
ĐỨC GIÁM MỤC PHAOLÔ VIẾNG THĂM VÀ CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ LỤT TẠI 
QUẢNG BÌNH  
 
Thiên tai chồng thảm họa. Khúc ruột Miền Trung lại một lần nữa oằn mình gánh chịu những 
thảm trạng bi thương của trận lũ lụt lịch sử, trong khi những hậu quả nặng nề của thảm họa ô 
nhiễm môi trường biển vẫn còn đó. Người dân vốn dĩ đã nghèo, đã khó khăn tư bề, nay lại càng 
cùng cực hơn. 
 
Trong tình hiệp thông, yêu thương và liên đới với đoàn chiên đang phải gồng mình gánh chịu 
những hậu quả nặng nề của trận lũ lụt lịch sử tại Quảng Bình xảy từ ngày 14 – 16/10/2016 vừa 
qua, hôm nay, ngày 17/10/2016, ĐGM Phaolô, chủ chăn giáo phận Vinh đã đến thăm hỏi, động 
viên và trao tặng quà cứu trợ cho 17 giáo xứ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
17 giáo xứ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do trận lũ lụt xảy ra tại Quảng Bình, đó là các giáo xứ: 
Hòa Ninh, Cồn Sẻ, Vĩnh Phước, Cồn Nâm, Liên Hòa, Diên Trường, Văn Phú, Giáp Tam, Yên 
Giang, Tân Phong, Kinh Nhuận, Phù Kinh, Minh Cầm, Tân Hội, Chày, Hà Lời và Trung Quán. 
Các giáo xứ nói trên có nơi bị lũ quét có nơi bị ngập nặng từ đêm 14/10 đến 16/10. Nhiều nơi bị 
cô lập hoàn toàn. Đa phần nước lũ ngập lên tới mái nhà, bà con đã phải di tản đến trú ẩn tại 
những nơi cao hơn, một số phải dỡ mái ngói, ngoi lên nóc nhà để tránh lũ. Do nước dâng cao 
bất ngờ trong đêm 14/10, khiến bà con bị bất ngờ nên đồ đạc, gia súc, gia cầm, lương thực và 
nhiều tài sản khác đều bị nước lũ cuốn trôi. 
 
Hiện tại, tuy rằng nước đã rút, nhưng đời sống sau lũ của bà con gặp muôn vàn khó khăn: 
Không điện; không nước uống; không lương thực; bên cạnh đó nguy cơ dịch bệnh cũng rất dễ 
bùng phát sau khi nước rút. 
 
Viếng thăm và gặp gỡ bà con vùng bị lũ lụt, Đức cha Phaolô đã khích lệ và động viên bà con 
đoàn kết cùng nhau vượt qua những khó khăn và sớm ổn định cuộc sống. Chuyến viếng thăm 
mục vụ của Đức cha hôm nay nói lên sự quan tâm của giáo phận dành cho bà con vũng lũ lụt và 
những phần quà mong sao phần nào xoa dịu nỗi mất mát và những khó khăn mà mọi người 
đang phải gánh chịu. Trong đợt cứu trợ khẩn cấp này, cùng với sự giúp đỡ của một số nhà hảo 
tâm, Đức cha Phaolô đã trao 13.000 thùng mì tôm, nước sạch và thuốc men cho 17 giáo xứ nói 
trên, với tổng trị giá 1 tỷ đồng. 
 
Cũng cần phải nói thêm, sở dĩ xảy ra trận lũ lụt kinh hoàng vừa qua tại các tỉnh miền Trung, mà 
2 tỉnh chịu nặng nề nhất là Hà Tĩnh và Quảng Bình là do việc xả lũ ồ ạt và thiếu trách nhiệm từ 
nhà máy thủy điện Hố Hô ở vị trí giáp ranh huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) và xã Hương Trạch 
(Hương Khê, Hà Tĩnh). Việc xả lũ quá nhanh, quá bất ngờ vào ban đêm của nhà máy thủy điện 
Hố Hô đã khiến lượng nước dồn về hạ du tăng chóng mặt, người dân không kịp trở tay, cứu 
người còn không kịp huống hồ là cứu tài sản. Có thể nói, trận lũ lụt tàn phá đời sống của bà con 
miền Trung xảy ra vào các ngày 14 – 16/10 vừa qua là bởi yếu tố nhân tai chứ không phải hoàn 
toàn do thiên tai. Thiết nghĩ, đơn vị quản lý và khai thác hồ thủy điện Hố Hô phải chịu trách 
nhiệm trước những thiệt hại mà người dân phải gánh chịu trong trận lũ lụt này. 
 
Trong tinh thần tương thân tương ái, ước mong mọi người sẽ cùng mở rộng đôi tay, chia sẻ với 
những anh chị em đang lâm cảnh đói rét vì nhân tai và thiên tai hầu giúp họ vơi đi nỗi mất mát 
trong lúc này. 
 
Lòng hảo tâm và sự sẻ chia, giúp đỡ của Quý Vị dành cho đồng bào miền Trung có thể gửi về: 
 
Tòa Giám mục giáo phận Vinh, 
Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc,  
Nghệ An, VIỆT NAM.  
 
Hoặc chuyển khoản:  
 
Tên tài khoản: NGUYỄN THÁI HỢP 



1. Techcombank: Vietnam technological and commercial Joint stock Bank, Vinh branch, Vinh 
City, Nghe An, Vietnam 
Swift: VTCB_VN_VX  
Account number: 19123533661020 (USD); 14023533661011 (VNĐ). 
 
2. Vietcombank: Joint stock commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vinh branch, Vinh 
City, Nghe An, Vietnam 
Swift: BFTVVNVX010 
Account number: 0101371024985 (USD); 0101141024990 (EURO); 0101001025009 (VNĐ). 
 
Jos. Trọng Tấn  
Nguồn: giaophanvinh.net  
 
Xem thêm hình ảnh tại: 
https://www.flickr.com/photos/126209472@N07/sets/72157674024976181 

 

http://giaophanvinh.net/
https://www.flickr.com/photos/126209472@N07/sets/72157674024976181

