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Số: 02

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2021

THỜI TIẾT KỲ THI TỐT NGHIỆP PTTH
TẠi KHU VỰC TP.HỒ CHÍ MINH
(Ngày 06 - 08/7 năm 2021)
1. Xu thế chung
Hiện nay (05/7), Rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam qua Bắc Bộ nối
với 1 vùng áp thấp khu vực Giữa Biển Đông có khả năng mạnh lên thành ATNĐ. Dự
báo, trong 24-72h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi
được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Phía nam, gió mùa Tây Nam hoạt
động với cường độ mạnh.
2. Thời tiết khu vực Tp.Hồ Chí Minh
Trong ngày 06-08/7, thời tiết Tp.HCM chuyển xấu, có mưa nhiều trên khắp
khu vực, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to kèm dông. Đề phòng với gió giật
mạnh, sét và lốc xoáy có thể xày ra kèm với cơn mưa dông lớn.
Time
Sáng (6- 12h)
Chiều (12-18h)
Ngày 06/7

Ngày 07/7

Trời tạnh ráo, có nắng nhẹ. Không
mưa

Có mưa. Mưa vừa, mưa to tập trung từ
16-19h.

Nhiệt độ: 28-30 độ

Nhiệt độ: 28-30 độ

06-09h sáng, trời có lúc giảm mây,
hửng nắng. Từ 10h trở đi, mưa gia
tăng, có lúc có mưa trên toàn thành
phố.

Có lúc có mưa. Mưa vừa, mưa to tập
trung từ 16-19h.
Nhiệt độ: 28-30 độ

Nhiệt độ: 26-30 độ

Ngày 08/7

Sáng tạnh ráo. Có mưa từ thời điểm Có lúc có mưa, có mưa vừa, mưa to.
09-10h sáng trở đi, có nơi mưa vừa, Sau 16h, mưa giảm dần, chỉ còn mưa
mưa to.
nhỏ, trời có lúc tạnh ráo.
Nhiệt độ: 25-28 độ

Nhiệt độ: 27-29 độ

Tin phát lúc 15h30.
Bản tin tiếp theo phát lúc 09h30 ngày 06/7/2021
DBV: Nguyễn Thị Liên
ĐT: 38290092 - 38291603 Fax: 38296091

