
  

TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN  

TRUNG TÂM DỰ BÁO 

KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN QUỐC GIA 

––––––––––––––––––– 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––––– 
 

Số:              /DBQG Hà Nội, ngày            tháng 01 năm 2021 

V/v cung cấp thông tin nhận định xu thế thời tiết 

giai đoạn từ ngày 25/01-02/02/2021 
 

 

Kính gửi: 

 

 

- Thành ủy, Tỉnh ủy trực thuộc Trung ương; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương. 

 

THÔNG TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII 

 

1. Dự báo xu thế thời tiết trong thời gian từ ngày 25/01 đến 

02/02/2021 trên phạm vi toàn quốc 

Khu vực Bắc Bộ 

Ngày 25/01/2021: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày nắng. 

Riêng vùng ven biền và Đồng bằng Bắc Bộ có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mưa, 

ngày nắng. Nhiệt độ trong ngày dao động phổ biến từ 16-22 độ, vùng núi thấp 

hơn. 

Khoảng ngày 26 và 27/01/2021: Có khả năng chịu ảnh hưởng của không 

khí lạnh, từ ngày 27-28/01, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, trời chuyển rét, vùng 

núi có rét đậm, có nơi rét hại. Sau đó không khí lạnh tiếp tục được tăng cường 

vào ngày 28/01, phổ biến trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét đậm, vùng núi 

rét hại cho đến hết tháng 01/2021. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10-12 độ, 

vùng núi từ 7-9 độ, cao nhất phổ biến từ 14-17 độ.  

Từ ngày 01 đến ngày 02/02/2021, phổ biến không mưa, trời rét vào đêm 

và sáng, ban ngày hửng nắng. Nhiệt độ trong ngày dao động phổ biến từ 12 đến 

19 độ. 

Khu vực Trung Bộ 

Ngày 25-26/01/2021: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày nắng. 

Nhiệt độ trong ngày ở phía Bắc dao động phổ biến từ 17-22 độ, ở phía Nam phổ 

biến từ 19-30 độ. 

Khoảng ngày 27 đến ngày 31/01/2021: Nhiều mây, khu vực từ Thanh Hóa 

đến Hà Tĩnh có mưa nhỏ rải rác trong ngày 27/01, trời chuyển rét; Khu vực 
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Trung Trung Bộ có mưa, cục bộ có nơi có mưa vừa. Khu vực Nam Trung Bộ 

phổ biến có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ ở phía bắc dao động phổ biến từ 

11-18 độ, ở phía Nam phổ biến từ 18-29 độ. 

Từ ngày 01 đến ngày 02/02/2021, phổ biến có mưa vài nơi, ngày nắng. 

Nhiệt độ có xu hướng tăng từ 2-3 độ. 

 Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ 

Trong thời kỳ từ ngày 25/01 đến 02/02/2021, khu vực phổ biến ít mưa, 

ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực Nam Bộ dao động trong khoảng 28-31 

độ, thấp nhất trong khoảng từ 20-23 độ, riêng một số nơi miền Đông Nam Bộ 

xuống dưới 20 độ, đêm và sáng trời rét. Riêng khu vực Tây Nguyên nhiệt độ 

giảm với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến 24-28 độ; đêm và sáng sớm  

nhiệt độ giảm thấp xuống ngưỡng 14-17 độ, trời rét vào thời điểm đêm và sáng. 

2. Dự báo thời tiết trong thời gian từ ngày 25/01 đến 02/02/2021 tại 

khu vực Hà Nội 

 

Thời gian Diễn biến thời tiết 

Ngày 25/01 

Đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ, sau giảm mưa. 

Gió nhẹ. 

Nhiệt độ: 16 - 21
0
C 

Ngày 26/01 

Đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ, sau giảm mưa. 

Gió nhẹ. 

Nhiệt độ: 17 - 21
0
C 

Ngày 27/01 
Nhiều mây, có mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 2-3. 

Nhiệt độ: 15 - 19
0
C 

Ngày 28/01 
Đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trời rét đậm. 

Nhiệt độ: 12 - 17
0
C 

Ngày 29/01 

Đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trời rét đậm. 

Gió Đông Bắc cấp 2-3. 

Nhiệt độ: 11 - 17
0
C 

Ngày 30/01 

Đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trời rét đậm. 

Gió......cấp 2-3. 

Nhiệt độ: 12 - 17
0
C 

Ngày 31/01 

Đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trời rét. Gió 

Đông Bắc cấp 2-3. 

Nhiệt độ: 13 - 18
0
C 

Ngày 01/02 
Đêm và sáng nhiều mây, không mưa, ngày hửng 

nắng, trời rét. Gió nhẹ. 



3 

  

Nhiệt độ: 14-19
0
C 

Ngày 02/02 

Đêm và sáng nhiều mây, không mưa, ngày hửng 

nắng, trời rét. Gió nhẹ. 

Nhiệt độ: 14 - 19
0
C 

  

Trên đây là những thông tin nhận định chung xu thế thời tiết các khu 

vực trên cả nước trong thời gian tới gửi Quý cơ quan biết được tình hình. Để 

phục vụ sát thực tế và đủ độ tin cậy hơn Trung tâm Dự báo khí tượng thủy 

văn quốc gia sẽ cung cấp cụ thể thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên 

phạm vi toàn quốc bắt đầu từ ngày 22/01/2021 đến hết thời gian diễn ra sự 

kiện của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Tổ chức Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Chính phủ;   

- Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố, Thiên tai và Tìm 

kiếm Cứu nạn; 

- Ban Chỉ đạo TW về PCTT; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c); 

- Thứ trưởng Lê Công Thành (để b/c); 

- Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái (để b/c); 

- PTCT Hoàng Đức Cường (để b/c); 

- Vụ QLDB, VPTC, các Đài KTTV khu vực, Đài 

KTTV tỉnh. 

- Lưu: VT, DBKH.  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Phúc Lâm 

 


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-01-15T16:07:14+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Đức Hòa<ndhoa@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-01-15T16:19:19+0700
	Việt Nam
	Lương Như Nguyên<lnnguyen@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-01-15T17:17:42+0700
	Việt Nam
	Hoàng Phúc Lâm<hplam@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-01-18T08:33:05+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia<kttvtu@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-01-18T08:33:25+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia<kttvtu@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-01-18T08:48:52+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia<kttvtu@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




