
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

 

Số:          /BC-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lào Cai, ngày        tháng 6 năm 2022 
 

BÁO CÁO  

Tổng hợp tình hình thiệt hại do đợt mưa xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
từ đêm ngày 13/6/2022 đến 15h ngày 14/6/2022 

 

Kính gửi: Thường trực Tỉnh ủy. 
 

I. Diễn biến thời tiết, thiên tai 

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực PCTT & TKCN tỉnh, Do 
ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực vùng núi Bắc Bộ kết hợp với 

vùng hội tụ gió trên cao; từ đêm ngày 13/6/2022 đến sáng ngày 14/6/2022 trên địa 
bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to. Với số liệu quan trắc lượng 

mưa đo được tại một số trạm (từ 19h ngày 13/6 đến 7h ngày 14/6): Thượng Hà, 
Việt Tiến (Bảo Yên): từ 147-152,8mm; Hoà Mạc, Võ Lao (Văn Bàn): 77,2-

142,4mm; Thuỷ điện Tà Thàng, Bản Cầm (Bảo Thắng): 100,4-130,6mm; Thuỷ 
điện Bắc Hà, Tả Củ Tỷ (Bắc Hà): 60-99,2mm; Nậm Chảy, Bản Sen, Cao Sơn 
(Mường Khương): từ 81,6-89,2mm;… Mưa lớn đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất 

nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. 

UBND tỉnh tổng hợp, cập nhật báo cáo Thường trực Tỉnh ủy tình hình thiệt 

hại như sau: 

II. Tình hình thiệt hại 

1. Về người: Không. 

2. Về nhà ở: 130 nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại do sạt lở, ngập úng (Bảo Yên 

69; Mường Khương 38; Văn Bàn 14; TP Lào Cai 05; Bảo Yên 03; Bảo Thắng 
01). Trong đó nhà bị sập đổ hoàn toàn 01 nhà (huyện Bảo Thắng); nhà bị thiệt hại 
>70%: 12 (Mường Khương) thiệt hại từ 50-70%: 5 nhà (Bảo Thắng 1, Bảo Yên 

4); thiệt hại 30-50%: 04 nhà (Bảo Thắng 1, Bảo Yên 3); nhà bị ảnh hưởng < 30%: 
63 nhà (Bảo Yên 17, Văn Bàn 14; TP Lào Cai: 05; Bảo Thắng: 01, Mường 
Khương 26), nhà hư hỏng công trình phụ trợ 43 nhà (Bảo Yên). 

3. Về sản xuất nông nghiệp:  

- Về lúa, hoa màu: Tổng diện tích thiệt hại 143,23 ha (Mường Khương 
63,8ha, Bảo Yên 79,43 ha). Một số cánh đồng lúa và hoa màu bị ngập úng tại xã 

Sơn Hà, Xuân Giao huyện Bảo Thắng và một số huyện khác (hiện đang tiếp tục 
thống kê cụ thể). 

- Thủy sản: Ngập 2,55ha diện tích ao cá (Bản Sen: 2,5ha; Lùng Vai: 

0,05ha), mức độ thiệt hại trên 70%. Một số ao bị vỡ bờ, đập tại xã Phú Nhuận, xã 
Sơn Hà huyện Bảo Thắng. 

4. Về cơ sở hạ tầng: 

a. Về giao thông:  



- Huyện Văn Bàn: Tại tuyến đường tỉnh lộ 151 xã Sơn Thủy sạt lở nhiều 
điểm, đường tỉnh lộ 151B đoạn đi qua xã Nậm Dạng sạt lở 4 điểm các phương 
tiện không lưu thông được; Đường QL 279 đoạn qua xã Minh Lương có 2 điểm 

sạt lở gây ách tắc đường. 

- Huyện Si Ma Cai: 03 tuyến giao thông nông thôn bị ảnh hưởng với 3 điểm 
sạt/3 xã chiều dài 43 m. 

- Huyện Bảo Yên: Tại Km 136+900 Quốc lộ 70 đoạn xã Thượng Hà bị sạt 
taluy dương với chiều dài khoảng 15m, ước khối lượng sạt khoảng 110m3. Hiện  
tại giao thông bị ách tắc, không đi lại được; Ngoài ra còn một số tuyến đường tỉnh 

lộ bị sạt lở… 

- Huyện Bảo Thắng: Tuyến đường Tổ dân phố số 2 thị trấn Phong Hải, hầm 
cầu cao tốc xã Sơn Hà bị ngập nước; một số tuyến đường khác bị sạt lở ảnh hưởng 

đến giao thông đi lại (đường tỉnh lộ Sơn Hà - Phú Nhuận). 

- Huyện Mường Khương: 

+ Thiệt hại về giao thông: Đường Hòn Đá Vàng - Sín Chải B xã Dìn Chin 

sạt taluy dương khoảng 100m3 (hiện nay tuyến không qua lại được). Đường Lồ 
Sử Thàng - Nà Láng nước rửa trôi bề mặt chiều dài 220m, xe không đi lại được; 

Đường Nàn Tiểu Hồ - Xéo Tủng sạt taluy âm dài 10m sâu 2m; Đường tỉnh lộ 154 
khu vực xã Bản Lầu - Nậm Chảy sạt 8 điểm taluy dương khoảng 1.500m3 không 

đi lại được; nhiều tuyến được GTNT xã Tả Gia Khâu bị sạt lở taluy dương khối 
lượng khoảng 3.500m3. Quốc lộ 4 qua thị trấn Mường Khương bị ngập khoảng 

500m (bùn đọng trên mặt đường dầy khoảng 20-25 cm); đường GTNT trung tâm 
xã Bản Sen bị ngập úng cục bộ sâu 40-60cm dài 0,3km; đường GTNT Nàn Tiểu 

Hồ - Cán Hồ sạt lở taluy dương khối lượng 60m3; đường Tỉn Thàng - Nì Sỉ 2 xã 
Pha Long sạt lở 02 vị trí: vị trí 01 sạt taluy âm với chiều dài 9,5m, sâu 2,3m, sạt 

vào đường bê tông 0,7m, ước tính khối lượng sạt khoảng 15,5m3, vị trí 02 nước 
quấn trôi đất rãnh và sạt dưới chân đường bê tông với chiều dài 20m, sâu 1,2m, 
sạt vào đường bê tông 0,4m, ước tính khối lượng sạt khoảng 9,6 m3;  Đường Na 

Măng - Pao Pao Chải xã Pha Long sạt taluy dương với chiều dài 7m, rộng 2,5m, 
cao 2,5m, ước tính khối lượng khoảng 44 m3; Đường Quốc lộ 4 - Lũng Cáng (khu 

vực đường Suối Thầu) sạt taluy dương với chiều dài 6m, rộng 3,5m, cao 1,9m, 
ước tính khối lượng khoảng 40 m3; Đường Quốc lộ 4 - Lũng Cáng xã Pha Long 

(khu vực đường Suối Thầu) sạt taluy dương với chiều dài 6m, rộng 3,5m, cao 
1,9m, ước tính khối lượng khoảng 40 m3; Đường Quốc lộ 4 - Lũng Cáng xã Pha 

Long (khu vực kè ta luy âm đường thôn Lồ Suối Tủng), kè bị nứt với chiều dài 
36,4m, trượt xuống tách đường bê tông khoảng 0,3m - 0,5m, trong đó có vị trí 

đường bê tông bị nứt vỡ và lún xuống 0,25m với chiều dài 9,5m, rộng 1,3m. 

+ Nhà văn hóa thôn: Sạt taluy dương làm sập đổ 01 nhà văn hóa thôn tại xã 

Tả Ngài Chồ. 

+ Điện: Đứt 10m đường dây điện hạ thế tại thôn Pao Pao Chải, Pha Long. 

b. Thiệt hại về công trình thuỷ lợi: Thủy lợi ở thôn Sín Hồ Sán, xã Sán Chải, 

huyện Si Ma Cai sạt lở 15m kênh mương BTXM. 

5. Ước thiệt hại: Khoảng trên 07 tỷ đồng. 



III. Công tác chỉ đạo và khắc phục 

1. Công tác chỉ đạo: 

- Trước tình hình diến biến thời tiết có nhiều bất thường được cơ quan dự 
báo Khí tượng Thủy văn Trung ương và địa phương cung cấp. Ngày 06/6/2022 
đã ban hành Công điện khẩn số 06/CĐ-UBND ngày 06/6/2022 về việc chủ động 

các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất. Trên cơ sở đó, Thành 
viên Ban Chỉ đạo PCTT và TKCN, UBND các địa phương theo chức năng, nhiệm 

vụ, địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin đến người dân các biện 
pháp phòng ngừa và ứng phó với các tình huống thiên tai. 

- Chỉ đạo cơ quan Thường trực, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN cấp huyện tổ 
chức, phân công cán bộ trực 24/24 để nắm bắt tình hình, báo cáo và tham mưu 

cấp trên chỉ đạo kịp thời. 

- UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương, Sở Nông nghiệp và PTNT 

triển khai theo dõi diễn biến thời tiết để cảnh báo kịp thời đến người dân; khắc 
phục và thống kê tình hình thiệt hại. Thực hiện nghiêm túc các Kế hoạch, Phương 

án và văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đã ban hành thời gian qua. 

2. Công tác khắc phục 

- Ngay sau khi thiên tai xảy ra Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố  có 
thiệt hại đã chỉ đạo UBND cấp xã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục 
thiệt hại, bước đầu thống kê tình hình thiệt hại theo quy định; đồng thời tiếp tục 

triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả theo phương châm “bốn tại 
chỗ” nhằm sớm ổn định đời sống người dân vùng thiên tai. 

- Đối với các tuyến đường giao thông: Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng 

Lào Cai đã chỉ đạo đơn vị bảo trì đường bộ thực hiện ngay công tác công tác khắc 
phục: hót dọn đất đá sạt lở, khơi thông hệ thống thoát nước; làm rào chắn, biển 

cảnh báo. 
 

Trên đây là tổng hợp báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do mưa lớn xảy ra 

trên địa bàn Tỉnh và tình hình khắc phục thiệt hại đến ngày 15h ngày 14/6/2022, 
UBND tỉnh tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy./. 

 

Nơi nhận: 
- TT: TU, HĐND tỉnh; 
- CT, PCT1,2; 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 
- VP, TT. BCH PCTT và TKCN tỉnh; 
- CVP, PCVP3; 
- BBT Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TH1,4, NLN1,3. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Hoàng Quốc Khánh 
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