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HỘI LHPN PHƯỜNG BÌNH AN TRONG CÔNG TÁC  

PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

Ngày đăng: 02/10/2021 09:30 

 

Trong đợt bùng dịch Covid-19 lần thứ 4 với nhiều diễn biến phức tạp đã làm ảnh 

hưởng rất lớn đến đời sống của người dân lao động nghèo, CNNT ngừng làm việc để 

phòng, chống dịch. Cùng với hệ thống chính trị các cấp, Hội LHPN phường Bình An 

đã thể hiện rõ nét vai trò của Hội trong công tác tuyên truyền, vận động,  huy động các 

nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ, chia sẻ với người dân khó khăn,vượt qua dịch bệnh. 

  

 

  

  Với tinh thần “ Chống dịch như Chống giặc”, làm việc không kể ngày và đêm, 

xuyên suốt cả tuần, từ tổ hội đến cơ sở, từ vùng đỏ đến vùng xanh, từ sáng tinh mơ đến 

tối mịt, dù nắng nóng hay mưa dầm, đâu đâu  cũng bắt gặp những hình ảnh hết sức cao 

đẹp, nhân ái trao nhau, thấm đẩm tình người của chị em phụ nữ đã góp phần chăm lo, 

ổn định cuộc sống người dân trong những ngày thực hiện giãn cách Chỉ thị 16/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể như: Hội đã vận động MTQ và tham gia nấu 6.230 

phần cơm và 2.040 phần bún bò, bánh canh, hủ tiếu, bún riêu,  cháo,  3.040 ly trà tắc, 

nước sâm và chè cho lực lượng đứng chốt, lực lượng test lấy mẫu và nhân viên y tế 

tiêm vắc xin vào buổi trưa và buổi tối các ngày trong tuần. Ngoài ra Hội còn tặng cho 

trạm y tế phường Bình An và  khu cách ly tập trung 300 phần hỗ trợ thuốc điều trị 

Covid-19, 14 bộ đồ bảo hộ, 50 hộp thuốc xông, 85 cái kính che giọt bắn, 30 hộp khẩu 

trang y tế với tổng số tiền 11.750.000đ, hỗ trợ khu cách ly phường Bình Thắng 10 

thùng mì và 200 phần bún xào với tổng kinh phí 3.300.000đ, hỗ trợ 05 phần quà đột 

xuất cho 05 hộ dân trên địa bàn khu phố Bình Thung 2 là F0 mới đi cách ly tập trung 
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về địa phương  với tổng số tiền 1.000.000đ, đồng thời hỗ trợ 63 phần quà cho người 

dân phản ánh qua tổng đài 1022 với tổng số tiền 6.700.000đ. 

  

 

  

Giữa Đại dịch Hội vẫn duy trì thực hiện chương trình "Cho yêu thương đi - nhận 

hạnh phúc về” với 7 lần qua đó đã trao 382 phần quà với tổng số tiền 29.850.000đ và 

phát 700 phần bánh mì cà ri chay, 320 phần bún xào với tổng số tiền 15.300.000đ cho 

người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.…ngoài ra các chi hội còn tổ 

chức phát 2.300 suất bún xào, bánh mì, cari chay và 1.500kg gạo  với tổng số tiền 

53.750.000đ, 782 phần quà với tổng số tiền 133.750.000đ. 

  

Hưởng ứng chương trình tiết kiệm ít nhất 5.000 đồng/hội viên ủng hộ quỹ 

vaccine của tỉnh Bình Dương phòng chống dịch Covid-19, Hội đã vận động được 26 

chị hội viên phụ nữ đóng góp  số tiền 4.400.000đ TT Hội đã chuyển cho UBMTTQ 

phường và vận đông CBHVPN tham gia ủng hộ quỹ Vacxin đợt 1 với tổng số tiền là 

6.150.000đ. 
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Phối hợp cùng MTTQ, các đoàn thể phường tiếp nhận và trao đi 29.395 kg gạo; 

mì 956 thùng; trứng: 6.160 quả; nước tương 120 chai; rau củ: 59.790 kg; chả, cá, thịt 

gà: 138 kg với tổng số tiền hàng hóa vận động được và trao đi là 1.469.750.000đ  (gồm 

gạo, mì, trứng, nước tương, rau củ….) cho các hộ dân trên địa bàn phường  và tiếp 

nhận 70.000kg gạo từ quỹ dự trữ Nhà nước đã phân chia cho các đối tượng là hộ nghèo, 

cận nghèo, bảo trợ xã hội, người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tổng số 

8.352 người được nhận và 200 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn với 

tổng số tiền 60.000.000đ, 150 phần quà (5 kg gạo, 1 thùng mì) cho các hộ khó khăn 

với tổng số tiền 45.000.000đ. 

  

Ngoài ra Hội LHPN phường Bình An còn kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư của 

công nhân ở trọ và người lao động, tuyên truyền tình hình dịch bệnh đang diễn biến 

trên địa bàn, và phổ biến rộng rãi các chính sách hỗ trợ của Chính phủ như Nghị quyết 

số 68/ NQ-CP, Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND, Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND và 

hướng dẫn các đối tượng sớm tiếp cận với các gói hỗ trợ   kịp thời , qua đó  còn phối 

hợp, hỗ trợ UBND phường đi xuống từng khu cách ly, phong tỏa chi trả kịp thời các 

gói hỗ trợ đến người dân lao động gặp khó khăn do Đại dịch Covid-19 trong thời gian 

sớm nhất. Song song đó Hội cũng vận động MTQ tặng quà hỗ trợ cho các chi hội 

CNNT trong thời gian thực hiện giản cách theo Chỉ Thị 16 cụ thể như: tặng  2.308 phần 

quà, 539 thùng mì, 24 thùng sữa, 8.550kg gạo, 10.250 kg rau củ các loại , 500 hộp cá 

cho 25 chi hội CNNT và những người tạm trú trên địa bàn phường với tổng số tiền 

509.029.000 đồng.  Bên cạnh đó Hội còn vận động 10 tình nguyện  viên là con, em cán 

bộ hội viên tham gia  đi lấy mẫu test lưu động tại các vùng cam, vùng đỏ  trên địa bàn 

thành phố. 

  

Dù bận rộn với công tác phòng , chống dịch nhưng Hội cũng kịp thời tổ chức 

trao tặng 80 phần quà Trung Thu cho các em thiếu nhi trong các khu cách ly, phong 



 

4 
 

tỏa , nhà trọ khó khăn với tổng kinh phí trên 8.000.000 đồng, ngoài ra Hội còn vận 

động MTQ trao 1 phần quà cho em bé 3 tuổi là F0 khỏi bệnh trở về địa phương với 

tổng trị giá 1.500.000 đồng (trong đó trao tiền mặt là 800.000 đồng và 1 phần quà gồm: 

1 thùng sữa, 6 bộ quần áo), vừa qua Hội cũng trao tặng 8 xe đạp cho học sinh khó khăn, 

học giỏi với tổng số tiền 14.800.000đ  với công trình chào mừng đại hội đại biểu phụ 

nữ phường Bình An nhiệm kỳ 2021-2026. Để ghi nhận sự đóng góp của cán bộ , hội 

viên vừa qua Hội cũng đã xét kỷ niệm chương “ Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” 

có 09 chị được đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển của Phụ nữ 

Việt Nam” năm 2021. 

  

Hội LHPN phường Bình An xứng đáng là lá cờ đầu trong công tác phòng chống 

dịch, góp phần đưa địa bàn phường Bình An trở lại trạng thái bình thường trong tình 

hình mới, được công nhận là vùng xanh của thành phố Dĩ An kể từ ngày 15/09/2021. 

 

http://phunubinhduong.org.vn/ 


