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THƯ CẢM ƠN 
Kính gửi: Quý ân nhân hội TUBIFOUNDATION 

Con tên là Huyền Tôn Nữ Hồng Hạnh,hiện là sinh viên lớp Y4G trường Đại học Y Dược Huế. 

Con viết thư này nhằm gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý ân nhân cũng như giải bày một ít những 

xúc động trong lòng con mà ngôn từ không thể diễn tả hết được. Hôm qua con đã nhận được số tiền mà 

quý ân nhân dành cho là 2.400.000 đồng. Con thật sự khá bất ngờ và xúc động vì được nhận số tiền này. 

Một phần là do lầm lỗi và thiếu sót của con trong thời gian qua,một phần là do số tiền học bổng của con 

tăng so với năm ngoái làm con vừa vui mừng vừa cảm thấy có lỗi. Con xin cảm ơn sự bao dung và chở 

che của quý ân nhân. Con xin hứa sẽ dùng số tiền này vào công việc học tập sao cho nó trở thành số tiền 

có ý nghĩa và có ích nhất. 

Hôm qua,sau khi nhận học bổng,con đã được cô Liễu Duyên cũng như quý cô bác trong hội dẫn 

đi phát quà cho những bệnh nhân,là những em bé còn nhỏ mà mắc phải những bệnh nan y,là những con 

người  mất mát nhiều điều trong cuộc sống. Dù đây không phải là lần đầu tiên con đi phát quà cho bệnh 

nhân,con cũng tham gia 2 Hội từ thiện là Hội Thiện Tâm và Câu lạc bộ Blouse xanh của trường,mỗi thứ 7 

chủ nhật rảnh rỗi con lại đến thăm các em ở đây,nhưng cứ mỗi lần như vậy con đều không khỏi cảm 

thấy xúc động bồi hồi. Gạt đi những nghẹn ngào trong tim,con cảm thấy số phận con may mắn rất nhiều 

so với những hoàn cảnh như thế này. Con là một người khỏe mạnh,con có cha mẹ,được ăn được mặc,dù 

không đầy đủ toàn diện nhưng cũng có thể sống cuộc sống ít phải nghĩ tới ngày mai như những số phận 

này. Con nhận thấy mình cần cố gắng hơn nữa cho tương lai,cho công việc giúp đỡ những mảnh đời bất 

hạnh hơn,cho những số phận nghiệt ngã mà tạo hóa không thể tránh khỏi. Con thật hạnh phúc khi nghĩ 

đến bên con còn nhiều người yêu thương con và quan trọng vẫn còn quý ân nhân luôn chắp cánh cho 

ước mơ của con. Con xin cảm ơn một lần nữa và xin hứa sẽ học tập thật tốt để trở thành một bác sĩ 

giỏi,một người con ngoan và là công dân có ích cho xã hội. Con xin chúc quý ân nhân và gia đình có thật 

nhiều sức khỏe để có thể giúp đỡ và chắp cánh cho nhiều mảnh đời bất hạnh hơn nữa. Con xin kính 

chào. 

                                                                                      Kính thư 

                                                                              Huyền Tôn  Nữ Hồng Hạnh 


