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VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2020 

 

BÁO CÁO NHANH CƠN BÃO SỐ 9 

(Cập nhật đến 17h ngày 29/10/2020) 

  

 Lúc 11h ngày 28/10, tâm bão số 9 đã vào Quảng Nam - Quảng Ngãi và gây mưa lớn, 

gió giật mạnh trên diện rộng nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Đây là cơn bão được đánh 

giá là mạnh nhất trong 20 năm qua. Nguyên nhân do đường di chuyển của bão không có 

chướng ngại vật, nước biển ấm, áp cao không khí lạnh suy yếu. 

 Sau khi đi vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên, đến 16h ngày 28/10 bão số 

9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

1 DIỄN BIẾN MƯA, LŨ 

 Từ đêm 28/10, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi mưa to. Trong 6 giờ qua (1-

7h/29/10), Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận hàng loạt điểm mưa hơn 

80 mm, như: Kỳ Lạc, La Khê (Hà Tĩnh) 80 mm; Phúc Trạch, Troóc, Sơn Trạch (Quảng 

Bình) 100-120 mm; Trà Dơn, Tam Trà (Quảng Nam) 160 mm; Trà Phong (Quảng Ngãi) 

130 mm. 

 Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 14-17 độ Vĩ Bắc kết hợp với không 

khí lạnh tăng cường và nhiễu động gió Đông trên cao, từ hôm nay đến ngày 31/10, các tỉnh 

từ Thanh Hóa đến Quảng Bình tiếp tục mưa to, tổng lượng mưa 200-400 mm/đợt; riêng 

Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 500 mm/đợt. 

 Từ ngày 30/10 đến 31/10, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa 

to, tổng lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt. 

 Mưa to khiến lũ các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi dâng cao. Trung tâm dự báo 

khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, mực nước thượng nguồn các sông ở Nghệ An, Hà 

Tĩnh ở báo động 2-3, hạ lưu các sông chính ở báo động 1-2. 

 Vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai đối diện với nguy 

cơ lũ quét và sạt lở đất; vùng trũng trũng thấp có thể bị ngập lụt. 

2 TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 9 

 Tính đến 17h ngày 29/10/2020 những thiệt hại do bão số 9 gây ra như sau: 

 -  Nhà sập: 34 nhà (Quảng Ngãi: 09, Bình Định: 23, Phú Yên: 01, Gia Lai: 01) 

 -  Nhà tốc mái: 56.163 nhà (Quảng Ngãi: 53.390 (đang đề nghị BCH Quảng Ngãi 

phân loại cụ thể mức độ thiệt hại), Bình Định: 2.588, Phú Yên: 44, Gia Lai: 109, Kon Tum: 

32). 

 -  Trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hỏng: 31 (Quảng Ngãi). 
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 -  35 điểm trường bị tốc mái, hư hỏng (Quảng Ngãi: 28; Gia Lai: 03, Kon Tum: 4). 

 -  01 cầu treo huyện Kon Rẫy bị cuốn trôi, chi cắt 115 hộ/680 người thôn 11, xã Đắc 

Ruồng. 

 -  Sạt lở gây ách tắc giao thông tại 14 điểm trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 - Vụ sạt lở ở xã Trà Leng khiến 53 người bị vùi lấp, trong đó 34 người bị thương, 6 

người chết, còn 13 nạn nhân mất tích. 

 - Vụ sạt lở ở xã Trà Vân khiến 20 người gặp nạn, trong đó 12 người bị thương, 8 

người tử vong đã tìm thấy thi thể. 

3 THÔNG TIN DỰ BÁO 

 Hiện nay ở Tây Bắc Thái Bình Dương có một cơn bão tên quốc tế là Goni, đang 

hướng về phía biển Đông. Theo dự báo, nhiều khả năng khoảng đầu tuần tới bão sẽ vượt 

qua Philippines, đi vào biển Đông, trở thành cơn bão thứ 10 trong năm nay ở khu vực này. 

 Dự báo trong 06 giờ tới các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị phổ biến từ 20-40mm, các 

tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 160mm. 

 Trong 6-12 giờ tới, lũ trên các sông ở Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục lên; các sông từ 

Quảng Bình đến Quảng Nam tiếp tục xuống. 


