
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 514 /BC-UBND Đình Lập, ngày 03 tháng 9 năm 2019 

 

BÁO CÁO  

Tổng hợp tình hình thiệt hại do mưa bão số 4  

đối với giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Đình Lập 
 

  

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 năm 2019 đối với giao thông đường bộ 

trên địa bàn huyện Đình Lập đã làm sạt lở taluy âm, taluy dương, công trình trên 

một số tuyến đường bộ, đặc biệt là các tuyến ĐH.40, ĐH.41, ĐH.42, ĐH.46, 

ĐH.47, ĐH.48, ĐX.416, ĐX.432. Sau khi kiểm tra thực tế, trên cơ sở thiệt hại 

UBND huyện tổng hợp báo cáo như sau: 

1. Hệ thống đường huyện: 

Khối lượng thiệt hại do đợt mưa có lưu lượng lớn xảy ra trên 06 tuyến 

ĐH.40, ĐH.41, ĐH.42, ĐH.46, ĐH.47, ĐH.48: Đã xảy ra sạt lở taluy dương, hư 

hỏng mặt đường, hiện tại UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị quản lý tuyến 

đường hót đất sạt tạm thời, thu dọn mặt đường, cây đổ để đảm bảo giao thông, 

đảm bảo các tuyến đường được lưu thông thông suốt, cụ thể: 

- Sạt lở taluy dương: 27 vị trí, với tổng khối lượng khoảng 1.873,63 m
3
; 

- 21 vị trí hư hỏng mặt đường: 1.084,35m
3
; 

- 03 vị trí sạt lở taluy âm. 

- Không xảy ra thiệt hại về người; 

- Tổng thiệt hại ước tính khoảng 438,6 triệu đồng. 

(Khối lượng chi tiết có Phụ lục I kèm theo) 

2. Hệ thống đường xã: 

Khối lượng thiệt hại trên 02 tuyến đường xã ĐX.416 (Pò Háng – Khẩu 

Nua), ĐX.423 (Khu 1 – Nà Cà), cụ thể: 

- Sạt lở taluy dương: Có 02 vị trí, với tổng khối lượng khoảng 490,0m
3
; 

- Sạt lở taluy âm: 01 vị trí dài 40m. 

- Không xảy ra thiệt hại về người; 

- Tổng thiệt hại ước tính khoảng 86,06 triệu đồng. 

(Khối lượng chi tiết có Phụ lục II kèm theo) 

3. Phương án khắc phục sau bão:  

Hiện tại UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên trực đảm bảo 

giao thông và báo cáo cụ thể, kịp thời về các thiệt hại và đã thực hiện các giải 

pháp khắc phục như sau: 



 2 

- Tại các vị trí sạt taluy dương: Thực hiện đảm bảo giao thông tạm thời 

bằng dọn dẹp đất đá lấp mặt đường để thông xe tạm thời tối thiểu một làn xe. 

- Tại các vị trí sạt lở taluy âm làm rào chắn, đặt biển cảnh báo và thực 

hiện bảo đảm giao thông tạm thời. 

- Tại các vị trí xói mặt đường đắp lại bằng cấp phối, cuội sỏi đảm bảo 

giao thông, đặt biển cảnh báo và thực hiện bảo đảm giao thông tạm thời. 

- Theo dõi, đôn đốc chỉ đạo các đơn vị trực 24/24h để đảm bảo giao thông 

thông suốt sau mưa. 

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ, tuần kiểm viên tăng cường công 

tác tuần đường, tuần kiểm 24/24h kịp thời phát hiện các sự cố ảnh hưởng đến 

giao thông để xử lý kịp thời. 

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị huy động máy móc thiết bị thi công sẵn sàng 

ứng cứu khi sự cố xảy ra kịp thời xử lý các vị trí phát sinh. 

          - Thực hiện ngay các công việc đảm bảo giao thông bước 1, gồm: Hót dọn 

sạch sẽ đất đá sạt lở từ mái taluy dương, từ sườn dốc xuống nền đường; làm kè 

rọ đá, đắp lại nền đường tại các vị trí sạt lở taluy âm, có nguy cơ ách tắc giao 

thông; trồng cọc tiêu để cảnh báo, phân luồng giao thông tại các vị trí sạt lở 

taluy âm, rào chắn cảnh báo khu vực có công trình bị hư hỏng.  

- Do khối lượng lớn không thể sử dụng vốn sự nghiệp giao thông khắc 

phục, vượt quá khối lượng duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, UBND huyện 

thống kê khối lượng, trình UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải xem xét cho thực 

hiện đảm bảo giao thông bước 1. 

UBND huyện báo cáo UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn 

xem xét, chỉ đạo./.  

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c) ; 

- Sở Giao thông VT tỉnh (b/c);   (eOffice) 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 
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