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THƯ CÁM ƠN 
 
 

Kính gửi:     QUÍ ÂN NHÂN HỘI MOL 

 

Con là Linh Mục Phanxicô Xavier Phan Đại Dương, chánh xứ Kon Bơbăn. 

Con xin giới thiệu đến quí ân nhân: 

 Giáo xứ Kon Bơbăn, thuộc xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 

 Giáo dân trong Giáo xứ thuộc sắc tộc Tơdră, có tất cả 8 buôn làng (trong đó: 5 

làng đã theo đạo, 3 làng chưa). Số hộ gia đình hiện tại: 695 hộ, với hơn 3.400 

người (không tính 3 làng chưa theo đạo). Đời sống mưu sinh chủ yếu bằng nghề 

nông (làm ruộng, trồng mì, chăn nuôi), và một số đi làm thuê cho người kinh. 

Con chân thành cảm ơn Hội, Hội đã rộng lượng hỗ trợ hoàn toàn kinh phí (150. 

600.000 vnđ) cho khóa học hè của các em trong Giáo xứ Kon BơBăn chúng con (từ lớp 

1 đến lớp 7), trong hai tháng vừa qua. 

Đây là tình thương và lòng quảng đại mà Quí ân nhân đã dành cho Giáo xứ chúng con, 

nhờ vậy, chúng con cảm thấy hạnh phúc và rất vui trong tâm hồn, nhất là các em đã có 

được một mùa hè thật ý nghĩa. Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành cùng Quí ân 

nhân và chúc lành cho mọi hoạt động của Hội ngày càng tốt đẹp, đạt nhiều thành quả 

to lớn. 

Kính xin Hội thương tình tiếp tục hỗ trợ cho Giáo Xứ chúng con và tạo mọi điều kiện 

thuận lợi để chúng con có được nhiều mùa hè sôi động và đạt nhiều kết quả tốt đẹp. 

Một lần nữa, thay mặt Giáo xứ, con chân thành tri ân Hội MOL. Xin Mẹ Maria và 

Thánh Giuse luôn cầu bầu để Hội luôn được bình an và mang niềm vui, tình yêu của 

Chúa đến cho mọi người trên toàn thế giới. 

Kon Bơbăn, ngày 10 tháng 08 năm 2018 

 

 

 

 
 

   LM.Fx Phan Đại Dương 
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BÁO CÁO LẦN II KHÓA HỌC HÈ NĂM 2018  

TẠI GIÁO XỨ KON BƠBĂN 

 
Kính gửi:  Cô Hội Trưởng Hội Mol, 

Giáo Sư và Quí Ân nhân trong Hội Mol, 

 

Lời đầu tiên, kính chúc Cô  Hội Trưởng, Giáo Sư và Qúi ân nhân trong Hội Mol sức khoẻ, 

bình an và nhiều ân lộc Thiên Chúa. Tôi cũng chân thành cảm ơn Quí ân nhân đã rộng 

lượng hỗ trợ hoàn toàn kinh phí cho Khóa học hè năm 2018 của các em trong Giáo xứ Kon 

Bơbăn này. 

 

Thưa Quí Ân nhân,  

Nhờ có sự hỗ trợ của Quí Ân nhân, khóa học hè cho các em diễn ra cách tốt đẹp từ ngày 13 

tháng 6 đến ngày 2 tháng 8 năm 2018.  

Hôm nay, tôi xin bổ sung thêm một số hoạt động trong khóa học hè. 

 

1. Chuyến viếng thăm 

của Cô Hội trưởng 

Hội MOL (20.7.2018) 





















 





 



2. Lễ Bế Giảng 

Khóa Học Hè 

2018 





























 



3.  

Sinh Hoạt Vui 

Chơi Cuối      

Khóa Hè 2018 















 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Chi Phí Trong Khóa Học Hè  

4.1. Nhận hỗ trợ 

 

Stt Nhận từ Giáo Sư Ngày nhận Tổng cộng Ghi chú 
1 68. 000. 000 vnđ 11.06.2018 

150. 600. 000 vnđ 
 

2 82. 600.000 vnđ 28.06.2018  
 

4.2. Chi Phí  

 

Stt Phần chi Số lượng Thành tiền Tổng cộng Ghi chú 
1 Ăn uống 373 95.000.000 

183.329.000 vnđ 

 
2 Thù lao thầy cô 11 44.000.000  
3 Thù lao phục vụ 11 33.000.000  
4 Sách vỡ, bút 373 8.129.000  
5 Máy in 1 3.200.000  

 

 

4.3. Chi tiết 

 

Stt Thức ăn Thành tiền Chi chú 
1 Gạo (3 tấn x 12.000/ 1kg) 36.000.000 vnđ Có hóa đơn 
2 Heo (8 con x 3.000.000/ 1 con) 24.000.000 vnđ Không có hóa đơn 
3 Cá, trứng, đậu, chả lát 16.000.000 vnđ Không có hóa đơn 
4 Rau củ 8.000.000 vnđ Không có hóa đơn 
5 Gia vị, dầu ăn, nước mắm….. 6.000.000 vnđ Không có hóa đơn 
6 Ăn nữa buổi 5.000.000 vnđ Không có hóa đơn 

 

4.4. Thực đơn hằng ngày 

 

Thứ Thực đơn 
2 Cơm + thịt heo + trứng rau củ 
3 Cơm + Cá + đậu + rau củ 
4 Cơm + thịt heo + chả lát + rau củ 
5 Cơm + thịt heo + đậu + rau củ 
6 Cơm + thịt heo + trứng + rau củ 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 



Trên đây là một số thông tin xin kính báo với Quí ân nhân trong Hội Mol. Chắc chắn còn 

nhiều thiếu sót, chưa đầy đủ, xin Quí ân nhân rộng tình thông cảm. 

Một lần nữa, tôi thay mặt cho toàn thể Giáo xứ Kon BơBăn chân thành cảm ơn Quí ân nhân 

đã quảng đại thương hỗ trợ hoàn toàn kinh phí cho khóa học hè 2018 của các em trong Giáo 

xứ. Nguyện xin Thiên Chúa ban sức khỏe, bình an và nhiều ơn lành cho Quí ân nhân.  

Kính thư. 

 

Kon BơBăn, ngày 10 tháng 08 năm 2018 

       Linh mục Chánh xứ 

 

       Fx. Phan Đại Dương 

 




