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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

CỨU TRỢ KHẨN CẤP - HỖ TRỢ ÍT NHẤT 2000 NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ  

GIA ĐÌNH BỊ ẢNH HƯỞNG NẶNG SAU BÃO LỤT TẠI MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

Ngay sau khi dịch viêm đường hô hấp cấp (covid-19) lần thứ hai kết thúc vào cuối mùa hè năm 

2020, chỉ trong 10 ngày từ ngày 6 - 17/10/2020 liên tiếp các cơn bão và lũ lụt đổ bộ vào các tỉnh 

miền Trung Việt Nam gây ra mất mát, thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản của nhân dân địa 

phương. Trong số các tỉnh bị ảnh hưởng, thì tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam là 

các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Đây cũng là địa bàn của dự án “Tăng cường cơ hội và 

nâng cao vị thế cho người khuyết tật” do Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) thực 

hiện. Có khoảng 127.000 người khuyết tật đang sinh sống tại đây (Quảng Trị: 37.000 người; 

Thừa Thiên Huế: 30.000 người; và Quảng Nam: 60.000 người). Họ đều là những người dễ bị tổn 

thương hơn khi chịu hậu quả thiên tai do những bất lợi về mặt cơ thể và hạn chế tiếp cận với các 

nỗ lực cứu hộ trong thảm họa. Chính vì vậy, ACDC đã phối hợp với các đối tác, chủ động thu 

thập thông tin về người khuyết tật trong khu vực bị ảnh hưởng và chuẩn bị sẵn sàng cho việc 

cứu trợ khẩn cấp.  

Với sứ mệnh và trách nhiệm của mình, trong khuôn khổ dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao 

vị thế cho người khuyết tật” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID) tài trợ, 

ACDC dự kiến sẽ cung cấp cứu trợ thức ăn, một số đồ dùng tại nhà mà người khuyết tật bị mất 

sau bão lụt như chăn, màn, đồ nhà bếp cho 2000 người khuyết tật và gia đình của họ; 400 bình 

lọc gốm sẽ được trao cho những hộ gia đình khó khăn nhất. Hoạt động này cũng sẽ hỗ trợ sách 

vở, bàn ghế cho 6 trường học hòa nhập khó khăn và thiệt hại nhất nơi có học sinh khuyết tật theo 

học tại 3 tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Trị. Tổng giá trị hỗ trợ dự kiến trong đợt 

này là hơn 5 tỷ đồng. Gói cứu trợ khẩn cấp dự kiến được trao vào tháng 11 - 12 /2020 do ACDC 

thực hiện với sự chuẩn bị từ cuối tháng 10/2020. 

Đoàn công tác dự kiến sẽ di chuyển đến Quảng Trị từ ngày 10 - 14/11; Thừa Thiên Huế và Quảng 

Nam từ ngày 16 - 20/11 để trao các gói cứu trợ khẩn cấp cho 2000 người khuyết tật và gia đình 

của họ cùng 6 trường học tại 12 huyện của 3 tỉnh đã bị ảnh hưởng nặng nề sau bão lụt và còn 

gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn hỗ trợ.  

Thống kê sơ bộ về thiệt hại: 

Tại Quảng Trị, theo báo cáo của Sở Ngoại vụ tỉnh, 9/10 huyện bị ảnh hưởng nặng nề nhất, 92 

trong số 124 xã với 61.393 hộ gia đình đang bị ngập lụt. Khoảng 193.972 người, trong đó khoảng 

5% là người khuyết tật và gia đình của họ, bị ảnh hưởng. Theo báo cáo, 50 người chết, 04 người 

mất tích và 25 người bị thương. Gần 200 hộ dân bị thiệt hại nặng nề. Hơn 200 điểm trường với 
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1.000 phòng học bị hư hỏng do lũ và gió lớn, cần sửa lại mái, cửa, cửa sổ, tường và sàn nhà. 

Đồ dùng, thiết bị dạy và học, sách vở, bàn ghế bị hư hỏng. 

Tại Thừa Thiên Huế, theo báo cáo của UBND tỉnh, mưa lớn trung bình 2.182mm đã có nhiều 

đợt lũ lớn trên địa bàn tỉnh. 12.075 trong tổng số 37.190 hộ đã được sơ tán, hiện một số hộ thuộc 

nhóm người già và dễ bị tổn thương vẫn đang phải trú ẩn an toàn để tránh bão sắp tới. Theo báo 

cáo, đã có 27 người chết (trong đó có 12 người chết do lũ lụt và những người khác do sạt lở đất, 

trong đó có 2 công nhân của Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 và 13 thành viên của đội cứu hộ 

Trạm Kiểm lâm Khu 67), 15 người là mất tích tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 và 13 người 

bị thương. Gần 85.000 hộ dân bị ngập lụt và thiệt hại nặng nề. Thiệt hại về tài sản, cây trồng, 

thủy sản, vật nuôi, giao thông và các công trình thủy nông khoảng 1.126 tỷ đồng. 

Tại Quảng Nam, theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các đợt mưa 

lũ liên tiếp đã gây thiệt hại lớn cho tỉnh: 11 người chết, 41 người bị thương, hơn 500 hộ dân bị 

phá hủy hoàn toàn, 60 trường học bị ảnh hưởng nặng nề. 127 phòng học chìm trong nước. 634 

ha lúa và 2.700 ha cây trồng bị thiệt hại, 1.266 cây cối bị đổ, 306 tấn lương thực bị thiệt hại, 700 

con gia súc và 150.000 con gia cầm bị chết trong lũ. Tổng thiệt hại khoảng 1.480 tỷ đồng. 

Thông tin thêm: 

Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) tiền thân là Trung tâm Hành động vì sự phát triển 

cộng đồng (ACDC) là một tổ chức phi chính phủ địa phương ra đời năm 2011 làm việc vì và của 

người khuyết tật Việt Nam, hỗ trợ người khuyết tật và những nhóm yếu thế khác trong cộng 

đồng trên nhiều khía cạnh của cuộc sống. Với sứ mệnh “Chia sẻ niềm tin và nâng cao vị thế” 

cho người khuyết tật, đến năm 2030, ACDC phấn đấu trở thành tổ chức uy tín trong việc cải 

thiện chất lượng sống, thúc đẩy sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của người khuyết tật và nhóm 

yếu thế. 

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ: 

Chị Trần Thị Minh - Trưởng nhóm truyền thông 

Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) 

Địa chỉ: P903, Tòa nhà Dream Center Home, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: 024 6675 3946 

Di động: 0389 948 164 – Email:  minhtran@acdc.org.vn 

Website: http://acdc.vn 
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