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BẢN TIN 

NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TỈNH KHÁNH HÒA 

(Từ ngày 10 đến 14 tháng 10 năm 2022) 
1. Hình thế thời tiết  

 Trong 24 giờ qua (09/10), khu vực tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông nhiều 

nơi, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, riêng khu vực phía 

bắc tỉnh có nơi mưa từ 40-50mm. 

2. Dự báo thời tiết trong thời gian tới 

 Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Nam Trung Bộ, kết hợp rìa 

phía nam áp cao lạnh lục địa tăng cường; riêng từ ngày 13 -14/10 còn ảnh hưởng kết hợp 

hoàn lưu vùng xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực vùng biển tỉnh Khánh Hòa, nên từ ngày 

10 đến 14/10, tỉnh Khánh Hòa xuất hiện đợt mưa dông diện rộng, cục bộ có nơi có mưa 

vừa đến mưa to (mưa to tập trung trong ngày 13 và 14/10), lượng mưa các ngày cụ thể 

như sau: 

 Ngày 10/10: Nhiều mây, có mưa rào nhiều nơi; riêng phía bắc tỉnh có nơi mưa vừa 

đến mưa to và dông. Lượng mưa các nơi phổ biến từ 10-30mm, phía bắc tỉnh có nơi trên 

50mm. 

 Ngày 11/10: Nhiều mây, có mưa rào nhiều nơi. Lượng mưa các nơi phổ biến từ 10-

20mm, cục bộ có nơi trên 40mm. 

Ngày 12/10: Ngày nắng yếu, chiều tối có mưa rào rải rác. Lượng mưa các nơi phổ 

biến từ 5-15mm. 

Ngày 13/10: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông. Lượng 

mưa các nơi phổ biến từ 40 - 60mm, cục bộ có nơi cao hơn 80mm. 

Ngày 14/10: Nhiều mây, có mưa nhiều nơi; riêng phía bắc tỉnh có mưa vừa, mưa to 

có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa các nơi phổ biến từ 10-30mm, riêng phía bắc tỉnh 

có nơi cao hơn 50mm. 

3. Dự báo thủy văn   

Từ ngày 10 đến ngày 12 trên các sông suối tỉnh Khánh Hòa mực nước có dao, riêng 

các sông phía bắc xuất hiện lũ ở mức báo động 1- 2. Ngày 13 và 14 trên các sông tỉnh 

Khánh Hòa xuất hiện lũ ở mức trên dưới báo động 1, riêng các sông phía bắc tỉnh xuất 

hiện lũ ở trên dưới báo động 2.  
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