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DANH SÁCH  

Cán bộ nhà giáo và người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đề nghị thăm hỏi nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất – 2018 

(Nguồn từ Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ) 

 

 

T

T 
Họ và tên Năm sinh 

Đơn vị Tóm tắt hoàn cảnh Số tiền Ký nhận 
Nam Nữ 

1.  Nguyễn Quốc Thư 1984  
THPT 

Ba Chúc 

Đ/c Thư là nhân viên của trường, vợ làm thuê, được 

2 con nhỏ : 1 đứa đang học lớp 2, 1 đứa đang học 

lớp mẫu giáo. Nhà đ/c Thư xa chỗ làm việc. Cha mẹ 

đ/c Thư hiện tại bị bệnh thường xuyên.Tiền lương 

của đ/c Thư thấp không đủ lo kinh tế gia đình. 

 

600.000  

2.  Trần Đức Tài 1988  
THPT 

Ba Chúc 

Đ/c Tài là GV dạy thể dục. Vợ cũng là GV nhưng 

dạy cách nhà rất xa, con hơn 1 tuổi. Cha mẹ đ/c Tài 

bị bệnh thường xuyên. Kinh tế rất eo hẹp. 

 

600.000  

3.  Ngô Hoàng Ẩn 1969  
THPT Châu 

Phú 

Vợ thất nghiệp, có 02 con nhỏ (01 em học lớp 6, 01 

em học lớp 3). Bản thân là nhân viên bảo vệ của 

trường, gia đình không có thu nhập gì thêm ngoài 

tiền lương nhân viên bảo vệ. không có kinh tế khác 

để trang trãi cho cuộc sống gia đình. 

600.000  

4.  Nguyễn Văn Nghé 1962  
THPT Huỳnh 

Thị Hưởng 

Anh là bảo vệ của trường, hai vợ chồng không có 

con. Vợ anh làm thuê. Anh bị bệnh tiểu đường phải 

khám định kỳ. Hai vợ chồng sống bằng tiền lương 

của anh tiền làm thuê của vợ anh. Ngoài ra, anh 

không có them nguồn thu nhập nào khác. 

600.000  

5.  Nguyễn Thị Tú Kiều  1966 THPT Nguyễn Gia đình đơn chiếc một mẹ hai con. Công việc chính 600.000  



T

T 
Họ và tên Năm sinh 

Đơn vị Tóm tắt hoàn cảnh Số tiền Ký nhận 
Nam Nữ 

Trung Trực là đi dạy và nuôi cha già, nuôi 2 con đi học (1 đứa 

đang học Đại học và 1 đứa đang học cấp 3). Có bệnh 

đa xoang, đa khớp và gai cột sống nên thường đau 

nhức lưng. 

6.  Sốc Pha  1980 
THPT Nguyễn 

Trung Trực 

Gia đình khó khăn. Cơ thể bệnh mỡ máu, huyết áp 

cao, thường hay nhập viện.  
600.000  

7.  Trương Thị Thanh Vân  1973 
Trường THCS-

THPT Phú Tân 

   Gia đình ly dị hơn 3 năm, chị đang là phục vụ tại 

cơ quan với mức thu nhập 2 triệu đồng/tháng. 

   Bản thân chị nuôi 2 con ăn học, con gái lớn đang là 

giáo viên mầm non lương khoảng 3 triệu, đang ở nhờ 

nhà người quen ở Phú An, con gái út đang học lớp 8 

tại Trường THCS-THPT Phú Tân. 

   Chị và con gái út đang ở trong nhà tạm tại trường. 

Hàng ngày chị còn gom chai, bọc … để bán thu nhập 

thêm. 

   Chị đã tích góp hơn 10 năm mua được 01 nền nhà 

trong hẻm tại thị trấn Phú Mỹ, nhưng vì không có 

tiền xây dựng nên có làm đơn gửi công đoàn ngành 

xem xét hỗ trợ cất nhà Mái Ấm Công Đoàn và Hội 

từ thiện xã Phú Thọ hỗ trợ thêm. 

600.000  

8.  Nguyễn Thành Sang 1981  
THPT Quốc 

Thái 

Gia đình nằm trong khu sạt lở, ấp Phú Thành, xã Phú 

Hữu, An Phú, An Giang. Hiện nay gia đình thầy 

Sang đang dời về nhà cha mẹ ruột ở tạm, gia đình 

chưa có điều kiện để di dời về chỗ ở mới. 

600.000  

9.  Hồ Ngọc Thanh Dung  1990 
THPT Thạnh 

Mỹ Tây 

Gia đình khó khăn ở nhà tạm trên đất của cậu, cha bị 

tai biến, mẹ mất sức lao động, bản thân còn trả vốn 

vay ngân hàng chính sách hàng tháng ( vay lúc đi 

học đại học ). Hiện tại ở nhà công vụ của đơn vị. 

Bản thân gặp rất nhiều khó khăn lại là lao động 

chính trong gia đình… 

600.000  

10.  Cao Trọng 1978  THPT Thạnh Gia đình gặp khó khăn. Có mẹ già, hiện tại ở nhà 600.000  



T
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Họ và tên Năm sinh 

Đơn vị Tóm tắt hoàn cảnh Số tiền Ký nhận 
Nam Nữ 

Mỹ Tây công vụ…gặp rất nhiều khó khăn. 

11.  Danh Thị Mai Hồng   1991 
THPT Vĩnh 

Bình 

   Hiện tại đang ở xã Bình Hoà, Châu Thành, An 

Giang. Sống với mẹ chồng, chồng và con trai, gia 

đình không có đất canh tác, chồng thì nghề nghiệp 

không ổn định, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào tiền 

lương của cô Hồng, không đủ trang trải, ngoài việc 

đi dạy tại trường thì cô Hồng còn đi làm thêm để 

kiếm thêm thu nhập. 

600.000  

12.  Phạm Quốc Trung 1978  
THPT Vĩnh 

Trạch 

Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn:  

- Ly dị vợ, sống một mình trong nhà tập thể của 

trường, hằng ngày sau giờ dạy chạy về Cao Lãnh 

(Đồng Tháp) nuôi cha mẹ già (cha bị tai biến nhẹ). 

- Thu nhập chính bằng lương, không có làm gì thêm 

để tăng thu nhập. 

600.000  

13.  Mạc Thị Nhựt Phương  1988 
THPT Võ Thị 

Sáu 

Đơn thân nuôi con nhỏ 2 tuổi, thuê nhà trọ đi dạy, 

cha làm mướn, mẹ bán nước mía, bản thân cô 

Phương bị bệnh Thận ứ nước 

600.000  

14.  Phan Thị Huỳnh Mai  1979 
THPT Vĩnh 

Xương 

+ Chồng mất và bản thân Cô phải săn sóc  cho Ba và 

mẹ già lớn tuổi ( Ngoài 70 tuổi) thường  xuyên đau 

ốm và một đứa con đang học lớp 1. Gia đình cô chủ 

yếu dựa vào đồng lương của Cô.   

600.000  

15.  Tăng Ngọc Trúc  1991 
THPT Xuân 

Tô 

Bản thân là nhân viên trường phụ trách phòng thiết 

bị, chồng làm thuê, con nhỏ bệnh đang nằm viên 
600.000  

16.  Trần Thị Diễm Châu  1975 
THPT Long 

Xuyên 
Bị tai nạn giao thông 600.000  

17.  Phạm Văn Hồng  1959  
THPT Bình 

Thạnh Đông 

Anh là bảo vệ của trường, hai vợ chồng  có 1 con. 

(Con bị bệnh tự kỷ). Vợ anh làm thuê dọn dẹp nhà 

cửa theo thời vụ (thường xuyên bị bệnh). Hai vợ 

chồng sống bằng tiền lương của anh tiền làm thuê 

không ổn định  của vợ anh. Ngoài ra, anh không có 

thêm nguồn thu nhập nào khác. 

600.000  



T

T 
Họ và tên Năm sinh 

Đơn vị Tóm tắt hoàn cảnh Số tiền Ký nhận 
Nam Nữ 

18.  Nguyễn Phú Cường 1987  
THPT Chu 

Văn Liêm 
Vợ bị lupus biến chứng thận 600.000  

19.  Tô Quốc Rạng 1984  
THPT Nguyễn 

Hiền 

Độc thân nuôi đại gia đình cô chú mất sức lao động. 

Mẹ vừa phẩu thuật K TC. 
600.000  

20.  Huỳnh Uyển Nhi  1979 
THPT Nguyễn 

Hiền 
Bị u não, chuẩn bị phuật.  600.000  

21.  Nguyễn Thị Cẩm Vân  1978 
THPT 

Ba Chúc 

Bản thân hay xỉu, mắc bệnh giãn tĩnh mạch, khối u ở 

cổ. Chồng cũng là GV của trường, bệnh thận. Được 

2 con nhỏ : 1 đứa đang học lớp 10, 1 đứa đang học 

lớp 4. Riêng đứa lớp 4 bệnh hở hàm ếch mới phẫu 

thuật xong. Cha  ruột, cha chồng hiện tại bị bệnh 

thường xuyên.Tiền lương của 2 đ/c không đủ lo kinh 

tế gia đình. 

600.000  

22.  Nguyễn Thành Nguyên  1982  

Phó Hiệu 

Trưởng-THPT 

Vĩnh Bình 

- Tháng 09 năm 2016: Bệnh hoại tử vô khuẩn chõm 

xương đùi hai bên. 

- Đến tháng 09 năm 2017: Phẩu thật thay chõm 

xương đùi bên trái. Chi phí phẩu thuật khá cao, khi 

trừ xong bảo hiểm gia đình phải chi trả khoảng 80 

triệu đồng. 

- Hiện tại, chõm xương đùi bên trái đã không còn 

đau nhứt, bên phải vẫn còn đang điều trị định kỳ tại 

bệnh viên Chợ Rẩy. 

600.000  

23.  Trần Thị Thanh Trà  1982 THPT Hòa Lạc 

Có hoàn cảnh gia đình khó khăn,có 2 con nhỏ 1đứa 2 

tuổi, một đứa 3 tuổi. Hai vợ chồng thôi nhau khi con 

còn rất nhỏ, nhà cha mẹ ờ Hà Tỉnh rất xa lúc trước ở 

với Cô, khi cô về quê nên cô Trà phải ở nhà công vụ 

không người thân một mình nuôi 2 con. Hiện tại sức 

khỏe của cô cũng yếu có dấu hiệu bệnh tim nên 

thường xuyên bị mệt khi đứng lớp. Thu nhập chủ 

yếu vào tiền lương của cô. 

600.000  

24.  Lâm Văn Hùng 1983  THPT Trụ cột trong gia đình, chi tiêu trong gia đình 600.000  



T
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Họ và tên Năm sinh 

Đơn vị Tóm tắt hoàn cảnh Số tiền Ký nhận 
Nam Nữ 

Châu Phong chủ yếu bằng đồng lương : 4.370.000đ nuôi 4 

nhân khẩu. Sức khỏe yếu. 

Hàng tháng phải trả lãi ngân hàng. (Do đã vay 

ngân hàng để chăm lo cho gia đình trong lúc vợ 

sinh ). 

Vợ chưa có việc làm, hiện ở nhà nội trợ, sống 

bằng lương của chồng, chăm sóc 2 con nhỏ: 01 

bé đang học lớp 2 và 01 bé mới 2 tuổi. 

     Tổng cộng 12.000.000  

 

                       Tổng kết danh sách có 24 đoàn viên được thăm hỏi với số tiền 12.000.000 đồng (Mười hai  triệu  đồng)./. 

 

                  Người lập bảng                                                                                                     TM. BAN THƯỜNG VỤ 

                                                                                                                                                             CHỦ TỊCH 
                         (Đã ký)                                                                                                                                          (Đã ký) 

 

 

 

                  Lưu Thị Thúy                                                                                                              Nguyễn Chí Sơn 
 

 

 

 

 

 

 


