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TIN BÃO KHẨN CẤP 

(Cơn bão số 4)  
 

1. Tin bão khẩn cấp:  

Hồi 13 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh 

Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng 

Sa khoảng 580km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-

13 (118-149km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên 

khoảng 230km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên 

khoảng 100km tính từ tâm bão. 

Dự báo: Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi 

được 20-25km có xu hướng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 

15,7 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Nam quần đảo Hoàng 

Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 

17. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ 

đi được khoảng 20km đi vào đất liền Trung Trung Bộ. Đến 13 giờ ngày 28/9, vị trí tâm 

bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền Thừa Thiên 

Huế - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-

117km/giờ), giật cấp 13. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi 

được 20-25km, đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục 

suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm 

vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ). 



 

2. Tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh Kon Tum 24h qua: 

 24h qua khu vực tỉnh Kon Tum có mưa nhiều nơi; lượng mưa các khu vực phổ 

biến đạt từ 5 - 30mm; riêng huyện Ia H’Drai có mưa to, lượng mưa đạt từ 70 - 100mm. 

3. Tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh Kon Tum 24h tới: 

 Trong 24h tới, tỉnh Kon Tum có mưa vừa nhiều nơi, rải rác có mưa to, cục bộ có 

mưa rất to và dông: 

- Các huyện Đăk Glei, Kon Plong, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi và TP. Kon Tum có 

khả năng đạt từ 50 - 80 mm, có nơi trên 80mm, gió mạnh cấp 3, cấp 4, giật cấp 5; 

- Các huyện Sa Thầy, Ia H’Drai, Kon Rẫy, Đăk Tô và Đăk Hà có khả năng đạt 

từ 30 – 50 mm, gió mạnh cấp 2, cấp 3. 

4. Dự báo: 

Từ ngày 27 - 29/9/2022 bão số 4 ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Kon Tum, gây mưa 

to đến rất to trên diện rộng: 

- Các huyện Kon Plong, Tu Mơ Rông và Đăk Glei lượng mưa có khả năng đạt 

từ 250 - 350 mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt, gió mạnh dần lên 6, sau tăng lên cấp 7 - 

8, giật cấp 9. Cấp 10; 

- Các huyện Sa Thầy, Ia H’Drai, Kon Rẫy, Đăk Tô, Đăk Hà, Ngọc Hồi và TP. 

Kon Tum lượng mưa có khả năng đạt từ 200 – 250 mm, gió mạnh dần cấp 4, cấp 5, sau 

tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. 

Mưa lớn gây ra lũ lớn, ngập lụt, lũ quét ở các suối nhỏ, sạt lở đất ở nơi đất dốc. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió bão: Cấp 3; do mưa lớn : Cấp 2; do lũ, ngập lụt: Cấp 

3; do lũ quét, sạt lở đất: Cấp 2 



5. Khuyến cáo:  

Các địa phương, các ngành và Nhân dân cần chủ độngvà khẩn trương triển khai 

thực hiện các biện pháp ứng phó với gió mạnh, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở 

đất. Chủ các công trình hồ, đập cần khẩn trương kiểm tra, rà soát, thực hiện các biện 

pháp điều tiết phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và góp phần giảm lũ cho 

hạ du. 

 Cần chú ý theo dõi các bản tin cảnh báo, dự báo ATNĐ, bão, mưa, lũ, lũ quét, 

sạt lở đất trên website: http://daikttvkontum.com và các phương tiện thông tin đại 

chúng. 

 

Tin phát lúc: 14h00’ 

Tin tiếp theo phát lúc: 17h00’ ngày 26/9/2022 

 

Dự báo viên: Trương Thảo Nga 

Soát tin: Nguyễn Văn Huy 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum; 

- Văn phòng BCH PCTT-TKCN và PTDS tỉnh Kon Tum; 

-  Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Kon Tum; 

-  Đài PT&TH tỉnh Kon Tum; 

-  Phòng NN&PTNT các huyện; 

-  Đài KTTV Khu vực Tây nguyên;  
-  Phòng DBTVNBTBTN; 

-  Vụ QLDB; 

- Các trạm KTTV, các hồ chứa Thủy điện. 

-  Lưu. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Huy 

 


