Sáng ngày 3/3, UBND qun Liên Chiu hi ngh trin khai Chng trình gim nghèo nm
2017. Vi mc tiêu phn u gim 2,61% h nghèo có hoàn cnh c bit khó khn, gim trên
2,54% h nghèo, 1,1% h cn nghèo còn sc lao ng; m bo 100% h nghèo có nhà xung
cp hoc không có nhà nhng ã có t n nh c h tr ci thin nhà , c tip cn vi các chính sách
tr cp và dch v xã hi c bn: y t, giáo dc, iu kin sng, thông tin, giao thông i li, bo him,...

Toàn cnh hi ngh.

Trong nm 2017, qun Liên Chiu tp trung thc hin mt s gii pháp c th: cp th BHYT,
h tr khám cha bnh, min gim hc phí, h tr dng c hc tp, phng tin i li cho con h nghèo, h tr
vay vn vi lãi sut u ãi ng thi h tr dy ngh, gii thiu vic làm, phát trin sn xut, nhân rng mô
hình gim nghèo. Bên cnh ó, h tr xây dng nhà i oàn kt, sa cha nhà, công trình v sinh
xung cp, thc hin tr cp hàng tháng úng i tng… Ngun kinh phí thc hin các hot ng trên c
trích t ngun tin ã c UBND Thành ph b trí trong nm 2017 cho các ngành, hi oàn th,
UBND 5 phng và t các chng trình, d án vn ng xã hi. Ti hi ngh, các ban ngành, oàn th
qun và UBND 5 phng cùng a ra nhng ý kin, óng góp, gii quyt nhng vng mc tn ti thng
nht phng thc thc hin. Hot ng này nhm huy ng các ngun lc xã hi h tr to iu kin cho ngi
nghèo tip cn vi các dch v c bn, tr giúp xã hi, ci thin i sng, góp phn m bo an sinh xã hi
trên a bàn qun.
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