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BÁO CÁO 

Thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 8 từ ngày 15-18/10/2021  

trên địa bàn huyện Nghi Xuân 

 

Kính gửi:  

- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Do ảnh hưởng của bão số 8, trên địa bàn huyện Nghi Xuân đã xảy ra mưa 

vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và kéo dài gây ngập úng và thiệt hại về sản xuất. 

Qua công tác kiểm tra, rà soát trên địa bàn, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện 

báo cáo tình hình thiệt hại và công tác khắc phục như sau: 

1. Kết quả triển khai công tác phòng chống mưa bão: 

- Ban thường vụ Huyện ủy đã ban hành Công điện số 10-CĐ/HU ngày 

12/10/2021; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN huyện đã ban hành 

Công điện số 08/CĐ-PCTT ngày 12/10/2021 yêu cầu các địa phương đơn vị 

triển khai công tác ứng phó với bão số 8 và tình hình mưa lũ. 

- Sẵn sàng sơ tán dân vùng sạt lở đất, vùng ngập lụt, vùng hạ du hồ chứa 

gồm các xã Xuân Lam, Xuân Hồng, Xuân Lĩnh, Xuân Viên và Xuân Giang với 

382 hộ, 1.336 nhân khẩu.  

- Kêu gọi tàu thuyền hiện nay đã vào bờ 100% (815/815) tàu, thuyền. 

Trong đó: loại trên 15m có 02 tàu đã neo đậu bến Xuân Giang, 05 tàu neo đậu 

bến Xuân Phổ, 11 tàu neo đậu tại cảng cá Xuân Hội, các tàu thuyền còn lại được 

neo đậu tại các địa phương bãi ngang ven biển. 

- Kiểm tra an toàn các hồ chứa: Trên địa bàn có 23 hồ chứa lớn vừa và 

nhỏ, trong đó 02 hồ chứa lớn gồm Hồ Xuân Hoa có dung tích 9 triệu m3 (hiện 

nay hồ chứa đã đầy nước) và hồ Cồn Tranh có dung tích 2 triệu m3 (dung tích 

hiện tại 1,39 triệu m3); có 02 hồ chứa đang sửa chữa không tích nước (gồm hồ 

Khe Chọ và hồ Đồng Trày) các hồ chứa vừa và nhỏ cơ bản đạt tích đủ nước.  

- Kiểm tra diện tích nuôi trồng thủy sản: Tổng diện tích nuôi 370,6 ha 

trong đó diện tích nuôi trên cát 50,1ha, diện tích ao đất 320,5 ha. Diện tích đến 

thời kỳ thu hoạch 24,1 ha trong đó diện tích nuôi trên cát 11,7 ha, diện tích ao 

đất 12,4 ha. 

- Kiểm tra diện tích sản xuất: Hiện có tổng 168ha lúa mùa đang giai đoạn 

làm đòng, chưa triển khai thu hoạch được; 500/550ha rau màu vụ đông (khoai, 

lạc Đông) đang giai đoạn sinh trưởng và phát triển. 

- Công tác chuẩn bị 4 tại chỗ ứng phó với thiên tai: Lực lượng tại chổ bao 

gồm 17 đội xung kích cấp xã gồm 1.274 nhân khẩu, lực lượng công an huyện, 



lực lượng Ban chỉ huy quân sự huyện, và các lực lượng cơ quan hữu quan khác; 

Vật tư, phương tiện tại chỗ gồm 2.000 bao tải, 100 rọ đá, 1000 áo phao, phao 

tròn, phao bè...ca nô có gắn máy 04 cái, 17 thuyền cheo tay compozite.  

2. Tình hình thiệt hại do mưa lớn gây ra: 

- Thiệt hại về sản xuất: 225 ha rau màu các loại bị hư một phần. 

Ước thiệt hại: 2.025.000.000 đồng (Hai tỷ không trăm hai lăm triệu 

đồng). (Chi tiết có phụ lục kèm theo) 

3. Công tác khắc phục và nhiệm vụ thời gian tới: 

- Uỷ ban nhân dân huyện đã tổ chức kiểm tra, chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn 

trương triển khai các giải pháp tiêu úng hoa màu Hè Thu. 

- Chỉ đạo các xã, thị trấn huy động lực lượng, phương tiện máy móc khẩn 

trương để khơi thông các tuyến kênh tiêu, cống tiêu nhằm tiêu thoát nước cứu 

các diện tích lúa còn ngập nặng. 

- Giao Phòng NN-PTNT, Trung tâm ƯDKHKT và Bảo vệ cây trồng vật 

nuôi huyện phối hợp với các địa phương rà soát các diện tích lúa bị hư hỏng để 

xây dựng phương án hỗ trợ người dân gieo cấy bổ sung sau khi nước rút, đảm 

bảo diện tích kế hoạch giao. 

Ủy ban nhân dân huyện xin báo cáo công tác triển khai chỉ đạo và tình hình 

thiệt hại trên địa bàn huyện, đề nghị Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh tổng hợp báo 

cáo theo quy định./. 

 
  Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NN. 
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