
 

BÁO CÁO  
Tình hình thiệt hại thiên tai trên địa bàn huyện Phú Tân 

ngày 14 tháng 4 năm 2022 

 

I. DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH 

Vào lúc khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 14/4/2022 trên địa bàn huyện có mưa 

lớn kèm theo dông, gió giật đã làm thiệt hại về người, nhà cửa và cơ sở vật chất 

của người dân trên địa bàn. 

II. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI 

1. Thiệt hại về người: 01 người bị sét đánh chết tại tổ 2, ấp Bình Đông 2, 

xã Bình Thạnh Đông (tên Nguyễn Thị Kim Chuỗi, sinh năm 1973, ngụ ấp Hiệp 

Hưng, xã Hiệp Xương). 

2. Thiệt hại về nhà cửa: 35 căn nhà tại các xã Phú An và Phú Bình, cụ thể: 

Xã, thị trấn 

Nhà 

Sập 

hoàn 

toàn 

(căn) 

Tốc mái, 

xiêu vẹo 

hoàn toàn 

trên 70% 

(căn) 

Tốc mái, 

xiêu vẹo 

nặng trên 

50-70% 

(căn) 

Tốc mái, 

xiêu vẹo 

từ 30-

50% 

(căn) 

Tốc mái, 

xiêu vẹo 

dưới 

30% 

(căn) 

Sạt 

vách 

(căn) 

Ước  

thiệt hại 

Phú An  01     25 triệu đồng 

Phú Bình  15 03 09 07  596 triệu đồng 

TỒNG CỘNG  16 03 09 07  621 triệu đồng 

3. Thiệt hại về nông nghiệp: không 

4. Thiệt hại cơ sở hạ tầng: Gây đổ ngã 02 trụ điện trung thế và 06 trụ điện 

hạ thế tại xã Phú Bình. 

5. Thiệt hại khác: Sập hoàn toàn 02 kho chứa thức ăn cá tại xã Phú Bình. 

Sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy Ứng phó BĐKH – PCTT và TKCN 

các xã đã xuống địa bàn chỉ huy lực lượng tại chỗ khắc phục sự cố; hỗ trợ và 

thăm hỏi hộ dân bị thiệt hại, bố trí chỗ ở tạm thời, sớm ổn định cuộc sống. 

UBND HUYỆN PHÚ TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN CHỈ HUY ỨNG PHÓ 

BĐKH - PCTT VÀ PTDS 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 159/BC-BCH Phú Tân, ngày 15 tháng 4 năm 2022 



III. KIẾN NGHỊ: Ủy ban nhân dân huyện cho tạm ứng ngân sách để kịp 

thời chi hỗ trợ khắc phục cho các hộ dân bị thiệt hại./. 

 Nơi nhận: 
- VPTT BCĐ ƯPVBĐKH- PCTT&PTDS tỉnh; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT.  

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tuyến    
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