
Cập nhật Kế hoạch Giảm nhẹ Nguy cơ Tự 
nhiên (NHMP) của Thành phố Boston

BOSTON PHẢI ĐỐI MẶT VỚI 
NHỮNG RỦI RO NÀO?

CHÚNG TÔI LÀM GÌ VỚI NÓ ĐÂY?

các định nghĩa

KẾ HOẠCH GIẢM THIỂU NGUY CƠ 
CÓ THỂ HỖ TRỢ VÙNG LÂN CẬN 
CỦA TÔI THẾ NÀO?

THAM GIA!

Là một thành phố ven biển và đông đúc của New 
England, Boston dễ chịu ảnh hưởng bởi:

Văn phòng Quản lý Khẩn cấp (OEM) của Thành phố 
Boston đang cập nhật Kế hoạch Giảm nhẹ Mối nguy 
Tự nhiên năm 2014 để lập hồ sơ tiến độ và xác định 
các dự án mới nhằm giảm thiểu rủi ro. OEM cũng đang 
phối hợp với các dự án liên quan như Sẵn sàng khí hậu 
Boston Đông Boston & Charlestown và Kế hoạch chống 
chịu nhiệt Boston. Giảm nhẹ nguy cơ tự nhiên Kế hoạch 

(NHMP) là một chiến lược nhằm giảm thiểu 
rủi ro và tính dễ bị ảnh hưởng liên quan 
đến thiên tai, để bảo vệ nhà cửa, doanh 
nghiệp và cơ sở hạ tầng quan trọng giúp 
Thành phố của chúng ta hoạt động.

Giảm nhẹ mối nguy là nỗ lực giảm thiểu 
tác động từ các hiểm họa thiên nhiên 
thông qua lập kế hoạch, chính sách, giáo 
dục, các dự án cơ sở hạ tầng, v.v.

Các hiểm họa tự nhiên có thể bao gồm lũ 
lụt, các hiện tượng gió cực mạnh, thời tiết 
mùa đông, động đất, hỏa hoạn, nhiệt độ 
khắc nghiệt, hạn hán, v.v.

Khả năng phục hồi là khả năng của một 
hệ thống để chuẩn bị cho các sự kiện khắc 
nghiệt và lý tưởng nhất là “vượt qua khó 
khăn” sau các tác động để trở nên xanh 
hơn, khỏe mạnh hơn và công bằng hơn.

Những hiểm họa tự nhiên và biến đổi khí hậu có thể làm 
tăng căng thẳng hàng ngày của chúng ta. Giảm thiểu rủi 
ro cố gắng giảm thiểu những thách thức hàng ngày của 
chúng ta và xác định các dự án:

Kinh nghiệm của bạn về các sự kiện thiên tai trước 
đây là rất quan trọng để hiểu tính dễ bị tổn thương 
trên khắp các vùng lân cận Boston. Để biết thêm 
thông tin về lập kế hoạch giảm nhẹ thiên tai và cơ 
hội tham gia:

Truy cập tinyurl.com/BostonNHMP để 
biết thông tin mới nhất về lập kế hoạch 
giảm thiểu rủi ro thiên nhiên

Giúp chúng tôi quảng bá và theo dõi 
#ResilientBoston và #BostonNHMP trên 
mạng xã hội 

mực nước 
biển tăng

và hơn 
thế nữa

đảo nhiệt 
đô thị và 

nhiệt đô thị

thời tiết 
mùa đông

Ngập lụt

Ở bên trái: Thành phố 
Boston Stock Photos

Cải thiện khả năng 
tiếp cận các nguồn 
cung cấp thiết yếu

Giảm chi phí tiện 
ích và bảo hiểm

Bảo vệ những cư dân 
dễ bị ảnh hưởng nhất 

của chúng ta

Bảo vệ nhà, trường học 
và nơi làm việc của bạn 

khỏi lũ lụt

Xây dựng khả năng 
phục hồi của quá trình 

vận chuyển của bạn

Đảm bảo các dịch vụ 
quan trọng luôn sẵn sàng

Bảo vệ tài nguyên thiên 
nhiên của chúng ta và 
không gian ngoài trời, 
nơi chúng ta thư giãn, 
vui chơi và tập thể dục

https://www.boston.gov/departments/emergency-management/natural-hazard-mitigation-plan

