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THƯ CÁM ƠN VÀ BÁO CÔNG VIỆC BÁC ÁI 

 

Trọng kính cha quản xứ, cha phó xứ, 

Kính thưa quý Hội đồng mục vụ và cộng đoàn giáo xứ Chân Phước Anrê Phú Yên, Tổng 

Giáo Phận BOSTON. 

Con là linh mục Fx Nguyễn Thiện Nhân , quản xứ Phú Hậu , Tổng Giáo Phận Huế và đặc 

trách Ban Truyền Giáo Tổng Giáo Phận Huế. 

Trước hết con xin tạ ơn Chúa , kính chúc quý Cha và cộng đoàn  luôn bình an và dồi dào 

hồng ân Thiên Chúa. 

Kính thưa quý cha và cộng đoàn, con đã nhận được sự thương yêu và tin tưởng của quý cha  

và cộng đoàn giáo xứ trao cho con 3000 USD để trao tặng cho những nạn nhân ảnh hưởng vì đại 

dịch và thiên tai.   

 

Con xin trình bày như sau: 

Số tiền 3000 USD và tỉ giá ngân hàng 22.700/ 1 USD 

 Lệ phí gửi tiền về việt nam 12 USD = 272.400 đồng 

Tổng số tiền con đã nhận được: 67.827.600 đồng (sáu mươi bảy triệu, tám trăm, hai mươi 

bảy ngàn sáu trăm đồng) 

 

Công việc trao tặng trong 2 đợt như sau: 

• Trao quà lần một một:  người già và tàn tậtTrao tặng 36 phần, mỗi phần 250.000 đồng. 

Tổng cộng 9000.000 (chín triệu đồng). 

• Trao quà lần hai:  người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh về công việc làm. 

Trao tặng 300 phần quà. 

Mỗi phần quà bao gồm: 10 kg gạo = 225.000; 1 chai nước mắm = 15.000; 1 chai dầu ăn = 

40.000; bột nêm = 22.000 đồng, ttổng phần quà 202.000. 

Tổng cộng: 60.600.000 đồng. 

 

Cả hai lần trao quà : 69.600.000 đồng (sáu mươi chín triệu, sáu trăm ngàn đồng) chúng con 

góp thêm 1.772.400 đồng cho đủ số quà. 

 

Kính thưa cha quý và  Hội đồng mục vụ, con xin thay mặt bà con cám ơn quý ân nhân đã 

quảng đại chia sẻ cho bà con đang gặp khó khăn vì đại dịch. 

Nguyện xin Chúa trả công bội hậu, ban nhiều hồng ân cho quý  cha và cộng đoàn sức khỏe 

xác hồn. 

 

 

Huế, ngày 18, tháng  10, năm 2021 

Lm chánh xứ 

Fx Nguyễn Thiện Nhân 
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