Ngày 27/02/2017, Ban Thng trc y ban Mt trn T quc Vit Nam thành ph ã ban hành K hoch 217/KHMTTQ-BTT v vn ng và s dng Qu "Vì ngi nghèo" nm 2017 vi mc ích to ngun lc chm lo cho ngi
nghèo có cuc sng n nh, góp phn thc hin các mc tiêu K hoch gim nghèo ca thành ph trong nm
2017. Theo ó, các n v t chc phát ng và vn ng các tng lp nhân dân, cán b, ng viên, công nhân, viên
chc và chin s các lc lng v trang, các t chc, các doanh nghip và các nhà ho tâm … tham gia ng h
Qu "Vì ngi nghèo". c bit trong Tháng cao im "Vì ngi nghèo" nm 2017 vi các ni dung nh:

- Tuyên truyn v ni dung, ý ngha ca Chng trình gim nghèo, an sinh xã hi và trách nhim ca Mt trn các
cp, các t chc thành viên trong phi hp vn ng các tng lp nhân dân thc hin gim nghèo bn vng và Chng
trình an sinh xã hi ca thành ph.

- Phát ng Tháng cao im "Vì ngi nghèo" nm 2017 (t ngày 17/9 n ngày 18/11/2017), vn ng các t chc,
c quan, n v, các doanh nghip, t chc, cá nhân ng h Qu "Vì ngi nghèo" (vn ng cán b công chc, viên
chc và ngi lao ng ng h ít nht 01 ngày lng).

- T chc biu dng các gng in hình tích cc tham gia vn ng, ng h Qu "Vì ngi nghèo" và gng h nghèo vn
lên thoát nghèo bn vng.

Trên c s kt qu vn ng thành ph ban hành k hoch h tr Chm lo tt cho ngi nghèo, Chng trình "Xuân yêu
thng" (Mt trn thành ph h tr 3.870 h nghèo; qun, huyn h tr s h nghèo còn li). Xây dng, sa cha nhà i
oàn kt cho ngi nghèo, gia ình có công vi cách mng nghèo (Mt trn thành ph: 150 nhà; Mt trn qun
huyn, phng xã: 350 nhà). H tr "Tip sc n trng" cho hc sinh nghèo; h tr hc bng sinh viên con h nghèo,
h gia ình chính sách cn nghèo (Mt trn thành ph: 30 em, qun huyn, phng xã: 120 em). H tr sinh k,
bnh him nghèo, h nghèo có hoàn cnh thng tâm ...

có ngun lc h tr xây dng, sa cha nhà i oàn kt cho h nghèo, h chính sách nghèo, h tr sinh viên con h
nghèo, gia ình chính sách nghèo, cn nghèo vt khó, hc gii, góp phn xóa 4.400 h nghèo trong nm
2017 thì k hoch vn ng Qu "Vì ngi nghèo" toàn thành ph a ra là t ch tiêu hng dn trên 20 t ng.
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