Hướng đến kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2019) và “Ngày đại
đoàn kết toàn dân tộc”, vào ngày 01/11/2019, Ban Thường trực UBMTTQVN phường An Hải Tây tổ chức
bàn giao nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn phường.

Đợt này, 03 gia đình nghèo gồm: hộ bà Nguyễn Thị Đương (tổ 30), Nguyễn Thị Xạo (tổ 31) và hộ ông Đặng
Văn Hòa (tổ 31) được hỗ trợ mỗi gia đình 55 triệu đồng. Trong đó, nguồn kinh phí của Mặt trận thành phố
hỗ trợ 35 triệu đồng, Mặt trận quận Sơn Trà hỗ trợ 15 triệu đồng, và Mặt trận phường hỗ trợ 05 triệu đồng.
Các gia đình cũng đã vay mượn thêm của người thân để xây dựng nhà, qua hơn 2 tháng thi công, đến nay đã
hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tại lễ bàn giao nhà đại đoàn kết, ông Trần Khuôn - Chủ tịch Hội sinh vật cảnh quận Sơn Trà và lãnh đạo
Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT, các hội đoàn thể phường An Hải Tây, Ban công tác Mặt trận khu dân cư
An Trung 2A cũng đến dự chúc mừng và tặng những phần quà thiết yếu cho các gia đình.

Nhận bàn giao nhà mới, đại diện các gia đình đều xúc động bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của Đảng,
Nhà nước, đặc biệt là Uỷ ban MTTQ các cấp, chính quyền địa phương và họ hàng, bà con lối xóm đã giúp
đỡ để gia đình có ngôi nhà khang trang, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất; đồng thời hứa sẽ
luôn chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luạt của Nhà nước, quy định của địa phương, khắc phục khó
khăn, tích cực lao động sản xuất, cố gắng vươn lên thoát nghèo bền vững.
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