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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2018
Số: BKC 09-15/DBKTNB

TIN BÃO KHẨN CẤP
(Cơn bão số 9-Usagi)
Hồi 01 giờ ngày 23/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ
Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Song Tử Tây, cách đất liền các tỉnh từ Ninh
Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 490km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần
tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8
khoảng 100km tính từ tâm bão.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi
được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 24/11, vị trí tâm
bão ở khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Ninh
Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 270km về phía Đông, cách đảo Phú Quý khoảng
180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 180km tính từ
tâm bão.
Do ảnh hưởng của bão nên ở vùng biển giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả
vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi
qua cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh.
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ
tuyến 9,0 đến 13,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ
đi được khoảng 10-15km. Đến 01 giờ ngày 25/11, vị trí tâm bão ở khoảng 10,4 độ Vĩ
Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Bà Rịa-Vũng
Tàu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ
đi được khoảng 10km, đi vào đất liền khu vực Nam Trung Bộ-Đông Nam Bộ và suy
yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 01 giờ ngày 26/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở
khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh miền Đông
Nam Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (4050km/giờ), giật cấp 8.
Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Cảnh báo gió mạnh: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa phía Tây
hoàn lưu bão số 9, từ trưa nay ở vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận có

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC NAM BỘ
Địa chỉ: Số 08 Mạc Đĩnh Chi - Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh.
: 84-28 38 291 403 – Fax: 84-28 38 296 091  : db@kttvnb.vn

gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Sóng trên biển vùng gần tâm
bão cao 5-7m, vùng gần bờ cao 3-5m.
Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, cấp
6, giật cấp 8. Biển động. Sóng biển cao từ 1.5-3.0m.
Cảnh báo mưa lớn: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí
lạnh, từ khoảng ngày 24-26/11 ở các tỉnh Nam Bộ có mưa to đến rất to (100200mm/đợt).
Bản tin tiếp theo phát lúc 05h00 ngày 23/11.
Tin phát lúc: 02h30
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