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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2019

TIN VỀ VÙNG ÁP THẤP TRÊN BIỂN ĐÔNG
Hồi 01 giờ ngày 01/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,7-18,7 độ
Vĩ Bắc; 113,5-114,5 độ Kinh Đông, ngay trên phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa.
Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển và có khả năng
mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 01 giờ ngày 02/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới
ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc)
khoảng 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh
cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây
Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 13km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Đến 01
giờ ngày 03/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh
Đông, ngay trên đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp
nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Cảnh báo: Với việc hình thành, phát triển ngay trên Biển Đông trong thời gian
ngắn và kết hợp các yếu tố như nhiệt độ bề mặt nước biển cao, tương tác với các hệ
thống thời tiết ở lục địa nên diễn biến của vùng áp thấp/ATNĐ có khả năng mạnh
thành bão sẽ rất phức tạp, có khả năng di chuyển về phía đất liền nước ta, ảnh hưởng
trực tiếp đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong khoảng ngày 03-04/7.
Đề nghị theo dõi chặt chẽ trong các bản tin tiếp theo.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến
mạnh nên trong ngày và đêm nay (01/7), trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà
Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Biển Đông (bao gồm cả
vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn
dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm
vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 8. Sóng
biển cao 2.0-3.0m. Biển động.
Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
Bản tin tiếp theo phát lúc 09h00 ngày 01/7.
Tin phát lúc: 02h30
Soát tin: Kiều Thị Thúy
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