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Thái Bình, ngày 01 tháng 07 năm 2021

DỰ BÁO THỜI TIẾT PHỤC VỤ KỲ THI TỐT NGHIỆP PTTH NĂM 2021
KHU VỰC THÁI BÌNH
(Từ ngày 03 đến ngày 09/7 năm 2021)
Từ đêm ngày 05 – 09/7 trên địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra một đợt mưa rào và
dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ngoài ra trong thời kỳ này
trên Biển Đông có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp, có thể mạnh lên thành Áp thấp
nhiệt đới, Bão. Đề nghị các cơ quan, đơn vị chú ý theo dõi các bản tin cảnh báo, dự báo
thời tiết nguy hiểm của Đài Khí tượng Thủy văn Thái Bình.
Thời tiết các nơi trong tỉnh cụ thể như sau:
- Từ ngày 03 đến ngày 05/7: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, riêng ngày 03 có nắng nóng
gay gắt, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất 36 - 380C; Nhiệt độ
thấp nhất 28 - 300C. Độ ẩm trung bình 67 - 72%.
- Từ đêm 05 đến ngày 09/7: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa,
mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2,
cấp 3. Nhiệt độ cao nhất 31 - 330C; Nhiệt độ thấp nhất 25 - 270C. Độ ẩm trung bình 88 92%.
Bản tin tiếp theo phát lúc 16h00 ngày 02/7
Tin phát lúc 16h00

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH THÁI BÌNH

