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Ủy ban về NVNONN TP HCM- UBND huyện Bình Chánh:Trao nhà tình nghĩa cho 
gia đình thương binh Hoàng Xuân Thùy  
 

Nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội 
nhân dân, được sự tài trợ của Nhóm 
Trường Sơn tại Bỉ và chùa Liên Hoa tại 
xã Tân Quý Tây – huyện Bình Chánh, 
ngày 13-12-2012 Ủy ban về người Việt 
Nam ở nước ngoài TP HCM phối hợp 
cùng Ủy ban nhân dân huyện Bình 
Chánh đã tổ chức lễ trao tặng nhà tình 
nghĩa cho ông Hoàng Xuân Thùy, sinh 
năm 1948, cư ngụ tại ấp 4, xã Tân Kiên, 
huyện Bình Chánh TP. HCM. Ông Hoàng 
Xuân Thùy đã được Nhà nước trao tặng 
Huân chương Lao động hạng ba  vì 
những đóng góp trong quá trình tham gia 
hoạt động cách mạng trên chiến trường 
Quảng Trị từ những năm 60.  Ông  bị 
nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả 
năng lao động (dưới 81%).  

Căn nhà tình nghĩa có diện tích khoảng 
30 m2,  được xây dựng khang trang sạch 
đẹp, mái tôn, nền lát gạch bông, với tổng 

trị giá 50 triệu đồng. Khi được nhận quyết định trao tặng nhà tình nghĩa, ông Hoàng Xuân Thùy 
rưng rưng xúc động nói: “Trước đây tôi sống một mình trong căn phòng ẩm thấp, nguồn sống chủ 
yếu dựa vào nguồn trợ cấp của Nhà nước với khoảng 3 triệu đồng /tháng. Thỉnh thoảng, tôi vẫn đi 
tìm việc làm thêm, nhưng vì sức khỏe hạn chế nên công việc cũng bấp bênh. Nay, được sự quan 
tâm giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và các vị mạnh thường quân, tôi rất vui mừng và xúc động”. 

Được biết, Nhóm Trường Sơn họat động trong lòng Hội người Việt Nam tại Bỉ, có mục đích tạo nên 
một chốn riêng cho thanh thiếu niên Việt Nam tại Bỉ gặp gỡ, trao đổi và cùng nhau thực hiện những 
công việc ích lợi chung. Trường Sơn  có tâm nguyện tìm hiểu và làm “bừng nở” bản sắc văn hóa 
dân tộc mình cũng như, trên một bình diện khác, quảng bá cho việc tương trợ và đòan kết với Việt 
Nam và trong cộng đồng người Việt tại Bỉ.  

Thu Ba (UBVK) 

 

 

 

 

 

 

 
Bà Lê Thị Nữ, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh 
trao quyết định tặng nhà tình nghĩa cho ông Hoàng 
Xuân Thùy 
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Một số hình ảnh khác tại buổi lễ trao nhà tình nghĩa:  

 
 

Nhà cũ ộp ẹp của ông Hoàng Xuân Thùy 
 

 
 

Căn nhà tình nghĩa được trao tặng cho ông Hoàng Xuân Thùy 
 

 
 

Ông Phan Ngọc Lân, Hội Người Việt Nam tại Bỉ phát biểu tại buổi lễ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


