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Anh chị kính mến 
 

Thưa anh chị,số tiền 1000 USD anh chị gởi về để  bố thí trong dịp vu lan năm nay 
đã làm xong . 
 

 i p năm ch a  ổ Lão,An Hòa,Thiền Sơn Trang,Diệu Trạm,  nh Nhơn   nu i 
nh ng ngư i già n o đơn là 1.500.000 vnđ 
 

Tặng 50 cháu ung thư bệnh viện nhi Huế mỗi cháu 200.000.   ng   10.000.000 
Tặng 55 tr   m và ngư i l n  huyết t t, mỗi cháu 200.000.   ng 12.000.100 
 

Thưa anh chị ch ng  m cũng đã gi p đở cho m t số gia đình loại 7,8 trong đợt thứ 
bảy: 
 1.Trần Thị Bé. địa chỉ Vỉnh Phú,Phú Vang,Huế chết vì tai nạn chồng ung thư sắp 
chết hai con còn nhỏ tặng 500.000 đ 
 2.Nguyễn Thị Kh ng. địa chỉ 7/63 Nguyễn Thị Loan ,Huế chết không hòm tặng 
500.000 đ  
 3.Vợ anh Mãn  anh Mãn chết , gia đình rất  hó  hăn tặng 1.000.000 
 4.Nguyễn Phong,v  gia cư chết không hòm tặng 300.000 
 5.Huỳnh Thị T p địa chỉ khu vực 1 lại thế, Phú Hiệp ,Huế chết không hòm 500.000 
 6.Nguyễn Thị Thúy chết vì ung thư não b  ,địa chỉ 33 Kim Trà khu vực 6 Quãng 
Điền,Huế tặng 400.000 
 7.Hoàng Xuân Bảo địa chỉ kiệt 287 6/9  hi Lăng ,Huế,  chết không hòm tặng 
300.000 đ 
 8.Trần Hòa v  gia cư chết không hòm tặng 500.000. 
Tổng c ng 4.000.000đ 
 Lạy ph t phù h  cho anh chị và quí quyến luôn khỏe mạnh ,có nhiều niềm vui và 
hạnh phúc. 
         
        Kính thư       
Chúng em     
Bửu Tú,Hằng Nga 
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