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BÁO CÁO VỀ CƠN BÃO SỐ 9 (Molave)
(Cập nhật đến 19h ngày 26/10/2020)
Chỉ từ cuối tháng 8 đến nay, đã có liên tiếp 5 cơn bão trực tiếp ảnh hưởng đến khu vực
Miền Trung gây nhiều thiệt hại về con người và kinh tế. Hiện tại, cơn bão số 9 đã đi vào
Biển Đông dự báo có khả năng gây gió mạnh và mưa lớn cho toàn bộ Miền Trung trong đó
có tỉnh Quảng Trị, Phú Yên và 6 tỉnh Tây Nguyên.
Bên cạnh đó theo thông tin dự báo sơ bộ, có khả năng còn có 2 cơn bão liên tiếp sau đó
cũng có khả năng ảnh hưởng đến Miền Trung. Khả năng bão chồng bão, lũ chồng lũ và thiệt
hại trên khu vực sẽ ngày càng nhiều hơn.
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THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠN BÃO SỐ 9

Ngày 24/10/2020, ở vùng biển phía Đông Philippin có một áp thấp nhiệt đới đang
hoạt động. Đến sáng sớm ngày 25/10 áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông miền Trung
Philippin đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Molave. Sáng ngày 26/10, bão Molave đã
đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong năm 2020.
Hồi 19 giờ ngày 26/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông,
cách đảo Song Tử Tây khoảng 430km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng
gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6,
giật từ cấp 8 trở lên khoảng 280km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp
12 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.
Dự báo bão số 9 sẽ vào vùng biển Quảng Nam - Bình Định sáng 28/10, sức gió
khoảng 150 km/h sóng biển cao 8 m, gây mưa lớn ở miền Trung và Tây Nguyên.
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CẢNH BÁO ẢNH HƢỞNG CỦA BÃO SỐ 9

Khu vực Tây Nguyên và tỉnh Quảng Trị, Phú Yên, theo dự báo có thể nằm trong
vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 9 với những tác động cụ thể như sau:
2.1 Gió mạnh và sóng lớn
Từ sáng sớm đến chiều ngày 28/10
- Vùng ven biển các tỉnh Thừa Thiên Huế, Phú Yên có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11;
trong đất liền gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Sóng biển cao 6-8m.
- Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10.
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2.2 Mƣa lớn
Từ đêm 27/10 đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa
rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200 - 400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100 - 200mm/đợt.
2.3 Nguy cơ thiên tai
Mưa lớn do bão sẽ gây lũ ở các sông từ Nghệ An đến Phú Yên và khu vực Tây
Nguyên, đỉnh lũ lên mức báo động 2 và trên báo động 3. Vùng núi các khu vực này có nguy
cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
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