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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: XTNĐ 05h00/ĐKTTVAG-DB                      An Giang, ngày 11 tháng 11 năm 2019 

 

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN ĐẤT LIỀN  

(Suy yếu từ cơn bão số 6) 

 Hồi 04 giờ ngày 11/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 

108,9 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ. Sức gió mạnh 

nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. 

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây 

Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp 

trên khu vực Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới 

cấp 6 (dưới 40km/giờ). 

Gió mạnh trên biển, đất liền trong 24 giờ tới: 

Vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa trong sáng nay còn có gió mạnh 

cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động. 

Trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa trong sáng 

sớm nay còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. 

Mưa lớn: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6, trong ngày 

hôm nay (11/11) ở khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi 

mưa rất to (tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm/12 giờ, có nơi trên 100mm/12 giờ); đêm 

mưa giảm nhanh. Từ nay đến ngày 12/11 ở các tỉnh/thành từ Quảng Bình đến Bình 

Định có mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 

80mm/24 giờ); riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa 

phổ biến 70-120mm/24 giờ có nơi trên 150mm/24 giờ). 

Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới: cấp 3.      

Bản tin tiếp theo phát lúc 09h00 ngày 11/11. 

 

  Tin phát lúc: 05h00. Dự báo viên 

 

  

Nguyễn Thị Hoàng Dung 
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