
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
 

Số:          /SYT-KHTC 

V/v đẩy mạnh thực hiện các 

chính sách giảm nghèo bền 

vững nhân Ngày vì người 

nghèo Việt Nam 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       An Giang,  ngày       tháng       năm 2021 

 

Kính gửi:  Các đơn vị y tế trực thuộc tuyến tỉnh, huyện. 

 

 Theo nội dung công văn số 2669/SLĐTBXH-BTXH ngày 22/10/2021 của Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang về việc đẩy mạnh thực hiện các 

chính sách giảm nghèo bền vững nhân Ngày vì người nghèo Việt Nam; 

 Nhằm thực hiện tốt các chính sách về y tế cho người nghèo, góp phần đảm bảo 

an sinh xã hội, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các chính sách, nhiệm vụ, giải pháp về y tế hỗ 

trợ cho người nghèo, người cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc 

thiểu số, người yếu thế trong xã hội, nhất là những người nghèo bị ảnh hưởng, tác 

động bởi thiên tai, đại dịch COVID-19.  

2. Huy động các nguồn lực xã hội hợp pháp phục vụ hiệu quả công tác hỗ trợ 

người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. 

3. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ 

chức chính trị xã hội; huy động sự vào cuộc của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng 

doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, trên tinh thần phát huy truyền thống đoàn kết, 

“tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc, tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua 

“Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, các phong trào, 

chương trình hành động thiết thực, hiệu quả vì người nghèo, góp phần thực hiện hiệu 

quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo đa chiều, bền 

vững. 

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  

- Như trên;  

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lưu: VT, KHTC. 
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Trần Quang Hiền 
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