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- Các Tinh Uy, Thành üy
- Ban can sr dãng Uy ban nhãn dan các tinh, thnh phô

Chuy&i,
ào "Tê't vi ngtrài nghèo và ngn nhán chdt dQc da cam" do Hi Chü
thp do Vit Nam kh&i xithng tü nàm 1999. Qua 23 näm thirc hin, các cap Hi dã
trao trén 28,9 triu suât qua tng h nghèo, ho nan nhân châtdc da cam và các
dôi tuçmg có hoàn cãnh kho khän, trj giá dat trén 9.99 1 t5 dông. Phong trào dà
tr& thành hoat dng truyên thông cüa các cap Hi, duçic Dãng, Nba nuâc và các
tang l&p nhân dan üng h, dánh giá cao.
Närn 2021, dai djch COVID- 19 vói bin ching Delta cIa gay ãnhhu&ng
nng nê den mi m.t di son cUa ngu?ii dan, dc bit là nhóm dôi tuqng dê bj ton
thi.rong. Vâi miic tiêu phan dau toàn Hi vn dng Va trao tng It nhât 1,8 triu suât
qua Têt trong djp don Xuãn Nhâm Dan — 2022 nhàm gop phãn ho tr ngui dan
nghèo vixçlt qua dai djch, vui xuân, dOn Têt, Trung ucmg Hi Chü th.p dO Vit
Nam trân trçngdê nghj các Tinh, Thành üy, Ban can sir Dâng Uy ban nhân dan các
tInh, thanh phô quan tam chi dao các ban, ngãnh, doãn the, nhãn dan tai dja
phucing phôi hqp v&i Hi ChU thp dO triên khai Phong trào; dng viên các to
chüc, cá nhân, doanh nghip tham gia üng h nuôn lirc và dông hành vói Hi
thirc hin Phong trào; chi dao các Co quan truyên thông dai chüng dja phucing
tuyên truyên ye Phong trào; Cu di din cap üy, chInh quyn dja phuang tham gia
các doàn di thäm và tng qua Têt vi Hi Ch& thp dO cüng cap nhäm the hin sr
quan tam, chäm lo cüa Dãng, Nba nuâc vài nguYi nghèo, nan nhân chat dc da
cam, các dôi tuçing CO hoàn cãnh khó khän và CO vu, khich 1 các to chirc, cá
nhân tham gia Phong trào.
Dãng doãn Hi ChU thp dO Viêt Nam rt mong nh.n duçic sir quan tam cüa
các dông chI dé gop phân thirc hin thành cong Phong trào "Têt vi ngu?i nghèo và
nan nhân chat dc da cam" Xuân Nhâm Dan - 2022.
Xin trân trçng cam on.!.
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Noi than:
- Nhu tren (dê d/n),
- UBTWMTTQVN (dê
- Các die TTTW Hi (de c/d),
- Các tinh, thành Hi (dê thlm),
- Ltru VPDD, Ban CTXH.

