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Việc làm từ thiện tại Thừa Thiên, Huế, trong dip Tết Nguyên Đán Tân 

Sửu-2021 trong thời gian nạn dịch Covid-19 

Ngày 1 tháng 2, 2021 

Kính thưa quý ân nhân, hằng năm mỗi độ Xuân về, nhà nhà đón Xuân, hân hoan 

vui tươi  chào đón năm mới với tràn đầy hy vọng,  nhưng có những người buồn 

khỗ buốt tâm cang, đón xuân trong buồn bã ,trong thất vọng,  Nhóm Hướng 

Thiện Huế, Đại Diện ROF thăm viếng những người bất hạnh ấy hầu mong mang 

đến cho họ một chút niềm hy vọng.  

Kính mời quý anh chị em xem tường trình việc làm Từ Thiện tặng quà Tết cho 

người bất hạnh tại Thừa Thiên Huế trong mùa Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. 

Xin mời xem tường trình của Nhóm Hướng Thiện, 

KÍNH GỞI ANH CHỊ 19.01 

Anh chị kính mến , 

Nhận được 1.000 USD của anh chị gởi về, nhóm và chúng em đã làm như lời dặn 

dò của anh chị trong điện thư. 

Kính thưa anh chị,  

Đây là Đợt 1,  chúng em đã tặng loại 7 và 8,  như sau: 

1/ Anh Ngô Tường ,kiệt 36 Hổ văn Đỗ,Thuận An Phú Vang TT Huế, chết không 

hòm, 500.000 vnđ 



2/ Chị Đỗ thị Phúc xóm 2,Thôn Trung Đông, xã Phú Thượng Huế, chết không hòm, 
500.000 vnđ 
3/ Bạn nghèo của anh Phùng chết không hòm 500.000. vnđ 
4/ 20 bạn nghèo khó , bịnh tật neo đơn (mỗi người 300.000 vnđ)  
       300.000 x 20 = 6.000.000 vnđ 
5/ Gia đình anh Lê Văn Tám, Xã Thủ Lễ, bị tai nạn lưu thông, 1,000.000 vnđ 
6/ Gia đình anh Trần văn Chơn, thành phố, người con bịnh nặng phải chở vào 
bệnh viện Huế, 500.000 vnđ  
 
Đợt 2, chúng em sẽ trình về anh chị sau Tết. 
Nguyện cầu  ơn trên luôn gia hộ cho anh chị  và ROF có nhiều sức khỏe và bình an. 
 Kính mến 
Bửu Tú 
 
ROF cũng xin thưa là Nhóm Hướng Thiện tại Huế và ROF đã cùng nêu lên 8 loại 

ngặt được định loại số từ ngặt số 1 đến ngặt số 8 để dể dàng điện đàm, và báo 

cáo. Quý ân nhân vừa xem loại ngặt 7 và 8 nêu ở trên. 

Mời quý ân nhân xem những người, mà chúng tôi xếp vào từ loại ngặt 1 đến 6.   

 



















 

 

 



 

 

 



 



Năm nầy ROF không tập hợp được những người khuyết nhãn cũng 

như các em khuyết tật về tổ đình quen thuộc để tặng quà Tết tập thể 

vì đại nan Covid-19. 

 Rất nhớ những khuôn mặt có nét buồn trong thất vọng, thật tội 

nghiệp, cũng vì thời thế, thế thời thì phải thế. Cái khỗ của cuộc đời là 

ở chỗ đó mà mọi người phải gánh chịu từng nghiệp riêng của mình 

trong một đại đồng cộng nghiệp.  

Nhân dịp đầu năm Tân Sửu-2021 
ROF xin thân chúc quý ân nhân, 

một năm mới thoát khỏi nạn covid, 
Sức khỏe được dồi dào, mọi điều được bình an 

Và mọi sự Như Ý. 
 

Rof Khai 

 
ROF sẽ chia sẻ tiếp niềm vui giúp người bất hạnh tại Huế đợt 2, 
sau Tết, nghĩa là sau ngày 2-12-21. 
Cám ơn quý ân nhân. 

 


