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ỦY BAN NHÂN DÂN         

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số:             /QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày        tháng       năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả nhiệm vụ Đánh giá khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn ngày 23/11/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành 

Trung ương Đảng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý 

tài nguyên và bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ ban 

hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 

6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chủ động ứng phó với biến 

đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ  uyết định  ố 1670/ Đ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí 

hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020; 

Căn cứ Công văn 180/BTNMT-KHTC ngày 12/01/2018 của Bộ Tài 

nguyen và Môi trường về việc hướng dẫn triển khai Chương trình mục tiêu ứng 

phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh (nguồn vốn sự nghiệp); 

Căn cứ Quyết định số 928/ Đ-UBND ngày 02/4/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt đề cương Nhiệm vụ “Đánh giá khí hậu 

tỉnh Vĩnh Phúc”; 

Căn cứ văn bản số 769/BĐKH-KHTC ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Cục 

Biến đổi khí hậu về việc ý kiến về báo cáo Đánh giá khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc, 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình  ố 

482/TTr-TNMT ngày 13/10/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả nhiệm vụ Đánh giá khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc, với 

các nội dung chủ yếu như sau: 
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1.1. Đánh giá đặc điểm khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc 

1.2. Đánh giá diễn biến của các yếu tố khí hậu và các hiện tượng khí hậu 

cực đoan của tỉnh Vĩnh Phúc 

2.1. Đánh giá dao động các của các yếu tố khí hậu, cực trị khí hậu, các 

hiện tượng khí hậu cực đoan. 

2.1.1. Thời kỳ khí hậu chuẩn 1981 – 2010 

2.1.2. Thời kỳ khí hậu 2011 – 2018 

2.2. Đánh giá mức độ biến đổi của các yếu tố khí hậu và các cực trị khí 

hậu 

2.2.1. Mức độ biến đổi của các yếu tố nhiệt độ, lượng mưa 

2.2.2. Mức độ biến đổi của các yếu tố cực trị khí hậu 

2.2.3. Mức độ biến đổi của các hiện tượng khí hậu cực đoan 

2.2.4. Đánh giá những điểm khác biệt so với trung bình khí hậu của địa 

phương 

3.1. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến thiên tai tại tỉnh Vĩnh 

Phúc 

3.2. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên, môi trường, 

hệ sinh thái của tỉnh Vĩnh Phúc 

3.3. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các hoạt động kinh tế - xã 

hội của tỉnh Vĩnh Phúc 

4.1. Đánh giá các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh Vĩnh 

Phúc 

4.1.1. Đánh giá thực trạng và hiệu quả các giải pháp thích ứng với biến 

đổi khí hậu tại tỉnh Vĩnh Phúc 

4.1.2. Đánh giá thực trạng và hiệu quả các giải pháp giảm nhẹ phát thải 

khí nhà kính tại tỉnh Vĩnh Phúc 

4.2. Đánh giá mức độ phù hợp và mức độ sử dụng kịch bản biến đổi khí 

hậu tại tỉnh Vĩnh Phúc 

4.2.1. Đánh giá mức độ phù hợp của kịch bản biến đổi khí hậu so với với 

diễn biến thực tế khí hậu của địa phương trong thời kỳ đánh giá 

4.2.2. Đánh giá mức độ sử dụng kịch bản biến đổi khí hậu đối với hoạt 

động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ đánh giá 

(Chi tiết tại Báo cáo đánh giá khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo công bố Báo cáo 

Đánh giá giá khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc; là đơn vị đầu mối nghiên cứu, hướng dẫn 

các cơ quan, đơn vị sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ Đánh giá khí hậu tỉnh 
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Vĩnh Phúc để thực hiện công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và 

biến đổi khí hậu và phục vụ công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, định hướng 

phát triển ngành, lĩnh vực quản lý.   

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình nghiên cứu, vận dụng và sử dụng kết quả 

nhiệm vụ Đánh giá khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

theo lĩnh vực và địa bàn  quản lý.   

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn 

cứ quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ TNMT (B/c); 

- Cục Biến đổi khí hậu (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT; 

- CVP, các PCVP; 

- CV: NN1,2,3,5; 

- Lưu: VT, NN4. 

(H-            b) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khước 
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PHỤ LỤC: BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ KHÍ HẬU TỈNH VĨNH PHÚC 

(Kèm theo  uyết định  ố            / Đ-UBND ngày        /        /2020  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc) 
 
 

PHẦN MỞ ĐẦU 

Đánh giá khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc được thực hiện nhằm tăng cường năng 

lực cho tỉnh trong dự báo diễn biến của các yếu tố khí hậu, hiện tượng khí hậu 

cực đoan và tác động của biến đổi khí hậu, các hoạt động thích ứng và giảm nhẹ 

biến đổi khí hậu.  

Việc thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc” nhằm cung 

cấp các thông tin mang tính khoa học về hiện trạng và diễn biến của BĐKH 

trong thời gian tới và các đánh giá về các giải pháp ứng phó với BĐKH đã và 

đang được triển khai giúp các nhà hoạch định chính sách, những nhà quản lý và 

người dân của tỉnh Vĩnh Phúc có một cái nhìn tổng quát nhất về tình hình của 

BĐKH và các giải pháp cần phải thực hiện nhằm ứng phó chủ động với BĐKH, 

hạn chế được các tác động và tận dụng được lợi thế của BĐKH mang lại. Nhiệm 

vụ này được thực hiện theo Công văn số 180/BTNMT-KHTC ngày 12 tháng 01 

năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn triển khai 

Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai 

đoạn 2016-2020 và theo Công văn số 4126/BTNMT-BĐKH ngày 11 tháng 08 

năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Xây dựng Kế hoạch triển 

khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 

của Thủ tướng Chính phủ. 

Tại nội dung này, chúng tôi sẽ dự thảo Báo cáo đánh giá khí hậu tỉnh 

Vĩnh Phúc với những điểm chính nhằm phụ vụ cho việc phê duyệt kết quả thực 

hiện Nhiệm vụ “ Đánh giá khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc”. Nội dung chính sẽ được đề 

cập tại phần tiếp theo. 

 
CHƯƠNG 1: ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU, DIỄN BIẾN CỦA CÁC YẾU 

TỐ KHÍ HẬU VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG KHÍ HẬU CỰC ĐOAN 

TẠI TỈNH VĨNH PHÚC 

1.1. Đánh giá đặc điểm khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc 

1.1.1. Đánh giá tính chất nhiệt đới gió mùa 

 Vĩnh Phúc là một tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng, có chung 

các điều kiện nhiệt đới gió mùa đặc trưng của Miền Bắc và tương đồng với các 

tỉnh trong khu vực: có mùa đông lạnh khô và ít mưa đặc trưng cho khí hậu khu 

vực miền bắc nước ta, mùa hè nóng ẩm và mưa nhiều. Nhiệt độ trung bình năm 

dao động 18,4-24,2°C giữa các khu vực. Hướng gió chủ đạo: Gió mùa mùa đông 

gồm gió mùa cực đới của vùng Đông Bắc Á tràn xuống kết hợp với tín phong 

Đông Bắc của Bắc Bán Cầu của vùng Đông Nam Á. Gió mùa mùa hè là gió mùa 

Tây Nam từ Ấn Độ Dương tới hoặc là tín phong Nam Bán Cầu tràn lên. Hai cơ 

chế gió mùa này đã tạo nên hai mùa tương phản: mùa đông và mùa hè cho miền 

2649 27 10
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Bắc Việt Nam, trong đó có Vĩnh Phúc.  

1.1.2. Đánh giá tính chất đa dạng và thất thường của khí hậu  Vĩnh 

Phúc 

Do vị trí địa lý và địa hình khá đa dạng, gồm vùng núi, đồng bằng, trung 

du, do vậy khí hậu của tỉnh Vĩnh Phúc có tính đa dạng và thất thường. Mùa đông 

lạnh khô vào đầu mùa, và ẩm ướt và có mưa phùn vào cuối mùa, mùa hè nóng 

ẩm mưa nhiều. Nhiệt độ có sự phân bố rõ rệt giữa khu vực vùng núi và đồng 

bằng, nhiệt độ khu vực miền núi (huyện Lập Thạch, Sông Lô, Tam Đảo) giảm 

dần theo độ cao; lượng mưa thấp phân bố ở khu vực đồng bằng, lượng mưa 

nhiều phân bố ở vùng núi (tâm mưa Tam Đảo). Do sự chênh lệch nhiệt độ theo 

mùa rõ rệt mà xuất hiện tình trạng nắng nóng, nắng nóng gay gắt vào các tháng 

mùa hè tại khu vực đồng bằng, hiện tượng rét đậm, rét hại vào các tháng mùa 

đông tại khu vực miền núi (Tam Đảo). Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh xuất hiện hiện 

tượng sương muối, mưa đá, giông bão, tố lốc trong những năm gần đây. Tuy 

không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão nhưng là vùng có nguy cơ xảy ra các 

hiện tượng mưa lớn gây ngập úng, sạt lở đất, lũ quét, ... 

1.2. Đánh giá diễn biến của các yếu tố khí hậu và các hiện tượng khí 

hậu cực đoan của tỉnh Vĩnh Phúc 

1.2.1. Đánh giá diễn biến của nhiệt độ, số giờ nắng, độ ẩm và bốc hơi 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

1.2.1.1. Diễn biến nhiệt độ theo mùa 

Theo dõi biến trình nhiệt độ tháng trong năm thời kỳ 1981- 2018, tại trạm 

Tam Đảo có nhiệt độ trung bình năm là 18,4
0
C dao động từ 11,5- 23,4

0
C. Tháng 

I có nhiệt độ thấp nhất là 11,5
0
C, tháng VI có nhiệt độ cao nhất là 23,4

0
C; Với 

địa hình núi cao nên có 7 tháng có nhiệt độ < 20
0
C, không có tháng nào nhiệt độ 

> 25
0
C.  Nhiệt độ cao nhất trung bình là 31,4°C duy trì từ 20,6 – 30,4°C: Tháng 

cao nhất tháng V và tháng thấp nhất tháng I. Nhiệt độ thấp nhất trung bình là 

2,8
0
C, dao động từ 3,7 – 19,4

0
C: Tháng thấp nhất tháng I tháng cao nhất tháng 

VII. 

Tại trạm Vĩnh Yên có nhiệt độ trung bình năm là 24,2
0
C dao động từ 

16,8- 29,5
0
C. Tháng I có nhiệt độ thấp nhất là 16,8

0
C, tháng VI có nhiệt độ cao 

nhất là 29,5
0
C; Có 3 tháng có nhiệt độ < 20

0
C, có 6 tháng nhiệt độ > 25

0
C. Các 

tháng mùa Đông bao gồm từ tháng XII năm trước đến tháng II năm sau với nền 

nhiệt độ trong mùa < 20
0
C. Mùa hạ kéo dài 6 tháng từ tháng V đến tháng X với 

nhiệt độ trung bình tháng > 25
0
C. Mùa xuân và mùa thu là hai mùa chuyển tiếp 

có thời gian ngắn chỉ kéo dài 3 tháng.  

Nhiệt độ cao nhất trung bình là 38,9
0
C duy trì từ 27,0 – 37,9

0
C: Tháng 

cao nhất tháng VI và tháng thấp nhất tháng I. Nhiệt độ thấp nhất trung bình là 

9,4
0
C, dao động từ 9,4 – 24,0

0
C: Tháng thấp nhất tháng I tháng cao nhất tháng 

VII. 
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1.2.1.2. Đánh giá ẩm, nắng và bốc hơi 

Độ ẩm và bốc hơi là hai đặc trưng có liên quan chặt chẽ với lượng mưa 

chính vì vậy về cơ bản thời kỳ có độ ẩm cao sẽ phù hợp một cách tương đối với 

các thời kỳ mưa nhiều và số ngày mưa nhiều trong tháng. Ngược lại, quá trình 

bốc thoát hơi tương ứng với thời kỳ ít mưa, số ngày mưa ít và thời kỳ khô hanh 

kéo dài. 

Tại Tam Đảo: 

Độ ẩm trung bình là 88% nền ẩm khá cao trong tất cả các tháng trong 

năm duy trì từ 83 – 92%, tháng XI và XII là thấp nhất 83%, tháng II và III là 

tháng cao nhất 92%. 

Tổng lượng bốc hơi năm 515,8mm, dao động duy trì từ 22,9 –57,5mm, 

tháng có lượng bốc hơi cao nhất là tháng X, tháng có lượng bốc hơi thấp nhất là 

tháng II. 

Tổng số giờ nắng 1.186,3 giờ, dao động các tháng từ 47,1 – 128,2 giờ, 

tháng có giờ nắng lớn nhất là tháng IX, tháng có số giờ nắng thấp nhất là tháng 

II. 

Tại Vĩnh Yên: 

Độ ẩm trung bình là 82% nền ẩm khá cao trong tất cả các tháng trong 

năm duy trì từ 78 – 84%, tháng XII là thấp nhất 78%, tháng III, IV và VIII là 

tháng cao nhất 84%. 

Tổng lượng bốc hơi năm 869,2mm, dao động duy trì từ 49,6 –93,2mm, 

tháng có lượng bốc hơi cao nhất là tháng VI, tháng có lượng bốc hơi thấp nhất là 

tháng II. 

Tổng số giờ nắng 1.508,3 giờ, dao động các tháng từ 49,1 – 182,6 giờ, 

tháng có giờ nắng lớn nhất là tháng VII, tháng có số giờ nắng thấp nhất là tháng 

III. 

Như vậy, độ ẩm tại Tam Đảo lớn hơn hẳn so với Vĩnh Yên, ngược lại, số 

giờ nắng và bốc hơi của Tam Đảo nhỏ hơn nhiều so với Vĩnh Yên. 

1.2.2. Đánh giá diễn biến của lượng mưa, mưa lớn trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc 

1.2.2.1. Biến động lượng mưa theo mùa 

Tại Tam Đảo, tổng lượng mưa trung bình năm là 2.341,9mm, dao động 

từ 39,4 – 446,9mm. Tháng XII có lượng mưa thấp nhất 39,4 mm, tháng VII có 

lượng mưa cao nhất 446,9mm. Lượng mưa Tam Đảo xác định 2 mùa khô và 

mưa rõ rệt bao gồm 6 tháng mùa khô từ tháng XI năm trước đến tháng IV năm 

sau, mùa mưa từ tháng V đến tháng X hàng năm. Mùa khô lượng mưa dao động 

từ 39,4 – 123,6mm, mùa mưa dao động từ 172,1 – 446,9mm. 

Tổng số ngày mưa trung bình trong năm của Tam Đảo là 208 ngày (một 

ngày được xác định là có mưa khi ngày đó có lượng mưa > 0,1mm). Tháng có 

số ngày mưa thấp nhất là tháng XI và XII với 11 ngày mưa, tháng III có số ngày 
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mưa lớn nhất 22 ngày. Tháng có số ngày mưa lớn hơn nửa tháng kéo dài 8 tháng 

trong năm, tuy nhiên số ngày mưa theo tháng không đồng nhất với diễn biến 

lượng trong năm, nguyên nhân này do thời kỳ từ tháng II đến tháng IV là thời kỳ 

mưa gây ra do nồm ẩm trong năm, lượng mưa nhỏ nhưng số ngày kéo dài. 

Tại Vĩnh Yên, tổng lượng mưa trung bình năm là 1.502,1mm, dao động 

từ 20,7 – 292,9mm. Tháng II có lượng mưa thấp nhất 20,7 mm, tháng VII có 

lượng mưa cao nhất 292,9mm. Lượng mưa Vĩnh Yên xác định 2 mùa khô và 

mưa rõ rệt bao gồm 6 tháng mùa khô từ tháng XI năm trước đến tháng IV năm 

sau, mùa mưa từ tháng V đến tháng X hàng năm. Mùa khô lượng mưa dao động 

từ 20,7 – 80,2mm, mùa mưa dao động từ 110 – 292,9mm. 

Tổng số ngày mưa trung bình trong năm của Vĩnh Yên là 145 ngày. 

Tháng có số ngày mưa thấp nhất là tháng XII với 6 ngày mưa, tháng VII và VIII 

có số ngày mưa lớn nhất 17 ngày. Tháng có số ngày mưa lớn hơn nửa tháng chỉ 

kéo dài 2 tháng trong năm là tháng VII và VIII. 

Rõ ràng, lượng mưa và số ngày mưa tại trạm Tam Đảo lớn hơn nhiều lần 

so với khu vực Vĩnh Yên. 

1.2.2.2. Diễn biến mưa theo không gian 

Xét trong cùng thời kỳ 1998 -2018 các trạm đo mưa trên khu vực tỉnh 

Vĩnh Phúc nhận thấy lượng mưa phân bố không đồng nhất tại các địa điểm khác 

nhau. Lượng mưa cao nhất tại Tam Đảo 2.313,4mm, thấp nhất tại Tam Dương 

1.057,3mm. 

1.2.2.3. Đánh giá biến động mưa năm theo thời gian 

Tại Tam Đảo: Theo dõi chuẩn sai lượng mưa năm thời kỳ từ năm 1981 – 

2018 chuẩn sai lượng mưa năm lệch so với TBNN từ -819,0mm (2007) đến 

+691,3mm (2013). Thời kỳ có chuẩn sai dương dài nhất là 6 năm từ 2013 – 

2018, thời kỳ có chuẩn sai âm dài nhất 3 năm từ 1991 – 1993 và 1998 - 2000. 

Lượng mưa tại Tam Đảo không thể hiện rõ xu hướng trong chuỗi thời 

gian đánh giá từ 1981-2018, nhưng những năm gần đây, lượng mưa có xu thế 

tăng so với trung bình nhiều năm. 

Tại Vĩnh Yên: Theo dõi chuẩn sai lượng mưa năm thời kỳ từ năm 1981 – 

2018 chuẩn sai lượng mưa năm lệch so với TBNN từ -680,3mm (1998) đến 

+884,7mm (2008). Thời kỳ có chuẩn sai dương dài nhất là 4 năm từ 2015 – 

2018, thời kỳ có chuẩn sai âm dài nhất 6 năm từ 2002 - 2007. 

Tại trạm Vĩnh Yên, lượng mưa có xu hướng giảm, tuy nhiên trong những 

năm gần đây, lượng mưa tăng thấy rõ so với trung bình nhiều năm. 

1.2.2.4. Đánh giá biến động của mưa lớn 

Về số ngày mưa vừa mưa to: 

Tại Tam Đảo, trung bình hàng năm có 27,3 ngày mưa vừa, mưa to đến rất 

to (mưa ≥ 25mm/24 giờ). Từ tháng V đến tháng X trung bình có từ 2,1 – 5,7 

ngày mưa vừa mưa to, các tháng XI năm trước đến tháng IV năm sau có từ 0,2 - 
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1,3 ngày. Tổng lượng mưa do các ngày mưa vừa, mưa to đem lại là 1.560,1mm 

chiếm 66,7% tổng lượng mưa năm. Năm có số ngày mưa lớn nhiều nhất là năm 

2011 với 42 ngày mưa lớn, năm có số ngày mưa lớn thấp nhất là năm 1998 với 

16 ngày.   

Lượng mưa lớn nhất trong 24 giờ là 318,6mm đo được ngày 25/08/2003. 

Tại Vĩnh Yên, trung bình hàng năm có18.6 ngày mưa vừa, mưa to đến rất 

to. Từ tháng V đến tháng X trung bình có từ 1,9 – 3,9 ngày mưa vừa mưa to, các 

tháng XI năm trước đến tháng IV năm sau có từ 0,1 – 0,9 ngày. Tổng lượng mưa 

do các ngày mưa vừa, mưa to đem lại là 917,1mm chiếm 61,1% tổng lượng mưa 

năm. Năm có số ngày mưa lớn nhiều nhất là năm 2011 với 32 ngày mưa lớn, 

năm có số ngày mưa lớn thấp nhất là năm 1998 với 10 ngày.   

Lượng mưa lớn nhất trong 24 giờ là 331,8mm đo được ngày 31/10/2008. 

Về số đợt mưa vừa mưa to diện rộng:  

Tại Tam Đảo: Trung bình hàng năm có 4,7 đợt mưa vừa, mưa to diện 

rộng năm nhiều nhất có 8 đợt, năm ít nhất không có đợt nào. Một đợt mưa vừa, 

mưa to diện rộng thường kéo dài phổ biến từ 2 – 3 ngày. Tùy theo tính chất của 

kiểu thời tiết gây mưa mà có đợt kéo dài nhất đến 5 ngày, đặc biệt đợt mưa lớn 

kéo dài nhất là 8 ngày, từ ngày 15-22/7/1997 với tổng lượng mưa đo được 

516,5mm. Đợt mưa kéo dài 2 ngày có lượng lớn nhất xuất hiện từ ngày 31/10 – 

01/11/2008, tổng lượng mưa 2 ngày lên đến 393,8mm, riêng ngày 31/10/2008 là 

307,6mm.  

Tại Vĩnh Yên: Trung bình hàng năm có 2,1 đợt mưa vừa, mưa to diện 

rộng năm nhiều nhất có 7 đợt, năm ít nhất không có đợt nào. Đợt kéo mưa vừa, 

mưa to kéo dài nhất đến 5 ngày và có duy nhất một đợt từ ngày 19-23/7/1997 

với tổng lượng mưa đo được 269,9mm. Đợt mưa kéo dài 2 ngày có lượng lớn 

nhất xuất hiện từ ngày 31/10 – 01/11/2008 tổng lượng mưa 2 ngày lên đến 

442,3mm, riêng ngày 31/10/2008 là 313,8mm.  

1.2.3. Đánh giá diễn biến của các hiện tượng khí hậu cực đoan như lũ 

lụt, nắng nóng, hạn hán, rét đậm, rét hại, mưa đá, sương muối trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc 

1.2.3.1. Đánh giá diễn biến nắng nóng 

Tại Tam Đảo,  không xuất hiện nắng nóng. 

Tại Vĩnh Yên, căn cứ các chỉ tiêu trên trung bình hàng năm có 28,9 ngày 

đạt chỉ tiêu nắng nóng, năm có số ngày nắng nóng ít nhất 8 ngày (1994) và năm 

có số ngày lớn nhất 74 ngày (2015). Các tháng có nhiều ngày nắng nóng V – 

VIII. Đặc biệt tại Vĩnh Yên tháng II và III đã xuất hiện ngày đạt nắng nóng rất 

sớm như các năm 1996, 2003 và 2010; Năm 2017 nắng nóng kết thúc muộn 

trong tháng X.  

Trung bình mỗi năm Vĩnh Yên chịu khoảng 6,2 đợt nắng nóng; Năm có 

nhiều đợt nhất là năm 2015 với 17 đợt, năm xuất hiện ít nhất là năm 1991 với 

chỉ 1 đợt duy nhất. Tháng V, VIII xấp xỉ 1 đợt nắng nóng mỗi tháng; Tháng VI 
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và VII xấp xỉ 2 đợt nắng nóng mỗi tháng. Các tháng IV và IX số đợt nắng nóng 

ít không đáng kể. Số ngày nắng nóng tại Vĩnh Yên tăng mạnh trong 8 năm gần 

đây. 

Thống kê tần suất số đợt nắng nóng cho thấy số đợt nắng nóng với thời 

gian kéo dài 2 ngày chiếm 49,6%, số đợt kéo dài 3 ngày chiếm 22,3%; Số đợt 

kéo dài từ 4 – 8 ngày chiếm từ 2. 1 – 11,8%; Và số ngày kéo dài 9 – 11 ngày rất 

ít chiếm 0,8 – 1,3%.   

Số đợt nắng nóng chiếm ưu thế tại Vĩnh Yên thường kéo dài 2 ngày, rất 

hiếm những đợt nắng nóng kéo dài trên 10 ngày.  

1.2.3.2. Đánh giá diễn biến rét đậm, rét hại 

Rét đậm, rét hại là một hiện tượng thời tiết nguy hiểm thường xuất hiện 

tại các tỉnh Bắc Bộ vào các tháng mùa Đông hàng năm. Chỉ tiêu một ngày đạt 

rét đậm là nhiệt độ trung bình trong ngày > 13
o
C đến ≤ 15

o
C, rét hại nhiệt độ 

trung bình thấp nhất trong ngày ≤ 13
0
C. Thời gian có nhiệt độ trung bình kéo dài 

2 ngày > 13
o
C đến ≤ 15

o
C trở lên gọi là một đợt rét đậm, kéo dài 2 ngày ≤ 13

0
C 

trở lên gọi là một đợt rét hại. Có 1 ngày đạt các chỉ tiêu trên thì gọi là ngày rét 

đậm, rét hại đơn lẻ. 

 Căn cứ các tiêu chuẩn trên trung bình mỗi năm tại Tam Đảo có khoảng 

94 ngày rét đậm, rét hại, năm có số ngày rét đậm, rét hại nhiều nhất năm 1983 

với 129 ngày, năm ít nhất chỉ 67 ngày là năm 1998. Tại Vĩnh Yên có khoảng 24 

ngày rét đậm, rét hại, năm có số ngày rét đậm, rét hại nhiều nhất năm 1984 với  

54 ngày, năm ít nhất chỉ 4 ngày là năm 2017. 

Những năm gần đây, số ngày rét đậm rét hại có xu hướng giảm ở cả khu 

vực Tam Đảo và Vĩnh Yên, điều này phù hợp với xu thế tăng lên của nhiệt độ 

những năm gần đây trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

Hàng năm, tại Tam Đảo có 12,4 đợt rét đậm, rét hại; năm có số đợt rét 

đậm, rét hại nhiều nhất là năm 1985 và 1988 với 17 đợt; các năm có số đợt ít 

nhất là năm 2006, 2011, 2017 với 9 đợt. Tại Vĩnh Yên có xấp xỉ 5 đợt rét đậm, 

rét hại; năm có số đợt rét đậm, rét hại nhiều nhất là năm 1983 với 10 đợt; năm 

có số đợt ít nhất là năm 2017 với 1 đợt. 

Tương ứng với sự suy giảm của những ngày rét đậm, rét hại, số lượng các 

đợt rét đậm, rét hại tại Vĩnh Yên và Tam Đảo cũng có xu hướng giảm đi đáng kể 

trong những năm gần đây. Tần xuất xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ 

2-5 ngày chiếm ưu thế. 

Các đợt rét đậm, rét hại: 

 Tại Tam Đảo kéo dài từ 2 ngày đến 42 ngày: Tần suất xuất hiện các đợt 

kéo dài từ 2 – 5 ngày là phổ biến. Đặc biệt có các đợt rét đậm, rét hại kéo dài 

hơn 1 tháng và đợt dài 42 ngày: đợt 1 từ 14/1 đến 24/02/2008 với 40 ngày rét hại 

và 2 ngày rét đậm; đợt 2 từ ngày 1/01 đến 11/02/1981 với 24 ngày rét hại và 18 

ngày rét đậm.  
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Tại Vĩnh Yên kéo dài từ 2 ngày đến 31 ngày: Tần suất xuất hiện các đợt 

kéo dài từ 2 – 5 ngày là phổ biến lên đến 73,4%. Đặc biệt có 2 đợt rét đậm, rét 

hại kéo dài 31 ngày: đợt 1 từ 13/1 đến 12/02/1989 với 19 ngày rét hại và 12 

ngày rét đậm; đợt 2 từ ngày 4/01 đến 03/02/2011 với 24 ngày rét hại và 7 ngày 

rét đậm.  

1.2.3.3. Đánh giá diễn biến hạn hán 

- Đối với Tam Đảo:  

Thời gian xuất hiện hạn nặng từ 7,9 – 26,3% phổ biến từ tháng XII năm 

trước đến tháng I năm sau, các tháng II và III tần suất xuất hiện không đáng kể, 

từ tháng IV – X hàng năm không xuất hiện hạn nặng. 

Thời gian xuất hiện hạn mức trung bình từ tháng XI năm trước đến tháng 

III năm sau với tần suất từ 5,3 – 21,1%, từ tháng IV – X không xuất hiện hạn 

trung bình. 

Thời gian xuất hiện hạn nhẹ từ tháng X năm trước đến tháng III năm sau 

với tần suất 7.9 – 23.7%, các tháng IV – IX không xuất hiện hạn nhẹ. 

Tần suất không có hạn là khá cao duy trì tất cả trong các tháng với tần 

suất xuất hiện từ 36.8 – 100%. 

- Đối với Vĩnh Yên:  

Thời gian xuất hiện hạn nặng từ 18,4– 50% phổ biến từ tháng XI năm 

trước đến tháng III năm sau, các tháng IV và X tần suất xuất hiện không lớn, từ 

tháng V – IX hàng năm không xuất hiện hạn nặng. 

Thời gian xuất hiện hạn mức trung bình từ tháng IX năm trước đến tháng 

V năm sau với tần suất từ 2,6 – 18,4%, từ tháng VI – VIII không xuất hiện hạn 

trung bình. 

Thời gian xuất hiện hạn nhẹ từ tháng IX năm trước đến tháng V năm sau 

với tần suất 10,5– 36,8%, các tháng VI – VIII không xuất hiện hạn nhẹ. 

Tần suất không có hạn là khá cao duy trì trong các tháng với tần suất xuất 

hiện từ 21,1 – 100%, riêng có tháng II tần suất không có hạn thấp nhất 10,5%. 

1.2.3.4. Đánh giá diễn biến mưa đá,  ương muối trên địa bàn tỉnh 

a. Mưa đá 

Vĩnh Phúc có khu vực núi cao hàng năm thường chịu nhiều các đợt không 

khí lạnh tràn về ảnh hưởng đến khu vực tỉnh đây là điều kiện thuận lợi cho hiện 

tượng mưa đá xuất hiện, tuy nhiên hiện tượng mưa đá hiếm khi xuất hiện tại 

Vĩnh Phúc. Việc quan trắc được mưa đá là hết sức khó khăn tại các trạm quan 

trắc khí tượng vì hiện tượng này hiếm khi xuất hiện, phạm vi không lớn và phân 

bố không đều các tháng trong năm. 

b. Sương muối (Sương giá) 

Tại Vĩnh Yên khả năng xuất hiện sương muối ít và hiếm. Tuy nhiên, tại 

Tam Đảo ba tháng chính đông hàng năm có xuất hiện sương muối từ 15,8 – 
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31,6%. 

1.2.4. Đánh giá diễn biến của bão, áp thấp nhiệt đới trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc 

Bão hoặc ATNĐ ảnh hưởng trực tiếp là đơn vị hành chính có tâm bão, 

ATNĐ đổ bộ hoặc đi qua có bán kính trung bình từ 50 – 100km vẫn còn giữ 

được tốc độ gió đạt cấp ATNĐ (≥ cấp 6) hoặc cấp bão (≥ cấp 8) và kèm theo 

mưa với lượng lớn duy trì trong qua trình ảnh hưởng.  

Bão, ATNĐ ảnh hưởng gián tiếp là khu vực hành chính cách xa tâm bão, 

ATNĐ nhưng vẫn xảy ra đợt mưa lớn kèm những trận giông bão, tố, lốc thời 

gian ngắn bất ngờ. Theo kết quả nghiên cứu trên thì Vĩnh Phúc không chịu ảnh 

hưởng trực tiếp của bão mà chỉ ảnh hưởng gián tiếp của các cơn bão và ATNĐ 

qua các đợt mưa vừa, mưa to và giông bão.  
 

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ DAO ĐỘNG VÀ BIẾN ĐỔI CỦA 

CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU, CỰC TRỊ KHÍ HẬU VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG  

KHÍ HẬU CỰC ĐOAN TẠI TỈNH VĨNH PHÚC 

2.1. Đánh giá dao động các của các yếu tố khí hậu, cực trị khí hậu, 

các hiện tượng khí hậu cực đoan. 

2.1.1. Thời kỳ khí hậu chuẩn 1981 – 2010 

2.1.1.1. Các đặc trưng trung bình 

a. Nhiệt độ trung bình 

Trị số của nhiệt độ trung bình năm thời kỳ 1981-2010 tại Tam Đảo là 

18,4
o
C, nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất là 23,3

o
C (tháng 6, 7), nhiệt độ 

trung bình tháng lạnh nhất là 11,6
o
C (tháng 1). Trị số cao nhất của nhiệt độ trung 

bình là 24,5
o
C (tháng 8). Trị số thấp nhất của nhiệt độ trung bình là 7,2

o
C (tháng 

2). Ba tháng chính đông nhiệt độ trung bình từ 11,6 – 12,9
 o

C, ba tháng chính hè 

từ 23,0 – 23,3
o
C. 

Trị số của nhiệt độ trung bình năm thời kỳ 1981-2010 tại Vĩnh Yên là 

24,0
o
C, nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất là 29,3

o
C (tháng 6, 7), nhiệt độ 

trung bình tháng lạnh nhất là 16,9
o
C (tháng 1). Trị số cao nhất của nhiệt độ trung 

bình là 31,4
o
C (tháng 9). Trị số thấp nhất của nhiệt độ trung bình là 13,7

o
C 

(tháng 1, 2). Ba tháng chính đông nhiệt độ trung bình từ 16,9 – 18,3
 o
C, ba tháng 

chính hè từ 28,8 – 29,3
o
C.  

Mức độ biến đổi của nhiệt độ trung bình khi xem xét thông qua độ lệch 

chuẩn trạm Tam Đảo và Vĩnh Yên trong năm bám sát nhau dao động từ 0,4 đến 

0,5
o
C, độ lệch chuẩn lớn nhất từ 2,7 - 3,2

o
C (tháng 5), độ lệch chuẩn nhỏ nhất 

0,5
o
C tại Tam Đảo từ tháng 6 - 8, Vĩnh Yên từ tháng 7 - 8. Thời kỳ 1981 - 2010 

biến đổi so với giá trị trung bình phổ biến từ từ 0,5–2,0
o
C, nằm trong ngưỡng 

ổn định < 2,0
o
C, ngoại trừ tháng 5 từ 2,7 - 3,2

o
C.  

Trung bình năm của nhiệt độ trung bình tại Vĩnh Phúc có độ phân tán là 

2,1 – 2,3%: Các tháng từ tháng 1 – 2 và tháng 5 độ phân tán nhiệt độ trung bình 
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lớn khoảng từ 10,3 – 15,4%, các tháng còn lại duy trì độ phân tán nhỏ. Tháng có 

độ phân tán lớn nhất: tháng 2 tại Tam Đảo là 15,4%, tại Vĩnh Yên là tháng 5 

(11,7%), tháng có độ phân tán nhỏ nhất là 1,6% tại Vĩnh Yên (tháng 8), tại Tam 

Đảo là 2,0% (tháng 7). 

b. Lượng mưa 

Trị số của lượng mưa trung bình năm tại Vĩnh Phúc thời kỳ 1981 - 2010 

dao động từ 1.462 - 2.278mm. Mùa mưa tại Tam Đảo phổ biến từ tháng 4 - 10 

(Mùa mưa là một chuỗi tháng liên tục có lượng mưa trung bình tháng không 

dưới 100mm, lượng mưa mùa mưa dao động từ 126,5 - 427,8mm. Cao nhất 

427,8mm (tháng 7), thấp nhất 32,3mm (tháng 12). Tổng lượng mưa từ tháng 4 - 

10 là 1981,6 mm chiếm 87% tổng lượng mưa cả năm 

Mùa mưa tại Vĩnh Yên phổ biến từ tháng 5 - 10, lượng mưa trung bình 

các tháng mùa mưa dao động từ 123,5 - 265,4mm, tháng có lượng mưa lớn nhất 

265,4mm (tháng 7), thấp nhất 17,4mm (tháng 12). Tổng lượng mưa mùa mưa từ 

tháng 5 – 10 là 1.202,2 mm chiếm 82% tổng lượng mưa cả năm. 

Tổng số ngày mưa hàng năm tại Tam Đảo là 206 ngày, số ngày mưa các 

tháng dao động từ 11 – 22 ngày (Ngày được xác định có mưa là ngày có lượng 

mưa > 0.1mm). 

Tổng số ngày mưa tại Vĩnh Yên là 143 ngày, số ngày mưa dao động từ 5 

– 17 ngày. Số ngày mưa tại Vĩnh Yên thấp hơn Tam Đảo khá nhiều. 

Về mức độ biến đổi của lượng mưa qua độ lệch chuẩn, đại lượng đặc 

trưng cho mức độ dao động của lượng mưa: Tại Tam Đảo độ lệch chuẩn của 

lượng mưa dao động lớn thấp nhất 19,1mm (tháng 1), lớn nhất 160,8mm (tháng 

7). Độ lệch chuẩn năm là 357,5mm. 

Tương tự tại Vĩnh Yên độ lệch chuẩn cũng có độ lệch lớn: thấp nhất 

17,4mm (tháng 2), cao nhất 125,7 (tháng 6), độ lệch năm 323,7mm. 

Biến suất tại Tam Đảo duy trì từ 37,4% (tháng 8), cao nhất 97,4% (tháng 

12). Biến suất năm 15,7mm.  

Biến suất tại Vĩnh Yên thấp nhất 31,6% (tháng 7), cao nhất 117,1% 

(tháng 12). Biến suất năm 22,1%.  

c. Độ ẩm tương đối 

Độ ẩm tương đối trung bình năm tại Tam Đảo là 88%, tháng lớn nhất 

92% (tháng 2), tháng thấp nhất 82% (tháng 11). Độ ẩm tương đối tại Tam Đảo là 

một yếu tố không có tính biến động ít giữa các tháng trong năm, chính vì vậy mà 

mức độ biến đổi của độ ẩm tương đối ở các tháng trong năm cũng không chênh 

lệch quá nhiều nhưng duy trì ở mức cao từ 82 – 92%.  

Tuy nhiên, độ ẩm tương đối trung bình năm tại Vĩnh Yên lại rất thấp là 

82%, các tháng trong năm duy trì từ 78 – 85%. 

Độ lệch chuẩn Tam Đảo dao động từ 1,7 - 6,9% các tháng mùa mưa độ 

lệch thấp từ 1,7 – 3,2%, các tháng mùa khô dao động lớn từ 4,1 – 6,9%. Độ lệch 
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chuẩn tại Vĩnh Yên có độ dao động nhỏ hơn 2,1 – 3,9%. Các tháng mùa mưa và 

mùa khô chênh lệch không lớn. 

Tương tự độ lệch mức độ biến động trong năm của độ ẩm tại Tam Đảo 

cũng ổn định hơn trong mùa mưa và không ổn định các tháng khác trong năm. 

Tuy nhiên, tại Vĩnh Yên độ biến động không lớn giữa các tháng trong năm và ổn 

định hơn ở mức thấp. Biến suất trung bình năm là 1,8%. 

d. Bốc hơi 

Tổng lượng bốc hơi năm Vĩnh Phúc từ 525mm (Tam Đảo), 874mm (Vĩnh 

Yên). 

Tại Tam Đảo lượng bốc hơi các tháng dao động từ 22,8mm (tháng 2), cao 

nhất 61,2mm (tháng 11). Đặc trưng lớn nhất trung bình 115,2mm (tháng 12); 

Đặc trưng thấp nhất trung bình 2,1mm (tháng 3). 

Tại Vĩnh Yên lượng bốc hơi các tháng dao động từ 48,2mm (tháng 2), cao 

nhất 93,3mm (tháng 6). Đặc trưng lớn nhất trung bình 134,3mm (tháng 10); Đặc 

trưng thấp nhất trung bình 0,0mm (tháng 2). 

Tại Tam Đảo độ lệch trung bình năm 70,5mm, các tháng trong năm dao 

động 9,1– 23,1mm, tháng thấp nhất 9,1mm (tháng 4), tháng lớn nhất 23,1mm 

(tháng 12). 

Tại Vĩnh Yên độ lệch trung bình năm 84,5mm, các tháng trong năm dao 

động 9,1– 23,6mm, tháng thấp nhất 9,1mm (tháng 4), tháng lớn nhất 23,6mm 

(tháng 10). 

Độ biến động năm tại Tam Đảo 13,4%, thấp nhất 22,5% (tháng 7), cao 

nhất 65,3% (tháng 3). Độ biến động năm tại Vĩnh Yên 9,7%, thấp nhất 14,2% 

(tháng 4), cao nhất 33,5% (tháng 5). 

e. Số giờ nắng 

Tổng số giờ nắng hàng năm tại Tam đảo là 1.197,4 giờ, dao động các 

tháng từ 57,1 – 133,1 giờ, tháng thấp nhất là 57,1 giờ (tháng 1), cao nhất 133,1 

giờ (tháng 9). Số giờ nắng trung bình lớn nhất dao động từ 107,5 – 221,5 giờ, 

tháng cao nhất 221,5 giờ (tháng 8), tháng thấp nhất 107,5 giờ (tháng 1). 

Số giờ nắng trung bình thấp nhất dao động từ 1,1 – 83,5 giờ, tháng lớn 

nhất 83,5 giờ (tháng 8), tháng thấp nhất 1,1 giờ (tháng 1). 

Tổng số giờ nắng hàng năm tại Vĩnh Yên là 1.564,4 giờ, dao động các 

tháng từ 50,5 – 190.5 giờ, tháng thấp nhất là 50,5 giờ (tháng 2), cao nhất 190,5 

giờ (tháng 7). Số giờ nắng trung bình lớn nhất dao động từ 102.2 – 285,7giờ, 

tháng cao nhất 285,7 giờ (tháng 7), tháng thấp nhất 102,2 giờ (tháng 2). 

Số giờ nắng trung bình thấp nhất dao động từ 6,5 – 122,5 giờ, tháng lớn 

nhất 122,5 giờ (tháng 6), tháng thấp nhất 6,5 giờ (tháng 1). 

Độ lệch trung bình Tam Đảo các tháng dao động từ 22,0 – 49,7 giờ, tháng 

cao nhất 49,7 giờ (tháng 5), tháng thấp nhất 22,0 giờ (tháng 4). Độ lệch năm 

169,8 giờ. 
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Độ lệch trung bình Vĩnh Yên các tháng dao động từ 26,1 – 44,6 giờ, 

tháng cao nhất 44,6 giờ (tháng 9), tháng thấp nhất 26,1 giờ (tháng 1). Độ lệch 

năm 184,3 giờ. 

Biến suất Tam Đảo dao động từ 17,5 – 79,4 %, tháng cao nhất 79,4 % 

(tháng 3), tháng thấp nhất 17,5% (tháng 9). Biến suất năm 11,5 %. 

Biến suất Vĩnh Yên dao động từ 17,7 – 65,0 %, tháng cao nhất 65,0 % 

(tháng 3), tháng thấp nhất 17,7% (tháng 6). Biến suất năm 12,5 %. 

2.1.1.2. Các yếu tố cực trị 

a. Nhiệt độ tối cao trung bình 

Nhiệt độ tối cao trung bình tại Tam Đảo duy trì từ 21,1 – 30,3
o
C, các 

tháng 5, 6 duy trì > 30
o
C, các tháng khác duy trì > 20

o
C đến thấp hơn 30

 o
C. 

Nhiệt độ cao nhất từ 24,7 – 33,4
o
C, cao nhất các tháng 5 là 33,4

o
C. 

Nhiệt độ tối cao trung bình tại Vĩnh Yên duy trì từ 27,2 – 37,6
o
C, 3 tháng 

chính đông < 30
o
C, các tháng khác duy trì > 30

o
C. Nhiệt độ cao nhất từ 31,2 – 

41,1
o
C, cao nhất các tháng 5 là 41,1

o
C. 

Độ lệch chuẩn Tam Đảo dao động từ 0,9 – 2,9
o
C, tháng thấp nhất 0,9

o
C 

(tháng 10), tháng cao nhất 2,9
o
C (tháng 3). Lệch chuẩn năm 4,6

o
C. 

Độ lệch chuẩn Vĩnh Yên dao động từ 0,8 – 3,8
o
C, tháng thấp nhất 0,8

o
C 

(tháng 10), tháng cao nhất 3,8
o
C (tháng 5). Lệch chuẩn năm 5,6

o
C. 

Biến suất Tam Đảo duy trì từ 3,5 – 11,3%, cao nhất tháng 11,3% (tháng 

2), thấp nhất tháng 3,5% (tháng 7, 10). Biến suất năm 17,3%. 

Biến suất Vĩnh Yên duy trì từ 2,7 – 10,4%, cao nhất tháng 10,4% (tháng 

5), thấp nhất tháng 2,7% (tháng 7). Biến suất năm 17,2%. 

b. Nhiệt độ tối cao tuyệt đối 

Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối tại Tam Đảo dao động chỉ từ 24,7- 33,4
o
C, 

cao nhất 33,4
o
C ngày 3/5/1994. 

Tại Vĩnh Yên nhiệt độ tối cao tuyệt đối cao nhất chuỗi thời kỳ 1981 – 

2010 là 40,2
o
C, xuất hiện ngày 18/6/1983 và 41,1

o
C, xuất hiện ngày 3/5/1994. 

c. Nhiệt độ tối thấp trung bình 

Nhiệt độ tối thấp trung bình tại Tam Đảo các tháng dao động từ 3,8 – 

19,3
o
C, tháng thấp nhất 3,8

o
C (tháng 1), tháng cao nhất 19,3

o
C (tháng 7). Nhiệt 

độ thấp nhất tuyệt đối các tháng dao động từ 0,0 – 18,0
o
C, tháng thấp nhất 0,0

o
C 

(tháng 2, 4), tháng cao nhất 18,0
o
C (tháng 7). 

Nhiệt độ tối thấp trung bình tại Vĩnh Yên các tháng dao động từ 9,5 – 

23,9
o
C, tháng thấp nhất 9,5

o
C (tháng 1), tháng cao nhất 23,9

o
C (tháng 7). Nhiệt 

độ thấp nhất tuyệt đối các tháng dao động từ 4,4 – 22,8
o
C, tháng thấp nhất 4,4

o
C 

(tháng 12), tháng cao nhất 22,8
o
C (tháng 7, 8). 

Độ lệch trung bình Tam Đảo dao động từ 0,5 – 4,5
o
C, thấp nhất 0,5

o
C 
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(tháng 7), cao nhất 4,5
o
C (tháng 5). Độ lệch năm 9,2

 o
C. 

Độ lệch trung bình Vĩnh Yên dao động từ 0,5 – 4,1
o
C, thấp nhất 0,5

o
C 

(tháng 8), cao nhất 4,1
o
C (tháng 5). Độ lệch năm 9,1

 o
C. 

Biến suất tại Tam Đảo có độ phân tán rất lớn dao động từ 2,7 – 47,2%, 

tháng cao nhất 47,2% (tháng 2), thấp nhất 2,7% (tháng 7). Biến suất năm 77,0%. 

Tương tự biến suất tại Vĩnh Yên cũng có độ phân tán rất lớn dao động từ 

2,3 – 24,5%, tháng cao nhất 24,5% (tháng 12), thấp nhất 2,3% (tháng 8). Biến 

suất năm 53,0%. 

d. Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối 

Tại Tam Đảo nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối thấp từ 0,0 – 9,5
o
C  từ tháng 11 

năm trước đến tháng 5 năm sau. Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối thời kỳ 1981 – 

2010 tại Tam Đảo là 0,0
o
C, xuất hiện ngày 21/2/1996. 

Tại Vĩnh Yên nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối cũng thấp từ 4,4 – 9,1
o
C từ 

tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau. Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối thời kỳ 

1981 – 2010 tại Vĩnh Yên là 4,4
o
C, xuất hiện ngày 28/12/1982.  

e. Lượng mưa ngày lớn nhất 

Lượng mưa trung bình trong một ngày lớn nhất tại Tam Đảo thời kỳ 1981 

– 2010 các tháng dao động từ 12,1 – 114,4mm, lượng thấp nhất 12,1mm (tháng 

1), lượng lớn nhất 114,4mm (tháng 8). Tổng năm 719,9mm. 

Lượng mưa lớn nhất duy trì từ 32,5 – 318,6mm, thấp nhất 32,5mm (tháng 

1), lớn nhất 318,6mm (tháng 8). 

Lượng mưa trung bình trong một ngày lớn nhất tại Vĩnh Yên thời kỳ 1981 

– 2010 các tháng dao động từ  9,8 – 71,1mm, lượng thấp nhất 9,8mm (tháng 12), 

lượng lớn nhất 71,1mm (tháng 6). Tổng năm 485,8mm. 

Lượng mưa lớn nhất duy trì từ 37,3 – 227,6mm, thấp nhất 37,3mm (tháng 

1), lớn nhất 227,6mm (tháng 6). 

Độ lệch chuẩn trung bình lượng mưa lớn nhất 1 ngày Tam Đảo dao động 

từ 8,7 – 66,6mm. Độ lệch lượng mưa lớn nhất 1 ngày lớn nhất 66,6mm (tháng 

8), thấp nhất 8,7mm (tháng 1). Độ lệch năm 140,1mm. 

Độ lệch chuẩn trung bình lượng mưa lớn nhất 1 ngày Vĩnh Yên dao động 

từ 8,3 – 57,4mm. Độ lệch lượng mưa lớn nhất 1 ngày lớn nhất 57,4mm (tháng 

10), thấp nhất 8,3mm (tháng 2). Độ lệch năm 135,0mm. 

Biến suất Tam Đảo các tháng dao động rất lớn từ 50,3 – 97,3%, tháng lớn 

nhất 97,3% (tháng 11), tháng nhỏ nhất 50,3% (tháng 7). Biến suất năm 19,5%. 

Biến suất Vĩnh Yên các tháng dao động cũng rất lớn từ 46,9 – 111,8%, 

tháng lớn nhất 111,8% (tháng 10), tháng nhỏ nhất 46,9% (tháng 8). Biến suất 

năm 27,8%. 
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f. Số ngày rét đậm 

thời kỳ 1981 – 2010 mỗi năm tại Tam Đảo chịu ảnh hưởng khoảng 94 

ngày rét đậm, rét đậm tại Tam Đảo xuất hiện từ tháng 1 – 4 và tháng 10 – 12 

hàng năm. Số ngày trung bình rét đậm duy trì từ 1,2 – 25,5 ngày, lớn nhất 25,5 

ngày (tháng 1), thấp nhất 1,2 ngày (tháng 10). Số ngày rét đậm lớn nhất là 31 

ngày (tháng 1, 12). 

Tại Vĩnh Yên chịu ảnh hưởng thấp hơn Tam Đảo rất nhiều khoảng 24 

ngày rét đậm, rét đậm tại Vĩnh Yên xuất hiện từ tháng 1 – 3 và tháng 11 – 12 

hàng năm. Số ngày trung bình rét đậm duy trì từ 0,2 – 10,6 ngày, lớn nhất 10,6 

ngày (tháng 1), thấp nhất 0,2 ngày (tháng 10). Số ngày rét đậm lớn nhất là 23 

ngày (tháng 1). 

Độ lệch chuẩn trung bình tại Tam Đảo các tháng xuất hiện rét đậm duy trì 

từ 3,0 – 8,4 ngày, tháng cao nhất 8,4 ngày (tháng 10), tháng nhỏ nhất 3,0 ngày 

(tháng 4). Độ lệch chuẩn năm là 79,3 ngày. 

Độ lệch chuẩn trung bình tại Vĩnh Yên các tháng xuất hiện rét đậm duy trì 

từ 0,5 – 5,7 ngày, tháng cao nhất 5,7 ngày (tháng 1), tháng nhỏ nhất 0,5 ngày 

(tháng 11). Độ lệch chuẩn năm là 10,8 ngày. 

Biến suất các tháng Tam Đảo có số ngày rét đậm có độ phân tán rất lớn 

duy trì từ 14,8 – 679,9%, tháng lớn nhất 679,9% (tháng 10), tháng nhỏ nhất 

14,8% (tháng 1). Biến suất năm 83,7%. 

Biến suất các tháng Vĩnh Yên cũng có số ngày rét đậm có độ phân tán rất 

lớn duy trì từ 54,3 – 313,0%, tháng lớn nhất 313,0% (tháng 11), tháng nhỏ nhất 

54,3% (tháng 1). Biến suất năm 44,8%. 

g. Số ngày rét hại 

Thời kỳ 1981 – 2010 mỗi năm Tam Đảo chịu ảnh hưởng khoảng 61 ngày 

rét hại. Cũng giống như rét đậm, rét hại tại Tam Đảo xuất hiện từ tháng 1 – 4 và 

10 – 12 hàng năm. Số ngày trung bình rét hại duy trì từ 0,3 – 19,0 ngày, cao nhất 

19,0 ngày (tháng 1), thấp nhất 0,3 ngày (tháng 10). Số ngày cao nhất 28 ngày 

(tháng 1). 

Tại Vĩnh Yên chịu ảnh hưởng khoảng 9 ngày rét hại. Rét đậm, rét hại tại 

Vĩnh Yên xuất hiện từ tháng 1 – 3 và 12 hàng năm. Số ngày trung bình rét hại 

duy trì từ 0,3 – 4,2 ngày, cao nhất 4,2 ngày (tháng 1), thấp nhất 0,3 ngày (tháng 

3). Số ngày cao nhất 16 ngày (tháng 2). 

Độ lệch chuẩn trung bình Tam Đảo các tháng xuất hiện rét hại duy trì từ 

2,5 – 6,9 ngày, tháng cao nhất 6,9 ngày (tháng 4), tháng thấp nhất 2,5 ngày 

(tháng 11). Độ lệch chuẩn năm là 48,4 ngày. 

Độ lệch chuẩn trung bình Vĩnh Yên các tháng xuất hiện rét hại duy trì từ 

0,7 – 4,1 ngày, tháng cao nhất 4,1 ngày (tháng 1), tháng thấp nhất 0,7 ngày 

(tháng 3). Độ lệch chuẩn năm là 11,9 ngày. 

Biến suất Tam Đảo các tháng có số ngày rét hại có độ phân tán rất lớn 

duy trì từ 23,6 – 1.432,1%, tháng lớn nhất 1.432,1% (tháng 10), tháng nhỏ nhất 
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23,6% (tháng 1). Biến suất năm 78,8%. 

Biến suất Vĩnh Yên các tháng có số ngày rét hại cũng có độ phân tán rất 

lớn duy trì từ 98,1 – 255,0%, tháng lớn nhất 255,0% (tháng 3), tháng nhỏ nhất 

98,1% (tháng 1). Biến suất năm 138,0%. 

h. Số ngày nắng nóng 

Tại Vĩnh Phúc thời kỳ 1981 – 2010 nắng nóng chỉ xuất hiện ở các vùng 

đồng bằng và trung du, các khu vực núi cao không xuất hiện. Hàng năm tại Vĩnh 

Yên nắng nóng xuất hiện từ tháng 3 – 9, trung bình số ngày nắng nóng duy trì từ 

0,1 – 8,2 ngày, cao nhất 8,2 ngày (tháng 6), thấp nhất 0,1 ngày (tháng 3). Mỗi 

năm Vĩnh Phúc xuất hiện trung bình 24 ngày nắng nóng. Số ngày nắng nóng cực 

đại 18 ngày (tháng 6). 

Độ lệch chuẩn trung bình các tháng duy trì từ 0,2 – 5,0 ngày, cao nhất 5,0 

ngày (tháng 6), thấp nhất 0,2 ngày (tháng 3). Độ lệch chuẩn năm 10,5 ngày. 

Biến suất số ngày nắng nóng tại Vĩnh Yên rất lớn các tháng dao động từ 

52,9 – 374,2%, cao nhất 374,2% (tháng 3), thấp nhất 52,9% (tháng 7). Biến suất 

hàng năm 43,4%. 

i. Hạn hán 

- Tại Tam Đảo hạn chỉ xuất hiện từ tháng 1 - 3 và 10 – 12 hàng năm, Từ 

tháng 4 – 9 tại Tam Đảo hoàn toàn không bị hạn chi phối. Mức độ hạn nhẹ 

chiếm tần suất 7,9 - 23,7%. Hạn trung bình xuất hiện ít hơn 5,3 – 21,1% trong 5 

tháng từ 1 - 3 và 11 – 12 hàng năm. Hạn nặng tần suất từ 2,6 – 26,3% cũng từ 

tháng 1- 3 và 11 – 12 hàng năm. 

- Tại Vĩnh Yên hạn chỉ xuất hiện dài hơn từ tháng 1- 5 và 9 – 12 hàng 

năm, các tháng chính hè từ tháng 6 – 8 tại Vĩnh Yên hoàn toàn không bị hạn. 

Mức độ hạn nhẹ chiếm tần suất 10,5 - 36,8%. Hạn trung bình xuất hiện ít hơn 

2,6 – 18,4% trong 9 tháng từ 1 - 5 và 9 – 12 hàng năm. Hạn nặng tần suất từ 5,3 

– 50,0% ít hơn hạn các mức hạn khác 2 tháng từ tháng 1- 4 và 10 – 12 hàng 

năm. 

j. Xoáy thuận nhiệt đới (Bão, ATNĐ) 

Theo kết quả nghiên cứu trên thì tỉnh Vĩnh Phúc ít ảnh hưởng về gió và 

chủ yếu ảnh hưởng về mưa với các đợt mưa vừa, mưa to đến rất to và giông bão 

trên khu vực tỉnh trước, trong và sau khi vùng áp thấp đã tan. 

2.1.2. Thời kỳ khí hậu 2011 – 2018 

2.1.2.1. Các đặc trưng trung bình 

a. Nhiệt độ trung bình 

Trị số của nhiệt độ trung bình năm thời kỳ 2011 - 2018 tại Tam Đảo là 

18,6
o
C, nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất là 23,9

o
C (tháng 6), nhiệt độ trung 

bình tháng lạnh nhất là 11,1
o
C (tháng 1). Trị số cao nhất của nhiệt độ trung bình 

là 24,5
o
C (tháng 6). Trị số thấp nhất của nhiệt độ trung bình là 7,1

o
C (tháng 1). 

Ba tháng chính đông nhiệt độ trung bình từ 11,1 – 12,4
 o

C, ba tháng chính hè từ 
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23,2 – 23,9
o
C. 

Trị số của nhiệt độ trung bình năm thời kỳ 2011 - 2018 tại Vĩnh Yên là 

24,5
o
C, nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất là 30,1

o
C (tháng 6), nhiệt độ trung 

bình tháng lạnh nhất là 16,6
o
C (tháng 1). Trị số cao nhất của nhiệt độ trung bình 

là 31,3
o
C (tháng 6). Trị số thấp nhất của nhiệt độ trung bình là 12,5

o
C (tháng 1, 

2). Ba tháng chính đông nhiệt độ trung bình từ 16,6 – 18,3
 o

C, ba tháng chính hè 

từ 29,0 – 30,1
o
C.  

Mức độ biến đổi của nhiệt độ trung bình khi xem xét thông qua độ lệch 

chuẩn trạm Tam Đảo trong năm dao động từ 0,3 – 1,9
o
C, cao nhất 1,9

o
C (tháng 

1), thấp nhất 0,3
o
C (tháng 8). Độ lệch chuẩn năm 0,5

o
C. 

Độ lệch chuẩn trung bình trong năm tại Vĩnh Yên dao động từ 0,3 – 

2,1
o
C, cao nhất 2,1

o
C (tháng 1), thấp nhất 0,3

o
C (tháng 8). Độ lệch chuẩn năm 

0,6
o
C. 

Trung bình năm của nhiệt độ trung bình tại Tam Đảo dao động từ 1,2 – 

16,7%, cao nhất 16,7% (tháng 1), thấp nhất 1,2% (tháng 8). Biến suất năm 2,9%. 

Tại Vĩnh Yên biến suất các tháng dao động từ 2,6 – 12,5%, cao nhất 

12,5% (tháng 1), thấp nhất 2,6% (tháng 5 và tháng 9). Biến suất năm 2,4. 

b. Lượng mưa 

Trị số tổng lượng mưa năm tại Tam Đảo thời kỳ 2011 - 2018 là 

2.582,9mm. Mùa mưa kéo dài từ tháng 4 - 10 (lượng mưa trung bình tháng  ≥ 

100mm). Lượng mưa trung bình tháng dao động từ 38,6 – 568,7mm, tháng có 

lượng mưa nhỏ nhất 38,6mm (tháng 2), tháng có lượng mưa lớn nhất 568,7mm 

(tháng 8). Tổng lượng mưa từ tháng 4 – 10 là 2.236,2mm chiếm 86,6% tổng 

lượng mưa cả năm. Đặc trưng lượng mưa lớn nhất tháng 768,4mm (tháng 7), 

đặc trưng lượng mưa nhỏ nhất 5,1mm (tháng 1). Tổng số ngày mưa hàng năm 

213 ngày, tháng có số ngày mưa lớn nhất 24 ngày (tháng 3), tháng có số ngày ít 

nhất 12 ngày (tháng 10), (ngày được xác định có mưa là ngày có lượng mưa > 

0.1mm). 

Trị số tổng lượng mưa năm tại Vĩnh Yên thời kỳ 2011 - 2018 là 

1.664,5mm. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 – 9, ngắn hơn so với Tam Đảo 2 tháng. 

Lượng mưa trung bình tháng dao động từ 12,4 – 397,4mm, tháng có lượng mưa 

nhỏ nhất 12,4mm (tháng 2), tháng có lượng mưa lớn nhất 397,4mm (tháng 8). 

Tổng lượng mưa từ tháng 5 – 9 là 1.329,3mm chiếm 80,0% tổng lượng mưa cả 

năm. Đặc trưng lượng mưa lớn nhất tháng 682,1mm (tháng 8), đặc trưng lượng 

mưa nhỏ nhất 0,3mm (tháng 1). Tổng số ngày mưa hàng năm 164 ngày, tháng 

có số ngày mưa lớn nhất 19 ngày (tháng 7), tháng có số ngày ít nhất 9 ngày 

(tháng 12). 

Độ lệch chuẩn trung bình năm tại Tam Đảo dao động từ 12,9 – 178,2mm, 

cao nhất 178,2mm (tháng 7), thấp nhất 12,9mm (tháng 2). Độ lệch chuẩn năm 

324,2mm. 

Độ lệch chuẩn trung bình năm tại Vĩnh Yên dao động từ 5,3 – 122,9mm, 



19 

 

cao nhất 122,9mm (tháng 8), thấp nhất 5,3mm (tháng 2). Độ lệch chuẩn năm 

194,9mm. 

Biến suất các tháng trong năm Tam Đảo dao động 26,4 – 81,1%, giá trị 

biến suất lớn nhất là tháng 81,1% (tháng 1), biến suất nhỏ nhất 26,4% (tháng 8). 

Giá trị biến suất năm 12,6%. 

Biến suất các tháng trong năm Tam Đảo dao động 30,9 – 104,4%, giá trị 

biến suất lớn nhất là tháng 104,4% (tháng 11), biến suất nhỏ nhất 30,9% (tháng 

8). Giá trị biến suất năm 11,7% . 

c. Độ ẩm tương đối 

Độ ẩm tương đối trung bình năm tại Tam Đảo là 88%, các tháng trong 

năm dao động 84 – 93%, tháng lớn nhất 93% (tháng 3), tháng thấp nhất 84% 

(tháng 10, 12).  

Độ ẩm tương đối trung bình năm tại Vĩnh Yên là 81% thấp hơn Tam Đảo 

7%, các tháng trong năm dao động 77 – 84%, tháng lớn nhất 84% (tháng 3), 

tháng thấp nhất 77% (tháng 12). 

Độ lệch chuẩn Tam Đảo dao động từ 1,3 – 6,8%, cao nhất 6,8% (tháng 2, 

12), thấp nhất 1,3% (tháng 5). Độ lệch chuẩn năm 1,0%. 

Độ lệch chuẩn tại Vĩnh Yên dao động từ 1,6 – 4,0%, cao nhất 4,0% 

(tháng 12), thấp nhất 1,6% (tháng 8). Độ lệch chuẩn năm 0,8%. 

Biến suất Tam Đảo thể hiện mức độ biến động trong năm phổ biến ở 

khoảng 1,5 – 8,1%, tháng cao nhất 8,1% (tháng 12), thấp nhất 1,5 (tháng 5). 

Biến suất năm là 1,1%. 

Biến suất Vĩnh Yên dao động phổ biến ở khoảng 1,9 – 5,1%, tháng cao 

nhất 5,1% (tháng 12), thấp nhất 1,9 (tháng 8). Biến suất năm là 1,0%. 

d. Bốc hơi 

Tổng lượng bốc hơi năm Tam Đảo thời kỳ 2011 - 2018 là 481mm, các 

tháng dao động từ 21,4 – 57,6mm, thấp nhất 21,4mm (tháng 1), tháng cao nhất 

57,6mm (tháng 6). Đặc trưng lớn nhất 98,6mm (tháng 6), đặc trưng nhỏ nhất 

3,7mm (tháng 1). 

Tổng lượng bốc hơi năm Vĩnh Yên thời kỳ 2011- 2018 là 871,3mm, các 

tháng dao động từ 48,5 - 94.2mm, thấp nhất 48,5mm (tháng 1), tháng cao nhất 

94,2mm (tháng 5). Đặc trưng lớn nhất 114,3mm(tháng 10), đặc trưng nhỏ nhất 

29,7m (tháng 1). 

Độ lệch trung bình năm Tam Đảo dao động từ 5,1 – 18,4mm, thấp nhất 

5,1mm (tháng 8), lớn nhất 18,4mm (tháng 6). Độ lệch năm 49,7mm. 

Độ lệch trung bình năm Vĩnh Yên dao động từ 7,0 – 15,4mm, thấp nhất 

7,0mm (tháng 11), lớn nhất 15,4mm (tháng 12). Độ lệch năm 50,1mm. 

Biến suất năm các tháng Tam Đảo dao động từ 12,2 - 70,9%, lớn nhất 

70,9% (tháng 2), nhỏ nhất 12,2% (tháng 5). Biến suất năm 10,3%. 



20 

 

Biến suất năm các tháng Vĩnh Yên dao động từ 9,7 – 26,3%, lớn nhất 

26,3% (tháng 1, 3), nhỏ nhất 9,7% (tháng 5). Biến suất năm 5,7%. 

e. Số giờ nắng 

Tổng số giờ nắng năm thời kỳ 2011 – 2018 tại Tam Đảo là 1.144,7 giờ, 

dao động các tháng từ 48,0 – 153,6 giờ, cao nhất là 153,6 giờ (tháng 5), thấp 

nhất 48,0 giờ (tháng 1). Đặc trưng lớn nhất 197,4 giờ (tháng 5), đặc trưng thấp 

nhất 7,0 giờ (tháng 1). 

Tổng số giờ nắng năm thời kỳ 2011 – 2018 tại Vĩnh Yên là 1.297,9 giờ, 

dao động các tháng từ 43,1 – 173,9 giờ, cao nhất là 173,9 giờ (tháng 5), thấp 

nhất 43,1 giờ (tháng 3). Đặc trưng lớn nhất 207,5 giờ (tháng 5), đặc trưng thấp 

nhất 0,0 giờ (tháng 1). 

Độ lệch trung bình các tháng Tam Đảo dao động từ 13,3 – 45,4 giờ, cao 

nhất 45,4 giờ (tháng 12), thấp nhất 13,3 giờ (tháng 11). Độ lệch năm 166,0 giờ. 

Độ lệch trung bình các tháng Vĩnh Yên dao động từ 20,5 – 49,3 giờ, cao 

nhất 49,3 giờ (tháng 1), thấp nhất 20,5 giờ (tháng 7). Độ lệch năm 110,0 giờ. 

Biến suất tại Tam Đảo dao động từ 17,2 – 92,2%, tháng cao nhất 92,2% 

(tháng 1), tháng thấp nhất 17,2 % (tháng 5). Biến suất năm 14,5 %.  

Biến suất tại Vĩnh Yên dao động từ 13,4 – 113,1%, tháng cao nhất 

113,1% (tháng 1), tháng thấp nhất 13,4 % (tháng 7). Biến suất năm 8,5 %. 

2.1.2.2. Các yếu tố cực trị 

a. Nhiệt độ tối cao trung bình 

Nhiệt độ tối cao trung bình tại Tam Đảo thời kỳ 2011 – 2018 duy trì từ 

18,9 – 30,6
o
C, cao nhất 30,6

o
C (tháng 5), thấp nhất 18,9

o
C (tháng 1). Trung bình 

năm 26,4
o
C, hai tháng 5, 6 duy trì > 30

o
C, các còn lại duy trì từ 18,9 – 29,6

o
C. 

Đặc trưng cao nhất duy trì từ 20,8 – 33,5
o
C, cao nhất 33,5

o
C (tháng 6), thấp nhất 

20,8
o
C (tháng 1). Đặc trưng thấp nhất duy trì từ 16,4 – 28,9

o
C, cao nhất 28,9

o
C 

(tháng 6), thấp nhất 16,4
o
C (tháng 1). 

Nhiệt độ tối cao trung bình tại Vĩnh Yên thời kỳ 2011 – 2018 duy trì từ 

26,4 – 38,8
o
C, cao nhất 38,8

o
C (tháng 6), thấp nhất 26,4

o
C (tháng 1). Trung bình 

năm 33,6
o
C. Đặc trưng cao nhất duy trì từ 29,6 – 41,4

o
C, cao nhất 41,4

o
C (tháng 

6), thấp nhất 29,6
o
C (tháng 1). Đặc trưng thấp nhất duy trì từ 22,0 – 37,0

o
C, cao 

nhất 37,0
o
C (tháng 6), thấp nhất 22,0

o
C (tháng 1). 

Độ lệch chuẩn Tam Đảo dao động từ 0,5 – 2,7
o
C, thấp nhất 0,5

o
C (tháng 

8), cao nhất 2,7
o
C (tháng 4). Độ lệch chuẩn năm 5,6

o
C. 

Độ lệch chuẩn Vĩnh Yên dao động từ 0,5 – 2,4
o
C, thấp nhất 0,5

o
C (tháng 

8), cao nhất 2,4
o
C (tháng 1). Độ lệch chuẩn năm 6,5

o
C. 

Biến suất Tam Đảo duy trì từ 1,8 – 9,6%, cao nhất 9,6% (tháng 4), thấp 

nhất 1,8% (tháng 8). Biến suất năm 21,3%. 

Biến suất Vĩnh Yên duy trì từ 1,4 – 9,1%, cao nhất 9,1 (tháng 1), thấp 

nhất 1,4% (tháng 8). Biến suất năm 19,3%. 
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b. Nhiệt độ tối cao tuyệt đối 

Giá trị nhiệt độ cực đoan chủ yếu xuất hiện tại Vĩnh Yên và các giá trị cực 

đoan tại Tam Đảo thấp hơn hẳn so với Vĩnh Yên. 

Tại Tam Đảo nhiệt độ cao nhất tuyệt đối thời kỳ 2011 – 2018 là 33,5
0
C 

xuất hiện ngày 5/6/2017. Trong khi đó tại Vĩnh Yên nhiệt độ cao nhất tuyệt đối 

thời kỳ 2011 – 2018 là 41,4
o
C xuất hiện ngày 3/6/2017 cao hơn rất nhiều so với 

Tam Đảo. Ngoài ra, một giá trị cực đoan khác là 40,2
o
C cũng đo được tại Vĩnh 

Yên ngày 16/5/2013 và 40,8
o
C đo được tại Vĩnh Yên ngày 5/7/2018. 

c. Nhiệt độ tối thấp trung bình 

Nhiệt độ tối thấp trung bình tại Tam Đảo các tháng dao động từ 3,3 – 

19,8
o
C, thấp nhất 3,3

o
C (tháng 1), cao nhất 19,8

o
C (tháng 7). Đặc trưng cao nhất 

20,3
o
C (tháng 7, 8), đặc trưng thấp nhất -1,2

o
C (tháng 1). 

Nhiệt độ tối thấp trung bình tại Vĩnh Yên các tháng dao động từ 8,9 – 

24,4
o
C, thấp nhất 8,9

o
C (tháng 1), cao nhất 24,4

o
C (tháng 7). Đặc trưng cao nhất 

25,4
o
C (tháng 7), đặc trưng thấp nhất 5,8

o
C (tháng 1). 

Độ lệch chuẩn trung bình Tam Đảo dao động từ 0,4 – 2,5
o
C, thấp nhất 

0,4
o
C (tháng 7, 8), cao nhất 2,5

o
C (tháng 1). Độ lệch năm 10,1

o
C. 

Độ lệch chuẩn trung bình Vĩnh Yên dao động từ 0,5 – 2,0
o
C, thấp nhất 

0,5
o
C (tháng 6), cao nhất 2,0

o
C (tháng 3, 12). Độ lệch năm 9,7

o
C. 

Biến suất Tam Đảo dao động từ 2,0 – 76,4%, cao nhất 76,4% (tháng 1), 

thấp nhất 2,0% (tháng 8). Các tháng mùa hè từ tháng 6 – 8, biến suất nhỏ; các 

tháng mùa đông sang xuân biến suất lớn. Biến suất năm 81,1%. 

Biến suất Vĩnh Yên dao động từ 2,0 – 21,6%, cao nhất 21,6% (tháng 1), 

thấp nhất 2,0% (tháng 6). Tương tự Tam Đảo các tháng mùa hè từ tháng 6 – 8, 

biến suất nhỏ; các tháng mùa đông sang xuân biến suất lớn. Biến suất năm 

53,9%. 

d. Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối 

Tương tự như thời kỳ 1981 – 2010, tại thời kỳ 2011 – 2018 trong các 

tháng từ 1- 4 và 11 - 12 hàng năm tại Tam Đảo nhiệt độ tối thấp tuyệt đối khá 

thấp < 10
o
C, các tháng 5 – 10 nhiệt độ tối thấp tuyệt đối > 10

o
C. Nhiệt độ các 

tháng dao động từ -1,2
o
C đến 19,0

o
C. Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối -1,2

o
C xuất 

hiện ngày 24/1/2016.  

Tại Vĩnh Yên thời kỳ 2011 – 2018, nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối các tháng 

dao động từ 5,8 – 23,3
o
C. Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối 5,8

o
C xuất hiện ngày 

24/1/2016. 

e. Lượng mưa ngày lớn nhất 

Lượng mưa trung bình trong một ngày lớn nhất tại Tam Đảo thời kỳ 2011 

– 2018 các tháng dao động từ 13,3 – 165,1mm, lượng thấp nhất 13,3mm (tháng 

2), lượng lớn nhất 165,1mm (tháng 8). Tổng năm 730,2mm; Đặc trưng lượng 

mưa lớn nhất duy trì từ 20,5 – 297,0mm, thấp nhất 20,5mm (tháng 2), lớn nhất 
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297,0mm (tháng 8). Đặc trưng lượng mưa nhỏ nhất trong một ngày dao động từ 

1,7 – 64,8mm, thấp nhất 1,7mm (tháng 1), cao nhất 64,8 (tháng 8). 

Lượng mưa trung bình trong một ngày lớn nhất tại Vĩnh Yên thời kỳ 2011 

– 2018 các tháng dao động từ 4,5 – 119,8mm, lượng thấp nhất 4,5mm (tháng 2), 

lượng lớn nhất 119,8mm (tháng 8). Tổng năm 498,8mm; Đặc trưng lượng mưa 

lớn nhất duy trì từ 9,4 – 171,2mm, thấp nhất 9,4mm (tháng 2), lớn nhất 

171,2mm (tháng 8). Đặc trưng lượng mưa nhỏ nhất trong một ngày dao động từ 

0,2 – 40,1mm, thấp nhất 0,2mm (tháng 1), cao nhất 40,1 (tháng 8). 

Độ lệch chuẩn trung bình lượng mưa lớn nhất 1 ngày Tam Đảo dao động 

từ 5,8 – 73,5mm, cao nhất 73,5mm (tháng 8), thấp nhất 5,8mm (tháng 2). Độ 

lệch lượng mưa nhìn chung là lớn hầu hết ở các tháng, ngoại trừ tháng 2. Độ 

lệch năm 123,0mm. 

Độ lệch chuẩn trung bình lượng mưa lớn nhất 1 ngày tại Vĩnh Yên dao 

động từ 2,8 – 40,5mm, cao nhất 40,5mm (tháng 8), thấp nhất 2,8mm (tháng 2). 

Độ lệch lượng mưa lớn hầu hết ở các tháng, ngoại trừ tháng 2. Độ lệch năm 

25,1mm. 

Biến suất Tam Đảo biến động lớn các tháng dao động từ 31,0 – 106,4%, 

cao nhất 106,4% (tháng 11), nhỏ nhất 31,0% (tháng 10). Biến suất năm 16,8%. 

Biến suất Vĩnh Yên rất lớn các tháng dao động duy trì từ 33,8 – 90,7%, 

cao nhất 90,7% (tháng 11), thấp nhất 33,8% (tháng 8). Biến suất năm 5,0%. 

f. Số ngày rét đậm 

Thời kỳ 2011 – 2018 mỗi năm Tam Đảo chịu ảnh hưởng khoảng 66 ngày 

rét đậm. Rét đậm tại Tam Đảo thời kỳ này xuất hiện từ tháng 1 – 4 và 10 - 12 

hàng năm. Số ngày rét đậm các tháng duy trì từ 0,5 – 25,9 ngày, cao nhất 25,9 

ngày (tháng 1), thấp nhất 0,5 ngày (tháng 10). Đặc trưng lớn nhất là 31 ngày 

(tháng 1). 

Thời kỳ 2011 – 2018 mỗi năm Vĩnh Yên chịu ảnh hưởng khoảng 23 ngày 

rét đậm. Rét đậm tại Vĩnh Yên thời kỳ này xuất hiện từ tháng 1 – 3 và 12 hàng 

năm, ít hơn Tam Đảo 3 tháng. Số ngày rét đậm các tháng duy trì từ 0,6 – 11,1 

ngày, cao nhất 11,1 ngày (tháng 1), thấp nhất 0.6 ngày (tháng 3). Đặc trưng lớn 

nhất là 28 ngày (tháng 1). 

Độ lệch chuẩn trung bình các tháng xuất hiện rét đậm tại Tam Đảo duy trì 

từ 3,9 – 11,0 ngày, cao nhất 11,0 ngày (tháng 10), thấp nhất 3,9 ngày (tháng 1), 

các tháng từ 5 – 9 không có rét đậm. Độ lệch chuẩn năm của số ngày rét đậm là 

4,1 ngày. 

Độ lệch chuẩn trung bình các tháng xuất hiện rét đậm tại Vĩnh Yên duy trì 

từ 1,3 – 8,3 ngày, cao nhất 8,3 ngày (tháng 1), thấp nhất 1,3 ngày (tháng 3), các 

tháng từ 4 – 11 không có rét đậm. Độ lệch chuẩn năm của số ngày rét đậm là 4,1 

ngày. 

Biến suất các tháng tại Tam Đảo có số ngày rét đậm có độ phân tán rất 

lớn duy trì từ 14,9 – 2.203,3%, lớn nhất 2.202,3% (tháng 10), tháng nhỏ nhất 
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14,9% (tháng 1). Biến suất năm 29,3%. 

Biến suất các tháng tại Vĩnh Yên có số ngày rét đậm có độ phân tán nhỏ 

duy trì từ 0,6 – 2,1%, lớn nhất 2,1% (tháng 3), nhỏ nhất 0,6% (tháng 2). Biến 

suất năm 0,3%. 

g. Số ngày rét hại 

Thời kỳ 2011 – 2018 mỗi năm tại Tam Đảo chịu ảnh hưởng khoảng 63 

ngày rét hại. Thời kỳ này rét hại xuất hiện từ tháng 1 – 4 và 11 - 12 hàng năm, từ 

tháng 5 – 10 không có rét hại. Số ngày rét hại các tháng duy trì từ 0,5 – 19,6 

ngày, cao nhất 19,6 ngày (tháng 1), thấp nhất 0,5 ngày (tháng 4). Đặc trưng lớn 

nhất 30,0 ngày (tháng 1). 

Thời kỳ 2011 – 2018 mỗi năm tại Vĩnh Yên chịu ảnh hưởng khoảng 11 

ngày rét hại. Rét hại xuất hiện từ tháng 1 – 3 và 12 hàng năm, từ tháng 4 – 11 

không có rét hại. Số ngày rét hại các tháng duy trì từ 0,4 – 6,8 ngày, cao nhất 6,8 

ngày (tháng 1), thấp nhất 0,4 ngày (tháng 3). Đặc trưng lớn nhất 23,0 ngày 

(tháng 1). 

Độ lệch chuẩn trung bình Tam Đảo các tháng xuất hiện rét hại duy trì từ 

5,0 – 6,8 ngày, cao nhất 6,8 ngày (tháng 4), thấp nhất 5,0 ngày (tháng 2). Độ 

lệch chuẩn năm là 8,6 ngày. 

Độ lệch chuẩn trung bình Vĩnh Yên các tháng xuất hiện rét hại duy trì từ 

1,0 – 7,1 ngày, cao nhất 7,1 ngày (tháng 1), thấp nhất 1,0 ngày (tháng 3). Độ 

lệch chuẩn năm là 8,6 ngày. 

Biến suất Tam Đảo các tháng có số ngày rét hại có độ phân tán rất lớn 

duy trì từ 31,7 – 1.357,4%, lớn nhất 1.357,4% (tháng 4), thấp nhất 31,7% (tháng 

1). Biến suất năm 79,9%. 

Biến suất Vĩnh Yên các tháng có số ngày rét hại rất lớn duy trì từ 105,0 – 

264,6%, lớn nhất 264,6% (tháng 3), thấp nhất 105,0% (tháng 1). Biến suất năm 

79,9%. 

h. Số ngày nắng nóng 

Tam Đảo không có ngày nào đạt chỉ tiêu nắng nóng. 

Tại Vĩnh Yên thời kỳ 2011 – 2018 có khoảng 46 ngày nắng nóng, nắng 

nóng xuất hiện từ tháng 4 – 9 hàng năm, trung bình số ngày nắng nóng duy trì từ 

0,5 – 13,6 ngày, cao nhất 13,6 ngày (tháng 6), thấp nhất 0,5 ngày (tháng 4), các 

tháng 1 – 3 và 10 – 12 không xuất hiện nắng nóng. Đặc trưng lớn nhất 22,0 ngày 

(tháng 6). 

Độ lệch chuẩn trung bình các tháng duy trì từ 1,0 – 5,6 ngày, cao nhất 5,6 

ngày (tháng 5), thấp nhất 1,0 ngày (tháng 4). Độ lệch chuẩn năm 13,9 ngày. 

Biến suất các tháng dao động từ 34,8 – 200,0%, cao nhất 200,0% (tháng 

4), thấp nhất 34,8% (tháng 6). Biến suất hàng năm 29,9%. 

i. Hạn hán 

Căn cứ vào số liệu đo đạc tại trạm khí tượng Tam Đảo xác định được tần 
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suất mức độ hạn các tháng trong năm thời kỳ 2011 – 2018 như sau: 

- Các tháng từ tháng 4 – 9 không xuất hiện hạn. Các mức độ hạn xen kẽ 

nhau với tần xuất không lớn. 

- Hạn nhẹ xuất hiện tại các tháng 2 – 3, 10 – 12 duy trì từ 12,5 – 37,5%. 

- Hạn trung xuất hiện tại các tháng 3 và 11 - 12 duy trì từ 12,5 – 25%. 

- Hạn nặng xuất hiện tại các tháng 1 và 3 duy trì khoảng 12,5%. 

Tại Vĩnh Yên các tháng từ tháng 6 – 8 không xuất hiện hạn. Hạn xuất 

hiện tại các tháng như sau: 

- Hạn nhẹ xuất hiện tại các tháng 1 – 5, 10 – 12 duy trì từ 12,5 – 50,0%, 

cao nhất 50,0% (tháng 4). 

- Hạn trung xuất hiện tại các tháng 1 – 5, 9 - 12 duy trì từ 12,5 – 37,5%, 

cao nhất 37,5% (tháng 1). 

- Hạn nặng xuất hiện tại các tháng 2, 3 và 11, 12 duy trì khoảng 12,5 – 

62,5%, cao nhất 62,5% (tháng 2). 

j. Xoáy thuận nhiệt đới 

Tương tự như thời kỳ 1981 – 2010, thời kỳ 2011 – 2018 Vĩnh Phúc cũng 

chỉ ảnh hưởng gián tiếp của bão và ATNĐ với những đợt mưa vừa, mưa to kèm 

những trận giông bão, tố, lốc thời gian ngắn bất ngờ. Các trận mưa vừa, mưa to 

đến rất to và giông bão trên khu vực tỉnh xuất hiện cả trước, trong và sau khi bão 

và ATNĐ đã tan. 

2.2. Đánh giá mức độ biến đổi của các yếu tố khí hậu và các cực trị 

khí hậu 

2.2.1. Mức độ biến đổi của các yếu tố nhiệt độ, lượng mưa 

3.2.1.1. Nhiệt độ trung bình 

Nhiệt độ trung bình Tam Đảo thời kỳ 1981 – 2010 là 18,4
o
C. Mức độ biến 

đổi của nhiệt độ trung bình toàn thời kỳ có xu thế tăng khoảng 0,6
o
C/30 năm. 

Các năm tăng mạnh nhất bao gồm 1987, 1991, 1998, 2003 và 2010, các năm có 

xu thế giảm mạnh bao gồm 1984, 1996 và 2008. Năm giảm thấp nhất 17,6
o
C 

(1984), năm tăng cao nhất 19,4
o
C (1998) biên độ tăng giảm lên đến 1,8

o
C. 

Mức độ biến đổi nhiệt độ trung bình tại Tam Đảo thời kỳ 2011 – 2018 có 

xu thế tăng 1,0
o
C trong cả thời kỳ. Nhiệt độ trung bình thời kỳ này 18,6

o
C. Thời 

kỳ nhiệt độ tăng mạnh nhất là 19,4
o
C (2015), thời kỳ giảm mạnh mẽ nhất là 

17,4
o
C (2011). Biên độ dao động trong cả thời kỳ là 2,0

o
C. 

Nhiệt độ trung bình Vĩnh Yên thời kỳ 1981 – 2010 là 24,0
o
C. Mức độ 

biến đổi của nhiệt độ trung bình toàn thời kỳ có xu thế tăng khoảng 0,7
o
C/30 

năm. Các năm tăng mạnh nhất bao gồm 1987, 1998, 2003, 2007 và 2009, các 

năm có xu thế giảm mạnh bao gồm 1984, 1996 và 2008. Năm giảm thấp nhất 

23,2
o
C (1984), năm tăng cao nhất 25,3

o
C (2007) biên độ tăng giảm lên đến 

2,1
o
C. 
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Mức độ biến đổi nhiệt độ trung bình tại Vĩnh Yên thời kỳ 2011 – 2018 có 

xu thế tăng 1,4
o
C trong cả thời kỳ. Nhiệt độ trung bình thời kỳ này 24,5

o
C. Thời 

kỳ nhiệt độ tăng mạnh nhất là 25,2
o
C (2015), thời kỳ giảm mạnh mẽ nhất là 

23,2
o
C (2011). Biên độ dao động trong cả thời kỳ là 2,0

o
C. 

2.2.1.2. Lượng mưa 

Mức độ biến đổi lượng mưa tại Tam Đảo thời kỳ 1981 – 2010 giảm 

khoảng 200mm/30 năm. Các năm có lượng mưa tăng mạnh nhất gồm 1989, 

1994, 2008; các năm có lượng mưa giảm mạnh gồm 1998, 2007. Năm có lượng 

lớn nhất 2.993,5mm (1994), năm có lượng thấp nhất 1.522,9mm (2007). Các 

năm khác dao động không lớn quanh giá trị trung bình theo xu thế giảm. Biên độ 

trong toàn thời kỳ  khoảng 1.470mm. 

Mức độ biến đổi lượng mưa Tam Đảo thời kỳ 2011 – 2018 tăng khoảng 

200mm cả thời kỳ. Các năm có lượng mưa tăng mạnh mẽ gồm 2011, 2013, 2017 

và 2018; Năm có lượng mưa giảm mạnh 2012. Năm có lượng mưa thấp nhất là 

1.905,9mm (2012), năm có lượng mưa cao nhất 3.033,2mm (2013). Biên độ 

toàn thời kỳ 2011 - 2018 khoảng 1.100mm. 

Mức độ biến đổi lượng mưa tại Vĩnh Yên thời kỳ 1981 – 2010 giảm 

khoảng 250mm/30 năm. Các năm có lượng mưa tăng mạnh mẽ nhất gồm 1984, 

1994, 2008; Các năm có lượng mưa giảm mạnh mẽ nhất gồm 1998, các năm 

khác dao động không lớn quanh giá trị trung bình theo xu thế giảm nhẹ. Năm có 

lượng mưa lớn nhất 2.386,8mm, năm có lượng mưa thấp nhất 821,2mm. Biên độ 

trong toàn thời kỳ  khoảng 560mm. 

Mức độ biến đổi lượng mưa Vĩnh Yên thời kỳ 2011 – 2018 giảm khoảng 

400mm cả thời kỳ. Năm có lượng mưa tăng mạnh mẽ gồm 2011; Năm có lượng 

mưa giảm mạnh 2014. Năm có lượng mưa thấp nhất là 1.287,5mm (2014), năm 

có lượng mưa cao nhất 1.976,3mm (2011). Biên độ toàn thời kỳ 2011 - 2018 

khoảng 680mm. 

2.2.2. Mức độ biến đổi của các yếu tố cực trị khí hậu 

3.2.2.1. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối 

Mức độ biến đổi nhiệt độ cao nhất tuyệt đối tại Tam Đảo thời kỳ 1981 – 

2010 giảm khoảng 1,3
o
C. Các năm có mức giảm mạnh mẽ gồm 1981, 1999 và 

2009; Các năm có mức tăng mạnh mẽ gồm 1987, 1994. Năm có nhiệt độ cao 

nhất 33,4
o
C (1994), năm có nhiệt độ thấp nhất 29,9

o
C (1999). Biên độ dao động 

trong cả thời kỳ khoảng 3.5
o
C. 

Mức độ nhiệt độ cao nhất tuyệt đối tại Tam Đảo thời kỳ 2011 – 2018 tăng 

khoảng 1,4
o
C. Năm giảm mạnh 2011; Năm tăng mạnh 2017. Năm có nhiệt độ 

thấp nhất 30,0
o
C, năm có nhiệt độ cao nhất 33,5

o
C (2017) Biên độ dao động thời 

kỳ này khoảng 3,5
o
C. 

Mức độ biến đổi nhiệt độ cao nhất tuyệt đối tại Vĩnh Yên thời kỳ 1981 – 

2010 tăng khoảng 0,2
o
C. Các năm có mức giảm mạnh gồm năm 1989, 1992, 

1999 và 2008; Các năm có mức tăng mạnh gồm 1983, 1994 và 2010. Năm có 
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nhiệt độ thấp nhất 36,7
o
C (1989), năm có nhiệt độ cao nhất 41,1

o
C (1994). Biên 

độ dao động trong cả thời kỳ khoảng 4,4
o
C. 

Mức độ nhiệt độ cao nhất tuyệt đối tại Vĩnh Yên thời kỳ 2011 – 2018 tăng 

khoảng 2,3
o
C. Năm giảm mạnh gồm 2011; Năm tăng mạnh gồm 2017 và 2018. 

Năm có nhiệt độ thấp nhất 38,4
o
C (2011), năm có nhiệt độ cao nhất 41,4

o
C 

(2017). Biên độ dao động thời kỳ này khoảng 3,0
o
C. 

2.2.2.2. Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối 

Mức độ biến đổi của nhiệt độ tối thấp tuyệt đối tại Tam Đảo thời kỳ 1981 

– 2010 có xu thế tăng khoảng 1,3
o
C. Các năm tăng mạnh mẽ nhất gồm 1981, 

1997, 2001và 2007; Các năm giảm mạnh mẽ nhất 1984, 1993 và 1997. Năm có 

nhiệt độ thấp nhất 0,0
o
C (1993, 1997), năm có nhiệt độ lớn nhất 5,6

o
C (2007), 

biên độ lớn nhất nhiệt độ tối thấp tuyệt đối thời kỳ này khoảng 5,6
o
C. 

Mức độ biến đổi nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối tại Tam Đảo thời kỳ 2011-

2018 có xu thế tăng khoảng 1,0
o
C. Năm nhiệt độ giảm mạnh mẽ nhất là 2016, 

năm tăng mạnh mẽ nhất là 2015 và 2017. Năm có nhiệt độ thấp nhất -1,2
o
C 

(2016), năm có nhiệt độ cao nhất 4,8
o
C (2016). Biên độ nhiệt độ tối thấp tuyệt 

đối trong thời kỳ này là 6,0
o
C. 

Mức độ biến đổi của nhiệt độ tối thấp tuyệt đối tại Vĩnh Yên thời kỳ 1981 

– 2010 có xu thế tăng khoảng 1,6
o
C. Các năm tăng mạnh mẽ nhất gồm 1997, các 

năm giảm mạnh mẽ nhất 1982 và 1983. Năm có nhiệt độ lớn nhất 11,5
o
C 

(1997), năm có nhiệt độ thấp nhất 4,4
o
C (1982, 1983). Biên độ lớn nhất nhiệt độ 

tối thấp tuyệt đối thời kỳ này khoảng 7,0
o
C. 

Mức độ biến đổi nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối tại Vĩnh Yên thời kỳ 2011 – 

2018 có xu thế tăng khoảng 1,5
o
C. Năm nhiệt độ giảm mạnh mẽ nhất là 2016 

(5.8
o
C), năm tăng mạnh mẽ nhất là 2017 (10,8

o
C). Biên độ nhiệt độ tối thấp 

tuyệt đối trong thời kỳ này là 5,0
o
C.  

2.2.3. Mức độ biến đổi của các hiện tượng khí hậu cực đoan 

2.2.3.1. Số ngày rét đậm 

Mức độ biến đổi số ngày rét đậm tại Tam Đảo thời kỳ 1981 – 2010 có xu 

thế giảm khoảng 20 ngày. Các năm tăng mạnh gồm 1983, 1985, 1995, 1996 và 

2008; Năm có xu thế giảm mạnh 1998, 2010. Năm có số ngày lớn nhất 129 ngày 

(1983), năm có số ngày ít nhất 67 ngày (1998). Các năm khác dao động quanh 

giá trị trung bình. Biên độ dao động số ngày rét đậm rất lớn giữa các năm 

khoảng 62 ngày. 

Mức độ biến đổi số ngày rét đậm tại Tam Đảo thời kỳ 2011 – 2018 có xu 

thế giảm khoảng 18 ngày. Năm giảm mạnh mẽ nhất là năm 2015 và 2018, năm 

tăng mạnh nhất 2011. Năm có số ngày lớn nhất 108 ngày (2011), năm có số 

ngày thấp nhất 75 ngày (2018). Biên độ số ngày rét đậm thời kỳ này 33 ngày. 

Mức độ biến đổi số ngày rét đậm tại Vĩnh Yên thời kỳ 1981 – 2010 có xu 

thế giảm khoảng 18 ngày. Các năm tăng mạnh gồm 1984 và 2008, năm giảm 

mạnh nhất 1994, 2007 và 2010. Các năm khác dao động quanh giá trị trung 
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bình. Năm có số ngày cao nhất 54 ngày (1984), năm có số ngày thấp nhất 10 

ngày (2010). Biên độ dao động số ngày rét đậm là khoảng 44 ngày. 

Mức độ biến đổi số ngày rét đậm Vĩnh Yên thời kỳ 2011 – 2018 có xu thế 

giảm khoảng 30 ngày. Các năm tăng mạnh 2011, năm giảm mạnh mẽ nhất là 

năm 2017. Năm có số ngày cao nhất 44 ngày (2011), năm thấp nhất 4 ngày 

(2017). Biên độ số ngày rét đậm thời kỳ này khoảng 26 ngày. 

2.2.3.2. Số ngày rét hại 

Mức độ biến đổi số ngày rét hại tại Tam Đảo thời kỳ 1981 – 2010 có xu 

thế giảm 20 ngày. Các năm giảm mạnh 1991, 2004, các năm tăng mạnh gồm 

1983 và 1985. Năm cao nhất 88 ngày ( 1983, 1985), năm thấp nhất 40 ngày 

(1991). Biên độ số ngày rét hại thời kỳ này rất lớn là 48 ngày. 

Mức độ biến đổi số ngày rét hại tại Tam Đảo thời kỳ 2011 – 2018 có xu 

thế giảm 31 ngày. Năm cao nhất 2011 (90 ngày), năm thấp nhất 2010 (47 ngày). 

Biên độ số ngày rét hại thời kỳ này rất lớn là 33 ngày. 

Mức độ biến đổi số ngày rét hại tại Vĩnh Yên thời kỳ 1981 – 2010 có xu 

thế giảm 4 ngày. Các năm giảm mạnh gồm 1997, 2001, 2007 và 2010. Các năm 

tăng mạnh nhất 1984 và 2008, các năm khác trong thời kỳ chủ yếu dao động 

quanh giá trị trung bình. Năm cao nhất 54 ngày (1984), năm thấp nhất 0 ngày 

(1997). Biên độ số ngày rét hại thời kỳ này rất lớn là 54 ngày. 

Mức độ biến đổi số ngày rét hại tại Vĩnh Yên thời kỳ 2011 – 2018 có xu 

thế giảm 22 ngày. Cao nhất năm 2011 (28 ngày), thấp nhất 2018 (0.0 ngày). 

Biên độ số ngày rét hại thời kỳ này rất lớn là 28 ngày. 

2.2.3.3. Số ngày nắng nóng 

 Mức độ biến đổi số ngày nắng nóng tại Vĩnh Yên thời kỳ 1981 – 2010 có 

xu thế tăng khoảng 8 ngày. Các năm tăng mạnh gồm 1983, 1998, 2007, 2009 và 

2010; Các năm giảm 1994, 1996 và 2002. Năm có số ngày cao nhất 45 ngày 

(2007), năm có số ngày thấp nhất 7 ngày (1994). Biên độ số ngày nắng nóng 

thời kỳ này rất lớn là 38 ngày. 

Mức độ biến đổi số ngày nắng nóng tại Vĩnh Yên thời kỳ 2011 – 2018 có 

xu thế tăng khoảng 15 ngày. Năm tăng mạnh nhất 2015; Các năm giảm mạnh 

2013 và 2017. Năm có số ngày cao nhất 75 ngày (2015), năm có số ngày thấp 

nhất 30 ngày (2013). Biên độ số ngày nắng nóng thời kỳ này rất lớn là 40 ngày. 

2.2.3.4. Số ngày nắng nóng gay gắt 

Mức độ biến đổi số ngày nắng nóng gay gắt tại Vĩnh Yên thời kỳ 1981 – 

2010 có xu thế tăng khoảng 4 ngày trong cả thời kỳ. Các năm tăng mạnh gồm 

năm 1983, 1998 và 2010, các năm khác trong suốt thời kỳ chủ yếu dao động 

quanh giá trị trung bình. Năm có số ngày lớn nhất 21 ngày (2010), Năm có số 

ngày nắng nóng gay gắt thấp nhất không có (1989, 1992 và 1999). Biên độ số 

ngày nắng nóng gay gắt thời kỳ này rất lớn khoảng 21 ngày. 

Mức độ biến đổi số ngày nắng nóng gay gắt tại Vĩnh Yên thời kỳ 2011 - 

2018 có xu thế tăng khoảng 4 ngày. Năm tăng mạnh 2011 và 2016, năm giảm 
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mạnh 2012. Năm lớn nhất 20 ngày (2011), năm thấp nhất 3 ngày (2012). Biên 

độ số ngày nắng nóng gay gắt thời kỳ này rất lớn khoảng 18 ngày. 

2.2.4. Đánh giá những điểm khác biệt so với trung bình khí hậu của địa 

phương 

2.2.4.1. Các đặc trưng trung bình 

Trung bình khí hậu (TBKH) là thời kỳ của các yếu tố khí hậu từ năm 

1981 – 2010 được Tổ chức khí tượng thế giới khuyến cáo sử dụng. 

Trạm Tam Đảo: 

Nhiệt độ trung bình: Từ tháng 1 - 2 hàng năm nhiệt độ trung bình thời kỳ 

2011 - 2018 đều ở mức thấp hơn trung bình khí hậu (TBKH) là 0,5
o
C, từ tháng 3 

– 12 dao động cao hơn TBKH từ 0,1 đến 1,0
o
C. Đặc trưng chung của năm cao 

hơn 0,2
o
C. 

Lượng mưa: Các tháng 2, 4, 10 – 11 thời kỳ 2011 – 2018 có lượng mưa 

thấp hơn TBKH từ 4,3 – 11,8mm; Các tháng 1 – 2, 5 – 9 và 12 có lượng mưa 

cao hơn TBKH từ 5,2 – 170,2mm. Tổng lượng mưa năm cao hơn TBKH 

304,6mm. 

Nhiệt độ cao nhất trung bình: Thời kỳ 2011 – 2018 nhiệt độ cao nhất 

trung bình từ tháng 1 – 4, 7 – 10 và 12 thấp hơn TBKH từ 0,1 – 2,1
o
C; chỉ có 3 

tháng 5 – 6 và 11 cao hơn TBKH từ 0,1 – 0,7
o
C. Đặc trưng năm nhiệt độ cao 

nhất trung bình thời kỳ 2011 – 2018 thấp hơn TBKH 0,4
o
C. 

Nhiệt độ thấp nhất trung bình: Ba tháng chính đông từ tháng 12 năm 

trước đến tháng 2 năm sau, nhiệt độ thấp nhất trung bình thời kỳ 2011 – 2018 

xấp xỉ và thấp hơn TBKH từ 0,0 – 0,6
o
C; Các tháng khác đều cao hơn TBKH  từ 

0,4 - 1,5
o
C. Đặc trưng năm nhiệt độ thấp nhất trung bình thời kỳ 2011 – 2018 

cao hơn TBKH 0,6
o
C. 

Trạm Vĩnh Yên: 

Nhiệt độ trung bình: Từ tháng 1 - 2 hàng năm nhiệt độ trung bình thời kỳ 

2011 - 2018 đều ở mức thấp hơn trung bình khí hậu (TBKH) từ 0,1 - 0,4
o
C, từ 

tháng 3 – 12 cao hơn TBKH từ 0,1 đến 1,2
o
C. Đặc trưng chung của năm cao hơn 

0,5
o
C. 

Lượng mưa: Các tháng 2 - 6, 10 – 11 thời kỳ 2011 – 2018 có lượng mưa 

thấp hơn TBKH từ 4,3 – 35,6mm; Các tháng 1, 7 – 8 và 12 có lượng mưa cao 

hơn TBKH từ 18,0 – 141,5mm. Tổng lượng mưa năm cao hơn TBKH 201,7mm. 

Nhiệt độ cao nhất trung bình: Thời kỳ 2011 – 2018 nhiệt độ cao nhất 

trung bình từ tháng 1, 3 thấp hơn TBKH từ 0,3 – 0,8
o
C; Các tháng khác cao hơn 

TBKH từ 0,2 – 1,7
o
C. Đặc trưng năm nhiệt độ cao nhất trung bình thời kỳ 2011 

– 2018 thấp hơn TBKH 0,7
o
C. 

Nhiệt độ thấp nhất trung bình: Thời kỳ 2011 – 2018 nhiệt độ thấp nhất 

trung bình duy nhất có tháng 1 thấp hơn TBKH, từ tháng 2 – 12 xấp xỉ TBKH 

và cao hơn TBKH từ 1,2 – 1,9
o
C. Đặc trưng năm nhiệt độ thấp nhất trung bình 
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thời kỳ 2011 – 2018 cao hơn TBKH 0,7
o
C. 

2.2.4.2. Đặc trưng cực trị khí hậu 

Trạm Tam Đảo: 

Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối: Thời kỳ 2011 – 2018 nhiệt độ cao nhất tuyệt 

đối duy nhất có tháng tháng 6 và 11 xấp xỉ và cao hơn TBKH, các tháng khác 

thấp hơn TBKH từ  0.1 đến 5.4
o
C. Đặc trưng cao nhất toàn thời kỳ cao hơn 

TBKH 0,1
o
C. 

Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối: Tương tự nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối thời 

kỳ 2011 – 2018 duy nhất có tháng 1 thấp hơn TBKH 2,1
o
C, từ tháng 2 – 12 cao 

hơn TBKH từ 0,8 - 9,2
o
C. Đặc trưng thấp nhất toàn thời kỳ thấp hơn TBKH 

1,2
o
C. 

Lượng mưa ngày lớn nhất: Các tháng 2 – 3, 6, 9 – 10 và 12 thấp hơn 

TBKH từ 18,5 – 188,9mm; Các tháng 1, 4 – 5 và cao hơn TBKH từ 4,0 – 

97,9mm. Đặc trưng lớn nhất toàn thời kỳ thấp hơn TBKH 62,9mm. 

Số ngày nắng nóng:Tại Tam Đảo không xuất hiện nắng nóng. 

Số ngày rét đậm, rét hại: Số rét đậm các thời kỳ 2011 – 2018 các tháng 

chính đông cao hơn TBKH, các tháng khác thấp hơn TBKH. Đặc trưng năm rét 

đậm thấp hơn TBKH 5,0 ngày, còn đặc trưng năm rét hại cao hơn TBKH 1,3 

ngày. 

Tần suất khô hạn k ≥ 4: Thời kỳ 2011 – 2018 có tháng 1, 3 thấp hơn 

TBKH; các tháng 2 và 11 – 12 cao hơn TBKH. 

Trạm Vĩnh Yên: 

Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối: Thời kỳ 2011 – 2018 nhiệt độ cao nhất tuyệt 

đối có các tháng 4, 6 - 7 và 9 - 11 cao hơn TBKH, dao động từ 0,1 – 1,2
o
C; Các 

tháng khác thấp hơn TBKH từ  0,5 – 3,7
o
C. Đặc trưng cao nhất toàn thời kỳ cao 

hơn TBKH 0,3
o
C. 

Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối: Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối thời kỳ 2011 – 

2018 duy nhất tháng 1 và 8 xấp xỉ và thấp hơn TBKH;  Các tháng khác cao hơn 

TBKH từ 0,3 – 5,3
o
C. Đặc trưng thấp nhất toàn thời kỳ cao hơn TBKH 1,4

o
C. 

Lượng mưa ngày lớn nhất: Các tháng 1 và 7 -  9 cao hơn TBKH từ 29,0 – 

202,1mm; Các tháng khác thấp hơn TBKH từ 32,0 – 285,7mm. Đặc trưng lớn 

nhất toàn thời kỳ thấp hơn TBKH 21,7mm. 

Số ngày nắng nóng: Số ngày nắng nóng thời kỳ 2011 – 2018 thấp hơn 

TBKH 0,1 ngày, từ các tháng 4 – 9 cao hơn hơn TBKH 0,2 – 5,5 ngày. Đặc 

trưng năm cao hơn TBKH 22,2 ngày. 

 Số ngày rét đậm, rét hại: Số rét đậm các thời kỳ 2011 – 2018 các tháng 1 

– 2 cao hơn TBKH, các tháng khác thấp hơn TBKH. Đặc trưng năm rét đậm 

thấp hơn TBKH 0,7 ngày.  

Rét hại tháng 1, 3 cao hơn TBKH các tháng 2, 12 thấp hơn TBKH. Đặc 

trưng năm rét hại cao hơn TBKH 1,2 ngày.  
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Tần suất khô hạn k ≥ 4: Thời kỳ 2011 – 2018 có tháng 2 và 11 cao hơn 

TBKH, các tháng 1, 3 - 4 và 12 thấp hơn TBKH. 

 
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN THIÊN 

TAI, TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG, HỆ SINH THÁI, HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 

XÃ HỘI TẠI VĨNH PHÚC 

3.1. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến thiên tai tại tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Biến đổi khí hậu có tác động rõ rệt đến tần suất, cường độ và xu thế biến 

đổi của các loại hình thiên tai trong giai đoạn 2011-2018.  

- Số ngày nắng nóng có xu thế tăng mạnh trong thời kỳ 2011-2018, làm 

cho hiện tượng nắng nóng găt gắt có xu hướng xuất hiện nhiều hơn, tại Vĩnh 

Yên đã quan trắc được nhiệt độ tối cao tuyệt đối lên tới 41,4°C vào ngày 

3/6/2017. 

- Ngập úng có nguy cơ cao xảy ra tại khu vực thấp trũng trên địa bàn tỉnh 

bao gồm: các khu vực đô thị của thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên, 

huyện Bình Xuyên.  

- Xu thế tăng mưa tại khu vực miền núi, kết hợp với yếu tố địa hình và sự 

điều tiết dòng chảy của các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La 

làm cho tình hình sạt lở đất, sụt lún đất, lũ quét tại Vĩnh Phúc trở lên nghiêm 

trọng tại một số khu vực như vùng núi Tam Đảo, huyện Sông Lô, Lập Thạch và 

một số khu vực thuộc huyện Bình Xuyên, thành phố Phúc Yên. 

3.2. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên, môi 

trường, hệ sinh thái của tỉnh Vĩnh Phúc 

Biến đổi khí hậu làm gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng khí 

hậu cực đoan cũng như gia tăng các thiên tai bão, lũ, sạt lở đất, lũ quét trong 

những năm gần đây, đã tác động đáng kể đến tài nguyên và môi trường đất, 

nước, rừng; hệ sinh thái rừng và hệ sinh ngập nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.  

3.3. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các hoạt động kinh tế 

- xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc 

Biến đổi khí hậu tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế như nông 

lâm, ngư nghiệp; du lịch, giao thông vận tải, công nghiệp và xây dựng. Biến đổi 

khí hậu tác động đến xã hội như quá trình di dân ở các khu vực thường xuyên 

xảy ra thiên tai sạt lở đất, lũ quét; y tế và sức khỏe của cộng đồng; di tích lịch 

sử, văn hóa; các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như người nghèo, phụ nữ, trẻ 

em, người già và người khuyết tật.  
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CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ, MỨC ĐỘ PHÙ HỢP 

VÀ MỨC ĐỘ SỬ DỤNG KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI CÁC 

HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI VĨNH PHÚC TRONG 

THỜI KỲ ĐÁNH GIÁ 

4.1. Đánh giá các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh Vĩnh 

Phúc 

4.1.1. Đánh giá thực trạng và hiệu quả các giải pháp thích ứng với biến 

đổi khí hậu tại tỉnh Vĩnh Phúc 

Theo báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết  ố 24-N /TW ngày 

03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng 

phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018, những giải pháp thích ứng với 

biến đổi khí hậu đã được thực hiện và đạt được những kết quả: 

a)  Xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng, tránh và giảm 

nhẹ thiên tai, thích ứng với BĐKH 

- Thường xuyên cập nhật, hoàn thiện kịch bản BĐKH, nước biển dâng:  

- Chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, điều chỉnh mùa vụ, kỹ 

thuật sản xuất nông nghiệp thích ứng với BĐKH: 

b) Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới thích ứng với BĐKH trong xây 

dựng đô thị, phát triển, sử dụng năng lượng, giao thông, vật liệu xây dựng, thoát 

nước: 

- Là địa phương có hoạt động sản xuất công nghiệp khá mạnh nên có mức 

tiêu thụ năng lượng lớn, do vậy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả là 

nhiệm vụ được tỉnh chú trọng.  

- Chủ động phòng, chống thiên tai, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra: 

4.1.2. Đánh giá thực trạng và hiệu quả các giải pháp giảm nhẹ phát 

thải khí nhà kính tại tỉnh Vĩnh Phúc 

Hiện nay, các giải pháp hiệu quả có thể áp dụng nhằm giảm nhẹ phát thải 

khí nhà kính bao gồm: 

- Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả để giảm thiểu phát thải khí nhà 

kính trong lĩnh vực Năng lượng. 

- Cải tiến dây chuyền sản xuất và ứng dụng các vật liệu thân thiện với môi 

trường để hạn chế phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực Các quá trình công 

nghiệp. 

- Cải tiến chế độ canh tác, chăn nuôi nhằm hạn chế phát thải khí nhà kính 

trong lĩnh vực Nông nghiệp. 

- Phân loại rác thải, phát triển phương thức xử lý chất thải tiên tiến nhằm 

giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực Chất thải. 

- Trồng rừng để tăng hấp thụ khí nhà kính. 
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Với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, Vĩnh Phúc đã tích cực thực 

hiện nhiều biện pháp. Tại báo cáo “Kết quả thực hiện 2017 và Phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2018 Kế hoạch hành động số 7620/KH-UBND ngày 03/12/2015 

của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia và Kế 

hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020” Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đã tóm tắt lại những giải pháp nhằm giảm phát 

thải khí nhà kính đến năm 2017, cụ thể: 

- Lồng ghép tăng trưởng xanh vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh và quy hoạch phát triển các ngành 

- Giảm cường độ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

Đổi mới kỹ thuật canh tác và hoàn thiện quản lý để giảm cường độ phát thải khí 

nhà kính trong nông, lâm nghiệp 

-  Cải thiện hạ tầng kỹ thuật theo hướng bền vững ở một số đô thị 

-  Xây dựng nông thôn mới với lối sống hài hòa với môi trường thiên 

nhiên 

4.2. Đánh giá mức độ phù hợp và mức độ sử dụng kịch bản biến đổi 

khí hậu tại tỉnh Vĩnh Phúc 

4.2.1. Đánh giá mức độ phù hợp của kịch bản biến đổi khí hậu so với 

với diễn biến thực tế khí hậu của địa phương trong thời kỳ đánh giá 

Qua kết quả phân tích trong thời kỳ đánh giá tại Vĩnh Phúc, yếu tố nhiệt 

độ có xu hướng tăng rõ rệt theo thời gian, yếu tố lượng mưa có xu thế giảm nhẹ 

trong thời kỳ 1981-2010 và tăng vào những năm gần đây. Đối với kết quả dự 

tính những thay đổi trong tương lai của nhiệt độ và lượng mưa cũng có xu thế 

tăng lên so với quá khứ. Mức độ tăng lên trong kịch bản RCP8.5 cao hơn so với 

kịch bản RCP4.5. Giai đoạn sau, mức độ tăng cao hơn giai đoạn trước. Do đó, 

có thể đánh giá rằng mức độ phù hợp của kịch bản biến đổi khí hậu so với với 

diễn biến thực tế khí hậu của địa phương trong thời kỳ đánh giá có sự tương 

đồng khá cao, hay nói cách khác, kịch bản biến đổi khí hậu đã xây dựng năm 

2017 có độ tin cậy lớn. 

4.2.2. Đánh giá mức độ sử dụng kịch bản biến đổi khí hậu đối với hoạt 

động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ đánh giá 

Tại Vĩnh Phúc, mức độ sử dụng kịch bản biến đổi khí hậu (xây dựng năm 

2017) đối với các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ đánh giá 

đã được quan tâm, theo báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết  ố 24-

N /TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ 

động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018, trong công tác ứng phó 

với biến đổi khí hậu đã đạt được những kết quả: 

- Kết quả chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế 

theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững 

- Thí điểm bộ mô hình kinh tế xanh, công nghiệp xanh, đô thị xanh, nông 
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thôn xanh 

- Lồng ghép mục tiêu ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT 

trong quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực và quy hoạch phát triển KT-XH, 

bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương 

Đặc biệt với nhiệm vụ cụ thể về ứng phó với biến đổi khí hậu, tỉnh Vĩnh 

Phúc đã thực hiện: 

- Xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng, tránh và giảm 

nhẹ thiên tai, thích ứng với BĐKH 

-  Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới thích ứng với BĐKH trong xây dựng 

đô thị, phát triển, sử dụng năng lượng, giao thông, vật liệu xây dựng, thoát nước 

-  Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; bảo vệ, phát triển các hệ sinh thái tự 

nhiên, tăng cường khả năng hấp thụ khí nhà kính 

Rõ ràng, sau khi Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh 

Vĩnh Phúc được ban hành vào năm 2017 (bản cập nhật), việc nghiên cứu, sử dụng 

kịch bản biến đổi khí nhà kính đã được áp dụng khi đề xuất, thực hiện các dự án, 

nhiệm vụ. Các nhiệm vụ tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện đều đã quan tâm tới những xu 

thế biến đổi của nhiệt độ và lượng mưa và đưa ra những giải pháp ứng phó phù 

hợp. Tuy nhiên, mức độ sử dụng mới chỉ dừng lại trong một số lĩnh vực nhạy cảm 

trước tác động của biến đổi khí hậu như nông, lâm nghiệp, môi trường, năng 

lượng, giao thông,... 

  

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. Kết luận 

Báo cáo đã thực hiện đánh giá dao động khí hậu Vĩnh Phúc so với lịch sử, 

kỳ đánh giá trước đó và so với bộ chuẩn khí hậu quốc gia và quốc tế. Cụ thể 

đánh giá về mức độ biến đổi và dao động của các yếu tố khí hậu của tỉnh Vĩnh 

Phúc thời kỳ 1981-2010 và 2011-2018 đồng thời so sánh sự thay đổi của các giá 

trị thời kỳ 1981-2010 và 2011-2018 bao gồm các yếu tố khí hậu trung bình 

(nhiệt độ, lượng mưa), các yếu tố khí hậu cực trị (nhiệt độ tối cao trung bình, 

nhiệt độ tối thấp trung bình, nhiệt độ tối cao tuyệt đối, nhiệt độ tối thấp tuyệt 

đối, lượng mưa một ngày lớn nhất, lượng mưa năm ngày lớn nhất), các hiện 

tượng cực đoan (nắng nóng, nắng nóng gay gắt, nắng nóng đặc biệt gay gắt, rét 

đậm, rét hại, xoáy thuận nhiệt đới, hạn hán). Cụ thể: 

- Nhiệt độ tại Vĩnh Phúc có xu thế tăng, những năm gần dây, mức độ tăng 

càng mạnh hơn. 

- Lượng mưa có xu thế giảm, mức giảm những năm gần đây có tăng lên 

tại một số khu vực như Vĩnh Yên, trái lại lượng mưa tại Tam Đảo có xu thế 

tăng. 

- Cực trị nhiệt độ những năm gần đây xuất hiện những yếu tố cực đoan 

lớn hơn 40
o
C. Nhiệt độ cao nhất trong chuỗi số liệu quan trắc được là 41,4

o
C 
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vào ngày 3/6/2017. 

- Số ngày rét đậm, rét hại tại Vĩnh Phúc có xu hướng giảm, giảm mạnh 

trong những năm gần đây. 

- Ngược lại, số ngày nắng nóng có xu hướng tăng và càng tăng mạnh 

trong những năm gần đây. 

II. Kiến nghị 

Vĩnh Phúc là một vùng địa hình phức tạp có cả ba khu vực: khu vực đồi 

núi cao, khu vực trung du và khu vực đồng bằng, hệ thống sông ngòi rất đa 

dạng, phong phú. Trong tương lai, Vĩnh Phúc sẽ gặp phải một số thách thức chủ 

yếu do BĐKH đối với phát triển kinh tế - xã hội. Để phát triển bền vững cần 

phải quan tâm, chú trọng đến những vấn đề sau: 

- Thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu và kịch bản biến đổi khí hậu (theo 

các kịch bản được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố) để có các giải pháp 

phù hợp nhất, định hướng cho quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh bền vững.  

- Nắng nóng, hạn hán tại Vĩnh Phúc có nguy cơ gia tăng, do đó cần chủ 

động có những giải pháp thích hợp để chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển 

kinh tế, đặc biệt trong các ngành nhạy cảm với sự biến đổi của thời tiết như 

nông, lâm nghiệp, thủy sản,... việc sử dụng kịch bản biến đổi khí hậu cần được 

các cấp, ngành quan tâm hơn nữa để thực hiện theo hướng lồng ghép, tích hợp 

các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu trong các chiến lược, quy hoạch, kế 

hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo mục tiêu phát triển bền 

vững.  

- Bảo tồn các di sản thiên nhiên, di tích văn hóa - lịch sử trong quá trình 

phát triển đô thị, xây dựng và triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí 

hậu. 


		hungdd@vinhphuc.gov.vn
	2020-10-26T10:37:49+0700


		thanhlv@vinhphuc.gov.vn
	2020-10-26T15:57:54+0700


		Khuocnv@vinhphuc.gov.vn
	2020-10-26T16:35:35+0700


		ubnd@vinhphuc.gov.vn
	2020-10-27T09:18:51+0700


		2020-10-27T09:19:19+0700


		2020-10-27T09:19:37+0700




