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BÁO CÁO
Tổng hợp tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của cơn mưa ngày
10/5/2022 trên địa bàn huyện Đình Lập
Kính gửi:
- UBND tỉnh Lạng Sơn;
- Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai
và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.
Thực hiện Công văn số 547/UBND-KT ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về việc tập trung, khẩn trương khắc phục hậu quả do dông lốc, mưa
lớn gây ra; UBND huyện Đình Lập báo cáo về tình hình thiệt hại do cơn mưa
ngày 10/5/2022 như sau:
1. Tình hình thiên tai
Do ảnh hưởng cơn mưa ngày 10/5/2022 trên địa bàn huyện Đình Lập có
xảy ra mưa to (150mm), gây ra lũ trên các sông suối và làm thiệt hại về nhà cửa,
đường giao thông, cơ sở vật chất, cây cối, hoa màu... của người dân và nhà nước
trên địa bàn.
2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thành lập đoàn đi kiểm
tra các xã, thị trấn, tiến hành rà soát, thống kê, kiểm tra đánh giá mức độ thiệt
hại và chỉ đạo các lực lượng chức năng giúp đỡ các hộ dân bị ngập nhà, trong
vùng nguy cơ cao; canh gác tại các ngầm, cầu bị ngập để ngăn chặn người dân
không đi qua; chỉ đạo khắc phục kịp thời các điểm sạt lở đất trên các tuyến
đường.
3. Tình hình thiệt hại
3.1. Về người: Không có thiệt hại về người.
3.2. Thiệt hại về nhà ở: Có 12 nhà bị nước ngập, 08 nhà bị sạt lở đất sau
nhà ở thị trấn Đình Lập và xã Đình Lập.
3.3. Về Giao thông
- Hệ thống đường Quốc lộ, đường Tỉnh: Ảnh hưởng của cơn mưa lớn đã
gây sạt lở taluy dương, sạt lở taluy âm và lấp rãnh dọc trên tuyến Quốc lộ,
đường tỉnh, cụ thể: Sạt lở taluy dương: 29 vị trí, với tổng khối lượng khoảng
4.814 m3 đất. Sạt lở taluy âm 02 vị trí, lấp rãnh tại 05 vị trí với khối lượng
khoảng 45 m3 đất. Đã khắc phục và thông tuyến đường ngay trong buổi sáng
ngày 10/5/2022; đồng thời 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.
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- 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.43, ĐH.45, ĐH.49: Đã xảy
ra sạt lở ta luy dương, sạt lở taluy âm, xói phần hạ, thượng lưu cống, 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: 82 vị trí, với tổng khối lượng khoảng 10.284 m3;
+ Sạt lở taluy âm: 05 vị trí.
- Hệ thống đường xã: Khối lượng thiệt hại do đợt mưa có lưu lượng lớn
xảy ra trên 04 tuyến ĐX.400, ĐX.401, ĐX.408, ĐX.416: Đã xảy ra sạt lở ta luy
dương, sạt lở taluy âm, hiện tại UBND huyện đã chỉ đạo một số đơn vị quản lý
tuyến đường huyện thực hiện 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: 13 vị trí, với tổng khối lượng khoảng 2.311 m3;
+ Sạt lở taluy âm: 04 vị trí;
+ Hư hỏng 01 vị trí ngầm tràn.
3.4. Thiệt hại về Giáo dục: Trường PTDTBT THCS xã Kiên Mộc sạt lở
25m bờ kè vào cổng trường.
3.5. Thiệt hại về công trình xây dựng
3.5.1. Công trình Cứng hóa mặt đường ĐX401. Nà Nát - Khe Pặn Ngọn
(GĐ2), xã Châu Sơn:
- Trên tuyến phần mặt đường BTXM đã thi công từ lý trình Km1+400 đến
Km6+131.9 ổn định không gặp sự cố sau mưa.
- Phần móng đường tận dụng chưa được đổ lớp mặt đường BTXM từ
Km0+000 đến Km1+400 đã được xử lý kỹ thuật bù vênh, nhà thầu đã bù vênh
lớp cấp phối đá dăm nhưng sau mưa đã bị trôi đi và sói sâu hơn.
- Tại vị trí Km0+378.0 bị sói lở ta luy âm.
- Tại vị trí Km0+450.0 bị sạt lở ta luy dương kích thước 10m x 2m x2m=
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40m .
- Tại vị trí Km5+567 đến Km5+607 dài 40m bị sạt lở ta luy dương kích
thước 40m x 3m x 2m= 240m3.
- Mưa lớn kéo dài làm mực nước sông dâng cao đột ngột làm ngập và
cuốn trôi vật liệu tại bãi tập kết vật liệu, theo số liệu thống kê sơ bộ: xi măng
bịch 1 tấn là 60 bịch, cát vàng và đá 2x4 mỗi loại 300m3, 1 thùng trộn bê tông,
100 tấm ván khuôn thép.
3.5.2. Công trình Cứng hóa đường Châu Sơn - Khe Luồng (giai đoạn 2):
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Sói lở móng cấp phối đá dăm đoạn Km19+600 - Km20+100 (thiệt hại
3
50m móng CPĐ). Tổng thiệt hại ước tính khoảng 41 triệu đồng.
3.6. Thiệt hại về nông nghiệp
- Lúa: 33,8ha bị ngập.
- Hoa màu các loại: 100,6ha bị ngập.
* Ước tổng thiệt hại do mưa ngày 10/5/2022: 7.381 triệu đồng
(chi tiết như biểu kèm theo)
4. Phương án khắc phục
- Đối với các nhà bị thiệt hại đã huy động các lực lượng hỗ trợ gia đình di
chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.
- Các thiệt hại về giao thông, công trình xây dựng: đã chỉ đạo các đơn vị
thường xuyên trực đảm bảo giao thông trên các tuyến đường huyện và báo cáo
cụ thể, kịp thời về các thiệt hại và đã thực hiện các giải pháp khắc phục như sau:
+ Tại các vị trí sạt ta luy dương: 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, xụt đất mố cầu: đặt biển cảnh báo và thực hiện bảo
đảm giao thông tạm thời.
- Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị trực 24/24 giờ 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 24/24 giờ 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 đất đá sạt lở từ mái ta luy dương, từ sườn dốc xuống nền đường có nguy cơ
ách tắc giao thông; trồng cọc tiêu để cảnh báo, phân luồng giao thông tại các vị
trí sụt đất, rào chắn cảnh báo khu vực có công trình bị hư hỏng.
- 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.
5. Kiến nghị
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. Đề nghị cơ quan
cấp trên xem xét hỗ trợ kinh phí để khắc phục thiệt hại về giao thông trên tuyến
quốc lộ và các tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ.
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UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Ban Chỉ huy phòng, chống
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn xem xét, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Thành viên BCH PCTT và TKCN;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hà

