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TIN TỨC VỀ NGƯỜI / GIA ĐÌNH CẦN ĐƯỢC BẢO TRỢ: NGUYỄN TẤN SEN VÀ TRẦN THỊ
KIỀU PHU
Năm sinh: 1957
Địa chỉ: Khối 5, Vạn Mỹ, thị trấn Sông Vệ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.
Hoàn cảnh gia đình:
Cách đây hơn 30 năm, anh Nguyễn Tấn Sen kết hôn cùng chị Trần Thị Kiều Phu. Hai vợ chồng sanh
được 4 người con, gồm 2 trai 2 gái. Hằng ngày anh làm nông, còn chị thì buôn bán trái cây trong một sạp
nhỏ tại chợ Sông Vệ gần nhà.
Cuộc sống đang bình yên bỗng cơn tai ương ập đến. Năm 2014, anh Sen đỗ bệnh, khám tại bệnh viện
Quảng Ngãi không phát hiện được bệnh tình. Khi ra bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng thì được kết luận là u tủy
và được chỉ định mổ. Sau một thời gian mổ xong, tiếp túc khám tại Sài Gòn về thì bị liệt cả 2 chân, không
thể di chuyển được và phải nằm một chỗ, cơ thể ngày càng ốm yếu, gầy guộc.
Chưa hết bi kịch của chồng, tháng 6 năm 2017, chị Phu trong một lần làm việc thì bị té ngã dẫn đến
gãy chân, bể xương đầu gối, phải ở nhà không thể lao động được.
Kinh tế gia đình lâu nay dựa vào nguồn buôn bán trái cây của chị Phu thì nay cũng cạn kiệt bởi sức
khỏe chị cũng ngày càng yếu sau tai nạn.
Hiện tại, cả hai vợ chồng đều mất sức lao động, con cái còn nhỏ nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên làm
thuê xa nhà tận Sài Gòn không giúp đỡ gì được. Chân bị đau nhưng chị phải ở nhà lo cho anh Sen, cuộc sống
không mấy khấm khá nay càng khó khăn hơn bội phần.

Hình ảnh anh Nguyễn Tấn Sen trên giường bệnh

Từ thực tế hoàn cảnh của anh Nguyễn Tấn Sen và chị Trần Thị Kiều Phu, rất kính mong Qũy Từ
Thiện Từ Tâm xem xét hỗ trợ hằng tháng để 2 vợ chống anh chị phần nào vượt qua những khó khăn trong
cuộc sống, có nghị lực chiến thắng được nghịch cảnh. Xin chân thành cảm ơn.
Người giới thiệu: Huỳnh Tấn Đông
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