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Tăng cường chỉ đạo cán bộ, hội viên 

nông dân tham gia khắc phục hậu quả 

sau lũ lụt, thiên tai. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

           

        Quảng Trị, ngày 27  tháng 10 năm 2020 

 
Kính gửi: Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố 

 

Từ ngày 06 - 22/10/2020, Lũ lụt liên tiếp gây ngập lụt trên diện rộng và sạt lỡ 

đất xảy ra trên địa bàn tỉnh, làm thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân; 

ảnh hưởng đến đời sống của phần lớn của hội viên nông dân trong Tỉnh; Ban 

Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân các cấp tăng cường chỉ đạo 

và tổ chức phát động phong trào cán bộ, hội viên nông dân tham gia khắc phục sau 

thiên tai, lũ lụt với những nội dung sau: 

        1. Hội Nông dân các cấp phối hợp với chính quyền, MTTQVN và các đoàn 

thể tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 30-CT/TU, ngày 14/10/2020 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó, 

khắc phục hậu quả thiên tai”. 

2. Vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia khắc phục hậu quả thiên tai; 

tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình có người chết, mất tích; 

phối hợp hỗ trợ lương thực, thực phẩm, giúp người dân ở những nơi còn khó khăn. 

3. Tổ chức trồng các loại rau màu, cây ngắn ngày, chăn nuôi gia cầm để giải 

quyết thực phẩm trước mắt; đồng thời hướng dẫn hội viên liên hệ chuẩn bị giống 

lúa cho vụ Đông xuân củng như các loại giống hoa màu, cây trồng, vật nuôi theo 

cơ cấu của địa phương giúp hội viên nông dân tổ chức sản xuất tốt vụ Đông xuân 

sắp tới. 

4. Tuyên truyền vận động hội viên chủ động phòng tránh dịch bệnh sau lũ, 

tích cực chủ động phối hợp thực hiện tốt các nội dung ngành y tế hướng dẫn như: 

Dùng hóa chất để khử trùng nước ăn uống và sinh hoạt, bảo đảm dùng nước sạch 

trong ăn uống. Ăn chín, uống chín bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm hạn chế phát 

sinh dịch bệnh sau lũ. 

5. Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố phát động cơ sở Hội tổ chức phong 

trào “Hội Nông dân tham gia khắc phục hậu quả sau lũ lụt, thiên tai”, tùy theo 

tình hình của từng địa phương để phát động triển khai như: Phát động hội viên 

nông dân chung tay, góp sức giúp các hộ gia đình hư hỏng, sập, trôi nhà cửa khắc 

phục ổn định cuộc sống; vệ sinh đường làng ngõ xóm, khai thông cống rãnh; thu 
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gom xác gia súc, gia cầm bị chết đang còn tồn động lại trên ruộng vườn, ao hồ, 

cống rãnh, khu vực nhà ở của dân và khu vực công cộng… 

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thị xã, 

thành phố; các Ban, Văn phòng, Trung tâm HTND tỉnh nghiêm túc tổ chức triển 

khai các nội dung trên. Báo cáo kết quả thực hiện về Hội Nông dân tỉnh qua (Ban 

Kinh tế - Xã hội) và địa chỉ Email: hndbanktxhqt@gmail.com trước ngày 

05/11/2020. 
 

 

Nơi nhận: 
- BTV TW Hội;                

- BTV Tỉnh ủy;                   Báo cáo 

- Ban dân vận Tỉnh ủy;  

- UMMTTQVN tỉnh; 

- Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố;   

- Các Ban, VP, Trung tâm;                            Thực hiện 

- Lưu VP, KT - XH. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

 CHỦ TỊCH  

 

                              (đã ký) 

 

 

Đã ký) 

Trần Văn Bến 
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