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UBND  HUYỆN ĐÌNH LẬP 

BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

 

Số: 462  /BC-PCTT 

 
Đình Lập, ngày 08 tháng 8  năm 2019 

 

 

BÁO CÁO  

Sơ bộ tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 

 (từ ngày 31/7/2019  đến ngày  04/8/2019) 

 trên địa bàn huyện Đình Lập 

 

Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Đình Lập báo cáo nhanh tình hình thiệt lại 

do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây  mưa lớn kéo dài trên địa bàn huyện như sau: 

1. Về công tác chỉ đạo: 

Thực hiện Công điện số 08/CĐ-TWPCTT hồi 14 giờ 00 ngày 31 tháng 7 

năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai - Uỷ ban Quốc 

gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Công văn số 31/CV-PCTT ngày 

30/7/2019 của Văn phòng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh Lạng Sơn về việc ứng phó với ATNĐ. 

UBND huyện Đình Lập đã ban hành Công văn số 813/UBND-NN ngày 

31/7/2019 Về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 3. Đã chỉ đạo các cơ quan, 

UBND các xã, thị trấn theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, bão; thường xuyên thông 

tin, cảnh báo kịp thời, đầy đủ để chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó; tổ 

chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ 

huy PCTT và TKCN huyện. 

2. Về tình hình thiệt hại sơ bộ do Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các xã, 

thị trấn báo cáo nhanh ( tính đến thời điểm báo cáo): 

a) Thiệt hại về người:  

- Số người chết, mất tích: Không có 

- Số người bị thương: Không có. 

b) Thiệt hại về lúa và hoa màu, cây ăn quả, cây giống lâm nghiệp 

- Diện tích lúa bị lũ quét : 3,53 ha ( tại xã Bính Xá). 

- Diện tích Ngô bị lũ quét: 2,23 ha ( tại xã Bính Xá). 

- Diện tích hoa màu bị ngập úng: 0,5 ha ( tại thị trấn Nông Trường Thái Bình). 

- Diện tích cây lâm nghiệp: 5,2 ha. ( Cây Keo tại xã Bắc Lãng bị đổ, gãy không 

khôi phục được). 

c) Thiệt hại về gia súc và gia cầm: Không có thiệt hại. 

d) Thuỷ sản bị thiệt hại: Không có thiệt hại. 
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đ) Thiệt hại về giao thông:  

Khối lượng đất, đá  sạt lở ước tính:  677 m
3 
 (Thị trấn Nông trường : 597 m

3 
,  xã 

Bính Xá: 80 m
3 
). Trong đó: đường thôn: 592 m

3 
 , QL 31: 85 m

3 
 . 

e, Thiệt hại về công nghiệp: 

Có 01 cột điện bị đổ ( Tại thị trấn Nông trường  Thái Bình). 

Trên đây là báo cáo sơ bộ của Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Đình Lập 

về tình hình thiệt hại cơn do bão số 3 gây ra trên địa bàn huyện./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                 
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;                              
- Sở Nông nghiệp  và PTNT; 

- CT, các PCT UBND huyện;           (eOffice) 

- CVP HĐND&UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nông Minh Cát 
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