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BÁO CÁO NHANH 

Công tác triển khai, ứng phó và tình hình thiệt hại do mưa, lũ sau bão số 2 

(Tính đến 12 giờ 00, ngày 12/8/2022) 

 

 I. Tình hình thiên tai, thời tiết, khí tượng, thủy văn 

 - Về lượng mưa: Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực 

Bắc Bộ nối với cơn bão số 2; từ 19h ngày 10/8 đến 7h00 ngày 12/8, trên địa bàn tỉnh 

có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50-80mm, một số nơi có lượng mưa lớn 

như: TV Cẩm Thuỷ 239.0mm; TV Thạch Quảng 132.0mm; TV Mường Lát 

103.0mm; TV Hồi Xuân 100.0mm. 

 - Về dự báo mưa: Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Nam của vùng áp thấp 

(suy yếu từ bão số 2) nên ngày hôm nay (12/8) khu vực tỉnh Thanh Hoá có mưa 

vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có 

nơi trên 80mm. Mưa giảm dần về đêm. 

 - Về mực nước trên các sông: Mực nước trên các sông lúc 07h00 ngày 

12/8/2022 biến đổi chậm và còn ở dưới mức BĐ1. Riêng mực nước sông Bưởi tại 

Kim Tân lúc 11h00 ngày 12/8/2022 là 10.37m (trên BĐI 0.37m). 

 TT Sông 
Trạm Thủy 

văn 
Mực nước(m) BĐI (m) 

1 Mã Lý Nhân 8.11 9.50 

2 Chu Xuân Khánh 2.32 9.00 

3 Lèn Lèn 2.31 4.00 

4 Bưởi Kim Tân 10.37 (lúc 11h00) 10.00 

5 Yên Chuối 0.66 2.00 

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

169/610 hồ chứa đầy nước, cụ thể có 47/84 hồ do các Công ty khai thác công trình 

thủy lợi quản lý và 122/526 hồ do các huyện quản lý; còn lại 441 hồ chứa thấp hơn 

mực nước dâng bình thường, riêng có 22 hồ từ mực nước chết trở xuống do các 

huyện quản lý. 

Mực nước các hồ lớn ngày 12/8/2022 như sau: 

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

quan trắc 

1 Trung Sơn 160.0 149.94 7h00 

2 Hủa Na 240.0 223.83 7h00 

3 Cửa Đạt 110.0 92.89 7h00 

4 Sông Mực 33.0 30.56 7h00 

5 Yên Mỹ 20.36 16.85 7h00 
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II. Công tác triển khai, ứng phó  

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Để chủ động ứng phó bão số 2 và mưa, lũ do ảnh hưởng của bão, UBND tỉnh 

đã ban hành 02 công điện (số 05/CĐ-UBND ngày 09/8/2022; số 06/CĐ-UBND ngày 

10/8/2022), Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh đã ban hành 01 Công điện 

(Công điện số 11/CĐ-BCH ngày 12/8/2022) và 03 Công văn (số 

11560/PCTT,TKCN&PTDS ngày 08/8/2022; số 11562/PCTT,TKCN&PTDS ngày 

08/8/2022; số 11630/PCTT,TKCN&PTDS ngày 08/8/2022) chỉ đạo các cấp, các 

ngành chủ động, khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó với thiên tai. 

Ngày 12/8/2022, Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT do đồng chí 

Nguyễn Hoài Nam phó GĐ Sở làm trưởng đoàn đi kiểm tra tình hình thiệt hại tại 

huyện Cẩm Thủy và chỉ đạo, hướng dẫn địa phương khắc phục hậu quả do thiên tai 

gây ra. 

2. Công tác sơ tán dân  

Chính quyền các địa phương đã chủ động sơ tán các hộ dân nằm trong khu 

vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở cao đến nơi an toàn, cụ thể như sau: 

- Huyện Bá Thước: Sơ tán 03 hộ/10 khẩu tại thôn Tổ Lè, xã Văn Nho; 

- Huyện Mường Lát: Sơ tán 09 hộ/45 khẩu (trong đó: 01 hộ/6 khẩu tại bản 

Ún, xã Mường Lý; 5 hộ/27 khẩu tại bản Suối Lóng, xã Tam Chung; 3 hộ/12 khẩu 

tại bản Lìn, xã Trung Lý). 

III. Tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra 

Theo báo cáo nhanh của các địa phương và Sở Giao thông vận tải, tính đến 

11h00 ngày 12/8/2022, mưa lũ đã gây thiệt hại về giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ 

tầng và sản xuất nông nghiệp cho các địa phương, cụ thể như sau: 

1. Thiệt hại về giao thông 

1.1. Đường Quốc lộ: Sạt taluy dương tại 01 vị trí với tổng khối lượng khoảng 

25m
3 
không gây tắc đường tại các vị trí Km83+680/QL15C. 

1.2. Đường tỉnh: 

- Ngập đường tràn, cầu gây tắc đường tại 04 vị trí (tràn Mó Tôm 

Km19+300/ĐT.523B xã Lương Nội, huyện Bá Thước; tràn Hang Hy 

Km1+600/ĐT523B xã Cẩm Tú, cầu Bắc Sơn Km1+467/ĐT.523E xã Cẩm Tú, cầu 

Làng Trỏ Km12+650/ĐT.523E xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy). 

- Sạt taluy dương tại 12 vị trí với tổng khối lượng khoảng 7.800m
3
 (các 

phương tiện thô sơ vẫn có thể lưu thông tạm thời).  

- Sa bồi mặt đường, rãnh tại 22 vị trí với tổng khối lượng khoảng 466 m
3
; 

không gây tắc đường. 

- Mặt đường bị xói lồng và nứt gãy tại 02 vị trí: Km0+179/ĐT.518B và 

Km0+220/ĐT.518B xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy với tổng khối lượng khoảng 

50m
2
, không gây tắc đường. 
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- Sạt phần hạ lưu cống thoát nước Km11+050/ĐT.523E xã Cẩm Lương, 

huyện Cẩm Thủy. 

1.3. Đường tuần tra biên giới: 

- Sạt tại vị trí Km110+500 đường Tuần tra biên giới thuộc xã Bát Mọt, huyện 

Thường Xuân, gây tắc đường. 

- Mặt đường bị xói lồng nứt gãy tại Km132+030 đường Tuần tra biên giới 

thuộc xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân  không gây tắc đường. 

1.4. Đường giao thông liên thôn: 

- Lùng sạt chân mái hạ lưu đường tràn Bai Ra dài 50m xã Cẩm Quý, huyện 

Cẩm Thuỷ; 

- Sạt nón mố cầu hạ lưu cầu Làng Mùn Km0+040/ĐT.518B, thị trấn Phong 

Sơn, huyện Cẩm Thủy với tổng khối lượng khoảng 100 m
3
; 

- Sạt mái kè 2 bên hạ lưu và đổ gẫy lan can phía thượng lưu cầu Vân Yên Sơn 

thuộc ĐT.518B, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thuỷ; 

- Cầu Bản xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thuỷ bị đất đá vùi lấp; 01 đoạn đường 

tại trạm bơm Cẩm Bình bị sạt đồi đất vùi lấp dài 30m, đường  bai Vông xã Cẩm 

Quý bị ngập sâu 50cm; 

- Sạt 200 m đường bê tông thôn Sun  xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thuỷ; 

- Sạt lở 45m taluy dương đường giao thông tại thôn Nán, xã Thiết Ống, huyện 

Bá Thước với khối lượng khoảng 300 m
3
; 

- Sạt lở khoảng 6m taluy tuyến đường tại thôn Khai, xã Lương Nội, huyện Bá 

Thước. 

2. Thiệt hại về Nông nghiệp 

2.1. Về cây trồng: 

- 77,46 ha cây trồng tại huyện Cẩm Thuỷ bị ngập lụt (50,51 ha lúa; 15,65 ha 

ngô và rau màu; 5 ha mía; 2 ha cây gai xanh; 2,3 ha rau màu; 2ha cây sâm báo). 

- 44 ha cây trồng tại huyện Bá Thước bị thiệt hại (lúa 13ha; Mía 19 ha; Ngô 

4,5 ha; rau màu: 7,5 ha).  

2.2. Về Thuỷ lợi: 

- Ngập 01 trạm bơm Thôn Sun 2 xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thuỷ. 

2.3. Về Thuỷ sản: 

- 8,98 ha ao, hồ bị ngập tại các xã: Cẩm Thành, Cẩm Liên, Cẩm Lương, Cẩm 

Châu, Cẩm Quý, huyện Cẩm Thuỷ. 

3. Thiệt hại khác 

- Sạt đổ 330 m tường rào của các hộ dân ở xã Cẩm Bình và thị trấn Phong 

Sơn, huyện Cẩm Thuỷ; 

- 01 nhà văn hóa tại thôn Eo Kén, xã Thành Sơn, huyện Bá Thước bị ảnh 

hưởng của đất sạt lở (khối lượng khoảng 300 m
3
). 
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IV. Công tác khắc phục hậu quả  

Cấp ủy đảng, chính quyền các 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 lũ. Ngành giao thông vận tải đã phối hợp với các địa 

phương huy động lực lượng, phương tiện đang khẩn trương khắc phục ngay các sự 

cố.  

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, HĐND 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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