DANH SÁCH 15 HỘ GIA ĐÌNH CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN ĐANG CẦN
SỰ GIÚP ĐỠ
(Kèm theo Công văn số 1240/ SLĐTBXH-BTXH ngày 05/06/2017 của Sở Lao động – TB&XH)
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Họ và tên chủ hộ

Nguyễn Bạn

Mai Đăng Cưng

Phạm Kiên Trung

Lê Thị Thu Vân

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Thị Quỳ

Năm sinh

Địa chỉ

Hoàn cảnh gia đình

Tổ 70 Phường
Hòa Quý, quận
Ngũ Hành Sơn

Ông Bạn là con liệt sỹ, bị teo cơ 2
chân, mù 1 mắt, ngồi xe lăn. Vợ
ông buôn bán ve chai, thu nhập
không ổn định nuôi 03 con đi học.
Gia đình khó khăn thu nhập thấp

Tổ 119 Phường
Hòa Hải, quận
Ngũ Hành Sơn

Ông Cưng là con liệt sỹ, bị bệnh
gan, viêm khớp nặng, sơ cứng bì.
Vợ ông bị bệnh tim, đã phẩu thuật
thay van tim. Nuôi 2 con ăn học,
gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn

Tổ 61B Hòa
Khánh Bắc, quận
Liên Chiểu

Bản thân là con nhiễm CĐHH,
NKT, không có việc làm ổn định,
nuôi 02 người con nhỏ đang đi
học, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn

Tổ 61C Hòa
Khánh Bắc, quận
Liên Chiểu

Bà Vân là con liệt sỹ, hoàn cảnh
gia đình rất khó khăn, bị bệnh đau
khớp (thoái hóa khớp) không có
khả năng lao động. Con gái đã có
chồng nhưng bị chồng bỏ, hiện
đang làm nuôi con nhỏ. Con trai
mới đi bộ đội về chưa có việc làm
…

Tổ 34a, Phước
Mỹ, quận Sơn
Trà

Hai vợ chồng bà bán mít ở chợ,
tuy nhiên thần kinh không bình
thường, còn nuôi hai đứa con ăn
học, cuộc sống khó khăn

1925

Tổ 28a, Mân
Thái, quận Sơn
Trà

Hoàn cảnh gia đình Bà Quỳ khó
khăn: Bà Quỳ là đối tượng người
có công, bị đau nằm tại chỗ; con
trai bị tật làm nghề cơ khí, con dâu
buôn bán nhỏ, con gái bị thần kinh
đang hưởng chế độ BTXH, 2
người cháu đi học
Gia đình rất khó khăn, ông Xuân
bị khuyết tật (liệt chân phải), mắc
bệnh tim và u xơ tiền liệt tuyến;
nhà ở xuống cấp nặng
Bản thân Bà là Thương binh,
Chồng tàn tật mất sức lao động,
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Huỳnh Xuân

1961

Tổ 5B, phường
Mân Thái, quận
Sơn Trà
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Ngô Thị Khoa

1950

Thôn Đông Hòa,
xã Hòa Châu,
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Nguyễn Thị Mực
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Nguyễn Thị Diệt
(Trần Cả)
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Phạm Thị Dậu

Nguyễn Thị Tý

Nguyễn Thị Trị
Sinh

Đinh Ngọc Hòa

Trương Văn Ngọc

huyện Hòa Vang

nuôi con học đại học

1957

Thôn Bắc An, xã
Hòa Tiến, huyện
Hòa Vang

Bà Mực là con liệt sỹ, hoàn cảnh
khó khăn, bản thân bị u não, nuôi
con gái đang học cấp 2 và mẹ già
yếu

1957

Thôn Giáng Nam
1, xã Hòa Phước,
huyện Hòa Vang

Bà Diệt là vợ liệt sỹ, bản thân bị
teo cơ, chồng bị ung thư, hoàn
cảnh rất khó khăn

1932

Thôn Bồ Bản 2,
xã Hòa Phong,
huyện Hòa Vang

Bà Dậu hiện già yếu, có con trai bị
nhiễm chất độc hóa học và bị bệnh
tâm thần

1937

Thôn Quan Nam
6, xã Hòa Liên,
huyện Hòa Vang

Bà Tý là con liệt sỹ. Hoàn cảnh gia
đình đặc biệt khó khăn

1956

Tổ 76, phường
Thanh Khê
Đông, quận
Thanh Khê

Gia đình có hoàn cảnh khó khăn,
bà Sinh là người khuyết tật, hai vợ
chồng đau ốm thường xuyên, nhà
cửa xuống cấp hư hỏng nặng

Tổ 15, phường
Hòa Thị Đông,
quận Cẩm Lệ

Gia đình có 5 người. Ông Hòa bị
khuyết tật, không có khả năng lao
động, và có mẹ già bị bệnh hiểm
nghèo, nhà ở xuống cấp không có
khả năng sửa chữa

Tổ 15, phương
Hòa Thọ Tây,
quận Cẩm Lệ

Gia đình có hoàn cảnh khó khăn,
nhà ở xuống cấp, ông Ngọc bị
khuyết tật, hàng ngày đi bán vé số,
vợ mua chai bao nuôi 2 con còn
nhỏ đang đi học

1974

