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HỌ VÀ TÊN

Nguyễn Thị Yến Nhi

Trần Thị Mạnh

Ông Lương Ry

Chị Nguyễn Thị Bé

Cụ Huỳnh Thị Niềm

NĂM
SANH

ĐỊA CHỈ

HOÀN CẢNH (chi tiết của mổi gia đình)

TÊN CỦA NGƯƠI BẢO
TRỢ

Xóm Nước ngọt, thôn Phú
cường, xã Lộc thủy, huyện
Phú lộc, tỉnh Thừa thiên Huế.
ĐT liên lạc: 0164 865 89 81

Vợ chồng chị Nhi có ba người con gái, hai con đầu đều bị bệnh thiếu máu bẩm sinh.
Hoàn cảnh gia đình chị rất khó khăn, không có nhà riêng, phải sống chung nhà với
mẹ đẻ. Hiện tại: Vợ chồng chị kinh tế khó khăn, chạy đôn, chạy đáo, vay mượn để lo cô Lê Tường Linh
cho con. Hai cháu nay đã khá lớn đang học xong lớp 11, chuẩn bị lên lớp 12 nhưng
hằng tháng cũng phải lo truyền máu cho 2 cháu.

1972

Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức,
tỉnh Quảng Ngãi.

Hằng ngày, cuộc sống của chị, 2 con cùng 1 mẹ già quanh quẩn bên nghề nông
cũng đủ trang trải mọi chi tiêu sinh hoạt. Người chồng chẳng may, đang đi làm biển
thì giông bão cuộc đời kéo đến với chồng chị. anh bị bệnh Ung thư não giai đoạn
cuối và đã qua đời. Hiện chị và hai cháu nhỏ còn đi học, gia đình rất khó khăn. Chị
thường đau yếu và mất sức lao động,

bà Nguyễn Minh Hằng

1939

Một gia đình có bốn người tật nguyền; hai người là cha mẹ do tai biến mạch máu
não; hai người là con bị bệnh tật bẩm sinh. Mọi khó khăn, gian khổ đều chồng chất
lên một mình người con gái. Hiện tại: Gia đình ông Lương Ry đang rất khó khăn;
Đội 4, xóm Mới, thôn Năng
Tây, xã Nghĩa Phương, huyện bệnh tật và đói khổ vẫn đang là mối đe dọa và nổi lo toan hằng ngày lên đầu chị
Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
Thúy – người con gái duy nhất được tạm gọi là lành lặn. Xin Lưu ý: Ông đã đau
nặng và qua đời. QTTTT đã đến xin chia buồn cùng gia quyến và xét thấy Gia đình
còn lại 3 người đau, hoàn cảnh rất khó khăn nên xin đề nghị được bảo trợ tiếp

bà Nguyễn Minh Hằng

1966

Xóm 1, thôn Phước thiện, xã
Bình Hải, huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi.

Nhà rất nghèo, không chồng, là lao động chính trong gia đình nuôi mẹ già và 2 con
ăn học nhưng nay chị đã bị bệnh và vừa qua đời để lại mẹ già thường hay đau yếu.
hai con chưa nên gia thất. Hiện tại: Kinh tế rất khó khăn, túng thiếu từng bửa.
QTTTT xét thấy trường hợp này cần được tiếp tục bảo trợ vì rất tội.

Khối II Thị Trấn Sông Vệ- Tư
Nghĩa- Q Ngãi

Hoàn Cảnh: Nhà quá nghèo, tuổi già sức yếu, thời gian đau chiếm hết 2 phần thời
gian cuộc đời bà, một năm nằm viện không biết bao nhiêu lần. Hiện tại: Bà đau
xương khớp, cơ thể suy yếu, không có tiền chữa bệnh, gia đình bà thiếu nợ nhiều
người trong xóm. Bà không biết cậy nhờ vào ai khi người con trai út Kiều Quang Đắc cô Vương Lành
sinh năm 1985 đang ở với bà, sức khỏe rất kém, học nghề điện miễn phí, ra nghề
làm thuê lương thấp, nay đã có vợ và con, vợ thất nghiệp, nuôi mẹ già yếu và sống
chung trong ngôi nhà đơn sơ không có một món đồ giá trị ngoài bộ bàn củ kỷ.

1974

1944

ôb Huy Tâm (giúp gia
đình này 5 năm qua)

BẢO
TRỢ
HÀNG
THÁNG

THÁNG
ĐẦU THÁNG
CUỐI

GHI CHÚ

cụ bà Dương thị Trù và con trai Dương Văn Lý (sinh năm 1980). Hai mẹ con bà đều bị bịnh kg

6

bà Dương thị Trù

1942

14/8c kp2 .p Tân Thuận Đông
đi lại được sống nhờ bà con lối xóm và ít tiền hổ trợ của nhà nước . Bà bị suy thận và tim vệ
Quận 7, Đường Huỳnh Tấn
sinh kg kiểm soát được bao tử thì đau do dùng nhiều thuốc . Con trai bà thì bị teo cơ bị tai
Phát (!) Saì Gòn

cô Nina Nguyễn

biến kg đi lại hiện tại vệ sinh tiểu tiện đều đì theo ống chuyền ra ngoài.

7

Bạch Quốc Hoài

2001

8

Anh Nguyễn Viết Vỹ

1981

9

Cháu TẠ ĐÀM
THANH TUYỀN

2001

10 Chị HOÀNG THỊ NÃO 1973

Hoàn cảnhTai nạn bạn gặp phải: Tối ngày 23/09/2020 bạn bị tai nạn xe
máy/cướp/giải quyết cá nhân... tại Cam Hòa ( nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được
xác định rõ vì xe máy của bạn không có ở hiện trường và Công an đang vào cuộc
điều tra). Nhưng nghiêm trọng hơn, vào 9h00 sáng ngày 24/09/2020 bạn mới được
phát hiện và đưa đến bệnh viện. Sau khi nhập viện tại bệnh viện Đa Khoa Tỉnh
Khánh Hòa, bạn được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM để tiếp tục theo dõi
Cam Hòa - Cam Lâm - Khánh và điều trị. Tình trạng hiện tại: Theo bác sĩ chẩn đoán trường hợp của bạn RẤT
Hòa. Từng học tại trường
Kim Lực
NẶNG, chấn thương sọ não, ảnh hưởng và tổn thương nhiều nơi trên cơ thể. Liên
THPT Trần Bình Trọng
hệ với người nhà bạn, em được biết mức độ nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính
mạng và gia đình đang cực kì hỗn loạn. Hoàn cảnh gia đình bạn thuộc diện khó
khăn. Ba mất sức lao động và mẹ làm thuê kiếm tiền đủ sống qua ngày, em trai còn
trong độ tuổi đi học. Trong gia đình chưa có nguồn kinh tế ổn định. Mọi người có thể
chia sẻ khó khăn kinh tế cho gia đình bạn thông qua: STK: 0061000493851
Vietcombank
(TRAN THI DA CAM - Mẹ Hoài)
Hoàn Cảnh: Bị tai nạn giao thông rất nặng, nằm một chổ, không có khả năng phục
hồi. Hiện tại: Đã nghỉ dạy, đang điều trị phục hồi chức năng tại nhà, vợ đau yếu,
đội 4, thôn Xuân Yên, xã Bình
thâm nợ hơn 300 triệu đồng, phải nuôi cha mẹ già hơn 70 tuổi, con còn nhỏ, gia đình
Hiệp, huyện Bình Sơn, Quảng
chú Đàm Lương
nghèo, không có thu phập gì khác ngoài đồng lương giáo viên ít ỏi của chị Đông vợ
Ngãi
anh Vỹ. Nay anh khoẻ nhưng vẫn không phục hồi được nên phải ngồi xe lăn trong
nhà.
Hoàn Cảnh: mồ côi cả cha lẫn mẹ Tuyền sinh ra trong một gia đình rất nghèo,
người cha tên là Đàm Quốc Hoàng đã từ trần do một vụ tai nạn giao thông khi Tuyền
Tổ 12, phường Lê Hồng
lên 5 tuổi. Người mẹ tên là Tạ Thị Thanh Dung một mìnhvất vả nuôi con và cũng đã
Phong, thành phố Quảng
bà Huệ Trần
lìa bỏ cỏi đời này vì cơn đau tim nặng lúc Tuyền tròn 9 tuổi. Hiện tại: Đang học Đại
Ngãi.
học năm nhất, ông bà ngoại rất nghèo. Tuyền rất ngoan, chăm học và cũng khó
khăn hơn khi vào Đại học.
Hoàn Cảnh: Chồng đi biển chết, con đông, chị Não bệnh đau thường xuyên, nhà rất
nghèo ở vùng ven biển. Hiện tại: Gia đình chị Hoàng Thị Não đông con 2 trai 2 gái,
thôn Tân Thạnh, xã Nghĩa An, con gái đầu của chị là cháu Võ Thị Bé đã nghỉ học, nhường cho em út học do không
ôb Nguyễn Văn Dũng
huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi đủ tiền, chị đau yếu và lâu nay bất lực không có nghề nghiệp, không có ruộng, không
có thu nhập. Thế là gia đình đã rơi vào hoàn cảnh mất trụ cột gia đình, các con nheo
nhóc, cha mẹ già gần 80 tuổi phải qua ở với người em trai.

11 Ông PHẠM VÒI

12 Bùi Thị Ánh Dũng

1935

1964

thôn Phước Thiện, xã Bình
Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi.

Hoàn Cảnh: thuộc diện hộ nghèo, thiếu ăn, thiếu tiền chữa bệnh, vừa qua cụ bị đau
nặng và cụ đã vừa qua đời. Vợ cụ là bà Nguyễn Thị Nay, thường hay đau ốm nhưng
hằng ngày sống nhờ vào đồng tiền xin cá các chủ ghe để trang trãi cuộc sống. Cụ có
bà Huệ Trần
một con trai bị bệnh ung thư mới vừa qua đời, để lại vợ và đám con đông con, tổng
cộng 5 cháu 2 cháu bị bệnh, thuộc diện hộ nghèo, làm ăn gặp nhiều khó khăn, chỉ
nương tựa với bà bằng tiền cụ bà xin cá hằng ngày.

Phòng 107, 28 Đỗ Thừa
Luông, P.Tân. Sài Gòn.

đã ngoài 50 tuổi. Với công việc bán vé số hang ngày cô Phương đã đi bộ trên đôi
chân trần rong ruỗi trên những khu phố, những con hẻm lớn nhỏ của Sài Gòn rộng
lớn để kiếm đủ miếng cơm cho 5 bà cháu. Cuộc sống của 4 đứa trẻ rồi sẽ ra sao khi
sức khỏe của Cô ngày một yếu đi trông thấy. Một mình bà ngoại bán vé số nuôi bốn
chị em, nên lúc nào tới kì đóng tiền học cho mấy chị em thì vô cùng chật vật. Có kì
cô chú Thu Diệp
em phải nghỉ học vì mẹ từ Bình Thuận vào bị ốm nằm bệnh viện, bà ngoại vừa chăm
mẹ vừa nuôi bốn chị em nên không đủ tiền đóng học phí.
Để vượt qua khó khăn này, cách duy nhất em có thể làm được là cố gắng học thật
tốt, ngoài ra có thời gian rảnh em cũng phụ ngoại đi bán vé số để kiếm tiền

13 LÊ THỊ TRÚC

1940

thôn An Đại 1, xã Nghĩa
Phương, huyện Tư Nghĩa,
tỉnh Quảng Ngãi.

14 LÊ THỊ MẾN

1965

thôn Phổ An, xã Nghĩa An,
Thành Phố Quảng Ngãi

1945

thôn phổ Tường, Xã Nghĩa
An, Thành Phố Quảng Ngãi.

1960

Thôn An Long, xã Đức Hiệp,
Mộ Đức, Quảng Ngãi

15

PHẠM THỊ THỂ

16 Trần Thị Lời

Bà Lê thị Trúc có chị ruột là Lê Thị Lê sinh năm 1962, cả hai chị em bị tật bẩm sinh,
liệt 2 chân hoàn toàn không đi đứng được. Cha mất sớm, mẹ cũng qua đời từ lâu,
gia đình rất nghèo khó, hai chị em chung sống trong ngôi nhà cũ lợp tole do cha mẹ
để lại. Cuộc sống hai chị em rất thiếu thốn, ngoài số tiền trợ cấp tàn tật xã hội, hai
chị em bà không còn khoảng thu nhập nào. Bà con hàng xóm láng giềng giúp đỡ cho
thêm gạo ăn, rau củ và quần áo, chở che cho hai bà trong lúc ốm đau.
Chị bị bệnh tâm thần, nghèo khổ, không chồng không con, không cha không mẹ và
không biết nghề nghiệp gì, neo đơn không nơi nương tựa, lúc lành mạnh làm thuê,
gánh mướn, kiếm tiền nuôi sống bản thân, lúc đau ốm, bà con láng giềng cưu mang
giúp đỡ, chị không có chổ ở nên xã hội xây tạm cho chị ngôi nhà thô sơ để có nơi
che nắng che mưa. Hiện tại: Cuộc đời của chị thật bất hạnh, không có một nụ
cười, bửa đói bữa no, chỉ nhờ bà con xóm giềng làm người thân để nương tựa.
quần áo che thân cũng nhờ láng giềng mang đến giúp cho thật là tội nghiệp. Xin quý
vị hảo tâm hoàn cảnh đáng thương này và xin rộng lòng thương xót giúp đỡ cho số
phận con người không may này,
hoàn cảnh của bà rất bi đát, tuổi già không nơi nương tựa thật là tội nghiệp, bà rất
nghèo, không nghề nghiệp, lúc mạnh, bà con kêu làm gì bà cũng làm để kiếm bữa
ăn, lúc yếu làm không nỗi thì bà đi xin cá đổi lấy gạo ăn, có lúc chị đi lượm nhôm
nhựa ve chai kiếm sống qua ngày thật là tội nghiệp, lúc đau ốm nhờ bà con lối xóm
cưu mang kẻ ít người nhiều cháo rau qua ngày. Tài sản của bà là ngôi nhà tình
thương của xã hội. thật là tội nghiệp cho số phận một kiếp làm người. Hiện giờ sức
khỏe bà rất kém, thường hay đau ốm, bà rất cần sự giúp đỡ của quý vị hảo tâm để
những ngày cuối đời được có chút an ủi.
Bệnh lớn tim, suy tim độ 2, hẹp 2 lá. Nhà nghèo không một chút tài sản ngoài ngôi
nhà cấp 4 cũ nát, bệnh nặng không tiền chữa bệnh, nợ nần hết chỗ mượn thêm.

cô chú Thu Diệp

ôb Huy Tâm (giúp gia
đình này 5 năm qua)

ôb Huy Tâm (giúp gia
đình này 5 năm qua)

ôb Nguyễn Văn Dũng

17 Đoàn Thị Long

1948

thôn An tỉnh, Đức Thắng, Mộ
Đức

18 Lê Thị Ái

1950

Bệnh K tử cung giai đoạn hai, nhà nghèo, độc thân, chồng chết lâu, có 1 con gái rất
thôn Thanh Long, Đức Thắng,
nghèo và bệnh thường xuyên, đã có chồng nhưng chồng cũng nghèo không kém
Mộ Đức
nên không lo nỗi cho mẹ già. Bà hiện đang uống thuốc nam điều trị ở nhà.

1936

Hoàn cảnh gia đình: Bà Niêm chồng mất đã lâu, bà bị bệnh rối loạn và suy tim cách
thôn An Tỉnh , xã Đức Thắng, đây 22 năm. Bà sống với người con gái thứ là Bùi Thị Phó, chị Phó không chồng,
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng
bà Huệ Trần
không con. Hằng ngày chị Phó bán rau, làm vườn thuê kiếm tiền nuôi mẹ. Chị Phó
Ngãi.
cũng là người khó khăn lại hay đau ốm, nay vhij thêm bệnh thần kinh, lúc lên cơn lúc
bình thường.

1999

Mẹ tự túc sinh 1 con duy nhất Nguyễn Văn Sâm, sinh năm 2002. vào đầu năm 2017
mẹ bị bệnh ung thư chết, em hiện đang sống một mình trong căn nhà củ rách nát,
ngủ không có giường, phải nằm dưới đất, Trong dịp bà Trần Thị Tám QTTTT ghé
Đội 1 thôn Hà Trung, Tịnh Hà,
thăm không cầm được nước mắt và tặng cho em 1 giường nằm gỗ trị giá 1 triệu
Sơn Tịnh Quảng Ngãi
đồng và tiền quà mua gạo. Hiện em rất khó khăn, cần kinh phí ăn uống và học tập.
Em hiện vẫn sống một mình tại ngôi nhà cũ. Năm nay em chuẩn bị thi vào Đại học.
nhiều người đến nhà vận động em thi tốt để có được tương lai cho sau này.

21 Võ Thị liêu

1934

Xóm 10 , Thôn Năng An, Xã
Đức Nhuận, Huyện Mộ Đức,
Tỉnh Quảng ngãi

bà Võ Thị Liễu rất khó khăn, không may chồng mất sớm để lại 2 con nhỏ dại, một
mình lam lũ nuôi con qua ngày, bám víu vào sào ruộng nuôi con khôn lớn dựng vợ
gã chồng, nhưng cuộc sống nghèo vẫn nghèo, đứa con đầu đi làm thuê cho người
ta, đứa thứ hai đi nhận rửa chén, lau nhà, còn bà vào Sài Gòn bán vé số, bà bị tai
nạn giao thông, người gây ra tai nạn đã bỏ chạy luôn, bà được người đi đường đưa
vào bệnh viện cấp cứu, bà bị gãy xương đùi cần phải mỗ nối lại, nhưng vì gia cảnh
quá khó khăn không có tiền mổ, nên bà chấp nhận để yên như vậy sống qua ngày.

22 DƯƠNG THỊ ANH

1963

Thôn Thạnh An( Phú Thọ)-xã
Nghĩa Phú- TP Quảng Ngãitỉnh Quảng Ngãi

Hơi bịnh tâm thần , cha mẹ mất hết hiện đang sống một mình một chòi nhỏ phía sau
nhà chị dâu, có anh trai mất sớm để lại 4 con nhỏ. Hiện sống nhờ miếng ăn của
bà Hồng
hàng xóm qua ngày. Hoàn cảnh chị rất khó khăn không nơi nương tựa.

19 Lương Thị Niêm

20 Nguyễn Văn Sâm

Bệnh khớp và cột sống, chồng mất lâu, con trai duy nhất bệnh gan nặng không tiền
cứu chữa, cha mẹ vừa mới qua đời, nhà rất nghèo không có gì đáng giá.

bà Mai

cô chú Thảo Hải

bà Huệ Trần

bà Hồng

23 Phạm Thị Đoan

24 PHẠM THỊ LƯỠNG

25 VÕ THỊ ỎN

NGUYỄN THỊ MỸ
26
DUYÊN

27 VÕ THỊ MINH VIỄN

28 bà Nguyễn Thị Ngộ

Chị Phạm Thị Đoan là một trường hợp đặc biệt khó khăn. Chồng chị bị tim, và đã
qua đời để lại hai mẹ con. một mình chị phải lao động nuôi sống cả gia đình và mẹ
già 88 tuổi, nhưng sức khỏe yếu ớt và khả năng lao động thấp nên chị cũng chỉ
quanh quẩn công việc trở bánh tráng thuê kiếm 50 – 60.000đ/ ngày. Đứa con trai
bà Huệ Trần
duy nhất của chị cũng bị bệnh tâm thần, vẫn được đi học nhưng phải học ngoài danh
sách. Bản thân chị bị bệnh ung thư dạ dày và tim hở hai lá. Hiện nay chị rất khó
khăn, hằng ngày ra chợ xin từng lon gạo, miếng rau…về để nuôi hai mẹ con bị đau
bệnh.

1966

xã Hành Trung, huyện Nghĩa
Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

1957

Sống với một người chị ruột ngoài 60 tuổi, hơi bị bệnh tâm thần. Cả hai chị em
không có chồng con, sống độc thân. Bản thân chị bị căn bệnh bướu cổ , và bệnh tiểu
Thôn Cổ Lũy , xã Nghĩa Phú,
đường mất khả năng lao động, người chị cũng không lao động được.Chị sống nhờ
TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng
bà Nguyễn Minh Hằng
nhà bà con hàng xóm, và các vị sư thầy ở chùa gần nhà cho gạo để ăn qua ngày.
Ngãi
Bệnh bướu cổ và tiểu đường của chị thường xuyên đau đớn nhưng không có tiền
mua thuốc. Xét thấy hoàn cảnh của chị đặc biệt khó khăn.

1946

Thôn Tân An-TP Nghĩa Antỉnh Quảng Ngãi

Hoàn cảnh của cô tật nguyền từ trong lòng mẹ, mẹ chết để lại cô sống hiu quạnh
một mình, nhờ bà con cô bác giúp đỡ cô không làm gì được chỉ nhờ đứa cháu gái
kêu bằng dì cháu gia đình, thỉnh thoảng chạy tới lui giúp đỡ cho dì vì cô không
chồng, không con, sống neo đơn hoàn cảnh quá khổ sống bữa cháo bữa rau mà
thôi. Tôi xét thấy hoàn cảnh của cô thật tội nghiệp cho số phận bất hạnh mà cô phải
gánh chịu, Chính quyền thấy vậy xây cho cô một ngôi nhà để có nơi trú nắng trú
mưa thật là tội nghiệp một kíp người, sinh ra tật nguyền mà lại không có nơi nương
tựa, sống neo đơn một mình trong ngôi nhà thanh vắng.

2003

Đội 3, thôn Thống Nhất, Tịnh
Ấn Tây, Thành phố Quảng
Ngãi

Hoàn cảnh gia đình: Không có cha. Mẹ em tên Nguyễn Thị Dục, 52 tuổi ở nhà bán
bánh xèo buổi sáng. Hiện nay mẹ em bị bệnh ung thư cổ tử cung, thường đau ốm.
cuộc sống gia đình trông chờ vào bán bánh xèo của mẹ. Tuy nhiện mẹ bị bệnh nên
không bán được bao nhiêu, cuộc sống khá vất vả.

1984

Địa chỉ: Đội 1, thôn Hà Tây,
xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh,
Quảng Ngãi

1938

Liên khối 2, Thị Trấn Sông
Vệ, huyện Tư nghĩa, tỉnh
Quảng Ngãi

chú Lưu Việt

bé Quỳnh Như

Hoàn cảnh gia đình: Cha Võ Văn Thu, Sinh năm 1951, bị bệnh hiểm nghèo mất
năm 1995. Mẹ : Nguyễn Thị Thêm, Sinh năm 1953, Bị bệnh hiểm nghèo mất tháng
03/2019. Chị: Võ Thị Minh Hiền, Sinh năm 1978, Bị bệnh hiểm nghèo mất tháng
bà Nguyễn Minh Hằng
03/2017. Em gái: Võ Thị Minh Thuận, Sinh năm 1990, có chồng ở Xóm 5, thôn Thọ
Lộc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, hiện nay đang làm công nhân tại
Khu công nghiệp Tịnh Phong.
Hoàn cảnh gia đình: già yếu, bệnh tật, không chồng không con, không có người thân
chăm sóc.
Hiện tại: Trí nhớ của bà đã rất kém, hơi hơi bị lãng, ở một mình trên giường bệnh,
nhờ bà con hàng xóm giúp đỡ. Mặc dầu cơ thể yếu đuối, bệnh tật thường xuyên, bà bà Nguyễn Minh Hằng
Ngộ vẫn cố gắng đến các cơ sở xay gạo để xin sàn gạo kiếm sống qua ngày. Mỗi
lần lên cơn đau nặng là mỗi lần phải nhờ đến bà con chòm xóm chung tay giúp đỡ
đưa đi bệnh viện

29 Bà Phạm Thị Thi

1933

30 Bà Trương Thị Chúng 1926

31 Nguyễn Thị Nguyên

32 Trương Thị Đức Đạt

1932

2003

33 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 2004

Liên khối 2, thị trấn Sông Vệ,
huyện Tư nghĩa, tỉnh Quảng
Ngãi

Tuổi già, bệnh tật thường xuyên, không chồng, không con, sống chung nhà với chị
dâu cũng già như bà. Hiện tại, bà Thi đau ốm thường xuyên, ăn uống kham khổ, bà
đang rất cần những vòng tay nhân ái giúp đỡ. Người chị dâu cũng đã quá già; con
của chị dâu ai cũng nghèo, không thể vừa lo cho mẹ vừa lo cho bà Thi được. Tội
nghiệp người chị dâu, tuổi đã ngoài 80 rồi mà thỉnh thoảng cũng đi bưng bê gạch
ngói để kiếm thêm ít tiền.

Đội 7, thôn Bách Mỹ, xã
Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa

Già neo đơn không con, không cháu, ở một mình trong ngôi nhà cũ không có cửa
đóng trông rất âm u.
Hiện tại: Bà ốm yếu suy dinh dưỡng, ăn rất ít và đạm bạc, hơn nữa mắt kém, tai
không còn nghe rõ và sống dựa vào tiền trợ cấp người già và sự giúp đỡ của bà con Ẩn Danh
xóm làng. Đến nay bà vẫn sống một mình thui thủi trong ngôi nhà như một nhà
hoang, không có cửa, bà chỉ dùng tấm tol che gió và vài cây chống đỡ rất sơ sài.
Những lúc trái gió trở trời không biết như thế nào.

xóm Mỹ Bình, thôn Phú Bình,
xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư
Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Gia đình của bà thuộc hộ nghèo của xã. Trong một lần đi đường, bà bị tai nạn giao
thông, gãy chân phải.
Muốn lành lặn phải tra ốc vít vào xương nhưng vì hoàn cảnh đơn chiếc không người
thân, không có tiền chữa trị nên để mãi cho đến ngày hôm nay và phải chống nạn
mới có thể đi lại. Khi trời trở gió thì chiếc chân gãy đó lại đau nhứt. Hiện nay, bà
cô Thúy Lam
sống một mình trong ngôi nhà nhỏ, không người thân thiết. Hằng tháng, dựa vào
nguồn trợ cấp, bà nhờ người cháu chở ra bệnh viện để xin thuốc về uống. Những lúc
không thể đi được thì dùng những đồng tiền dành dụm được để mua thuốc uống cho
đỡ đau.

Xóm 2, Thôn Phú Lâm Tây,
huyện Nghĩa Hành, Tỉnh
Quảng Ngãi

Mẹ : Lê Thị Hường, sinh năm 1960, Nghề nghiệp: Nông. Cha mẹ ly hôn, mấy mẹ
con phải thuê nhà để ở, ai thuê gì thì làm, hàng ngày đi mua ve chai để sống qua
ngày. Anh: Trương Ngọc xuân – sinh năm 1992, bị Viêm não Nhật Bản bại liệt nằm
một chỗ không còn nhận thức. Anh: Trương Ngọc Giàu – sinh năm 1994, đi bộ đội
đã xuất ngũ. Hiện tại, nguồn thu nhập chính của gia đình phụ thuộc vào sức lao động cô Thúy Lam
của mẹ.
Gia đình hộ nghèo, kinh tế vô cùng khó khăn, em Đạt học hành chăm chỉ, là học sinh
khá- giỏi, đạt học sinh giỏi môn Ngữ Văn Cấp huyện 3 năm liền, đạt rất nhiều giải
huyện, năm nay em lên lớp 12.

Xóm 2, Thôn Phú Lâm Tây,
huyện Nghĩa Hành, Tỉnh
Quảng Ngãi

Bà nội: Trần Thị Phụng, 70 tuổi. Mẹ mất vì bệnh tim khi em còn nhỏ. Cha bị bệnh
thận, chạy thận nhiều năm và đã mất năm 2017. Anh: Nguyễn Trọng, đã lập gia đình
hiện làm công nhân tại Bình Dương. Chị: Nguyễn Thị Mỹ Nữ, đã lập gia đình hiện
đang làm công nhân tại TP.HCM. Chị: Nguyễn Thị Phượng: đã lập gia đình hiện
Ong Bác Hải Trần
đang làm nông tại Hành Tín Đông – Nghĩa Hành.Hiện tại, nguồn thu nhập chính của
gia đình là đám ruộng hai sào dựa vào sức lao động của bà nội trên 70 tuổi.
Gia đình hộ nghèo, các anh chị đã lập gia đình còn khó khăn nên không phụ giúp gì
nhiều, bà nội đã già yếu. Em Hằng học hành chăm chỉ - đang là học sinh cấp 3,

Ẩn Danh

Địa chỉ: thôn Mỹ Khánh – xã
Đức Thắng – huyện Mộ Đức
– tỉnh Quảng Ngãi.

Gia đình Bà Lê Thị Phương rất khó khăn, có 01 người con gái tên Nguyễn Thuỳ
Trang, sinh năm 1991. Gia đình nghèo khó, nên Trang nghỉ học và đi vào Sài Gòn
may vá kiếm sống. Thời gian ngắn, tuổi còn trẻ khờ dại bị có bầu và chàng trai
không nhận nên về nhà sinh con và để lại cho bà ngoại nuôi. Sau sinh 2 tháng,
cô Susan Trần
Nguyễn Thị Thuỳ Trang đã đi biệt tích mãi đến giờ. Hiện gia đình không liên lạc
được, không biết thế nào, còn sống hay mất, hay đã bị lừa bán sang Trung quốc,
hiện để lại cháu Huy sống với bà ngoại như đứa mồ côi. Bà ngoại còn trẻ nhưng mắt
bệnh thiểu năng trí tuệ nên không làm gì để đủ nuôi sống bản thân và cháu Huy.

Địa chỉ: thôn Mỹ Khánh – xã
Đức Thắng – huyện Mộ Đức
– tỉnh Quảng Ngãi.

Hoàn cảnh gia đình: Bé Nguyễn Thị Ly Kha, năm lớp 6 cháu phát bệnh mờ mắt
không đọc được chữ trên bảng, ba mẹ đem cháu đi bệnh viện và phát hiện em bị
bệnh lao mắt. Từ năm 2015 đến giờ bệnh của cháu diễn biến rất phức tạp, chữa
bệnh tại nhiều bệnh viện trong nước; , Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, Bệnh viện
Đa Khoa Đà Nẵng, Bệnh viện mắt Sài Gòn, Bệnh viện mắt Trung Ương Hà Nội. Mỗi
năm cháu nằm viện nhiều đợt, mỗi đợt ít nhất từ nửa tháng đến 2 tháng. Tuy nhiên
cháu vẫn là học sinh khá giỏi.
Ba mẹ cháu Kha nhà rất nghèo,
Hiện tại: Gia đình cháu đang vay mượn rất nhiều người để có tiền chạy chữa cho
cháu, bà con lối xóm gần xa đang quyên góp giúp phần nào để cháu chữa bệnh.
Kính mong QTTTT và quý vị hảo tâm giúp đỡ cho cháu

Nguyễn trung Hiếu

2000 thôn An Định, xã Phổ Thuận
huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng
Ngãi

Cháu Nguyễn trung Hiếu sinh năm 2000 hiện là sinh viên năm 3 trường đh sư phạm
kỹ thuật tphcm. Mẹ mất khi cháu vừa vào đại học ở với bà ngoại 92 tuổi mù đang
sống tại thôn An Định, xã phổ thuận huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cao Thắng Phúc

Dương Thị Trù

1942 14/5kp2 Phường Tân Thuận
Đông Q7. Saigon.

bà Dương thị Trù và con trai Dương văn Lý thay thế cho cháu Tuyết anh bến Tre .
Hai mẹ con bà đều bị bịnh kg đi lại được sống nhờ bà con lối xóm và ít tiền hổ trợ
của nhà nước . Bà bị suy thận và tim vệ sinh kg kiểm soát được bao tử thì đau do
dùng nhiều thuốc . Anh con trai thì bị teo cơ bị tai biến kg đi lại hiện tại vệ sinh tiểu
tiện đều đì theo ống chuyền ra ngoài

chú Trần Minh

Nguyễn trung Hiếu

2000 Thôn An Định, xã Phổ Thuận, hiện là sinh viên năm 3 trường đh sư phạm kỹ thuật TPHCM. Mẹ mất khi cháu vừa
Huyện Đức Phổ. Tỉnh Quảng vào đại học ở với bà ngoại 92 tuổi mù (sống tai thôn An Định xã phổ thuận huyện
Ngãi
đúwcs phỏi tỉnh quãng ngãi).

34 NGUYỄN MINH HUY 2015

35 Nguyễn Thị Ly Kha

2004

cô Thảo Từ

36

37

38
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bà Nguyễn Diệp Hồng

1

2

Đỗ Thị Lương

1926

Bà VÕ THỊ THÙY

1940

Xã Phổ Thuận, huyện Đức
Phổ

Nhà hộ nghèo, mẹ 89 tuổi nuôi 2 người con tật nguyền (con lớn 64 tuổi, con nhỏ 58
tuổi)

Tổ 6, phường Quảng Phú,
thành phố Quảng Ngãi.

Hoàn Cảnh: thuộc diện hộ nghèo, thiếu ăn, thiếu tiền chữa bệnh Hiện tại: hằng
ngày bà Thùy đi bán vé số nuôi người chồng già nua và bệnh tật. Một chiếc giường
gỗ rộng chừng 1,4m, bên cạnh giường là hai cái xô nhựa màu đỏ, một cái dùng để
chứa áo quần và các vật gia dụng, một cái dùng để chứa gạo và thức ăn trong ngày;
đó là toàn bộ gia tài của bà Võ Thị Thuỳ, tuổi và ông Bùi Phụ Huỳnh 76 tuổi; tại Tổ 6,
phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi. Hai vợ chồng bà sống nương tựa trên
hiên nhà của ông Bùi Phụ Thảo.

3
Nguyễn Thị Thế

1931

Thôn Gia Hoà, xã Đức
Thắng, Huyện Mộ Đức, Tỉnh
Quảng ngãi

Hoàn cảnh gia đình bà Nguyễn Thị Thế đặc biệt khó khăn, không may chồng mất
sớm, để lại 2 con 1 gái 1 trai nhỏ dại, thủ tiết thờ chồng một mình lam lũ nuôi con
qua ngày. Tưởng rằng bấy nhiêu bất hạnh là đủ, nhưng không, đứa con trai của bà
cũng bị chiến tranh cướp mất. Bà còn lại hai mẹ con, làm ruộng nuôi con, đứa con
gái duy nhất lớn khôn bà đã gã chồng và bà ở một mình, cuộc sống nghèo vẫn nghèo

co Tran Hoa

Hai con đã mất, bà một mình
nhưng có nhiều mạnh thường
quân giúp đỡ về kinh tế.

Ong Co Nguyen

Đề xuất bỏ
Nguyên nhân: Cháu đưa bà về
sống chung, có trợ cấp người
già, không có nhu cầu cao
trong cuộc sống.

Cô Nina nguyen

Nguyên nhân: Con gái nay làm
ăn đỡ hơn và đưa bà về sống
chung, có trợ cấp người già, có
cháu ngoại lo cho bà

Cô Phụng

Nguyên nhân: Có người giúp
nuôi em học tập, nhà đã
chuyển vào Sài Gòn, anh trai
làm đã có lương tạm ổn, em út
có người tình nguyện nuôi.

4

NGUYỄN THỊ
THƯƠNG (mất) Con
Nguyễn Thị Hoài An
mồ côi cha mẹ

1999

Phú cường – Lộc Thủy –
Phú lộc . Thừa Thiên Huế.
SĐT gần nhà :01678890119

Mẹ già , bản thân lại bị bệnh tim: hở van 2 lá. phải nuôi 3 cháu ngoại mồ côi cả cha
lẫn mẹ .Ba của các cháu qua đời cách đây đã 10 năm . Mẹ của các cháu phải vất
vả nuôi ba cháu qua ngày. Nhưng rồi trong một ngày mùa đông năm 2012, mẹ các
cháu cũng bỏ các cháu mà đi không một lời trăn trối.Ba cháu Cũng đang tuổi ăn tuổi
học nhưng vì gia đình khó khăn nên cháu đầu là Nguyễn Minh Tuấn 22 tuổi phải
nghỉ học đi làm thuê .Cháu thứ 2 tên là : Nguyễn Thị Hoài An , 20 tuổi đã vào Đại
học. Các cháu nhỏ đi học nên không chụp hình được
Cháu thứ 3 tên là : Nguyễn Thị Minh Phương
Tuy bị bệnh nhưng mệ phải vất vả làm thuê , làm mướn kiếm tiền cho các cháu ăn
học . Mệ chỉ lo một điều với sức khỏe và bệnh tình của mệ, mệ không biết sống với
các cháu được bao lâu , ai sẽ nuôi các cháu ? Ăn học thế nào ?
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Chị Nguyễn T. Ánh
Tuyết

1974

Chị Tuyết rất nghèo và có ba người con học rất giỏi và rất ngoan. Hiện tại:các
Đội 4, Thôn Điền Chánh, Xã
Nghĩa Điền. Huyện Tư Nghĩa, cháu đang cần được giúp đỡ tài chánh để học hành và sống qua ngày. Đặt biệt là
Tỉnh Quãng Ngãi.
cháu Tuyết. Nay cháu được vào Đại Học Cần Thơ và có thể đi làm phụ.

cô Virgina Hua

Em đã vào ĐH Cần Thơ và
đang xin đi làm việc. Em xin
nhường lại cho các gia đình
khâc.

