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THƯ NGỎ 

Chương trình khám bệnh, phát thuốc, chữa răng, mổ mắt,cắt tóc, t ng quà mi n ph  

cho đồng bào nghèo lần thứ 16 tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

 

 Kính gửi: …………………………………………………………………………..      

    

 Hội Sự nghiệp Từ thiện Minh Đức chúng tôi sẽ tổ chức chương trình khám bệnh, phát 

thuốc, chữa răng, mổ mắt, cắt tóc, t ng quà mi n ph  cho đồng bào nghèo lần thứ 16 theo 

chương trình hoạt động năm  2014 của Hội với nội dung sau: 

- Thời gian: Thứ bảy và Chủ nhật ngày 15 và 16 tháng 03 năm 2014. 

- Đối tượng: đồng bào nghèo và học sinh huyện Lộc Hà, tỉnh  Hà Tĩnh. 

- Địa điểm: Trường THCS Mỹ Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Số lượng: + Khám bệnh phát thuốc: 5000 người nghèo và 1200 em học sinh. 

+ Phát quà: 5000 phần quà cho tất cả đồng bào (gồm: 10 kg gạo, 1 lít dầu ăn, 1 kg 

đường, 1 hộp sữa, 1 bao bún gạo). 

       + T ng ghế bại não 10 chiếc, xe lăn 90 chiếc , gậy chống 50 chiếc. 

        +  Làm 600 chiếc răng giả 

        + Chiếu 500 ca X-Quang 

        + Siêu âm, điện tim: 1000 ca 

        + Phết tế bào âm đạo – PAP SMEAR (PAP’S) cho phụ nữ trên 50 tuổi 

       + Mổ 50 ca đục thủy tinh thể 

       + Mổ 25 ca lông qu m do di chứng mắt hột 

       + Mổ 25 ca mọng mắt 

                   + Phát 600 c p kiếng cận thị, vi n thị, loạn thị và lão thị 

 

 Kính mời phát tâm cùng chúng tôi tham dự và đóng góp cho chương trình hoạt động 

được thành công, đem lại lợi lạc cho đồng bào nghèo. 

 

 

 

 Mọi đóng góp xin gởi về:  

http://www.tuthienminhduc.com/


 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) Chi nhánh Lâm Đồng  

Tên tài khoản: Trần Trọng Tài (Th ch Giải Hiền) 

Số tài khoản: 641-10-00-051493-8 

 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Chi nhánh Bắc Sài Gòn 

Địa chỉ: 354A Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM 

Tên tài khoản: Trần Trọng Tài (Thích Giải Hiền) 

Số tài khoản: 313.10.00.017856.3 

 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Chi nhánh Hà Thành 

Địa chỉ: 79-81 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội 

Tên tài khoản: Trần Trọng Tài (Thích Giải Hiền) 

Số tài khoản: 122.10.00.051981.4    

 

Mọi thông tin về Hội được cập nhập trên  

website:http://tuthienminhduc.com 

facebook: https://www.facebook.com/hoi.sunghiep.tuthien.minhduc 

 

 Kính chúc quý vị cùng gia đình an vui, như ý ! 

 

  Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2013 

    

K nh thư   

 

 

     

                            Hội trưởng Thích Giải Hiền 

 

 

https://www.facebook.com/hoi.sunghiep.tuthien.minhduc?fref=ts

