
  

 
 

CÔNG ĐIỆN 

Về việc đẩy mạnh thực hiện các chính sách  

giảm nghèo bền vững nhân Ngày vì người nghèo Việt Nam 
________ 

      

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ điện: 

 

- Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- Các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

 Nhân Ngày vì người nghèo Việt Nam (17 tháng 10), Thủ tướng Chính phủ 

đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 

 1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chính sách, nhiệm 

vụ, giải pháp giảm nghèo; tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn cho những người 

nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội, nhất là những 

người nghèo bị ảnh hưởng, tác động bởi thiên tai, đại dịch COVID-19. 

 2. Tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước và huy động 

các nguồn lực xã hội hợp pháp khác phục vụ hiệu quả cho công tác giảm nghèo, 

hỗ trợ người ngheo, bảo đảm an sinh xã hội. Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội phối hợp với các bộ, ngành, các địa phương khẩn trương triển khai Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 

 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 “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 
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nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước về giảm nghèo đa chiều, bền vững. 

 Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các đồng chí biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; 
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- VPCP: BTCN, các PCN, 
 Trợ lý, Thư ký của TTgCP, các PTTg, 
 Các Vụ: QHĐP, KTTH;  
- Lưu: VT, KGVX (3).. 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
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Trần Văn Sơn 
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