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B N TIN C P NH T V  HIỆN TƯỢNG EN O 

VÀ NH N ĐỊNH XU THẾ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

TỈNH KHÁNH HÒA TỪ THÁNG 8/2020 ĐẾN THÁNG 01/2021 

 

1. DIỄN BIẾN HIỆN TƯỢNG EN O VÀ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỪ 

THÁNG 6 ĐẾN NỬA ĐẦU THÁNG 7/2020 

1.1. Hiện tượng EN O 

Hiện tại, ENSO đang ở trạng thái trung tính với chuẩn sai nhiệt độ mặt 

nước biển khu vực NINO 3.4 ở mức -0,1
0
C trong tuần đầu tháng 7/2020, tăng 

0,3
0
C so với tuần đầu tháng 6/2020. 

1.2. Tình hình khí tượng  

 1.2.1. Xoáy Thuận nhiệt đới (XTNĐ): Từ tháng 6 đến nay có 01 XTNĐ 

hoạt động trên khu vực Biển Đông.  

Cơn bão số 01: Chiều ngày 11/6, một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động 

ngoài khơi Philippin. Sáng ngày 12/6, ATNĐ vượt qua đảo Lu-dông vào biển 

Đông và tối cùng ngày ATNĐ mạnh lên thành bão có tên quốc tế là Nuri trở 

thành cơn bão số 01 năm 2020. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc. Đến 

sáng ngày 14/6, bão số 01 đổ bộ vào đất liền thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung 

Quốc) và suy yếu thành vùng thấp sau đó tan dần. 

 Cơn bão này không ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Khánh Hòa. 

  * Nắng nóng: Trong tháng 6 và nửa đầu tháng 7 nắng nóng xuất hiện cục 

bộ tại vùng núi phía nam, với nhiệt độ cao nhất 36,2
0
C ngày 25/6 tại Cam Ranh.  

* Tình hình mưa: Thời tiết toàn tỉnh chủ yếu đêm không mưa, ngày nắng; 

riêng các ngày từ 26 - 29/6 có mưa rào và dông rải rác. Tổng lượng mưa các nơi ở 

mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ, khu vực đồng bằng ven biển phổ biến từ 50 - 

135mm; khu vực vùng núi phổ biến từ 160 -190mm; riêng Nha Trang lượng mưa 

chỉ đạt 10,1mm ở mức thấp hơn TBNN cùng thời kỳ 42 mm. 

* Tình hình nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình phổ biến từ 28,0 - 29,0
0
C, ở mức 

xấp xỉ TBNN; nhiệt độ tối cao tuyệt đối từ 34,0 - 36,0
0
C; tối thấp tuyệt đối 25,0

0
C. 

1.3. Tình hình thủy văn 

Trên các sông tỉnh Khánh Hòa từ đầu tháng 6 đến nay mực nước chủ yếu ít 

biến đổi đến dao động nhỏ.  

* Tình hình hồ chứa: Hiện nay, dung tích các hồ chứa tỉnh Khánh Hòa đạt 

khoảng: 7 - 30%, riêng hồ Hoa Sơn và hồ Tiên Du đạt 37 - 48% so với dung tích 

thiết kế. 



* Tình hình xâm nhập mặn: Độ mặn lớn nhất đo được tại cầu Vĩnh 

Phương ngày 29/6 là 31,0‰, hiện nay đã giảm, độ mặn lớn nhất đo được ngày 

13/7 là 1,2‰. Dự báo tình hình mặn vẫn còn tiếp tục tăng cao hơn trong thời gian 

tới. 

 1.4. H i văn 

Mực nước ven biển chủ yếu dao động theo thủy triều. Sóng vùng ven biển 

dao động từ 0,5m - 1,5m. Khu vực ngoài khơi Biển Đông bao gồm cả Quần đảo 

Trường Sa có sóng dao động từ 1,5m - 2,0m; những ngày chịu ảnh hưởng của gió 

mùa Tây nam độ cao sóng dao động từ 2,0 - 3,0m.  

2. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN, H I VĂN TỪ THÁNG 8/2020 

ĐẾN THÁNG 01/2021 

2.1. Khí tượng  

       iện tư ng  N O 

Dự báo khả năng ENSO sẽ tiếp tục duy trì ở trạng thái trung tính nhưng vẫn 

nghiêng về pha lạnh trong khoảng một, hai tháng tới; sau đó nhiệt độ mặt nước 

biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương (khu vực Nino3.4) tiếp tục lạnh hơn 

và có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina vào các tháng cuối năm 2020 và 

đầu năm 2021 với xác suất xảy ra khoảng 60%, nhưng có cường độ yếu và ít có 

khả năng kéo dài. 

       Xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) 

Dự báo số lượng bão và ATNĐ hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng trực 

tiếp đến đất liền nước ta từ nay đến cuối năm 2020 có khả năng ở mức xấp xỉ so 

với TBNN. Cụ thể: Có khả năng xuất hiện khoảng 09 - 11 cơn bão và ATNĐ hoạt 

động trên khu vực Biển Đông, trong đó có khoảng 05 - 06 cơn ảnh hưởng trực tiếp 

đến đất liền nước ta; trong đó khu vực tỉnh Khánh Hòa chịu ảnh hưởng gián tiếp 

của 01 - 02 cơn bão, tập trung trong những tháng cuối năm 2020. 

Tiếp tục đề phòng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như 

dông, sét, lốc, mưa đá và gió mạnh trên biển do tác động gió mùa Tây Nam vào 

thời kỳ tháng 8/2020. 

2.1.3  Nắng nóng: 

Từ nay đến trung tuần tháng 9 nắng nóng có thể xuất hiện cục bộ ở các 

huyện Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Cam Lâm, Cam Ranh tuy nhiên mức độ gay gắt có 

giảm hơn so với những tháng trước với mức nhiệt tối cao có thể đạt 35,0 - 37,0
0
C;  

2.1.5  Nhiệt độ 

 Nhiệt độ trung bình ở mức cao hơn so với TBNN cùng kỳ từ 0,5 - 1,0
0
C. 

 - Nhiệt độ không khí trung bình phổ biến 28,0 - 30,0
0
C. 

 - Nhiệt độ không khí cao nhất từ 36,0 - 39,0
0
C. 

 - Nhiệt độ không khí thấp nhất từ 23,0 - 25,0
0
C.  

 

 



2.1.5. Mưa 

Từ nay đến tháng 12 năm 2020, tổng lượng mưa (TLM) các nơi trong tỉnh 

Khánh Hòa ở mức cao hơn TBNN. Tổng lượng mưa phổ biến 1000 - 1200mm, 

trong đó mưa nhiều nhất tập trung trong các tháng 10 và 11. Dự báo cụ thể như 

sau: 

Trong nửa cuối tháng 7/2020 TLM  thấp hơn từ 40 - 60% so với TBNN cùng 

thời kỳ, phổ biến 20 - 40mm. 

Trong tháng 8/2020, TLM xấp xỉ so với TBNN, phổ biến 50 - 100mm. 

Tháng 9 và tháng 10/2020, TLM cao hơn từ 10 - 30%, phổ biến 200 - 

250mm/tháng. 

Trong tháng 11/2020 TLM ở mức cao hơn từ 10 - 30% TBNN, phổ biến 350 

- 450mm. 

Tháng 12/2020 TLM cao hơn từ 10 - 30% so với TBNN cùng thời kỳ, phổ 

biến 200 - 250mm/tháng.  

2.2. Thủy văn 

Từ nửa cuối tháng 7 đến hết tháng 8 năm 2020, mực nước trên các sông chủ 

yếu biến đổi chậm. Một số sông suối có khả năng xuất hiện mực nước thấp nhất 

chuỗi số liệu quan trắc. Lượng dòng chảy trên các sông trong tỉnh ở mức thấp hơn 

TBNN cùng kỳ từ 20 - 45%. Tình trạng hạn hán, thiếu nước tiếp tục diễn ra, đặc 

biệt tình hình hạn hán thiếu nước xảy ra nghiêm trọng hơn ở những nơi ngoài vùng 

cấp nước của các công trình thủy lợi. 

Mùa lũ trên các sông tỉnh Khánh Hòa bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào 

tháng 12. Trên các sông xuất hiện từ 3 - 4 trận lũ, trong đó có từ 2 - 3 trận lũ ở mức 

báo động 2 - 3, có sông trên mức báo động 3. Đỉnh lũ trên các sông cao hơn so với 

năm 2019 và ở mức tương đương TBNN.  

Mực nước trung bình các tháng trên các sông ở mức thấp hơn đến xấp xỉ 

TBNN cùng kỳ; riêng trên sông Dinh Ninh Hòa ở mức xấp xỉ đến cao hơn TBNN 

cùng kỳ.  

Trong tháng 01, mực nước trên các sông ít biến đổi đến dao động nhỏ. 

2.3. H i văn 

Mực nước ven biển tỉnh Khánh Hòa dao động theo thủy triều. Sóng vùng 

ven bờ từ 1,0 - 2,0 m; vùng biển ngoài khơi bao gồm quần đảo Trường Sa có thể 

đạt từ 2,0 - 4,0m.  

3. KẾT LU N 

 Dự báo số lượng bão và ATNĐ hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng trực 

tiếp đến đất liền nước ta từ nay đến cuối năm 2020 có khả năng ở mức xấp xỉ so 

với TBNN. Cụ thể: Có khả năng xuất hiện khoảng 9 - 11 cơn bão và ATNĐ hoạt 

động trên khu vực Biển Đông, trong đó có khoảng 05 - 06 cơn ảnh hưởng trực tiếp 

đến đất liền nước ta; tỉnh Khánh Hòa chịu ảnh hưởng gián tiếp của 01 - 02 cơn 

bão, tập trung trong những tháng cuối năm 2020. Nhiệt độ trung bình ở mức cao 



hơn TBNN cùng thời kỳ từ 0,5 - 1,0 
o
C. Mùa mưa trên khu vực tỉnh Khánh Hòa có 

khả năng tương tự theo quy luật TBNN, bắt đầu từ tháng 9. Tổng lượng mưa các 

nơi ở mức cao hơn TBNN từ 10 - 30%. Mực nước trên các sông tiếp tục biến đổi 

chậm, lượng dòng chảy trên các sông thiếu hụt từ 20 - 45%, riêng sông Dinh Ninh 

Hòa ở mức xấp xỉ đến cao hơn TBNN cùng kỳ. Mùa lũ trên các sông trong tỉnh bắt 

đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 12. Trên các sông xuất hiện từ 3 - 4 trận lũ, 

trong đó có từ 2 - 3 trận lũ ở mức báo động 2 - 3, có sông trên mức báo động 3.  

Bản tin dự báo khí tư ng thủy văn thời hạn mùa chính thức tiếp theo 

đư c phát hành vào ngày 16 tháng 8 năm  0 0. 
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