
Lũ lụt gần đây ở Thái Lan & Ấn Độ 

 Lũ lụt ở Thái Lan.  

 

 

Lụt tại thị trấn Tambon Tha Rae, huyện Muang, tỉnh Sakon Nakhon. 



Những cơn mưa lớn  đã gây ra một số trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều năm qua tại 10 tỉnh 
vùng đông bắc Thái Lan.  Tỉnh Sakon Nakhon bị lụt nặng nhất. Thống kê sơ bộ cho biết 

đã có 27 người chết, các chuyến máy bay bị hủy, đường ray ngập nước, lúa chìm sâu,.. 
Thiệt hại ước 300 triệu $US. Phe đối lập Thái Lan cáo buộc chính quyền tổ chức  đối phó 
với thiên tai rất chậm trễ. 

 Lũ lụt ở Ấn Độ. 
 

 
Vị trí các bang bị lụt nặng tại Ấn Độ 

Mưa lớn đã tàn phá 20 
bang tại Ấn Độ, 700 
người bị chết, đường xá 
và mạng lưới điện hỏng 
nặng. Theo Cục Khí 
tượng Ấn Độ, lượng 
mưa lớn đã cao hơn 4% 
so với mức trung bình 
nhiều năm  kể từ khi mùa 
mưa bắt đầu vào tháng 6. 

Hai bang Odisha và 
Gujarat thiệt hại nghiêm 
trọng nhất.  

Ở bang Odisha, 23 người 
bị chết do sét đánh khi 
đang chạy lũ. Nhớ rằng 
hàng năm sét đánh chết 
hàng ngàn người - phần 
lớn là nông dân đang làm 
đồng - ở Ấn Độ, nhất là 
trong mùa mưa từ tháng 
6 đến tháng 10. 

Tại bang Gujarat, 213 người đã thiệt mạng trong vài tuần sau lũ lụt. Cơ quan quản lý thiên 
tai cho biết số người chết được xác nhận  tăng  gấp đôi sau khi tìm thấy khoảng 100 thi thể 
nữa khi lũ bắt đầu xuống. Sân bay ở Ahmedabad, trung tâm thương mại chính của Gujarat, 
đã bị ngập nước, buộc các hãng hàng không phải chuyển hướng chuyến bay. Hơn 150 nhà 
máy buộc phải đóng cửa. Lũ lụt xảy ra ở một thời điểm đặc biệt xấu đối với nông dân trồng 
bông ở Gujarat  Hơn 50.000 người đang phải vật lộn để tiêu nước lũ từ ruộng vườn và nhà 
cửa. Mưa lũ đã gây hại lớn cho bông và kê. Các chuyên gia nông nghiệp đang hết sức lo 
ngại sâu bệnh lây lan. 

Bang Tây Bengal cho hay 31 người đã chết trong  tuần  do lũ lụt. 

 Kể từ tháng 4/2017, lở đất và lũ lụt ở các bang đông bắc Ấn Độ là  Arunachal Pradesh và  



Assam đã khiến hàng chục người chết. 

Đồng thời Jharkhand và Bihar cũng bị thiệt hại nặng. Gần 140 người chết vì bị sét đánh ở 
Bihar kể từ tháng 5. 

 
Dân phải đi bộ chạy lũ tại Amta, cách thành phố Calcutta 65 km về phía tây (30/7/2017) 

 

Cố băng qua lũ sông Banas, phía bắc Gujarat (25/7/2017) 

A.H.A. tổng hợp 




