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BÁO CÁO NHANH 

Tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả lũ lụt  

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

(Tính đến 17 ngày 28/10/2020) 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc báo cáo nhanh hàng ngày về tình 

hình khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban nhân 

các huyện, thành phố, thị xã tổng hợp báo cáo kết quả hỗ trợ người dân khắc phục 

khó khăn, ổn định cuộc sống đến 17h ngày 28/10/2020, cụ thể như sau: 

1. Tình hình thiệt hại 

- Số hộ thiếu đói: 36723 hộ, số khẩu 111.364 người. 

- Số người bị chết: 6 người; 

- Số người bị mất tích: 4 người. 

- Số người bị thương: 35 người; 

- Số hộ có nhà bị đổ, sập, trôi chảy: 66 hộ; 

- Số hộ có nhà hư hỏng nặng: 345 hộ; 

2. Công tác tiếp nhận nguồn cứu trợ 

2.1. Tổng hợp theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 

Tổng số tiền và hàng hóa quy ra tiền đã ủng hộ và đăng ký ủng hộ trên 

toàn tỉnh là 98,917 tỷ đồng của 2.989 tổ chức, cá nhân (Tiền: 60,354 tỷ đồng; 

hàng hóa quy ra tiền: 38,563 tỷ đồng). 

 Trong đó: 

- Ủng hộ và đăng ký ủng hộ thông qua Ban Cứu trợ tỉnh là 43,244 tỷ đồng 

của 144 tổ chức, cá nhân; trong đó, tiền 41,259 tỷ đồng (đã nộp vào tài khoản 

cứu trợ 18,927 tỷ đồng ); hàng hóa quy ra tiền 1,985 tỷ đồng; 

- Ủng hộ thông qua Ban cứu trợ huyện, xã là 55,673 tỷ đồng của 2.145 tổ 

chức, cá nhân; trong đó, tiền 19,095 tỷ đồng; hàng hóa quy ra tiền 36,578 tỷ 

đồng.  

2.2. Tổng hợp theo báo cáo của các huyện, thành phố, thị xã (Nguồn báo 

cáo qua Sở Lao động – Thương Binh – Xã hội) 

- Tổng số tiền và hàng hóa quy ra tiền đã ủng hộ và đăng ký ủng hộ là 

56.840.879 ngàn đồng của 940 tổ chức, cá nhân (Tiền mặt:25.757.770 ngàn đồng 

đồng; hàng hóa quy ra tiền: 31.083.109 ngàn đồng). 
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(Bao gồm số tiền mặt, hiện vật quy ra tiền do các tổ chức, cá nhân hỗ trợ 

qua UBMTTQ cấp huyện và hỗ trợ khác). 

 - Lương  thực: Tổng số gạo đã tiếp nhận: 1.053,726 tấn 

+ Nguồn Trung ương: 1.000.000 kg gạo 

+ Nguồn địa phương: 20.000 kg gạo 

+ Nguồn huy động: 33.726 kg gạo 

3. Kết quả hỗ trợ: 

- Lương thực: Đã cấp phát gạo: 1.053,726 tấn, hỗ trợ cho 31.316 hộ; với 

82.376 khẩu. 

- Các nguồn hỗ trợ tiền mặt, hiện vật từ các nguồn cứu trợ, vận động từ 

các tổ chức, cá nhân đang tiếp tục được phân phối, hỗ trợ kịp thời đến tận các hộ 

gia đình bị ảnh hưởng mưa lụt, đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân.  

(có biểu báo cáo chi tiết kèm theo) 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội ./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ LĐTBXH; 
- Cục BTXH – BLĐTBXH; 
- UBND tỉnh; 
- Giám đốc, các PGĐ Sở; 
- Lưu: VT, P.BTXH-TE-BĐG. 
Gửi bản điện tử. 

 

 

 

            KT. GIÁM ĐỐC 

              PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

             Đinh Hữu Công 
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