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DỰ BÁO THỜI TIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TỪ 27 ĐẾN MÙNG 5 TẾT TÂN SỬU 

(Từ ngày 08/02 đến 16/02/2021) 

 1. Xu thế chung:  

   

  Trong khoảng từ ngày 27 đến mùng 5 tết Âm lịch năm Tân Sửu, khu vực Nam 

Bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía nam khối không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông 

trong ngày 27-28 Tết (08-09/02) sau suy yếu, khoảng ngày 30-01 Tết(11-12/02) không 

khí lạnh tăng cường yếu trở lại, sau hoạt động ổn định. 

           Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua nam Trung Bộ suy yếu rút ra, tạo bất 

ổn định cho tầng khí quyển trên khu vực Nam Bộ. Từ ngày 12/02 áp cao cận nhiệt đới 

lấn tây hoạt động ổn định trở lại và có trục vắt qua Trung Bộ. 

2. Thời tiết khu vực TP HCM: 

   Thời tiết trên khu vực TP hCM từ ngày 27 đến mùng 5 Tết Âm lịch năm Tân 

Sửu có sự biến đổi nhẹ song vẫn khá tốt và thuận lợi cho du lịch cũng như mọi hoạt 

động ngoài trời. Cụ thể như sau: 

  Ngày 27 và 29- 01 Tết Tân Sửu (08 và ngày 10-12/02): Mây thay đổi đến nhiều 

mây, chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi. Đề phòng sét, gió giật trong cơn dông. 

Ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-33 độ có nơi trên 33 độ. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ. 

  Ngày 28 Tết và từ mùng 2 - 5 Tết (9 và 13-16/02): Không mưa. Ngày trời nắng. 

Nhiệt độ cao nhất ở Miền Đông phổ biến từ 32-34 độ có nơi trên 34 độ; Miền Tây từ 

31-33 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-25 độ. 

  Tin phát lúc 15h30. 

 

  Bản tin tiếp theo phát lúc 15h30 ngày 08/02/2021  
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