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Cơn mưa nặng hạt vào chiều nay khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM bị ngập lút bánh, người 

dân hì hục dẫn xe máy về nhà. 

 

 
"Chỉ còn 2 km nữa là tới nhà mà xe bị chết máy. Đường này cứ mưa lớn là ngập khiến người dân 

khổ quá", chị Như (quận Bình Tân) đón con học mầm non về nhà, thở dài. 



 
Cơn mưa ngập kéo dài lại đúng giờ tan tầm khiến nước lâu rút, hàng loạt xe chết máy trên "rốn 
ngập" Hồ Học Lãm. Một số người dân đã phải thuê xe ba gác chở xe về nhà với giá từ 30.000 

đến 50.000 đồng. 

 

 
Tại khu vực cầu vượt Cây Gõ (quận 11), cơn mưa kéo dài cũng khiến nhiều con đường như Hồng Bàng, 
Minh Phụng, 3/2, Tân Hóa, Kinh Dương Vương... nước ngập lút bánh xe. Trong đó, nặng nhất là đường 
Hồng Bàng, hơn 3 km nước ngập lênh láng, rất nhiều ôtô, xe máy bị chết máy. 



 
Chiếc xe buýt bị chết máy nằm im hàng giờ giữa đường Hồng Bàng. 

Nhiều hành khách và tài xế đã bỏ xe xuống đường. 

 

 
Người phụ nữ cố bám vào thành cầu, nhích từng bước chân để tránh bị sóng nước do xe lớn va vào. "Tôi 

làm ở gần đây, con đường Hồng Bàng bình thường ít ngập. Hôm nay mưa lớn dai dẳng nên mới ngập 
nặng như vậy", chị nói. 



 
Cơn mưa vào khung giờ tan tầm khiến giao thông qua khu vực cầu vượt Cây Gõ rối loạn. Các xe đều cố 

gắng đi nép vào bên trong lòng đường để tránh nước ngập. 
 
 

 
Ở trên cầu vượt Cây Gõ và dưới lòng đường, hàng loạt ôtô dừng lại hoặc bị chết máy để tránh đi vào 

vũng nước ngập khiến cây cầu kẹt cứng. 



 
Anh Phúc (tài xế) phải xuống đường, liên tục nhắc nhở mọi người cho xe lưu thông để tránh gây ùn tắc 

giao thông. 
 

 

 
Nhiều người chạy xe máy cố gắng nhấc xe qua dải phân cách để tìm lối đi khác. 



 
Cơn mưa lớn cũng khiến nhiều nhà dân, cửa hàng ven đường bị nước ngập vào nhà. Đến khoảng 18h, 
mưa chỉ còn lớt phớt, nước bắt đầu rút nhưng tình hình giao thông trên nhiều con đường vẫn khá rối 

loạn. 
 
 

Quỳnh Trần - Thành Nguyễn 
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