
Tặng Quà buôn Ba Nang huyện Dkrarong, Quảng Trị 

 

"Cô ơi, hôm nay ngày 23 tháng 10 năm 2020, con đi phát quà tại thôn Xa Trầm, buông Ba 

Nang, huyện Dkarong, tỉnh Quảng Trị. 

Đường vào buôn nứt nẻ, sạc lở, vừa đi vừa nhói tim, dễ bị tai nạn quá. Có những đoạn nước 

lụt còn cao, chúng con phải chạy xe honda qua trước để xem xe tải có qua được hay không. 

Con rất sợ xe bị ngộp nước không còn chạy được thì không thể nào đi bộ cô ạ. Đường đi 

vào bản ngoằn nghèo, rất khó đi. Tụi con xuất phát tại Ngã Tư sông huyện Cam Lộ, lên 

đến đó trên 100km mà đi 4 tiếng đồng hồ mới tới nơi. 

Có được một anh rất đễ thương, anh có chiếc xe tải chở quà cho mình miễn phí. Con có đưa 

tiền dầu cho anh như lời cô dặn nhưng anh nói là tụi em làm từ thiện thì anh cũng làm 

từ thiện, từ nay về sau có gì gọi cho anh, anh sẽ hổ trợ. 

Tui con gồm 8 người đi theo xe hàng để khiêng và xếp hàng, chúng con đi bằng xe 

honda cho đỡ tốn chi phí. Một người theo hàng thì ngồi trên xe tải. Lên tới 

khu đồng bào con thấy người ta rất tội. Khi mình bỏ quà từ trên xe xuống thì mọi 

người chạy xuống phụ. Lúc phát quà dân rất có ý thức, không chen lấn không ồn ào. 

Phát qua xong, chúng con có đi vào tận trong sâu giáp ranh biên giới với 

lào để hỗ trợ thêm tiền mặt cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. Tùy từng 

hoàn cảnh mà con tặng như lời cô dặn. 

Cô dặn con chở gạo lên nhưng con hỏi trước khi lên để biết họ cần gì thì họ báo 

là dân làng thích mì gói. Họ nói trên đó không bán mì gói, cả năm họ mới có dịp ăn 

mì. Họ cũng cho biết nếu trời mưa hay phải lội qua suối về nhà thì mì không 

bị ướt nhưng gạo thì bị ướt, gạo ước sẽ mốc vì trời không có nắng mà phơi.  

Con mua mỗi phần quà là 1 thùng mì và đồ gia vị gồm: nước nắm, dầu ăn, bột 

ngọt, đường muối và sữa. Họ thích ăn nhiều muối nên con có mua cá khô nữa.  

Tổng cộng hết 33.500.000 vnd tiền quà cho 200 phần quà (MTNCĐ từ chùa Từ 

Hạnh USA tặng). Con có đi xin thêm được 80 phần nữa là tổng cộng 280 phần, và 

thêm 5 tạ áo quần cho đồng bào. Khi phát quà người dân rất vui và mừng họ lấy ra 

mặc tại chổ. Thấy họ vui con vui theo.  

Người dân nhận quà xong phải đi qua một con sông nước chảy rất siết. Có những 

căn nhà bị nghiêng sập không còn gì, sách vở học sinh ướt hết. Mình mua đồ dưới 

thành phố thì rẻ hơn gần gấp đôi trên đó vì những người buôn bán trên đó người ta 

tính phí vận chuyển nên giá rất cao, ví dụ một cái áo mình mua o thành 

phố 50,000.00 vnđ thì trên đó người ta bán 90,000.00 – 100,000.00 vnđ. 

Dân đã nghèo mà hàng hoá rất đắc.  

Tổng cộng hôm nay mình đi tiền quà của chùa Từ Hạnh chi hết 33.500.000vnd  

Phần quà tiền mặt dành cho các gia đình có khó khăng đặc biệt của MTNCĐ con để 

riêng. 

Con Hồ Hải Sơn" 

 



 

Dear auntie,  

On October 23, 2020, I distributed relief gifts in Xa Tram village in Ba Nang, Dkarong 

district, Quang Tri province. 

The road to the village is in very poor conditions with cracks and may easily cause 

accidents to drivers. There are sections where the flood water is still high, we rode the 

motorcycles over first to see if the truck could pass without getting stuck. I was very afraid 

that if our motorcycles got flooded we wouldn't be able to continue the trip as we could not 

go by foot. The road to the village was winding, making  it  a very difficult trip. We 

departed at the river in Cam Lo district and it’s over 100km to go up to Xa Tram village 

and it took us 4 hours to arrive. 

We were lucky to have a very kind truck driver, he helped us free of charge. I gave him 

money for petrol as you told, but he said that since we were doing  charity, he will also do 

charity. From now on, if we need something, please call him and he will assist us. 

Myself and a group of 8 people carried and organized relief gifts. One person was in a 

truck while the rest of us traveled by scooters to minimise expenses.  When we handed out 

the gifts from the truck, the villagers ran down to the side to help and they were very 

careful. I went further into the village where it borders the country of Lao to give cash gifts 

for families with special circumstances. Depending on the circumstances, I gave a different 

amount according to your instructions. 

You had instructed me to pick up rice, but I asked before I got there to find out what village 

people need and they said they would like noodles since they do not sell instant noodles up 

there. Some villagers only have the opportunity to eat noodles a few times in a whole year. 

They also said that if it rains or they go home crossing the stream, the noodles will not get 

wet, but the rice will get wet and rice will become spoiled because it is not sunny enough to 

sun dry the wet rice. 

I bought boxes of noodles and spices: fish sauce, cooking oil, monosodium glutamate, salt 

sugar and milk. They like to eat a lot of salt so I also bought dried fish. 

A total of 33,500,000 VND gifts is for 200 gifts. I went to fundraise for 80 more gifts. We 

had a total of 280 gifts.  There are also 500 kilograms of clothes to donate for the village 

people. When handing out the gifts they were very happy and joyful. 

After receiving the gifts, the villagers returned home through a very fast flowing river. 

Along it, some houses collapsed, with nothing left, school books for children were wet. If I 

buy things in the city, it is almost twice as cheap as in the village because the local retailers 

charge a very high price. For example, for a shirt I could buy it in the city for 50,000 VND, 

it will sell for about 90-100,000 VND there. People are not only poor but the cost of living 

is also very high. 

Today, we used the Tu Hanh pagoda fund for gifts and we spent 33,500,000 VND. The gifts 

and cash of the Eye of Compassion have been calculated separately. 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

 


