
Công đoàn ngành Xây dựng: Khảo sát nhà Mái ấm Công đoàn của 

đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn 
 

Thường trực Công đoàn ngành Xây dựng trực tiếp khảo sát nhà ở của đoàn viên Trần Thị Hồng, 

Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh có hoàn cảnh khó khăn đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm 

Công đoàn. 

Tham gia khảo sát có đồng chí Phan Thị Mai Hoa, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành, Phó Ban quản lý 

Quỹ Xã hội Công đoàn ngành Xây dựng, các đồng chí trong Ban quản lý Quỹ Xã hội Công đoàn 

ngành và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh. 

Lãnh đạo Công đoàn ngành và Công đoàn cở sở 

khảo sát nhà đồng chí Trần Thị Hồng đoàn viên Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh 

Đoàn đã đến khảo sát nhà đồng chí Trần Thị Hồng, đoàn viên Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh. 

Đồng chí Trần Thị Hồng là đoàn viên của Công ty có thời gian tham gia đóng bảo hiểm hơn 16 năm. 

Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng chí là mẹ đơn thân nuôi 2 con, bản thân là công nhân, thu nhập 

thấp, đau ốm thường xuyên. Qua khảo sát, đoàn nhận thấy gia đình đồng chí Trần Thị Hồng hiện tại 

chưa có nhà ở, 3 mẹ con đang thuê trọ. Với quy mô làm nhà có diện tích 75m2, tổng kinh phí xây dựng 

hơn 350 triệu đồng, đối chiểu quy chế hỗ trợ làm nhà Mái ấm Công đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn 

cơ sở mong muốn Ban quản lý Quỹ Xã hội Công đoàn Hà Tĩnh quan tâm, để xem xét, hỗ trợ cho đoàn 

viên. 

 



Ngôi nhà đồng chí Trần Thị Hồng đang trong quá trình hoàn thiện 

Qua khảo sát, đoàn đã động viên gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, hoàn thiện ngôi nhà để sớm có 

cuộc sống ổn định, an tâm công tác. Đây là một hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao 

động nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

Như Ngọc (CĐN Xây dựng) 

 


