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LỜI KÊU GỌI 
“Toàn dân tham gia ủng hộ Miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ” 

 

 

 Những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 6, bão số 7 và diễn biến 

thời tiết bất thường, những trận mưa lớn dồn dập đã đổ ập xuống dãi đất miền Trung. 

Lũ chồng lũ đã đẩy bao gia đình vào khó khăn; thiệt hại vô cùng nặng nề đã xảy ra 

với đồng bào các tỉnh miền Trung, trong đó có 5 tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất là 

Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Bình và Hà Tĩnh... Hiện tại đồng 

bào các tỉnh miền Trung đang phải gồng mình chống lũ và hậu quả nặng nề của trận 

lũ kép sẽ còn gây ra nhiều khó khăn chồng chất cho bà con những ngày sắp tới. 

Hàng ngàn hộ dân ở khúc ruột miền Trung đang gặp nhiều khó khăn, vất vả. 

 Dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể; 

Nhân dân, lực lượng vũ trang, công nhân, viên chức, người lao động ở các địa 

phương miền Trung bị lũ lụt đã và đang dốc lòng, dồn sức khắc phục hậu quả mưa lũ. 

Hơn lúc nào hết, người dân vùng bị thiên tai, lũ lụt đang rất cần sự quan tâm, giúp 

đỡ từ các cấp, các ngành, các địa phương khác, các doanh nghiệp, các tôn giáo và 

Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, nhường cơm sẻ 

áo, cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ, động viên Nhân dân vùng lũ bị thiệt hại do bão 

lũ gây ra. Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức đợt vận động, quyên góp trong cán bộ, đảng viên, 

lực lượng vũ trang và Nhân dân toàn tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh rất mong các cơ quan, đơn vị, địa phương bằng những hình thức 

thích hợp phát động, kêu gọi ủng hộ giúp đỡ Nhân dân miền Trung vượt qua bão lũ. 

 Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 30/11/2020. 

 Mọi sự ủng hộ xin gửi tới: Quỹ Cứu trợ tỉnh Bình Thuận (thông qua Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận). 
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