Ti phng Hòa Hip Bc, công tác an ninh xã hi luôn c quan tâm, nhiu h gia ình c tip sc tng
bc vt qua khó khn vn lên n nh cuc sng. n c nh h h bà Nguyn Th Nhn, t 10; h ông Phan
Vn Thôi, t 6 c h tr phng tin sinh k mua cây, con ging phát trin kinh t h gia ình, n nay cuc
sng ã có phn n nh so vi trc. Hay nh gia ình Ông Hoàng Ngc Vng, t 23 phng Hòa Hip Bc
gp khó khn v nhà cng ã c a phng h tr xây dng ngôi nhà mi che nng che ma. có ngun
kinh phí giúp các h nghèo trong khu dân c, Chi b 10 Kim Liên tin hành vn ng s óng góp
t nhiu ngun và ã thc hin h tr cho 4 h nghèo trong khu dân c vi kinh phí 7.000.000 ng,
giúp các h tng bc vt qua khó khn, vn lên n nh cuc sng. H gia ình ông Nguyn c Thành,
trú t 69 phng Hòa Khánh Nam. V không may mt sm vì tai nn giao thông, gn 10 nm qua,
ông Thành cùng các con cùng nhà cha m. Xét thy hoàn cnh, Hi CCB qun ã h tr 40 triu
ng cùng s tin tích góp c, gia ình ã xây mi mt cn nhà cp 4 khang trang. Có ch che nng
che ma là ng lc ông Nguyn c Thành an tâm làm n chm lo cho con cái. n thm ngôi nhà
va c bàn giao a vào s dng, ông Nguyn c Thành không giu c nim xúc ng. "Gia cnh khó
khn, làm c ngôi nhà là c mt vn . c s h tr ca Hi cu chin binh qun Liên Chiu, tôi c tip thêm
ng lc vn lên, cùng s tin vay mn thêm làm cn nhà nh th này ã là quý lm." - ông Thành
chia s.

Hi CCB qun n thm nhà ông Nguyn c Thành, t 69 phng Hòa Khánh Nam
Ti Hòa Khánh Bc, trong tháng 8 va qua, Chi b Quang Thành 3B1 phng Hòa Khánh Bc

thc hin h tr kinh phí cho 5 h nghèo khu dân c. Mi h c h tr 5 triu ng, tng kinh phí 25 triu
ng c vn ng t cán b, ng viên và bà con nhân dân khu vc. Ông Lê Thanh Hùng - Bí th
Quang Thành 3B1 nói: S tin h tr cho các h khó khn tuy không nhiu nhng có ý ngha ng
viên tinh thn rt ln i vi bà con, to ng lc các h nghèo tng bc vt qua khó khn, vn lên trong
cuc sng."

Chi b Quang Thành 3B1 trao h tr cho h nghèo (8/2019)
c nhn h tr s tin 5 triu ng, bà Nguyn Th Thng xúc ng và chia s v d nh ca mình: "c nhn 5
triu ng này tôi s v thêm vào sa cha li ngôi nhà ang . Vi tôi s tin này là rt ln, rt quý, quý c
v vt cht và tinh thn, tôi thc s cm n các cp ngành, khu dân c ã quan tâm n hoàn cnh gia
ình tôi". Trng hp ch Phm Th Hoa t 12 phng Hòa Khánh Bc, chng b tai nn không còn sc
lao ng, ch mt mình bn chi nuôi hai con ang tui n hc. Bng ngh i nc bình và mua bán ph
liu, ch ang c ht sc chm lo cho chng và 2 a con. S tin 5 triu ng c h tr t này s tip sc, thêm
vào làm vn trong vic buôn bán ch kim thêm thu nhp chm lo cho gia ình. Ch Hoa chia s:
"S tin này thc s rt cn thit i vi gia ình tôi lúc này, tôi s s dng úng mc ích, có ý ngha s tin c
h tr không ph s chia s giúp ca Mt trn và khu dân c".

ông Phng.

