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NHẬN ĐỊNH 

THỜI TIẾT THỦY VĂN TỈNH KHÁNH HÒA 

(Từ ngày 07 đến 9 tháng 12 năm 2022) 

 

1. Diễn biến thời tiết trong các ngày từ 05-07/12/2022  

 Trong những ngày qua (Từ 7h/05 - 07h/07/12/2022), khu vực tỉnh Khánh Hòa do 

ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường mạnh, kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao 

hoạt động mạnh, nên toàn tỉnh Khánh Hòa đã xuất hiện đợt mưa lớn trên toàn tỉnh. Tổng 

lượng mưa các nơi trong tỉnh phổ biển từ 50 - 100mm, cục bộ có nơi cao trên 100mm, 

như Kiều Đặp Hòa Sơn (Ninh Hòa) 149,6; Đại Lãnh (Vạn Ninh) 138,6mm; Hồ Am Chúa 

(Cam Lâm) 104,6mm,…  

2. Dự báo thời tiết  

Trong các ngày từ 07 đến 09/12, khu vực tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ảnh hưởng của 

không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao vẫn 

còn duy trì. Thời tiết các ngày từ 07-09/12, toàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to và 

dông; mưa lớn tập trung trong ngày 07 và ngày 8/12 sau đó mưa có xu hướng giảm dần. 

Tổng lượng mưa toàn đợt các nơi phổ biến từ 100-150mm, lượng mưa các ngày cụ thể 

như sau: 

 Ngày 07/12: Nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa các nơi phổ 

biến từ 40-60mm, phía bắc có nơi cao hơn.  

Ngày 08/12: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa các 

nơi phổ biến từ 20-40mm.  

Ngày 09/12: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa. Lượng mưa các nơi phổ biến từ 10-

30mm 

Cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các xã vùng núi, khu vực xung 

yếu và ngập úng cục bộ vùng trũng thấp, ven sông, mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn 

các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Tin phát lúc: 08h30 
      Nơi nhận: 
       - BCH PCTT&TKCN Khánh Hòa; 

       - Lãnh đạo Đài; 

       - Lưu: DB. 
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