
 

BAN CHỈ HUY PCTT-TKCN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC  

            Số:  08 /BC – VPTT Tuyên Quang, ngày 23 tháng 3 năm 2022         

 

 

BÁO CÁO NHANH 

Tình hình thiệt hại do mưa vừa, mưa to kèm giông lốc  

từ đêm ngày 22/3 rạng sáng 23/3/2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
 (Tính đến 10 giờ ngày 23/3/2022) 

 

   
 

I. Diễn biến:  

Đêm qua và sáng nay ngày 23/3 do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh 
áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m, các khu vực trong tỉnh đã có 
mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-80mm/12h. Có nơi có mưa rất to 
như: xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình: 131mm/12h, xã Sơn Phú huyện Na Hang: 
117mm/12h, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn: 143mm/12h, xã Kiến Thiết huyện 
Yên Sơn: 161mm/12h. 

II. Tình hình thiệt hại:  

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, Yên Sơn đến 
thời điểm 10h ngày 23/3/2022 ghi nhận xảy ra thiệt hại như sau: 

1. Thiệt hại về người: không 

2. Thiệt hại về nhà ở: 35 nhà 

- Nhà bị thiệt hại nặng từ 30-50%: 08 nhà tốc mái, hư hỏng (05 nhà xã Hòa 
Phú, 03 nhà xã Yên Nguyên huyện Chiêm Hóa) 

- Nhà bị thiệt hại < 30%: 27 nhà bị tốc mái, hư hỏng (17 nhà xã Hòa Phú; 10 
nhà xã Yên Nguyên huyện Chiêm Hóa) 

3. Thiệt hại về giao thông: 03 điểm ngập úng cục bộ (01 điểm tại tràn Bắc 
Cụp xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn; 02 điểm tuyến đường ĐT 188 qua địa phận 
xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn tại tràn qua suối tại 02 thôn Gà Luộc và An Lạc)  

4. Thiệt hại về nông nghiệp: 20 ha lúa bị ngập (10 ha xã Lang Quán; 10 ha 
xã Kiến Thiết huyện Yên Sơn) 

III. Công tác chỉ đạo khắc phục thiệt hại:  

Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, Yên Sơn đã chỉ đạo cán bộ chuyên 
môn, phụ trách xuống các xã bị thiệt hại nắm tình hình và thống kê thiệt hại, huy 
động lực lượng tại chỗ hỗ trợ các hộ có nhà bị tốc mái, hư hỏng; chỉ đạo hạt 
giao thông huyện cắm biển báo, cử người chốt trực tại các tràn qua suối đảm bảo 
an toàn người và phương tiện tham gia giao thông.  



  
 

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Tuyên Quang tiếp 
tục cập nhật tình hình thiệt hại và báo cáo theo quy định./. 

   CHÁNH VĂN PHÒNG  

Nơi nhận:  
- Ban chỉ đạo QG về PCTT; 

 Báo cáo 

 
- Văn phòng Tỉnh ủy;  
- Văn phòng HĐND tỉnh;  
- VP UBND tỉnh;   
- Lãnh đạo Sở;  
- Lưu VT, TL. Bùi Chí Thanh 
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