
DỰ BÁO THỜI TIẾT TỈNH LÂM ĐỒNG 
ĐÊM 10 NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2021 

 

Trong 24 giờ qua, Thời tiết tỉnh Lâm Đồng có mưa vài nơi, gió Đông bắc 2 cấp 3.  

Trong 24 giờ tới, Tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng của rìa Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa này kết 

hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao. Do vậy, thời tiết trong tỉnh có khả năng:  

 Thời gian phát bản tin: Lúc 14 giờ 30 phút ngày 10/11/2021. 

      Người duyệt bản tin 

 

Đã ký 

 

 

                            Trần Xuân Hiền 

 

KHU VỰC PHÍA BẮC TỈNH (TP Đà Lạt, Lạc Dương và Đam Rông) 

 Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm 

có mưa rào nhẹ và dông vài nơi đến rải rác. 

Gió Đông Bắc cấp 2. 

- Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 23 oC 

- Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 18 oC 

- Độ ẩm trung bình: 85 - 90 % 

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG TỈNH (Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh) 

 Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm 

có mưa rào nhẹ và dông vài nơi đến rải rác. 

Gió Đông Bắc cấp 2. 

- Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 26 oC 

- Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 22 oC 

- Độ ẩm trung bình: 80 - 85 % 

KHU VỰC PHÍA NAM TỈNH (Bảo Lâm và Bảo Lộc) 

 Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm 

có mưa rào nhẹ và dông vài nơi đến rải rác. 

Gió Đông Bắc cấp 2. 

- Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 27 oC 

- Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 21 oC 

- Độ ẩm trung bình: 85 - 90% 

KHU VỰC PHÍA TÂY NAM TỈNH (Đa Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên) 

 Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài 

nơi đến rải rác. 

Gió Đông Bắc cấp 2. 

- Nhiệt độ cao nhất từ: 29- 31 oC 

- Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 24 oC 

- Độ ẩm trung bình: 75 - 80 % 


