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Độc lập- Tự do -Hạnh phúc

BÁO CÁO
Tình hình thiệt hại do mưa vừa, mưa to ngày 17/6 và ngày 24/6/2019
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
I. Diễn biến
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực
5000m nên các khu vực trong tỉnh có mưa vừa đến mưa to vào ngày 17/6 và
ngày 24/6/2019 cụ thể:
- Đêm ngày 17 rạng sáng 18/6 lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi mưa
rất to như: Minh Quang (Chiêm Hóa): 70mm; Lăng Can (Lâm Bình): 83mm.
- Đêm ngày 23/6 rạng sáng ngày 24/6 lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, một
số nơi có mưa rất to như xã Kỳ Lâm (Sơn Dương): 105mm; xã Hoàng Khai (Yên
Sơn): 103mm.
II. Tình hình thiệt hại
Theo báo cáo UBND huyện Lâm Bình, Sơn Dương tình hình thiệt hại như sau:
1. Thiệt hại về người: Không.
2. Thiệt hại về nhà cửa, tài sản: 22 nhà trong đó:
- Nhà bị thiệt hại từ 30 – 50%: 19 nhà ở bị ngập nước, bùn đất trôi vào nhà
làm hư hỏng, cuốn trôi tài sản trong nhà (huyện Lâm Bình: xã Lăng Can 17 nhà,
xã XuânLập: 01 nhà; huyện Sơn Dương: xã Hồng Lạc 01 nhà)
- Nhà bị thiệt hại < 30%: 03 nhà (xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương)
3. Thiệt hại về sản xuất nông lâm nghiệp:
- Số lượng mạ bị ngập: 1191,5 kg (huyện Lâm Bình: 791,5 kg bao gồm xã
Lăng Can: 600kg, xã Hồng Quang: 112,5 kg, xã Xuân Lập: 7 kg, xã Thổ Bình:
12 kg; huyện Sơn Dương: 400 kg bao gồm xã Hồng Lạc 180 kg, xã Cấp Tiến
120kg, thị trấn Sơn Dương: 100kg)
- Diện tích lúa mới cấy bị ngập: 37,3 ha (huyện Lâm Bình:30,71 ha bao
gồm: xã Hồng Quang 5,54 ha, xã Thổ Bình: 25,18 ha; huyện Sơn Dương: 6,6 ha
bao gồm: xã Hồng Lạc: 1,6 ha, xã Cấp Tiến: 2 ha; thị trấn Sơn Dương: 3ha).
- Diện tích lúa gieo xạ bị ngập: 50,5 ha (huyện Sơn Dương: xã Hồng Lạc:
50 ha, xã Thượng Ấm: 0,5 ha)
- Diện tích ruộng bị bóc trôi lớp đất màu: 1,92 ha tại xã (huyện Lâm Bình).

- Diện tích ruộng bị sạt lở: 735 m2 (huyện Lâm Bình)
- Diện tích ngô, hoa màu bị ngập: 20,4 ha (xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương:
18 ha, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình: 2,4ha)
- Diện tích mía bị ngập: 8ha (xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương)
4. Thiệt hại về giáo dục: 02 điểm trường bị ảnh hưởng (trường tiểu học xã
Xuân Lập, huyện Lâm Bình bị ngập, bùn đất trôi vào lớp học; trường tiểu học xã
Cấp Tiến, huyện Sơn Dương bị đổ tường rào)
5. Thiệt hại về giao thông:
- 01 cầu dân sinh bị cuốn trôi (xã Lăng Can, huyện Lâm Bình)
- 01 cống qua đường bê tông bị sập 3m (xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương)
6. Thiệt hại về thủy lợi: 110m kênh mương bị hư hỏng (xã Thổ Bình, huyện
Lâm Bình)
III. Công tác khắc phục thiệt hại:
Ngay sau khi thiên tai xảy ra UBND huyện Lâm Bình, Sơn Dương đã chỉ
đạo Uỷ ban nhân dân các xã tập trung huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ hộ gia
đình, trường học khắc phục hậu quả nhà ở, lớp học; Chỉ đạo UBND xã, cán bộ
khuyến nông phụ trách địa bàn hướng dẫn nhân dân khắc phục; đối với những
diện tích đã gieo trồng bị thiệt hại nhanh chóng thực hiện trồng, cấy bổ sung
hoặc chuyển loại cây trồng mới phù hợp với thời vụ.
Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Tuyên Quang trân
trọng báo cáo./.
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nơi nhận :
- Ban chỉ đạo TW về PCTT;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TL.
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