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Xin chào anh, chúng tôi là Nhóm
thanh niên dự án tại Lào Cai

"Mùa mưa năm 2019, người dân Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào 
Cai đã chứng kiến một trận lũ lịch sử. Trận lũ được cho là kết 

quả cộng gộp của mưa lớn bất thường và hoạt động xả lũ 
không báo trước của nhà máy thủy điện gần đó!"

Chào anh, chị tôi 
là chủ tịch UBND 

xã Bản Hồ



 Thưa anh qua đài truyền 
hình, chúng tôi được biết xã 
mình đã xảy ra 1 trận lũ đột 

ngột đúng không ạ?

 Vâng! trận lũ này xảy ra và 

gây ra thiệt hại vô cùng lớn 

cho bà con nhân dân về tài 

sản, hoa màu và cũng rất 

may là không có thiệt hại về  

người

Nước lũ đột ngột và sức tàn phá vô 
cùng khốc liệt: nước lũ tràn vào nhà 

dân cuốn trôi đi ti vi, tủ lạnh, bàn ghế 
và cuốn 3 chiếc ô tô ra nơi khác

Tôi sẽ cho các bạn xem một số ảnh tự liệu mà chúng tôi còn giữ lại

Nước lũ còn cuốn gãy 
một cây cầu, khiến
trụ sở UBND xã, 1 

thôn, 1 trạm y tế và 1 
số hộ dân bị cô lập



Rất may khi người dân 

đều được an toàn về tính 

mạng. Thực sự, đây là 

một trậ
n lũ rất bất ngờ...

Anh có thể cho biết khi bị
lũ như vậy chính quyền 

có hỗ trợ gì cho nhân dân 
không ạ ?

Chính quyền
và các đoàn 
thể đã họp 
khẩn ngay 

trong đêm để 
có phương án 
hỗ trợ nhân 

dân...

Lực 
lượng 
tại chỗ

Phương 
tiện tại 

chỗ

Vật tư
 tại chỗ

Hậu cần
 tại chỗ

3 sẵn sàng

Chính quyền đã có sự chuẩn 
bị cho các tình huống.

 4 tại chỗ 

Phòng 
ngừa chủ 

động Ứng phó 
kịp thời

Khắc phục 

khẩn



THANH NIÊN

Lực lượng tại chỗ

QUÂN ĐỘI

 NGƯỜI DÂN

Phương tiện tại
chỗ

Các vật dụng hàng ngày 

của người dân được sử 

dụng để khắc phục hậu 

quả sau lũ, đặc biệt ở 

những khu vực bị cô lập.

Hậu cần tại chỗ

Các gia đình chia sẻ 

lương thực tro
ng thời 

gian lực lượng cứu trợ
 

chưa tiế
p cận được.



Vật tư tại chỗ

Các gia đình chia sẻ 

thuốc men, củi gỗ, bao 

cát, đồ dùng sinh 

hoạt....
Sau khi nước rút chính

quyền địa phương đã huy
động lực lượng dân quân xã,
Ban chỉ huy quân sự Sa Pa,

Đoàn thanh niên xã và người
dân dọn dẹp, sửa chữa nhà
cửa, gia cố lại các công trình
và đề nghị các cấp liên quan
hỗ trợ nhân dân để  ổn định

cuộc sống 


