
Tổng Kết cho năm 2013 về quỹ Cứu Khổ Ban Vui 

 
 

Thưa quí Bạn-Đạo cùng các Ân-Nhân, 

 

Quỹ Cứu Khổ Ban Vui (của Đức Thầy thành lập từ năm 1998) xin được báo cáo Tổng Kết về hoạt 

động cho năm 2013 như sau :  
 

1. Tỉnh Qui-Nhơn (Xả CT), Tỉnh Gia-Lai (Xả DB), TP Đà-Nẵng và TP Vinh : 

 
A) Dưỡng Nuôi Con Em Nghèo Túng Ăn Học và Cấp-Dưỡng Người Già Bệnh-Tật : 

Mỗi tháng cấp-dưỡng  bốn danh-sách : 

- Danh-Sách 01 : 8 người 

- Danh-Sách 02 : 14 người 

- Danh-Sách 03 : 13 người 

- Danh-Sách 04 : 18 người  

Chính nhờ nơi sự cứu-giúp của Quỹ Cứu Khổ Ban Vui, hiện-tại ngoài những người Già-nua bệnh-tật 

đượccơm ăn áo mặc chạy-chũa thuốc-thang, trẻ em nghèo túng được tiếp-tục ăn học, khỏi phải bị cực-khổ 

lam-lũ trong những việc làm quá sức của tuổi thơ.  

 
B) Dưỡng-nuôi con em nghèo khó học lên Đại-Học : 

Và hiện-tại đã có 18 con em gia-đình nghèo khó được ăn học, và có 5 con em được lên học Đại-Học:   

Ba em học tại TP Qui-Nhơn : 
- L.V.K. 

- T.T.B.-N. 

- T.T.K.  

 

Một em học tại TP Đà-Nẵng : 

- T.V.P. 

 

Một em học tại TP Vinh : 
- N.H.-H. 

 

 

2. Thành-phố HCM : 

 
A) Nuôi-Dưỡng con em nghèo khó học lên Đại-Học : 

 

Nhờ sự cấp dưỡng của quỹ CKBV, đến cuối năm 2013 này : 

- Hai em được lên học Đại-Học là : 

.  T.T.V. - Đại-Học Quản-Trị Kinh-Doanh vừa thi đỗ lên Năm Thứ II 

.  P.T.T. - Đại-Học Kinh-Tế Xây-Dựng vừa thi đỗ lên Năm Thứ II. 
 

B) Nuôi-Dưỡng con em nghèo khó và mồ-côi ăn học thành tài : 
 

Nhờ sự cấp dưỡng liên-tục của quỹ CKBV :  

- Một em gia-đình nghèo khó là Lâm Diệu-Quế đã thi đỗ bằng tốt-nghiệp Đại-Học vào        

            cuối năm 2011 ; 

- Hai em mồ-côi cha mẹ đã thi đỗ bằng tốt-nghiệp  Đại-Học vào cuối năm 2012 : 

            .  N.L.B.-T.đã thi đỗ bằng Quản-Trị Kinh-Doanh tại Trường Đại-Học Quản-Trị Xí-Nghiệp; 

  .  N.L.T. đã thi đỗ bằng Kế-Toán tại Trường Đại-Học Kỹ-Thuật Công-Nghiệp. 



 

 
 

Nhờ sự cấp dưỡng của quỹ CKBV  

N-L B-T, một em mồ-côi cha mẹ 

 đã được ăn học, thi đỗ Bằng tốt-nghiệp  

 Đại-Học Quản Trị Kinh Doanh   

(Ký ngày 31/11/2012 – cấp vào tháng Giêng năm 2013) 

 

 

 
 

Quỹ CKBV còn cấp dưỡng cho 

N-L-T, một em mồ-côi cha mẹ đã được ăn 

học, thi tốt-nghiệp Đại Học đỗ Bằng Kế 

Toán năm 2013  

(Ký ngày 9/12/2012 – cấp vào tháng Giêng 
năm 2013) 

 

 

3. Cứu-Trợ tại Tỉnh Kontum :   

Giúp Người Cùi Có Vốn Trồng Trọt và nuôi heo:  

Giúp một bà sơ phụ trách người bị Cùi ở Kontum có vốn trồng trọt và nuôi heo  làm kế sinh-

         nhai cho những người cùi tại đây. 

 

 

                      



 

4.  Tặng Hòm cho những gia đình nghèo có người chết không có hòm 

Bố thí hòm cho gia đình nghèo có người chết không có tiền mua hòm và làm tang lễ  tại  Niệm Phật 

đường HQ ở TP HCM (nơi chăm sóc  người già lúc cuối đời)  và ở  tỉnh Tiền Giang.  Năm 2013 

chúng tôi cũng tặng khoảng 20 cái hòm cho những gia đình nghèo có người chết không tiền mua 

hòm. 

5.  Gíúp Ðồng Bào ở đồng bằng Sông Cửu Long 

Năm 2013 có giúp học bổng cho 23 trẻ em nghèo được đi học nếu không sẽ phải bỏ học. 

Và hàng tháng giúp 32 người già nghèo khổ, neo đơn, bịnh tật ở Bến Tre, Gò Công, Tiền Giang, 

Tây Ninh và Bình Thuận.   

6. Tỉnh Cần Thơ giúp trẻ em mồ côi sơ sinh bị bỏ rơi ở trước cửa chùa  

- Chùa BT Cần Thơ này có nuôi các cháu nhỏ sơ sinh mồ côi bị bỏ rời ngay lúc mới sinh . Số trẻ bị 

bỏ rơi tăng rất nhanh. 

- Hiện nay có 73 em và 7 cụ già. Sư Cô cho các em ăn học đàng hoàng và có em học học rất giỏi lên 

đến đại học. 

Năm 2013 chúng tôi có gửi giúp mỗi tháng cho sư cô tiền sữa và học phí cho các em bị bỏ rơi. 

 

                

7. Tổ chức nấu và phát cơm cho Bệnh Nhân nghèo ở bệnh viện ung bướu và tâm 

   thần 

Hàng tháng chúng tôi gửi tiền để giúp 1 tổ từ thiện nấu và đem phát trực tiếp đến bệnh nhân nghèo 

những phần ăn đầy đủ dinh dưỡng thích hợp với những bệnh nhân đang được điều trị bệng ung 

bướu (trẻ Em và người lớn) 

Mỗi tuần 1 lần vào ngày chủ nhật nơi đây đã phát cho đến 520 phần ăn (300 người lớn 220 trẻ em). 



                       

 

                   



8. Giúp các Em Câm Điếc Tỉnh Bình-Dương    

Chúng tôi giúp 1 sơ ở đây có tiền mua hóa chất để làm núm tai cho các em điếc còn nhỏ ở Bình 

Dương và giúp các em câm điếc hàng tháng 

Nơi đây đã liên tục nhận được sự giúp đỡ hàng tháng từ nhiều năm nay từ lúc Thầy còn tại thế. 

9. Tỉnh Kontum : Giúp trẻ em nghèo ăn học  

Tiếp tục giúp 10 em học sinh nghèo ở Kontum, có gia đình trong hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện 

đến trường hàng năm qua 1 linh mục. ( nơi đây mỗi năm đã được quỹ CKBV giúp từ nhiều năm 

qua). 

10.  Giúp đỡ Bạn Đạo nghèo và bệnh hay gặp hoàn cảnh khó khăn 

- Trong năm 2013, do sự giới thiệu của bạn đạo dịa phương chúng tôi có giúp được khoảng 20 bạn 

đạo nghèo gặp khó khăn, tai nạn, đau ốm, gia đình có người thân mất cần được mai táng, cần được 

cứu trợ tại những tỉnh như Phan Thiết, Mỹ Tho, Cà Mau, Long An, Ninh Thuận, Quảng Nam, TP 

HCM... 

- Ngoài ra chúng tôi cũng nhận đươc nhiều thư xin trợ giúp tại nhiều tỉnh như Phan Thiết, Quảng 

Nam , Cà Mau, Saigon…và cũng cố gắng giúp tùy khả năng của quỹ.  

12.  Tiếp tục phát Học Bổng cho trẻ em nghèo tại vùng di dân Gò Vấp Hốc Môn 

      Chúng tôi đã cấp học bổng cho : 

33 em vùng  di dân – Gò Vấp – Hốc Môn – TP. HCM   

(10 em đại học  23 em lớp 11  đến lớp 3). 

                                     

Và giúp học phí cho 22 nữ tu học sư phạm tiểu học . 

13.  Giúp nuôi các chú Tiểu mồ côi Chùa DT – TP HCM 

Một năm 3 hay 4 lần chúng tôi giúp chùa này nuôi các em mồ côi tu học. 



              
 

14.  Giúp Chùa L.Q. và Trường nuôi dạy trẻ em mồ côi L.H. SAIGON 

Giúp chùa LQ nuôi dưỡng các cụ già neo đơn 1 năm 4 lần, và hàng tháng cho trường nuôi dạy trẻ 

em mồ côi LH ở Saigon. 

 

15.  Bảo trợ 4 em nghèo tại Sapa 

 Mỗi 3 tháng gửi giúp 4 em nghèo hay mồ côi tại Sapa được ăn học. Với 25US$ /1 tháng có thể 

giúp được 1 em. 



                                           

                                                  

  



 

16.  Giúp người nghèo Bệnh Viện Từ Dũ không có tiền trị bệnh 

Qua sự phát tâm của bạn đạo muốn giúp những người có hoàn cảnh nghèo không tiền trị bịnh, hàng 

tháng chúng tôi có giúp nhiều bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Từ Dũ, hay tại các tỉnh như Long An, 

Ðồng Nai…  

              

 

                             

 



 

17.  Phát gạo cho người nghèo ngày rằm và mùng 1 

Tại tỉnh Tiền Giang & đồng bằng sông cửu long chúng tôi có tổ chức thường xuyên phát gạo ngày 

rằm và mùng một cho đồng bào nghèo, già yếu hay tàng tật. 

 

 

 

                            
 

 

18 Giúp nạn nhân bão lụt miền trung 

Năm 2013 chúng tôi đã giúp được 3 gia đình bạn đạo nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Huế và 

Quảng Nam sửa lại nhà cửa bị tàn phá bởi bão lụt vừa qua. 

 

                            



19.  Phát Xe lăn cho người tàn tật nghèo 

Qua một số bạn đạo tại VN quỹ CKBV có phát xe lăn cho 1 số người nghèo tàn tật không có khả 

năng mua xe lăn. 

 

 

                                 
 

 

20.  Linh tinh khác 

-  Hỗ trợ  Bạn đạo ở VN đi cứu trợ ở những tỉnh xa như Trà Vinh, Kontum.  

 

                                 

                           

 



 

Chúng tôi thành thật cám ơn quý bạn đạo đã phát tâm trợ giúp để duy trì quỹ 

Cứu Khổ Ban Vui này cho đến ngày nay, cũng như một phần rất nhỏ trong những 

công trình Thầy đã xây dựng khi còn tại thế. 

Tất cả tiền mà chúng tôi nhận được có báo cáo mỗi 2 tháng trên Tuần Báo Phát 

Triển Ðiện Năng (quỹ cứu khổ ban vui) và hàng năm trên web site www.VOVI.ORG  

và  đều được xử dụng 100% cho người nghèo và đau khổ. 

Mọi sơ xuất hay thắc mắc xin vui lòng gửi đến người trách nhiệm ký tên sau đây. 

Những người nghèo khổ đã nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân xin cúi đầu cảm 

ơn. 

Kính thư, 

 

 

Phan Cao Thăng 

Hội trưởng Hội VôVi Canada 

2590 Allard St. Montreal – Quebec –H4E 2L4 –Canada Email: 

aphancao@videotron.ca 


