
TPNĐ: Lễ Khánh thành và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia 

đình bà Trần Thị Báu 

         Sáng ngày 22/4, Ban vận động quỹ Vì người nghèo tỉnh Nam 

Định tổ chức khánh thành và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia 

đình bà Trần Thị Báu thuộc tổ dân phố số 3 Tân An, phường Lộc 

Hoà. 

 

Các đại biểu tham dự Lễ khánh thành nhà Đại đoàn kết 

         Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Quang Khoa – Chủ tịch UB 

MTTQ thành phố; đồng chí Hoàng Ngọc Nghi – Phó Bí thư Đảng 

uỷ phường; các đồng chí  trong Thường trực Ban vận động quỹ Vì 

người nghèo thành phố; các ông bà, Bí thư, tổ trưởng tổ dân phố 

và bà con nhân dân tổ dân phố số 3 Tân An. 

 



 

Quang cảnh ngôi nhà bà Trần thị Báu sau khi xây dựng và 

hoàn thiện 

         Cuối năm 2021, qua khảo sát trên địa bàn phường Lộc Hoà 

có Gia đình bà Trần Thị Báu thuộc diện hộ nghèo, bản thân bà 

thường xuyên đau ốm, phải điều trị dài ngày, không có khả năng 

lao động. Ngôi nhà cấp 4 của gia đình đang sinh sống đã được xây 

dựng từ lâu, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, không có khả 

năng xây dựng nhà kiên cố. 

 



 

Đồng chí Hoàng Quang Khoa – Chủ tịch UB MTTQ thành 

phố  phát biểu và trao quà chúc mừng gia đình bà Trần Thị 

Báu 

         Qua rà soát các hoàn cảnh khó khăn, Mặt trận Tổ quốc các 

cấp biết tới hoàn cảnh của bà và vận động các tổ chức, cá nhân ủng 

hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Từ đó UBMTTQ các cấp đã xuống gia 

đình khảo sát thực trạng và trích quỹ ủng hộ gia đình bà Trần Thị 

Báu số tiền 40 triệu đồng để xây nhà “Đại đoàn kết” cho bà Báu. 

 



 

Đồng chí  Hoàng Ngọc Nghi – Phó Bí thư Đảng uỷ phường 

phát biểu, thay mặt Ban vận động quỹ Vì người nghèo các cấp 

trao số tiền hỗ trợ già đình bà Trần Thị Báu 

         Ngôi nhà được khởi công xây dựng từ tháng 1/2022, sau hơn 

3 tháng thi công, đến tháng 4/2022, đã hoàn thành xây dựng toàn 

bộ. Ngôi nhà là nhà cấp 4, ba gian có diện tích 52m2, ép cọc bê 

tông, tường xây tô, mái lợp tôn, ốp trần nhựa, nền lát đá, tổng kinh 

phí xây dựng là 91 triệu đồng. Trong đó có sự hỗ trợ vận động từ 

anh em, các cháu và nhân dân trong và ngoài tổ dân phố ủng hộ 

tinh thần, vật chất và ngày công lao động. 

 

Đại diện tổ dân phố số 3 Tân An trao quà chúc mừng gia đình 

bà Trần Thị Báu 



         Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn là hoạt động mang nhiều ý nghĩa nhân văn giúp cho gia đình 

bà Báu vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, thể hiện nghĩa cử cao 

đẹp, sự đoàn kết, nghĩa tình các cấp, ngành và cộng đồng./. 

Nguồn: thanhpho.namdinh.gov.vn 


