TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN
ĐÀI KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN
KHU VỰC NAM BỘ

Số: ATBĐ 11-03/DBKTNB

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2018

TIN CẢNH BÁO VỀ VÙNG ÁP THẤP CÓ KHẢ NĂNG MẠNH LÊN
THÀNH ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN KHU VỰC NAM BIỂN ĐÔNG

Hiện nay (15/11), rãnh áp thấp hình thành trên khu vực Nam Biển Đông
và có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc.
Dự báo trong ngày hôm nay và ngày mai (16/11), do ảnh hưởng của
rãnh áp thấp có xu hướng hoạt động mạnh dần lên nên ở vùng biển từ Bình
Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo
Trường Sa) có mưa dông và gió giật mạnh cấp 6-7.
Cảnh báo: Trong khoảng 1-2 ngày tới, trên khu vực quần đảo Trường Sa
sẽ xuất hiện một vùng áp thấp và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển nhanh hướng Tây và sau đó ảnh hưởng trực tiếp
đến các tỉnh Nam Trung Bộ, Nam Bộ.
Từ ngày 17-19/11, khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, có nơi
mưa vừa, mưa to đến rất to, trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh và
lốc xoáy.
Diễn biến về khả năng hình thành, phát triển và di chuyển của vùng áp
thấp/áp thấp nhiệt đới rất phức tạp, đề nghị theo dõi trong các bản tin cảnh báo
tiếp theo.
Bản tin tiếp theo phát lúc 09h00 ngày 15/11.
Tin phát lúc: 02h30
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