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Bển Tre, ngày 26 tháng 10 năm 2020

TIN CẢNH BÁO TRIỀU CƯỜNG
(Đợt triều cường từ ngày 31/10 đến ngày 05/11/2020)
I. Nhận xét:
Mực nước đỉnh triều cao nhất hàng ngày trên các triền sông và kênh rạch trong tỉnh đang lên
dần theo kỳ triều cường Rằm tháng Chín Âm lịch.
II. Dự báo:
Mực nước đỉnh triều cao nhất hàng ngày trên các triền sông và kênh rạch trong Tỉnh tiếp tục
lên trong các ngày tới. Mực nước đỉnh triều cao nhất trong đợt triều cường này xuat hiện vào các
ngày: 01 đến 03/11/2020 (nhằm ngày 16 đến 18/09 Âm lịch) ơ mức rất cao đến rất rất cao. Dự báo
đỉnh triều cao nhất tại các trạm cỏ khả năng như sau:______ __________________ _____________
Mực nước
So với
So với đỉnh triều
So với mức
Ngày 19/10/2020
Trạm
Sông
đỉnh triều
đỉnh triều
báo động (BĐ)
(Mùng 03/09 ÂL)
cao nhất lịch sử
dự báo
Hàm
Thấp hơn
Cao hơn BĐ HI
Chợ Lách
196cm - 200cm
Thấp hơn 03-07cm
Luông
06-10cm
06-10cm
Hàm
Thấp hơn
Mỹ Hoá
173cm - 177cm
Xấp xỉ BĐ IU
Thấp hơn 03-07cm
Luông
06-10cm
Xẩp xỉ đến
An Thuận
Hàm
Thấp hơn
Xấp xỉ đến cao hơn
180cm - 184cm
(Tiệm Tôm)
04-08cm
BĐ m 04cm
Luông
cao hơn 04cm
Xẩp xỉ đến
Xấp xỉ đến
Cao hơn BĐ III
Bình Đại
Cửa Đại
186cm - 190cm
thấp hơn 03 cm
06-10cm
cao hơn 04cm
Xấp xỉ đến
Cao hơn BĐ III
Bến Trại
Cổ Chiên
186cm - 190cm
Thấp hơn 01-05cm
thấp hơn 04cm
01-05cm
■ Tại Chợ Lách có khả năng ở mức rât rât cao: từ 196cm đến 200cm.
■ Tại Mỹ Hóa có khả năng ở mức rất cao: từ 173 đến 177cm.
■ Tại Tiệm Tôm có khả năng ở mức rất cao: từ 180cm đến 184cm.
■ Tại Bình Đại có khả năng ở mức rất cao: từ 186cm đến 190cm.
■ Tại Bến Trại có khả năng ở mức rất cao: từ 186cm đến 190cm.
Các địa phương cần bảo vệ, gia cố hệ thống đê bao, chủ động đối phó với tình hình ngập
úng, sạt lở do triêu cường kết hợp mưa to và nước thượng nguôn đỗ về; đặc biệt là các khu vực
trũng thâp, khu vực các cồn, cù lao, vùng ven sông rạch, ven biển.
III. Thông tin cảnh báo về cấp độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực tỉnh Ben
Tre: cấp 3.
Tin phát lúc: lOgiờ 30phút.
N ơi nhận:
- UBND tinh;
- PCT UBND tỉnh;
- Chi cục thủy lợi tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh;
- Công ty thủy nông;
- Đài truyền thanh huyện Ba Tri, Thạnh Phú.

