
UBND TỈNH YÊN BÁI 

BAN CHỈ HUY PCTT-TKCN 

 

Số: 61/BC-BCH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Bái, ngày 15 tháng 5 năm 2018 

BÁO CÁO NHANH 

Tình hình thiệt hại do mưa kèm theo dông lốc chiều tối ngày 14/5/2018  

trên địa bàn tỉnh Yên Bái 

 (tính đến 11h00 ngày 15/5/2018) 
 

 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT 

Do chịu ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam áp thấp phía tây kết hợp với hội 

tụ gió trên cao nên các khu vực trong tỉnh Yên Bái từ chiều tối và đêm qua có 

mưa rào, có nơi mưa vừa mưa to và dông. Trong cơn dông xảy ra lốc xoáy, sét 

đánh và gió giật mạnh gây thiệt hại đến tài sản và hoa màu của nhân dân các 

huyện Yên Bình, Trấn Yên, thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái.  

Lượng mưa từ 13h ngày 14 – 07h ngày 15/5 các khu vực: Nguyễn Phúc 

(TP Yên Bái): 35,0mm; Đồng Tâm (YP Yên Bái) 27,4mm; Bảo Ái: 24,0mm; 

Kiên Lao (Kiên Thành) 17,0mm; Tân Đồng 21,8mm; Cổ Phúc 28,2mm; Yên 

Bình 29,2mm.  

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ 

1. Tỉnh    

Ngay sau khi nhận được tin báo Tỉnh Uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ 

đạo đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết 

mưa, dông sét, để chủ động phòng, tránh, khắc phục hậu quả, ổn định đời sống 

và khôi phục sản xuất, tiếp tục theo dõi thống kê tình hình thiệt hại. 

2. Địa phương 

Triển khai khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, tổng hợp thống kê thiệt 

hại, giúp đỡ nhân dân dựng nhà tạm ổn định đời sống. 

III. TÌNH THIỆT HẠI: Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT-TKCN  

huyện Yên Bình, Trấn Yên, thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái tính đến thời 

điểm 11h00 giờ ngày 15/5/2018. 

1. Thiệt hại về người:  

- Người bị thương: 01 người (Dương Thị Oanh, sinh năm 1991 tại thôn 5, 

xã Việt Cường, huyện Trấn Yên do tấm lợp Proxi măng rơi). 

2. Thiệt hại về nhà ở: Nhà bị thiệt hại 98 nhà, trong đó:  

+ Nhà bị thiệt hại hoàn toàn trên 70%: 07 nhà (Trấn Yên 04 nhà; Yên 

Bình 03 nhà); 

+ Nhà bị tốc mái, hỏng mái trên 70%: 02 nhà ở Yên Bình; 

+ Nhà bị tốc mái, hỏng mái từ 30%-50%: 29 nhà (thành phố Yên Bái 20 

nhà; thị xã Nghĩa Lộ 9 nhà); 



+ Nhà bị tốc mái, hỏng mái dưới 30%: 60 nhà ở thành phố Yên Bái; 

Hiện tại các huyện, thành phố đang tiếp tục thống kê, đánh giá thiệt hại. 

3. Thiệt hại về nông nghiệp:  

- Trồng trọt: Thiệt hại, ảnh hưởng 40,77 ha lúa và ngô ở thành phố Yên 

Bái, trong đó: 

+ Diện tích lúa bị thiệt hại, ảnh hưởng:  36,77 ha (TP Yên Bái 11,0 ha; thị 

xã Nghĩa Lộ 25,77 ha); 

+ Diện tích ngô bị thiệt hại, ảnh hưởng: 4 ha; 

Ngoài ra nhiều diện tích lúa, hoa màu vụ đông xuân và diện tích cây lâm 

nghiệp bị đổ: Hiện các huyện đang thống kê 

4. Thiệt hại về các công trình công cộng: 

- Công trình giáo dục: điểm trường bị tốc mái hoàn toàn 1 dãy nhà lớp học 

01 điểm (Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên).  

- Trụ sở của Trung tâm Truyền thông và văn hóa thành phố Yên Bái bị hư 

hỏng và tốc mái gây ảnh hưởng đến công việc của Trung tâm 

- Khu vực Đền bà áo trắng thuộc tổ 3 phường Hợp Minh, tp Yên Bái bị cây 

đổ đè sập mái hiên lợp tôn của Đền. 

- Xảy ra 01 điểm sạt lở nhỏ (khoảng 20 m
3
) ảnh hưởng đến đường dân sinh 

tại khu vực tổ 3 phường Yên Thịnh, tp. Yên Bái. 

Ước tính thiệt hại khoảng 650 triệu đồng 

IV. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC THIÊN TAI 

Ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện Yên Bình, Trấn Yên, thành phố Yên 

Bái và các cơ quan chuyên môn liên quan đã trực tiếp xuống cơ sở để kiểm tra và 

động viên thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại đồng thời huy động lực lượng tại chỗ 

giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại khôi phục nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống. 

Trên đây là báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do mưa kèm theo dông lốc đêm 

ngày 14/5 trên địa bàn tỉnh Yên Bái tính đến 11h00 giờ ngày 15/5/2018 của Văn 

phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Yên Bái./. 
 

Nơi nhận: 

- Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT; 

- TT. Tỉnh uỷ; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- TT. UBND tỉnh ; 

- Trưởng, phó ban PCTT (b/c); 

- Lưu VPTT. 

TL.TRƯỞNG BAN                                                                      

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 
           

Phạm Quốc Hưng 

 


