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Hình ảnh về mưa lũ kinh hoàng ở miền Trung 

 
Mưa lũ miền Trung đang lên đỉnh điểm, khiến hàng nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm, nhiều 

khu vực bị cô lập. Tài sản, gia súc của nhiều hộ dân nhanh chóng được di tản để giảm 

thiểu thiệt hại về kinh tế. 

 Quảng Bình: 8 người chết và mất tích, gần 27.000 hộ dân bị ngập do mưa lũ  
 Hà Tĩnh: Lũ nhấn chìm cả trăm ngôi nhà, hàng nghìn người bị cô lập, một người bị 

nước cuốn mất tích  
 Mưa lũ làm đường sắt Bắc Nam ách tắc, 22 đoàn tàu nằm chờ  

 

Tình trạng mưa lớn diện rộng kéo dài từ ngày 14/10 tại khắp miền Trung đã gây 

ngập úng, lũ dâng. Nhiều tuyến đường, khu dân cư bị chia cắt, đời sống người 

dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Lũ tại các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình lên nhanh trong đêm qua khiến nhiều 

địa phương bị cô lập. Hàng nghìn ngôi nhà của người dân bị chìm trong biển 

nước. 

 
Các huyện miền núi Quảng Bình nước lũ dâng ngập nhà dân. Ảnh: Facebook. 

https://kenh14.vn/quang-binh-8-nguoi-chet-va-mat-tich-gan-27000-ho-dan-bi-ngap-do-mua-lu-20161015114206739.chn
https://kenh14.vn/ha-tinh-lu-nhan-chim-ca-tram-ngoi-nha-hang-nghin-nguoi-bi-co-lap-mot-nguoi-bi-nuoc-cuon-mat-tich-20161015110622837.chn
https://kenh14.vn/ha-tinh-lu-nhan-chim-ca-tram-ngoi-nha-hang-nghin-nguoi-bi-co-lap-mot-nguoi-bi-nuoc-cuon-mat-tich-20161015110622837.chn
https://kenh14.vn/mua-lu-lam-duong-sat-bac-nam-ach-tac-22-doan-tau-nam-cho-20161014215821116.chn
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Nước lũ dâng cao ngập sát mái nhà. Ảnh: Facebook 

 
Người dân phải bắc thang leo lên mái nhà để tránh ngập. Nguồn: Vietnamnet 
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Một số người dân phải leo lên nóc nhà để tránh trú, bị bao vây khi nước lũ cô lập. Ảnh: Facebook 

 
2 cụ già phải mang theo đồ đạc và vật nuôi trèo lên khu mái để tránh nước lũ. Ảnh: Facebook 
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Chiếc xe được treo lên cao tránh nước lũ tràn vào làm hư hỏng. Ảnh: Người lao động 

 
Hình ảnh người đàn ông ngồi nhìn ngôi nhà ngập trong nước lũ. Ảnh: facebook Trung Kiên Nguyễn 
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Cơ quan chức năng đưa tài sản người dân Minh Hóa đến khu vực cao hơn để tránh lũ. Đây là ngôi 

nhà tránh lũ được thiết kế đặc biệt tại Tân Hóa. Nước lên cao bao nhiêu thì nhà nổi lên bấy nhiêu. 

Ảnh: Đình Thức 

 
Cách di chuyển duy nhất vào xã Phương Mỹ (Hương Khê, Hà Tĩnh) là bằng đò. Ảnh: Đình Thức 
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Nhiều vật nuôi của người dân bị chết do ngập nước. Ảnh: Đình Thức 

 
Trâu bò được người dân dắt lên đường quốc lộ để tránh vùng ngập. Ảnh Đình Thức 
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Đàn trâu bò của người dân được sơ tán lên khu vực hiên nhà để tránh lũ cuốn. Ảnh: facebook 

 
Nước ngập sâu khiến trâu bò cũng kiếm khu vực cao để trú. Ảnh: facebook 
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Một gia đình đã phải dùng dây thừng kéo chú bò lên cao để tránh bị ngạt nước. Ảnh: facebook 

 
Thóc lúa và vật nuôi trong nhà được người dân đưa lên những nơi cao để tránh bị cuốn trôi. Ảnh: 

facebook 
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Gia súc trong nhà cũng được người dân di tán khỏi vùng lũ. Ảnh: facebook 

 
Nước ngập trắng xóa, đàn trâu bò cũng nhanh chóng được người dân di tản trước khi bị nước lũ cô 

lập. Ảnh: Facebook Bụi đời 
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Người dân Tuyên Hóa, Quảng Bình đưa gia súc đi chạy lũ. Ảnh báo Quảng Bình 

Đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc ô tô bị nước lũ nhấn chìm không thể di chuyển. Nguồn: Facebook 

https://m.kenh14.vn/chum-anh-nhung-hinh-anh-nhoi-long-ve-mua-lu-kinh-hoang-o-mien-trung-

20161015150207717.chn 

 Nguồn: https://tredeponline.com/2020/10/hinh-anh-ve-mua-lu-kinh-hoang-o-mien-trung/ 

Chuyển Đến: Võ Đại Tôn – Ngày 03/11/2020 
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