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BÁO CÁO NHANH 

Tổng hợp thiệt hại do thiên tai từ ngày 23/5/2022 đến ngày 26/5/2022  

 trên địa bàn huyện Tủa Chùa 

 

 

Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 26/5/2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa xảy 

ra mưa to kèm giông sét, lũ, sạt lở đất. Qua tổng hợp báo cáo nhanh của các xã, 

thị trấn, các thành viên Ban Chỉ huy huyện, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện 

Tủa Chùa báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai trên địa bàn huyện như sau: 

I. Tình hình thiệt hại: Ước tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn 

huyện từ ngày 23/5/2022 đến ngày 26/5/2022 là  1.306,5 triệu đồng, cụ thể: 

1. Thiệt hại về nhà cửa: Có 03 hộ dân tại các xã Trung Thu, Huổi Só, Tả 

Sìn Thàng phải di dời nhà ở khẩn cấp do nguy cơ sạt lở đất. Ước giá trị thiệt hại 

khoảng 300 triệu đồng. 

2. Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp: Có 3,5 ha ngô nương bị gãy đổ, 

dập nát. Ước giá trị thiệt hại khoảng 6,5 triệu đồng. 

3. Thiệt hại về giao thông: Sạt lở đất đá gây vùi lấp, sụt lún làm hư hỏng, 

ách tắc các tuyến đường giao thông liên xã trong huyện. Ước giá trị thiệt hại 

khoảng 1.000 triệu đồng, cụ thể: 

+ Tuyến đường từ trung tâm xã Huổi Só xuống sông Đà có 03 điểm bị lún 

khoảng 0,4m làm đứt gãy nền đường với tổng chiều dài khoảng 40m.  

+ Tuyến đường từ trung tâm xã Trung Thu đi thôn Háng Cu Tâu có 01 điểm sạt 

lở đất đá bên taluy dương với chiều dài khoảng 7m gây ách tắc giao thông hoàn toàn 

các phương tiện không thể lưu thông qua được. Tổng khối lượng sạt lở khoảng 300m3. 

+ Tuyến đường bê tông thôn Páo Tỉnh Làng 1 - thôn Páo Tỉnh Làng 2, có 

01 điểm sạt lở taluy dương với khối lượng đất, đá có chiều dài khoảng 13m; 

Tuyến đường bê tông thôn Háng Sùa giáp ranh thôn Páo Tỉnh Làng 1 sạt lở tà 

luy dương với chiều dài khoảng 20m gây khó khăn cho việc đi lại cho người và 

các phương tiện tham gia giao thông. Tổng khối lượng sạt lở khoảng 1.500m3. 

+ Tuyến đường Đèo Gió - Vàng Chua xã Sính Phình có 01 điểm sạt lở 

đất, đá taluy dương tại Km1+675-Km1+730, đã tiến hành xử lý hót sạt nhưng 

vẫn bị sạt tiếp do lượng mưa lớn và xảy ra trên nhiều ngày liên tiếp gây ách tắc 

giao thông hoàn toàn, các phương tiện không thể lưu thông qua được. Tổng khối 

lượng sạt lở khoảng 4.500m3. 

+ Tuyến đường Đèo Gió - Bản Phô có 01 điểm sạt lở tại thôn Trung 

Phàng Khổ gây ách tắc giao thông hoàn toàn, các phương tiện không thể lưu 

thông qua được. Tổng khối lượng sạt lở khoảng 2.000m3. 



+ Tuyến đường Vàng Chua - Bản Phô có 01 điểm sạt lở tại thôn Pô Ca 

Dao gây ách tắc giao thông hoàn toàn các phương tiện không thể lưu thông qua 

được, đang tiến hành xử lý hót sạt nhưng khối lượng bên taluy dương vẫn đang 

tiếp tục bị sạt tiếp theo khung trượt do lượng mưa lớn và xảy ra trên nhiều ngày 

liên tiếp gây ách tắc giao thông hoàn toàn, các phương tiện không thể lưu thông 

qua được. Tổng khối lượng sạt lở khoảng 2.300m3. 

II. Công tác khắc phục hậu quả 

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện đã chỉ 

đạo các thành viên Ban Chỉ đạo huyện, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các xã, thị 

trấn khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống theo kế hoạch đề ra, tiến 

hành rà soát, kiểm tra xác minh cụ thể, chính xác tình hình thiệt hại; đồng thời 

giao cho các địa phương huy động các lực lượng, tuyên truyền vận động nhân 

dân khẩn trương, chủ động sửa chữa nhà cửa sớm ổn định đời sống, sản xuất. 

- Đối với diện tích sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng, thiệt hại huyện đã 

tuyên truyền, vận động nhân dân trồng dặm bổ sung và tích cực tập trung chăm sóc. 

- Hiện đang hoàn thiện thủ tục để phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho 03 hộ dân 

tại 03 xã Trung Thu, Tả Sìn Thàng, Huổi Só phải di dời nhà ở khẩn cấp do nguy 

cơ sạt lở đất. 

- Đối với các tuyến giao thông bị tắc, huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng, UBND các xã phối hợp với doanh nghiệp tiến hành thi công tạm thời 

khơi thông ách tắc, đảm bảo giao thông đi lại cho nhân dân.  

III. Đề xuất, kiến nghị 

- Đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh nghiên cứu, tham mưu cấp có 

thẩm quyền ban hành quy định hỗ trợ đối với các trường hợp bị ảnh hưởng trực 

tiếp do thiên tai xảy ra trên địa bàn huyện. 

- Kinh phí dự kiến để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra lớn (khoảng 

1.306,5 triệu đồng) vượt quá khả năng huy động và khả năng cân đối ngân sách địa 

phương của huyện để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Do đó, UBND huyện 

kiến nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét 

hỗ trợ kinh phí để huyện Tủa Chùa hỗ trợ, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. 

 Trên đây là Báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra từ 

ngày 23/5/2022 đến ngày 26/5/2022 trên địa bàn huyện Tủa Chùa./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Điện Biên; 

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;      

- Sở NN&PTNT tỉnh Điện Biên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện;                                  

- Các cơ quan, ban, ngành, thành viên BCH 

PCTT&TKCN huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NN (10b). 

TM. BAN CHỈ HUY 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Minh Tuân 
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