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Nhằm hỗ trợ kịp thời để những người dân có hoàn cảnh khó khăn đang 

sinh sống tại các vùng cách ly, khu phong tỏa và những địa phương chịu ảnh 

hưởng dịch Covid-19 đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 không bị thiếu 

lương thực, thực phẩm, thuốc men để yên tâm ở lại nơi tạm trú, cư trú; góp phần 

thực hiện lời kêu gọi “ai ở đâu ở yên đó” của Chính phủ và Bộ Y tế để đảm bảo 

công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Căn cứ Kế hoạch số 402-KH/TĐTN-PT, ngày 08/9/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh đoàn về việc tổ chức Chương trình “Triệu túi an sinh”. 

Ban Thường Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các cơ 

sở đoàn trực thuộc phát động triển khai Chương trình  “Triệu túi an sinh” với 

những nội dung cụ thể sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƢỢNG 

1. Thời gian: Bắt đầu từ ngày 20/8/2021 đến khi công bố hết dịch Covid-19. 

2. Địa điểm: Tại các vùng cách ly, khu phong tỏa và những địa phương 

chịu ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích vươn ra hỗ trợ 

các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, trong đó tập trung 

tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai, các tỉnh 

bị ảnh hưởng nặng do dịch Covid-19. 

3. Đối tƣợng 

- Người nghèo, người dân là lao động tự do, mất việc, bệnh nhân đang bị 

bệnh hiểm nghèo.  

- Thanh niên công nhân đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công 

nghiệp bị mất việc. 

- Người dân, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn là người ngoài tỉnh hiện 

sinh sống tại địa phương, khu vực bị ảnh hưởng dịch Covid-19 đang thực hiện 

giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.  

- Sinh viên, học sinh, thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn. 

- Thanh thiếu niên yếu thế cơ hội phát triển: khuyết tật; mắc bệnh hiểm 

nghèo; diện hộ cận nghèo, hộ nghèo; thất nghiệp; người dân tộc thiểu số có hoàn 

cảnh khó khăn đang sinh sống ở các địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.  

- Người dân và thanh thiếu nhi hoặc gia đình có người thân là F0, F1, có 
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hoàn cảnh khó khăn.  

- Con em, gia đình cán bộ chiến sĩ, bác sĩ, y tá có hoàn cảnh khó khăn.  

- Cán bộ Đoàn, Hội có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19.  

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN 

1. Chƣơng trình “Triệu túi an sinh” trao “Túi quà an sinh” là lƣơng 

thực, thực phẩm 

- Trao tặng “Túi quà an sinh” trị giá từ 250.000VNĐ/suất trở lên, bao 

gồm: gạo, dầu ăn, trứng, cá khô, thịt hộp, gia vị, rau củ và một số nhu yếu phẩm 

thiết yếu khác hỗ trợ người dân trong vòng 01 tuần.  

- Các đơn vị phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa 

phương để lựa chọn và trao tặng đảm bảo đúng đối tượng, không chồng chéo. 

2. Chƣơng trình “Triệu túi an sinh” trao “Túi thuốc an sinh” là túi 

thuốc cơ bản về phòng chống Covid-19 

- Trao tặng “Túi thuốc an sinh” trị giá từ 150.000VNĐ/túi trở lên, bao 

gồm thuốc cơ bản để phòng chống Covid-19 cho người dân có hoàn cảnh khó 

khăn. Danh mục thuốc theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bao gồm: Paracetamol 500g 

(10 viên), Acetylcystein (10 gói), MultiVitamin (10 viên), nước súc họng (1 lọ), 

nước muối 0.9% (Natri Clorid 0,9%), viên C sủi Uscadimin C1g (10 viên), 10 

khẩu trang.  

- Các đơn vị phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội, 

Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Việt Nam tại địa phương để lựa chọn và trao tặng 

đảm bảo đúng đối tượng, không chồng chéo.  

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các 

cơ sở đoàn trực thuộc quan tâm triển khai, thực hiện. Kết quả báo cáo lồng ghép 

với báo cáo tháng của đơn vị. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban phong trào Tỉnh đoàn (b/c); 
- Như kính gửi (t/h); 

- Lưu VT. 
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