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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ  

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI 

 

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2021 

BẢN TIN TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THIỆT HẠI 

Khu vực miền núi phía Bắc 

(16h Ngày 23/05//2022) 

1. Lượng mưa 

Trong ngày 22/05 khu vực miền núi phía Bắc có mưa  với lượng phổ biến từ 

3-60mm/24h, một số nơi có mưa to hơn cụ thể như sau: Hưng Thi (Hoà Bình): 

75mm/24h, Cầu Gia Bảy (Thái Nguyên): 71mm/24h, Kim Bôi (Hoà Bình): 

70.1mm/24h, KM 46 (Sơn La): 62.6mm/24h, Hoà Bình (KT) (Hoà Bình): 

61.8mm/24h, Thái Nguyên (KT) (Thái Nguyên): 61mm/24h, KM 22 (Sơn La): 

58mm/24h, Hà Giang (TV) (Hà Giang): 54mm/24h, Lâm Sơn (Hòa Bình): 

53mm/24h, Lâm Sơn (Hòa Bình): 53mm/24h, Yên Bái (TV) (Yên Bái): 

50mm/24h, Yên Bái (KT) (Yên Bái): 49.7mm/24h, Hà Giang (KT) (Hà Giang): 

49.5mm/24h, Ngòi Thia (Yên Bái): 43mm/24h, Ngòi Thia (Yên Bái): 43mm/24h.  

Đến 13h ngày 23/05, khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa với lượng 

phổ biến từ 2 ÷ 300mm/18h, một số trạm có mưa to cụ thể như sau: Quảng Cư 

(Vĩnh Phúc): 212mm/18h, Tuyên Quang KT (Tuyên Quang): 181mm/18h, Ghềnh 

Gà (Tuyên Quang): 180mm/18h, Hàm Yên (Tuyên Quang): 137mm/18h, Chiêm 

Hóa (Tuyên Quang): 121mm/18h, Thác Bà (Yên Bái): 114mm/18h, Bắc Quang 

(Hà Giang): 108mm/18h, Lâm Sơn (Hòa Bình): 96mm/18h, Hà Giang (TV) (Hà 

Giang): 92mm/18h, Vĩnh Tuy (Hà Giang): 86mm/18h, Hà Giang (KT) (Hà Giang): 

85mm/18h, Hoà Bình (KT) (Hoà Bình): 84mm/18h.   

Dự báo ngày từ sau 13h ngày 23/05-25/05, khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa với 

lượng phổ biến từ 20-130mm/ngày, mưa lớn tập trung ở khu vực như Bắc Cạn, Hà 

Giang, Tuyên Quang. 

Khu vực 

Lượng mưa từ 19h ngày 22/05 đến 07h 

ngày 23/05 

Lượng mưa từ 18/05 đến 

23/05 
Dự báo mưa 

Tổng 

lượng  

Một số trạm có 

mưa 

Một số địa 

phương có 

mưa  

Tổng 

lượng  

Một số trạm 

mưa lớn 
Lượng mưa 

Các tỉnh 

có mưa 

Miền núi 
phía Bắc 

Phổ 
biến từ 
16 ÷ 

120mm 

Tuyên Quang 
KT: 181mm;  
Ghềnh Gà: 

180mm;  Hàm 
Yên: 137mm;  
Chiêm Hóa: 

121mm;  

Tuyên Quang, 
Yên Bái 

Phổ biến 
từ 26 ÷ 
160mm 

Ghềnh Gà, 
Tuyên Quang 
KT, Hàm Yên, 
Hà Giang (TV), 
Bắc Quang, Hà 

Giang (KT), 
Vĩnh Tuy, Yên 

Bái (KT) 

Từ ngày từ sau 

13h ngày 23/05 ÷ 
25/05 có tổng 

lượng mưa phổ 
biến từ 20 ÷ 

130mm. Lượng 
mưa ngày có thể 

đạt từ 10 ÷ 
80mm/ngày. 

Bắc Cạn, 
Hà Giang, 

Tuyên 
Quang, 

Cao Bằng, 
Yên Bái, 
Lào Cai 
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2. Tình hình thiệt hại 

2.1. Tỉnh Hà Giang 

Theo báo cáo số 26/BC-VPTT ngày 23/5/2022 của Văn phòng thường trực 

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hà Giang tính đến 17h  trên địa bàn tỉnh đã có 

thiệt hại như sau: 

+ Thiệt hại về nhà ở: 17 nhà bị đất đá sạt lở. 

+ Thiệt hại về trồng trọt: Tổng diện tích lúa và rau màu, cây lâu năm bị thiệt 

hại là 94,456ha. Cụ thể: 

- Diện tích lúa vị thiệt hại trên 0,73 ha tại Vị Xuyên  

- Cây lúa bị nước lũ dâng cao gây ngập úng mức độ ảnh hưởng, thiệt hại từ 30 

– 70% khoảng 11,2 ha tại Bắc Quang 

- Diện tích ngô bị ngập úng trên 7 ha tại thị trấn Vị Xuyên  

- Cây ngô nước lũ dâng cao gây ngập úng mức độ ảnh hưởng, thiệt hại từ 30-

70% diện tích khoảng 18,6 ha tại Bắc Quang 

- Diện tích cỏ bị thiệt hại 500 m2 tại Vị Xuyên 

- Cây lạc nước lũ dâng cao gây ngập úng mức độ ảnh hưởng thiệt hại từ 30-

70% diện tích khoảng 5,37 ha tại Bắc Quang 

- Diện tích trồng cam bị ngập úng khoảng 10 ha 

- Diện tích dưa hấu hiện đang trong thời gian thu hoạch hiện đang bị ngập úng 

khoảng 40 ha tại xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên 

- Diện tích rau bị ngập úng 1,5ha tại Thành phố Hà Giang 

- Cây chè bị thiệt hại: 0,006ha tại huyện Hoàng Su Phì 

+ Về chăn nuôi: 2 con lợn bị; gia cầm bị thiệt hại 215 con . 

+ Về thủy sản: 

- Diện tích ao cá bị thiệt hại 0,032ha. 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại: 0,27ha 

- Ao nuôi cá bị sạt lở: 02 ao 

+ Về giao thông: 

- Huyện Vị Xuyên: Đường liên thôn bị sạt lở 13 điểm, 2300m3 

- Huyện Bắc Quang: Tỉnh lộ 177 bị sạt lở;đường liên thôn sạt lở 105m3. 

- Huyện Mèo Vạc: quốc lộ 4C sạt 50m3. 

- Huyện Quang Bình: staj tuyến quốc lộ 279, tuyến Yên Bình - Tuyên 

Nguyên; tuyến Bản Rịa - Yên Thành; tuyến đường từ trụ sở xã Bằng Lang đi thôn 

Khun. 

- Huyện Hoàng Su Phì: đường Nam Sơn đi xã Nậm Khòa 

- Thành phố Hà Giang sạt lở tại các phường Quang Trung, Trần Phú, Ngọc 

Hà, Phương Độ, Nguyễn Trãi, Phương Thiện 

+ Thiệt hại về thủy lợi: 1 công trình kè cao 5m, dài 11m bị sạt lở tại Xín Mần; 

sạt lở kênh mương thủy lợi thôn Cóc Rễ xã Nàng Đôn 
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2.2. Tỉnh Tuyên Quang 

Theo báo cáo số 18/BC-VPTT ngày 23/5/2022 của Văn phòng thường trực 

Ban chi huy PCTT và TKCN tỉnh Tuyên Quang tính đến 14h ngày 23/5/2022 trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã có thiệt hại như sau: 

+ Nhà bị ảnh hưởng 

- Nhà bị thiệt hại nặng > 70%: không 

- Nhà bị thiệt hại nặng 30-50%: 2 nhà bị sạt lở đất 

- Nhà bị thiệt hại < 30%: 6 nhà bị sạt lở đất 

+ Thiệt hại về nông nghiệp 

- Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng 541,3 ha trong đó: huyện Chiêm Hóa có xã 

Hà Lang 1,5ha; xã Tân An 3,0ha; xã Yên Nguyên 3,5ha; xã Tân Mỹ 3,0ha; 

huyện Sơn Dương 530,3ha 

- Gia súc, gia cầm bị thiệt hại: 578 con 

+ Ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng, giao thông 

- Tuyến đường giao thông đường tỉnh và đường huyện bị ảnh hưởng: 6 tuyến 

- Đường giao thông bị sạt lở: 302 m3 

2.3. Tỉnh Thái Nguyên 

Theo báo cáo số 54/BC-VPTT ngày 23/5/2022 của Văn phòng thường trực 

ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Nguyên tính đến 14h ngày 23/5/2022 đã có 

thiệt hại như sau: 

+ Nông nghiệp: ngập úng 51,5 ha lúa, 1,5 ha cây màu, 7 ha chè 

+ Thủy sản: Vỡ 01 ao nuôi cá 

+ Thủy lợi: một số hồ chứa mực nước đã qua ngưỡng tràn : hồ Đoàn Ủy, hồ 

Suối Diễu, hồ Phú Xuyên, hồ Gò Miếu 

+ Nhà ở: 1 hộ bị nứt, nguy cơ sạt lở 

+ Giao thông: sạt lở 2 điểm đường giao thông liên xã thuộc địa bàn xã Minh 

Tiến và sạt lở mái Taluy âm dài 13m sá mép đường 263b huyện Đại Từ, một số 

cầu tràn bị ngập sâu trên địa bàn huyện Đại Từ và Định Hóa 

+ Công nghiệp: đổ 3 cột điện 

2.4. Tỉnh Hòa Bình 

Theo báo cáo số 50/BC-BCH ngày 23/5/2022 của Ban chỉ huy PCTT và 

TKCN tỉnh Hòa Bình tính đến 15h ngày 23/5/2022 đã có thiệt hại như sau: 

+ Thiệt hại về người: Không. 

+ Thiệt hại về nhà ở và các tài sản khác: 
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 - 11 hộ nhà ở ảnh hưởng sạt lở khoảng 100m3 đất thuộc địa bàn xã Ngổ 

Luông huyện Tân Lạc. 

 - Tại thành phố Hòa Bình: Nguy cơ sạt lở đất xuống 01 hộ dân và hồ Nà 

Sung (do sản ủi làm đường đua xe đạp phục vụ Seagame) tại xã Dân Chủ. Ngập 

cục bộ tại một số ruộng gần bờ suối và ngầm tại các xóm: Mường Dao, Nưa, Nội 

tại xã Độc Lập. Ngập úng cục bộ một số hộ dân khu vực xóm Trung Mường, xã 

Quang Tiến. 

 + Về lúa, hoa mầu và cây trồng khác: Tổng diện tích lúa và hoa màu bị ngập 

úng là 19,86ha cụ thể: 

 - 1,16 ha lúa và hoa màu bị ngập úng (lúa: 0,8ha, ngô: 0,36ha) tại địa bàn xã 

Vân Sơn, xã Ngổ Luông và xã Quyết Chiến huyện Tân Lạc. 

 - Ngập úng tại huyện Lương Sơn: 10,7ha lúa (xã Cư Yên: 5ha; xã Thanh 

Cao: 5ha; xã Hòa Sơn: 0,3ha. xã Nhuận Trạch: 0,4ha) và 02ha hoa màu tại xã 

Nhuận Trạch. 

- Ngập úng cục bộ khoảng 06 ha lúa tại xóm Nhả và xóm Giếng xã Hợp 

Thành, thành phố Hòa Bình. 

+ Thiệt hại về công trình: 

- Sạt lở móng nhà văn hóa tiểu khu 13 với chiều dài 13m tại thị trấn Lương 

Sơn. 

- 02 công trình đang thi công tại xã Độc Lập, thành phố Hòa Bình (ngầm Bai 

Mạ, xóm Mường Dao và ngầm Suối Mục, xóm Sòng) mưa, lũ gây sạt lở ảnh hưởng 

đến đường đi tạm của một số hộ dân. 

+ Thiệt hại về giao thông: 

- Một số tuyến đường ngầm trên địa bàn các xã Gia Mô, Lỗ Sơn, Thanh Hối, 

Mỹ Hòa huyện Tân Lạc nước ngập gây ảnh hưởng đến lưu thông trên địa bàn, đến 

thời điểm báo cáo các điểm ngập nước đã rút giao thông đi lại được thông suốt. 

- Các ngầm tràn trên địa bàn huyện Lương Sơn đều bị ngập với độ sâu trung 

bình 30cm (xã Tân Vinh: Ngầm Xi Măng; xã Cao Sơn: Ngầm Chanh…). 

+ Thiệt hại khác: 

Đổ 460m tường rào của hộ dân tại huyện Lương Sơn (trong đó: 02 hộ thôn 

Tân Hòa: 40m; 01 hộ thôn Năm Lu: 20m xã Hòa Sơn. 400m tường rào nhà dân xã 

Nhuận Trạch). 

2.5. Tỉnh Yên Bái 

Theo báo cáo số 16/BC-BCH ngày 23/5/2022 của Ban chỉ huy PCTT và 

TKCN tỉnh Yên Bái  tính đến 16h ngày 23/5/2022 trên địa bàn tỉnh đã có thiệt hại 

như sau: 
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+ Thiệt hại về nhà cửa: nhà bị sạt lở, ảnh hưởng 02 nhà 

+ Thiệt hại về nông nghiệp: diện tích lúa và hoa màu bị úng: 17ha ở huyện 

Trấn yên 

+ Thiệt hại về cơ sở hạ tầng: 

- Công trình giao thông: đường tỉnh 170 ngập cục bộ 100m; đường tỉnh 

171 ngập sau 60cm 

- Công trình giáo dục: 01 trường bị sạt lở 
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