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TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 KHU VỰC NAM TRUNG BỘ    

  Số: XTNĐ-05h00/NTBO  Khánh Hòa, ngày 25 tháng 9 năm 2022  

TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG  

(Bão Noru) 

 Hồi 04 giờ ngày 25/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 124,1 độ 

Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 300km về phía Đông. Sức 

gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây 

Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông. Đến 04 giờ ngày 26/9, vị trí 

tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng 

Sa khoảng 850km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh 

cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. 

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 

trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 13,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông 

kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy 

hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp 

độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, 

mỗi giờ đi được 20-25km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 27/9, 

vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo 

Hoàng Sa khoảng 260km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão 

mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16. 

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 đến 48 giờ tới (gió mạnh từ cấp 

6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía 

Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng 

nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc 

xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây 

Tây Nam, mỗi giờ đi được 25-30km. Đến 04 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở 

khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên đất liền Thừa Thiên Huế-

Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-

102km/giờ), giật cấp 13. 

Do ảnh hưởng của bão, từ khoảng chiều 25/9, ở vùng biển phía Đông khu 

vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, 
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vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14; sóng biển cao từ 5,0-

7,0m; biển động dữ dội. 

Trong 72 đến 96 giờ, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 

20-25km/h, cường độ suy yếu dần. 

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có 

kế hoạch phòng tránh. 

Bản tin tiếp theo phát lúc 08h00 ngày 25/9. 

Tin phát lúc: 05h00  

            Soạn tin:  Đỗ Thị Huệ 

Nơi nhận: 

       - Chi cục PCTTMT&TN; 

- VP tỉnh ủy Khánh Hòa;  

- VP UBND tỉnh Khánh Hòa;  

- BCH PCTT&TKCN Khánh Hòa;  

- Đài PT&TH Khánh Hòa; 

- Báo Khánh Hòa;  

- Sở TN&MT Khánh Hòa;  

- Cty CP thủy điện sông Ba Hạ;   

- Vụ Quản lý dự báo KTTV;   

- Các Đài KTTV tỉnh;   

- Lãnh đạo Đài (để biết);    

- Lưu VT, Phòng DB.  

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG DỰ BÁO 

 
Trần Văn Hưng 

 


