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TIN BÃO GẦN BỜ
(Cơn bão số 1)
Hồi 07 giờ ngày 02/01, vị trí tâm bão ở vào khoảng 6,1 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ
Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Nam Bộ khoảng 460km về phía Đông Nam, cách
Côn Đảo khoảng 360km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão
mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi
được khoảng 15km. Đến 07 giờ ngày 03/01, vị trí tâm bão ở 6,7 độ Vĩ Bắc; 105,1
độ Kinh Đông, cách mũi Cà Mau khoảng 200km về phía Nam, cách Côn Đảo
khoảng 270km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh
cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp
8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 5,0 độ Vĩ Bắc.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây
Bắc, mỗi giờ đi được 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 04/01, vị
trí tâm bão ở khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 101,8 độ Kinh Đông, cách mũi Cà Mau khoảng
320km về phía Tây, cách đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 220km về phía Tây
Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật
cấp 11.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây
Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày
05/01, vị trí tâm bão ở khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 98,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh
nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.
Từ hôm nay (02/01) đến hết ngày 03/01 ở vùng biển phía Tây của khu vực
Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10,
biển động mạnh; vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận (bao
gồm cả huyện đảo Phú Quý) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh; vùng
biển ngoài khơi các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm huyện đảo Côn
Đảo) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Bắc và giữa Biển
Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh
cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.
Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Khu vực biển Cà Mau – Kiên Giang – Phú Quốc gió cũng mạnh dần lên cấp 5,
cấp 6 giật cấp 7-8. Mưa rào và dông mạnh cũng bao phủ trên hầu hết toàn bộ các
khu vực biển này. Tàu thuyền tuyệt đối không ra khơi.
Trên đất liền khu vực Nam Bộ, mưa xảy ra ở diện nhiều nơi, có nơi mưa vừa
mưa to và dông. Lượng mưa lớn tập trung nhiều ở khu vực các tỉnh miền Tây Nam
Bộ và các tỉnh ven biển trong đó khu vực các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang có
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mưa to đến rất to. Trong cơn dông đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy, sấm sét và
gió giật.
Bản tin tiếp theo phát lúc 11h00 ngày 02/01.
Tin phát lúc: 09h00
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