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BÁO CÁO NHANH 

Tình hình thiệt hại do mưa to kèm lốc xoáy chiều ngày 31/8/2022  

trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái  

 (tính đến 11h00 ngày 01/9/2022) 
 

 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT 

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao 1500m đang 
hình thành trên khu vực Bắc Bộ, nên vào lúc 15h00’ ngày 31/8/2022 các khu vực 
trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có mưa to kèm theo lốc xoáy.  

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ 

1. Tỉnh    

- Ngày 31/8/2022 Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
tỉnh đã gửi Văn bản số 68/BCH-PCTT về việc chủ động ứng phó mưa dông trên 
khu vực tỉnh Yên Bái 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. 

III. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI:  

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm 
cứu nạn thị xã Nghĩa Lộ. 

1. Thiệt hại về người: Không có. 

2. Thiệt hại về nhà cửa: 43 nhà bị tốc mái, trong đó: 

- Nhà bị hư hỏng mái từ 30-50%: 01 nhà ở xã Nghĩa An; 

- Nhà bị hư hỏng mái dưới 30%: 42 nhà (phường Cầu Thia 16 nhà; Phù 

Nham 13 nhà, Nghĩa Lợi 11 nhà, Nghĩa Phúc 2 nhà). 

3. Thiệt hại về nông nghiệp:  

a) Trồng trọt:  

- Diện tích ngô bị đổ dưới 30%: 1.900 m2 ở xã Nghĩa Lợi. 
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4. Thiệt hại khác: Một gara ô tô bằng khung sắt, mái lợp tôn bị sập đổ hoàn 

toàn ở xã Phù Nham. 

Ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng 

IV. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC THIÊN TAI 

Ngay sau khi nhận được thông báo đối với hộ gia đình có nhà bị tốc mái: 
Ban chỉ huy PCTT-TKCN thị xã Nghĩa Lộ cùng với chính quyền địa phương đã 
xuống kiểm tra mức độ ảnh hưởng; đồng thời huy động lực lượng và giúp đỡ các 
hộ gia đình lợp lại nhà, khắc phục hậu quả.  

Ban chỉ huy PCTT-TKCN thị xã 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 mưa to kèm theo lốc xoáy 
trên địa bàn tỉnh Yên Bái tính đến 11h00 giờ ngày 01/9/2022 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 

 


