Kim tra trang thit b quan trc ti Trm khí tng Hi vn Hòn Du. nh: THÙY TRANG
Theo Tng cc Khí tng thy vn (B TN và MT): Hin tng ENSO ( ch c hai hin tng El Nino và La Nina) c d báo s duy trì
trng thái El Nino yu t nay cho ti khong tháng 7, tháng 8-2019 vi xác sut t 60% n 70%. n cui nm 2019, ENSO có
kh nng tr v trng thái trung tính. Nh vy, có th nhn nh, EL Nino nm 2018 - 2019 có cng yu và không kéo dài. Mùa
bão nm 2019 trên khu vc Bin ông có xu hng hot ng mun hn so trung bình nhiu nm. D báo s lng bão và áp thp nhit
i hot ng trên Bin ông và nh hng trc tip n t lin nc ta trong nm 2019 ít hn so trung bình hng nm. Có kh nng xut hin
khong t 10 n 12 cn bão và áp thp nhit i hot ng trên Bin ông và trong ó có khong t bn n nm cn bão nh hng trc tip n
t lin, tp trung nhiu Trung B.
V nhit nm 2019, d báo t tháng 4 n tháng 8-2019, trên c nc, ph bin mc cao hn trung bình hng nm cùng thi k
khong t 0,5 n 1,0 oC. áng chú ý, nng nóng có kh nng xut hin sm ti các khu vc Tây Bc B và Trung B. Các t nng
nóng có kh nng tp trung t tháng 4 n tháng 5 phía Tây Bc B; t tháng 5 n tháng 6 ông Bc B và t tháng 5 n tháng 8
khu vc Bc và Trung Trung B. V ma l, nh l trên các sông, sui khu vc Bc B ph bin mc báo ng (B) 2 và B3; mt s
sông, sui nh trên B3. L quét và st l t có kh nng xut hin sm ngay t các tháng u mùa ma l, nhiu t l quét và st l t tp
trung ti vùng núi phía Tây Bc. Trong nm 2019, ti vùng bin khu vc Nam B, triu cng s xut hin vào nhng ngày u tun
tháng 10, 11 và 12. Trong khi ó, ti vùng bin Nam Trung B, nguy c triu cng cao tp trung vào gia tháng 10, 11 và
12.
Tng cc trng Tng cc KTTV Trn Hng Thái cho bit: Là c quan có nhim v d báo, cnh báo phc v phòng, chng thiên tai,
nhng nm qua, lnh vc KTTV ã c Nhà nc quan tâm u t. n nay, c nc có hn 600 trm KTTV, hi vn, ra-a thi tit, nh v sét...
và gn 800 trm, im o ma. Mng li trm tng bc c hin i hóa, t ng hóa phc v o c, thu thp kp thi, chính xác s liu KTTV, phc
v tt công tác d báo, cnh báo khí hu thy vn và giám sát bin i khí hu. Qua ó, góp phn làm gim các thit hi do thiên tai
gây ra nc ta hng nm. Hin, ã thc hin các bn tin cnh báo ma ln nh lng, trong khu vc xy ra ma ln din rng, d báo n tng
khu vc nh vi lng ma tích ly t 3 n 6 gi, cho n hn d báo 24 gi. Xây dng c các bn ma cc i cho các khu vc hin ang, hoc
s xy ra ma ln din rng vi tn sut phát hành ba gi mt ln, phc v ra các bn tin; bn l quét, st l t vi tn sut t 3 n 6 gi/ln. Tuy
nhiên, theo Phó Giám c ài KTTV khu vc ông Bc Phan Vn oàn, hin nay, mng li trm KTTV trên ài KTTV khu vc còn
rt tha, s liu quan trc ch yu bng th công. i vi các tnh vùng núi cao, ni có a hình bin i mnh m, mng li im o ma cha
dày áp ng nhu cu phc v công tác d báo. Vic ci tin và a dng hóa các bn tin, chun hóa mu bn tin ã c thc hin nhng
vn cha áp ng c yêu cu thc t…
tip tc ch ng, nâng cao cht lng d báo, cnh báo v KTTV, B TN và MT kin ngh Chính ph tip tc u t mi và tng ngun lc
duy trì n nh ca các h thng quan trc, d báo, cnh báo, truyn tin KTTV trên c nc. Tip tc tng s im o ma bo m mt t 40
n 120 km2/im; tip tc u tiên u t xây dng các h thng h tr k thut, phát trin công ngh d báo s; h thng d báo thi tit, thiên
tai KTTV da trên công ngh trí tu nhân to và d liu ln; xây dng mô hình d báo bão chuyên dng ca Vit Nam; h thng
giám sát bin i khí hu toàn quc; h thng giám sát hn hán, xâm nhp mn cho vùng ng bng sông Cu Long, khu vc Nam
Trung B và Tây Nguyên. Tng cng hp tác song phng và a phng trao i thông tin d liu KTTV.
HUY SN
(Theo: Báo Nhân dân điện tử - Ngày đưa tin: 05/05/2019)

