Ch Nguyn Th Thanh Bình (bên trái), Ch tch MTTQ phng Hòa Khánh Nam, qun Liên Chiu, TP à Nng thm hi gia ình ch
Phm Th Phng.

Hn 10 nm làm công tác mt trn, ch Nguyn Th Thanh Bình, Ch tch y ban MTTQ phng Hòa Khánh
Nam, luôn gng mu, n lc ht mình góp phn a phong trào i lên, giúp ngi dân phng Hòa Khánh Nam,
qun Liên Chiu (TP à Nng) n lc vn lên, thoát nghèo trong cuc sng.
Nh làm tt công tác tuyên truyn, cuc vn ng "Ngày vì ngi nghèo" ca phng Hòa Khánh Nam ã nhn c
s quan tâm, hng ng ca các cp chính quyn và ngi dân. Trong mi nm, Qu Vì ngi nghèo ca Mt trn
phng ã vn ng c hn ba t ng. T ngun qu ó, MTTQ phng ã h tr xây mi và sa cha 153 nhà i oàn kt cho
h nghèo, vi s tin hn hai t ng; 150 h c h tr vn buôn bán, phng tin lao ng; 450 hc sinh nghèo c tip sc
n trng. Ngoài ra, nhng trng hp khó khn t xut, hot ng khám, cha bnh, thm tng quà nhân dp l, Tt cng
c phng quan tâm thc hin.
Ch Phm Th Phng (48 tui), là m n thân ang nh nhà anh trai nuôi hai con nh hc tiu hc, gia ình thuc
din h nghèo. Bui sáng ch tham gia nu cm bán trú ti trng tiu hc; bui chiu ch làm thêm nhiu vic khác
tng thu nhp. Ch Phng luôn mong mun có c ch n nh cho ba m con. Cm thông hoàn cnh ca gia
ình, ch Bình ã cùng MTTQ phng quyt nh h tr 40 triu ng t Qu Vì ngi nghèo, giúp ch Phng xây nhà.
Ð có t xây nhà, Ban công tác Mt trn li tip tc n nhà thuyt phc anh trai ch Phng ng ý ct 30 m2 t cho
m con ch. Cùng vi s h tr ca t dân ph, Hi Ph n phng, gia nm 2017, ba m con ch Phng ã có ngôi

nhà mi, tr giá 75 triu ng. Nim vui ln hn khi cui nm 2017, gia ình ch Phng ã thoát nghèo. Ch xúc ng
chia s: "Nh s giúp ca Ban công tác Mt trn và mi ngi trong khu ph, tôi mi có c ngôi nhà nh bây gi.
Ðây là ng lc rt ln tôi yên tâm, chm ch làm vic, c gng lo cho các con có cuc sng tt hn".
Nhm vn ng ngi dân hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh, ch Bình ã xut trin khai
mô hình "Mi khu dân c mt vic làm thit thc". Bng các hình thc khác nhau, tùy trng hp và hoàn cnh
mà mi ngi ti các khu dân c h tr, chia s vi các h nghèo, góp công, góp sc cùng a phng thc hin xã hi
hóa xây dng thit ch vn hóa, hin t làm ng ni b, lp in thp sáng ti các khu dân c; trùng tu, tôn to cnh
quan ình làng, sân bóng á, nhà sinh hot cng ng… vi kinh phí gn mt t ng. Mô hình ca ch ã c nhân
rng trong h thng MTTQ toàn qun Liên Chiu. T ó, nhiu mô hình khác c trin khai nhân rng nh: "Khu
dân c thân thin môi trng", "T dân ph không rác", "Khu dân c an toàn, không có ti phm và t nn xã
hi", "Tuyn ng vn minh ô th"…, góp phn a cht lng Cuc vn ng "Toàn dân oàn kt xây dng nông thôn
mi, ô th vn minh" ngày càng i vào chiu sâu; ý thc trách nhim ca ngi dân ngày càng nâng cao. Cui
nm 2017, ch Nguyn Th Thanh Bình vinh d là cán b Mt trn duy nht ca TP Ðà Nng c Th tng Chính
ph tng Bng khen, vì ã có nhiu thành tích trong công tác Mt trn, góp phn vào s nghip xây dng ch
ngha xã hi và bo v T quc.
Ch Nguyn Th Thanh Bình chia s: "Nm nay, tôi s tip tc trin khai mô hình "Nuôi heo Ði oàn kt", ã c
thí im t nm 2017 ti các khu dân c và thu v gn 40 triu ng. Vi s tin có c t mô hình này, chúng tôi s s
dng h tr xây nhà Ði oàn kt. Bi tôi nhn thy hiu qu t vic vn ng h tr xây, sa nhà cho h nghèo c ng h
mnh m".
Ngun: http://www.nhandan.com.vn

