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Quảng Trị - Ngày 11 tháng 11 năm 2020 

 
Ngày 11 tháng 11 năm 2020, chuyến đi thôn Ka Túp Lao Bảo huyện Hướng Hóa 

tỉnh Quảng Trị. Đợt này chúng con đi vùng biên giới giáp Lào, quà MTNCĐ tặng có cả 

người Việt và người Lào. Họ sống ở tận cùng biên giới nên đều nghèo như nhau và 

cùng chiụ ảnh hưởng của sạt lở núi và nước lũ rất mạnh. 

Vì luật lệ vùng biên giới nghiêm khắc, nên chúng con là người từ thành phố lên không 

được đi vào từng bản thăm từng nhà để tặng thêm tiền như các nơi khác. 

Có một cô ở Huế lên trên này tìm đất hoang trồng chuối để bán nhưng do thiên tai nên 

giờ các cây chuối bị trúc ngã không còn gì. Khi tụi con chuẩn bị đi về thì cô chạy lại 

nói cho cô xin ít gạo nhưng tụi con đã phát hết quà nên con tặng cô 100.000 vnđ để 

mua gạo. 

Khi vận chuyển quà để chuẩn bị phát thì tụi con có bỏ nhầm một bao bánh kẹo trên mấy 

bao áo quần, tụi nhỏ thấy vậy bay vào giành giựt nhau nhìn mà chảy nước mắt.  

Đợt này con đi chung với các anh chị ở Huế ra, các anh chị có đóng góp thêm áo quần 

và bánh kẹo cho trẻ em. Đang phát gần xong thì nghe người nhà các anh chị điện thoại 

nói là ở Huế nước lũ đang lên rất nhanh, lụt vô gần tới nhà, bảo anh chị phải về gấp để 

di dời đồ đạc trong nhà. Thật là ghê quá, lụt và bão bùng phát khắp nơi, đi cứu nơi này 

thì nơi khác bị nạn, người nhà nhà trở tay không kịp cô ạ. 

Từ lúc con ra đây con đi lại hoặc đi phát quà toàn đi xe máy. Hôm nay có xe ô tô của 

các anh con được đi ké, con sướng lắm, vì đi ô tô không còn sợ mưa và nắng khi con 

đang bị cảm lạnh mấy ngày nay rồi. 

Cô biết không? khi ra đây con nghĩ chỉ ở 1 tuần là xong việc cứu trợ. Con mượn ba vợ 

con 1 chiếc xe đờ rim cũ. Con chạy đường rừng, đường đèo, leo núi tới nay cũng đã hư 

rồi, con đạp hoài mà xe không nổ nữa. Ngày mai vợ con sẽ gửi xe của con ở Đồng Nai 

ra, như vậy việc đi lại sẽ đỡ khổ cho con hơn. 

Con rất hạnh phúc vì luôn có sự ủng hộ từ mẹ con và vợ của con. Mẹ nói: “đi làm thì 

cứ làm cho tốt là được còn ở nhà thì có mẹ và vợ lo rồi”. Còn vơ con nói: “ nhôn (là 

chồng đó cô) cứ làm đi, làm càng nhiều việc giúp người càng tốt vợ và con ở nhà vui và 

sung sướng lắm nhôn không cần phải lo cho vợ và con. 

Cô ơi! con sẽ ở lại vùng thiên tai lũ lụt, bất cứ nơi mô, cho đến khi nào quỹ Mắt 

Thương Nhìn Cuộc Đời hết tiền thì con mới về nhà … hihi. Tuy mệt nhưng nhìn những 

nụ cười của những người dân khó khăn  được giúp đỡ thì con hết mệt và rất vui. 

Hàng con đã mua là: 

1 chai dầu ăn                                                                                  =  Vnd 28,000.00  

5 hộp - vừa cá hộp và thịt hộp, mỗi hộp Vnd 14,000.00 x 5          = Vnd 70,000.00  

1 nước mắm                                                                                   = Vnd 16,000.00  

2 gói muối                                                                                      = Vnd 5,000.00  

1 bịch bột ngọt                                                                               = Vnd 28,000.00   

5 kí gạo, mỗi kí Vnd 16,000.00 x 5                                                = Vnd 80,000.00   

1 đổi ủng                                                                                        = Vnd 35,000.00   

Trị giá một phần quà là Vnd 267,000.00. Tổng giá tiền 200 phần là Vnd 52.400.000.00 

Chi phí tiền dầu hết 1.000.000vnd  

Tiền sữa và kẹo hết 1.230.000vnd  

Con nhận được 56,400,000 vnđ 

Phần tiền còn dư chúng con tặng cho các người già và các bà mẹ có con dại. 

Hồ Vũ Hải Sơn 

 

 



 



 



 



 



 



 

 


