
MẮT THƯƠNG NHÌN CUỘC ĐỜI YỂM TRỢ QUỸ THIÊN TAI MIỀN TRUNG 

Quảng Trị - Ngày 9 tháng 12 năm 2020 

Ngày 09 tháng 12 năm 2020 mình phát 225 phần quà cho đồng bào dân tộc ở hai 

thôn Hồ, và thôn Ralyrao. Đây là 2 thôn còn lại của xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa 

tỉnh Quảng Trị. Hai địa điểm này. 

Trong đợt thiên tai, hai thôn này chỉ có 1 lần nhận được quà cứu trợ. Không có đoàn 

nào lên đây vì đường lên bị sạc lở, các đoàn cứu trợ cũng không dám lên, mà chính 

quyền cũng không cho phép. Xe cứu trợ chở hàng nặng lên có nguy cơ gặp tai nạn. Mà 

dân nghèo và đói nghe có đoàn cứu trợ thì lo băng rừng lội suối ra nhận quà, họ không 

sợ sức nước lũ chảy xiết làm chết trôi cô ơi. 

 

Thời tiết trên này rất lạnh cô ơi, sức trai của con mà bước xuống xe là hết hồn luôn, 

mặc dù con mặc đến 3 lớp áo vì con đang bị cảm, vẫn run cô ạ. Đồng bào đứng chờ 

chúng con lên họ phải đốt củi sưởi ấm. Chúng con phát 1 chút lại chạy qua đống lữa hơ 

cho có hơi ấm rồi ra phát tiếp mới chịu nổi. Nghĩ vậy mà con quá thương dân làng. Có 

vài người thanh niên chỉ có mặc áo thường mà không có áo ấm, môi và da họ tím ngắt. 

Không biết có phải là họ không có áo len hay là răng rứa cô hè? Lúc đó bận quá con 

quên hỏi, bây giờ về nhà ngồi nhớ lại thấy lòng bâng khâng. 

Đợt này mình có cho thêm mỗi gia đình 1 lốc sửa nhỏ là 15.000 vnđ. 

1    chai dầu ăn                                                                        = 28.000 vnđ 

10  hộp vừa cá hộp và thịt hộp, một hộp 14.000 vnđ x 10     = 140.000 vnđ  

1    nước mắm                                                                         = 16.000 vnđ   

2    gói muối                                                                             = 5.000 vnđ  

1    bịch bột ngọt                                                                      = 28.000 vnđ   

5    kí gạo mỗi kí 16.000 vnđ x 5 kí                                          = 80.000 vnđ  

1    đôi ủng                                                                               = 35.000 vnđ   

5    lạng mắm ruốc                                                                   = 45.000 vnđ   

1    lốc sửa                                                                               = 15.000vnđ  

Như vậy tổng phần quà của mình là 382.000+15.000= 397.000 

Nhu vậy 225 phần nhân 397.000 = 89.325.000 vnd 

Con Hồ Vũ Hải Sơn 

 

 

 



 



 



 

 


