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Số: 22/BC-VPTT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 24 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO NHANH
Tình hình thiệt hại do mưa kèm dông, lốc xảy ra
Đêm ngày 22/8 đến rạng sáng ngày 24/8/2021, trên địa bàn tỉnh Tuyên
Quang
(Tính đến thời điểm 17h ngày 24/8/2021)
I. Diễn biến:
- Đêm ngày 23/8, rạng sáng ngày 24/8/2021 do ảnh hưởng của hội tụ gió lên
đến mực 5000m, các khu vực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã có mưa vừa, mưa
to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm/12h; khu vực vùng núi phía bắc tỉnh
gồm các huyện Na Hang, Lâm Bình, Chiêm Hóa có mưa to đến rất to với lượng
50-100mm/12h, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Thượng Lâm: 135mm/12h;
Côn Lôn (Na Hang): 136mm/12h; Khâu Tinh (Na Hang) 132mm/12h, Khuôn Hà
(Lâm Bình): 129mm/12h; Thượng Giáp (Na Hang): 113mm/12h.
II. Tình hình thiệt hại: Theo báo cáo tình hình thiệt hại của Ủy ban nhân
dân các huyện: Na Hang, Chiêm Hoá và Lâm Bình như sau:
1. Thiệt hại về người: 03 người chết do bị nhà sập hoàn toàn làm 03 cháu bé
bị chết (gồm: Phùng Thị Mai Duyên, sinh năm 2011, giới tính: nữ; Phùng Ngọc
Mây, sinh năm 2012, giới tính: nữ; Phùng Đức Thuận, sinh năm 2015, giới tính:
nam) tại thôn Khâu Phiêng xã Khâu Tinh, huyện Na Hang.
2. Thiệt hại về nhà ở:
- Thiệt hại nặng > 70%: 01 nhà (bị sập hoàn toàn).
- Thiệt hại nặng từ 30%-50%: 03 nhà (bị sạt lở đất taluy dương).
- Thiệt hại một phần dưới 30%: 31 nhà (03 nhà bị bùn đất trôi vào nhà; 28
nhà bị sạt lở đất taluy dương).
3. Thiệt hại về nông, lâm nghiệp
- Diện tích lúa bị thiệt hại: 25,3ha.
- Diện tích ngô và hoa màu bị thiệt hại: 20,5ha.
- Diện tích cây lâm nghiệp bị thiệt hại: 1,5ha.
- Diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại: 6,9ha (ao bị vỡ, tràn bờ) và
khoảng 500kg ốc nhồi bị lũ cuấn trôi.

- Gia súc bị thiệt hại: 01 con (lợn bị chết)
4. Thiệt hại về công trình thuỷ lợi và nước sạch nông thôn:
- Công trình thuỷ lợi bị hư hỏng và lũ cuốn trôi: 02 công trình (01 công trình xi phông
Khuổi Màng xã Tân Mỹ bị mưa lũ cuốn trôi làm hư hỏng đường ống xi phông; 01 công
trình tạm Phai Kẽm, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hoá bị xói lở và hỏng thân đập)
- Công trình kênh mương thuỷ lợi bị hư hỏng vùi lấp: 49m.
- Công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn: 02 công trình đập thu nước
(đầu nguồn bị vùi lấp)
5. Thiệt hại về giao thông: 02 tuyến đường huyện bị sạt lở nghiêm trọng
(đoạn tuyến Thượng Lâm - Bến Thủy) xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình
khoảng 5m3 và tuyến đường giao thông huyện từ xã Yên Hoa đến Trung tâm
xã Khâu Tinh huyện Na Hang bị sạt lở nghiêm trọng khoảng 7-8 điểm); 03
tuyến đường giao thông (tuyến đường liên xã và trục thôn) bị sạt lở nghiêm
trọng.
6. Thiệt hại khác: 03 bồn đựng nước inox và 01 tủ lạnh bị hư hỏng.
7. Ước tổng thiệt hại do thiên tai gây ra: 485,3 triệu đồng
(Chi tiết có biểu kèm theo)
III. Công tác chỉ đạo và khắc phục thiệt hại:
- Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ủy ban nhân dân các huyện Chiêm Hoá, Na
Hang và Lâm Bình chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND
các xã phân công cán bộ, công chức kiểm tra, thống kê thiệt hại đồng thời chỉ
đạo hướng dẫn nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
- Kết quả khắc phục thiệt hại đến nay:
+ Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện Na Hang đã huy động lực lượng, tìm
kiếm nạn nhân, đến 6h 00 phút ngày 24/8/2021, thi thể 3 cháu nhỏ đã được tìm
thấy; trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo, hướng dẫn công tác khắc phục hậu
quả, bước đầu hỗ trợ gia đình có người bị tử vong là 18.000.000 đồng (Mười tám
triệu đồng).
+ Lãnh đạo Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Lãnh đạo Chi cục Thuỷ lợi đã trực tiếp kiểm tra tại hiện
trường, chỉ đạo hướng dẫn nhân dân xã Khâu Tinh, huyện Na Hang khắc phục
hậu quả do thiên tai gây ra và kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình có người bị
chết, giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân. Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên
Quang đã có Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 phê duyệt kinh phí
hỗ trợ khẩn cấp tới hộ gia đình ông Phùng Văn Giờ thôn Khâu Phiêng, xã Khâu
Tinh, huyện Na Hang để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra với số tiền là
40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng). Ngoài ra còn có các cơ quan, tổ chức
chính trị - xã hội trên địa bàn tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình.

Hiện nay Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đang tiếp
tục theo dõi, cập nhật thông tin tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn
toàn tỉnh để kịp thời chỉ đạo khắc phục hậu quả.
Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Tuyên Quang trân
trọng báo cáo./.
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo TW về PCTT;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, TL.(Đạt)

Báo cáo

Bùi Chí Thanh

