
1  

TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN  

TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ 

TƯỢNG THUỶ VĂN QUỐC GIA 
 

 

Số: /KH1T-DBQG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2022 
 

 

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO HẠN KHÍ TƯỢNG TẠI CÁC 

VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC TỪ NGÀY 01 – 30/11/2022 

 

 I. Trạng thái hiện tại 

 

Hình 1: Bản đồ phân bố chuẩn sai mưa (mm/ngày) từ ngày 01-31/10/2022 (hiệu số 

của lượng mưa và lượng mưa trung bình nhiều năm cùng thời kỳ). Giá trị dương (gam 

màu xanh) là điều kiện ẩm ướt, giá trị âm (gam mầu đỏ) biểu thị điều kiện hụt mưa 

 Theo bản đồ chuẩn sai mưa trong thời kỳ từ ngày 01-31/10/2022 cho thấy: 

khu vực Trung Trung Bộ có mưa nhiều và TLM cao hơn so với TBNN cùng thời 

kỳ. Các khu vực khác phổ biến có lượng mưa xấp xỉ đến thiếu hụt so với TBNN 

cùng thời kỳ, thiếu hụt nghiêm trọng nhất là khu vực các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng 

Bình và miền Đông Nam Bộ. 

 Để xem xét chi tiết hơn về điều kiện hạn hán, có thể xem xét thêm về chỉ 

số mưa chuẩn hóa (Standardized Precipitation Index - SPI) ở hình dưới (Hình 2). 
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Hình 2: Chỉ số SPI biểu thị điều kiện khô hạn hay ẩm ướt từ ngày 01-31/10/2022. Điều 

kiện khô hạn (gam màu vàng – đỏ), điều kiện ẩm ướt (gam màu xanh). 

Với phân bố lượng mưa như phân tích ở trên, dù có chuẩn sai mưa cao 

hơn so sới TBNN tại khu vực Trung Trung Bộ nhưng khu vực này phổ biến vẫn 

có tình trạng bình thường giống với các khu vực khác trên cả nước, chỉ có riêng 

tại Đà Nẵng là có trạng thái ẩm. Ngoài ra, tại miền Đông Nam Bộ có trạng thái 

khô đến rất khô do lượng mưa tại đây thiếu hụt trong thời kỳ này. 

II. Cảnh báo, dự báo điều kiện khô hạn 

- Thời kỳ từ ngày 01-15/11/2022: Cả nước phổ biến ở trạng thái bình 

thướng đến ẩm, ẩm dự báo chỉ có thể xuất hiện tại khu vực các tình Bắc Trung 

Bộ. Riêng khu vực Nam Bộ có thể xuất hiện trạng thái rất ẩm đến cực ẩm do 

trong thời gian này có nhiều ngày mưa. 

Hình 3: Chỉ số SPI biểu thị điều kiện khô hạn hay ẩm ướt từ ngày 01-15/11/2022 (a); 

và 16-30/11/2022(b) 

  

(a) (b) 
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Thời kỳ từ 16-30/11: Từ khu vực Thanh Hóa trở vào Trung Bộ và Tây 

Nguyên – Nam Bộ phổ biến xuất hiện trạng thái ẩm đến rất ẩm do có mưa nhiều 

ngày trong thời gian này. Riêng khu vực Bắc Bộ là có trạng thái bình thường. 

Kết luận: Như vậy trong cả thời kỳ dự báo khu vực Tây Nguyên – Nam 

Bộ liên tục xuất hiện tình trạng ẩm đến cực ẩm do nhiều ngày có mưa, khu vực 

Bắc Bộ đang bước vào mùa khô nên tình trạng khô hạn sẽ là chủ yếu trong thời 

kỳ này. Khu vực Trung Bộ sẽ có trạng thái bình thường đến ẩm trong 15 ngày  

đầu tháng, sau ẩm sẽ tăng dần.  

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tiếp theo được phát vào ngày 

16/11/2022 

Điện thoại liên hệ: 84-24-32673199 - số máy lẻ 704 

 

Dự báo viên: Trần Quang Điệp PHÒNG DỰ BÁO KHÍ HẬU 
 


