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TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG
Hồi 01 giờ ngày 07/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc;
111,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh
nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió
mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây
Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 08/10, vị trí
tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài
khơi khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt
đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ
cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0 đến 113,5 độ Kinh
Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác
động của gió mạnh và sóng lớn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây
Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 01 giờ ngày
09/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài
khơi khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh
cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24-48 giờ tiếp theo (gió mạnh cấp 6 trở lên,
giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,5 độ
Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu
tác động của gió mạnh và sóng lớn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi
giờ đi được khoảng 5km.
Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Trên vùng biển phía Tây của khu vực Bắc
và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, sau tăng
lên cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động mạnh; từ trưa mai (07/10), vùng
biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (bao gồm các huyện đảo Cồn Cỏ,
Lý Sơn và Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng biển
cao từ 2,0-4,0m, biển động rất mạnh; khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần
đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc
cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động.
Ngoài ra, ở phía Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau
đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra
lốc xoáy và gió giật mạnh.
Cảnh báo mưa lớn: Từ nay (07/10) đến ngày 08/10 ở khu vực từ Quảng Bình đến
Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên
400mm; ở Hà Tĩnh, Bình Định và Bắc Tây Nguyên tổng lượng mưa phổ biến từ 70-100mm,
có nơi trên 150mm.
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Từ ngày 09-12/10, mưa lớn mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ và Đồng Bằng Bắc
Bộ.
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại
các vùng trũng, thấp, ven sông.
Trên đất liền Nam Bộ, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua các
tỉnh Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới và kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ
mạnh nên thời tiết có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông
đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa tập trung về chiều, tối và đêm với lượng mưa phổ
biến từ 20-50mm, có nơi trên 50mm/24h; trong đó lượng mưa ở các tỉnh miền Đông có
khả năng lớn hơn so với các tỉnh miền Tây.
Khu vực Tp Hồ Chí Minh cũng chịu ảnh hưởng của các hình thế thời tiết trên nên
cũng sẽ có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Mưa dông sẽ xuất hiện tập
trung từ chiều đến tối với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 40mm/24h. Trong
cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Bản tin tiếp theo phát lúc 08h00 ngày 07/10.
Tin phát lúc: 02h00
Soát tin: Kiều Thị Thúy

TL.GIÁM ĐỐC
KT.TRƯỞNG PHÒNG DỰ BÁO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
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