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Số: 878/UBND-VP Vụ Bản, ngày 14 tháng  10  năm 2022 

 

V/v tổ chức Tháng cao điểm  

“Vì người nghèo” và xây dựng 

Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022 
 

 

 
 

              

         Kính gửi:  - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện;  

                            - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện; 

    - Các cơ quan, đơn vị của Trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn;  

    - Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, LLVT huyện;  

    - Các trường THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non;  

                               Trung tâm GDNN-GDTX huyện; Trung tâm Y tế huyện;  

                         - Các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội; các tổ chức tôn giáo;                    

    - Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện;     

    - Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn. 

 
                                     

Hưởng ứng Tháng cao điểm vì người nghèo (từ ngày 17/10 đến ngày 

18/11/2022) và tổ chức phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - 

Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ 

phát động, UBND huyện trân trọng đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể 

chính trị - xã hội huyện, Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp, các 

tổ chức xã hội, tổ chức nhân đạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một 

số nội dung sau: 

1. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn 

viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tháng cao điểm 

“Vì người nghèo” (từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2022) và tổ chức phong trào 

thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

Tuyên truyền kết quả vận động Quỹ "Vì người nghèo" các cấp thời gian qua; 

động viên, biểu dương các gia đình nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; ghi 

nhận, tôn vinh sự hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ 

chức, cá nhân đối với người nghèo, hộ nghèo; 

2. Tổ chức phát động các cơ quan, đơn vị, trường học, ngành y tế, doanh 

nghiệp, tổ chức nhân đạo từ thiện, tôn giáo; các nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, 

viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền 

thống đoàn kết “tương thân tương ái”, “thương người như thể thương thân” của 

dân tộc theo điều kiện tích cực tham gia ủng hộ xây dựng quỹ; hoặc ủng hộ trực 

tiếp về địa chỉ hộ nghèo theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Thời gian phát động 

ủng hộ từ ngày 17/10 đến ngày 30/11/2022 theo Lời kêu gọi của Ban Thường 

trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. 
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3. UBND các xã, thị trấn phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 

xã triển khai tổ chức tốt Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; xây dựng Quỹ “Vì 

người nghèo” để có thêm nguồn lực hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở; hỗ trợ 

chữa bệnh nặng, hiểm nghèo; hỗ trợ học sinh nghèo, hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên 

đán cho người nghèo, góp phần giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, ổn 

định cuộc sống và đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện. 

4. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với Ban vận 

động Quỹ “Vì người nghèo” của huyện đẩy mạnh tuyên truyền Tháng cao điểm 

vì người nghèo; kết quả vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”; tuyên truyền 

biểu dương các gia đình nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; tuyên truyền sự 

hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân đối 

với người nghèo, hộ nghèo trên địa bàn huyện. 

5. Đề nghị Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện phối hợp chặt chẽ  

với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân, các 

tổ chức, cá nhân tích cực tham gia Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và xây 

dựng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022.  

Các tập thể, cá nhân đóng góp tiền xây dựng Quỹ “Vì người nghèo" 

huyện, đề nghị gửi về Tài khoản: 1000000900696969 tại Ngân hàng Chính 

sách xã hội huyện; hoặc tài khoản: 3761.0.9002214.91046 tại Kho bạc Nhà 

nước huyện Vụ Bản. Hoặc ủng hộ trực tiếp (bằng tiền mặt hoặc quà, hiện vật) 

tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, địa chỉ: Thị trấn Gôi, huyện Vụ 

Bản, điện thoại: 0963497017. Thời gian ủng hộ kết thúc trước ngày 30/11/2022. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội 

của huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các tổ chức xã hội và các doanh 

nghiệp phối hợp triển khai thực hiện tốt nội dung trên./.  
 

 

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND,  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT. 

K/T CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Kỳ 
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