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(Tính đến 16 giờ 00, ngày 25/5/2022) 
 
 

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, THỜI TIẾT, KHÍ TƯỢNG, THUỶ VĂN 

- Về tình hình mưa: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ và 

Bắc Trung Bộ bị nén yếu kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên từ 21h 

ngày 21/5 đến 13h00 ngày 24/5, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi 

mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-220mm, một số nơi có lượng mưa lớn như: 

TV Xuân Khánh 466,2mm; TV Lý Nhân 287mm; TV Kim Tân 250,1mm; TV Bái 

Thượng 235mm. Từ 13h00 ngày 24/5 đến 16h00 ngày 25/5, trên địa bàn tỉnh cơ bản đã 

hết mưa. 

- Về mực nước trên các sông: Mực nước các sông lúc 13h00 ngày 25/5/2022 

biến đổi chậm và có xu thế giảm (dưới mức BĐ1). Riêng mực nước trên sông Cầu 

Chày tại trạm Thuỷ văn Xuân Vinh là 8.28m; trên BĐI là 0,28m (đạt đỉnh lúc 

19h00 ngày 24/5). 
  

TT Sông Trạm Thủy văn Mực nước (m) BĐI (m) 

1 Mã Lý Nhân 6.00 9.5 

2 Chu Xuân Khánh 2.29 9.0 

3 Lèn Lèn 2.04 4.0 

4 Bưởi Kim Tân 8.21 10.0 

5 Yên Chuối 1.21 2.0 

- Về mực nước các hồ: Trên địa bàn tỉnh có 610 hồ chứa thủy lợi, trong đó có 

293/610 hồ đầy nước (Công ty KTCTTL quản lý có 24/84 hồ đầy nước, do các 

huyện quản lý 269/526 hồ chứa đầy nước), còn lại 317/610 hồ chứa thấp hơn mực 

nước dâng bình thường, trong đó có 32 hồ dưới mực nước chết do các huyện quản lý. 

Mực nước các hồ lớn lúc15h00 ngày 25/5/2022 như sau: 
 

TT Tên hồ MNDBT (m) Mực nước (m) 
Thời gian 

quan trắc 

1 Trung Sơn 160.0 158.69 14h00 

2 Hủa Na 240.0 230.24 13h00 

3 Cửa Đạt 110.0 86.86 15h00 

4 Sông Mực 33.0 31.01 15h00 

5 Yên Mỹ 20.36 17.81 15h00 
 

II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI ỨNG PHÓ 

1. Về công tác chỉ đạo 
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Để chủ động ứng phó với mưa lớn, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh 

đã ban hành: 02 công văn (số 58 ngày 20/5 về chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, 

sét, mưa đá và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; số 59 ngày 23/5 về vận hành các 

hồ chứa thuỷ điện trên sông Mã); 04 công điện (số 02, hồi 13h30 ngày 22/5/2022 

phát lệnh Báo động I trên sông Yên; số 03 hồi 22h ngày 23/5/2022 phát lệnh Báo 

động I trên sông Cầu Chày; số 04 hồi 07h45 ngày 24/5/2022 phát lệnh Báo động I 

trên sông Yên; số 05 hồi 08h45 ngày 24/5/2022 phát lệnh Báo động I trên sông 

Bưởi). UBND tỉnh ban hành 01 Công điện (số 04 ngày 22/5).  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra và chỉ 

đạo công tác tiêu úng tại các địa phương bị ngập, lụt. 

2. Kết quả công tác triển khai ứng phó 

- Về công tác tiêu úng: Các Công ty khai thác công trình thuỷ lợi và các địa 

phương đang tích cực triển khai công tác tiêu úng, đến 15h00 ngày 25/5/2022, có 

37 trạm bơm tiêu đang vận hành: Huyện Triệu Sơn, 12 trạm (Ấp Cẩm, Đồng Lợi, 

Thái Hoà, Xuân Thọ, Ninh Phong, Dân Quyền, Sơn Cương, Đồng Tiến, Tân Ninh, 

Đồ Trình, Ngọc Thức, Lai Vi); huyện Nông Cống 01 trạm (Tân Sơn); huyện Thiệu 

Hoá 04 trạm (Thái Ninh, Thiệu Hoà, Thiệu Duy, Thiệu Thịnh); TP Thanh Hoá 06 

trạm (Hoằng Quang 1, Hoằng Quang 2, Hoằng Lý 3, Yên Vực 1, Yên Vực 2, Đông 

Tân); huyện Đông Sơn 02 trạm (Đồng Nhâm, Đông Thịnh); huyện Thọ Xuân 02 

trạm (Đồng Ngâu, Xuân Trường); huyện Yên Định 03 trạm (Yên Phú, Tường Vân, 

Cầu Khải); huyện Hà Trung 04 trạm (Hà Tiến 1, Hà Giang 1, Hà Giang 2, Hà 

Bắc); huyện Thạch Thành 03 trạm (Hón Xâm, Đồng Xác, Mã Nứa).  

- Các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã chủ động triển 

khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ. 
III. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO MƯA LỚN GÂY RA 

Theo báo cáo nhanh của các địa phương và các ngành, tình hình thiệt hại tính 

đến 16h00 ngày 25/5/2022 như sau: 

1. Thiệt hại về nhà ở: 12 nhà bị đất đá tràn vào (huyện Quan Sơn 01 nhà; 

huyện Thường Xuân 11 nhà).  

2. Thiệt hại về nông, lâm nghiệp 

- Diện tích lúa bị ngập: 3.458,82 ha. 

- Diện tích mạ bị ngập: 25,72 ha. 

- Diện tích ngô, hoa màu bị ngập: 315,7 ha. 

- Diện tích hoa màu, rau màu bị thiệt hại: 15,4 ha. 

- Diện tích cây ăn quả bị thiệt hại: 5 ha. 

- Diện tích cây ăn quả bị ngập: 56,8 ha. 

- Diện tích cây lâm nghiệp bị ảnh hưởng: 3,25 ha. 

- Diện tích cây hằng năm bị ngập: 118,95 ha. 

3. Thiệt hại về thủy lợi 

- Kênh mương nội đồng bị sập, hư hỏng 270 m. 

4. Thiệt hại về thủy sản 

- Ao nuôi cá bị tràn: 448,74 ha. 

5. Thiệt hại về chăn nuôi 

- Gia cầm bị chết, cuốn trôi (gà): 5.885 con. 
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- Gia súc bị chết, cuốn trôi (bò, lợn): 23 con. 

6. Thiệt hại về giao thông 

6.1. Trên các tuyến đường Quốc lộ 

- Sạt taluy âm: 20 m (QL.217). 

- Sạt taluy dương: 363 m
3
 (Tại Km57+050 và Km85+820, QL.15C). 

6.2.Trên các tuyến đường tỉnh 

- Sạt taluy dương: 530 m
3
 (Tại các điểm Km7+260, Km7+650, Km7+430 của 

ĐT.520; Km2+145, Km9+200, Km9+400, Km10+250 của ĐT.520D). 

- Sa bồi mặt đường: 50 m
3
 (Tại Km6+200, ĐT.520D). 

- Cầu tạm bị cuốn trôi: 03 cái (01 cầu thôn Khong và 02 cầu thôn Mỵ, xã Yên 

Nhân, huyện Thường Xuân). 

Tính đến 08h00 ngày 25/5/2022, tất cả các vị trí trên các tuyến đường giao 

thông bị ngập đã rút nước, hiện giao thông trên địa bàn tỉnh đã thông suốt. 

7. Một số thiệt hại khác 

- Tường rào bị đổ: 55 m. 

- Thuyền nhỏ bị cuốn trôi: 7 cái 

(Chi tiết có phụ lục kèm theo) 
IV. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ  

Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các Sở, ban, ngành, các đoàn thể 

đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp để sớm 

khắc phục thiệt hại do mưa lớn; chỉ đạo các Công ty thủy nông tập trung bơm nước 

tiêu úng và hướng dẫn nhân dân khắc phục, chăm sóc diện tích cây trồng bị hư hại; 

khẩn trương thống kê tình hình thiệt hại và đề xuất nhu cầu hỗ trợ để sớm khắc 

phục hậu quả do thiên tai gây ra. Ngành giao thông vận tải đã huy động lực lượng, 

phương tiện thường trực để khắc phục ngay các sự cố, đảm bảo giao thông thông 

suốt trên các tuyến đường. 

Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa báo 

cáo Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự 

cố, thiên tai và TKCN, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và UBND 

tỉnh Thanh Hóa biết, theo dõi và chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                     
- Ban chỉ đạo QG về PCTT 

- Uỷ ban quốc gia ƯPSC,TT và TKCN 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh     

- Trưởng ban, các Phó Trưởng ban 

- Chánh Văn phòng; các Phó CVP 

- Lưu VP.                                                                     

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

   

 
 

Trịnh Bá Thuận 

 

(để b/c); 
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