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BÁO CÁO  

Tình hình thiệt hại thiên tai ngày 29/07/2022  

trên địa bàn huyện Phong Thổ  

 

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI 

Ngày 29/7/2022 trên địa bàn huyện Phong Thổ đã xảy ra mưa to, sét đánh 

cục bộ; gây thiệt hại sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc tại các xã Dào San, 

Pa Vây Sử. Tổng giá trị thiệt hại ước khoảng 136 triệu đồng.  

1. Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp 

- Thiệt hại: 0,07 ha diện tích đất ruộng lúa mùa mới cấy của 01 hộ gia 

đình tại bản Ngài Thầu xã Pa Vây Sử bị sạt lở (mức độ thiệt hại hoàn toàn trên 

70%). Ước giá trị thiệt hại khoảng 21 triệu đồng. 

2. Thiệt hại về chăn nuôi 

- Tổng số gia súc bị thiệt hại: 05 con trâu của 03 hộ gia đình bản UNiChải 

xã Dào San bị chết do sét đánh. Giá trị thiệt hại ước khoảng 115 triệu đồng 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 

1. Công tác chỉ đạo: Ngay sau khi thiên tai xảy ra Ban chỉ huy PCTT và 

TKCN huyện đã chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT và TKCN các xã: Dào San, Pa Vây 

Sử kiểm tra, xác minh, thống kê nhanh tình hình thiệt hại trên địa bàn các xã và 

tổng hợp báo cáo về Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện.  

2. Công tác khắc phục hậu quả 

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN xã Pa Vây Sử, Dào San đã tuyên truyền, 

vận động hộ gia đình chủ động khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra ngày 29/7đến 

trên địa bàn huyện Phong Thổ./. 

 
  Nơi nhận: 
  - Ban chỉ huy PCTT tỉnh Lai Châu;      

  - Lãnh đạo UBND huyện; 

  - Lưu: VT, NN. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

 

Q. CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Bảo Trung 
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