
 

 

 

 

BÁO CÁO NHANH  

Tình hình thiệt hại do mưa, dông gây ra trên địa bàn  

tỉnh Lào Cai ngày 30/8/2019  

(Thời điểm tính đến 10h ngày 30/8/2019) 

 

1. Diễn biến thời tiết, thiên tai 

           Do ảnh hưởng của bão số 4, từ đêm ngày 29 - 30/8/2019 trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai có mưa, giông lốc trên diện rộng. Lượng mưa đo được ở một số nơi như sau: TT 

Sa Pa 48,2mm, Dương Quỳ (Văn Bàn) 42,6mm; TĐ Ngòi Phát (Bát Xát) 70mm, 

Việt Tiến (Bảo Yên) 50mm, các nơi khác có mưa vừa, mưa nhỏ. Mưa, dông đã gây 

thiệt hại về nhà ở, hoa màu và cơ sở hạ tầng như sau: 
 

2. Tình hình thiệt hại 

Theo báo cáo của phòng Nông nghiệp các huyện Văn Bàn, Bát Xát, Sa Pa 

tình hình thiệt hại như sau:  

 - Về nhà ở: 97 nhà (huyện Văn Bàn), trong đó: 

+ Nhà bị tốc mái từ trên 70%: 01 nhà (xã Hòa Mạc);  

+ Tốc mái từ 50 - 70%: 12 nhà tại (Dương Quỳ 10, Hòa Mạc 01 nhà);  

+ Tốc mái từ 30 - 50%: 04 nhà tại (xã Dần Thàng 02 nhà; xã Hòa Mạc 02 nhà);  

+ Tốc mái dưới 30%: 80 nhà tại (xã Dương Quỳ 29 nhà; xã Thẳm Dương 17 

nhà; xã Dần Thàng 19 nhà; xã Hòa Mạc 01 nhà); 

 - Về sản xuất nông nghiệp: 

 + Diện tích lúa bị sạt lở vùi lấp thiệt hại >70%: 30m
2
 tại (xã Nậm Chày – 

huyện Văn Bàn); 

 + Diện tích Ngô bị gãy đổ thiệt hại 50%: 50ha (xã Hòa Mạc - Văn Bàn); 

 + Diện tích cây dược liệu (quế) bị gãy đổ thiệt hại 100%: 01 ha (xã Dương 

Quỳ - Văn Bàn). 

 - Về cơ sở hạ tầng:  

 + Trường học bị thiệt hại: 03 trường (Văn Bàn 2, Bát Xát 1: phân hiệu Bản 

Khoay xã Dương Quỳ bị tốc mái 50% của 4 phòng học; Trường THCS Hòa Mạc 

hư hỏng phòng thí nghiệm môn hóa học, đổ một số cây xanh, biển thông báo; 

trường Mầm Non Nậm Pung - Bát Xát tốc mái 100%); 

 + Về giao thông: đường do huyện, xã quản lý bị hư hỏng: 02 tuyến (Đường 

GTNT thôn Khâm Trên sạt taluy dương khoảng 100m
3
 đất; Đường GTNT thôn 

Khâm Dưới sạt taluy âm dài 2m rộng 1m, sạt lở 01cống bi D100, sạt taluy dương 

dài 15m khối lượng khoảng 50m
3
 đất, đường cấp phối bị xói mòn dài 200m) 

 + Trụ sở UBND xã: 01 (UBND xã Dần Thàng bị tốc mái dưới 30%; sập đổ 

nhà để xe). 

 - Mưa dông cũng gây tốc mái của 1 số hộ dân ở huyện Sa Pa, Bát Xát, (đến 

thời điểm báo cáo các huyện trên chưa có số liệu báo cáo cụ thể gửi VPTT). 
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 - Ước thiệt hại ban đầu trên 1 tỷ đồng 

3. Công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả  

- Văn phòng Thường  trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã chuyển các bản 

tin cảnh báo của Trung ương và của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh đến các huyện, TP. 

Ban hành văn bản số 238/VPTT-TH ngày 28/8/2019 đôn đốc, yêu cầu BCH phòng, 

chống thiên tai các huyện, TP triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với thời 

tiết nguy hiểm. 

 - UBND huyện Văn Bàn, Bát Xát đã chỉ đạo các xã bị thiệt hại do thiên tai gây 

ra huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại dọn dẹp, vệ sinh và sửa 

chữa khắc phục nhà ở, trường học, trụ sở UBND bị ảnh hưởng để đảm bảo nơi ở và 

tổ chức khai giảng năm học mới đúng kế hoạch. Hiện tại những hộ dân bị tốc mái 

nhẹ <30% cơ bản đã khắc phục xong; các cơ quan chuyên môn tiếp tục thống kê, 

xác định mức độ thiệt hại. 

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lào Cai tổng hợp, 

báo cáo./.  
 

Nơi nhận: 
- VP Ban chỉ đạo TW về PCTT; 

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCH PCTT và TKCN tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh; Báo Lào Cai; 

- Lưu VT. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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