Trong nhng nm qua, ng b và chính quyn qun Liên Chiu thng xuyên quan tâm, chm lo n i
sng các gia ình chính sách. Các hot ng thm hi, tng quà, ng viên các gia ình chính sách,
phng dng m Vit nam anh hùng luôn c thc hin tt, nht là trong công tác h tr sa cha, xây mi
nhà cho các h gia ình chính sách trên a bàn qun.
Hin nay trên a bàn qun Liên Chiu có 2.476 ngi có công vi cách mng, vi 1.784 i tng ang
hng tr cp u ãi thng xuyên, trong ó có 123 h gia ình chính sách nm trong din nghèo theo
chun thành ph. T u nm 2018 n nay, bên cnh vic h tr kinh phí, vt cht, Liên Chiu ã kho sát
và tin hành sa cha, xây mi nhà xung cp cho 316 h gia ình chính sách có hoàn cnh khó
khn vi s tin 9 t 960 triu ng, trong ó sa cha 237 nhà và xây mi 79 nhà. ây là s h tr kp thi
và ý ngha giúp các h gia ình chính sách vi i ni lo trc mùa ma bão sp n, ng thi th hin tm
lòng bit n sâu sc ca th h con cháu i vi công lao ca bao ngi i trc.

Ông Bùi Quc V trong cn nhà mi

Tip chúng tôi trong cn nhà mi c xây dng khang trang, kiên c, ông Bùi Quc V, thng binh
¼, phng Hòa Khánh Bc vui mng nói: "Tôi rt cm n chính quyn ã h tr gia ình tôi lúc khó
khn, ây là iu mà tôi tâm nguyn by lâu mà cha th thc hin c".
Tham gia chin trng B1 t nm 1970, ông V ã trc tip tham gia nhiu trn chin cam go, ác lit.
Trong chin dch mùa xuân nm 1972, khi ang tham chin giành li vùng b ch tm chim óng ti
khu vc Qu Sn (Qung Nam), ông ã b thng nng. "Lúc by gi, xét tng quan lc lng gia ta và
ch khá ngang bng; trn ánh kéo dài t 8h sang n 3h chiu. Nhn c lnh xung phong, tôi và
các ng i ã tin lên tiêu dit ch. Trong lúc hn chin, tôi b súng phóng lu (M79) ca ch bn

trúng, ngt xu. Sau khi tnh li, mi bit mình b n bn trúng u và mt vùng ngc trái, t l thng tích
91%. Còn sng sót tht s là mt kì tích!" Ông V cho bit.
Sau khi hòa bình lp li, ông c xut ng tr v a phng. Vi ý chí "thng binh tàn nhng không ph"
ông làm vic mu sinh, cùng v chm lo gia ình, nuôi 3 ngi con n hc. Ngày qua tháng li,
kim c ng tin mu sinh cng cht vt nên vic xây dng mt cn nhà mi khang trang là m c khó
thc hin c. Nay c s h tr ca qun Liên Chiu và thành ph à Nng, ông ã có th thc hin c m ca
mình. Sng trong cn nhà mi tng thành, ca no kiên c, gia ình không còn s ma gió, bão lt
nh trc na. Gia mùa hè nóng nc, i âu xa vào cn nhà cng thy mát m vì tng cách nhit tt, li
cao ráo thoáng ãng, không b hm nóng nh ngôi nhà c. Gi ây ông V và gia ình ã có iu kin
sng trong cn nhà tt hn nh s quan tâm ca xã hi, nim vui ca gia ình ông cng chính là nim
vui ca bà con li xóm, ca chính quyn a phng.
Chia tay gia ình ông V, chúng tôi n thm gia ình ch Trng Th Thu (t 30), phng Hòa Khánh
Nam. Ch Thu là con lit s Trng Phú Chu (sinh nm 1939), tng làm Trng ban thông tin xã in
Phc. Trong mt ln liên lc, ông b ch phát hin và hi sinh, b li ngi v tr cùng 2 a con th. Lúc y,
ch Thu mi 2 tui, còn em trai mi 1 tui. "Lúc trc, m tôi cng thng theo ba gánh go cho cán b.
Li nc, vt rng nhiu nên sc khe không c tt. Khi ba tôi hi sinh, sc khe m ngày mt yu hn. Vì
vy, tôi và em trai phi gi cho ông bà ni và các cô chú chm sóc. Tui th ca chúng tôi tht s
quá khó khn" - ch Thu xúc ng nói. Hin nay, vi ng lng ít i t ngh bo v ca chng, và chút tin
bán bánh mì sáng ca ch, cuc sng ca gia ình cng rt cht vt. Cn nhà cp 4 v chng ch ang
sinh sng ã xung cp, tng nhà nt n rt mt an toàn. Tuy nhiên, gia ình cha bao gi có ý ngh s
xây mt cn nhà mi, ngay c trong m cng không dám ngh n vì ngh rng vt quá kh nng ca
mình. Trc mùa ma l sp n, gia ình ang lo s không bit chng chng th nào gi c nhà ca, c.
Tin qun Liên Chiu h tr 60 triu xây dng nhà mi nh lung gió mát lnh gia mùa h oi bc, c gia
ình ai cng vui mng khôn xit. Hin cn nhà ang trong giai on hoàn thin, d kin n cui tháng 7
s hoàn thành a vào s dng.

Lãnh o Qun Liên Chiu n thm và tng quà cho
các gia ình chính sách nhân k nim 71 nm ngày thng binh, lit s

i vi nhng trng hp khó khn, chính quyn a phng ngoài vic h tr xây nhà, cng kt hp giúp bng
nhiu bin pháp khác nhau nh: h tr sinh k, trao hc bng; tr cp t xut, tng các chuyn tham
quan, ngh dng. Bà Nguyn Th Thanh, Trng phòng Lao ng - Thng binh - Xã hi qun Liên
Chiu, cho bit: "Thi gian ti, chính quyn và nhân dân Liên Chiu tip tc quan tâm vt cht cng
nh tinh thn giúp các h gia ình chính sách có mc sng bng hoc cao hn so vi i sng ca nhân
dân ti a phng. Riêng trong dp k nim 71 nm ngày Thng binh Lit s, Liên Chiu ã n thm và
trao 50 sut quà tr giá 75 triu ng cho các h gia ình chính sách khó khn trên a bàn".
Bng tm lòng tri ân sâu sc vi nhng ngi có công vi cách mng, qun Liên Chiu ã và ang n lc
không ngng các gia ình chính sách có iu kin sng tt hn. Hng nm, các ch tiêu v công tác
n n áp ngha luôn c qun nhà quan tâm chu áo bng tm lòng và trách nhim cao, phn u
ngày càng có thêm nhiu mái m ngha tình em nim vui và hnh phúc n cho nhiu ngi hn
na.

Kim Hiu.

