Phát biu ti chng trình, ông Nguyn Dng S, Qun y viên, Bí th ng y, Ch tch HND phng nhn mnh:
công trình nhà i oàn kt trao tng gia ình ông Nguyn Hoàng là s c th hóa sâu sc chng trình thành ph
“4 an” vào tình hình thc tin a phng, góp phn thc hin tt công tác an sinh xã hi trên a bàn; ây là công
trình có ý ngha thit thc chào mng i hi ng b phng ln th XII, hng n i hi i biu ng b qun Hi Châu ln th VI,
nhim k 2020-2025. ng thi, mong mun cùng vi s quan tâm giúp ca h thng chính tr t phng n khu dân
c, gia ình tip tc c gng n lc trong cuc sng vn lên thoát nghèo bn vng trong thi gian n.
Công trình “Nhà i oàn kt” trao tng h ông Nguyn Hoàng c khi công xây dng vào u tháng
5/2020, sau 2 tháng thi công n nay công trình hoàn thành trong nim vui ca gia ình và các cp y ng,
chính quyn, mt trn và oàn th t phng n khu dân c. Tng kinh phí h tr xây mi nhà là 135 triu ng, trong ó
Mt trn thành ph h tr 50 triu ng, các chi b trc thuc ng b phng óng góp 45 triu ng, s còn li trích t ngun
Qy Vì ngi nghèo phng và s h tr ca Hi Liên hip ph n phng. Nhân dp này lãnh o a phng và i din khu
dân c cng trao tng mt s món quà thit thc i vi gia ình ông Nguyn Hoàng. Di ây là mt s hình nh ti chng
trình.
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