
11-1-16 

                       

                                                                

nhân xem                                         

                                          n.  

    ********************** 

Ngày 26 tháng 10 năm 2016                 

         Kính Thưa Anh chị  h m  ăng Khải và nh m   n     

          Chúng em đã nhận được 1.750 USD anh chị gởi về. Chúng em đã tổ 

chức  tặng quà cho một số khuyết tật như sau : 

1.      Tặng 50 cháu khuyết tật ở Thủ Lễ, mỗi cháu 200.000 đ  

2.      Tặng 40 người khuyết tật ở Hương Vinh mỗi người 200.000 đ 

3.      Tặng 70 cháu khuyết tật ở thôn Long Thọ ăn  ữa trưa +  ánh, sữa : 

  3.000.000 đ 

4.      Tặng 50 hộ khuyết tật, bệnh ho n, già yếu neo đơn, mỗi người 

 200.000 đ 

 Thưa Anh chị, nhóm Hư ng Thiện cũng đã tìm đến giúp đỡ 9 hoàn cảnh 

chết  không c  hòm chôn  và người  bệnh nặng không có tiền chữa ch y 

1.      Nguyễn Thị Hương, địa chỉ 57 Dương Hoà, Tây Lộc, Huế. Chết 

không hòm. Nhóm tặng 500.000 đ 

2.      Nguyễn Văn Tâm,14/271 Chi Lăng, Huế. Bệnh nặng nằm viện, rất 

nghèo. Nhóm tặng 200.000 đ 

3.      Nguyễn Thị Huyền ( sinh 1954 ), địa chỉ 55/8 Kiệt 320 B ch  ằng, 

Phú Hiệp, Huế. Chết không hòm nhóm tặng 500.000 đ 



4.      Cháu Nguyễn Văn Sơn, học l p 5. Cha mù loà, đi đào đất bị trúng 

nhầm hầm axit văng khắp mình, bị cháy bọng nặng nằm viện không tiền 

cứu chữa. Nhóm tặng 500.000 đ 

5.       ỗ Thị Phấn 45T. Ung thư gan chết để l i 6 con nhỏ, c  đứa m i 2 

tuổi. Nhà rất nghèo nhóm tặng 500.000 đ 

6.      Phan Thị Hường ( 34t), ung thư đ i tràng nằm viện không tiền cứu 

chữa.  ịa chỉ : Làng Kim  ôi, TT Huế. Nhóm tặng 300.000 đ 

7.      Nguyễn Văn Khánh ( 89 T ).  ịa chỉ :  304 H2 Khu chung cư người 

nghèo, bãi dâu. Chết không hòm nhóm tặng 500.000 đ 

8.       han Văn Hùng ( 47T ).  ịa chỉ : 15/257 Chi Lăng,  hú Hiệp, Huế. 

Chết không hòm nhóm tặng 500.000 đ 

9.      Nguyễn Thị H nh.  ịa chỉ : 8/18 đường  hùng Hưng, Thuận Thành, 

Huế. Chết không hòm nhóm t ng 500.000 đ 

Như vậy trong đợt 6 này tổng tiền đã tặng thêm 4 triệu đồng 

Trân trọng cám ơn.     
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