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DANH SÁCH TẶNG CHO NHỮNG NGƯỜI NGẶT NGHÈO ( ĐỢT 4 ) LOẠI 7 VÀ 8 
 
1.     Bà Ngô Thị Nguyệt ( bệnh tim ) nằm viện không có tiền để mổ tim, nhà rất 
nghèo. Địa chỉ : 18/173 Phan Đình Phùng, Phú Nhuận, TP Huế   tặng 500.000 đ 
 
2.     Ông Nguyễn Sang ( chết không hòm ) . Địa chỉ :110 Nguyễn Huy Liệu, Phú 
Hòa, Huế tặng 500.000 đ 
 
3.     Ông Hoàng Ngọc Liệu ( chết thiếu tiền mua hòm ). Địa chỉ : 16/3 kiệt 59 Mạc 
Đỉnh Chi, Phú Cát, Huế tặng  500.000 đ 
 
4.     Sư Cô Thích Nữ Tuệ Nguyên( Chùa Từ An ) bệnh ung thư thiếu tiền uống 
thuốc, cúng dường 500.000 đ 
 
5.     Phan Thị Liễu ( 20 tuổi ) điên nằm liệt giường ( cha điên, anh điên ( mới chết ) 
không ai nuôi dưỡng , tặng 300.000 đ 
 
6.     Bà Châu ( thành viên nhóm Hướng Thiện Bác Siêu ) rất nghèo, mổ mắt không 
có tiền để nộp lệ phí, tặng 500.000 đ 
 
7.     Thầy Từ Hàng ung thư giai đoạn cuối, lầu chuông hư nát sắp sụp đổ. Thầy 
nguyện sưa chữa lại trước khi mất, hụt tiền thầy kêu gọi nhóm giúp đỡ. Cúng 
dường 1 triệu đồng. Năm ngày sau Thầy mất 
 
8.     Anh Cao Văn Dũng ( ngặt nghèo chết không hòm ) Địa chỉ Tổ 1, KV 1, Phường 
Nhất Đông, Huế, tặng 500.000 đ 
 
9.     Ông Tôn Thất Cương, bệnh rất nặng, liệt cả người, thiếu tiền thuốc men. Địa 
chỉ: Kiệt 16 đường Thuận An, Huế tạng 400.000 đ 
 
10.    Chị Thúy ( thành viên nhóm ) tai nạn gãy chân, nhà nghèo. Địa chỉ Cây số 17 
Thừa Thiên Huế tặng 300.000 đ 
 
11.    Hồ Thị Thu bệnh nặng nằm viện, nghèo. Địa chỉ : 139/5 Điện Biên Phủ, Huế 
tặng 200.000 đ 



 
12.     Bà Nguyễn Thị Thu (53 tuổi ) quá ngặt nghèo chết không hòm, bỏ lại hai con 
nhỏ, nhà cửa hư nát không cửa. Đại chỉ : 2/486 Chi Lăng, Huế tặng 1.000.000 đ 
 
13.     Em Hà Văn Nhân đau tim nặng, nằm lầu 6 cấp cứu ( phòng 605 ) Địa chỉ : 
154 Tăng Bạt Hổ, Huế tặng 500.000 đ 
 
Tổng cộng trong đợt 4 đã tặng 13 người với số tiền là 6.700.000 đ 
 
Thưa Anh chị, số tiền giúp cho loại 7 và 8 này còn nhiều nhưng xuất ra để tặng thì 
phải hết sức chính xác nên có phần hạn chế, chỉ giúp cho những người bệnh tật 
ngặt nghèo. Tai nạn ở bệnh viện thì nhiều nhưng đa số là vì uống rượu say gây 
thương tích cho nhau, trường hợp này mình không thể giúp được 
 
Thưa Anh chị, hiện nay có 5 Chùa đang gặp khó khăn về lương thực ( nuôi chúng ) 
là Cổ Lão, Vĩnh Nhơn, Diệu Trạm, Thế Long và Thiền Sơn Trang. Anh chị có thể cho 
Chúng e trích ra ở số tiền đó mỗi tháng  1.200.000 để mua gạo cúng dường cho 5 
Chùa ấy. Nếu Anh chị chấp thuận nhóm và chúng em sẽ thực hiện ngay 
 
Nhờ có Anh chị và Hội ROF mà nhóm và chúng em thực hiện được Tâm nguyện và 
thiện nguyện một cách viên mãn. Xin chân thành cám ơn và biết ơn anh chị tất 
nhiều 
 
Nhóm và chúng em 
 
Bữu Tú, Hằng Nga 


