
                                                                 
                                                                            

XÃ HÀM PHÚ PHÁT LÚA GIỐNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG SẢN 
XUẤT LÚA BỊ THIỆT HẠI NẶNG TRONG NĂM 2021-2022 

 

Căn cứ Công văn số 1592/UBND-KH ngày 12/7/2022 của UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc, về việc tiếp nhận và phân bổ giống lúa do trung ương hỗ trợ cho UBND xã, thị 

trấn khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra và Công văn số 89/PNN&PTNT ngày 07/7/2022 

của phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hàn Thuận Bắc về việc đề nghị rà 

soát và xét hỗ trợ giống lúa cho các đối tượng sản xuất Lúa bị thiệt hại do thiên tai năm 

2021 và 2022. 

 Ngày 18/7/2022 UBND xã tổ chức 

cuộc họp Hội đồng xét duyệt để công khai 

xét duyệt và thống nhất danh sách hỗ trợ 

giống lúa cho các hộ có diện tích sản xuất 

lúa bị thiệt hại nặng (trên 70%) do thiên 

tai gây ra trong năm 2021 và 2022, trong 

đó ưu tiên các đối tượng là đồng bào 

DTTS, hộ nghèo, hộ chính sách và các đối 

tượng khác.  

Qua xét duyệt hội đồng thống nhất 

các đối tượng được hỗ trợ lúa giống là các 

đối tượng ưu tiên (hộ đồng bào DTTS, hộ 

nghèo, hộ chính sách) được xét duyệt theo 

diện tích lúa bị thiệt hại nặng (trên 70%) 

trong năm 2021 và 2022. Các đối tượng 

khác còn lại bị thiệt hại nặng (trên 70%) 

được xét duyệt theo diện tích lúa bị thiệt 

hại trong năm 2022. 

Đợt hỗ trợ giống lần này được diễn ra từ ngày 21/7-23/7/2022, có 235 hộ được hỗ 

trợ trên tổng diện tích thiệt hại là 107,9 hecta với tổng số lúa giống phát là 8.630kg. Trong 

đó có 95 hộ đồng bào dân tộc Chăm, 01 hộ nghèo, 25 hộ thuộc diện chính sách và 114 hộ 

thuộc đối tượng khác. Mỗi hecta bị thiệt hại người dân sẽ được nhận hỗ trợ 80kg giống 

Đài Thơm 8.  
                                                                                                        
 
 


