
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH GIA LAI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-KGVX Gia Lai, ngày     tháng 9 năm 2022 
      V/v phối hợp triển khai Kế hoạch  

      tổ chức các hoạt động Tháng cao 

      điểm “Vì người nghèo” năm 2022   
  

 

         Kính gửi:   

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Triển khai Kế hoạch số 1692/KH-MTTQ-BTT ngày 30 tháng 8 năm 2022 

của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tổ chức các hoạt 

động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022; Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến 

như sau: 

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh và đề nghị các cơ quan, đơn vị, lực 

lượng vũ trang Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vì 

người nghèo” của tỉnh Gia Lai nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 

trên địa bàn tỉnh; đồng thời phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cán bộ, công nhân viên chức, lực 

lượng vũ trang, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia 

ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Mặt trận Tổ 

quốc cùng cấp triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì 

người nghèo” năm 2022 trên địa bàn, tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh 

nghiệp, các tầng lớp nhân dân chung tay hỗ trợ, ủng hộ vật chất, kinh phí để giúp 

đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vươn lên trong cuộc sống, thực 

hiện giảm nghèo bền vững.  

Nhận được văn bản, yêu cầu các sở ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị Trung ương 

  đứng chân trên địa bàn tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH, KGVX. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Lịch 
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