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BÁO CÁO  

Tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của mưa, dông lốc 

xảy ra ngày 20/7/2020 trên địa bàn tỉnh An Giang 

(tính đến 16h00 ngày 21/7/2020).  

 

1. Diễn biến: 

Vào khoảng 15 giờ 00 ngày 20/7/2020, mưa lớn kèm theo dông, lốc đã 

gây thiệt hại nhà cửa, cơ sở vật chất của người dân và sản xuất nông nghiệp trên 

địa bàn huyện: Tân Châu, An Phú và Châu Thành - tỉnh An Giang (cập nhật đến 

16h00 ngày 21/7/2020). 

2. Tình hình thiệt hại:   

- Thiệt hại về người: Không. 

- Thiệt hại về nhà cửa: 21 căn nhà (sập hoàn toàn 2 căn, tốc mái hoàn 

toàn 1, tốc mái xiu vẹo một phần 18 căn). Hiện địa phương đang rà soát ước giá 

trị thiệt hại nhà cửa, cơ sở vật chất. 

Stt 
Huyện, 

thị 

Nhà sập hoàn 

toàn 

(căn) 

Tốc mái hoàn 

toàn 

(căn) 

Tốc mái, 

xiêu vẹo 

(căn) 

Tổng cộng 

(căn) 

Tổng số 2 1 18 21 

1 Tân Châu 02 01 9 12 

2 
Châu 

Thành 
 

 
7 7 

3 An Phú   2 2 

- Thiệt hại về nông nghiệp: Huyện Châu Thành bị thiệt hại 200 m2 khổ 

hoa bị sập. 

- Thiệt hại cơ sở vật chất: . 

3. Công tác chỉ đạo khắc phục ban đầu: 

- Sau thiên tai xảy ra Văn phòng thường trực Ban chỉ huy ƯPBĐKH - 

PCTT và TKCN huyện, lãnh đạo các xã đến địa phương thăm hỏi, động viên. 

Đồng thời, huy động lực lượng tại chỗ Công an xã, Quân sự xã cùng với người 

dân địa phương hỗ trợ, giúp hộ bị thiệt hại di dời tài sản, dọn dẹp và sửa chữa lại 

nhà cửa sớm ổn định chỗ ở. Bố trí lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực bị 

ảnh hưởng do dông lốc. 

- Huy động các nguồn lực địa phương hỗ trợ cho các hộ dân có nhà bị sập, 

tốc mái được che chắn an toàn. 
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- Địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê và xác định giá trị thiệt hại 

nhà cửa, cơ sở vật chất. 

4. Kiến nghị: 

- Thành viên Ban Chỉ đạo ƯPBĐKH - PCTT và TKCN tỉnh theo chức 

năng, nhiệm vụ của ngành tiếp tục phối hợp địa phương thực hiện công tác chỉ 

huy, huy động nguồn lực, nhân lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai 

do dông lốc. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp cấp huyện thực hiện các 

thủ tục để hỗ trợ cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do ảnh hưởng của mưa, dông 

theo qui định hiện hành. 

Trên đây là báo cáo tình hình thiệt hại do mưa, dông. Văn phòng thường 

trực Ban Chỉ đạo ƯPBĐKH - PCTT và TKCN tỉnh tiếp tục phối hợp cùng địa 

phương rà soát, theo dõi cập nhật báo cáo tình hình thiệt hại./. 

Nơi nhận: 
- Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT (b/c); 

- Chi cục PCTT Miền Nam (b/c) 

- VP UBND tỉnh, VP Tỉnh ủy (b/c); 

- Thành viên BCĐ ƯPBĐKH-PCTT&TKCN tỉnh; 

- Lưu: VT, CCTL, NQL. 

Đính kèm hình ảnh thiệt hại 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi 

Lương Huy Khanh 
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