
     HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ 

* 

Số: 582 - CV/HNDT 
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 

588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
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Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố 

 

Thực hiện Công văn số 2522-CV/HNDTW ngày 20/01/2021 của Ban Thường vụ 

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định số 

588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã 

hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, 

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, 

thị xã, thành phố chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các cơ 

quan liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó 

khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, cụ thể như sau: 

1. Truyền thông vận động 

Tăng cường truyền thông, vận động các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức, 

cá nhân, cán bộ, hội viên nông dân và mọi tầng lớp nhân dân, các nhà tài trợ đóng góp 

nguồn lực cho trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

như: chăn ấm; áo khoác ấm; khăn ấm, mũ ấm, giày, găng tay, tất mùa đông… 

2. Hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em 

- Vận động hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em ở các trường mầm non và tiểu 

học và các sản phẩm dinh dưỡng như: Bánh, hộp sữa… 

- Hỗ trợ xây dựng vườn dinh dưỡng, gia đình, nhà trường: Xây dựng mô hình 

vườn dinh dưỡng tạo nguồn thực phẩm tại chỗ đảm bảo an ninh lương thực, thực 

phẩm thích hợp cho từng vùng; xây dựng và duy trì các mô hình về nước sạch vệ sinh 

môi trường. 

3. Vận động khám chữa bệnh 

- Phối hợp với ngành y, tổ chức nhân đạo, bệnh viện, bộ đội Biên phòng tổ chức 

khám chữa bệnh tại trường cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học. 

- Khám sức khỏe tổng quát, khám sàng lọc các bệnh lý tim bẩm sinh, hỗ trợ 

phẩu thuật cho trẻ em. 

4. Vận động xây dựng sân chơi cho trẻ em 

Vận động các tổ chức, cá nhân, phối hợp với Đoàn Thanh niên và cộng đồng hỗ 

trợ xây dựng sân chơi cho trẻ em, lắp đặt các thiết bị vui chơi giải trí như: Cầu trượt 

hoặc thiết bị kết hợp cầu trượt, xích đu chữ A; đu quay; con giống nhún lò xo; cột 

ném bóng; bập bênh, xà đơn, xà kép, bóng bàn, cầu lông, bóng đá… cho trẻ em vùng 

dân tộc thiểu số và miền núi. 



Đề nghị Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào điều kiện cụ thể tổ 

chức thực hiện tích cực Quyết định số 588/QĐ-TTg của Thủ tướng và báo cáo kết 

quả gửi về Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Xây dựng Hội), email: 

banxaydunghoihndqt@gmail.com trước ngày 15/12 hàng năm./. 

 

Nơi nhận: 

- Hội ND các huyện, thị, thành phố; 

- Lưu VP, Ban XDH.    

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hường 
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