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BÁO CÁO 

Tổng hợp tình hình thiệt hại do cơn bão số 06 

 

1. Tình hình thiên tai 

Do ảnh hưởng của Cơn bão số 06 trên địa bàn huyện Đình Lập có xảy ra 

mưa vừa và mưa to, gây ra lũ trên các sông suối. Mưa lũ đã làm thiệt hại về cơ 

sở vật chất, gia súc, cây cối và hoa màu trên địa bàn huyện. 

2. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện ứng phó 

 Ngay khi nhận được thông tin về cơn bão số 05 và Siêu bão gần Biển 

Đông (cơn bão số 06), UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị triển khai xây dựng 

kế hoạch, phương án ứng phó.  

Ngày 14/8/2018 UBND huyện đã có Công văn số 795/UBND-NN về việc 

ứng phó diễn biến cơn bão số 5 và Siêu bão gần Biển Đông. 

- Các thành viên Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện trực tiếp xuống địa bàn 

được phân công phụ trách để kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống, ứng phó 

trước khi thiên tai xảy ra.  

 - UBND, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các xã, thị trấn: Cập nhật, bổ sung và 

hoàn chỉnh các Kế hoạch, Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn tại địa phương. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng để 

huy động ứng cứu.  

3. Tình hình thiệt hại 

- Về Giáo dục:  

+ Có 05 điểm trường  gồm 11 phòng học và phòng công vụ bị hư hỏng. 

- Về Giao thông: Trên các tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ đã xảy ra sạt lở 

ta luy âm, ta luy dương với khối lượng: 

+ Tuyến đường tỉnh, huyện, xã: 118 điểm sạt lở, trên 3.805 m
3
 đất đá, hư 

hỏng mặt đường 4.480m
3
. 

- Về Thủy lợi: có 03 công trình thủy lợi bị hư hỏng với tổng chiều dài 

mương bị sạt lở 60m. 

- Ngoài ra còn một số diện tích lúa và hoa màu bị ảnh hưởng. 

- Ước tổng thiệt hại khoảng 2.065 triệu đồng. 

(Chi tiết thiệt hại như biểu kèm theo) 

 4. Phương án khắc phục 

- Các thiệt hại giao thông: Thực hiện đảm bảo giao thông tạm thời bằng 

dọn dẹp đất đá lấp mặt đường để thông xe tạm thời. Đồng thời làm rào chắn, đặt 

biển cảnh báo. 

- Các thiệt hại về lúa và hoa màu bị ngập đã được các hộ thực hiện khơi 

thông đồng ruộng và chăm sóc ngay sau khi nước rút. 
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 5. Kiến nghị: Đề nghị cơ quan cấp trên xem xét hỗ trợ kinh phí để khắc 

phục các tuyến đường giao thông, các điểm trường, các công trình thủy lợi bị bư 

hỏng. 

 Trên đây là Báo cáo của Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Đình Lập về 

tình hình thiệt hại cơn bão số 06 trên địa bàn huyện Đình Lập./. 

 

Nơi nhận:                                           
- Ban chỉ huy PCTT tỉnh;                                                                   
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT;  
- Phòng Lao động, TBXH và Dân tộc; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 
- Hội chữ thập đỏ; 

- Lưu: VT. 
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