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nghèo có hoàn 

cảnh đặc biệt 

khó khăn trê địa bàn thôn 3 xã Hồng Sơn. 

Được biết hộ tặng quà là anh Hồ Ngọc Cường cách dây 2 tháng chị Huỳnh 

Thị Cảnh vợ anh Cường mới sinh con được 4 tháng tuổi nhưng đã bị bệnh và qua 

đời để lại cho anh Cường 4 đứa con nhỏ dại, đứa lớn nhất là Hồ Thị Bích Trâm 

sinh năm 2011 đang là học sinh lớp 6 trường trung học cơ sở Hồng Sơn, con nhỏ 

nhất mới 6 tháng tuổi, gia đình anh là gia đình làm nông rất khó khăn. Từ khi vợ 

mất con còn quá nhỏ nên anh phải lo chăm sóc cho các con không đi làm thuê 

được nên cuộc sống càng khó khăn thêm gâp bội, các con anh có thể không học 

nữa vì hoàn cảnh khó khăn. 

Để tạo điều kiện cho gia đình anh và các con anh tiếp tục đến trường UBND 

xã Hồng Sơn, Hội Khuyến Học xã phồi hợp cùng đài phát thanh truyền hình Bình 

Thuận vận động các nhà hảo tâm và mạnh thường quân đến thăm và tặng quà cho 

gia đình anh với số tiền 60,5 triệu đồng , 2 chiếc xe đạp, 5 thùng sữa và số dụng cụ 

học tập, ngoài ra gia đình chị Thanh Tuyền hổ trợ hàng tháng 3 triệu đồng cho bé 

nhỏ uống sữa và tặng 3 cháu lớn học phí suốt thời gian học. đài truyền hình Tỉnh 

tặng 5 triệu học bổng cho các con anh. Thay mặt gia đình anh Cường đã bày tỏ 



lòng biết ơn đến các cấp lảnh đạo đài truyền hình Tỉnh và các mạnh thường quân 

đã giúp gia đình anh vượt qua khó khăn này. 

Đây là việc làm hết sức ý nghĩa và nhân văn nhằm giúp đỡ kịp thời hoàn 

cảnh khó khăn nhất trong cuộc sống.     (H.tín) 

 


