TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐÀI KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KHU VỰC NAM BỘ
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2018
Số: BKC 09-22/DBKTNB

TIN BÃO KHẨN CẤP
(Cơn bão số 9-Usagi)
Hồi 22 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông,
cách đảo Phú Quý khoảng 210km, cách Nha Trang khoảng 220km, cách Phan Thiết
khoảng 260km, cách Vũng Tàu khoảng 340km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão
mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng
220km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 100km.
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng
10-15km. Đến 10 giờ ngày 24/11, vị trí tâm bão ở khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ
Kinh Đông, ngay trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng
Tàu và cách Phan Thiết 120km, cách Vũng Tàu 210km. Sức gió mạnh nhất vùng gần
tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp
8 khoảng 200km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 80km.
Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được
khoảng 10-15km và đi vào đất liền các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu với
cường độ mạnh cấp 7-8. Đến 22 giờ ngày 24/11, vị trí tâm bão ở khoảng 10,5 độ Vĩ
Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, trên bờ biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu.
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 130km tính từ tâm bão.
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 113,0 độ Kinh Đông.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, đi sâu
vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp trên khu
vực Nam Cam Pu Chia.
Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Thành Phố Hồ Chí Minh: Trong chiều và đêm mai có mưa rất to (phổ biến
200-250mm) và có khả năng dông, lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.
Cảnh báo gió mạnh trên biển: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với
hoàn lưu bão số 9, ở vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên có gió mạnh cấp 6,
giật cấp 8; vùng biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa-Vũng Tàu (bao gồm cả huyện đảo Phú
Quý) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật
cấp 12. Biển động rất mạnh. Sóng trên biển vùng gần tâm bão cao 4-6m, vùng gần bờ
cao 3-5m.
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Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Từ trưa và chiều mai (24/11), trên đất liền
các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; riêng
vùng ven biển Bình Thuận và Bà Rịa-Vũng Tàu có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10.
Vùng ven biển các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.
Sâu trong đất liền các tỉnh Đông Nam Bộ có gió giật mạnh cấp 6-7 và nguy cơ dông
mạnh, lốc xoáy trên toàn bộ khu vực Nam Bộ trong chiều mai (24/11).
Cảnh báo mưa lớn: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí
lạnh, từ đêm nay (23/11) đến 26/11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận,
Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có mưa rất to (300-500mm/đợt); Bắc Tây Nguyên
và Tây Nam Bộ có mưa to (100-200mm/đợt). Thời tiết trên khu vực đất liền Nam Bộ từ
chiều mai có mưa, mưa vừa, riêng khu vực các tỉnh miền Đông có mưa to đến rất to và
dông, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy.
Cảnh báo lũ: Từ ngày 24-27/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận,
các tỉnh miền Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên
các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam và khu vực Tây Nguyên khả năng ở mức BĐ1BĐ2 và trên BĐ2; các sông từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận ở mức BĐ2-BĐ3 và trên
BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị
tại các tỉnh trên. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2.
Bản tin tiếp theo phát lúc 02h30 ngày 24/11.
Tin phát lúc: 23h00
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