Thc hin công tác “n n áp ngha”, phát huy truyn thng “Ung nc nh ngun” ca dân tc, nhng nm qua, ng
b và nhân dân phng M An, qun Ng Hành Sn ã trin khai thc hin nhiu hot ng ý ngha, thit thc, qua ó th
hin lòng tri ân i vi các anh hùng lit s, thng, bnh binh, gia ình chính sách, M Vit Nam anh hùng.
Ông Trn Vn Thành-Ch tch UBND phng M An cho bit: Trong hai cuc kháng chin chng thc dân Pháp
và quc M xâm lc, nhân dân Bà a-Vn Du-An Thng ã cùng nhân dân Nc Mn-M Th to thành khu cn c
cách mng K20, làm rng r thêm truyn thng ca quê hng. Bt c ni âu trên mnh t phng M An cng u ghi
du nhng chin công vang di hoc rt thm lng ca quân và dân ta, u thm máu xng ca bit bao cán b, ng
viên và nhân dân trên a bàn phng.
Hin nay, trên a bàn phng có 255 thân nhân gia ình lit s, 320 thng binh, bnh binh các loi, 89 Bà M
Vit Nam anh hùng, trong ó th phng 81 M, phng dng 8 M, 03 AHLLVTND và 01 cán b tin khi ngha
ang hng ch .

Lãnh o a phng tng quà nhân dp bàn giao nhà tình ngha cho gia ình chính sách
Phát huy truyn thng cao p “Ung nc nh ngun”, sau hn 20 nm thc hin Pháp lnh u ãi ngi có công vi
cách mng, nhng vn tn ng sau chin tranh a bàn thành ph nói chung, phng M An nói riêng c bn ã c
gii quyt. Trong nhiu nm qua, di s lãnh o ca ng y phng n các chi b khu dân c, s phi hp công tác cùng
vi UBMTTQ VN phng, s nng ng trong qun lý và iu hành ca chính quyn phng M An, công tác n n áp
ngha, lao ng thng binh và xã hi c qun, thành ph ánh giá là phng thc hin tt công tác này.
“Trong 5 nm tr li ây, t 2012-2017, phng ã tp trung gii quyt kp thi các chính sách theo Pháp lnh u ãi
ngi có công, gii quyt ch thng binh b ch bt tù ày cho gn 20 trng hp và thc hin chính sách BHYT cho
gn 100 ngi là con lit s, ch thi cúng lit s, th cúng Bà M Vit Nam anh hùng cho 100 h và nhiu chính
sách u ãi v chm sóc sc khe cho ngi có công và thân nhân, gn 1 ngàn lt ngi c nhn ch u ãi v iu dng ti
nhà vi tng s tin gn 1 t ng t ngun ngân sách Trung ng y quyn và gn 100 thng binh, thân nhân lit s,
ngi có công cách mng c tham quan ngh dng kt hp tham quan các a phng ngoài thành ph t ngun
ngân sách Trung ng, thành ph và qun”. Ông Thành chia s.
Ông Thành cng cho hay, i vi tng i tng c th, a phng u có s h tr phù hp. i vi công tác chm sóc Bà M
Vit Nam anh hùng, 08 M còn sng c các c quan, n v nhn phng dng sut i. Ngoài ch u ãi ca Nhà nc,

các n v nhn phng dng h tr, a phng vn ng cán b công chc, ngi lao ng c quan óng góp kinh phí h tr
tng thêm mi M 1 triu ng/ngi/tháng. Trong khi ó, công tác chm lo i sng gia ình thng binh, lit s và ngi
có công cng c thc hin chu áo. T nm 2013 n nay, toàn phng có 50 h chính sách nghèo còn sc lao
ng c quan tâm h tr bng nhiu ngun, vi tng kinh phí hn 1 t ng giúp h tr sinh k, ci thin nhà , dùng thit
yu…

Tng giy khen cho KDC làm tt công tác n n áp ngha
Qua 5 nm (2012-2017), thc hin Quyt nh 22 ca Th tng Chính ph toàn phng có 55 nhà chính sách c
h tr xây mi và sa cha vi s tin hn 2,2 t ng. Cùng vi s h tr này các h ã huy ng thêm các ngun kinh phí
ca gia ình hoàn thành ngôi nhà c cng cáp, khang trang và sch p, qua ó giúp các gia ình chính
sách n nh cuc sng.
Ông Thành nói: Riêng t u nm n nay, t ngun qu Vì ngi nghèo ca phng ã trích h tr khó khn cho 20 gia
ình chính sách khó khn au m thng xuyên; tng 100 sut quà cho h chính sách vi tng s tin hn 100 triu
ng; ngh qun và thành ph cho i tham quan ngh dng 250 ngi có công vi kinh phí 300 triu ng.
Ông Trn Vn Thành, Ch tch UBND phng chia s: “27/7 hng nm, phng t chc L k nim trong không khí
trang nghiêm, thành kính, sân khu chính ca hi trng tr thành bàn th ghi công tt c cán b, ng viên, ngi
có công, thân nhân ngi có công cùng thp nén nhang tng nh và bày t lòng tri ân sc sc hàng triu ngi
con u tú ca dân tc ã ngã xung, cùng hàng triu thng, bnh binh ã li mt phn thân th ni chin trng, trong
các cuc chin tranh chng ngoi xâm, s hy sinh ca h ã góp phn làm rng r non sông, gm vóc Vit Nam.
ây cng là dp biu dng thân nhân các gia ình lit s, thng binh, bnh binh, gia ình có công cách mng ã
có nhiu óng góp tích cc gng mu trong các phong trào thi ua lao ng, sn xut, tham gia các hot ng xã
hi và phong trào ti a phng.
c bit, k nim 70 nm Ngày thng binh lit s, phng ã huy ng các c quan, n v, trng hc, các doanh nghip và
cá nhân óng góp s tin gn 100 triu ng tng 32 s tit kim và gn 100 sut quà cho các gia ình chính sách
khó khn, vi giá tr t 500 ngàn ng n 1 triu ng. Trong ó, các ng chí lãnh o ch cht ca phng, mi ng chí tng
1 s tit kim tr giá 1 triu ng cho gia ình chính sách./.
Nh Ý

