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BÁO CÁO THIỆT HẠI   

Do mưa đợt đêm 08/9/2019 rạng sáng 09/9/02019  

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
 (Đến 14 giờ ngày 09/9/2019) 

 

   
 

I. Diễn biến:  

Trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa vừa, cục bộ có nơi mưa rất to tại một số nơi. 

Lượng mưa đo được tại một số trạm trong tỉnh (tính từ 19h00 ngày 08/9 đến 07h00 

ngày 09/9) như sau:  
 

STT Điểm đo Huyện X (mm) 

01 Khâu Tinh Na Hang 188.4 

02 Sinh Long Na Hang 147.6 

03 Hồng Thái Na Hang 110.0 

04 TT Na Hang, Na Hang 41.0 

05 Phúc Yên Lâm Bình 53.4 

06 Thượng Lâm Lâm Bình 29.8 

Trong đó, lượng mưa trong 6 giờ (từ 1 giờ 00 đến 7 giờ 00 sáng 09/9/2019) 

tại xã Khâu Tinh 162 mm, Hồng Thái 95 mm, Sinh Long 116mm huyện Na 

Hang; xã Phúc Yên 46mm, Thượng Lâm 25mm huyện Lâm Bình nên đã gây lũ 

trên các suối tại khu vực huyện Na Hang gây thiệt hại và ảnh hưởng đến sản xuất 

nông nghiệp và đời sống của người dân, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng xã hội.  

II. Tình hình thiệt hại:  

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Na Hang, thiệt hại sơ bộ như sau:  

1. Thiệt hại về người: Không.  

2. Thiệt hại về nhà ở: 08 nhà, gồm 

- Nhà bị đổ, sập: 04 nhà (thôn Bản Thác 02, Nà Chẻ 02 xã Yên Hoa) 

- Nhà ở bị sạt taluy dương: 03 nhà và trụ sở UBND xã Khâu Tinh (khoảng 

50m3 đất) 

- Nhà bị gãy cột có nguy cơ đổ: 01 nhà (thôn Lũng Vài xã Côn Lôn); 

- Thiệt hại khác về nhà dân: 02 hộ kinh doanh hàng tạp hóa bị lũ cuốn trôi 

hàng hóa tại thôn Bản Thác xã Yên Hoa. 
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3. Nguy cơ sạt lở: Tại khu đồi thôn Nà Ngoãng xã Côn Lôn xuất hiện vết 

nứt dài trên 100m, có khả năng gây nguy hiểm, ảnh hưởng đến 10 hộ gia đình 

hiện đang sinh sống tại thôn. 

4. Thiệt hại về nông nghiệp, lâm nghiệp: 

- Lúa bị gãy đổ, nước tràn qua: 5,9 ha (3 xã: Khâu Tinh, Sơn Phú, Đà Vị) 

- Lúa + Ngô: 15 ha (xã Côn Lôn) 

- Cây ăn quả, rau màu: 01 ha bắp cải; 0,02 ha cây thanh long bị ngập úng 

tạm thời tại xã Khâu Tinh. 

5. Thiệt hại cơ sở hạ tầng (đường giao thông):  

Đường giao thông xã, thôn: sạt lở khoảng 2050 m3 gây ách tắc không đi 

lại được (Xã Thượng Giáp 200m3: Các tuyến đường Nà Thài - Bản Cưởm, Nà 

Thài - Bản Muồng, Trung tâm xã đi thôn Bản Vịt; Xã Hồng Thái 800m3: Tuyến 

đường từ Đà Vị - Hồng Thái sạt mái ta luy dương 03 điểm, đoạn Trung tâm xã 

đi thôn Pắc Khoang; Xã Yên Hoa 1.000m3: Đường trung tâm xã đi các thôn 

Bản Thác, Bản Va, Khâu Pồng; Quốc lộ 280 đoạn qua thôn Bản Cuôn, xã Yên 

Hoa đường sạt ta luy dương;Xã Côn Lôn 50m3: Đường Yên Hoa – Côn Lôn sạt 

lở 03 điểm, sạt sở chân kè cầu tràn thôn Nà Ngoãng) 

III. Công tác chỉ đạo khắc phục thiệt hại:  

Ngay sau khi thiên tai xảy ra UBND huyện Na Hang đã chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn, cơ quan phụ trách xã xuống cơ sở nắm tình hình và phối hợp với Ủy 

ban nhân dân các xã hướng dẫn nhân dân, huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ 

hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.  

Hiện tại, nước đã rút tại các khu vực tràn qua suối và các ruộng ven suối, các 

điểm sạt lở đường giao thông đang được UBND huyện chỉ đạo Hạt giao thông 

huyện phối hợp các địa phương khắc phục; các thiệt hại về nhà, hoa màu đang được 

tiếp tục rà soát thống kê thực hiện theo quy định. 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang trân trọng báo cáo./. 

   KT.GIÁM ĐỐC  

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Ban chỉ đạo TW về PCTT; 

 Báo cáo 

 
- Văn phòng Tỉnh ủy;  
- VP UBND tỉnh;   
- Lãnh đạo Sở;  
- Lưu VT,  TL.  
 Nguyễn Công Hàm  
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