
Báo Cáo Cứu Trợ Bão Lụt Miền Trung năm 2010 

Kính gởi quý ân nhân và đồng hương; 

Bão lụt miền Trung năm 2010 đã kéo dài liên tục từ cuối tháng 9 đến thang 12 năm 2010.  Từ Hà 

Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cho đến Quảng Ngãi, Phú Yên, Phan 

Rang, Phan Thiết, Bình Định…Thương thay cho người dân miền Trung, cứ liên tục phải đối chọi 

với sự tàn phá của thiên tai và bão tố.  Tại Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Bình, người nông dân đã 

mất 70% tài sản mà họ đã tích trữ cho mùa hoa màu năm tới. Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, 

 khi mà cuộc sống của tất cả mọi người đều đang bị ảnh huởng tại Mỹ, thì tình người và  những tấm 

lòng vàng, những bàn tay nhân ái của người dân tại hải ngoại lại mở ra để giúp đồng bào đang gặp 

khó khăn tại quê nhà là những gì đáng quí biết bao ! Món quà của ân nhân giúp những đồng bào 

đang lâm nạn cảm nhận được sự ấm áp của tình người trong cái giá lạnh của thiên tai để có đủ nghị 

lực vượt qua mọi thử thách trong cảnh ngộ bất hạnh, đói lạnh này, nhất là Tết năm Tân Mão lại sắp 

đến.  

Thời gian qua, Tu Bi Foundation đã đón nhận nhiều sự ủng hộ, giúp đở  từ tinh thần đến vật chất 

của ân nhân khắp mọi nơi: Từ Texas, Virginia, Maryland, Washington D.C, New Jersey, Florida, 

Lousiana cho đến California.   Từ các em học sinh đang học tại các trưòng Việt Ngữ đến các  phật 

tử trong các đạo tràng. . . liên tục vận động gia đình, con cái và bà con, đóng góp cho chương trình 

cứu trợ. Bên cạnh đó, Trường Việt Ngữ Thăng Long-VA, Gia đình Phật tử Huyền Quang, Nhóm 

Tình Thương tại Houston, Texas, nhóm Từ Bi Phụng Sự tại VA/MD (CSSE), nhóm Quán văn 

Nova-VA đã tổ chức gây quỹ và gởi về Tu Bi Foundation.  Hãng Dream Vission Software-VA, 

hãng Concept Solutions-VA đã liên tục hằng năm giúp đỡ Tu Bi Foundation trong chương trình cứu 

trợ bão lụt và từ thiện tại quê nhà. 

Thông qua hoạt động của TỪ BI FOUNDATION-TEXAS- HOA KỲ, chương trình cứu trợ bão lụt 

đã được thực hiện và kết thúc vào ngày 8/1/2011. Tổng số tiền Từ Bi Foundation đã nhận được là 

53,649 USD.  Từ Bi Foundation xin chân thành tri ân và cảm niệm công đức, và từ tâm của quý ân 

nhân. Điều này đã nói lên sự tin tưởng của quý vị đối với Từ Bi Foundation trong các công tác từ 

thiện giúp người bớt khổ tại quê nhà. Có thể nói rằng sự tin tưởng của quý ân nhân, đồng hương đã 

là niềm khích lệ to lớn đối với các thiện nguyện viên của Từ Bi, những người đang mong muốn làm 

nhịp cầu nhân ái, nối kết tình người lại với nhau để làm cuộc đời này bớt khổ. 

 Kính thưa quý vị,  

Từ Bi Foundation đã chi tiêu cho chương trình cứu trợ tại 7 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, 

Huế, Phan Rang (Ninh Thuận), Phan Thiết (Bình Thuận), và Bình Định là 49,280 USD bao gồm 

1172  phần quà học sinh mầm non và bệnh nhân khuyết tật là  4,763 US và 2451 phần quà phẩm vật 

là  $44,437 US. Số tiền còn lại là $4,369$ US.  Sau chuyến cứu trợ, Hội Tu Bi đã đón nhận nhiều lá 

thư xin giúp đỡ của các trường mầm non tại Quảng Trị vì bị bão lụt hằng năm. Nhiều vật dụng đã bị 

nước lũ cuốn trôi, nhất là trường học mà Tu Bi Foundation đã cho xây dựng nhiều năm qua. Phần 

còn lại, hội xin phép chuyển ngân sách qua quỹ từ thiện phát quà Tết cho dân nghèo tại các tỉnh 

miền Nam, cùng với công tác phát quà cho người mù và bệnh nhân da cam tại Tiền Giang và Sài 

Gòn.   

Cuộc cứu trợ năm 2010, có đại diện Từ Bi tại Texas và 

Virgina tham dự cùng đoàn Tu Bi tại Việt Nam. Mọi cứu xét 

về chọn địa điểm, phần quà đi cứu trợ đều do Tu Bi 

Foundation tại Hoa Kỳ quyết định sau khi ban tổ chức nghiên 

cứu và liên lạc với TBF tại Việt Nam và Red Cross tại các 

tỉnh để lấy tin tức.  Phần quà mỗi tỉnh có khác dựa trên sự 



thiệt hại và ngân sách Hội quyên góp được trong thời gian làm quyết định, và phần quà được chọn 

theo yêu cầu thực tế tại mỗi địa phương. Và sau đây là những yêu cầu của Từ Bi gởi đến Chữ Thập 

Đỏ (Red Cross) tại các tỉnh và những người có trách nhiệm tại địa phương trước khi thực hiện công 

việc cứu trợ:  

Kính thưa quý Cô Chú, anh chị; 

Đoàn Tu Bi về Việt Nam cứu trợ mang theo một lời hứa hẹn với ân nhân là chúng tôi sẽ trao tận tay 

những món quà tràn đầy sự thương yêu của người dân Viêt sống xa quê hương đến dân nghèo vùng 

lũ. Mong rằng món quà nhỏ bé này sẽ sưởi ấm, và mang lại cho người dân vùng lũ một niềm  hy 

vọng, một niềm tin yêu trong cuộc sống đầy khó khăn sau mùa lũ.  

Nguyện vọng của chúng tôi là sẽ phát quà cho vùng bị ảnh hưởng lũ lụt mà có rất ít phái đoàn đến 

cứu trợ. Người được chọn để nhận quà cứu trợ ưu tiên là hộ nghèo và họ được hưởng 100% phần 

quà do Hội Từ Bi đã phát trực tiếp và không được chia đều cho những hộ khác. 

Chúng tôi xin có một thỉnh cầu là được trao tận tay người dân nghèo vùng lũ:  

1.  Mỗi gia đình chỉ nhận được 1 phần quà, và phải thuộc diện hộ nghèo.  

2.  Ngưòi đi nhận quà, chỉ được nhận 1 phần quà, và sẽ không được lãnh giùm cho người khác.  

3.  Nếu vắng mặt, đoàn Tu Bi sẽ giữ lại phần quà và không phát. 

*** Đoàn Tu Bi xin thâu lại phiếu nhận quà và xin kiểm tra danh sách tại địa điểm phát quà. 

Chương trình cứu trợ đã được thực hiện như sau: 

1. Ngày 27-28/2010 tại Quảng Trị, 5,200 USD: Xã Triêu Thành, huyện Triệu Phong và  xã Hải 

Trường huyện Hải Lăng.  Phát 211 phần quà phẩm vật, mỗi phần tri giá 300,000 VND gồm 

có : 1 bạo gạo 10kg, 1 thùng mì, dầu ăn, nước mắm, đường và bao thư 50,000 VND.  350 

phần quà cho học sinh mẫu giáo gồm 1 bộ áo mùa lạnh, tặng chăn mền, bếp gas và máy hát 

cho một số trường mẫu giáo. http://tubifoundation.shutterfly.com/7519 

 

2. Ngày 29-31/12/2010 tại Quảng Bình và Hà 

Tĩnh, 27,500 USD.  

- Ngày 29-31/2010 tại Quảng Bình: xã 

Trường Xuân (229), Châu Hóa (231) và 

Ninh Hiền (465). 930 phần quà phẩm vật, 

mỗi phần trị giá 410,000 VND gồm có 10kg 

gạo, 1 thùng mì tôm, 1 cái mùng, 1 cái mền, 

http://tubifoundation.shutterfly.com/7519


1 bình nấu nước, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước mắm và 1kg đường.  

Trường Xuân & Châu Hóa: http://tubifoundation.shutterfly.com/7733 

Quà trẻ em Châu Hóa: http://tubifoundation.shutterfly.com/7955 

Hiền Ninh: http://tubifoundation.shutterfly.com/8078 

 

3. Ngày 30/12/2010 Xã Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh, 300 phần quà phẩm vật, mỗi phần quà trị giá 

400,000 VND gồm có: 20kg gạo, 1 mùng, 1mền, 1ấm nước, 1 chai nước mắm, 1 kg đường. 

http://tubifoundation.shutterfly.com/7830 

 

4. Ngày 31/12/2010 xã Hiền Ninh tỉnh Quảng Bình, 465 phần quà phẩm vật, mỗi phần quà trị 

giá 410,000VND gồm có: 10kg gạo, 1 mùng, 1 mền, 1ấm nước, 1 chai nước mắm, 1kg 

đường. http://tubifoundation.shutterfly.com/8078 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ngày 1/1/2011, Phát quà hội người mù xã Hương Vinh tại Huế, 800 USD gồm 77 phần quà. 
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Mỗi phần quà gồm 1 áo len và 1 bao thư 200,000 VND.   Đồng thời Hội Tu Bi đã tặng 1 hệ 

thống âm thanh để quý cụ có thể sinh hoạt và nghe băng. (1 triệu đồng VND). 

http://tubifoundation.shutterfly.com/7688 

 

6. Ngày 4/1/2011 xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn tỉnh Phan Rang (Ninh Thuận), $4,462 USD. 

300 phần quà phẩm vật. Mỗi phần trị giá 300,000 VND gồm có: 10kg gạo, 1 cái mền, 1 chai 

dầu, 1 bao bột ngọt, 2 gói muối, 1 chai nước mắm và 1 bao thư 100,000 VND. 

http://tubifoundation.shutterfly.com/8172 

7. Ngày 5/1/2011 xã Phan Lâm và Phan Sơn tỉnh Bình Thuận, $5,700.0 USD.  400 phần quà 

phẩm vật, mỗi phần trị giá 300,000 VND. Phần quà gồm có: 10kg gạo, dầu ăn, đường, bột 

ngọt, kẹo cho trẻ em, dép và 1 bao thư 100,000 VND. 

http://tubifoundation.shutterfly.com/8635 

 

8. Ngày 8/1/2011 xã Phước Thắng và Phước Sơn, tỉnh Bình Định, $5,700.0 USD. 300 phần 

quà, mỗi phần quà trị giá 400,000 VND. Phần quà gồm có: mì gói, dầu ăn, đường, nước 

mắm, bột ngọt và 1 bao thư 200,000VND. http://tubifoundation.shutterfly.com/8540 
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9. Tất cả nạn dân lũ lụt nhận quà cứu trợ của Từ Bi Foundation đều được ghi danh sách với 

đầy đủ họ tên, nơi chốn và danh sách này hiện được lưu trữ tại văn phòng của TBF, Trung 

Tâm Phật Giáo - Chùa Việt Nam, Houston, Texas. 

10. Bên cạnh chương trình cứu trợ, Tu Bi đã phát quà học bổng cho các em học sinh và Sinh 

Viên tại Huế ngày 26/12/2010, đồng thời đi viếng thăm các em học sinh tại xả Trà Trì tỉnh 

Quảng Trị 2/1/2011. http://tubifoundation.shutterfly.com/7269 & 

http://tubifoundation.shutterfly.com/7644 

 

 

 

Một số công tác từ thiện mà TBF sẽ thực hiện trước Tết như sau: 

- Khánh thành chiếc cầu bê tông tại Sóc Trang và phát quà Tết .   

- Thâu nhận giếng nước tại Vĩnh Long và phát quà Tết và phát áo quần cho trẻ em.  

- Tặng quà người bệnh cùi (Ni Sư Như Minh đang đi phát quà ở miền Bắc) 

- Tặng quà người mù ở Saigon (Thay Vien Tri) 

- Tặng quà Tết người bị ảnh hưởng do da cam tại Tiền Giang (Su Co Hong Lien va B/s Thao 

Lien) 

- Tặng quà cho dân nghèo tại Tiền Giang (SC Hồng Liên) và Hậu Giang (SC Lệ Thành) 

- Tặng quà cho dân nghèo tại Củ Chi Thầy Viên Trí 

 

Người nghèo và cảnh đau thương thì khắp mọi nơi, TBF chỉ mong xoa dịu được phần nào 

nỗi đau khổ của người gặp cơn họan nạn, thiếu may mắn.  Tất cả mọi công tác từ thiện của 

Tu Bi, đều do thiện nguyện viên của Tư Bi thực hiện, và trao tận tay. Đoàn Tu Bi gồm có 

quý Thầy, quý Sư Cô và phật tử luôn lấy hạnh dấn thân, vì lợi ích của chúng sinh mà phụng 

sự.  Không một thiện nguyện viên nào lãnh tiền lương. "Niềm an vui và hạnh phúc của mọi 

người khi đón nhận sự quan tâm của Tu Bi, đó là lương bổng vô giá mà chúng tôi được đón 

nhận, và là động lực để đoàn có thể tiếp tục chương trình giúp người bớt khổ này."   

 

TBF xin chân thành tri ân mọi sự đóng góp của quý ân nhân trong công tác từ thiện giúp 

người bớt khổ tại quê nhà.   

 

Kính chúc quý ân  và đồng hương một năm mới tràn đầy hạnh phúc và vạn sự như ý.  

 

Tu Bi Foundation 
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