DANH SÁCH ƯƠM MẦM ƯỚC MƠ
(Từ Giải chạy SeABank Run for the Future 2020)
TT

1

Họ tên

Hồ Trần Phương Anh

Năm
sinh

Hộ khẩu

2007 Thái Nguyên

TDP Núi, Vĩnh Yên,
Vĩnh Phúc

Thành tích

Hoàn cảnh gia đình

Học sinh Giỏi

Gia đình có 4 chị em gái, vì hoàn cảnh khó khăn nên mẹ bỏ đi
từ khi các con còn nhỏ. Bố không có việc làm ổn định, thường
xuyên phải vay nợ để trang trải chi phí nuôi 4 chị em. Do hoàn
cảnh túng quẫn nên bố đã tự tử vào tháng 8/2020, bỏ lại 4 chị
em ở lại với bà nội đã lớn tuổi.

Học sinh Giỏi

Không có bố, mẹ chết vì tai nạn giao thông từ lúc em được 5
tuổi. Từ khi mẹ mất, Tú ở với ông bà ngoại. Ông ngoại năm
nay đã 79 tuổi, bà ngoại 81 tuổi già yếu. Hiện bà ngoại đang bị
tai biến nằm liệt một chỗ từ 02/2020. Hai ông bà nuôi Tú ăn
học chỉ dựa vào tiền trợ cấp người già của bà ngoại và tiền trợ
cấp nuôi dưỡng mồ côi của Tú. Ông bà Ngoại của Tú không có
lương hưu, hiện không còn ruộng để làm, không có bất kỳ
nguồn thu nhập nào khác.

Phùng Văn Tú

2004

3

Nguyễn Trân Ngọc Vũ

Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô
2005
Quyền, Hải Phòng

Học sinh Tiên
tiến

Mẹ mới mất năm 2019, bố bị ung thư đại tràng, có điều trị và
hiện đang làm tự do nuôi cả gia đình có ông bà nội đã già yếu,
ông nội bị tai biến.

4

Nguyễn Ngọc Ánh

2012

Đức Hậu, Đức Hòa, Sóc
Sơn, Hà Nội

Học sinh Giỏi

Mẹ đơn thân và sức khỏe yếu. Gia đình thuộc hộ nghèo của xã.

2

TT

Họ tên

Năm
sinh

Hộ khẩu

Thành tích

Hoàn cảnh gia đình

5

Đinh Cao Khải

2012

Đồng Lạc, Tiên Dược,
Sóc Sơn, HN

Học sinh Giỏi

Mẹ đơn thân, mắc ung thư tuyến giáp thể nhú. Gia đình thuộc
hộ nghèo của xã

6

Nguyễn Quang Huy

2008

P406 B7 Vĩnh Hồ, Ngã
tư sở, Hà Nội

Học sinh Tiên
Tiến

Bố sức khỏe yếu không có khả năng lao động, mẹ làm lao động
tự do, thời vụ, gia đình hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

7

Lê Quỳnh Anh

2012

22C4 Thái Thịnh, Hà
Nội

Học sinh Giỏi

Mẹ là người khuyết tật đặc biệt nặng, bố bỏ đi từ khi cháu chưa
sinh, hiện cháu ở với bà ngoại.

8

Hữu Tiến An

2005

Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà
Nội

Học sinh Giỏi

Mẹ Tiến An mắc bệnh lao xương phổi, không có điều kiện đi
làm, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Bố đi làm thuê theo ngày,
lương không ổn định, thu nhập không đủ nuôi cả nhà.

9

Nguyễn Thị Hải Đăng

2004

Tổ 19 phường Yên Hòa,
Cầu Giấy, HN

Học sinh Giỏi

Bố mất sớm, mẹ một mình nuôi 3 người con. Công việc làm
thuê không đủ để trang trải cho cả gia đình.

10 Nguyễn Linh Hương

2012

Thôn Vàng, xã Cổ Bi,
Gia Lâm, Hà Nội

Học sinh Giỏi

Mẹ bỏ đi từ nhỏ, bố bị HIV đang ở trong tù, cháu ở với ông bà
nội không có lương hưu hay trợ cấp đặc biệt.

11 Nguyễn Hưng Lâm

Thôn Cam, Cổ Bi, Gia
2012
Lâm, HN

Học sinh Giỏi

Bố mất khi cháu 2 tuổi, mẹ bỏ đi, hiện cháu đang ở với bà nội.
Ông nội mất cách đây 10 năm, bà đã 75 tuổi hay ốm đau. Hai
bà cháu không có thu nhập, rất vất vả.

TT

Họ tên

12 Trần Đức Anh

13 Nguyễn Ngô Thanh Vân

14 Hồ Thị Ngọc Khuê

15 Nguyễn Thu Trang

Năm
sinh

2005

2006

2008

2007

Hộ khẩu

Láng Hạ, Đống Đa, Hà
Nội

258 Phạm Cự Lượng,
Sơn Trà, Đà Nẵng

Thôn Nam Xuân, Kỳ
Tây, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Hà Bình, Hà Trung,
Thanh Hóa

Thành tích

Hoàn cảnh gia đình

Học sinh Giỏi

Bố mẹ ly hôn và đã xây dựng gia đình mới, cả bố và mẹ cháu là
lao động tự do, hoàn cảnh khó khăn nên cháu được ông bà
ngoại chăm sóc, nuôi dưỡng từ đó đến nay. Hai ông bà hưởng
lương hưu, thường xuyên ốm đi viện. Bản thân cháu bị tật bẩm
sinh trong phát âm.

Học sinh Giỏi

Mẹ cháu hiện đang mắc phải bệnh hiểm nghèo suy thận mạn
tính, kinh tế gia đình phụ thuộc vào cha nhưng cha cháu hiện
tại không có việc làm, tất cả các nguồn lực trong nhà đều tập
trung chữa bệnh cho mẹ nên gia đình cháu hiện hết sức khó
khăn. Mặc dù vậy, cháu vẫn vượt qua khó khăn đến lớp với
thành tích HSG nhiều năm liên tiếp

Học sinh Tiên
tiến

Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, thuộc diện nghèo. Bố
mẹ đều mắc bệnh nặng, thần kinh không bình thường. Mặc dù
sống trong hoàn cảnh khó khăn, bản thân gầy yếu nhưng em
luôn phấn đấu vươn lên trong học tập, ước mơ được đến
trường.

Học sinh Giỏi

Gia đình có 4 người, bố bị bệnh nan y, hàng tháng vẫn phải chi
trả 1 khoản thuốc chữa bệnh, mẹ không có việc làm ổn định,
nguồn thu nhập hàng tháng khoảng 2-3 triệu đồng, nuôi cả gia
đình 4 người. Mặc dù được chính quyền địa phương hỗ trợ theo
diện hộ nghèo nhưng gia đình vẫn gặp nhiều khó khăn do tốn
nhiều tiền viện phí.
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Họ tên

Năm
sinh

Hộ khẩu

16 Vũ Quang Đăng

2004

Đồng Tâm, Hải Nhân,
Tĩnh Gia, Thanh Hóa

17 Bùi Thị Hoàng Yến

2009

Hà Bình, Hà Trung,
Thanh Hóa

18 Trần Quốc Hảo

19 Trần Gia Hân

20 Nguyễn Hữu Tiến Nhân

2014

2013

2013

Thành tích

Hoàn cảnh gia đình

Mẹ mất do tai nạn năm 2016, bố tai biến và qua đời tháng 3
năm 2020, nhà còn 3 anh em sống nương tựa vào nhau. Đăng
Học sinh Tiên phải nghỉ học để kiếm tiền nuôi các em, thấy vậy chính quyền
tiến, các môn địa phương và bà con hàng xóm đã động viên và hỗ trợ Đăng
Khối A đều >8.0 được trở lại trường học. Tuy nhiên cũng chỉ được phần nào vì
em gái thứ 2 trong gia đình mắc bệnh tuyến giáp ko có tiền
chữa trị.
Học sinh Giỏi

Bố mất từ lúc Yến 8 tuổi, mẹ làm nông, nguồn thu nhập không
ổn định từ 2-3 triệu đồng/tháng, phải nuôi Yến và 1 em gái nhỏ
4 tuổi ăn học.

Chế Lan Viên, Ngũ
Hành Sơn, Đà Nẵng

Gia đình gồm 3 người không có nhà để ở, từ Quảng Nam lên
Đà Nẵng thuê nhà trọ 15m2, mẹ sức khỏe yếu, hay đau ốm nên
Hoàn thành tốt chỉ phụ nhẹ việc bán hàng trong trường học, thu nhập không ổn
nội dung học tập định, bố mới xin vào làm bảo vệ tại SB, lại mang trong mình
căn bệnh hiểm nghèo là ung thư gan giai đoạn cuối. Hoàn cảnh
vô cùng khó khăn.

Hòa Cường Nam, Hải
Châu, Đà Nẵng

Cả hộ gia đình gồm bà ngoại, cậu ruột, Gia Hân và mẹ ở trong
Hoàn thành tốt căn nhà 12m2. Miếng đất nhỏ này là của người dì trích ra từ
nội dung học tập mảnh vườn cho ở tạm nên không có giấy tờ. Cha bỏ đi, mẹ bị
trầm cảm sau sinh, phụ việc rửa chén cho quán cơm gần nhà.

Nghĩa Nam, Ái Nghĩa,
Đại Lộc, Quảng Nam

Bố là lao động chính trong gia đình nhưng không may mất do
tai nạn lao động năm 2014 để lại 2 cháu còn rất nhỏ: 1 cháu 1
tuổi và 1 cháu 3 tuổi. Mẹ của cháu Nhân là chị Trương Thị
Thanh Nga khi ấy ở nhà nội trợ chăm sóc ba mẹ chồng hay đau
ốm.

Học sinh Xuất
sắc

TT

Họ tên

21 Đàm Thị Yến Nhi

22 Nguyễn Lê Li Na

23 Phan Ngọc Thu Hà

Năm
sinh

Hộ khẩu

Trường Chinh, Hòa An,
2008
Cẩm Lệ, Đà Nẵng

2013

2012

Đội 5, Mỹ Đức, Ân Mỹ,
Hoài Ân, Bình Định

Thế Thạnh 1, Ân Thạnh,
Hoài Ân, Bình Định

Thành tích

Hoàn cảnh gia đình

Học sinh Giỏi

Gia đình có 3 chị em, bố bị thoái hóa 2 chân nên không thể đi
làm, mẹ làm lao động phổ thông, quét dọn, rửa bát thuê, Nhi có
em phải đi lọc máu hàng tháng.

Học sinh Giỏi

Bố Mẹ đã ly hôn. Bố không chu cấp tiền chăm sóc, nuôi dưỡng
bé, thường xuyên say xỉn. Mẹ: bị khuyết tật vận động từ nhỏ,
không thể đi lại được. Hiện tại chỉ có hai mẹ con sống nương
tựa vào nhau, gia đình thuộc hộ nghèo, thu nhập không có nên
đang rất cần sự ủng hộ của các mạnh thường quân.

Học sinh Giỏi

Bố bị thiểu năng trí tuệ. Mẹ bị tại nạn lao động thương tật 2
chân vĩnh viễn, phải ngồi xe lăn, thần kinh không ổn định. Cả
gia đình sống chung với ông bà Ngoại, kinh tế gia đình phụ
thuộc vào lao động của ông bà Ngoại, nhưng cách đây 06 tháng
bà Ngoại mất vì bị tai biến khi đang lao động tại Sài Gòn. Hiện
tại lao động chính trong nhà phụ thuộc vào ông Ngoại nuôi cả
gia đình.

24 Nguyễn Mai Trà Mi

Thôn Thanh Lương, xã
2006 Ân Tín, Hoài Ân, Bình
Định

Học sinh Giỏi

Hiện tại cả gia đình 04 người đang sống tạm ở nhà của người
bà con bên Nội. Tài sản của bốn mẹ con chỉ vỏn vẹn là thành
tích học tập của ba chị em bé Mi, không có đất đai, nhà cửa,
ruộng vườn canh tác. Bản thân mẹ Mi cũng thường xuyên ốm
đau vì phải gồng gánh vừa lo kiếm tiền trị bệnh cho chồng vừa
lo cho các con ăn học. Khi chồng chị mất bốn mẹ con chị lâm
vào hoàn cảnh nghèo túng triền miên

25 Nguyễn Hữu Nam

2012

Khu phố 4 phường Tân
Tiến, Đồng Nai

Học sinh Giỏi

Không có bố, hiện đang ở với mẹ bị trầm cảm và không có việc
làm. Hiện 02 mẹ con sống nhờ sự giúp đỡ của họ hàng.
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Họ tên

Năm
sinh

Hộ khẩu

Thành tích

Hoàn cảnh gia đình

26 Nguyễn Tý Nị

2007

Ấp Tân Hóa, Hòa
Thành, Cà Mau

Học sinh Giỏi

Bố là thợ hồ thu nhập bấp bênh khoảng 150k/ngày, không đủ
nuôi gia đình 4 người. Mẹ làm nội trợ, ở nhà trọ chi phí
1tr5/tháng. Bản thân em bị động kinh, khoảng 3-4 tháng tái
phát 1 lần, chỉ uống thuốc theo BHYT.

27 Giáp Võ Quỳnh Như

2010

Phước Long, Quận 9,
Hồ Chí Minh

Học sinh Giỏi

Mẹ bị bệnh nan y, bác ruột bệnh thần kinh, ba bạn làm công
nhân phải lo hết cho cả gia đình 5 người.

