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TIN TỔNG HỢP  

công tác ứng phó và khắc phục hậu quả đợt mưa lũ từ ngày 01-06/8/2017 
( Trích báo cáo tổng hợp của Tổng Cục Thủy lợi) 

 

I. DIỄN BIẾN MƯA, LŨ, LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT 

1. Tình hình mưa: 

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, từ ngày 01-

06/8/2017, các tỉnh miền núi phía Bắc có mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa 

cả đợt phổ biến từ 150-250mm; một số trạm có mưa lớn như: 

Mường Tè (Lai Châu) 252 mm  Mường Trai (Sơn La) 216 mm 

Tà Tổng (Lai Châu) 269 mm  Cẩm Ân (Yên Bái)  318 mm 

Nà Hừ (Lai Châu) 244 mm  Khau Phạ (Yên Bái) 283 mm 

Mường Lay (Điện Biên) 217 mm  Ngòi Thia (Yên Bái) 234 mm 

Tạ Bú (Sơn La) 219 mm  Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 245 mm 

Đặc biệt, trong đêm ngày 02/8, rạng sáng ngày 03/8, tại Mường La, tỉnh Sơn La và 

Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái đã mưa với cường độ rất lớn, tập trung trong thời gian ngắn: 

Mường La (Sơn La) 118mm, Tạ Bú (Sơn La) 159mm, Khau Phạ (Yên Bái) 145mm. 

2. Tình hình lũ, lũ quét, sạt lở đất: 
Mưa lớn đã gây lũ ở mức dưới báo động 2 ở thượng nguồn các sông suối và dưới 

mức báo động 1 ở hạ du, đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái là 30,81m (dưới Báo động 

(BĐ) 2 là 0,19m vào 8h00 ngày 06/8); đặc biệt gây lũ quét, sạt lở đất rất nghiêm trọng 

trên suối Nậm Kim, xã Lao Chải, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên 

Bái và suối Nậm Păm thuộc huyện Mường La, tỉnh Sơn La trong rạng sáng ngày 03/8 và 

sạt lở đất tại nhiều điểm thuộc các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng.  

II. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO MƯA LŨ  

Theo báo cáo nhanh ngày 06/8/2017 của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống 

thiên tai (PCTT) các tỉnh: Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Cao Bằng mưa lũ xảy ra từ 01-

06/8 trên địa bàn các tỉnh đã gây thiệt hại như sau: 

1. Về người:  

+ Người chết: 26 người (Yên Bái: 06 người, Sơn La: 12 người, Lai Châu: 02 

người, Điện Biên: 05 người, Cao Bằng: 01 người); 

+ Người mất tích: 15 người (Yên Bái: 09 người, Sơn La: 05 người, Lai Châu: 01 

người). 

+ Người bị thương: 27 người bị thương (Yên Bái: 13 người, Sơn La: 12 người, 

Cao Bằng 02 người). 

2. Về nhà ở: 231 nhà bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn (Yên Bái: 54 nhà, Sơn La: 

177 nhà); 425 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở (Yên Bái: 56 nhà, Sơn La: 227 nhà, Điện 

Biên: 27 nhà, Bắc Kạn: 65 nhà, Cao Bằng: 42 nhà, Lào Cai: 8 nhà); 398 hộ phải sơ tán, 

di dời (Lai Châu: 32 hộ, Điện Biên: 10 hộ, Yên Bái: 69 hộ - tăng 21 hộ, Sơn La: 287 

hộ). 
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3. Về nông nghiệp: 338,5ha lúa bị cuốn trôi, vùi lấp do sạt lở, tăng 71,9ha so với 

báo cáo nhanh ngày 05/8. 

 4. Về giao thông:  

- Đường Quốc lộ: Sạt lở 25.141m3 đường quốc lộ (Điện Biên: 13.442m3 trên QL 
12, QL 279B, QL 279C, QL 4H; Yên Bái: 7.314m3 trên QL32; Sơn La: 2.385m3, Cao 
Bằng 2.000 m3). Các điểm sạt lở trên Quốc lộ 32 tỉnh Yên Bái gây tắc đường hiện đã 
thông tuyến. 

 - Đường tỉnh và huyện: Sạt lở 117.706 m3, trong đó: Lai Châu: 9.000m3 trên một 

số tuyến đường giao thông huyện Nậm Nhùn, Mường Tè; Điện Biên: 14.636m3 trên 

ĐT150, ĐT142, ĐT143; Yên Bái: 42.500m3 đường tỉnh lộ bị sạt lở gây ách tắc giao 

thông; Sơn La: 50.570m3 trên ĐT109 và một số tuyến đường cấp huyện.  

 5. Về thủy lợi: 145 công trình thủy lợi (Yên Bái: 141 công trình, Sơn La: 3 công 

trình, Điện Biên: 1 công trình); 2.072m kè bờ suối (Sơn La: 2.000m, Điện Biên: 72m) 

bị thiệt hại. 

Tổng thiệt hại vật chất ước tính trên 940 tỷ đồng. 

Các địa phương hiện đang tiếp tục thống kê, tổng hợp thiệt hại. 

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI 

1. Công tác chỉ đạo ứng phó: 

a) Trung ương: 

- Ngày 03/8/2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công 
tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã đi kiểm tra, chỉ đạo công 
tác khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Yên Bái.  

- Ngày 04/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 1311/CĐ-TTg 
chỉ đạo các Bộ ngành và địa phương tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.  

- Ngày 04/8, Bộ trưởng – Trưởng ban Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì Đoàn công 
tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT cùng lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Bộ Tư 
lệnh Quân khu II đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất 
tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La. 

- Ngày 02/8/2017, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT đã có công văn 
số 339/TWPCTT-VP và số 342/TWPCTT-VP gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh 
miền núi phía Bắc đề nghị chủ động các biện pháp ứng phó mưa, lũ và sạt lở đất. 

- Tổng cục Thủy lợi ban hành Công điện số 08/CĐ-TCTL-QLCT hồi 13h ngày 
03/8/2017 gửi Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Bắc Bộ, Giám 
đốc các công ty Khai thác công trình thủy lợi: Bắc Đuống, Bắc Hưng Hải, Sông Nhuệ, 
Bắc Nam Hà về việc bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi và đề phòng ngập úng ở khu vực 
Bắc Bộ. 

- Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn (KTTV) Trung ương thường xuyên 
cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó và 
tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh. 

-  Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn, 
báo chí thường xuyên đưa tin, cập nhật tình hình thiên tai, thiệt hại và công tác chỉ đạo, 
ứng phó, khắc phục hậu quả; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân các biện 
pháp ứng phó với mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất. 



3 
 

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT trực ban 24/24h, 
thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, đôn đốc các địa phương triển khai 
thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa, lũ. 

b) Địa phương: 

Ban Chỉ huy PCTT các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó 
với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm người mất tích, 
thăm hỏi gia đình có người bị thiệt mạng, chỉ đạo di dời nhà có nguy cơ cao sạt lở đất, 
lũ quét; xử lý sạt lở, dọn đất đá đảm bảo giao thông thông suốt; giúp dân sửa chữa nhà 
cửa bị hư hỏng, ổn định sản xuất, thống kê tổng hợp tình hình thiệt hại. 

2. Công tác khắc phục hậu quả: 

a) Tỉnh Sơn La:  

- Đã huy động trên 2500 cán bộ, chiến sỹ, lực lượng tình nguyện tham gia giúp 
đỡ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời huy động máy móc thiết bị tìm kiếm người 
mất tích. Bố trí chỗ ở tạm cho 287 hộ dân bị lũ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa và các hộ dân 
phải di dời khẩn cấp. 

- Hiện tỉnh đã tiếp nhận 6,5 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân. Ngoài ra còn có các 
vật dụng thiết yếu khác: 2,4 tấn gạo, 967 thùng mỳ tôm, 104 bao quần áo và nhiều vật 
dụng khác.  

- Phối hợp với các sở ngành khẩn trương làm cầu tạm để nối 2 đầu cầu Nậm Păm 
phục vụ cho công tác vận chuyển vật tư nhu yếu phẩm cho công tác cứu hộ, đặc biệt 
tại xã Nậm Păm; khắc phục hệ thống điện, thông tin liên lạc và cấp nước sạch cho 
người dân. 

b) Tỉnh Yên Bái:  

- Đã tổ chức huy động các lực lượng với tổng số 2.100 cán bộ, chiến sỹ, lực 
lượng tình nguyện và thiết bị, máy móc tham gia khắc phục hậu quả, tìm kiếm người 
mất tích. Huyện Mù Cang Chải đã tổ chức di dời 47 hộ với 247 nhân khẩu nằm trong vùng 
có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. 

 - Huyện Mù Cang Chải đã tiếp nhận số tiền 1,944 tỷ đồng, 3,4 tấn gạo và 1.000 
thùng quà từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ bà con bị thiệt hại do lũ gây ra.  

Hiện các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả, tìm kiếm người mất 
tích cứu chữa người bị thương, hỗ trợ gia đình có người bị nạn, dựng lại nhà cửa, dọn 
dẹp vệ sinh, bố trí chỗ ở cho các hộ bị thiệt hại về nhà ở, khắc phục đường giao thông, 
sửa chữa công trình thủy lợi và cơ sở hạ tầng để ổn định đời sống nhân dân. 

 

Ảnh dưới (nguồn Tổng cục Thủy Lợi): 

1,2,3: Vài hình ảnh lũ quét tại Yên Bái, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng & Thứ trưởng  
Nông nghiệp & PTNT Hoàng Văn Thắng và đoàn công tác tại hiện trường. 

4,5,6: Vài hình ảnh lũ quét tại Sơn La, Bộ trưởng Nông nghiệp & PTNT Nguyễn Xuân 
Cường và đoàn công tác tại hiện trường. 
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