
QUẢNG TRỊ 03/11/2020 - 200 PHẦN - 50 TRIỆU

Ngày 3/11/2020 

Tặng quà: tại thôn Apun xã Avao huyện dakrong tỉnh Quảng Trị, tặng 200 phần  

Thôn này nghèo đồng loạt cả thôn, gia đình khá giả ở đây là hộ nghèo ở thành phố. Có 

tất cả là 213 gia đình, mà quà mình chuẩn bị chỉ có 200 phần. Nên 13 gia đình còn lại 

mình tặng tiền thay quà. Như vậy là mình không bỏ sót nhà nào hết. 

Mỗi phần gồm có: 1 đôi ủng (bốt), 5 hộp cá , một cái chăn mỏng (mền), một chai dầu 

ăn, hai gói muối, một chai nước mắm, một gói bột ngọt, nước uống. Mỗi phần trị giá 

Vnđ 250.000 

Tổng cộng chuyến đi là 50.000.000vnd 

Quỹ tiền mặt mình tính riêng. Tiền xe chuyên chở và xăng miễn phí 

Khi mình đem quà tới bà con rất vui mừng. Ai thấy quà và được nhận quà cười rất là 

tươi. Những đứa trẻ nhận được một hộp sữa và một kẹo mút nhìn mặt rất hớn hở, và các 

bà mẹ cũng sung sướng khi con mình có kẹo ăn có sửa uống. Bà con người dân tộc rất 

nhiệt tình giúp mình trong mọi công việc chuyển hàng hoá và sắp xếp. 

Tặng tiền mặt: khi phát xong quà đoàn đi vào thôn làng tìm đến những căn nhà xiêu 

vẹo mục nát, nhà có người bệnh để tặng tiền từ quỹ “tiền mặt”, số tiền nhiều hay ít tùy 

theo hoàn cảnh của mỗi gia đình. 

Hành trình: 5 giờ sáng ngày 3.10.2020, con bắt đầu xuất từ xã Cam An huyện Cam Lộ 

tỉnh Quảng Trị, lên đến thôn là 11 am trưa. 

Phát xong 200 phần quà lúc 12:30 pm. 

Chúng con bắt đầu đi thăm từng gia đình khó khăn, tới 2:00 pm con bắt đầu rời thôn về 

nhà lúc đó là 6:00 pm. Trời mưa tầm tả, đường đi không xa nhưng quanh co và sạc lở 

và trơn trợt nên đi chậm. 

Đoạn đường đi thì rất khó khăn có chổ bị sạc lỡ rất khó đi. Cho quà ở miền núi đi 

đường ngoằng nghèo tới nổi con vừa đi vừa niệm Phật, con sợ tim con đập thình thịt, 

không biết núi sạc có đè trúng mình không. 

Nhưng khi nghĩ đến bà con trên đó không có lương thực tiếp tế để còn chống chọi các 

cơn bão đang vào, con không kiềm lòng được nên nhất quyết phải đi. 

Còn rất nhiều rất nhiều những thôn ở vùng núi bị cô lập chưa đi được. Người dân phải 

cầu cứu tội lắm. Con đi cho quà rất xa nên rất mệt nhung khi thấy bà còn khổ thì mình 

không thấy mệt nữa mà đổi lại đó là thấy rất vui. 

Ngày hôm qua con đi trong thời tiết xấu mưa từ chỗ con ở cho tới khi con về trời vẫn 

còn mưa dầm nguyên ngày con sốt luôn giờ mới  đỡ sốt “hic” 

Hồ Vũ Hải Sơn 

 



November 3, 2020 Quang Tri 

Donated gifts: 

We have 200 gift packages to Apun village, Avao commune, Dakrong district, Quang 

Tri province. 

The whole village is so poor that well-off families here are really miserable compared 

to poor households in the city. There are 213 families in the village, while  I prepared 

only 200 packages. So for the remaining 13 families, I offered money instead of 

gifts. After all, I did not miss giving relief to any household in the village. 

Each gift package included 1 pair of boots, 5 boxes of fish cans, a blanket, a bottle of 

cooking oil, two packs of salt, a bottle of fish sauce, a pack of monosodium glutamate, 

and drinking water.   

Each package is worth VND 250,000. Total gifts donated cost Vnd 50,000,000. 

Cash given not included. We got free transportation and gas. 

Extra cash donations:  

After the gift giving was completed, we went to dilapidated houses and houses where 

lived sick people to donate money from the cash fund. The amount of cash given more 

or less depended on each family condition. 

Villagers were so happy to see me arrived and distributed gifts to all families .   

The children who received milk and lollipops were so excited, and their mothers were 

also happy. The village people were very enthusiastic to help me carry and arrange all 

the goods. 

Charity trip: at 5:00 a.m. on November 3, 2020, I started out from Cam An commune, 

Cam Lo district, Quang Tri province, and arrived at the village at 11:00 am. Finished 

delivery of 200 gifts at 12:30 pm. 

We started visiting families in need, and by 2:00 pm I started leaving the village to 

come home at 6:00 pm.   

It was pouring rain, the village was not far, but the road was winding and slippery, 

having landslide at some places. It was hard to move safely ahead. 

Giving gifts to poor mountaineers in flooded remote area was scary. I had to 

invoke Lord Buddha’s name all the way to calm myself. 

However, when I thought about poor people up there who had no food supplies to 

withstand the coming storms, I could not help but decided to go on. There are many 

many isolated villages high in the mountains which are almost unreachable to rescuers. 

People are praying for help.   

I committed to go as far as I can to deliver gifts. It was very tiring and risky, but 

thinking of relieving suffering of these people, I regained strength and joy. After the 

whole trip in heavy rain until I got home, I got a cold. Fortunately, I feel better now. 

Ho Vu Hai Son 

 



 



 



 



 



 



 

 


