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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 28 tháng 10 năm 2020 

 

BÁO CÁO NHANH CƠN BÃO SỐ 9 

(Cập nhật đến 17h ngày 28/10/2020) 

  

 Trước khi bão số 9 hình thành và ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, khu vực miền 

Trung đã chịu nhiều thiệt hại do 3 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới gây ra. 

 Trong tổng số 17 trạm đo mưa trên địa bàn các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, 

lượng mưa thực đo từ ngày 01 đến ngày 20/10/2020 đã vượt trung bình nhiều năm từ 80 – 

600%. Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn đã khiến cho lũ trên các sông Kiến Giang 

(Quảng Bình), sông Hiếu, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) và sông Bồ (Thừa Thiên Huế) vượt 

lũ lịch sử. 

 Tổng hợp từ 6/10 đến 25/10/2020, mưa lũ đã làm cho 130 người chết và 20 người 

mất tích; 1.009 nhà bị hư hỏng; 1.418 ha lúa bị ngập; 7.871 ha hoa màu bị ngập, hư hại; 

7.039 con gia súc và 927.792 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. 

1 DIỄN BIẾN BÃO SỐ 9 

 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. 

 Do ảnh hưởng của bão số 9, tại Bình Châu và Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh 

cấp 11-12, giật cấp 13-14; đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hoài 

Nhơn (Bình Định) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Trà My (Quảng Nam) có gió mạnh cấp 8, 

giật cấp 11; ở T.p Huế và T.p Đà Nẵng có gió giật cấp 10; An Khê (Gia Lai) có gió mạnh 

cấp 8, giật cấp 10. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và Bắc Tây Nguyên đã có 

mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-400mm, có nơi trên 400mm. 

 Một số trạm có mưa lớn từ 19h ngày 27/10 đến 13h ngày 28/10/2020: Nam Đông 

(TT Huế) 435mm, TT Khe Tre (TT Huế) 416mm, Suối Lương (Đà Nẵng) 209mm, Trà Giáp 

(Quảng Nam) 417mm, Phước Thành (Quảng Nam) 342mm, Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) 471mm, 

Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 450mm, An Hòa (Bình Định) 287mm, Cà Lúi (Phú Yên) 118mm, 

Pờ Ê (Kon Tum) 311mm, Hồ TĐ Vĩnh Sơn (Gia Lai) 185mm. 

 Hiện nay, lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định, Kon Tum và Gia Lai đang 

lên. Mực nước lúc 13 giờ ngày 28/10 trên một số sông như sau: Trên sông Bồ tại Phú Ốc là 

2,14m, dưới BĐ2 0,86m; Trên sông Hương tại Kim Long là 1,64m, dưới BĐ2 0,36m; Trên 

sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 7,1m, trên BĐ1 0,61m; Trên sông Đắkbla tại Konplong là 

596,01m, trên BĐ3 1,51m, tại Kon Tum là 518,42m, trên BĐ1 0,42m. 
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 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. 

2 TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 9 

 Theo thống kê chưa đầy đủ của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, 

mưa lớn và gió giật mạnh đã khiến 400 xã, phường, thị trấn thuộc 10 tỉnh miền Trung và 

Tây Nguyên bị mất điện. Một đường dây trung thế và 1 cột điện trung thế ở Phú Yên cũng 

bị gió bão làm đứt, gãy. 

 Tỷ lệ mất điện tại các tỉnh: Đà Nẵng 47%, Quảng Nam 71%, Quảng Ngãi 100%, 

Bình Định 93%, Phú Yên 55%, Gia Lai 20% và một số tỉnh khác ít hơn. 

 Thiệt hại về người do bão bước đầu ghi nhận 2 người bị thương ở Bình Định. Về nhà 

cửa, gió mạnh đã giật sập hoàn toàn 3 ngôi nhà (1 nhà Quảng Ngãi, 1 nhà Bình Định, 1 nhà 

Phú Yên) và khiến 485 nhà (Quảng Ngãi - 447 nhà, Bình Định - 2 nhà, Phú Yên - 36 nhà), 

một trường học (xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) bị tốc mái. Lũ lớn đã cuốn 

trôi cầu sắt nối giữa xã Đắk Pne với trung tâm huyện Kon Rẫy (Kon Tum) khiến gần 1.500 

người bị cô lập hoàn toàn. 

3 THÔNG TIN DỰ BÁO 

 Trong vài ngày tới, dự báo khu vực sẽ tiếp tục có mưa lớn, lũ trên các sông có khả 

năng dâng cao. Ngoài ra, trong khoảng 2 tuần tới, có khả năng tiếp tục xuất hiện 2 cơn bão 

có ảnh hưởng đến nước ta. Khu vực miền Trung và Tây Nguyên có nguy cơ chịu nhiều thiệt 

hại do thiên tai hơn nữa. 

3.1 Mưa lớn 

 - Trong tối và đêm nay, ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Gia Lai có mưa 

vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 40-70mm; từ ngày mai (29/10) mưa giảm. 

            - Từ đêm nay đến ngày 31/10, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa rất to 

với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 

500mm; Ở Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm. 

3.2 Lũ 

 Trong 6-12 giờ tới, lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai 

tiếp tục lên. Đêm nay (28/10), mực nước trên các sông có khả năng như sau: Trên sông 

Thạch Hãn tại Thạch Hãn lên mức 5,0m, trên BĐ2 0,5m; Trên sông Đắkbla tại Kon Tum 

lên mức 522,5m, trên BĐ3 2,0m; Trên sông Ba tại Ayunpa lên mức 155,5m, dưới BĐ3 

0,5m (với dự kiến tổng lưu lượng xả của các thủy điện thượng nguồn khoảng từ 900-

1200m3/s). Mực nước trên các sông ở Gia Lai dao động ở mức BĐ1-BĐ2, có sông trên 

BĐ2; các sông khác ở Kon Tum dao động ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3.  

 Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu, diện rộng vùng 

trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai 

và nguy cơ xảy ra sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu. 


