Thi gian qua, công tác an sinh xã hi c qun Liên Chiu thng xuyên quan tâm bng nhiu
hình thc khác nhau. Và nm nào cng vy, c n dp tt c truyn ca dân tc thì vic chm lo cho h
nghèo ón tt li càng rn ràng, tt bt. Bên cnh s quan tâm ca ng, chính quyn thành ph và
các t chc xã hi, qun Liên Chiu huy ng c h thng chính tr cùng vào cuc nhm m bo 100% h
nghèo u c ón mt cái tt m m, vui v.

Ch tch UBND qun àm Quang Hng trao quà ca thành ph và qun
Vi tinh thn "Không h dân nào thiu n trong dp tt" ngoài kinh phí Trung ng 517,600 triu ng
h tr gia ình chính sách; thành ph h tr gn 5,5 t ng trao quà và lng thc cho gia ình chính
sách nghèo, i tng bo tr xã hi và h nghèo, qun Liên Chiu trích kinh phí gn 2,8 t ng h tr
cho nhóm i tng này. ng thi, Qun y - HND - UBND - UBMTTQVN qun, các hi oàn th và
các a phng vn ng các doanh nghip, các mnh thng quân trong và ngoài a phng hn 2.000
xut quà, mi xut tr giá 500.000 trao cho h nghèo, tr em tàn tt, tr em có hoàn cnh khó khn.
Trao i vi chúng tôi v công tác chm lo tt h nghèo, bà Nguyn Th Thanh - Trng phòng
LTB&XH qun cho bit: "Nm nào cng vy, c n tt là qun Liên Chiu chú trng chm lo cho h
nghèo, gia ình chính sách và i tng xã hi. Bên cnh vic vn ng các t chc, cá nhân h tr quà
tt, qun còn trích kinh phí tng quà, qua ây mang li cái tt m m, y cho các i tng này".

PCT UBND qun Lê Vn Ngha trao quà
Bên cnh ó, lãnh o qun cng ã i thm và tng quà cho các gia ình chính sách, bà con Làng
Vân ti t 13, 14 Hòa Hip Nam và gp mt, tng quà ca thành ph và qun cho 249 lao ng nht
rác bãi rác Khánh Sn. Có th nói, nhng phn quà giá tr không ln i nhng h kinh t n nh nhng
vi ngi nghèo ó li là s s chia cn thit trong dp tt n, xuân v. Ông Trn Quang Hi phng Hòa
Hip Bc chia s khi c nhn quà tt: "Nhà có m già, mt mình làm nuôi 2 con, tt ti mà không bit
ly gì mua sm… c nhn quà tt s giúp gia ình tôi lo hn. Tt có thêm vài th thì s vui v, m
cúng hn".

PCT UBND qun Nguyn Nhng (phi) và lãnh o Công ty CocaCola trao quà cho h nghèo
Bà Nguyn Th Hip phng Hòa Khánh Nam hin sng mt mình nh tin tr cp ca Nhà nc, vi bà tt
cng nh ngày thng bi bn thân bà vn không th lao ng tng thu nhp, cng nh nhng món quà
tt ca a phng nên giúp bà thy m lòng hn. Bà Hip chia s: "Tôi rt là mng vì tt nm ni mình c
quà, nó giúp cho tt c phn nào nên tôi rt là vui. Xin cm n s quan tâm ca các cp chính
quyn…".

Bà Nguyn Th Thanh - Trng phòng LTB&XH qun (phi) và i din Công ty trao quà
Cùng hoàn cnh, bà H Th Gái phng Hòa Minh cng sng mt mình, vi ng lng ít i t vic ra bát
thuê cho mt c s mm non t thc, nên tt cn k vi bà là thêm ni lo. Vì vy khi c các cp tng quà
tt bà rt vui, bà Gái tri lòng: "Tt nht mô có chi mô. c cho món quà là tui rt vui. Vì mình
nghèo không có tin sm, c cho quà nên lm".
Mt mùa xuân na li v, gác li nhng bn b, lo toan thng nht mi ngi cùng ón tt. Vi ngi nghèo
qun Liên Chiu, nhng ngày tt tuy không có mâm sang, c y, nhng nhng th cn thit trong
ngày tt thì ã c chính quyn h tr. ây va là trách nhim va th hin s quan tâm ca ng, chính
quyn i vi nhân dân a phng, nht là nhng h nghèo.

Q. Thng.

