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Ninh Thuận, ngày 25 tháng 9 năm 2022 

TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (Bão Noru) 

  Hồi 16 giờ ngày 25/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ 

Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất 

vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật trên 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 16 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão 

ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 

590km 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 Đông trong 24 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 113,5 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 lên. Đến 16 giờ ngày 27/9, vị trí 

tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam 

quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-

166km/giờ), giật cấp 17. 

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

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

kinh tuyến 107,0 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 chủ yếu theo hướng Tây, 

mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ. Đến 16 giờ 

ngày 28/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, trên biên 

giới Việt Nam-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-

74km/giờ), giật cấp 10. 

     Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển 

Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi 
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qua mạnh cấp 12-13, giật cấp 16; sóng biển cao từ 6-8m, vùng gần tâm bão sóng 

biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội. 

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

tốc độ 20-25km/h, cường độ suy yếu dần. 

Đài KTTV tỉnh Ninh Thuận dự báo: Trong 24 giờ tới trên đất liền có mưa 

rào và dông rải rác; Trên biển có mưa rào và dông nhiều nơi, gió cấp 6, giật mạnh 

8, cấp 9. Biển động. Sóng biển cao từ 2.0 đến 4.0m. Trong mưa dông đề phòng có 

gió giật mạnh.  

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 3 

Đề nghị thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên Biển Đông tiếp 

tục theo dõi các bản tin tiếp theo, để có kế hoạch phòng tránh. 

Bản tin tiếp theo phát lúc 20h00 ngày 25/9. 

Tin phát lúc: 17h00 

Người soát tin: Nguyễn Hồng Quang 

Nơi nhận: 

- Tỉnh ủy Ninh Thuận; 

- UBND tỉnh Ninh Thuận; 

- BCHPCTT tỉnh Ninh Thuận; 

- Sở TN&MTtỉnh Ninh Thuận; 

- Đài PTTH tỉnh Ninh Thuận; 

- Báo Ninh Thuận; 

- Vụ Quản lý Dự báo KTTV (Bc); 

- Trung tâm DB KTTV QG (Bc); 

- Đài KTTV khu vực NTB (Bc); 

- CtyTNHHMTVKTCTTLNT(Phối hợp); 

- BCHPCTT các huyện và Tp PR-TC; 

- Lưu Đài tỉnh. 

GIÁM ĐỐC 

 
Nguyễn Sỹ Thoại 
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