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BÁO CÁO NHANH 

Tình hình thiệt hại do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 03 

từ đêm ngày 25/8 đến ngày 26/8/2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái  

 (tính đến 09h00 ngày 26/8/2022) 
 

 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT 

1. Tình hình thời tiết  

Do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp (suy yếu từ bão số 3), nên đêm qua và 

sáng sớm nay, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất 

to kèm dông và lốc xoáy. Lượng mưa từ 19h00 ngày 25/8 đến 09h00 ngày 26/8 

phổ biến 40 - 70mm; một số nơi cao hơn: Yên Bình 127,4mm; Việt Cường 

110mm; Cổ Phúc 104,6mm; Đồng Tâm (TP Yên Bái) 100,2mm; Phình Hồ 

92,6mm; Suối Giàng 90,6mm... 

2. Thủy văn  

- Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đang dao động theo xu thế lên, lúc 

07h ngày 26/8 là 26,92m (dưới BĐ1: 3,08m); Trên sông Ngòi Thia mực đang lên 

nhanh, lúc 07h ngày 26/8 là 41,59m (dưới BĐ1 là 2,91m). 

- Cảnh báo: Từ hôm nay (26/8) đến ngày 27/8, trên các sông suối trong tỉnh 

Yên Bái khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 - 4m. Mực nước 

đỉnh lũ trên các sông  khả năng lên mức BĐ1 – BĐ2.  

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ 

1. Tỉnh    

- Ngày 24/8/2022 Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn tỉnh đã gửi Công điện số 05/CĐ-BCH về việc chủ động ứng phó với bão số 

03 và mưa lũ sau bão cho thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để chủ động 

phòng, tránh. 

- Chỉ đạo các địa phương theo dõi thời tiết, thực hiện các phương án theo 

kế hoạch và phương án đã duyệt để ứng phó khi tình huống xảy ra. 

2. Địa phương 

Đã chủ động, thành lập các đoàn công tác xuống địa bàn để chỉ đạo, triển 

khai các biện pháp khắc phục hậu quả do thiên tai; tổng hợp thống kê thiệt hại. 
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III. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI:  

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm 
cứu nạn các huyện Văn Chấn và Văn Yên như sau: 

1. Thiệt hại về người: Không có. 

2. Thiệt hại về nhà cửa: 05 nhà, trong đó: 

- Nhà bị sạt lở taluy hư hỏng: 01 nhà ở huyện Văn Yên. 

- Nhà bị tốc mái từ 50%-70% diện tích mái: 01 nhà ở huyện Văn Chấn. 

- Nhà bị tốc mái từ 30%-50% diện tích mái: 02 nhà ở huyện Văn Chấn. 

- Nhà bị tốc mái dưới 30% diện tích mái: 01 nhà ở huyện Văn Yên. 

3. Thiệt hại về nông nghiệp:  

- Diện tích lúa bị thiệt hại: 0,06 ha ở huyện Văn Chấn. 

- Diện tích ngô bị thiệt hại: 0,2 ha ở huyện Văn Chấn. 

4. Thiệt hại về công nghiệp: 

- Tốc mái nhà xưởng của 02 doanh nghiệp tư nhân với 30 tấm proximăng ở 
huyện Văn Chấn. 

Ước tính thiệt hại khoảng 50 triệu đồng 

IV. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC THIÊN TAI 

Ngay sau khi nhận được thông tin thiệt hại Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện 
Văn Chấn và Văn Yên cùng với chính quyền địa phương xuống kiểm tra mức độ 
ảnh hưởng; đồng thời huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân nhân khắc phục hậu 
quả sau mưa bão. Đối với hộ gia đình có nhà bị sạt lở taluy, Uỷ ban nhân dân xã 
Đại Sơn, huyện Văn Yên đã khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ hộ gia 
đình di dời người và tài sản đến nơi ở tạm thời. 

Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT-TKCN các xã 
tiếp tục rà soát thống kê thiệt hại, theo dõi diễn biến thời tiết, giữ liên lạc 24/24 
giờ, kịp thời báo cáo khi có thiệt hại xảy ra. 

Trên đây là báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do ảnh hưởng hoàn lưu bão 
số 03 từ đêm ngày 25/8 đến ngày 26/8/2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái tính đến 
09h00 giờ ngày 26/8/2022 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN 
tỉnh Yên Bái./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT; 

- TT. Tỉnh uỷ; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- TT. UBND tỉnh ; 

- Trưởng, Phó Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tnh; 

- Lưu VPTT. 

TL.TRƯỞNG BAN                                                                      

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 
           

 

Phạm Quốc Hưng 

 


