TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
TRUNG TÂM DỰ BÁO
KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN QUỐC GIA
––––––––––––––––
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021

/KH1T-DBQG

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ
ngày 16/01/2021-15/02/2021
I. Trạng thái hiện tại

Hình 1: Bản đồ phân bố chuẩn sai mưa (mm/tháng) từ ngày 16/1-15/2/2021 (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

Trên bản đồ phân bố chuẩn sai mưa từ ngày 16/1-15/2/2021, trên phạm vi
toàn quốc đều ở trạng thái hụt mưa, riêng một số tỉnh thuộc Trung Trung Bộ như
Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, mưa cao hơn giá trị trung bình nhiều năm cùng thời
kỳ. Để chi tiết hơn về điều kiện hạn hán, chúng ta có thể xem xét thêm về chỉ số
mưa chuẩn hóa (Standardized Precipitation Index - SPI) ở hình dưới (Hình 2).

Hình 2: Chỉ số SPI biểu thị điều kiện khô hạn hay ẩm ướt trong thời kỳ 16/1-15/2/2021.
Điều kiện khô hạn (gam màu vàng – đỏ), điều kiện ẩm ướt (gam mầu xanh)

Bản đồ phân bố chỉ số SPI cho thấy tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ở
trạng thái khô hạn, các khu vực khác ở trạng thái bình thường, riêng một số tỉnh
ven biển Nam Bộ ở trạng thái ẩm.
II. Cảnh báo, dự báo điều kiện khô hạn
- Thời kỳ từ ngày 16/1-31/1/2021

Hình 3: Chỉ số SPI đánh giá tình trạng ẩm ướt và khô hạn giai đoạn từ 16/0131/01/2021. Gam mầu xanh là điều kiện ẩm, gam mầu vàng – đỏ là điều kiện khô hạn

Thời kỳ 2 tuần đầu (16/1/2021-31/01/2021), các tỉnh vùng núi Tây Bắc và
Việt Bắc, một số tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ như Hà Tĩnh, Quảng Bình ở trạng thái
khô, các khu vực khác trên phạm vi toàn quốc ở trạng thái bình thường.
- Thời kỳ từ ngày 29/01-14/02/2021

Hình 4: Chỉ số SPI đánh giá tình trạng ẩm ướt và khô hạn giai đoạn từ 29/0114/02/2021. Gam mầu xanh là điều kiện ẩm, gam mầu vàng – đỏ là điều kiện khô hạn

Trong 2 tuần sau của thời kỳ dự báo, tại Bắc Bộ ở trạng thái bình thường,
riêng khu vực Đông Bắc ở trạng thái khô. Khu vực Trung Bộ, các tỉnh từ Hà TĨnh
đến Khánh Hòa ở trạng thái ẩm, các khu vực khác thuộc Trung Bộ và Tây Nguyên,
Nam Bộ đều mức bình thường.
Kết luận: Từ 16-31/01, các tỉnh vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc, một số tỉnh thuộc
Bắc Trung Bộ như Hà Tĩnh, Quảng Bình ở trạng thái khô, các khu vực khác trên
phạm vi toàn quốc ở trạng thái bình thường. Sau đó từ ngày 01-15/01, trạng thái
ẩm tăng tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, trạng thái khô ở khu vực Đông
Bắc, các khu vực khác ở trạng thái bình thường.
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