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TIN MƯA DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC NAM BỘ
Trong ngày hôm qua: thời tiết khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào
nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa lớn ghi nhận
được tại Long Khánh – Đồng Nai 43mm, Sở Sao – Bình Dương 42.4mm, RẠch
Giá 46.7mm, Cao Lãnh – Đồng Tháp 52.3mm…
Hiện tại: Dải hội tụ nhiệt đới có trục khoảng 12-15 độ vĩ bắc nối với cơn
áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Giữa Biển Đông.
Dự báo: Trong ngày mai (10/10), do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới
nối với cơn áp thấp nhiệt đới có xu hướng di chuyển về phía đất liền kết hợp với
gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần. Do vậy, thời tiết Nam Bộ trời nhiều
mây, có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to.
Đề phòng trong cơn dông có lốc, sét và gió giật mạnh.
Cảnh báo: Đợt mưa này có khả năng kéo dài tới ngày 13/10 sau đó mưa
có xu hướng giảm. Lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên
250mm/đợt. Đề phòng mưa lớn gây ngập một số khu vực đô thị và vùng trũng,
thấp.
Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
Tin phát lúc: 3h30
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