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BÁO CÁO NHANH 

Tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lớn 

sáng nay ngày 10/5/2022 

 

Báo cáo nhanh kết quả tổng hợp công tác chỉ đạo của UBND huyện trong 

công tác ứng phó với mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở ngày 10/5/2022 tính đến 15 giờ 

ngày 11/5/2022. 

I . Công tác chỉ đạo tổ chức triển khai công tác phòng chống lũ 

Khi mưa lớn sảy ra vảo sáng ngày 10/5/2022, ngay trong buổi sáng UBND 

huyện đã tổ chức họp khẩn cấp triển khai các nhiệm vụ phòng chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn, chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai ngay các biện pháp phòng 

chống thiên tai với phương trâm 4 tại chỗ.  

- Thành lập 03 đoàn công tác để trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo công tác cứu 

nạn cứu hộ, di dời tài sản giúp dân: 

+ Đoàn 01 do Đ/c Bí thư Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ cứu 

nạm tại khu vực Khu Thống Nhất II thị trấn Đòng Mỏ; 

+ Đoàn 02 do Đ/c Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo công tác cứu 

nạn cứu hộ tại khu vực khu Hòa Bình II, thị trấn Đồng Mỏ; 

+ Đoàn 03 do Đ/c Phó chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo xử lý bùn 

đất đá trôi ở khu vực Khu đèo bén, chỉ đạo san lấp để lưu thông tuyến đường 279 

đèo bén; 

+ Chỉ đạo các Đ/c Ủy biên ban thường vụ, Ủy viên ban chấp hành đảng bộ 

huyện chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tại các xã được 

phân công phụ trách. 

- Đến Chiều ngày 10.5.2022 UBND huyện tiếp tục thành lập 03 đoàn công 

tác trực tiếp xuống các xã, thị trấn chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và 

TKCN: 

+ Đoàn 01 do Đ/c Bí thư huyện ủy trực tiếp chỉ đạo các xã vùng dọc đường 

quốc lộ 1; 

+ Đoàn 02 do Đ/c Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo các xã trong 

đèo, vùng núi đá; 

+ Đoàn 03 do Đ/c Phó chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo các xã vùng 

núi đất. 
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Ngày 11/5/2022 UBND huyện tiếp tục thành lập 03 đoàn công tác trực tiếp 

xuống các xã, thị trấn chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và TKCN, tham hỏi 

các hội bị thiệt hại do sập nhà hoàn toàn và trao cac xuất quà cứu trợ. 

- Về huy động lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn: 

+ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; 

+ Trung đoàn 141 – sư đoàn 3; 

+ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; 

+ Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Công an huyện; 

+ Công an; dân quân và nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

II. Tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra 

1. Thiệt hại về người: chưa có; 

Các lực lượng tiến hành giải cứu di dời được 28 người dân bị mắc kẹt 

trong dòng nước lũ; 

2. Thiệt hại về nhà cửa: 

- Sập hoàn toàn: 13 căn; 

- Ngập úng, sạt lở: 1.315 căn; 

- Các hộ dân bị ảnh hưởng buộc phải di dời: 109 hộ. 

3. Sạt lở đất đá 837 m3 . 

4. Đổ tường rào: 1460 m. 

5. Giao thông 

- Trên 60 điểm sạt lở, trong đó: Quốc lộ 279 sạt lở dài khoảng 2,5 km; 

- Khối lượng sạt lở khoảng 800 m3; 

- Cầu dân sinh bị cuốn trôi hoặc sập nhịp cầu: 08 cầu, trong đó: (Vân 

Thủy 02, Bắc Thủy 01, Nhân lý 01, Quan Sơn 04) 

- Sạt lở đường dẫn lên cầu: 06 cầu; 

- Ngập cầu, đường dân sinh trên 30 điểm; 

- Cuốn trôi 01 đoạt đường sắt dài 30m, thôn Hòa Mục xã Mai Sao 

6. Hệ thống điện 

- Làm đổ, gẫy 42 cột điện trung thế, hạ thế; 

- Hỏng 02 Trạm biến áp;  (xã Vân An và Nhân Lý). 

7. Thủy lợi: Ngập 05 Trạm bơm (Trạm bơm Đồng Đĩnh; Quán Thanh; 

Quán Bàu I; Quán Bầu II; Làng Cóc ngập vào nhà máy. Duy nhất Trạm 

Quán Thanh chạy đc hết máy, còn lại các trạm mỗi trạm kịp chạy 01 

máy). 
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8. Các diện tích dọc bờ sông thương và các sông suối vùng dọc đường 

quốc lộ và núi đất bị ngập và cuốn trôi, tổng thiệt hại về hoa màu ước sơ 

bộ: khoảng 2.022,1 ha trong đó: Ngô 251 ha; thuốc lá 207 ha; Ớt 150 

ha; lúa 96 ha; các loại cây trồng khác 109 ha; lạc 29,8 ha). Ước khoảng 

30% diện tích bị vùi lấp thiệt hại hoàn toàn.  

9. Thiệt hại gia súc, gia cầm: 

- Lợn: 25 con. 

- Thỏ: 6.200 con 

- Ngựa 01 con 

- Gà 1.112 con. 

Khi mưa lớn sảy ra nước lũ đã làm chia cắt các thôn, xã trong khoảng thời 

gian dài, làm mất điện trên diện rộng, thông tin liên lạc bị gián đoạn. Ước tính 

tổng thiện hại do đợt mưa lũ gây ra trên 170 tỷ đồng. Đến nay các xã, thị trấn 

đang tiếp tục rà soát thống kê tình hình thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả do 

mưa lũ gây ra. 

Trên đây là báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lớn 

gây ra trên địa bàn huyện của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Chi Lăng./.  

 
Nợi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Các sở: NN&PTNT, TN và MT, GTVT, 

LĐTBXH;  

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; 

- VP TT BCH PCTT tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- TT BCH PCTT huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Các thành viên BCH PCTT và TKCN huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT NN. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vi Nông Trường 
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