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ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 
KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ 
ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN   

TỈNH QUẢNG NAM 
 

Số:      /NĐBL-ĐKTTVQN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Quảng Nam, ngày 14 tháng 6 năm 2019 

 

 

BẢN TIN NHẬN ĐỊNH  

TÌNH HÌNH BÃO LŨ NĂM 2019 TẠI QUẢNG NAM  
 

A. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỜI TIẾT THỦY VĂN TỪ THÁNG 1 - 5 NĂM 

2019 

I. Thời tiết nguy hiểm: 

1. Bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). 

Ngày 01/01/2019 một ATNĐ trên vùng biển Tây Nam quần đảo Trường Sa đã 

mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 (bão Pabuk).  Đây là cơn bão đầu tiên hoạt động trên 

Biển Đông trong năm 2019. Bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây 

Nam đến Tây và Tây Tây Bắc. Ngày 04/01/2019 bão số 1 đã đi vào miền nam Thái Lan. 

Bão số 1 không  ảnh hưởng đến thời tiết Quảng Nam. 

2. Không khí lạnh (KKL): 

Tháng 01/2019 có 03 đợt KKL vào các ngày 09 - 13, 15 - 18 và 21 - 23 không khí 

lạnh gây ra mưa, mưa rào, có ngày mưa vừa, có nơi mưa to. Vùng biển có gió Đông Bắc 

cấp 4 - cấp 5, có ngày giật cấp 6.  

Tháng 02/2019, có 01 đợt KKL yếu vào các ngày 10 - 12, gây ra mưa, mưa rào rải 

rác, vùng biển gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4. 

Tháng 3/2019, có 2 đợt KKL yếu vào các ngày 09 - 10 và 30 - 31, đợt sau có mưa 

rào rải rác, vùng biển gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4. 

3. Mưa đá và gió lốc:  

Vào lúc 16 giờ ngày 29/3 và lúc 15 giờ 30 ngày 31/3/2019 trên địa bàn huyện Quế 

Sơn, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra mưa lớn kèm theo gió lốc, gây thiệt hại khá nặng nề về 

nhà ở, cơ sở hạ tầng và cây trồng. 

4. Nắng nóng: 

Tháng 4, 5 năm 2019, nắng nóng xảy ra ở mức độ trung bình đến gay gắt tại các 

địa phương Quảng Nam, thời gian xuất hiện đợt nắng nóng đầu tiên tương tự TBNN, cụ 

thể: 

Tháng 4/2019, các địa phương vùng núi Quảng Nam có 3 đợt nắng nóng.  

Đợt 1 từ ngày 10 - 13, nhiệt độ cao nhất 35.8 độ C, độ ẩm thấp nhất 52%. 

Đợt 2 từ ngày 18 - 26, nhiệt độ cao nhất 39.4 độ C, độ ẩm thấp nhất 50%. 

Đợt 3 từ ngày 28 - 30, nhiệt độ cao nhất  37.3 độ C, độ ẩm thấp nhất 55%   

Tháng 5/2019, các địa phương Quảng Nam có 3 đợt nắng nóng. 

Đợt 1 từ ngày 04 - 08, nhiệt độ cao nhất 39.6 độ C, độ ẩm thấp nhất 46%. 

Đợt 2 từ ngày 14 - 20, nhiệt độ cao nhất 37.5 độ C, độ ẩm thấp nhất 50%. 

Đợt 3 từ ngày 24 - 28, nhiệt độ cao nhất 36.5 độ C, độ ẩm thấp nhất 54%. 

II Tiǹh hiǹh thời tiết: 

1. Mưa: 

Lượng mưa tháng 01/2019 tại các địa phương Quảng Nam cao hơn giá tri ̣ TBNN 

từ 150 - 170%, các tháng 2 - 4 /2019 thấp hơn gía trị TBNN; Tháng 5 vùng đồng bằng 

phía Nam và vùng núi cao hơn xấp xỉ TBNN, núi đồng bằng phía Bắc thấp hơn TBNN, 
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Các đợt mưa vừa, mưa to tại các địa phương Quảng Nam trong các tháng đầu năm 

2019 như sau: 

Tháng 1/2019: Có 3 đợt mưa vừa, mưa to; Đợt 1 từ 01 - 06 lượng mưa phổ biến từ 

70 - 120mm, đợt 2 từ 16 - 19 lượng mưa phổ biến từ 100 - 150mm, đợt 3 từ 21 - 23 

lượng mưa phổ biến 50 - 100mm. 

Tháng 5/2019: có 2 đợt mưa dông, đợt 1 vào chiều ngày 8/5 diện mưa rộng, lượng 

mưa phổ biến 30 - 60mm, nơi mưa lớn nhất là Thăng Bình 75mm; đợt 2 vào chiều ngày 

21/5, diện mưa khá rộng (hầu hết các huyện miền núi), lượng mưa phổ biến 10 - 40mm, 

nơi mưa lớn nhất là Trà My 50mm. 

2. Nhiệt độ: 

Xu thế nhiệt độ các tháng đầu năm 2019 phổ biến cao hơn giá trị TBNN.  

Nhiệt độ cao nhất tại trạm KT Tam Kỳ 39.6 độ C (ngày 5/5/2019), trạm KT Trà 

My 39.4 độ C (ngày 6/5/2019) 

Nhiệt độ thấp nhất tại trạm KT Tam Kỳ 17.5 độ C (ngày 25/01/2019), trạm KT 

Trà My 16.2 độ C (ngày 24/01/2019). 

III. Tình hình thuỷ văn: 

Tháng 01/2019, dòng chảy các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam biến đổi chậm 

và giảm dần. Mực nước trung bình tháng trên các sông ở mức thấp hơn tháng trước 

nhưng cao hơn giá trị TBNN, riêng tại Giao Thủy, Ái Nghĩa và Hội Khách ở mức thấp 

hơn giá trị TBNN từ 0.59 đến 0.82m. 

Tháng 02/2019, dòng chảy các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam biến đổi chậm 

và giảm dần. Mực nước trung bình tháng trên các sông ở mức thấp hơn tháng trước 

nhưng xấp xỉ giá trị TBNN, riêng tại Giao Thủy, Ái Nghĩa và Hội Khách ở mức thấp hơn 

giá trị TBNN từ 0.47 đến 0.71m. 

Tháng 3/2019, dòng chảy các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam biến đổi chậm. 

Mực nước trung bình tháng các sông ở thượng lưu cao hơn TBNN, trung du ở mức thấp 

hơn giá trị TBNN và hạ lưu (vùng sông ảnh hưởng của thủy triều) ở mức cao hơn TBNN 

cùng kỳ. 

Tháng 4/2019, dòng chảy các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam biến đổi chậm. 

Mực nước trung bình tháng các sông vùng thượng lưu cao hơn TBNN, vùng trung du ở 

mức thấp hơn giá trị TBNN và hạ lưu (vùng sông ảnh hưởng của thủy triều) ở mức cao 

hơn TBNN cùng kỳ. Mực nước thấp nhất tháng taị trạm thủy văn Giao Thủy trên Sông 

Thu Bồn đã xuống thấp hơn số liệu quan trắc nhiều năm cùng kỳ. 

Tháng 5/2019, dòng chảy các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam biến đổi chậm. 

Mực nước trung bình tháng các sông vùng thượng lưu cao hơn TBNN, vùng trung du ở 

mức thấp hơn giá trị TBNN và hạ lưu (vùng sông ảnh hưởng của thủy triều) ở mức cao 

hơn TBNN cùng kỳ. 

Thủy triều và độ mặn ảnh hưởng khá sâu vào hạ lưu các sông. 

B. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH BÃO LŨ TẠI QUẢNG NAM NĂM 2019  

I. Nhâṇ điṇh tiǹh hiǹh thời tiết: 

1.Nhâṇ điṇh về ENSO: 

Các Trung tâm dư ̣báo Khí hâụ  nhận định: nhiều khả năng trạng thái Elnino yếu 

duy trì từ tháng 6 đến hết năm 2019. 

2. Hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ): 

Mùa bão năm 2019, số lượng bão và ATNĐ trên biển Đông ở mức thấp hơn một ít 

so với giá trị TBNN. Nhận định mùa bão 2019, có từ 10 - 12 cơn bão, ATNĐ và có khả 

năng từ 3 - 5 cơn bão hoặc ATNĐ ảnh hưởng đến đất liền nước ta. 
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Từ tháng 9 - 12/2019, khả năng các địa phương Quảng Nam chịu ảnh hưởng từ 1- 

2 cơn bão, ATNĐ. Cần đề phòng bão, ATNĐ có diễn biến phức tạp về thời gian, quỹ 

đạo, cường độ và phạm vi ảnh hưởng. Bão, ATNĐ ảnh hưởng đến các địa phương Quảng 

Nam tập trung từ tháng 9 - 11/2019; các hoạt động đánh bắt, khai thác trên biển Đông 

cần theo dõi chặt chẽ thông tin về bão và ATNĐ từ tháng 6 - 12/2019.  

3. Hoạt động KKL: 

Tháng 9/2019, KKL ít có khả năng ảnh hưởng đến các địa phương Quảng Nam. 

Tháng 10 - 12/2019, khả năng có 5 - 7 đợt KKL ảnh hưởng đến các địa phương 

Quảng Nam. 

4. Hoạt động của dông sét, lốc, mưa đá:   

Từ tháng 6 đến tháng 10/2019, các hiện tượng dông, sét, tố, lốc tiếp tục có khả 

năng xảy ra taị các điạ phương Quảng Nam, tập trung tại các huyện thị trung du và vùng 

núi; tần suất xuất hiện nhiều vào tháng 6 và các tháng 9, 10/2019. 

5. Nhận định mưa:  

5.1 Nhận định lượng mưa từ tháng 6 đến tháng 8/2019 

Từ tháng 6 - 8, khả năng lượng mưa ở mức thấp hơn giá trị TBNN. Khả năng có 

một số ngày mưa rào diện rộng vào cuối tháng 8/2019.  

Tổng lượng mưa dự báo: tháng 6/2019 vùng đồng bằng từ 80 - 120mm, vùng núi 

từ 150 - 200mm; tháng 7/2019 vùng đồng bằng từ 60 - 90mm, vùng núi từ 100 -150mm 

và tháng 8/2019 vùng đồng bằng từ 100 - 150mm, vùng núi 160 - 220mm. 

5.2 Nhận định xu thế mưa từ tháng 9 đến tháng 12/2019 

Tháng 9, 10 và tháng 12/2019: lượng mưa phổ biến xấp xỉ thấp hơn giá trị TBNN; 

Tháng 11/2019 lượng mưa phổ biến xấp xỉ, có nơi cao hơn giá trị TBNN.  

Trong các tháng mùa mưa bão năm 2019, các địa phương Quảng Nam chịu ảnh 

hưởng từ 3 - 5 đợt mưa lớn diện rộng. 

6. Nhận định nhiệt độ: 

6.1 Nhận định nhiệt độ từ tháng 6 đến tháng 8/2019 

Tháng 6 - 8/2019 xu thế nhiệt độ ở mức cao hơn giá trị TBNN. Tháng 6 - 8/2019 

có từ  6 - 8 đợt nắng nóng. Nắng nóng có cường độ gay gắt dài ngày và phạm vi ảnh 

hưởng rộng có thể gây nên hạn khí tượng. 

Các đặc trưng nhiệt độ từ tháng 5 - 7/2018 được dự báo ở mức sau: 

Tháng 6/2018 trung bình 27.5 - 28.5, cao nhất 37 - 39 độC, thấp nhất 22 - 24 độC; 

tháng 7/2019 trung bình 27.5 - 29.5, cao nhất 37 - 39 độ C, thấp nhất 23 - 25 độC, tháng 

8/2019 nhiệt độ trung bình 27.0 -29.0, cao nhất 37 - 39 độ C, thấp nhất 23 - 25 độ C. 

6.2 Nhận định xu thế nhiệt độ từ tháng 9 đến tháng 12/2019 

Tháng 9, 11 và tháng 12/2019 xu thế nhiệt độ cao hơn giá trị TBNN, những ngày 

đầu tháng 9 khả năng vẫn còn nắng nóng. 

Tháng 10/2019 xu thế nhiệt độ ở mức xấp xỉ giá trị TBNN. 

II. Nhận định tình hình thuỷ văn: 

1. Dự báo tình hình thủy văn từ tháng 6 đến tháng 8/2019 

Từ tháng 6 đến tháng 8/2018 dòng chảy các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam biến 

đổi chậm. Lượng dòng chảy trên sông Vu Gia tại Thành Mỹ khả năng thiếu hụt khoảng 

50 - 70% so với TBNN, trên sông Thu Bồn tại Nông Sơn khả năng ở mức xấp xỉ hoặc 

cao hơn giá trị TBNN.  

Mực nước trung bình trên các sông ở mức thấp hơn giá trị TBNN (xem bảng 1). 
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        BẢNG 1: DỰ BÁO MỰC NƯỚC TRUNG BÌNH (Đơn vị: m) 

Trạm 
Tháng 

6 

Chệnh 

lệch so 

với 

TBNN 

Tháng 

7 

Chệnh 

lệch 

so với 

TBNN 

Tháng 

8 

Chệnh 

lệch so 

với 

TBNN 

Ái Nghĩa 2.40 -0.54 2.30 -0.53 2.40 -0.55 

Giao Thủy 0.50 -0.84 0.40 -0.75 0.45 -0.77 

Câu Lâu 0.10 0.14 0.05 0.13 0.10 0.12 

Hội An 0.02 0.17 -0.05 0.11 0.05 0.15 

Tam Kỳ 0.05 0.13 0.00 0.10 0.03 0.05 

Hạ lưu các sông, độ mặn ảnh hưởng mạnh nhất vào tháng 6 - 7/2019, khả năng 

ảnh hưởng của độ mặn ở mức xấp xỉ giá trị TBNN. 

2. Nhận định xu thế thủy văn từ tháng 9 đến tháng 12/2019 

Mùa lũ năm 2019, số đợt lũ các sông trên địa bàn Quảng Nam ở mức ít hơn 

TBNN, khả năng xuất hiện khoảng từ 2 - 3 đợt lũ, đỉnh lũ lớn nhất ở mức xấp xỉ báo 

động II, thời gian xuất hiện đỉnh lũ lớn nhất có khả năng xảy ra trong tháng 11.  

Diễn biến dòng chảy các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có khả năng như sau: 

thời kỳ cuối tháng 9/2019 được bổ sung; tháng 10, 11 và thời kỳ đầu tháng 12 có biến 

động mạnh, cần đề phòng xuất hiện lũ; đến cuối tháng 12 ổn định giảm dần.  

 Thời tiết thủy văn nói chung và thiên tai nói riêng ngày càng diễn biến phức tạp 

khó lường về thời gian, cường độ và phạm vi ảnh hưởng. Kính đề nghị các cấp , các 

ngành và địa phương trong tỉnh có phương án chủ động phòng chống các loại hình thiên 

tai có thể xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản.  

 

 
 

Nơi nhận:          
- VP Tỉnh ủy QNam;  

- VP UBND tỉnh QNam;                           
- BCH PCTT&TKCN tỉnh QNam; 

- Sở NN&PTNT QNam;       
- Sở TN &MT QNam; 

- TT DB KTTV QG; 

- Đài KTTV KV TTBộ; 

- Các cơ quan liên quan;        

- Lưu.                                           
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