
 

   

THÔNG TIN NHÂN VẬT  
CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NHÂN ĐẠO “KHÁT VỌNG SỐNG”  

 
1. Họ tên: ………………………………………………………Năm sinh: ……………………… 
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………. 
Điện thoại liên lạc (của nhân vật, người thân hoặc của chính quyền địa phương): 
………………………..………………………….……………………………………………………. 
………………………..………………………….……………………………………………………. 
 

2. Công việc hiện tại (công việc, thời gian làm việc, được bao nhiêu tiền một 
tháng?......):………………………………………………………………………………………… 
………………………..………………………….…………………………………………………… 
………………………..………………………….…………………………………………………… 
………………………..………………………….…………………………………………………… 
………………………..………………………….…………………………………………………… 
 

3. Hiện gia đình có bao nhiêu người? ……………….……………………………………….. 
(Nêu rõ họ tên, năm sinh, công việc, quan hệ với đối tượng (cha, mẹ, con cái….) 
………………………..………………………….…………………………………………………… 
………………………..………………………….…………………………………………………… 
………………………..………………………….…………………………………………………… 
………………………..………………………….…………………………………………………… 
………………………..………………………….…………………………………………………… 
………………………..………………………….…………………………………………………… 
………………………..………………………….…………………………………………………… 
 
 

4. Hoàn cảnh gia đình: ………………………………………………........................................ 
………………………..………………………….…………………………………………………… 
………………………..………………………….…………………………………………………… 
………………………..………………………….…………………………………………………… 
………………………..………………………….…………………………………………………… 
………………………..………………………….……………………………………………………
………..………………………..………………………….………………………………………… 
5. Hiện gia đình có ai được hưởng trợ cấp của xã hội không? Tên người được 
hưởng trợ cấp? Lý do hưởng trợ cấp? ……………………………………………………… 
………………………..………………………….…………………………………………………… 
………………………..………………………….……………………………………………………. 
 

6. Có bao nhiêu thành viên trong gia đình có bảo hiểm y tế? …………………………… 
 

7. Thu nhập chung của cả gia đình trong một tháng (Kể cả tiền trợ cấp):……………… 
 

8. Chi tiêu của cả gia đình trong một tháng:………………………………………………… 
 
 

9. Gia đình có bao nhiêu người đang ở độ tuổi đi học?…………………………………… 
- Chi phí đóng học phí hàng tháng là bao nhiêu?…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

   

 
 

- Có ai trong gia đình đang trong độ tuổi đi học mà không được đến trường không? 
Lý do vì sao không đến trường................................................................................ 
……………….………………………………………..………………………….…………………… 
……………………………………………………........................................................................ 
10. Gia đình có vay mượn nợ của ai không? (Nếu có – Mượn của ai? bao nhiêu? 
Mượn từ ngày tháng năm nào? Lãi suất? Ngày phải trả?) 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
11. Gia đình đang sống dạng nhà như thế nào? 

   Nhà tôn                         Nhà dựng tạm bằng gỗ hoặc nhà lá 
   Nhà thuê      Nhà do Nhà nước cấp 
   Dạng nhà khác 

 

- Thông tin cung cấp thêm: Diện tích nhà hiện nay? Nhà xây cất trên đất của ai? Xây 
cất đã bao lâu? Tình trạng nhà hiện nay? 
…...…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
12. Gia đình có ai mang bệnh (hoặc tàn tật) không? (Nếu có – Nêu tên người mang 
bệnh (hoặc tàn tật)? Hiện đang bị bệnh gì? Đang điều trị bệnh tại đâu? Chi phí điều 
trị hàng tháng)………………………..………………………….………………………………… 
………………………..………………………….…………………………………………………… 
………………………..………………………….…………………………………………………… 
………………………..………………………….…………………………………………………… 
13. Ước mơ cho gia đình và bản thân? 
………………………..………………………….…………………………………………………… 
………………………..………………………….…………………………………………………… 
………………………..………………………….…………………………………………………… 
14. Nếu được trợ giúp, gia đình dự tính sử dụng số tiền này vào việc gì? 
………………………..………………………….……………………………………………………
……………………..………………………….……………………………………………………… 
………………………..………………………….…………………………………………………… 
 
Xác nhận của UBND Phường/Xã                ………….,ngày… tháng..…năm ....... 
(Ghi rõ nội dung xác nhận,                                                               Người làm đơn 
Người xác nhận ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)       
                     


