
HIỆP HỘI BỆNH VIỆN TƯ NHÂN  

VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   94    /BC-BVTN Thanh Hóa, ngày   16  tháng 10 năm 2020 
V/v hưởng ứng lời kêu gọi “Vì người 

nghèo năm 2020”. 
 

 

Kính gửi: Quý hội viên Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam 

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, tiếp tục 

hưởng hứng phong trào thi đua:“Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị 

bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính Phủ phát động và phát động Tháng cao điểm “ Vì 

người nghèo” năm 2020; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và 

Ban chỉ đao Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia, Đài truyền hình Việt 

Nam, Đài tiếng nói Việt Nam phối hợp tổ chức  chương trình truyền hình trực tiếp “ Cả nước 

chung tay vì người nghèo” năm 2020 : 

- Thời gian: Từ 18h00 đến 21h30 ‘ ngày 17/10/2020  

- Tổ chức tiếp nhận ủng hộ từ 18h00 đến 1930’: Tiếp nhận, ghi hình sự ủng hộ 

của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phục vụ phát sóng trong chương trình truyền 

hình trực tiếp. 

- Địa điểm: Cung văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt –Xô. Số 91 Trần Hưng Đạo 

– Hoàn Kiếm – Hà Nội 

Ban thường trực Hiệp hội kêu gọi hội viên cùng tham gia chương trình; đồng 

thời tích cực hưởng ứng phong trào ủng hộ “vì người nghèo” năm 2020 bằng những 

hành động thiết thực, hiệu quả. 

           Đối với các đơn vị hội viên đã ủng hộ thông qua Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh, đề 

nghị quý hội viên thông báo về Văn phòng Hiệp hội trước ngày 16/10/2020 để Văn 

phòng tổng hợp, báo cáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 

Mọi thông tin xin liên hệ: Văn phòng Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam 

Địa chỉ: Số 595 đường Nguyễn Chí Thanh – Phường Đông Thọ - TP Thanh Hóa 

Email: Hiephoibenhvientuvn@gmail.com. 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VP. 

TM. BAN CHẤP HÀNH 

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI 

 

 
TS. Nguyễn Văn Đệ 

Ủy viên UBTW MTTQ Việt Nam 



 

 

  


