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Chủ nhiệm dự báo: Nguyễn Huy Khôi 

 

1. Đánh giá dòng chảy đến ngày 18/7/2017 trên dòng chính sông Mê Công 

Theo số liệu của Ủy hội sông Mê Công quốc tế, tại trạm Kratie, diễn biến mực 
nước đến thời điểm này là 17,5 m, cao hơn TBNN khoảng 3 m. Dự báo đến ngày 
23/7/2017 mực nước tại Kratie đạt 19,8 m với mức tăng 40 cm/ngày. 

 
Nguồn: MRC 

Hình 1. Diễn biến mực nước lúc 7 giờ sáng tại Kratie đến ngày 18/7/2017 
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Nguồn: MRC 

Hình 2. Mực nước dự báo tại trạm Kratie đến ngày 23/7/2017 

 
Nguồn: MRC 

Hình 3. Diễn biến mực nước lúc 7 giờ sáng tại trạm Prek Kdam đến ngày 18/7/2017 

 
Nguồn: MRC 

Hình 4. Mực nước dự báo tại trạm Prek Dam đến ngày 23/7/2017 

Tại trạm Prekdam trạm này đại diện cho xu thế mực nước tại Biển Hồ 
Campuchia, mực nước có xu thế tăng trong thời gian 18 – 23 tháng 7, mức tăng khá 
nhanh 30 cm/ngày, cao hơn so với mực nước TBNN 1,5 m.  
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Nguồn: MRC 

Hình 5. Diễn biến mực nước lúc 7 giờ sáng tại trạm Tân Châu đến ngày 18/7/2017 

 
Nguồn: MRC 

Hình 6. Diễn biến mực nước lúc 7 giờ sáng tại trạm Châu Đốc đến ngày 18/7/2017 

Tại hai trạm Tân Châu và Châu Đốc mực nước sẽ có xu thế tăng trong những 
ngày tới với mức tăng trên dưới 10 cm/ngày. 

2. Tin cảnh báo nước lên của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung 
ương 

Bản tin cảnh báo nước lên của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung 
ương số 02CBLCL/TVTB ngày 18/7/2017 nhận định như sau: 

- Từ ngày 15-18/07, ở trung lưu sông Mê Công đã có mưa vừa và mưa to. Tổng 
lượng mưa đo được phổ biến từ 80 – 150 mm. Do mưa lớn, mực nước ở trung và hạ 
lưu sông Mê Công đang lên; 

- Những ngày cuối tháng 7/2017 (24 – 27/7), mực nước cao nhất ngày trên sông 
Tiền tại Tân Châu có khả năng lên mức 2,7 – 3,0m; trên sông Hậu tại Châu Đốc lên 
mức 2,4 – 2,6m, sau đó biến đổi chậm.  
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3. Dự báo thủy triều ven biển Đông và biển Tây năm 2017 

Cuối tháng 7/2017 sẽ vào thời gian triều cường ở Biển Đông và Biển Tây. Tuy 
triều ở mức không lớn nhưng kết hợp với lũ và mưa nội vùng sẽ gây ngập ở các vùng 
trũng thấp. 

 
Hình 7. Mực nước triều lớn nhất các trạm ven Biển Đông từ tháng 7-12/2017 

 
Hình 8. Mực nước triều lớn nhất các trạm ven Biển Tây từ tháng 7-12/2017 

4. Dự báo diễn biến mực nước lũ nội đồng vùng ĐBSCL đến cuối thàng 7/2017 

4.1. Dự báo lũ nội đồng đến ngày 23/7/2017 

Theo kết quả dự báo lũ nội đồng, mực nước max từ 3 m trở lên chiếm diện tích 
nhỏ nằm ở vùng biên giới Việt Nam – Campuchia thuộc khu vực Tứ Thường, huyện 
Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; khu vực có mực nước 2,5 – 3,0 m chỉ phổ biến xung 
quanh sông Tiền từ Tân Châu trở lên thuộc huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp và huyện 
Tân Châu tỉnh An Giang; khu vực có mực nước từ 2 – 2,5 m phổ biến ở huyện An 
Phú, Tân Châu tỉnh An Giang, Hồng Ngự, Tx. Hồng Ngự, Tân Hồng và một phần ven 
sông Tiền của huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp. Mực nước ở huyện Tân Hưng và 
Vĩnh Hưng phổ biến ở mức 1,5 – 2,0 m. 
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Hình 9. Mực nước max dự báo đến ngày 23/7/2017 

4.2. Dự báo lũ nội đồng đến cuối tháng 7/2017 

Đánh giá chung: Dự báo cuối tháng 7/2017 mực nước lớn nhất phổ biến ở khu 
vực ven biên giới thuộc các huyện Tân Hồng, tx. Hồng Ngự, Hồng Ngự tỉnh Đồng 
Tháp và Tân Châu, An Phú tỉnh An Giang, có giá trị phổ biến từ 2,5 m – 3,0 m; khu 
vực Tứ Thường thuộc huyện Hồng Ngự mực nước max cao hơn, ở mức 3 – 3,5 m. 
Khu vực ven sông Hậu thuộc Đồng Tháp, An Giang và các huyện Tân Hưng, Vĩnh 
Hưng của Long An dự báo mực nước biến đổi từ phổ biến từ 2 – 2,5 m. Các khu vực 
khác nhỏ hơn 2 m. 
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Hình 10. Mực nước max dự báo cuối tháng 7/2017 

5. Kết luận và kiến nghị 

5.1. Kết luận 

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Mực 
nước đến cuối tháng 7 đạt 3 m ở Tân Châu và 2,5 m ở Châu Đốc, đây là mức lũ không 
lớn. Tuy nhiên, do mưa lớn từ ảnh hưởng của cơn bão số 2 ở khu vực trung lưu sông 
Mê Công nên lũ lên khá nhanh. 

Các huyện An Phú, Tân Châu tỉnh An Giang, Hồng Ngự, Tx. Hồng Ngự và Tân 
Hồng tỉnh Đồng Tháp, Tân Hưng và Vĩnh Hưng tỉnh Long An là các huyện đầu nguồn 
sẽ chịu ảnh hưởng của lũ đầu vụ. 

5.2. Kiến nghị: 
Trên cơ sở kết quả dự báo như trên, kiến nghị các địa phương một số việc như 

sau:  

 - Đề phòng lũ lên nhanh sẽ gây ra tình trạng sạt lở các bờ bao, đề nghị các địa 
phương tiến hành ra soát các tuyến đê bao chưa đủ cao trình, các tuyến đê bao xung 
yếu, các tuyến mới đắp, v.v… xây dựng kế hoạch chuẩn bị nhân lực, vật lực nhằm ứng 
phó kịp thời trong mùa lũ. 

- Tình hình cực đoan về thời tiết trong điều kiện hiện nay xuất hiện nhiều hơn 
và tính chất khốc liệt hơn, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ dự báo lũ của các đơn 
vị dự báo như Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, Trung tâm Dự báo Khí 
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tượng Thủy văn Trung ương, dự báo lũ nội đồng của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền 
Nam để có giải pháp ứng phó kịp thời.  

Để đề phòng lũ trong những ngày tới có thể gây ảnh hưởng đến việc thu hoạch 
vụ lúa Hè Thu cũng như sản xuất vụ lúa Thu Đông ở các tỉnh đầu nguồn như: An 
Giang, Đồng Tháp, Long An cần xây dựng kế hoạch và chuẩn bị nhân lực và vật lực 
ứng phó bảo vệ sản xuất. Một số địa phương có khả năng ảnh hưởng của lũ cần lưu ý: 

- Đối với tỉnh An Giang: Xây dựng kế hoạch bảo vệ và đẩy nhanh thu hoạch lúa 
Hè Thu ở các huyện đầu nguồn như: huyện An Phú, TX. Tân Châu, Tp. Châu Đốc và 
huyện Tịnh Biên. 

- Đối với tỉnh Đồng Tháp: Các huyện đầu nguồn như: huyện Hồng Ngự, TX. 
Hồng Ngự và huyện Tân Hồng cần hạn chế việc xuống giống lúa Thu Đông trên nền 
đê bao lửng trong thời gian này. Các diện tích đã xuống giống thì cần xây dựng kế 
hoạch ứng phó và bảo vệ sản xuất.  

- Đối với tỉnh Long An: Các huyện đầu nguồn như: huyện Tân Hưng, huyện 
Vĩnh Hưng xây dựng kế hoạch ứng phó và bảo vệ các diện tích lúa Thu Đông và đẩy 
nhanh thu hoạch lúa Hè Thu. 

Thời tiết cực đoan diễn ra ngày càng khốc liệt và khó lường nên các địa phương 
cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo của các tổ chức như: Trung tâm Dự báo Khí 
tượng Thủy văn Trung ương, Ủy hội sông Mê Công quốc tế, bản tin dự báo lũ nội 
đồng của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam. Bản tin này sẽ được cập nhật khi có 
thông tin mới. 

 

 VIỆN TRƯỞNG 

Nơi nhận: 
   - Quý lãnh đạo Bộ NN&PTNT; 
   - Quý lãnh đạo TCTL; 
   - Quý lãnh đạo các sở NN&PTNT 9 tỉnh vùng ngập lũ; 
   - Ban lãnh đạo Viện QHTLMN; 
  - Website Viện; 
   - Lưu P.KHCN&MT.  
 

 

 

 
 
 
 
 
Thông tin liên hệ chi tiết:   
        - Chủ nhiệm dự báo: Nguyễn Huy Khôi  DĐ: 0913.106.641  Email: nhkhoihl@yahoo.com 
        - Dự báo viên: Trần Mạnh Thứ  DĐ: 0989053041  Email: manhthuwru@gmail.com 
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