tập hợp thành một chuỗi giá trị và được thể hiện thông 

qua biểu đồ. Biểu đồ diện tích mặt nước cho cái nhìn tổng quan về biến động diện tích 

mặt nước các hồ chứa theo thời gian. 

- Xây dựng quan hệ giữa diện tích mặt nước-mực nước-dung tích của các hồ 

chứa: Sử dụng số liệu địa hình (DEM) trước khi các hồ chứa được xây dựng để thiết 

lập phương trình quan hệ giữa diện tích mặt nước-mực nước-dung tích cho từng hồ, 

phục vụ xác định mực nước và dung tích từng hồ từ diện tích mặt nước. 

3.3. Kết quả tính toán 

3.3.1. Diễn biến dung tích các hồ chứa trên sông Mê Công 

Biến động diện tích, dung tích và mực nước hồ chứa thuộc địa phận Trung Quốc 

trên lưu vực sông Mê Công từ thượng lưu đến hạ như các hình dưới đây. Có thể nhận 

thấy các hồ chứa Trung Quốc thường bắt đầu xả nước từ cuối tháng 1 và đến cuối tháng 

5 thì hầu hết mực nước các hồ đạt giá trị thấp nhất. Trong khoảng thời gian từ tháng 6 

đến tháng 8, các hồ từ từ tích nước. Từ tháng 8 đến tháng 1 các hồ vận hành tích nước 

nước. Các hồ thường đầy nước vào giai đoạn từ tháng 11 đến đầu tháng 1. Kết quả tính 

toán đến giữa tháng 2/2020 cho thấy mực nước các hồ chứa Trung Quốc trên sông Mê 

Công đã thấp hơn mực nước hồ trung bình hàng năm. Lượng xả của các hồ chứa Trung 

Quốc xuống hạ lưu tương đối lớn trong các tháng 1, 2.  

 

 

Hình 2. Biến động dung tích và mực nước hồ Xiaowan trên sông Mê Công 
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Hình 3. Biến động dung tích và mực nước hồ Nouzhadu trên sông Mê Công 

 

 

Hình 4. Biến động dung tích và mực nước hồ Jinhong trên sông Mê Công 
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3.3.2. Nghiên cứu hồ chứa trên thượng lưu sông Hồng 

Do các hồ chứa lớn trên lưu vực sông Hồng ngoài lãnh thổ nằm trên sông Đà 

nên nghiên cứu đã tập trung đánh giá biến động của các hồ chứa này. Diễn biến mực 

nước và dung tích các hồ chứa được thể hiện ở các hình dưới đây. Về cơ bản qui trình 

vận hành các hồ chứa như sau: Các hồ thường tích đầy nước vào giai đoạn từ cuối 

tháng 11. Sau đó, các hồ tiến hành xả nước với lưu lượng xả lớn hơn lưu lượng đến. 

Đến cuối tháng 3 đầu tháng 4, dung tích các hồ đạt giá trị thấp nhất trong năm. Từ đầu 

tháng 5 đến giữa tháng 8 các hồ tích nước chậm tuy nhiên lượng nước xả ra vẫn lớn vì 

lượng nước đầu vào lớn. Từ giữa tháng 8 đến tháng 11 các hồ tích nước nhanh và 

thường đạt mực nước cao nhất vào tháng 11. Có thể nhận thấy năm 2019 diễn biến mực 

nước các hồ tương đối khác so với các năm trước do mùa lũ có lượng mưa thấp nên 

các hồ đến tận cuối tháng 12 vẫn chưa được tích đầy. Đến cuối tháng 12 các hồ vẫn 

đang tích nước trong khi đối với các năm bình thường thì cuối tháng 11, đầu tháng 12 

đã bắt đầu xả nước. Do đó, chúng ta có thể nhận định lưu lượng từ các hồ này về sông 

Đà của Việt nam trong mùa kiệt năm nay sẽ tương đối nhỏ. 

 

 

Hình 5. Biến động dung tích và mực nước hồ Longma trên sông Đà 
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Hình 6. Biến động dung tích và mực nước hồ Jufudu trên sông Đà 

 

 

Hình 7. Biến động dung tích và mực nước hồ Gelantan trên sông Đà 
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4. Kết luận 

Một trong những khó khăn nhất của việc nghiên cứu tài nguyên nước mà đặc 

biệt là tài nguyên nước trên phần lãnh thổ nước ngoài là thiếu các thông tin đo đạc cũng 

như điều kiện địa hình. Việc thiếu số liệu ảnh hưởng rất nhiều đến việc quản lý, khai 

thác tài nguyên nước và xa hơn là thiếu cơ sở để định hướng các chính sách liên quan 

đến tài nguyên nước để phát triển kinh tế - xã hội. Trong khi các phương pháp đo đạc 

truyền thống đang vấp phải nhiều khó khăn, thì công nghệ viễn thám với những ưu thế 

của mình là một công nghệ rất hữu ích trong nghiên cứu tài nguyên nước ngoài lãnh 

thổ. Tuy nhiên, hiện chưa có nhiều nghiên cứu ở Việt Nam thu thập, đánh giá đầy đủ 

khả năng ứng dụng của các sản phẩm viễn thám này trong nghiên cứu biến động tài 

nguyên nước nói chung và biến động tài nguyên nước liên quốc gia nói riêng. Vì vậy, 

việc nghiên cứu ứng dụng các sản phẩm viễn thám phục vụ đánh giá biến động tài 

nguyên nước ngoài lãnh thổ là rất cần thiết. 

Với công cụ Google Earth Engine, việc nghiên cứu biến động tài nguyên nước 

trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn so với các phương pháp thông thường. Kết quả 

về sự thay đổi mực nước, diện tích, dung tích nước hồ được xử lý trong thời gian ngắn 

và thể hiện được diễn biến của đối tượng nghiên cứu. Đây là công cụ hữu hiệu cho các 

nhà khoa học để đưa ra các kết luận trong nghiên cứu tài nguyên nước. 

Số liệu được xử lý trong khoảng thời gian dài cho phép theo dõi diễn biến của 

sự thay đổi diện tích mặt nước các hồ chứa qua các năm, giúp phân tích, nhận định chế 

độ tích và xả nước của toàn bộ hệ thống các hồ chứa. Bộ số liệu về diễn biến diện tích 

các hồ chứa thuỷ điện ngoài lãnh thổ trên sông Hồng và sông Mê Công là cơ sở dữ liệu 

quan trọng phục vụ dự báo dòng chảy trên các con sông vào Việt Nam, phục vụ đắc 

lực cho công tác qui hoạch, quản lý và dự báo biến động tài nguyên nước trên các lưu 

vực sông. 
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Xây dựng bản tin tài nguyên nước mặt mùa cạn vào vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long  

Trần Đức Thiện1, Lưu Thị Hồng Linh1, Phạm Thị Thu Huyền1 

 

Hơn 60% lượng nước mặt của Việt Nam đều có nguồn gốc từ nước ngoài chảy 

vào. Đặc biệt tài nguyên nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chịu tác động 

mạnh mẽ bởi khai thác sử dụng nước ở các quốc gia phía thượng lưu. Vào mùa cạn, 

đến trên 90% lượng nước vào ĐBSCL có nguồn gốc từ ngoài Việt Nam. Cảnh báo, dự 

báo và thực hiện thông báo tài nguyên nước (TNN) và đánh giá các tác dộng do khai 

thác sử dụng nước phía thượng lưu cho các lưu vực sông liên quốc gia có ý nghĩa cực 

kỳ quan trọng. Cần có nghiên cứu, đúc kết các phương pháp dự báo TNN hiện thời, đề 

xuất các phương pháp mới phù hợp với tình hình thực tế là cần thiết. Tiến tới thực hiện 

thông báo TNN trong mùa cạn cho các sông lớn liên quốc gia phục vụ công tác khai 

thác sử dụng nước một cách chủ động, nhằm phục vụ việc tham mưu, đề xuất đối sách 

về nguồn nước và xử lý kịp thời các vấn đề liên quan. Bài báo này sẽ trình bày một số 

cơ sở khoa học và kết quả cảnh báo sớm nguồn nước vào vùng ĐBSCL trong mùa cạn 

2019-2020. 

1. Mở đầu 

Hiện nay, dự báo thủy văn và nguồn nước cho ĐBSCL được một số cơ quan 

thực hiện như Trung tâm dự báo KTTV Trung ương [1], Viện Quy hoạch thủy lợi Miền 

Nam [2], Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam. Thời gian nhận định nguồn nước vào 

Việt Nam trong mùa cạn của các cơ quan chỉ là 1 tuần và 15 ngày, với các thông tin là 

lưu lượng hoặc mực nước tại Tân Châu, Châu Đốc. 

Vấn đề đặt ra là để chủ động trong việc khai thác sử dụng nước, phòng tránh hạn 

hán thiếu nước, xâm nhập mặn đối với ĐBSCL có thể thực hiện được nếu: 

- Nhận định sớm lượng nước vào Việt Nam trong mùa cạn. 

- Thông báo, dự báo lượng nước vào Việt Nam theo thời gian dài hơn: tháng và 

mùa trong mùa cạn. 

- Nhận định sớm mức độ hạn hạn, xâm nhập mặn trong mùa cạn. 

Mục đích của nghiên cứu này: Trình bày một số cơ sở khoa học nhằm cảnh báo 

sớm dòng chảy. 

2. Một số cơ sở khoa học cảnh báo sớm nguồn nước mặt mùa cạn vào vùng 

ĐBSCL 

2.1. Cơ sở cảnh báo dòng chảy vào vùng ĐBSCL trong mùa cạn thời đoạn 6 

tháng  

a) Một số đặc điểm lũ tại Krattie quyết định đến nhận dạng nguồn nước mùa 

cạn 
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Lưu vực sông Mê Công như một hồ chứa khổng lồ, trữ nước vào mùa mưa, điều 

tiết cho mùa cạn. Lưu vực càng lớn tính điều tiết càng cao và lượng trữ nước tiềm năng 

cho mùa cạn càng dồi dào. Do đó, lượng nước về mùa lũ có vai trò quyết định đến 

lượng nước mùa cạn. Nghiên cứu sử dụng số liệu mực nước tại Kratie đo từ 1960 đến 

2018, quan hệ Q-H mà Ủy hội Mê Công đang dùng trong dự báo để xác định được lưu 

lượng nước tại trạm Kratie. Kết quả phân tích cho thấy quan hệ lưu lượng trung bình 

(Qtb) mùa cạn với Qtb mùa lũ và lưu lượng đỉnh lũ của các năm nước ít khá chặt chẽ 

(Hình 1). Điều này cho phép khi kết thúc mùa lũ hoặc kết thúc đỉnh lũ lớn nhất năm ta 

có thể nhận định được khả năng nguồn nước mùa cạn. Các năm hạn điển hình cho thấy, 

nếu Qmax năm nhỏ hơn 35.000 m3/s, hoặc Qtb mùa lũ nhỏ hơn 15.000 m3/s thì hạn 

hán chắc chắn xảy ra. 

 

Hình 1. Quan hệ Qtb mùa cạn với Qtb mùa lũ, Qmax của các năm ít nước trạm 

Kratie 

Cũng bởi đặc điểm diện tích lưu vực lớn, lũ tại Kratie có tính phân kỳ lũ rõ rệt. 

Các trận lũ lớn hơn mức cảnh báo (Alarm level) tại Kratie (Z=22m [7]) tập trung trong 

khoảng khoảng 20/7 đến 30/9, có thể gọi là thời kỳ lũ chính vụ. Như vậy, hàng năm cứ 

qua 30/9 là khả năng xảy ra lũ lớn trên mức cảnh báo đã hết. Lũ có Qmax>35000 m3/s 

hầu hết rơi trong thời gian từ 25/6 đến 15/10 và qua 15/10 thì coi như kết thúc lũ (Hình 

2). Nếu lũ lớn nhất năm xuất hiện ngoài khoảng thời gian này thì sẽ chỉ là lũ nhỏ và 

năm đó sẽ là năm hạn. 
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Hình 2. Phân kỳ lũ tại Kratie 

Nhưng việc hình thành lũ lớn trên lưu vực sông Mê Công lại phụ thuộc nhiều 

vào đường nước nền lũ hay còn gọi là đường trữ nước lũ tiềm năng của lưu vực. Nối 

chân lũ của các năm lũ nhỏ và lũ lớn ta được đường trữ nước lũ tiềm năng nền và lớn 

(Hình 3). Các đường này và đường Qtb mùa lũ chia thành các khu vực như sau: 

- Vùng lũ rất nhỏ: Khi đường quá trình lưu lượng trong mùa lũ phát triển dưới 

đường nước lũ tiềm năng nền. 

- Vùng lũ nhỏ: Khi đường quá trình lưu lượng trong mùa lũ phát triển trên đường 

nước lũ tiềm năng nền và dưới đường lưu lượng lũ trung bình. Điển hình là các năm 

1988, 1998, 2010, 2015. 

- Vùng lũ lớn: Khi đường quá trình lưu lượng trong mùa lũ phát triển trên đường 

đường lưu lượng lũ trung bình và dưới đường tiềm năng lũ lớn. Điển hình là các năm 

1978, 2001, 2011. 

- Vùng lũ lịch sử: Khi đường quá trình lưu lượng trong mùa lũ phát triển trên 

đường đường tiềm năng lũ lớn. Điển hình là năm 2000. 

Theo dõi sự phát triển của đường quá trình dòng chảy trong mùa lũ đến khoảng 

20/7 là thời điểm bắt đầu vào thời kỳ lũ chính vụ. Nếu đường quá trình lưu lượng rơi 

vào vùng nào thì ta có thể nhận định sớm được khả năng lũ của năm đó với mức tin 

cậy trên 70% và từ đó nhận định được nguồn nước mùa cạn. 
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Hình 3. Đường trữ nước lũ tiềm năng lưu vực trạm Kratie 

b) Quan hệ Qmax Krattie với lượng trữ lớn nhất hồ Tonle Sap 

Về mùa cạn, hồ Tonle Sap giữ một vai trò quan trong trong việc cấp nước cho 

đồng bằng sông Cửu Long. Thông thường hàng năm vào giữa tháng 10, hồ Tonle Sap 

bắt đầu đổ về ĐBSCL và kết thúc vào tháng 4 năm sau. Lượng trữ lớn nhất của hồ 

Tong Le Sáp phụ thuộc khá chặt chẽ với lượng nước trên dòng chính sồng Mê Công. 

Thông qua quan hệ mực nước lớn nhất tại trạm Kongpong Luong (đại diện cho mực 

nước hồ) với Qmax và Qtb mùa lũ mà ta có thể biết được lượng trữ lớn nhất của hồ 

Tonle Sap (Hình 4). Trong nhận định lượng trữ hồ Tông Lê Sáp thông thường dựa vào 

quan hệ Zmax Tông Lê Sáp=F (Qmax Kratie) vì không cần chờ kết thúc mùa lũ để có 

thông tin Qtb mùa lũ mà Qmax có thể xuất hiện trước đó cả tháng. 

 

Hình 4. Quan hệ Zmax hồ Tong Lê Sap với Qmax và lưu lượng mùa lũ tại Kratie 

2.2. Cơ sở cảnh báo dòng chảy vào vùng ĐBSCL trong mùa cạn thời đoạn 1 

tháng 

Để nhận định được dòng chảy trong mùa cạn và dòng chảy các tháng trong mùa 

cạn, nghiên cứu đã căn cứ vào quan hệ lưu lượng tháng sau với lưu lượng tháng trước 

đó. 
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Lượng nước vào Việt Nam về mùa cạn có thể xem như là lượng nước trên dòng 

chính (lấy tại Kratie) cộng với lưu lượng tại Prek Dam (cửa ra của hồ Tonle Sap). Lưu 

lượng vào mùa cạn tại Prek Dam được xác định bằng mô hình toán ISIS của Ủy hội 

sông Mê Công quốc tế và quan hệ Q-H tại trạm. 

Quan hệ lượng nước vào Việt Nam giữa các tháng vào đầu mùa cạn khá chặt 

chẽ. Về cuối mùa cạn, khi lượng nước trong hồ Tonle Sap đã gần cạn, thì quan hệ này 

khá phân tán (Hình 6). Lúc này, dòng chính sông Mê Công đóng vai trò chủ đạo, đóng 

góp đến 75-85% tổng dòng chảy vào Việt Nam. Tại Kratie, quan hệ giữa lưu lượng 

tháng III với II và IV với III lại rất chặt chẽ (Hình 5). Do đó những tháng đầu mùa cạn, 

dự báo dòng chảy vào Việt Nam theo các tháng dựa vào quan hệ ở hình 6; về cuối mùa 

cạn dựa vào quan hệ ở hình 5 và có tham khảo thêm mực nước hiện trạng của hồ Tonle 

Sap để đánh giá lượng trữ nước còn lại của hồ. 

  

Hình 5. Quan hệ lượng giữa các tháng trong mùa cạn tại Kartie 

  

 
 

Hình 6. Quan hệ lượng nước vào Việt Nam giữa các tháng trong đầu mùa cạn 
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3. Đề xuất quy trình cảnh báo sớm dòng chảy vào Việt Nam trong mùa cạn 

3.1. Cảnh báo sớm  trước 6 tháng mùa cạn 

Nhận định dòng chảy mùa cạn sông Mê Công vào Việt Nam căn cứ vào thông 

báo, dự báo khí hậu, tình hình ENSO để nhận định khả năng năm nước ít hay nhiều. 

Theo dõi nền nước lũ tiềm năng nhận định khả năng lũ lớn hay bé, hình 4. 

Khi xuất hiện đỉnh lũ năm hoặc kết thúc mùa lũ, đánh giá được Q tb mùa cạn 

trên dòng chính thông qua qua hệ trong hình 2. Dự tính khả năng trữ nước lớn nhất của 

hồ Tonle Sap nhờ quan hệ hình 5. 

Nhận định khả năng nguồn nước trong mùa cạn chảy vào Việt Nam dựa vào 

thông tin Q tb mùa cạn trên dòng chính và khả năng trữ nước lớn nhất của hồ Tonle 

Sap. 

3.2. Dự báo tháng 

Từ tháng XI đến tháng II, qua tổng lưu lượng tại Kratie và Prek Dam tháng trước, 

thông qua quan hệ trên hình 6 để dự báo dòng chảy vào Việt Nam tháng tiếp theo. 

Từ tháng III và IV, căn cứ vào lưu lượng trên dòng chính là chủ yếu thông qua 

qua hệ hình 7 và lượng trữ nước hiện trạng của hồ Tonle Sap để dự báo dòng chảy vào 

Việt Nam tháng tiếp theo. 

Có thể tóm lược quy trình cảnh báo sớm dòng chảy vào vùng ĐBSCL trong mùa 

cạn như sơ đồ dưới đây (Hình 7). 

 

Hình 7. Lược đồ quy trình nhận định, thông báo sớm và dự báo lượng nước vào Việt Nam 

trong mùa cạn ở BSCL 
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4. Các kết quả trong công tác cảnh báo sớm dòng chảy mùa cạn vào vùng 

ĐBSCL mùa cạn 2019-2020 

Căn cứ vào nguồn số liệu được MRC cung cấp chính thống đến ngày 24/02/2020. 

4.1. Hiện trạng 

4.1.1.Tại Kratie 

Mùa lũ 2019, nguồn nước trên dòng chính chảy vào Việt Nam chủ yếu, năm 

2019, năm lũ có tổng lượng nhỏ, (tổng lượng mùa lũ khoảng 215 tỉ m3), bằng 67.6% 

so với trung bình nhiều năm. Thuộc năm có tổng lượng lũ nhỏ, ứng với tần suất khoảng 

95% (Bảng 1). 

Đỉnh lũ tuy cao, nhưng lũ do mưa sinh ra ở hạ du lưu vực nên phần lưu vực phía 

trên không có nước. Lượng trữ nước tiềm năng lưu vực thấp, nước rút nhanh. Hiện 

trạng Q tại Kratie chỉ 3300 m3/s, xấp xỉ năm lịch sử năm 2015 và tiếp tục có xu hướng 

giảm chậm (Hình 8). 

Bảng 1. Tổng lượng mùa lũ của một số năm hạn điển hình 

Năm 1998 2010 2015 2019 

W mùa lũ 

(VI-X) 201.05 225.02 205.40 215.43 

% so với TB 63.12 70.65 64.49 67.63 

 

Hình 8. Quá trình Q-T của một số năm điển hình tại Kratie 

Mùa cạn 2019-2020 

Mùa cạn sông Mê Công vào Việt Nam bắt đầu từ tháng 12-5 năm sau. Theo số 

liệu hiện trạng mùa cạn 2019 đến cuối tháng 2/2020, trong 3 tháng mùa cạn 12-2, tổng 

lượng nước vào vùng ĐBSCL chỉ đạt 50% tổng lượng nước trung bình năm vào vùng 

ĐBSCL, 91,7% tổng lượng nước 3 tháng cùng kỳ năm 2015-2016 và 56,6% tổng lượng 

nước cùng kỳ năm 2010-2011. Như vậy có thể thấy trong 3 tháng mùa cạn 12-2 năm 
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2019-2020, tổng lượng nước vào vùng ĐBSCL thấp kỷ lục và nhỏ hơn cùng kỳ của 

màu cạn 2015-2016. 

Bảng 1. Tổng lượng nước vào vùng ĐBSCL 

Tháng 12 1 2 12-2 

W(tỉ m3) 15.4 10.2 5.2 30,8 

W TB 30.6 18.9 12.1 61,6 

% So với TB nhiều năm 50 54 43 50 

W2015-2016 (tỉ m3) 16.3 10.4 6.90 33,6 

W2010-2011 (tỉ m3) 26.6 17.6 10.2 54,4 

4.1.2. Hồ TonLe Sap 

Năm 2019, tuy Z max =6.56m (W max=31.3 tỉ m3) có cao hơn năm 2015 (5.31m-

W-21.5 tỉ m3) nhưng nước rút nhanh do mực nước ở dòng chính Mê Công quá thấp. 

Hiện nay, mực nước hồ đang xấp xỉ năm 2015 và thấp hơn TB nhiều năm 2.7m. Với 

xu thế rút nước như hiện nay, mực nước hồ sẽ giống tình huống năm 2015. Khả năng 

đóng góp nguồn nước vào vùng ĐBSCL của hồ TonLe Sap mùa cạn 2019-2020 là nhỏ 

hơn trung bình nhiều năm, và hồ đã kết thúc việc đóng góp nước vào mùa cạn từ ngày 

12/2. Nước hiện nay bắt đầu chảy ngược vào hồ. 
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4.1.3. Lưu lượng xả từ hồ Trung Quốc 

Năm 2019, lũ trên sông Lan Thương bị trữ lại hầu hết các hồ ở TQ. Các hồ chỉ 

xả với lưu lượng khoảng 1200 m3/s suốt mùa lũ. Hiện nay lưu lượng xả giảm chỉ còn 

khoảng 700-1200 m3/s xấp xỉ lưu lượng trung bình nhiều năm (1985-2009) khi chưa 

có hồ và thấp hơn 300 m3/s so với Q trung bình thời kỳ 2010-2018 (sau khi có hồ). Xu 

thế các hồ TQ sẽ còn xả cao hơn. 

Trong 3 tháng đầu mùa cạn các hồ từ TQ lượng nước xả về ngày từ đầu mùa cạn 

2019-2020 thấp hơn trung bình nhiều năm. Phân tích quá trình xả nước từ hồ từ 2010-

2018 cho thấy các hồ TQ chỉ tập trung xả phát điện vào cuối mùa cạn (tháng III-V). 

Nếu như vậy, dòng chảy cạn trên sông Mê Công sẽ thấp nhất vào khoảng tháng 2. Sớm 

hơn mọi năm từ 1 đến 2 tháng. 

 

4.1.4. Tại Tân Châu 

Mực nước tại Tân Châu ở mức thấp, gần trùng với quá trình năm hạn lịch sử 

2015-2016,  tức là nằm ở mức thấp lịch sử. 
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4.1.5. Nhận định 3 tháng mùa cạn tới 

Dòng chảy mùa cạn vào VN  trong 3 tháng mùa cạn tới phụ thuộc vào dòng chảy 

từ Krartie là chủ yếu. Thông qua phân vùng hạn trên biểu đồ quan hệ W mùa lũ tại 

Kratie và Wmax hồ Tôn Lê Sáp, mùa cạn năm 2019-2020 rơi vào vùng hạn nặng có 

tần suất >90%. Khả năng hạn năm 2019-2020 xấp xỉ 2015-2016.  

Với đặc trung vận hành xả của thủy điện TQ qua các năm nhận thấy: 

Tổng lượng nước vào VN  trong 6 tháng mùa cạn (từ tháng 12 đến tháng 5) là 

58,1 tỷ m3, thấp hơn so với TB nhiều năm gần 30%. Ba tháng thiếu hụt lớn nhất là XII, 

I, II khoảng 50% so với trung bình nhiều năm, 3 tháng tiếp theo của mùa cạn (3-5) 

dòng chảy mùa cạn có xu hướng gia tăng so với tháng 2, dòng chảy thiếu hụt so với 

trung bình nhiều năm chỉ khoảng 10%.  

 

Tổng lượng nước các tháng trong Bảng 2.  
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Bảng 2. Tổng lượng nước các tháng 

Tháng 12 1 2 3 4 5 XII-V 

W 15.4 10.2 5.2 8.4 8.0 9.8 58.1 

W TB 30.6 18.9 12.1 8.8 8.1 11.2 89.8 

% So với TB nhiều năm 50 54 43 95 99 88 64.7 

W2015-2016 16.3 10.4 6.90 6.52 8.28 8.27 56.7 

W2010-2011 26.6 17.6 10.2 7.51 8.13 12.33 82.4 

5. Kết luận 

Với đặc điểm thủy văn của lưu vực sông Mê Công và hồ Tonle Sap, cho phép 

chúng ta cảnh báo sớm khả năng nguồn nước mùa cạn vào ĐBSCL. Những năm ít nước 

điển, hình nhận định sớm về quy mô dòng chảy mùa cạn có độ tin cậy cao hơn. Quy 

trình nhận định sớm dòng chảy mùa cạn dễ dàng tin học hóa, không đòi hỏi kỹ thuật 

phức tạp. Từ các cơ sở khoa học đã trình bày tiến hành cảnh báo sớm dòng chảy mùa 

cạn vào vùng ĐBSCL. 
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