
Kính thưa quý ân nhân và đồng hương, 

Tu Bi Foundation xin trân trọng tri ân những chân tình quý ân nhân đã tin tưởng và 

tài trợ các thiện pháp tại Hoa Kỳ và Việt Nam.  

Xin mời xem bản báo cáo chương trình từ thiện năm 2018 

http://tubifoundation.org/bien_ban_hang_nam/  hoặc 

https://tubifoundation.shutterfly.com/2018-19/1759 

Hiện tại Hội Tu Bi đang cố gắng có thể thực hiện được thiện pháp „mổ mắt từ 

thiện‟ cho các bệnh nhân bị cườm nước đến cho người dân nghèo tại các tỉnh vùng 

xâu, vùng xa tại miền Bắc. Qua chương trình này.   

 

Các chương trình đã thực hiện năm 2019:  

 

 Tình người: Viếng thăm và tặng quà các bệnh nhân, phóng sanh 

https://tubifoundation.shutterfly.com/2018-19/2 

 

 Hội Tu Bi xin trân trọng quý ân nhân đã phát tâm tài trợ các chương trình 

xây cầu  và giếng nước sạch đến dân nghèo tại Cà Mau.  Từ tháng 1 đến 

tháng 3, 2019,  Hội đã thu nhận và khánh thành 7 chiếc cầu bê tông được 

xây dưng năm 2018 & 2019  tại các vùng xâu vùng xa tại Cà Mau .   

1. Cầu 17: 49M X 2M xã Khánh An – U Minh 

2. Cầu 18:  25M  X 2M   xã Thới Bình, huyện Thới Bình 

3. Cầu 19: 24M X 2M xã Tân Hưng, huyện Cái Nước 

4. Cầu 20: 22M X 2M,  xã Hồ T Ký, huyện Thới Bình 

5. Cầu 21 (cầu Viên Thông 2) 27M X 2M, xã Tân Hưng Đông 

6. Cầu 22: dài 33M ngang 2M, xã Tân Hưng Tây 

7. Cầu 23: 21M X 2M, xã Trí Phải  - huyên Thới Bình 

 

https://tubifoundation.shutterfly.com/xaycaubetong-thaythecaukhi 

 

- Khánh  thành hệ thống “Nguồn nước thiên nhiên” cung cấp nước suối đến 

46 gia đình, 2 trường học và khu sinh hoạt tập thể cho người dân tộc thiểu 

số tại các bản dân đang sinh sống tại núi Trường Sơn, Quảng Bình 

https://tubifoundation.shutterfly.com/2018-19/1319 
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- Thu nhận 46 giếng nước sạch được xây dựng tại các xã vùng xâu vùng xa 

tại Cà Mau. Nơi đây nguồn nước bị nhiễm mặn nên người dân phải mua 

nước để uống từ các chiếc ghe chở nước sạch đi bán. Mỗi giếng nước phải 

đào sâu từ 110 đến 130 M nên phải dùng máy bơm nước. Sau chuyến đi 

thu nhận 46 giếng nước, Hội thấy được cảnh nghèo khó của các gia đình 

phải vay mượn để có thể mua máy bơm nước dù Hội đã tặng giếng nước 

sạch.  Kể tù nay, Hội sẽ tặng giếng nước và máy bơm nước để các gia đình 

vơi bớt cảnh nghèo khó.  

https://tubifoundation.shutterfly.com/2010/2 

 

 Ngày 21 tháng 1, 2019:  Lần thứ 2, Hội trở lại Quảng Bình, tặng 1,000 áo 

lạnh mùa đông, dép, và bánh kẹo đến 1,000 học sinh. Và  tặng quà gồm 

chăn ấm và phẩm vât đến 40 gia đình nghèo tại các bản tại Trường Sơn, 

Quảng Bình vùng dân tộc thiểu số tại vùng núi Trường Sơn, Quảng Bình.   

https://tubifoundation.shutterfly.com/2018-19/902 

 

 Ngày 17-19 Tháng  1, 2019: Tặng quà tết phẩm vật đến 250 gia đình tại 

Đện Biên.   

https://tubifoundation.shutterfly.com/2018-19/970 
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