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TIN MƯA LỚN DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC NAM BỘ
Trong ngày hôm qua (06/9), khu vực Nam Bộ có mưa trên diện rộng, có
nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Lượng mưa lớn nhất ghi nhận ở một số nơi như
sau: Hội An (An Giang) 33mm, Chợ Gạo (Tiền Giang) 27mm….
Dự báo: Rãnh áp thấp có trục đi qua các tỉnh Nam Trung Bộ hoạt động
mạnh. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Do vậy, trong ngày hôm nay
(07/9), khu vực Nam Bộ có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to
và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 30-50mm/24h, có
nơi trên 70mm/24h. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cảnh báo: Đợt mưa lớn diện rộng có khả năng kéo dài hết ngày 09/9.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ
xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại
những vùng, đô thị trũng thấp.
Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1.
Tin phát lúc: 03h30
Duyệt tin: Lê Đình Quyết
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