
CGOVAA chúc mừng  
cụ TRINH THỊ CHÁU SÁNG MẮT  

sau cuộc giải phẩu XUẤT VIỆN- HÀ TĨNH - 3/2020 
 
Một phép nhiệm màu đã mang đến cho Cụ Trịnh Thị Cháu ,72 tuổi ở HÀ TĨNH 
mồ côi Cha Mẹ từ nhỏ không anh em thân thích ruột thịt, đã được Cô Mộng Hoa và các 
thành viên Hội từ thiện tình thương VA. Hỗ trợ 6,5 triệu để phẫu thuật 2 mắt thay thủy 
tinh thể cho Cụ , đồng thời cả phẫu thuật cắt bỏ mộng thịt nữa , vậy là 3 cuộc phẫu 
thuật trong 1 đợt nhập viện điều trị . Cụ xuất viện hôm thứ 3 ( 23/3/2020)  . 
Trong lúc đại dịch toàn cầu nóng bỏng thế này mà nhận được sự chia sẻ giúp đỡ của 
Cô và Hội quả thật ta nghĩa nhân lên cấp số Siêu Nhân bội phần hơn những lúc bình 
thường khác . 
Sau khi chi phí thuê xe, ăn uống cho Cụ số tiền còn lại 4 triệu tiền mặt Con trao lại cho 
bà Nguyễn Thị Khoa , vợ ông Nhân người hàng xóm chăm sóc Bà bấy lâu nay và có 
thêm một chút tiền vậy lại càng có động lực chăm sóc Cụ những ngày sau phẫu thuật 
khi về nhà . Con tin o người phụ nữ vĩ đại này sinh cho chồng được 3 đứa con gai với 
quan niệm ơ quê là có người nối dõi thì Bà Khoa đi hỏi thêm cho Chồng Một vợ kế 
nhưng về cũng sinh được thêm 1 đứa Con gái nữa , nhưng bà vợ kế khổ không chịu 
được bỏ con gái lại cho bà Khoa nuôi và hiện nay cháu đã học lớp 4 . 
 
Một lần nữa Con xin thay mặt cụ Cháu, Bà Khoa gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Cô và 
thành viên Hội từ thiện TT.AV , chúc tất cả an yên vượt qua cơn đại dịch này sớm ah. 
 
Con. Phan Thị Hiếu 
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