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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2020

TIN BÃO KHẨN CẤP
(Cơn bão số 2)
Hồi 10 giờ ngày 02/8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 106,1 độ Kinh Đông, ngay
trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An. 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 trở lên khoảng 130km
tính từ tâm bão.
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng
15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Ninh Bình đến Nghệ An và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới,
sau đó là một vùng áp thấp. Đến 22 giờ ngày 02/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 20,0 độ Vĩ
Bắc; 104,5 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Sức gió mạnh nhất gần trung tâm
vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).
Trong 12-24 giờ tới, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng
15km, đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần.
Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở
lên): Phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông.
Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển
quần đảo Trường Sa) có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật và lốc xoáy. Trên đất liền các tỉnh
Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có khả năng cao xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cảnh báo gió mạnh trên biển: Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển
quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm huyện đảo Phú Quý) có gió
tây nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao 2,0-4,0 mét. Vùng biển từ cà mau
đến Kiên Giang và vịnh Thái lan gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động, sóng
biển cao từ 1.5-3m.
Cảnh báo mưa lớn: Trong ngày và đêm nay (02/8) Nam Bộ (bao gồm cả huyện đảo Phú
Quốc) còn có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Bản tin tiếp theo phát lúc 14h30 ngày 02/8.

Tin phát lúc: 11h00
Soát tin: Trương Thị Thủy
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