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KHU VỰC PHÍA BẮC VÀ ĐÔNG BẮC TỈNH 

(Các huyện Cư Jút, Krông Nô) 

 

Mây thay đổi; đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày nắng gián 

đoạn, có lúc có mưa nhỏ vài nơi, lượng không đáng kể. 

- Gió: Đông đến đông bắc cấp 2 - 3, có lúc cấp 4 

- Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 27°C 

- Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 20°C 

- Độ ẩm trung bình: 80 - 85% 

KHU VỰC GIỮA TỈNH 

 ( Các huyện Đăk Mil, Đăk Song) 

 

Mây thay đổi; đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, 

trời lạnh, ngày nắng gián đoạn, có lúc có mưa nhỏ vài 

nơi, lượng không đáng kể. 

- Gió: Đông đến đông bắc cấp 3, có lúc cấp 4 

- Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 25°C 

- Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 18°C 

- Độ ẩm trung bình: 83 - 88% 

KHU VỰC PHÍA NAM TỈNH  

(Các huyện Tuy Đức, Đăk Rlấp, Đăk Glong và TP. Gia Nghĩa) 

 

Mây thay đổi; đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ vài 

nơi, trời lạnh; ngày nắng gián đoạn, có lúc có mưa nhỏ 

vài nơi, lượng không đáng kể. 

- Gió: Đông đến đông bắc cấp 2 - 3, có lúc cấp 4 

- Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 28°C 

- Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 19°C 

- Độ ẩm trung bình: 80 - 85% 



 

 

TẠI THỊ TRẤN EATLINH 

 

Mây thay đổi; đêm và sáng sớm trời lạnh; ngày nắng gián 

đoạn, không mưa. 

- Gió: Đông đến đông bắc cấp 2-3, có lúc cấp 4 

- Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 26°C 

- Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 20°C 

- Độ ẩm trung bình: 80 - 85% 

TẠI THỊ TRẤN ĐĂK MIL 80 - 85% 

 

Mây thay đổi; đêm và sáng sớm trời lạnh; ngày nắng gián 

đoạn, không mưa. 

- Gió : Đông đến đông bắc cấp 3, có lúc cấp 4 

- Nhiệt độ cao nhất: 22 - 24°C 

- Nhiệt độ thấp nhất:   15 - 17°C 

- Độ ẩm trung bình: 83 - 88% 

TẠI THÀNH PHỐ GIA NGHĨA 

 

Mây thay đổi; đêm và sáng sớm trời lạnh; ngày nắng gián 

đoạn, không mưa. 

- Gió : Đông đến đông bắc cấp 2-3, có lúc cấp 4 

- Nhiệt độ cao nhất:   25 - 27°C 

- Nhiệt độ thấp nhất:   17 - 19°C 

- Độ ẩm trung bình: 80 - 85% 

Người duyệt bản tin 
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