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Số liệu và phương pháp 

- Số liệu quan trắc từ 

mạng lưới trạm khí 

tượng thủy văn.  

- Số liệu mô phỏng 

và dự tính khí hậu 

từ các mô hình. 

- Bài báo, công trình 

đã công bố. 

• Nhiệt độ cực trị tăng ở hầu hết các vùng. Nhiệt độ cực tiểu 

tăng mạnh hơn nhiệt độ cực đại, nhất là ở các vùng Tây 

Bắc, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tx giảm nhẹ ở một số 

trạm phía Nam. 

Biến đổi cực đoan nhiệt độ 

Tx 

(oC/10 năm) 

Tn 

(oC/10 năm) 
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Biến đổi số ngày nóng và số đêm lạnh 

Hot day: Day with Max temp. higher than temp. of 90% 

Cold night: Night with Min. temp. lower temp. of 10%  

• Số ngày nóng tăng đáng kể, đến 34 ngày/thập kỷ.  

• Số đêm lạnh giảm khoảng 11 đêm/thập kỷ (ở khu vực Nam Bộ). 

No. of 

hot days 

No. of cold 

nights 

Dự tính biến đổi của cực đoan nhiệt độ 

TXx 

TNn 

2050s 2090s 

2050s 2090s 

TNn: 2050s, tăng so với 

1980-1999 khoảng 1 đến 2oC; 

2090s, tăng khoảng 2,2 đến 

3,0oC. 

 

TXx: 2050s, tăng so với 

1980-1999 khoảng 1 đến 

2,5oC; 2090s, tăng khoảng 2 

đến 3,5oC. 
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RX1day: Lượng 

mưa ngày lớn nhất 

trong năm (mm) 

 

RX5day: Tổng 

lượng mưa 5 ngày 

liên tiếp lớn nhất 

trong năm (mm) 

• Biến đổi với xu thế không nhất quán giữa các trạm. 

• Giảm đáng kể ở vùng Đồng Bằng Bắc Bộ, đến 11%/thập kỷ. 

• Tăng mạnh ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. 

Biến đổi cực đoan mưa 

(mm/50 năm) (mm/50 năm) 

RX1day: RX5day:  

Dự tính biến đổi cực đoan mưa 

Rx1day: Tăng ở Tây Bắc, 

Đông Bắc, Tây Nguyên va ̀ 

Nam Bô ̣; giảm ở các khu 

vực còn lại.  

 

Rx5day: Tăng ở Nam Tây 

Nguyên và Nam Bô ̣; giảm 

đáng kể ở các khu vực còn 

lại. 

Dự tính biến đổi lượng mưa 1 ngày cực đại (a), 

5 ngày cực đại (b) vào cuối thể kỷ 21 theo kịch 

bản cao (%)  
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 Tần xuất: Biến đổi không rõ rệt. 

 Số cơn bão mạnh (> level 12) tang. 

 Mùa bão kết thúc muộn hơn và đường đi 

của bão có xu thế dịch chuyển về phía 

Nam. 

Bão và ATNĐ 

Trung bình số XTNĐ ảnh 

hưởng tới Việt Nam/thập kỷ  
Trung bình số XTNĐ trên Biển 

Đông/thập kỷ  

Dự tính tương lai 

Giảm về số lượng (mức tin cậy 

trung bình) 

Change in TC frequency by the end of 

century (TC/25 years) 

Change in strong TC (Vmax>70 m s-1) 

by end of the century 

Tăng bão mạnh (mức tin cậy cao) 
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• Số đợt nắng nóng hàng năm quan trắc thấy có xu thế 

tăng trên hầu khắp cả nước, nhất là khu vực miền Trung. 

Dự tính đến giữa thế kỷ 2050s: 

• Xuất hiện nhiều hơn và kéo dài hơn ở nhiều vùng, đặc 

biệt nghiêm trọng ở Nam Bộ. 

Nắng nóng 

Số lượng các đợt nắng nóng hàng năm trên cả nước (Trung 

tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia (1998-2013) 

Xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt là hạn 

cực khắc nghiệt.  

Hạn hán thường xuyên hơn trong mùa 

khô (2005, 2010-2011, 2013), mực 

nước ở các sông xuống thấp kỷ lục. 

Dự tính sẽ tiếp tục tăng trong thế kỷ 

21. 

Hạn hán 

Nông dân huyện Kông Chro, 

Gia Lai trong đợt hạn , 2013 

(http://laodong.com.vn) 
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 Sông Hồng: Dòng chảy năm giảm, các trận lũ lớn xuất 

hiện thường xuyên ở thượng nguồn. 

 Sông Mekong: Đã xuất hiện nhiều trận lũ lớn gần đây, vào 

các năm 2000, 2001, 2011, với mực nước tại Tân Châu 

trên 4,5m. 

 Các sông miền Trung: Diễn ra rất nhanh và nguy hiểm 

trong những năm gần đây. 

Lũ lụt 

Cực đoan khác 

• Mưa phùn giảm rõ rệt; 

• Không khí lạnh ở Bắc 

Bộ giảm; 

• Rét đậm, rét hại giảm, 

tồn tại những đợt rét dị 

thường; 

• Mưa trái mùa và mưa 

lớn dị thường thường 

xuyên hơn; 

• El Nino/ La Nina tác 

động mạnh mẽ đến thời 

tiết, khí hậu Việt Nam. 
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 Số ngày nóng tăng, số đêm lạnh giảm. Cực trị nhiệt độ 

tăng ở hầu hết các vùng, ngoại trừ Tx có xu thế giảm ở 

một số trạm phía Nam. 

Mưa cực đoan giảm đáng kể ở vùng Đồng Bằng Bắc Bộ, 

tăng mạnh ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. 

 Bão mạnh có xu hướng tăng. 

 Số ngày rét đậm, rét hại có xu thế giảm. 

 Tần suất và cường độ của El Nino và La Nina thể hiện 

có xu thế tăng. 

Mực nước biển cao nhất năm có xu thế tăng. 

Thông điệp chính: Xu thế quá khứ 

Mức độ tin cậy cao:  

 Cực đoan nhiệt độ có xu thế tăng. 

 Bão mạnh có xu thế tăng. 

Mức độ tin cậy trung bình:  

 Lượng mưa ngày cực đại có khả năng tăng ở Tây Bắc, 

Đông Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ; giảm ở các khu vực 

còn lại. 

 Hạn hán có thể xuất hiện nhiều hơn và kéo dài hơn. 

Thông điệp chính: Dự tính tương lai 



3/9/2015 

9 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! 


