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1. Bà Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1932 - Trước đây bà sống chung với người con bị tâm 

thần, hiện nay bà già bệnh không lo cho con bị bệnh được nữa,  bà được người con trai 

lớn rước mẹ và em về nuôi  

2. Bà Phan Thị Để, sinh năm 1931 - Bà sống độc thân một mình ban ngày, ban đêm có con 

cháu về nhà ngủ.  

3. Bà Nguyễn Thị Thoa, sinh năm 1956 - Chị bệnh suy nhược thần kinh quên quên nhớ lộn 

sộn , 

4. Bà Nguyễn Thị Phước, sinh năm 1931- Bà sống chung với người con gái bệnh đã mất, 

bà bị lẫn và được người con gái khác rước về nuôi  

5. Bà Huỳnh Thị Vực, sinh năm 1956 -  Bà nghèo có nhiều bệnh, và có đứa con trai sống 

chung không được minh mẫn 

6. Võ Thị Kim Em, sinh năm 1948 - Bà sống chung vời người con bị tâm thần, hàng ngày 

bà đi bán vé số 

7. Bà Đỗ Thị Bảy, sinh năm 1940 - Bà sống chung với người con trai. Anh đi làm về bị tai 

nạn giao thông chấn thương sọ não. Vợ anh bỏ đi, để lại đứa con trai bệnh bệnh thần 

khinh tọa, teo cơ hai chân. 

8. Bà Võ Thị Lương, sinh năm 1950 - Bà sống chung với chồng già nhiều bệnh, ông nằm ở 

bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Bà có bệnh quán gà, hai mắt không thấy đường  

9. Nguyễn Văn Điệp, sinh năm 1982 - Em bệnh bại liệt từ nhỏ nằm 1 chỗ 

10. Em Đỗ Ngọc Thành, sinh năm 1992 - Em bị bại liệt từ nhỏ, gia đình cha mẹ nghèo 

11. Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1973 - Em đi làm mướn ở Sài Gòn thì bất ngờ bị bệnh não, 

Hiện tại em bị thần kinh, em là con út sống chung với mẹ già 

12. Bà  Nguyễn Thị Chồn, sinh năm 1957 - Bà sống sống độc thân, bệnh thần kinh, thường 

xuyênk bik giật kinh phong 

13. Bà Nguyễn Thị Châu, sinh năm 1932 - Bà sống chung với người con bị thần kinh, bà 

bệnh tai biến bại liệt  nằm một chỗ 

14. Lương Thị Nhịn, sinh năm 1950 - Bà bị bệnh ùg thư đã vô hoá chất nhiều lần, hiện bà 

sống chung với chồng mắc bệnh tim và ung thư phổi 

15. Phạm Văn Tiên, sinh năm 1938 - Hiện sống độc thân một mình, hàng ngày đi xin lá dừa 

về chuốt bán kiếm tiền mua gạo ăn. 

16. Trần văn Phúc, - Ông bệnh tài biến, lẫn trí của người già, vợ ông hàng ngày chăm sóc 

ông và lo cơm nước. Ông bà không đất, được cháu cho mượn đất cất nhà sống hết đời, 

ông bà được bà con và từ thiện ai cho gì ăn nấy sống qua ngày. 

17. Ông Lữ Văn Đôi, sinh năm 1937 - Ông sống đọc thân, được cháu ở gần chăm sóc  

18. (thiếu) 

19. Đỗ Văn Khâu, sinh năm 1932 - Ông bị bệnh tài biến bại liệt, nằm ngồi ăn uống vệ sinh 

một chỗ, sống chung với vợ và con. Vợ bị điếc và bệnh phổi, con thì đi làm mướn ở quê 

20. Bà Nguyễn Thị Nữ, sinh năm 1952 - Bệnh tai biến bại liệt, nằm ngồi ăn uống vệ sinh tại 

chỗ, sống chung cô con gái đã thôi chồng về nuôi mẹ 

21. Duy Thanh Tùng, sinh năm 1961 - Bệnh tai biến mạch máu não, hiện bại liệt, gia đình 

nghèo khó khăn  

22. Hùynh Văn Út Anh, sinh năm 1972 - Bệnh bẩm sinh từ nhỏ, cha mẹ chết hết được 

người anh nuôi  

23. Nguyễn Thị Lê, sinh năm 1987 - Bản thân em bệnh tim hàng tháng phải đi tái khám Sài 

Gòn, em có đứa con trai 14 tuổi bệnh 

24. (thiếu)  

25. Huỳnh Văn Hận Em, sinh năm 1987 - Gia đình đông con, không đất canh tác, vợ em là 

người dân tộc Khơ Me không chấp nhận kế hoạch gia đình. Em hàng ngày đi làm mướn 

không ổn định, ngày có ngày không  

26. Tập thị Giang, sinh năm 1963 - Cô ở Campuchia theo chồng về đây, chồng bỏ đi lấy vợ 

khác, cô ở lại nghèo không đất không nhà. Hiện những người xung quanh xóm cất cho 

cái nhà tạm bợ có chỗ được che nắng, che mưa. Cô chỉ biết đi làm cỏ mướn người được 

khoảng 100.000 Việt Nam, 1 ngày đi làm nghỉ 2-3 ngày, công việc không có thường 

xuyên  

27. Ông Nguyễn Văn Hường, sinh năm 1947 - Ông bị ung thư tuyến tiền liệt, mổ tháo 

ngang bụng phải mang ống và đi vệ sinh trong bọt, vợ  ông viêm đa khối, tay chân tê 

sưng, hai vợ chồng không đất  



28. Bà Nguyễn Thị Rẫy, sinh năm 1939 - Sống độc thân, con trai bệnh ung thư chết, con 

dâu dắt cháu bà về quê ngoại sống, bà ở một mình 

29. Ông Mai Thiện Long, sinh năm 1934 - Ông bà già sống chung không con, không đất, 

sống nhờ bà con cho và từ thiện giúp cho 

30. Ông Lương Văn Bé, sinh năm 1944 - Ông bệnh tai biến 

31. Bà Nguyễn Thị Chà, sinh năm 1944 - Hằng ngày đi lượm ve chai, nuôi 2 cháu nội ăn 

học, không có đất  

32. Bà Nguyễn Thị Ren, sinh năm 1934 - Bà bệnh tay biến, nằm ngồi ăn uống vệ sinh tại 

chỗ, 

33. Bà Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1946 - Sống độc thân, bị tật chân, bên lớn bên nhỏ 

34. Nguyễn Thị Đẹt, sinh năm 1947 - Sống chung người con gái bị khờ 

35. Trần Thị Em, sinh năm 1962 - Chị sống chung đứa con khùng, không chồng, không đất  

36. Ông Nguyễn Văn Đèo, sinh năm 1933 - Sống chung người con khờ, không đất  

37. Bà Trương Thị Lươm, sinh năm 1947 - Sống chung với người chị, 2 chị em độc thân, 

không đất, bà con lối xóm và từ thiện cho gì ăn nấy 

38. Ông Huỳnh Văn Tung, sinh năm 1936 - Sống chung với vợ, ông bị lẫn, bà bệnh tai biến 

bại liệt nằm một chỗ, con chia nhau đến nấu cơm cho ông bà ăn hàng ngày  

 

 



 



 



 



 



 


