n thm gia ình Ông Hoàng Ngc Vng, t 23 phng Hòa Hip Bc, thng binh 4/4 va c h tr xây
mi v nhà trong nm 2019, tip chuyn cùng chúng tôi, ông Vng không giu c nim vui khi cn
nhà ã c hoàn thành và a vào s dng sm hn d nh. "Tôi cng không bit nói sao, ch bit cm n
các cp y ng, Chính quyn ã có s quan tâm ng viên kp thi. Gi có cn nhà che nng ma tui v
già nh th này tht là vui và cm ng" – Ông Vng chia s.

Ông Hoàng Ngc Vng bày t vui mng khi cn nhà c a vào s dng
Qua kho sát thc t v iu kin nhà trong nm 2019, phng Hòa Hip Bc ã thc hin xây mi và sa
cha 11 nhà thuc din chính sách. Trong ó h tr xây mi 4 nhà t ngân sách thành ph 240
triu ng; h tr sa cha 4 nhà t ngân sách qun 80 triu ng; riêng t ngun qu n n áp ngha ca
phng ã h tr sa cha 3 nhà 60 triu ng. C th trng hp h bà Hà Th Tin – trú ti t 6 phng Hòa
Hip Bc, là h có công cách mng, Huy chng kháng chin Hng Nhì c hng ch 1 ln. Ngôi nhà
trc ây ca gia ình ã xung cp, không còn sc chng vi thi tit. Xét thy hoàn cnh, phng Hòa
Hip Bc ã h tr 20 triu ng, gia ình tích góp thêm và ã thc hin sa sang li ngôi nhà, lp mi mái
tôn, gia c tng.... n nay ngôi hà ã tr nên khang trang kiên c hn. Bà Tin xúc ng bày t: "Mng
lm, c quan tâm h tr kinh phí sa li ngôi nhà nh hôm nay tôi tht vô cùng cm n ng và nhà
nc. Thit không có chi mng bng".
Ti phng Hòa Minh, mt trong nhng h thuc din chính sách c h tr sa cha nhà trong nm nay

là h bà Nguyn Th Hin, con Lit s, ti t 62. Ngôi nhà cp 4 trc ây mi khi tri ma gây dt t trong
ra ngoài, phi dùng xô chu hng nc ma. c h tr 20 triu ng, gia ình lp mi li mái tôn, làm thêm
mái hiên và mt s phn ph khác, gi ây ã bt i phn nào lo lng khi tri ma gió. "Cha tôi chin u
và hy sinh trong trn Mu Thân 1968, mãi mãi cùng ng chí ng i nm li ni chin trng Qung à.
Hôm nay, c s quan tâm ca a phng, ngôi nhà c sa sang li tt hn nhiu so vi trc. Ngày L,
ngày Tt luôn nhn c quà thm hi ng viên, bn thân tôi rt cm ng". – Bà Hin xúc ng nói. Nm
2019, phng Hòa Minh có 7 h gia ình chính sách c h tr xây mi nhà ; 16 h c h tr sa cha mt
phn. Tng kinh phí h tr 740 triu ng. n nay v c bn ã hoàn thành và a vào s dng, n nh ch
cho các h chính sách ti a phng.

Bà Hin chia s cùng cán b LTB&XH p. Hòa Minh
Bà Nguyn Th Thanh – Trng Phòng lao ng Thng binh & Xã hi qun Liên Chiu cho bit: Bng
ngun ngân sách Thành ph, qun và các phng, nm 2019 toàn qun ã thc hin xây mi 30
nhà, sa cha 45 nhà vi tng kinh phí gn 3 t ng. Trong ó ngun h tr ca thành ph là 1,8 t ng;
ngun ca a phng 900 triu ng. Không nhng quan tâm chm lo v ch , h chính sách còn c
thng xuyên quan tâm v ch t tut, m au, ngh dng. u nm n nay, qun ã t chc 3 t cho 120 i
tng chính sách i an dng ti Trung tâm iu dng ngi có công Min Trung; tham quan ngh dng
ti các tnh phía Nam.

/c V Quang Hùng – TUV, Bí th Qun y Liên Chiu thm gia ình chính sách tiêu biu trên a
bàn
Nhân dp 72 nm Ngày TBLS 27/7 này, Qun Liên Chiu t chc i thm và tng quà cho 50 gia
ình chính sách tiêu biu vi kinh phí gn 100 triu ng; tip nhn 60 sut quà ca thành ph và trao
tng cho các h gia ình chính sách au m thng xuyên; t chc dâng hng tng nim, thp nn tri ân
ti các Ngha trang lit s... Ngoài ra, các ngành, hi, oàn th và các phng thuc qun trin khai t
chc nhiu hot ng ý ngha tri ân các gia ình chính sách, ngi có công cách mng, th hin o lý
"Ung nc nh ngun".

ông Phng.

