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                       Kính gửi:  

        - Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 3 - Quân khu I; 

        - Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 141- Sư đoàn 3. 

        

  

 Trong thời gian vừa qua, được sự giúp đỡ hỗ trợ của Trung đoàn 141- Sư 

đoàn 3, đã hỗ trợ làm công tác dân vận trên địa bàn huyện Chi Lăng. Nhờ đó nhiều 

tuyến đường giao thông vào các thôn, xã đặc biệt khó khăn được mở mới, đổ bê 

tông xi măng tạo điều kiện cho Nhân dân đi lại thuận lợi, góp phần phát triển kinh 

tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Với những đóng góp to lớn đó càng khẳng định 

thêm sự gắn kết, tô thắm tình quân dân, xứng đáng với truyền thống của sư đoàn 

“Trung dũng, kiên cường; Bám đất, bám dân; Tự lực, tự cường; Đoàn kết, 

chiến thắng”, hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho, 

những việc làm thiết thực ấy góp phần quan trọng trong việc xây dựng khu vực 

phòng thủ, thế trận lòng dân, nền quốc phòng toàn dân vững chắc. 

 Trong năm 2022, huyện Chi Lăng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các 

nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Đặc biệt nhiệm vụ xây 

dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Tuy nhiên do ảnh hưởng của thiên tai, 

dịch bệnh, đặc biệt là ảnh hưởng của đợt mưa lũ ngày 10/5/2022 xảy ra trên địa 

bàn huyện Chi Lăng làm thiệt hại rất lớn về tài sản của Nhân dân, nhiều ngôi nhà 

của Nhân dân bị sập hoàn toàn, nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, tài sản 

và tư liệu sản xuất của Nhân dân bị vùi lấp, cuốn trôi khiến cho đời sống Nhân dân 

gặp nhiều khó khăn. Thiệt hại về các công trình công cộng, tài sản, vật kiến trúc, 

hoa màu của Nhân dân khoảng trên 170 tỷ đồng. 

 Để khắc phục những hậu quả do thiên tai, mưu lũ xảy ra trên địa bàn, UBND 

huyện đã tích cực chỉ đạo thực hiện các biện pháp, giải pháp bước đầu để ổn định 

đời sống cho Nhân dân, khôi phục hoạt động sản xuất của Nhân dân. Bên cạnh đó 

được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 141 đã huy động các 

chiến sỹ và phương tiện vật chất của Trung đoàn, kịp thời hỗ trợ ngay trong sáng 

ngày 10/5/2022, nhờ đó đã tổ chức cứu hộ kịp thời các hộ dân, các em học sinh bị 

mắc kẹt trong dòng nước lũ, đồng thời cùng các lực lượng tiến hành giải cứu di dời 

được 28 người dân đến nơi an toàn. 

Hiện nay còn một số tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện 

còn bị sạt lở, một số hộ dân còn sinh hoạt tại nơi ở tạm, đất đai canh tác bị vùi lấp 

chưa thực hiện canh tác được cần sự giúp đỡ hỗ trợ từ các nguồn lực xã hội và của 

cộng đồng, đặc biệt là của lực lượng quân đội. 

Để tiếp tục khắc phục những khó khăn trên, UBND huyện Chi Lăng trân trọng 

đề nghị Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 3 - Quân khu I, Trung Đoàn 141, tiếp tục quan tâm  
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cử khoảng 100 chiến sỹ để hỗ trợ , giúp đỡ  huyện khắc phục hậu quả do mưa lũ ngày 

10/5/2022 xảy ra tại địa bàn các khu phố, thôn bị ngập lụt trên địa bàn thị trấn Đồng 

Mỏ, xã Quan Sơn và một số xã khác trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều 

kiện giúp đỡ, để sớm ổn định đời sống cho Nhân dân và phát triển kinh tế xã hội 

của địa phương. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- TT Huyện ủy;                 (BC) 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- UBND thị trấn Đồng Mỏ; 

- UBND xã Quan Sơn; 

- Lưu: VT, KT và HT. (15b) 
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