
 

Kính gởi quý ân nhân và đồng hương; 

Từ đầu mùa khô năm 2014 đến tháng 7, 2015, suốt 18 tháng trời không có mưa trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận.  Hiện tại, hầu hết các dòng sông, con suối trên địa bàn tỉnh đều khô 

cạn. Tình hình hạn hán kéo dài đã gây ảnh hưởng đến sự sản xuất và đời sống sinh hoạt của 

người dân nơi đây.   Thời gian qua, nhiều hội đoàn thanh niên cùng chính quyền địa 

phương đã vận chuyển chở nước từ  các vùng có nước đến những vùng hạn hán để phát 

nước uống  cho dân. Thời gian qua,  

Tu Bi Foundation đã thực hiện 

giếng nước công nghiệp tại Quảng 

Trị, Hà Tĩnh để giải quyết  vấn đề 

nước bị ô nhiễm bởi nhiều phèn, 

khoáng chất … gây nhiều bệnh tật 

ngặt nghèo đến dân trong vùng.  

Khi đọc được những bản tin thiếu 

nước trầm trọng  tại Ninh Thuận, 

đại diện Tu Bi Foundation đã đến 

Thôn Suối Le – Xã Phước Kháng để 

tìm hiểu về cuộc sống và những 

khó khăn mà ngươi dân đang   gặp phải.  

http://doanthanhnien.vn/newsdetail/Tinh_nguyen_he_2015/27854/tuoi-tre-ninh-thuan-

huong-ve-vung-han.htm 

 
Ánh gửi cô Liễu Duyên một số hình ảnh con mới đi khảo sát để đào giếng cho bà con Bản Suối 

Le, xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Bà con vùng dân tộc thiểu số thiếu 

nước nghiêm trọng. 8 tháng nay ở đây không có mưa cô ah. Con đã mang máy về đo khảo sát 

50m - 85m đều không có nước. Con thuê đội kỹ thuật Mỏ địa chất đo dò tìm nguồn nước ở độ 

sâu 150m nhưng đang phải chờ họ phân tích. Khi có kết quả con báo cô ah. Đây là giếng nước 

mình dự định làm là ở Ninh Thuận ạ.’ 

‘Ở bản mình làm đã có công trình nước sạch làm từ năm 2011 nhưng nước giếng đào 12m 
không đủ nước, sử dụng được 2 năm đầu tư hàng tỷ đồng rồi bỏ luôn từ đó tới giờ. Có 1 giếng 
nữa do đoàn thanh niên tỉnh Ninh Thuận và hội doanh nghiệp huyện Bình Thạnh TP HCM tài 
trợ khoan 1 giếng nữa nhưng không đủ nước sử dụng. Nước bơm lên một bồn nước 1m3 cho 
dân đến lấy. Bản mình làm là bản Suối Le nằm biệt lập khỏi xã Phước Kháng, cách nhau 1 Quả 
núi, đi từ UBND xã sang bản này mất 25-30km mới đến nơi nên phương án đưa nước từ xã 
theo dự án là không khả thi. Để làm giếng này con đã 8 lần bay ra bay vào để nó được hoàn 
thành sớm hơn. Giếng mình làm là giếng công nghiệp bơm lên tháp nước (Đã bỏ không 
từ năm 2013 vì không có nước) cho bà con cả bản sử dụng.  

Từ Bi Foundation 
Viet Nam Buddhist Center – Chùa Việt Nam, Houston -TX 

www.tubifoundation.org 

http://doanthanhnien.vn/newsdetail/Tinh_nguyen_he_2015/27854/tuoi-tre-ninh-thuan-huong-ve-vung-han.htm
http://doanthanhnien.vn/newsdetail/Tinh_nguyen_he_2015/27854/tuoi-tre-ninh-thuan-huong-ve-vung-han.htm
http://www.tubifoundation.org/


 
      Hệ thống bơm nước nay bị bỏ hoang                    Giếng chỉ có nước khi trời mưa,  sâu 12m  

Ngày 7-10 tháng 8, 2015, đoàn Tu Bi gồm có chị Liễu Duyên, anh Cường, chị Quyên, anh 

Ngọc Ánh đã đến viếng thăm và kiểm soát chương trình Giếng Nước Tịnh Thuỷ thôn Suối 

Le, do ân nhân tại Hoa Kỳ và Việt Nam tài trợ. Dù có mưa vào ban đêm, nhưng chung quanh 

là núi nên thời tiết rất nóng.  Không một ngọn gió thổi khi đoàn đến thăm các thôn xã Phước 

Kháng.   

Giếng đào sâu 97M, quá trình đào giếng đã gặp rất nhiều đá và trở ngại nhưng Tu Bi vẫn 

không bỏ cuộc, hội đang chờ kết quả thử nghiệm nước.  Chúng tôi có uống nước và không bị 

đau bụng: nước rất trong và không có mùi, không cần hệ thống lọc nước như các vùng khác, 

có lẽ vì quá xâu và qua nhiều lớp đá.  Nước sẽ được bơm lên bồn chứa nước và sẽ được 

chuyển đến 81 hộ dân trong thôn. Chúng tôi đã cho chạy thử và kết quả rất tốt. 

Vì hệ thống đã bị bỏ rơi từ năm 2013, nên một số ống nước đưa về nhà dân bị bể và nghẹt. 

Thay vì chờ địa phương giải quyết, Tu Bi Foundation đã cho sửa lại. Hàng tháng địa phương 

phải trả tiền điện để bơm nước lên bồn và phân phát nước đến nhà dân. Hội đang quan sát 

địa phương có kế hoạch thu tiền điện 

máy bơm như thế nào.  Tạm thời, Tu Bi 

Foundation sẽ tặng 3 tháng, để theo dõi 

hệ thống nước và cách làm việc của địa 

phương. Thôn Suối Lẻ gồm có 81 gia 

đình, chúng tôi tính ra mỗi gia đình chỉ 

tốn 10,000 VND (~50 cents US) 1 tháng.  

Còn một số việc đang thực hiện để hiện 

đại hoá hệ thống bơm nước, hệ thống 

điện vì không dùng hệ thống cũ của địa 

phương. Tu Bi Foundation sẽ cố gắng 

hoàn thành càng sớm càng tốt để giúp 

người dân bớt cơ cực vì hạn hán. Và 

nhất là không muốn người dân bị thất vọng.     Giá tiền để thực hiện giếng nước này là 5,500 

US. 



Giếng nước vừa đào xong nước mang đi thử 

nghiệm 

Máy bơm nước rocket  

Thiện nguyên viên trèo lên bồn để kiểm 

tra lượng nước bơm vào bồn 

thử nước tại nhà 

dân trong thôn 
Còn nhiều vấn đề cần giải quyết 

với địa phương nên chưa thể 

bàn giao  

Đây là mùa hè đầu tiên Liễu Duyên về Việt Nam thực hiện các chương trình từ thiện, có đi 

thực tế mới thấu hiểu đươc sự khắc nghiệt về thời tiết mùa hè, rất dễ dàng làm chúng ta bị 

đau. Liễu Duyên cảm thông với sự khó khăn của người dân hơn!  Không có nước người dân 

không thể trồng trọt, chăn nuôi… Các vùng xa xôi, nhất là bản xứ dân tộc thiểu số, hầu hết 

người dân sống bằng nghê nông nghiệp, và chăn nuôi.   Không thể nào giải quyết đươc mọi 

khó khăn của người dân khắp nơi, chỉ mong rằng với sự cố gắng của Tu Bi Foundation, 

chúng ta sẽ mang đươc niềm vui và  hạnh phúc đến những địa phương, gia đình đươc đón 

nhận sự giúp đỡ của  Hội.  

Mời xem hình ảnh các chương trình đã được thực hiện tại: 

https://tubifoundation.shutterfly.com/resrelief2013-14 

https://tubifoundation.shutterfly.com/resrelief2013-14


Tu Bi Foundation thiết tha đươc đón nhận mọi sự đóng góp của quý ân nhân xa gần. Mọi 

thắc mắc xin gởi email về tubifoundaiton@gmail.com 

Kính chúc quý Bác, Cô Chú, Anh Chị Em và quý ân nhân cùng gia quyến luôn được an lành, 

ạnh phúc và vạn sự cát tường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tax deductable xin gởi về: 

Tu Bi Foundation:  

4901 Powell Road 

 Fairfax  VA 22032 

Email  Tubifoudation@gmail.com 

 

Tu Bi Foundation: Texas (Vietnam Buddist Center) 

10002 Synott Road  

Sugarland, TX 77478 

281-575-0910 

mailto:Tubifoudation@gmail.com

