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ST

T 
Họ và tên Năm 

sinh 
Chức vụ - Đơn vị Tóm tắt hoàn cảnh Số tiền Ghi chú 

1.  Phan Thị Thiên Dung 1988 
Đoàn viên THCS & 

THPT Cô Tô 

Bị bệnh thalassemia đã gần 4 năm nay. Mỗi tháng phải 

đi bệnh viện truyền máu huyết học để kiểm tra và lấy 

thuốc thải sắt và điều trị gan. 

1.000.000 

 

2.  Huỳnh Phương Đan 1987 

Đoàn viên THPT 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

- Cô Phương Đan bị bệnh suy thận mãn, từ lúc cô Đan 

mổ ghép thận cho đến nay vẫn còn trong thời kỳ uống 

thuốc cho thận được ổn định, phải tốn thêm chi phí đi 

lại để khám bệnh hàng tháng. 

-Gia cảnh của cô Đan  hiện nay đang gặp nhiều khó 

khăn, hai vợ chồng là giáo viên tại trường  mức lương 

còn thấp, hiện có con đang đi học tiểu học. Mọi chi 

phí trang trải cho cuộc sống gia đình chủ yếu dựa vào 

tiền lương đi dạy của thầy Nam và cô Đan. Nhưng 

hiện nay cô Đan xin nghỉ bệnh nên mức lương giảm. 

1.000.000 

 

3.  Lê Thị Hồng Hạnh 1983 
Đoàn viên THPT 

Long Xuyên 
Đang xạ trị bệnh ung thư tuyến giáp tại TPHCM 

1.000.000 
 

4.  Nguyễn Thị Xuân Mai 1982 
Đoàn viên THPT 

Tịnh Biên 

Bản thân bị khối u sao bào thái dương, đang xạ trị tại 

TPHCM. 

Chồng là giáo viên tại trường THCS Nguyễn Đình 

Chiểu-TP Châu Đốc, có 01 đứa con học lớp 2. 

Cha ruột và cha mẹ chồng đều lớn tuổi, gia đình đơn 

chiếc. Hiện nay về sống ở nhà cha ruột ở Chợ Mới để 

1.000.000 
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sinh 
Chức vụ - Đơn vị Tóm tắt hoàn cảnh Số tiền Ghi chú 

chị chăm sóc do chồng quê ở xa (Vĩnh Trung - Tịnh 

Biên) không trực tiếp chăm sóc vợ được. 

5.  Nguyễn Văn Tùng 1967 

Đoàn viên Trung 

tâm GDTX An 

Giang 

Xuất huyết não. Phẩu thuật 2 lần tại BV 115 TP. Hồ 

Chí Minh, mới xuất viện nhưng vẫn chưa hồi phục. 

1.000.000 

 

6.  Lý Thị Hướng Dương 1989 

Đoàn viên  Trường 

Trẻ em Khuyết tật 

An Giang 

- Thu nhập hàng tháng khoảng 5.000.000 đồng. Cô 

đang vay ngân hàng. 

- Hiện tại đang ở trọ và nuôi em trai đang học cấp 2. 

Gia đình khó khăn, ba mẹ không đi làm, ba bệnh tai 

biến, bản thân là trụ cột chính của gia đình. Thời gian 

rảnh, cô đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập lo cho gia 

đình.Tuy nhiên cô Dương đang bệnh thiếu máu não và 

viêm xoang.Thường xuyên phải nhập viện truyền 

nước. 

1.000.000 

 

7.  Dương Hồng Mỹ Châu 1978 

Đoàn viên MG Mai 

Vàng, TP. Long 

Xuyên 

Bị bệnh tai biến nhẹ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. 1.000.000 

 

8.  Phạm Thị Ngọc Hà 1983 

Đoàn viên THCS 

Ngô Gia Tự, TP. 

Long Xuyên 

Chồng bỏ, sống nuôi dạy hai con đang học mẫu giáo 

và tiểu học. Một em đang bị bệnh sán chó phải lênh 

đến tận TP.HCM để điều trị. 

1.000.000 

 

9.  Trần Thị Tố Trinh 1987 

Đoàn viên Tiểu học 

Lê Lợi, TP. Long 

Xuyên 

Bản thân bị bệnh tim, đang điều trị vi rút HP, chưa 

được trợ cấp lần nào. 

1.000.000 

 

10.  
Nguyễn Trường Hải 

Đăng 
1983 

Đoàn viên Tiểu học 

Đoàn Thị Điểm, 

TP. Long Xuyên 

Bản thân em là giáo viên TPT Đội mà nhà thì ở quá xa 

trường cách xa khoảng 20km mà phải đi 2buổi/ngày 

Bản thân phải nuôi cha mẹ già tuổi trên 70 thường 

xuyên hay ốm đau. ly hôn và đang nuôi 1 đứa con 6 

tuổi. 

1.000.000 

 

11.  Võ Thị Mỹ Tiên 1984 Đoàn viên THCS Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bệnh rối loạn thần kinh, 1.000.000  



ST
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Họ và tên Năm 

sinh 
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Cần Đăng, huyện 

Châu Thành 

bị co giật, đang điều trị BV TW 2- Tp HCM 

12.  
Phan Ngọc Thắm 

1992 

Đoàn viên TH B 

Vĩnh An, huyện 

Châu Thành  

Bệnh đang điều trị tại BV đa khoa An Giang. Hoàn 

cảnh gia đình khó khăn. 

1.000.000 

 

13.  
Trương Chí Linh  

1979 

Đoàn viên TH A 

Hòa Bình Thạnh, 

huyện Châu Thành 

Gia đình khó khăn, Cha ruột bị bệnh ung thư phổi 

đang điều trị ở BV Phạm Ngọc Thạch- Tp HCM. 

1.000.000 

 

14.  
Nguyễn Thị Bảo Ngọc  

1980 

Đoàn viên MG 

Vĩnh Thành, huyện 

Châu Thành 

Gia đình khó khăn, Bệnh ung thư mũi đang điều trị. 

 

1.000.000 

 

15.  
Trần Văn Nê 

 
Đoàn viên TH B 

Vĩnh Thạnh Trung 

Gia đình chủ yếu sống bằng đồng lương, bản thân bị 

bệnh K. 

1.000.000 
 

16.  
Nguyễn Thị Kim Trang 

 
Đoàn viên TH B 

Bình Chánh 

Gia đình chủ yếu sống bằng đồng lương, bản thân bị 

bệnh K. 

1.000.000 
 

17.  
Võ Thị Kim Loan 

 
Đoàn viên THCS 

Bình Phú 

Gia đình chủ yếu sống bằng đồng lương, bản thân bị 

bệnh K. 

1.000.000 
 

18.  
Lê Thị Nguyệt 

1977 
Đoàn viên TH A 

Thạnh Mỹ Tây 

Bệnh tật thường xuyên,  gia đình chủ yếu sống bằng 

lương nhân viên là chính, không có đất sản xuất  

1.000.000 
 

19.  
Nguyễn Thanh Giang 

 
Đoàn viên TH B Ô 

Long Vĩ 

Gia đình chủ yếu sống bằng đồng lương, vợ không có 

việc làm, nuôi con nhỏ, không có đất sản xuất. 

1.000.000 
 

20.  Nguyễn Văn Phụng 1984 

Đoàn viên TH 

Nguyễn Huệ, TP. 

Châu Đốc 

- Bản thân là giáo viên dạy Thể dục. 

- Vợ làm nhân viên tạp vụ cho một văn phòng bảo 

hiểm. 

- 02 con đang độ tuổi ăn học (11 tuổi và 5 tuổi). 

- Gia đình đang ở nhà thuê. 

- Bản thân hiện đang điều trị bệnh suyễn tại BV Nhật 

Tân và thành phố HCM. 

1.000.000 

 

21.  Hồ Thanh Ly 1964 Đoàn viên THCS - Bản thân là nhân viên bảo vệ. 1.000.000  
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Họ và tên Năm 

sinh 
Chức vụ - Đơn vị Tóm tắt hoàn cảnh Số tiền Ghi chú 

Nguyễn Đình 

Chiểu, TP. Châu 

Đốc 

- Gia đình không có đất,  ở nhà tạm bợ trên đất ba vợ. 

- Vợ đi tiếp việc nhà cho người ta. 

- Con lớn đã có gia đình. 02 con  nhỏ đang học Cao 

đ ng và Đại học. 

22.  Phạm Vĩnh Phú 1974 
Đoàn viên TH A An 

Phú, huyện An Phú 

Là lao động chính trong gia đình (bảo vệ), mẹ già yếu, 

nuôi 2 con còn tuổi học; Kinh tế gia đình rất khó khăn. 

1.000.000 
 

23.  Lê Long Hồ 1988 

Đoàn viên TH B 

Phú Hữu, huyện An 

Phú 

Gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, con thường xuyên  

bệnh phải đi điều trị tại BV TP. HCM. 

1.000.000 

 

24.  Nguyễn Văn Hảo 1973 

Đoàn viên TH A 

Phước Hưng, huyện 

An Phú 

Gia đình khó khăn, bản than bị bệnh lao rất nặng đang 

nghỉ bệnh dài hạn. 

1.000.000 

 

25.  Dương Sơn Tùng 1975 

Đoàn viên TH A Đa 

Phước, huyện An 

Phú 

Hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn; Là lao động chính 

trong gia đình, bản than hiện nay phải nuôi 2 con còn 

nhỏ đang trong tuổi đi học. 

1.000.000 

 

26.  Phạm Thị Quế Trân 1980 

Đoàn viên Mẫu 

Giáo Long Phú, 

TX. Tân Châu 

Hai vợ chồng là giáo viên, có 2 con nhỏ tuổi tiểu học, 

đang bị bệnh ung thư cổ tử cung điều trị TP HCM 

1.000.000 

 

27.  Nguyễn Thị Ngọc Ngà 1984 

Đoàn viên Mẫu 

Giáo Lê Chánh, 

TX. Tân Châu 

Đang điều trị bệnh lao phổi kháng thuốc, thu nhập chỉ 

dựa vào đồng lương, chồng là giáo viên Tiểu học, có 

02 con nhỏ đang đi học, cha mẹ lớn tuổi sức khỏe yếu. 

1.000.000 

 

28.  Trần Văn Toàn 1983 

Đoàn viên THCS 

Vĩnh Xương, TX. 

Tân Châu 

Bệnh ung thư đại trực tràng, đã cắt bỏ phần ruột,  điều 

trị hóa trị ở bệnh viện Y dược thành phố Hồ chí Minh, 

chuẩn bị điều trị tiếp 

1.000.000 

 

29.  Nguyễn Thị Mỹ Nga 1984 

Đoàn viên MN 

Long Sơn, TX. Tân 

Châu 

Hiện sống chung nhà với cha mẹ ruột. Con của cô Nga 

4 tuổi, bị bệnh tim bẩm sinh đang điều trị dài hạn ở 

TP. Hồ Chí Minh. Gần đây bé bị biến chứng sau phẫu 

thuật mổ tim là bị tràng dịch phổi phải mổ, hoàn cảnh 

gia đình đặc biệt khó khăn. Thu nhập của 2 vợ chồng 6 

1.000.000 
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triệu đồng/tháng. 

30.  Nguyễn Thị Thu Hằng 1964 

Đoàn viên TH A 

Tân Hòa, huyện 

Phú Tân 

Bản thân bị K vú phải, gia đình có 4 người gồm bản 

thân, chồng và 2 con. Chồng không có việc làm ổn 

định. Thu nhập hàng tháng 4.900.000 đồng, chi phí 

điều trị bệnh hàng tháng khoảng 2.000.000 đ. 

1.000.000 

 

31.  Đoàn Văn Lộc 1964 

Đoàn viên TH A 

Hòa Lạc, huyện Phú 

Tân 

Bản thân bị bệnh lao và suy nhược cơ thể, là chủ hộ 

của gia đình có 3 con: 01 con đã ra riêng, 02 con đang 

làm công nhân. Vệ làm bảo vệ cùng trường. Hàng 

tháng phải trả tiền Ngân hàng và điều trị bệnh. 

1.000.000 

 

32.  Thi Trường Sơn 1965 

Đoàn viên TH B 

Phú Hưng, huyện 

Phú Tân 

Bản thân bị tim mạch, dạ dày. Vợ buôn bán nhỏ. Phải 

cưu mang cháu ngoại đang học lớp 2.  

1.000.000 

 

33.  Phạm Thị Thúy Oanh 1987 

Đoàn viên TH B 

Phú Thạnh, huyện 

Phú Tân 

Đang sống tạm nhà mẹ ruột. Bản thân đang bị bệnh 

đau đầu mãn tính và rối loạn giác ngủ. Chồng làn công 

nhân. Hàng tháng phải chi trả tiền điều trị bệnh 

khoảng 2 triệu. 

1.000.000 

 

34.  
Nguyễn Thị Ngọc 

Phượng 
1982 

Đoàn viên Mầm 

Non thị trấn Mỹ 

Luông, huyện Chợ 

Mới 

Bị tai nạn giao thông, điều trị tại Tp.Hồ Chí Minh. Gia 

đình khó khăn. 

1.000.000 

 

35.  Huỳnh Thị Nga Hoàng 1963 

Đoàn viên Mẫu 

Giáo Nhơn Mỹ, 

huyện Chợ Mới. 

Bản thân bị ung thư vú đang điều trị, gia đình khó 

khăn. 

1.000.000 

 

36.  Nguyễn Thị Tuyết Mai 1967 

Đoàn viên Tiểu học 

A Bình Phước 

Xuân, huyện Chợ 

Mới 

Bản thân bị suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận 3 

lần/tuần, nuôi 02 con nhỏ còn đi học. Gia đình khó 

khăn. 

1.000.000 
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37.  Lê Bá Tòng 1965 

Đoàn viên Tiểu học 

B Mỹ An, huyện 

Chợ Mới 

Bản thân bị ung thư gan giai đoạn cuối. Gia đình khó 

khăn. 

1.000.000 

 

38.  Trịnh Hữu Tấn 1961 

Đoàn viên THCS 

Mỹ An, huyện Chợ 

Mới 

Bản thân bị “Suy thận nãn” phải điều trị suốt đời. 

1.000.000 

 

39.  Trần Thành Lợi 1967 

Đoàn viên THCS 

Nguyễn Kim Nha 

(MHĐ), huyện Chợ 

Mới 

Bản thân bị thoái vị đĩa điệm, thoái hóa cột sống, viêm 

thần kinh tọa, gia đình khó khăn. 

1.000.000 

 

40.  Ngô Thị Ngọc Hương 1978 
Đoàn viên THCS 

Phú Hòa, Thoại Sơn 

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản tân bị bệnh ung thư 

buồng trứng, nghỉ phép điều trị trong suốt học kỳ I, có 

2 con nhỏ học lớp 6 và lớp 5; Chồng là GV dạy trường 

THPT Nguyễn Khuyến 

1.000.000 

 

41.  Phan Thanh Hải 1966 

Đoàn viên B Định 

Thành, huyện Thoại 

Sơn 

Hoàn cảnh hiện rất khó khăn còn thiếu nợ nhiều; bản 

thân bị bệnh tai biến rất yếu; Vợ bỏ nhà đi, thầy phải 

nuôi 2 con nhỏ ăn học; một cháu học lớp 10 trường 

THPT Ng Khuyến và 01 cháu học trường THCS Định 

Thành.  

1.000.000 

 

42.  
 

Lê Thị Tuyết Sương Em 

 

1988 

Đoàn viên MG Mỹ 

Phú Đông, huyện 

Thoại Sơn 

 

Chồng là nhân viên trường MG Vọng Đông đồng 

lương thấp; bản thân là nhân viên trường mẫu giáo Mỹ 

Phú Đông; hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiện ở nhà 

trọ có hai con nhỏ. Cháu nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh sức 

khỏe yếu phải chờ bồi dưỡng đến khi đủ kg mới phẩu 

thuật.  

1.000.000 

 

43.  Nguyễn Thị Phần 1975 

Đoàn viên TH A 

Núi Sập, huyện 

Thoại Sơn 

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng là bảo vệ UBND 

huyện đồng lương thấp; bản thân cô bệnh ung thư 

tuyến giáp, thường xuyên tái khám tại thành phố 

1.000.000 
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HCM. 

44.  
Nguyễn Vĩnh Phúc 

1978 

Đoàn viên Tiểu Học 

Tân Tuyến, huyện 

Tri Tôn 

Gia đình gặp nhiều khó khăn: vợ bị khối U não, mới 

mổ xong tại bệnh viện NTP và Chợ Rẩy, Cha bị tai 

biến, 02 con nhỏ còn đi học. 

1.000.000 

 

45.  

Néang Sóc Phinh 

1983 

Đoàn viênTiểu Học 

A Cô Tô, huyện Tri 

Tôn 

Gia đình có 05 người, mẹ già 74 tuổi, chồng đang thất 

nghiệp,02 con đang đi học; có một con đang điều trị 

bệnh tại bệnh viện Nhi Đồng 1. Hiện nay gia đình rất 

khó khăn, lo tri bệnh cho con từ nawm2012 cho đến 

nay. 

1.000.000 

 

46.  

Néang  Sa Quên 

1991 

Đoàn viên Trường 

PT DTNT THCS 

Tri Tôn, huyện Tri 

Tôn. 

Gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, bản thân cô đang 

điều trị bệnh Ung thư chưa khỏi. 

1.000.000 

 

47.  Phạm Thị Ngọc Diễm 1975 

Đoàn viên TH C An 

Cư, huyện Tịnh 

Biên 

Chồng bệnh phải điều trị bệnh hằng ngày, phải nuôi 

hai con nhỏ ăn học, lương hàng tháng không đủ chi 

tiêu trong gia đình. 

1.000.000 

 

48.  Lê Thị Chẩn 1981 

Đoàn viên Mẫu 

giáo An Phú, huyện 

Tịnh Biên 

Bản thân đang bệnh lao phổi phải nghĩ điều trị 6 tháng 

theo phác đồ, hưởng lương theo bảo hiểm xã hội chi 

trả, con nhỏ khó khăn 

1.000.000 

 

49.  
Nguyễn Phùng Hữu 

Danh 
1987 

Đoàn viên THCS 

Lê Văn Duyệt, 

huyện Tịnh Biên. 

Đ/c Danh và vợ (GV dạy môn Toán ở đơn vị) đang ở 

tập thể cũ (trường Mầm non Núi Voi), bản thân đ/c 

danh bị bệnh hen suyễn từ nhỏ đến nay và phải thường 

xuyên uống thuốc; khi thay đổi thời tiết thì bệnh nhiều 

hơn. Vợ đang mang thai tháng thứ 5 nên sức khỏe 

cũng không tốt, điều kiện kinh tế của hai vợ chồng 

cũng gặp khó khăn vì phải phụ giúp gia đình hai bên. 

1.000.000 

 

50.  Lê Thị Dễ 1969 

Đoàn viên Tiểu học 

Văn Giáo, huyện 

Tịnh Biên 

Gia đình khó khăn, nuôi 1 con đi học Đại học, 1 đang 

học 11. 

1.000.000 

 



ST

T 
Họ và tên Năm 

sinh 
Chức vụ - Đơn vị Tóm tắt hoàn cảnh Số tiền Ghi chú 

    Tổng cộng 50.000.000  
 

                        Tổng kết danh sách có 50 đoàn viên được thăm hỏi với số tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)./. 

                  Người lập bảng                                                                                                     TM. BAN THƯỜNG VỤ 

                                                                                                                                                             CHỦ TỊCH 
                         (Đã ký)                                                                                                                                           (Đã ký) 

                        

 

 

                  Lưu Thị Thúy                                                                                                                Nguyễn Chí Sơn 
 

 

 


