
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ Y TẾ 

 

Số:           /SYT-KHTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thái Nguyên, ngày      tháng     năm 2021 

V/v hỗ trợ các đối tượng có  

hoàn cảnh khó khăn trên Nền tảng  

nhân đạo số “iNHANDAO” 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

  

 Căn cứ Công văn số 101/CTĐTNg ngày 26/8/2021 của Tỉnh hội Chữ thập 

đỏ Thái Nguyên về việc hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên Nền 

tảng nhân đạo số “iNHANDAO”; 

 Nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thái nguyên tại Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 12/3/2021, phát 

huy tinh thần “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Trung 

ương Hội Chữ thập đỏ phát động, Sở Y tế đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện 

các hoạt động trợ giúp, cụ thể như sau: 

1.  Gắn liên kết đường dẫn: https://inhandao.vn/ - nền tảng iNHANDAO (có 

logo kèm theo) lên trang thông tin điện tử của đơn vị nhằm kết nối, chia sẻ 

những địa chỉ khó khăn với các đơn vị, nhà hảo tâm. 

2.  Tích cực tuyên truyền, vận động đến cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động... chia sẻ nền tảng iNHANDAO trên facebook, zalo cá nhân. 

(Có Công văn số 101/CTĐTNg ngày 26/8/2021 của Tỉnh hội Thái Nguyên 

gửi kèm) 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC (Lien) 

 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Hải 

 

https://inhandao.vn/
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