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Số:       -CV/ĐUK 
Hưởng ứng các hoạt động Tháng cao điểm  

“Vì người nghèo” năm 2022 

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Nghệ An, ngày      tháng 9 năm 2022. 

 

Kính gửi: Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. 

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 của Ban Thường 

trực - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối đề nghị các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phối hợp triển khai hưởng ứng phát 

động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 tại các đơn vị trong toàn Đảng 

bộ, tích cực ủng hộ người nghèo, công nhân nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn và đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cụ thể như sau: 

1. Tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người 

nghèo” năm 2022, thời gian từ ngày 17/10/2022 đến ngày 18/11/2022. Trong đó 

ưu tiên tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, công nhân nghèo ổn 

định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững trên tinh thần tương 

thân, tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau. 

2. Vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động trong các doanh nghiệp 

đóng góp kinh phí để sửa chữa nhà ở dột nát cho các hộ nghèo, xây mới nhà đại 

đoàn kết, tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ hộ nghèo được khám chữa các bệnh nặng, bệnh 

hiểm nghèo, hỗ trợ giúp đỡ xã nghèo… 

3. Ủng hộ kinh phí để giúp đỡ, nộp về tài khoản Ban vận động “Quỹ vì người 

nghèo” tỉnh Nghệ An; Số tài khoản: 3751.0.9039471 - Kho bạc Nhà nước tỉnh 

Nghệ An hoặc Số tài khoản: 5101.0005.288.288 - Ngân hàng TMCP Đầu tư & 

Phát triển Việt Nam, chi nhánh Nghệ An (hoặc nộp trực tiếp tại Cơ quan 

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, số 02 đường Phan Đăng Lưu, Thành phố Vinh).  

Đề nghị các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai phối hợp thực hiện và 

hoàn thành các hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 

trước ngày 18/11/2022, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy). 

Nơi nhận: 
- UBMTTQ tỉnh (để ph/h), 

- Như kính gửi, 

- Các Ban, VP, Đoàn Khối, 

- Lưu TG, VP. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 
 

Trần Quang Hòa 
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