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BÁO CÁO 

Tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra 6 tháng đầu năm 2021  

trên địa bàn huyện Tủa Chùa  
   

 

Thực hiện Công văn số 1393/SNN-CCTL ngày 22/6/2021 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên về việc đề nghị báo cáo tình hình 

thiệt hại do thiên tai gây ra 6 tháng đầu năm 2021. UBND huyện Tủa Chùa tổng 

hợp báo cáo như sau: 

I. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI 

1. Thiệt hại về nhà cửa: Gồm 20 ngôi nhà của người dân bị hư hỏng do 

dông lốc làm vỡ ngói và tốc mái (tỷ lệ hư hỏng dưới 30%); 01 hộ dân tại xã Lao 

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

khoảng 130 triệu đồng. 

2. Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp: Gồm 150 con trâu, bò bị chết do 

rét đậm, rét hại (69 con dưới 6 tháng tuổi, 81 con trên 6 tháng tuổi); 3,5 ha ngô 

nương bị gãy đổ, rập nát. Ước giá trị thiệt hại khoảng 2.306 triệu đồng. 

3. Thiệt hại khác: Dông lốc và sét gây thiệt hại 02 pano, 03 cụm cột 

tuyên truyền, 01 trạm tiếp phát sóng truyền thanh. 

(Có biểu tổng hợp kèm theo) 

II. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND huyện Tủa Chùa đã chỉ đạo Ban Chỉ 

huy phòng chống thiên tai và TKCN huyện, các cơ quan, ban ngành huyện, 

UBND các xã, thị trấn khẩn trương tiến hành rà soát, kiểm tra xác minh cụ thể, 

chính xác tình hình, mức độ thiệt hại, đồng thời giao cho UBND các xã, thị trấn 

huy động các lực lượng, tuyên truyền vận động nhân dân khẩn trương, chủ động 

sửa chữa nhà cửa sớm ổn định đời sống.  

Đối với sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng, thiệt hại, UBND huyện đã chỉ 

đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động 

nhân dân trồng dặm bổ sung và tích cực tập trung chăm sóc, đến nay diện tích bị 

ảnh hưởng cơ bản đã được phục hồi, sinh trưởng phát triển bình thường. Thực 

hiện hỗ trợ cho các hộ gia đình có trâu, bò bị chết rét với số tiền 543 triệu đồng 

(150 con trâu, bò bị chết rét). 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, nâng 

cao kỹ năng, nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia công tác phòng chống thiên 

tai cấp huyện và cấp xã.  
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Nghiên cứu tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành quy định hỗ trợ đối với 

các trường hợp bị tốc mái nhà, hỏng ngói do thiên tai dông lốc, mưa đá gây ra. 

Trên đây là Báo cáo về tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra 6 tháng đầu 

năm 2021 trên địa bàn của UBND huyện Tủa Chùa./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Điện Biên; 

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;      

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;        b/c 

- 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. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Minh Tuân 
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