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Chào các bạn, 

Sau đợt Tết, với đóng góp của các bạn vào quỹ lớp và quỹ tổ chức họp mặt dịp Tết, và một vài chi thu nhỏ sau 

đó, đến nay nếu cộng chung cả hai nguồn này thành 1 quỹ lớp thì chúng ta còn tồn được 15,122,000 VND. 

Đồng xin gửi file Excel kèm theo để các bạn xem chi tiết. 

 Nếu bạn nào có xem trên facebook của Đồng thì đã biết là trong vòng hơn 1 tháng qua, thầy Dương Thanh 

Liêm bị bệnh nặng. Đầu tiên nhập viện ở BV Thủ Đức, gần trường nhưng nằm ở đó gần tháng mà sức khỏe vẫn 

ngày càng xấu đi. Gia đình thầy sốt ruột nên khoảng ngày 02/06 vừa rồi có chuyển thầy về BV Việt Pháp ở quận 

7 (không có chế độ chi trả từ Bảo hiểm Y tế).  

 

Sức khỏe thầy vài ngày nay có đỡ hơn 1 chút nhưng chắc không kéo dài nhiều lắm vì cơ thể thầy đang ở trạng 

thái suy kiệt gần như toàn bộ với vài cơ quan bị tổn thất nặng hơn như khối u tuyến tiền liệt, viêm tràn dịch 

màng phổi. Năm nay thầy 81 tuổi rồi. Hiện tại thầy nằm ở Phòng Hồi sức Tích cực của BV Việt Pháp với chi phí 

dự kiến khoảng hơn 8 triệu VND/ngày. 

 Một số người quen, cựu sinh viên đã bắt đầu ngỏ ý muốn hỗ trợ đôi chút về tài chính để thầy và gia đình thầy 

đỡ lo lắng phần nào. Do vậy, Đồng xin đề nghị với các bạn là chúng ta có thể trích ra 10 triệu VND từ quỹ của 

lớp để tặng thầy hay không? Xin các bạn cho ý kiến. 

 Một số nơi quen biết muốn gửi tiền hỗ trợ thầy thì đều gửi về tài khoản của Đồng để nhận và Đồng sẽ trông 

coi việc sử dụng nguồn hỗ trợ này cho hợp lý vì nhiều người đều biết là hai cô con gái thầy Liêm cũng không 

được tỉnh táo lắm để quản lý tiền bạc. Do vậy nếu các bạn đồng ý thì Đồng cũng sẽ tự trích quỹ lớp và đưa vào 

quỹ hỗ trợ thầy Liêm. Nếu các bạn ở nước ngoài muốn có những đóng góp thêm từ cá nhân thì có thể gửi trực 

tiếp đến Đồng bằng cách: 

 - nếu thông qua các dịch vụ chuyển tiền tự do thì gửi về DƯƠNG DUY ĐỒNG. Địa chỉ: 10 đường 1, Hoàng Diệu 

2, phường Linh Chiểu, Thủ Đức, TP.HCM. CMND số: 020368598 

- nếu dùng dịch vụ chính thống từ các ngân hàng thì gửi về tài khoản: DUONG DUY DONG; Số tài khoản (ngoại 

tệ): 196704139; Ngân hàng: ACB (Asia Commercial Bank); Swift code: ASCB VNVX 

- các bạn trong nước cần gửi về Đồng thì vẫn theo như số tài khoản đã báo trước đây. Tài khoản:        DƯƠNG 

DUY ĐỒNG; Số tài khoản: 58582679; Ngân hàng: ACB; chi nhánh: Thủ Đức 

 Xin chào các bạn. 

 Ngoài ra, Đồng gửi Điền đường link để lấy về một số hình ảnh Đồng mới đi thăm chùa Hương hôm 

01/6 vừa qua nhân có công việc ở ngoài Hà Nội. 

 https://1drv.ms/f/s!ApSBSqVZkpjlj6cLope5qhWS9OoBPA 
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