
NHÀ TÀI TRỢ TẶNG NHÀ “ TÌNH NGHĨA QUÂN - DÂN”  TẠI THÔN 
THẮNG HIỆP , XÃ HÀM THẮNG. 
Sáng ngày 30 tháng 6 năm 2022, Phòng Chính trị Quân sự tỉnh Bình Thuận, tổ chức lễ 
trao Nhà “ Tình nghĩa Quân - Dân” cho gia đình bà Võ Thị Thanh Lệ, sinh năm 1980 
có chồng là ông Trần Văn Thiện, sinh năm 1977 bị qua đời do bệnh dịch Covid – 19; 
bà Võ Thị Thanh Lệ hiện có 3 người con: người trai tên Trẩn Văn Hiền, sinh năm 
2001 và 2 gái: Trần Thị Thiên Nga, sinh năm 2007 và Trần Thị Thiên Nhiên, sinh năm 
2009; gia đình thuộc đối tượng khó khăn về nhà ở, tại Tổ 6 thôn Thắng Hiệp, xã hàm 
Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, bằng nguồn kinh phí của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ 
trợ với tổng số tiền là 80 triệu đồng; theo đó người thân gia đình góp thêm 20 triệu 
đồng. Sau thời gian khởi công xây dựng nhà “ Tình nghĩa Quân - Dân” với diện tích 
65 mét vuông đã hoàn thành với tổng kinh phí là 100 triệu đồng. 

 

Dự Lễ tặng Nhà “Tình nghĩa Quân - Dân” có đồng chí Đại tá Đặng Ngọc Anh, Phó 
Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó 
Chủ tịch UBND huyện. Có ông Trần Văn Ly, Phó Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết 
tỉnh Bình Thuận. Có Bà Trần Thị Hường, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông 
nghiệp Bình Thuận. Có đồng chí Trung tá Phạm Hoàng Dũng, Chính trị viên Ban chỉ 
huy quân sự huyện. Đại diện lãnh đạo địa phương có bà Trương Thị Vĩnh Hiển, Phó 
Chủ tịch UBND xã, đồng thời có đại diện các ban ngành, đoàn thể của huyện, xã và 
Ban điều hành thôn nơi tổ chức lễ trao Nhà “Tình nghĩa Quân - Dân”. 



Tại buổi Lễ tặng Nhà “Tình nghĩa Quân - Dân”, đồng chí Phó Chủ nhiệm Bộ CHQS 
tỉnh phát biểu chúc mừng và động viên gia đình vơi bớt nỗi buồn mất người thân do 
bệnh dịch Covid – 19, chấp hành tốt Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và 
luật pháp Nhà nước, những quy định của địa phương, cố gắng làm ăn phát triển đời 
sống gia đình; sử dụng, giữ gìn ngôi nhà luôn được khang trang. Trong không khí vui 
tươi, phấn khởi, bà Võ Thị Thanh Lệ đã gởi lời cảm ơn và hứa với các nhà tài trợ, các 
cấp, các ngành của địa phương sẽ luôn giáo dục con cái trong gia đình vượt khó vươn 
lên trong cuộc sống, nhắc nhở các con luôn cố gắng học tập, sau này gíup ích cho quê 
hương, đất nước. 

Thông qua buổi lễ trao Nhà “Tình nghĩa Quân - Dân”, gia đình  bà Võ Thị Thanh 
Lệ cũng được nhận các phần quà thiết thực : quà của Phòng chính trị Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh; của UBND huyện, của Ban chỉ huy quân sự huyện, của Hội Phụ nữ huyện, của 
UBND xã, của Hội Phụ nữ xã; đặc biệt là quà bằng tiền của Công ty Xổ số kiến thiết 
tỉnh Bình Thuận tặng 50 triệu đồng; Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình 
Thuận tặng 15 triệu đồng. Theo đó Nhà tài trợ còn cấp sổ tiết kiệm hàng tháng hổ trợ 
500 ngàn đồng dành cho con của bà Võ Thị Thanh Lệ, để trang trãi trong việc học 
hành… 

  


