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BÁO CÁO NHANH 

Tình hình thiệt hại do mưa dông từ ngày 01-02/10/2022 

trên địa bàn tỉnh Yên Bái  

 (tính đến 11h00 ngày 02/10/2022) 
 

 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT 

Do ảnh hưởng của rìa phía Nam lưỡi áp cao lục địa có cường độ yếu kết 

hợp với hội tụ gió Đông Nam phát triển từ mực 1500-5000m, nên từ đêm qua đến 

sáng sớm nay (02/10) các khu vực trong tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa, mưa vừa, 

có nơi mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 30 – 50mm, một số nơi 

cao hơn: Kiên Lao (Trấn Yên) 110,0mm; Hồng Ca 104,0mm; Chấn Thịnh 

103,6mm; Nậm Có 108,4mm; Làng Cang (Văn Yên ) 90,0mm; Mậu A 88,8mm; 

Việt Cường 88,0mm. 

Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đang lên chậm, lúc 7h ngày 02/10 là 

28,38m (dưới BĐ I là 1,62m); trên sông Ngòi Thia mực nước đang lên nhanh, lúc 

7h ngày 02/10 là 41,98m (dưới BĐ I là 2,52m). 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ 

1. Tỉnh    

- Ngày 20/9/2022 Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh đã ban hành Văn bản số 75/BCH-PCTT ngày 20/9/2022 về việc chủ động 

phòng ngừa, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022. 

- Ngày 30/9/2022 Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh đã ban hành Văn bản số 80/BCH-PCTT về việc chủ động ứng phó mưa dông 

trên khu vực tỉnh Yên Bái gửi cho các 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. 
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- 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 huyện Văn Yên và huyện Văn Chấn. 

1. Thiệt hại về người:   

Người bị chết:  01 người chết do bị lũ cuốn trôi (Hoàng Văn Đới, thôn 

Hải Tâm, xã Nghĩa Tâm, sinh ngày 01/01/1958, dân tộc kinh. Nguyên nhân: 

Khoảng 5h sáng ngày 02/10/2022, khi đi qua khe suối thôn  Hải Tâm xã Nghĩa 

Tâm bị lũ cuốn trôi, đến khoảng 6h cùng ngày đã tìm thấy thi thể tại thôn Phào 

xã Nghĩa Tâm). 

2. Thiệt hại về nhà cửa: Tổng số 15 nhà, trong đó:   

- Nhà bị tốc mái: 02 nhà ở xã Đại Sơn, huyện Văn Yên 

- Nhà bị sạt lở taluy, ảnh hưởng: 13 nhà (Văn Chấn 05 nhà, Văn Yên 08 nhà). 

3. Thiệt hại về nông nghiệp ở huyện Văn Yên:  

a) Diện tích nông, lâm nghiệp bị thiệt hại: 

- Diện tích lúa bị ảnh hưởng, thiệt hại: 2,17 ha (Đông An 01 ha; Tân Hợp: 

0,7 ha; Phong Dụ Hạ: 0,47 ha). 

- Diện tích ngô đông bị ảnh hưởng, thiệt hại: 3,3 ha (An Thịnh: 3 ha; Tân 

Hợp 0,3 ha). 

- Diện tích quế bị sạt lở thiệt hại: 0,5 ha tại xã Đại Sơn. 

- Diện tích vườn ươm quế giống bị thiệt hại: 14 m2 tại xã Phong Dụ Hạ. 

b) Thiệt hại về gia cầm: 10 con vịt, tại xã Phong Dụ Hạ. 

c) Diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại: 0,07 ha, tại xã Phong Dụ Hạ. 

4. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng:  

a) Công trình giao thông:  
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*) Huyện Văn Chấn: 

- Tỉnh lộ 173 đoạn Chấn Thịnh đi Đại Lịch (tại thôn Bằng là) ngập cầu tràn 

đến  11h ngày 02/10 các phương tiện đã lưu thông được. 

- Sạt lở một số tuyến đường giao thông liên thôn, bản tại các xã: Chấn 

Thịnh, Sơn Lương, Sùng Đô. 

- Trôi 01 cầu phao tại xã An Lương  (nhóm đá đen- thôn khe trầu) 

*) Huyện Văn Yên 

- Sạt lở taluy dương đường tại xã Yên Phú, khối lượng đất sạt lở khoảng 

1000 m3. 

- Sạt lở taluy dương đường thôn Lắc Mường xã Phong Dụ Hạ, khối lượng 

đất đá sạt lở 300 m3.  

b) Công trình thủy lợi:  Hư hỏng 03 phai (Phai thơ, phai ho, phai nà hơn) 

xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên. 

c) Công trình văn hóa: 

- Sạt lở taluy dương nhà Văn hóa cộng đồng Ủy ban nhân dân xã Mỏ 

Vàng, huyện Văn Yên khối lượng sạt lở 1000 m3. 

Ước tính thiệt hại khoảng 700 triệu đồng 

IV. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC THIÊN TAI 

Ngay sau khi nhận được tin báo của địa phương bị thiệt hại, Ban Chỉ huy 

Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT 

và TKCN các xã, thị trấn xuống tìm kiếm, thăm hỏi, động viên gia đình, tổ chức 

tang lễ và hỗ trợ theo Nghị quyết số 60/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021. Đồng 

thời kiểm tra, thống kê thiệt hại và huy động các lực lượng tại chỗ khẩn trương 

khắc phục thiệt hại (làm rào chắn và thông báo cho nhân dân ko đi lại qua những 

đoạn đường bị sạt lở), để đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân.  

Duy trì công tác trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh 

báo về mưa lớn, lũ, lũ quét và sạt lở đất; thông tin kịp thời đến tận các thôn, bản 

để chính quyền, người dân biết, chủ động phòng tránh; tổ chức kiểm tra, rà soát 

những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các hộ dân nằm trong khu 

vực nguy cơ sạt lở đất ảnh hưởng đến nhà ở, đồng thời sẵn sàng các phương án 
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ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống 

xảy ra. 

Ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện chỉ đạo Ban chỉ huy các xã, thị trấn 

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 lũ trên địa bàn tỉnh 

Yên Bái tính đến 11h00 giờ ngày 02/10/2022 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 

 


