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BÁO CÁO 

Thông tin về hoạt động cứu trợ sau thiên tai tại miền Trung  

năm 2020 của các Tổ chức Quốc tế trên địa bàn huyện 

 
 

Thực hiện Văn bản số 4310/UBND-NL1 ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh về 

việc cung cấp thông tin về hoạt động cứu trợ cho miền Trung sau mưa lũ lịch sự 

năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau: 

Năm 2020, thiên tai trên địa bàn huyện diễn biến hết sức phức tạp, ngay từ 

đầu năm đã xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như rét đậm, rét hại, 

giông, lốc, sét,…giữa năm chịu ảnh hưởng của nhiều đợt nắng nóng gay gắt kéo 

dài và những tháng cuối năm chịu ảnh hưởng hoàn lưu của các cơn bão số 2, số 5, 

số 6, số 7, số 8, số 9 và cơn bão số 13. Đặc biệt hai trận lũ lụt trong tháng 10/2020 

gây thiệt hại hết sức nặng về dân sinh, sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng trên 

địa bàn huyện. 

1. Tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả thiên tai 

a, Thiệt hại: 

Thiên tai năm 2020 trên địa bàn huyện đã làm 2.828 ngôi nhà bị ngập từ 

0,5-1,0m; 173 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 710 ha diện tích cây trồng các loại bị đỗ 

gãy, hư hỏng; hơn 245 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại và 4.400 con 

gia súc, gia cầm bị chết, cùng nhiều vật dụng, đồ dùng, trang thiết bị của các tổ 

chức, cơ quan, đơn vị và của Nhân dân dân bị ngập nước, hư hỏng...; mưa lũ đã 

gây thiệt hại nghiêm trọng nhiều cơ sở hạ tầng thiết yếu như: giao thông, thủy lợi, 

trường học, các cơ sở y tế, điện lực…quan trọng và phải cần nhiều nỗ lực của các 

cấp, các ngành trong thời gian dài mới khắc phục lại được. Tổng thiệt hại do thiên 

tai gây ra cả năm 2020 ước tính hơn 30,7 tỷ đồng. 

b, Khắc phục: 

Trong thiên tai, nhân dân toàn huyện đã được sự hỗ trợ kịp thời từ Trung 

ương, các tỉnh, huyện bạn, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm để nhanh chóng 

ổn định cuộc sống và tái thiết sản xuất. Toàn huyện, đã tiếp đón 95 lượt đoàn 3,6 tỷ 

đồng, trong đó  MTTQ tỉnh chuyển về 2,3 tỷ đồng; ngân sách huyện 0,2 tỷ đồng, 

vận động ủng hộ trong huyện 1,1 tỷ đồng; hàng hóa ủng hộ trực tiếp thông qua 

huyện và các địa phương đến các hộ dân là (quy đổi thành tiền) là 2,86 tỷ đồng. 

Ủy ban nhân dân huyện đã kịp thời phân bổ 800 kg ngô, 300 kg hạt giống 

rau và nhiều loại hóa chất xử lý vệ sinh môi trường; cấp 760 áo phao cứu sinh, 

130 phao tròn, 10 bè nhẹ cứu sinh cho các xã, thị trấn nhằm chủ động công tác 

ứng phó thiên tai. Ngoài ra, huyện tiếp nhận và triển khai xây dựng 3 nhà văn hóa 

cộng đồng, trong đó đã hoàn thành đưa vào sử dụng 2 nhà với số tiền 4 tỷ đồng; 

hỗ trợ xây dựng nhà cho các đối tượng người có công, hộ nghèo, cận nghèo tại 

các vùng bị thiên tai đợt 1 là 89 nhà với số tiền 5,11 tỷ đồng, hiện nay đang triển 

khai tiếp 214 nhà (đợt 2). 



Bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước các cấp, các tổ chức chính trị, 

xã hội trong nước và các nhà hảo tâm thì huyện cũng vinh dự nhận được sự giúp 

đỡ của Tổ chức Quốc tế về cứu trợ thông qua Hội Chữ thập đỏ huyện, đó là: 

- Tên Tổ chức tài trợ: ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF 

AGENCY INVIETNAM (Cơ quan Phát triển và Cứu trợ Cơ đốc Phúc Lâm) Gọi 

tắt là tổ chức Quốc tế ADRA. 

- Tên gói cứu trợ: Cứu trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng do bão lũ. 

- Thông tin chi tiết về gói cứu trợ theo. 
 

TT 
Các hoạt 

động 
Nội dung chi tiết 

Địa bàn 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

(đồng) 

Tiến độ 

thực hiện 

1 

Hoạt 

động 1 

Hỗ trợ tiền mặt 

trực tiếp 1,0 triệu 

đồng/hộ cho 300 

hộ dân. 

Xã Quang 

Vĩnh  

Tháng 

11/2020 

300.000.000 
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tra đánh giá quá 
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Trong 
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- Đánh giá (thuận lợi, khó khăn) về công tác tiếp nhận, quản lý và sử dụng 

viện trợ về các mặt.  

+ Thuận lợi: Thông qua đầu mối là Hội Chữ thập đỏ tỉnh giới thiệu với Hội 

Chữ thập đỏ huyện phối hợp Hội Chữ thập đỏ xã Quang Vĩnh lựa chọn và lập 

danh sách các đối tượng ưu tiên để Đoàn trực tiếp trao tặng. 

+ Khó khăn: Không. 

- Đề xuất nhằm cải thiện công tác cứu trợ: Cần có sự phối kết hợp nhịp 

nhàng với các cơ quan như Mặt trận Tổ quốc các cấp để gói hỗ trợ phân bổ đến 

vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nhu cầu nhất, đúng đối tượng thì mục đích, ý 

nghĩa và hiệu quả gói hỗ trợ thiết thực hơn, tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu. 

Trên đây là Báo cáo Thông tin về hoạt động cứu trợ của các Tổ chức Quốc 

tế tài trợ trên địa bàn huyện sau mưa lũ năm 2020./. 

  
Nơi nhận:         
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện (B/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN. 
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