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ĐÀI KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN 

KHU VỰC NAM BỘ 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

TỈNH KIÊN GIANG 

Số: BKC 16-23 ĐKG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

              Kiên Giang,  ngày 25 tháng 12 năm 2017 

 

 

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão Tembin) 

 Hồi 10 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,1 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh 

Đông, cách Côn Đảo khoảng 290km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão 

mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh 

trên cấp 9 có bán kính khoảng 200km về phía Tây Bắc, khoảng 100km về phía Đông Nam 

tính từ vùng tâm bão. Vùng bán kính gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 13 có bán kính 

khoảng 50km tính từ vùng tâm bão. 

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

tốc độ di chuyển khoảng 20km/h, đến 10 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,4 

độ Vĩ Bắc; 104,3 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng biển Cà Mau – Kiên Giang. Sức gió 

mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. 

Từ trưa nay (25/12), vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm 

cả Côn Đảo) có gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 12; sóng biển cao từ 

6-8 mét.  

Trên đất liền các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau có gió mạnh cấp 8, 

giật cấp 11. Các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang có 

gió cấp 6-7, giật cấp 9. Trên đất liền các khu vực khác thuộc Nam Bộ và các tỉnh từ Bình 

Định đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.  

Ven biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau có khả năng nước biển dâng do 

bão khoảng 0,5 mét, sóng biển cao 3-5 mét. 

Từ sáng nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc bão số 16 kết hợp với không khí 

lạnh, ở vùng biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng 

biển Ninh Thuận, Bình Thuận (bao gồm cả đảo Phú Quý) có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 

10; sóng biển cao từ 4-6 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 

20km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 26/12, vị trí tâm áp thấp 

nhiệt đới ở vào khoảng 8,7 độ Vĩ Bắc; 101,9 độ Kinh Đông, cách Thổ Chu khoảng 150km 

về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 

(40-60km/giờ), giật cấp 9, sóng biển cao 3-5 mét. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật 

mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 80km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới. Cấp độ rủi 

ro thiên tai cấp 3. 

            Khu vực Kiên Giang: nằm ở rìa phía Nam lưỡi áp cao lục địa, kết hợp với phía 

tây hoàn lưu bão Tembin. Từ trưa ngày 25/12 gió bắt đầu mạnh lên, từ chiều tối ngày 

25/12 và ngày 26/12, có mưa diện rộng, có nơi có mưa vừa, có nơi mưa to kèm dông sét 

gió mạnh, lượng mưa phổ biến từ 20-60mm. Trên đất liền có gió mạnh cấp 5- 6, giật cấp 

7- 8.  

Khu vực Huyện Kiên Hải – Nam Du: 24h tới do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, nên 

thời tiết khu vực có mưa vừa, mưa to và dông mạnh, gió tăng lên cấp 5, cấp 6, có lúc giật 

cấp 7-8.  

Vùng biển khu vực Phú Quốc: 24h tới có mưa vừa, mưa to và dông mạnh, gió cấp 

5, cấp 6, có lúc giật cấp 7-8.  
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Trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h và suy 

yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 26/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào 

khoảng 8,7 độ Vĩ Bắc; 101,9 độ Kinh Đông, cách Thổ Chu khoảng 150km về phía Tây 

Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-

60km/giờ), giật cấp 9, sóng biển cao 2-4 mét. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh 

trên cấp 9 có bán kính khoảng 80km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới.  

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. 

Cảnh báo: Trong khoảng 1-2h tới khu vực phía nam Rạch Giá ( Từ Vĩnh Thuận- 

Rạch Giá do ảnh hưởng của bão số 16, có mưa, vừa đến mưa to. Đề phòng trong cơn dông 

có gió giật mạnh, lốc xoáy.   

 

Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 14h30 ngày 25/12. 

 

Tin phát lúc: 11h00 

           Soát tin: Hoàng Bá Tiến 

 
 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

(Đã ký) 

 

 

Lê Xuân Hiền 

- VP tỉnh Ủy Kiên Giang; 

- VP UBND tỉnh Kiên Giang; 

- Sở TNMT tỉnh Kiên Giang; 

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Kiên Giang; 

- Đài Truyền Hình tỉnh Kiên Giang; 

- BCH Biên Phòng tỉnh Kiên Giang; 

- Sở NN&PTNN tỉnh Kiên Giang; 

-  Lưu VT, dự báo. 
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