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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2021

TIN CUỐI CÙNG VỀ CƠN BÃO SỐ 2
Sáng sớm nay (13/6), sau khi bão số 2 đổ bộ vào đất liền đã suy yếu thành
áp thấp nhiệt đới. Trưa nay, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.
Do ảnh hưởng của bão số 2, ở huyện đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp
7, giật cấp 9; ở đảo Hòn Ngư có gió giật cấp 9; ở đảo Hòn Dấu có gió mạnh cấp 7,
giật cấp 10; trên đất liền ven biển ở Văn Lý (Nam Định) có gió mạnh cấp 8, giật
cấp 10, TP. Thái Bình có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10; ở Ninh Bình, Nghệ An có
gió giật cấp 7-8. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa to đến rất to
với tổng lượng mưa phổ biến 120-280mm, có nơi trên 300mm.
Hồi 13 giờ ngày 13/6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ
Bắc; 104,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung
tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).
Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và
tan dần.
Cảnh báo mưa lớn: Trong chiều nay (13/6), khu vực đồng bằng và trung du
Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với tổng lượng mưa phổ
biến 15-30mm, có nơi trên 50mm.
Từ nay đến sáng mai (14/6) ở phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi
mưa rất to với tổng lượng mưa 50-70mm, có nơi trên 90mm.
Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 2./.
Tình hình mưa lớn ở phía Tây Bắc Bộ còn diễn biến phức tạp, cần chú ý
theo dõi trong bản tin dự báo mưa lớn tiếp theo.
Thời tiết đất liền Nam Bộ có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và
dông. Trong cơn dông đề phòng khả năng có tố, lốc và gió giật mạnh xảy ra.
Tin phát lúc: 14h00
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