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THƯ NGÕ 

Kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người dân Lệ Thuỷ khôi phục sản xuất nông nghiệp 

sau đợt lũ lịch sử từ ngày 16/10 - 24/10/2020 gây thiệt hại nặng nề. 

 

Trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp huyện Lệ Thuỷ có những 

chuyển biến mạnh theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao chất lượng, giá trị và 

môi trường bền vững. Đạt được những kết quả như vậy là nhờ sự chỉ đạo sâu sát, 

kịp thời của cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan đơn vị, đặc biệt là sự quan tâm đồng 

hành, hưởng ứng giúp đỡ của cộng đồng các doanh nghiệp, tổ chức và các nhà hảo 

tâm có liên quan đến sản xuất của ngành nông nghiệp, nhất là những lúc người nông 

dân huyện nhà gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh gây ra. 

Sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng các doanh nghiệp, tổ chức và các nhà 

hảo tâm đã thể hiện đạo lý tương thân, tương ái, hỗ trợ đồng bào lúc khó khăn, hoạn 

nạn của dân tộc. Huyện uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện Lệ Thuỷ ghi 

nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng 

hảo tâm của các tập thể và cá nhân đã tích cực tham gia hỗ trợ, giúp đỡ. 

Từ ngày 16 - 24/10/2020, trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ xảy ra mưa to đến rất 

to gây ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng tại 23/26 xã, thị trấn với hơn 26.000 hộ 

bị ngập nước (chiếm gần 67,0% số hộ toàn huyện). Mực nước trên sông Kiến Giang 

đạt đỉnh lũ (vào lúc 06h ngày 19/10) là 4,88m, vượt báo động III là 2,18m, vượt 

mức lũ lịch sử năm 1979 là 0,97m. Tổng hợp sơ bộ đến 16h ngày 25/10, toàn huyện 

có 02 người chết, 11 người bị thương, 162 nhà bị sập và hầu hết tài sản của nhân 

dân bị chìm ngập trong lũ gây hư hỏng, thiệt hại, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống 

người dân Lệ Thuỷ nói chung cũng như sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 nói riêng. 

Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 đang đến gần, với diện tích sản 

xuất lúa vụ Đông Xuân hàng năm hơn 10.100ha (với các loại giống: Nhị ưu 838, 

Thái Xuyên 111, KH336, P6, VN20, Hà Phát 3, Thiên ưu 8, VNR20, PC6, Bắc 

Thịnh, Bắc Hương 9, Phong Nha 99, TBR225, TBR1...). Rau màu gần 1.000ha, ngô 

300ha, lạc 250ha, hơn lúc nào hết người nông dân đang rất cần lượng giống lúa, rau 

màu, ngô, lạc,… rất lớn để tổ chức sản xuất trong khi hầu hết nông dân Lệ Thuỷ bị 

thiệt hại nặng nề về kinh tế do cơn lũ lịch sử gây ra. Với mong muốn giải quyết một 

phần khó khăn cho bà con nông dân, Huyện uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQVN 

huyện Lệ Thuỷ kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp 



và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh quan tâm hỗ trợ các loại giống lúa, rau 

màu,… để chung tay giảm bớt khó khăn cho bà con nông dân, giúp bà con sớm khôi 

phục sản xuất, ổn định đời sống đồng thời góp phần giúp Huyện hoàn thành kế 

hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021.  

Đầu mối tiếp nhận hổ trợ: Phòng NN&PTNT huyện Lệ Thủy. 

Hình thức hổ trợ: Tiền mặt hoặc hiện vật. 

Số tài khoản tiếp nhận: 3802211000693. Tại Ngân hàng nông nghiệp và 

phát triển nông thôn-chi nhánh Lệ Thủy. 

Mọi thông tin hỗ trợ đề nghị liên hệ qua ông Nguyễn Văn Vương - Trưởng 

phòng Nông nghiệp & PTNT, SĐT: 0915272184 hoặc ông Nguyễn Văn Nghĩa - 

P.Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Lệ Thuỷ, SĐT: 0888.769768. 

Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, 

các ngành, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài 

tỉnh. 
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