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Tập đoàn Mỹ Lan tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở xã Lưu
Nghiệp Anh

Nhân dịp mừng Đảng, mừng xuân Giáp Ngọ năm 2014. Vừa qua, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà
Cú tổ chức lễ bàn giao 4 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn xã. Đến dự buổi
lễ có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Trà Vinh, đại diện Ban lãnh đạo tập đoàn Mỹ
Lan tại Khu công nghiệp Long Đức, các đồng chí lãnh đạo UBND và đoàn thể xã Lưu Nghiệp Anh.

Ông Thái Hoàng Đang chủ tịch UBND xã Lưu Nghiệp Anh trao Quyết định tặng nhà cho bà Sơn Thị Hen.
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Bà Bùi Thị Nhàn (Phu nhân Tổng Giám đốc Tập đoàn Mỹ Lan) trao bảng nhà tượng trưng cho
gia đình ông Trần Văn Thêm.

Căn nhà được bàn giao cho ông
Trần Văn Thêm, bà Sơn Thị Hen
đều là đối tượng có công ở ấp
Xoài Lơ, bà Thái Thị Khâu gia
đình liệt sĩ ở ấp Long Hưng và bà
Trần Thị Hường gia đình liệt sĩ ở
ấp Lưu Cừ I. Các căn nhà được
xây dựng cơ bản, khang trang trị
giá từ 50 đến 150 triệu đồng; trong
đó, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh
Trà Vinh là đơn vị đỡ đầu xã Lưu
Nghiệp Anh vận động Tập đoàn
Công ty Mỹ Lan hỗ trợ mỗi căn
50.000.000 đồng, phần còn lại do
con cháu trong gia đình đóng góp
thêm.
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Có được căn nhà ở ổn định, khang trang nhân dịp
tết đến xuân về, các gia đình đã vui mừng, phấn
khởi và tỏ lòng biết ơn đến Đảng, Nhà nước, các
đơn vị tài trợ đã giúp đỡ. Dịp này, bốn gia đình
cũng đã được tặng nhiều phần quà lưu niệm để
đón xuân.
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