
 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI TRỢ 

CHƯƠNG TRÌNH: VÌ MÁI ẤM THỢ THI CÔNG 2017 
 

1. Thông tin cá nhân: 

Họ tên ............................................................................ Ngày sinh ..........................................................................  

Số năm làm nghề thi công thạch cao: .................................. Vai trò hiện tại:  Thợ chính    Thợ phụ 

Đã tham gia chương trình đào tạo thi công từ Vĩnh Tường?  Có, năm đào tạo ..........................  Không 

Hiện đang cư ngụ tại .................................................................................................................................................  

Điện thoại liên hệ ......................................................................................................................................................  

Địa chỉ căn nhà xin xét duyệt: ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

Công việc hiện tại của bản thân (miêu tả công việc, thời gian làm việc cụ thể?) 

 ..................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

2. Hiện gia đình có bao nhiêu người? (Nêu rõ họ tên, năm sinh, công việc, quan hệ với anh/chị như cha, mẹ, con)  

Tên thành viên Năm sinh Công việc Quan hệ với Anh/Chị 

(cha, mẹ, vợ, con…) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

3. Hãy kể lại những khó khăn hiện tại của gia đình anh/ chị: 

 ..................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

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

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 



 

 

 

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

.....................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................... 

6. Chi tiêu của cả gia đình trong một tháng: 

 ..................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

7. Hiện trong gia đình có bao nhiêu người đang độ tuổi đi học? Chi phí đóng học phí là bao nhiêu? 

..................................................................................................................................................................... 

8. Có ai trong gia đình đang trong độ tuổi đi học mà không được đến trường hay không? Lý do  không đến trường?  

 

 ..................................................................................................................................................................................  

9. Hiện gia đình đang sống dạng nhà như thế nào?  

 Nhà cấp 4 lợp tôn xây dựng trên 10 năm                          

 Nhà thuê     

 Nhà dựng tạm bằng gỗ hoặc nhà lá  

 Khác:………………………………………………………… 

Thông tin cung cấp thêm: Diện tích nhà? Nhà xây trên đất của ai? Xây bao nhiêu lâu? Tình trạng nhà hiện nay? 

  ..................................................................................................................................................................................  

10. Hiện tại 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 tại đâu? Chi phí điều trị hàng tháng): 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
11. Ước mơ cho gia đình và bản thân trong hiện tại và tương lai? 

 ..................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

Nếu có nhận được thêm một khoản thu nhập, gia đình anh/ chị sẽ dự tính sử dụng số tiền này vào việc gì?  

 ..................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

 

 

 



 

 

 

12. Anh/ chị có sử dụng những sản phẩm sau: rượu, bia, thuốc lá (ghi rõ) 

 ..................................................................................................................................................................................  

13. Anh/chị có tiền án hay tiền sự nào không? 

Không: ......................................................................................................................................................................  

Có, vui lòng ghi rõ: ...................................................................................................................................................  

14. Gia đình anh/chị có từng mâu thuẫn dẫn đến gây lộn hoặc ẩu đả? 

..................................................................................................................................................................... 

15. Hãy để lại tên & số điện thoại của 4 người liên quan đến gia đình anh/ chị 

Tổ trưởng tổ dân phố: ................................................................................................................................. 

Thầu xây dựng hoặc chủ cửa hàng hoặc chủ trung tâm phân phối: ..........................................................................  

Một người hàng xóm: ...............................................................................................................................................   

Một người đồng nghiệp: ...........................................................................................................................................  

                                               …………., ngày……. tháng ..…. năm 2017 

 Ký tên 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hồ sơ đăng ký chương trình bao gồm: 

 Đơn đăng ký điền đầy đủ thông tin. 

 4 Ảnh chụp mô tả hiện trạng căn nhà 

gửi kèm đơn  hoặc gửi email 

chamsockhachhang@vinhtuong.com 

ghi rõ họ tên, số điện thoại và địa chỉ 

đăng ký trên thư đăng ký.  

 Giấy chứng minh nhân dân photo 

Thư đăng ký xin gửi về: 

Chương trình Vì Mái Ấm Thợ Thi Công 2017 

Phòng Tiếp Thị Công ty Cổ phần Công Nghiệp Vĩnh Tường 

Tòa nhà IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, Q.7, TP.HCM 

Mọi thông tin về chương trình vui lòng liên hệ: 1800 1218 để được hỗ trợ.   

Hoặc: 

Phòng Tiếp Thị Chi Nhánh Công ty Cổ phần Công Nghiệp Vĩnh Tường 

Tầng 14, Tòa nhà Lilama 10 Phố Tố Hữu, P.Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Mọi thông tin về chương trình vui lòng liên hệ:  1800 1218 để được hỗ trợ. 

mailto:chamsockhachhang@vinhtuong.com

