DANH SÁCH HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN SẼ NHẬN HỖ TRỢ TỪ
CUỘC THI MARATHON QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG 2016

STT

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ

Hoàn cảnh gia đình
(cụ thể) (Vợ/ chồng, con. Hiện
đang làm gì...)

1

Nguyễn Thị An (Chủ hộ)
Nguyễn Thị Thàn (mẹ)
Nguyễn Văn Toàn (con)

1952
1919
1987

Thạch
Nham TâyHòa Nhơn

Phụ nữ đơn thân, chồng chết, nuôi
mẹ già yếu, con bị tai nạn giao
thông, điều trị hơn 1 năm, hiện nay
mới đi lại được, có thể chăn dắt bò,
kiếm thêm thu nhập cho gia đình

2

Nguyễn Thị Ngưỡng (vợ)
Phạm văn Tuấn (chồng)
Phạm Khương (con), khuyết
tật trí tuệ, ko đi học, lao
động phổ thông, thu nhập ko
ổn định

Hòa PhátHòa Phú

Chị bị ung thư buồng trứng giai
đoạn II, đã hóa trị nhưng bệnh tình
chưa thuyên giảm, tóc rụng.
Kinh tế gia đình rất khó khăn vì
dồn tiền chạy chữa cho chị. Chồng
bị thần kinh tọa, ko lao động nặng
được

3

Trần Thị Nở (chủ hộ)
Thi Lý Thông (chồng)
Thi Thị Kim Trinh (con)
Thi lý thị Thảo (con)
Thi Lý Tùng (con)

1965
1965
1990
19963
1993

Quang
Châu- Hòa
Châu

Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,
bản thân bị bệnh hiểm nghèo, có 3
con, đã nghỉ học chưa có việc làm
ổn định. Kinh tế gia đình rất nghèo,
túng thiếu quanh năm

4

Cao Văn Sanh (ông ngoại,
chủ hộ)
Nguyễn Hữu Kim Trinh
(cháu ngoại)

1945
2002, đang
học lớp 7

Phú Sơn 1,
Hòa
Khương

Là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống
chung với ông bà ngoại già yếu,
nhiều năm liền là học sinh giỏi, ở
nhà cấp 4

1959
1963
1993
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Địa chỉ

Hoàn cảnh gia đình
(cụ thể) (Vợ/ chồng, con. Hiện
đang làm gì...)

1966
1933
1989
1990
1996
2012
2014

Yến nê 2,
hòa tiến

Là hộ nghèo, Không có chồng có 3
con, 2 con có gia đình còn ở chung
trong nhà, một con đang học đại
học kiến trúc ở sài gòn. Bản thân bị
bệnh áp xe ngoài não, huyết áp cao,
không có việc làm ổn định.

1976
1981
2003, lớp 8
2004, lớp 7
2010, lớp 1

Quá Giáng
2- Hòa
Phước

Bản thân không có việc làm ổn
đinh. Chồng thàm thợ nề nuôi 03
con ăn học. Có 01 đứa con khuyết
tật.

Trung Sơn,
xã Hòa Liên

Cháu mồ côi cha, mẹ bỏ đi lấy
chồng, cháu ở với ông bà nội đã già
yếu, gia đình thuộc hộ nghèo của
địa phương, hoàn cảnh rất khó
khăn

Xuân Phú,
Hòa Sơn

Cả hai mẹ con bị bệnh teo cơ, con
phải ngồi xe lăn đi học, mẹ không
có khả năng lao động, là hộ nghèo,
ở nhà tình thương. Mọi sinh hoạt
vệ sinh ăn uống đều trông cậy vào
bà ngoại đã 80 tuổi ở gần đó.

STT

Họ và tên

Năm sinh

5

Trần Thị Phụng (Chủ hộ)
Trần thị Chảng (mẹ)
Nguyễn bá Tân (con)
Nguyễn Thị Minh Hiền (con)
Nguyễn Xuân Cường (con)
Đỗ Thị Hiền Hoa (cháu)
Đỗ Thanh Tuấn (cháu)

Nguyễn T Bách Tuyết (chủ
hộ)

6

7

8

Lê Tuấn Khanh (chông)
Lê Thị Tú Trinh (con)
Lê Thị Tú Trân (con)
Lê thị Tú Kim Tuyền (con)

Hà Thúc Hoa (ông nội, chủ
hộ)
Phạm Thị Nhiều (bà nội)
Hà Thúc Mạnh (Cháu nội)

1940
1946
2003, đang
học lớp 6

Hồ Thị Chung (Mẹ)
Hồ Hoàng Bảo Tân (Con)

1977
2005, đang
học lớp 5
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STT

9

Họ và tên

Năm sinh

Nguyễn Thị Luận (chủ hộ)

1977

Nguyễn Thị Dương Thùy
(con)

2006. đang
học lớp 4

Địa chỉ

Hoàn cảnh gia đình
(cụ thể) (Vợ/ chồng, con. Hiện
đang làm gì...)

Hòa Nhơn

PN đơn thân, chị là nạn nhân
chất độc da cam, không có
chồng, do bị bệnh nên chị không
lao động nặng được, cũng không
xin được việc làm (do bệnh), thu
nhập gia đình bấp bênh, cuộc
sống mẹ con dựa vào sự giúp đỡ
của ông bà ngoại, tuy nhiên Ông
Bà cũng nghèo khó, nên cuộc
sống 2 mẹ con túng thiếu quanh
năm, Hiện con chị đang học lớp
4, hàng năm vào năm học mới
thỉnh thaongr cháu được Bà con,
và phụ nữ xã và thôn giúp đỡ ít
sách vỡ, áo quần để cháu đến
trường. Hiện chị đang sống
trong ngôi nhà rất tạm bợ, phênh
tôn che tạm, ẩm thấp, nắng nóng
và dột nát, rất không an toàn.
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STT

10

Họ và tên

Lê Thị Thao (Mẹ)
Lê Đặng Ngọc Hưng (Con)

Năm sinh

1975
1999

Địa chỉ

Hoàn cảnh gia đình
(cụ thể) (Vợ/ chồng, con. Hiện
đang làm gì...)

Phước Thái,
Hòa Nhơn

PN đơn thân, hộ nghèo, trước đây
chị là giáo viên, sau khi sinh con
không may cháu bị bại não, nằm
liệt,chồng thấy hoàn cảnh gia đình
quá khó khăn nên bỏ lại 2 mẹ con
đi có vợ khác, không có người
chăm sóc con,chị phải nghỉ việc ở
nhà chăm con, làm vườn tạm để
kiếm thêm tiền ăn cho mẹ và con
sống qua ngày, trước hoàn cảnh vô
cùng khó khăn, huyện đã hỗ trợ
xây 1 ngôi nhà cấp 4, cách đây hơn
10 năm, hiện đã xuống cấp nặng,
tài sản gia đình không gì giá trị, vì
chị không có điều kiện để lao động,
không có thu nhập, hàng tháng tiền
trợ cấp xã hội của con chị dành
dụm để mua uống cho con, chị
mong muốn có ít vốn để chăn nuôi,
tạo thêm thu nhập lo cho con, và
luôn mơ ước sữa chữa lại ngôi nhà
để khỏ dột nát và nắng nóng, để
đứa con không may mắn của chị có
được chỗ ở an toàn hơn
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