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BÁO CÁO NHANH 

Tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của lốc xoáy từ 

đêm ngày 21/3 đến ngày 22/3/2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 

(tính đến 18h ngày 22/3/2023) 

 

I. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI 

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm 

thấp nên từ đêm ngày 21/3 đến ngày 22/3/2023 đã xảy ra lốc xoáy cục bộ làm 

sập, đổ và tốc mái một số nhà ở của người dân trên địa bàn huyện Văn Chấn và 

thị xã Nghĩa Lộ, cụ thể như sau: 

1. Thiệt hại về người: Không. 

2. Thiệt hại về nhà ở: 46 nhà, trong đó:  

- Nhà ở bị sập, đổ hoàn toàn: 02 nhà ở huyện Văn Chấn (Nậm Lành 01 

nhà, Tú Lệ 01 nhà); 

- Nhà bị hư hỏng nặng: 01 nhà xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn; 

- Nhà ở bị tốc mái, hỏng mái trên 70% diện tích mái: 07 nhà (Văn Chấn 

06 nhà ở xã Nậm Lành; Nghĩa Lộ 01 nhà ở xã Phúc Sơn); 

- Nhà ở bị tốc mái, hỏng mái từ 50% đến dưới 70% diện tích mái: 04 nhà 

xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn; 

- Nhà ở bị tốc mái, hỏng mái từ 30% đến dưới 50% diện tích mái: 12 nhà 

(Văn Chấn 10 nhà (Nậm Lành 8 nhà, Tú Lệ 1 nhà, Nậm Búng 1 nhà); Nghĩa Lộ 

02 nhà ở Phúc Sơn); 

- Nhà ở bị tốc mái, hỏng mái dưới 30% diện tích mái: 20 nhà ở huyện Văn 

Chấn (Nậm Lành 17 nhà, Nậm Búng 3 nhà). 

Ước thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. 

 II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO KHẮC PHỤC THIỆT HẠI 

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 Văn Chấn và thị xã Nghĩa 

Lộ đã chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp xã khẩn trương kiểm tra, 

thống kê thiệt hại và huy động các lực lượng tại chỗ khẩn trương khắc phục 
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thiệt hại 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; thông tin kịp thời đến tận các thôn, bản để chính quyền, người dân 

biết, chủ động phòng tránh. Đồng thời sẵn sàng các phương án ứng phó đảm 

bảo an toàn tính mạng và tài sản cùa người dân khi có tình huống xảy ra. 

Chỉ đạo Ban chỉ huy các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, 

theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời báo cáo khi có thiệt hại xảy ra. 

Trên đây là báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do lốc xoáy cục bộ gây ra 

trên địa bàn tỉnh Yên Bái tính đến 18h ngày 22/3/2023 của Văn phòng thường 

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

Nơi nhận: 

- Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT (BC); 

- TT. Tỉnh uỷ (BC); 

- TT. HĐND tỉnh (BC); 

- TT. UBND tỉnh (BC); 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Yên Bái; 

- Lưu: VT, PCTT. 

TL. TRƯỞNG BAN 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Hưng 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 


