
 

    Quan Tài 
 

 

Cô Ngu ễn Thị Liêm,  

73 tuổi, sống một mình không 

chồng con. Lúc 15 giờ 30 ngày 

11/04/2019 cô qua đời. Bà con 

chòm xóm cùng nhau đi xin hòm 

và đồ tẩn liệm, lo mai táng thờ 

phụng cho cô. 
 



 

Vô Danh,  

hôm nay vào lúc 11h30p trưa, 

người dân ở cồn cát ven sông Cổ 

Chiên, phát hiện một thi thể nam 

trung niên nằm gần bờ ven sông, 

rồi họ báo công an, xem xét tử thi 

và thông báo tìm người thân. Vào 

lúc 12h45p. Bà con trong xã gọi 

điện đến em xin quan tài, để bác 

sĩ khám nghiệm tử thi xong có 

quan tài quàn tẩn cho họ, tránh 

mùi hôi thúi và ô nhiểm vệ sinh 

cho bà con xung quanh. 

Sau khi khám nghiệm tử thi xong 

vào lúc 15h45p, đội mai táng tiến 

hành liệm liền tử thi vào quan tài 

xong, thì thân nhân từ huyện 

Càng Long, tỉnh Trà Vinh đến tìm 

và nhận thi thể. Lúc đó đồng bào 

mới biết ra anh nầy là nông dân 

nghèo, rồi bị bệnh hiểm nghèo 

cho nên không có tiền ch a trị, 

anh đi tìm ra cây cầu lớn nhảy 

sông tự t . 

 



 

Ông Ngu ễn Văn V ,  

gia đình hộ nghèo, sống với vợ, có 

người con trai bị bệnh tâm thần nhẹ 

không đi làm được. Ông Vũ là 

người nhận gạo háng tháng của 

chương trình Mắt Thương Nhìn 

Cuộc Đời. 



 

Anh Ngô văn Tôn,  

sinh năm 1967, xã An Thạnh, 

huyện Mõ Cày Nam, tỉnh Bến 

Tre. Vào ngày 31 tháng 01 

năm 2019 ông đã từ trần vào 

lúc 10h, bà con xin hòm tẩm 

liệm vào lúc 13,30, tối đưa đi 

chôn. Vợ anh bệnh ung thư 

chết đã 10 năm, anh nuôi một 

đứa con bị bệnh tâm thần, 

không có đất canh tác, đi làm 

mướn nuôi con, chẳng may 

anh mắc bệnh phổi , không có 

tiền ch a trị anh đã qua đời để 

lại đứa con khùng không ai 

nuôi dưỡng. 



 

Em Ngu ễn Văn Trãi  

37 tuổi, ngày 06/02/2019 vì 

bất cẩn tự té xe trên đường 

rồi chết.  

Em Trãi đi làm công nhân 

rồi gặp vợ ở miền Bắc, em 

có được 3 con, đứa nhỏ mới 

được 9 tháng. Dịp tết em về 

quê, trên đường có khúc g , 

em chạy xe bất cần bị té 

chấn thương sọ não vào 

ngày 28/12/2018 âm lịch, 

sau đó đưa đi cấp cứu từ 

bệnh viện huyện cho tới 

bệnh viện Chợ Rẫy, nặng 

quá bác sĩ cứu không được, 

cho về bệnh viện huyện 

sáng sớm ngày mùng 02 tết. 

 MTNCĐ Bến Tre hứa cho 

hòm thì gia đình chở em về 

nhà mẹ, rút ống ra em chết 

liền. 

 



 

Bà Ngu ễn Thị Nên,  

SN 1916, quê quán xã Lương 

Hoà, huyện Giồng Trôm, sau 

lớn lên có chồng về huyện 

Thạnh Phú, không có con, 

chồng chết rồi bà đi về xã Tân 

Hương sinh sống độc thân, 

mới đây cách khoảng 4-5 

năm, bà không còn người thân 

nên chết không ai chôn.  

Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời 

Bến Tre cúng hòm, đạo h u 

Đạo Hoà Hảo lo mai táng. 

 
 



 

Bà Lương Thị Nhàn,  

khoảng 9-10h sáng ngày 

27/5/2019, Hội Người Cao 

Tuổi ấp Tân Phong, xã Thành 

Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, 

tỉnh Bến Tre, đến xin quan tài 

mai táng cho bà cụ Lương Thị 

Nhàn 83 tuổi, gia đình nghèo 

không có đất cất nhà ở, sống 

với người con gái, bà chết con 

không có tiền lo đám tang, 

Hội Người Cao Tuổi địa 

phương đứng ra giúp bà 

 
 


