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QUẢNG BÌNH  

Hiện tại chỗ con ở có 1 số thôn vùng thấp trũng đang bị ngập nước và cô lập hoàn toàn, 

mất điện, thiếu nước sạch, không có bếp nấu ăn vì nước năm nay lên nhanh bất ngờ lại 

vào ban đêm khiến bà con trở tay không kịp.  Sống ở vùng bị lũ lụt thường xuyên, hơn 30 

năm nay sống chung với ngập lụt nên con hiểu rõ nhu cầu của bà con trong lũ lụt là gì. 

Xã con có các thôn Vinh Quang, Mỹ Hòa, Ngô Bắc, Ngô Xá, Lại Xá, Hoàng Đàm, 1 

phần của thôn Mỹ Đức và 1 phần của thôn Hoàng Viễn bị ngập nước, mọi người chỉ có 

thể ăn mì tôm sống và uống nước qua bữa, hôm qua vẫn chưa tiếp cận được nhưng hôm 

nay cano có thể vào được rồi. Vì vậy, trước mắt nhu cầu cơ bản của bà con là nước sạch. 

Con tặng mỗi nhà 3 bình nước 20l giá 13 ngàn mỗi bình ( nếu mua bình loại 1l giá cũng 

đã 10 ngàn, bình 20l tuy phải chờ để đổi trả vỏ cho người bán hơi mất công nhưng sẽ rẻ 

hơn rất nhiều), khoảng 2000 hộ dân cần nước. Con đã ứng trước 4 triệu tương đương với 

300 bình nước sạch để kịp đi phát. 

Theo kế hoạch thì hôm qua 2 vợ chồng Ninh đã mượn thuyền để mang nước tới cho bà 

con vùng bị ngập sâu nhưng do nước cao, mưa to kèm gió nên sóng rất lớn không thể tiếp 

cận được, vì đảm bảo an toàn nên được dời lại hôm nay chờ nước rút bớt. 

Sáng nay (11/10) mưa vẫn to và gió, nhưng đã có thể đi tới khu vực nhà văn hóa thôn, 

nước được chuyển lên 4 thuyền tập trung tại nhà văn hóa rồi thông báo cho bà con tới lấy. 

Trong hôm nay đã trao cho 180 hộ dân ở thôn Vinh Quang nước lọc bình loại 20l, tạm 

thời giải quyết khó khăn trước mắt cho bà con.  

Con cám ơn cô và quỹ MTNCĐ đã luôn động viên và ủng hộ, hiện tại vẫn còn thiếu 

nhiều nhu yếu phẩm khác như đồ khô, đồ hộp. Mong rằmg mọi người sẽ chung tay góp 

sức giúp đỡ bà con qua cơn khó khăn trước mắt. 

Hiện tại có 3 thôn đang bị cô lập là Vinh Quang, Ngô Bắc, Ngô Xá với khoảng 300 hộ 

dân đang rất cần các nhu yếu phẩm cơ bản như thực phẩm ( đồ khô, đồ hộp là tiện nhất vì 

nước chưa rút chưa thể nấu ).  
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