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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2017 

 

Báo cáo diễn biến và dự báo lũ nội đồng vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long   

BÁO CÁO KỲ        Ỳ 22): TÌNH HÌNH LŨ ĐẾN NGÀY 

30/11/2017 

Chủ nhiệm dự báo lũ: Nguyễn Huy Khôi 

I. Diễn biễn thời tiết, sản xuất, lũ vùng ĐBSCL đến ngày 30/11/2017 

I.1. Diễn biến thời tiết 

Đặc trưng thời tiết từ ngày 24/11 – 30/11, trên lưu vực sông Mê Công ảnh hưởng 

chủ yếu bởi gió mùa Tây Nam. Hình thái thời tiết này gây mưa trên lưu vực. Lượng 

mưa lũy tích tuần qua  há nh  biến đổi từ 10 - 50 mm. Trong đó  hu vực Lào và 

CamPuChia lượng mưa nh  hầu hết  ư i    mm  một    n i cao h n cũng ch  ở m c 

 ư i 25 mm.  hu vực ĐBSCL lượng mưa tuần  ua  hổ biến  ư i    mm  và  hân b  

 há đều trên toàn  hu vực  một    n i thuộc vùng v n bi n lượng mưa cao h n ở m c 

25 – 50 mm.  

 

Nguồn: http://www.cpc.ncep.noaa.gov 

Hình 1. Bản đồ mưa lũy tích tuần từ ngày 24/11 – 30/11/2017 
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I.2. Diễn biến lũ 

Tổng lượng lũ từ ngày 01/7 đến 27/11/2017 tại Kratie là 313,49 tỷ m
3 

l n h n 

tổng lượng lũ TBNN cùng thời kỳ khoảng 15,76 tỷ m
3
, l n h n năm    6 là 59,52 tỷ 

m
3 

và l n h n năm      là khoảng 113,05 tỷ m
3
. Tuy nhiên, so v i tổng lượng lũ năm 

2000 thì vẫn nh  h n khoảng 88,16 tỷ m
3
. 

 

Hình 2. Tổng lượng lũ tại Kratie từ 01/7 đến ngày 30/11/2017 

Tại Kratie: Mực nư c trong tuần qua (từ ngày 20/11 đến ngày 27/11) có xu thế 

giảm v i cường suất trung bình 9 cm/ngày. Đến ngày 27/11 mực nư c lúc 7 giờ đo 

được tại Kratie là 10,94 m, cao h n mực nư c cùng kỳ năm  015, năm  998  năm 

1992, TBNN   98  –        nhưng thấ  h n mực nư c mùa  h  năm    6-2017. 

 

Hình 3. Diễn biến mực nư c tại Kratie đến ngày 27/11/2017 

 Tại Tân Châu: Mực nư c chịu ảnh hưởng bởi cả lũ thượng nguồn và thủy 

triều. Trong tuần qua, mực nư c tại trạm Tân Châu có xu thế giảm v i cường  uất 
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trung b nh 3,0 cm/ngày. Mực nư c l n nhất ngày 30/11 đo được là 2,07 m thấp h n 

0,33 m so v i TBNN (2,40 m), thấp h n lũ cùng thời kỳ năm       năm     . 

 

Hình 4. Diễn biến mực nư c tại Tân Châu đến ngày 30/11/2017 

Bảng  . Mực nư c l n nhất trạm Tân Châu từ 24/11 - 30/11/2017 

Đơn vị: m 

Ngày 
TBNN(96-

2014) 

Năm 

2000 

Năm 

2011 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Chênh lệch năm 

2017-TBNN(96-

14) 

Chênh lệch 

năm 

2017-2016 

24/11/2017 2,58 3,08 3,08 2,29 2,25 -0,33 -0,04 

25/11/2017 2,56 3,04 3,07 2,27 2,19 -0,37 -0,08 

26/11/2017 2,52 2,99 3,03 2,26 2,16 -0,36 -0,10 

27/11/2017 2,49 2,95 2,99 2,21 2,11 -0,38 -0,10 

28/11/2017 2,46 2,90 2,96 2,24 2,15 -0,31 -0,09 

29/11/2017 2,43 2,86 2,90 2,21 2,10 -0,33 -0,11 

30/11/2017 2,40 2,80 2,82 - 2,07 -0,33 - 

Tại Châu Đốc: Mực nư c trong tuần qua có xu thế giảm v i cường  uất trung 

b nh 1,7 cm/ngày. Mực nư c l n nhất ngày 30/11 đo được là 2,03 m thấp h n 0,18 m 

so v i TBNN (2,21 m), nhưng thấ  h n lũ cùng thời kỳ năm       năm     . 
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Hình 5. Diễn biến lũ tại Châu Đ c đến ngày 30/11/2017 

Bảng  . Mực nư c l n nhất trạm Châu Đ c từ 24/11 - 30/11/2017 

Đơn vị: m 

Ngày 
TBNN(96-

2014) 

Năm 

2000 

Năm 

2011 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Chênh lệch năm 

2017-TBNN(96-

14) 

Chênh lệch 

năm 

2017-2016 

24/11/2017 2,38 2,97 2,79 2,16 2,13 -0,25 -0,03 

25/11/2017 2,35 2,91 2,78 2,00 2,07 -0,28 0,07 

26/11/2017 2,32 2,87 2,75 1,89 2,05 -0,27 0,16 

27/11/2017 2,29 2,80 2,72 2,10 2,01 -0,28 -0,09 

28/11/2017 2,26 2,75 2,68 2,13 2,05 -0,21 -0,08 

29/11/2017 2,23 2,74 2,63 2,12 2,03 -0,20 -0,09 

30/11/2017 2,21 2,70 2,56 - 2,03 -0,18 - 

Khu vực ĐTM: Mực nư c trong tuần qua có xu thế giảm v i cường suất trung 

bình 1,5 cm/ngày. Mực nư c ngày 30/11, tại trạm Hưng Thạnh trên  ênh Phư c 

Xuyên đạt 1,45 m, thấp h n m c báo động II (2,0 m); trạm Kiên Bình đạt 1,02 m; các 

trạm Tân Hưng, Tân Hồng và Tràm Chim không có s  liệu đo.  

Khu vực TGLX: Mực nư c trong tuần qua có xu thế giảm v i cường suất trung 

bình 2,5 cm/ngày. Mực nư c ngày 30/11, tại trạm Tri Tôn đạt 1,04 m; trạm Xuân Tô 

đạt 1,34 m, thấ  h n m c báo động I (3,00 m); trạm Tân Hiệp đạt 0,78 m; các trạm 

Núi Sập, Vĩnh Nhuận không có s  liệu thực đo. 

Khu vực Tây Sông Hậu: Xu thế mực nư c ảnh hưởng chủ yếu bởi thủy triều. 

Mực nư c trong tuần qua tại trạm Vị Thanh có xu thế giảm v i cường suất trung bình 

1,8 cm/ngày, đến ngày 30/11 mực nư c đạt 0,54 m. 
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Bảng  . Mực nư c l n nhất thực đo các trạm nội đồng 5 ngày gần đây 

Đơn vị: m 

STT Trạm 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 

1 Tân Châu 2,16 2,11 2,15 2,10 2,07 

2 Châu Đ c 2,05 2,01 2,05 2,03 2,03 

3 Cần Th  - 1,47 1,55 1,48 - 

4 Mỹ Thuận 1,46 - 1,52 1,56 - 

5 Xuân Tô 1,63 1,56 1,49 1,42 1,34 

6 Tri Tôn 1,23 1,19 1,14 1,09 1,04 

7 Vĩnh Nhuận 1,44 1,43 - - - 

8 Núi Sậ  - - - - - 

9 Tân Hiệ  0,89 0,89 0,87 0,83 0,78 

10 Vị Thanh 0,60 0,62 0,63 0,59 0,54 

11 Tân Hồng 1,93 1,90 - - - 

12 Tân Hưng 1,78 1,75 - - - 

13 Tràm Chim - - - - - 

14 Hưng Thạnh 1,60 1,57 1,54 1,49 1,45 

15 Kiên Bình 1,12 1,11 1,09 1,05 1,02 

16 Mỹ Hóa 1,34 1,44 1,48 1,47 1,34 
Nguồn: Số liệu từ Đài KTTV khu vực Nam Bộ  

-: không có số liệu 
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Hình 6. Bản đồ ngập từ ảnh vệ tinh Modis chụp ngày 17/11/2017 

Dựa trên ảnh vệ tinh MODIS ngày 17/11/2017, khu vực hạ lưu   ng Mê C ng 

xảy ra ngập ở những vùng thấ  trũng ven sông thuộc t nh các t nh Prey Veng, Takeo, 
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KomPong Cham, KomPhong Speu của Campuchia. Khu vực ĐBSCL xảy ra ngập lũ ở 

một s  n i trên địa bàn 3 t nh An Giang  Đồng Tháp và Long An. Trong đó Long An 

là t nh có diện tích ngập lũ l n nhất. Xu thế ngập giảm so v i m c ngập trong tháng 8, 

và tháng 9, tháng     đặc biệt là  hu vực thuộc t nh An Giang và Đồng Thá . Riêng 

các t nh Cà Mau, Bạc Liêu, Kiêng Giang xuất hiện các đi m ngập nư c là do nuôi 

trồng thủy sản ở các vùng ven bi n. 

II. Kết luận và kiến nghị 

1. Kết luận 

Hình thái thời tiết chủ đạo ảnh hưởng lưu vực sông Mê Công trong tuần qua chủ 

yếu là gió mùa Tây Nam gây mưa trên lưu vực.  

Tổng lượng lũ tính toán tại Kratie cho đến thời đi m này là nh  h n so v i lũ 

năm 2000  lũ     , nhưng l n h n lũ năm       năm    6. Diễn biến mực nư c nội 

đồng trong tuần qua: vùng ĐTM và vùng TGLX trong tuần  ua đều có xu thế giảm 

nhẹ. Thủy triều vẫn đóng vai trò chủ đạo về diễn biến mực nư c vùng ĐBSCL cho đến 

thời đi m này. 

2. Kiến nghị 

Hiện nay, lũ ĐBSCL đã bư c vào thời kỳ cu i, mực nư c lũ đang ở m c thấp. 

Tuy nhiên  đ  đề phòng sự biến động bất thường của thời tiết, đề nghị các địa  hư ng 

cần theo dõi chặt chẽ dự báo mực nư c từ MRC  Đài  hí tượng Thủy văn Nam Bộ, 

Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam – Tổng cục Thủy lợi đ  xây dựng kế hoạch 

xu ng gi ng và thu hoạch vụ lúa Hè Thu  Thu Đ ng. 
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