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án chiến lược như 

c nam từ thiện ở 

u này, là sự kết 
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cáo lỗi quý bạn hiền những thông tin thiếu chính xác và lòng đầy biết ơn khi 

quý bạn hiền thông cảm cho những sai số này. 

Với sự chung góp tịnh tài của quý bạn hiền, 1.232.000.000 đồng (1 tỷ 232 triệu 

bao gồm khoản 123 triệu đồng bội chi năm 2019), tương đương 80.000 AUDs 

(Tám mười ngàn AUD) (không tính các khoản bàn nghế sẵn có được TỪ HÒA 

cung cấp),  cùng với sự chung sức, tài trí và kinh nghiệm chuyên môn, tài vật 

quý báu của các thành viên năng động, tích cực của TỪ HÒA-CICG, những 

thành công tuyệt vời trong năm 2019 là kết quả thơm ngọt, mang lại lợi ích 

cho hàng chục ngàn người khốn khó liên tục và lâu dài, và lan tỏa.  

Thay mặt TỪ HÒA-CICG, mình xin chân thành cảm ơn quý bạn hiền luôn đồng 

hành với TỪ HÒA-CICG trong các hoạt động từ thiện của chúng ta. Những 

thành tựu này không thể nếu như không có sự chung sức, chung lòng của quý 

bạn hiền. Năm mới sắp đến, mình kính xin chúc quý bạn hiền và người thân 

một năm mới hạnh phúc, sức khỏe và thịnh vượng.   

Có thể hình dung bức tranh của những hoạt động từ thiện của TỪ HÒA qua các 

số liệu vắn tắt và cụ thể từng hoạt động sau đây: 

55.000 lượt bệnh nhân (55 ngàn) được khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc 

nam (ước chừng 300.000 thang thuốc) miễn phí tại các phòng khám đông y 

Thiện Lành trong năm 2019, và số lượng này dự tính sẽ tăng đột biến vì sự ổn 

định của những phòng khám và trung tâm hiện tại, và sự phát triển của hệ 

thống có thể là 150.000 – 200.000 lượt bệnh nhân năm 2020 hoặc hơn. Bảng 

số liệu dưới đây được cập nhật sau khi phỏng vấn người quản lý phòng khám 

hoặc các lương y Thiện Lành và tận mục sở thị các phòng khám là cơ sở để quý 

bạn hiền tham khảo: 



Trung Tâm /Phòng 

Khám Đông Y Thiện 

Lành do TỪ HÒA 

xây dựng hoặc 

Phòng Khám từ 

thiện do TỪ HÒA tài 

trợ 

Số ngày 

mở cửa 

trong 

tuần 

Số lượng 

bệnh nhân 

trong ngày 

Số lượng 

thang thuốc 

trong ngày  

Tổng số lượt 

bệnh nhân năm 

2019 

Dự đoán số lượt 

bệnh nhân năm 

2020 

Phòng Khám Đông 

Y Thiện Lành Vĩnh 

Long 

Thứ 2, 4 

& 6 

180/ngày 800/ngày 10.000 (6 tháng 

hoạt động trong 

năm 2019) 

29.000 

Trung Tâm Kế 

Thừa Ứng Dụng 

YHCT Thiện Lành, 

Quảng Trị 

Mở cửa cả 

7 ngày 

trong 

tuần từ 

7.30 sáng 

đến 12.00 

trưa 

Hơn 

50/ngày 

Chưa xác 

định 

Hơn 

18.000/năm 

(chưa tính số 

bệnh nhân trong 

các chuyến khám 

và cấp thuốc lưu 

động) 

25.000 – 35.000 

(do phát triển 

thành trung tâm và 

có 2 ngày khám, 

chữa bệnh vá phát 

thuốc tây y miễn 

phí.) 

Phòng Khám Bình 

Chánh, Sài Gòn 

(đang hoàn thiện hồ 

sơ theo yêu cầu của 

Sở Y Tế TPHCM 

Dự kiến 6 

ngày 

trong 

tuần từ 

7.30 am-

5.00 am 

100-

150/ngày 

7 thang 

thuốc cho 

mỗi bệnh 

nhân (số 

liệu từ Pk 

Thiện Lành 

cũ) 

6.000 (số liệu từ 

Pk Thiện Lành 

Sài Gòn kể từ 

ngày mở cửa cho 

đến ngày hết 

hoạt động-tháng 

04/2019) 

25.000 – 

35.000/năm 

Phòng Khám Đông 

Y Thiện Lành Tiền 

Giang 

Thứ 2,4 & 

6 

Hơn 

50/ngày 

Chưa xác 

định 

300/tháng 12 8.000 – 

12.000/năm 

Trung Tâm Đônng Y 

Thiện Lành Đồng 

Tháp 

 100-

200/ngày 

  25.000 -

35.000/năm 



Phòng Khám Đông 

Y Hòa Đức, Huế 

7 ngày 

trong 

tuần từ 

7.30 am – 

12 pm 

70/ngày Chưa xác 

định 

22.000/năm 22.000/năm 

Phòng Khám Đông 

Y Thiện Lành, Củ 

Chi, Sài Gòn 

     

Phòng Khám Đông 

Y Thiện Lành Quảng 

Ngãi 

     

Phòng Khám Đông 

Y Thiện Lành Kiên 

Giang 

     

Phòng khám và 

vườn thuốc nam từ 

thiện Hà Nội 

     

 

Những thành tựu trong năm hoạt động từ thiện của TỪ HOA-

CICG 

1. Lớp học tình thương Hòa Hảo  

Lớp học tình thương này không những là nơi dạy học cho vô số trẻ em di dân 

nghèo thất học trong 10 năm qua mà cũng là nơi chục người lớn mù chữ được 

dạy học chữ trong hơn 3 năm qua. Hơn năm ngoái, số tiền ủng hộ lớp học năm 

2019 của TỪ HÒA là 4800 AUDs và 10 triệu đồng (tổng là 90 triệu đồng) để 

trợ giúp anh Hùng, chị Chi và các Thầy Cô nơi đây duy trì lớp học tình thương 

cho các em có những hoàn cảnh khốn khó. Xin chân thành cảm ơn anh Hùng, 



chị Chi và quý Thầy Cô đã hết lòng mang con chữ và tình thương đến cho 

những trẻ em có những hoàn cảnh khó khăn, và cũng như sẵn sàng cưu mang 

những gia đình các em khi gặp những vấn đề bất hạnh trong cuốc sống. 

 

 

2. Phòng Chẩn Trị Đông Y Thiện Lành Vĩnh Long 

323 triệu đồng (không tính khoản bàn nghế) là tổng kinh phí xây dựng Phòng 

Khám Đông Y Thiện Lành từ thiện tại Bình Hòa Phước, Long Hồ, Vĩnh Long, 

được khai trương và chính thức đi vào hoạt đồng vào ngày 20/06/2019. Chi 

phí này vượt hơn 123 triệu đồng mức dự toán ban đầu chỉ khoảng 200 triệu 

đồng. Tuy nhiên, vô cùng xứng đáng vì thành quả hết sức tuyệt vời. Với sự 

nhập cuộc quyết liệt của anh Sáu Số, trưởng ban trị sự và quản lý phòng khám 

Thiện Lành cùng với anh chị em trong ban trị sự, Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ 

Truyền Thiện Lành từ thiện hoạt động một cách hiệu quả ngay từ đầu với số 

lượng bệnh nhân gần 100 lượt và sau ba tháng con số này tăng lên 200 và có 

khi hơn.  



Quả thực bất ngờ các loại tài sản như con người, đất đai, tài sản, mối quan 

hệ xã hội này dường như ‘bị’ lãng quên, và khi được kích hoạt tất cả đều trở 

nên nhịp nhàng, đồng điệu, tạo nên sức mạnh tuyệt diệu khiến tình thương lan 

tỏa cho rất nhiều người. Lúc đầu có 2- 3 lương y, nay Phòng khám có 7 lương y 

kinh nghiệm thường trực và 1 lương y không thường trực đứng đầu là Lương 

Y Cương với sự trợ giúp của Lương Y Hải, Chủ Tịch Hội Đông Y huyện Long Hồ, 

Vĩnh Long; 3-5 người tham gia hốt thuốc nam; các anh chị em chăm lo đời 

sống cho đội ngũ Thiện Lành. Từ trước cho đến khi có Phòng Khám, nơi đây 

chưa có đội tầm dược, nay anh em trong ban trị sự đã thành lập đội tầm dược 

10 người. Bà con Phật tử xung quang và cả những bệnh nhân và người nhà 

bệnh nhân cùng nhau tham gia mang cây thuốc nam mà Phòng Khám cần vv. 

Nguồn thuốc ở đây dồi dào, không sợ bị thiếu, anh Sáu Số hớn hỡ tâm sự cùng 

tôi. Một ngày số lượng ít nhất 600 thang thuốc và nhiều nhất hơn 1000 thang 

thuốc được gói bằng giấy, và cấp cho các bệnh nhân hoàn toàn miễn phí. 

Không những bệnh nhân trong tỉnh mà cả bệnh nhân ngoài tỉnh cũng tìm đến 

Phòng Khám Thiện Lành, như Đài Truyền Hình Hậu Giang đưa tin. Tổng kết 6 

tháng hoạt động, số lượt bệnh nhân khoảng 10.000 lượt bệnh nhân, và dự kiến 

số lượng trong năm 2020 sẽ có thể là 28.000-30.000/năm.   



 

3. Vườn Thuốc Nam và Phòng Khám Đông Y Hòa Đức, Huế 

Sau khi lắp đặt hệ thống tưới tiêu, hàng rào bảo vệ, chuẩn bị đất, làm luống, 

phân hữu cơ và cây giống,  vào ngày 01/06/2019 Vườn Thuốc Nam tại Huế đã 

đi vào hoạt động bằng lễ khánh thành và ra quân xuống giống. Vườn thuốc 

nam có diện tích 3500 m2 trong đó 1500 m2 mặt bằng dùng để trồng 400 cây 

đinh lăng và những cây thuốc quý khác, và 2000 m2 được trồng dưới tán lá 

lớn. Vườn thuốc này do thành viên TỪ HÒA ở Huế phát tâm để TỪ HÒA xây 

dựng cho Phòng Khám Đông Y Đức Hòa do sư cô Liên Mẫn, lương y chính của 

Phòng Khám quản lý và các Phật tử cùng nhau chăm sóc. Ngoài ra, TỪ HÒA có 

duyên lành hỗ trợ tiền kim châm cứu hàng tháng (1.5 triệu đồng) và cung cấp 

thuốc nam khi có yêu cầu cho Phòng Khám Hòa Đức này, góp phần chia sẻ khó 

khăn cho sư cô và các lương y của Phòng Khám. 



 

4. Hỗ trợ em Bình và những hoàn cảnh khốn khó 

Em Bình và 2 em bị nhiệm HIV từ cha mẹ, và không may em của Bình đã ra đi 

trong khi Bình đang ở giai đoạn cuối. Với sự trợ giúp của quý bạn hiền, TỪ 

HÒA-CICG đã lập quỹ hỗ trợ cho em Bình 45 triệu đồng (kể cả 100 AUDs hàng 

tháng mà một thành viên TỪ HÒA phát tâm ủng hộ). Hiện, sức khỏe của Bình 

khá hơn và mong rằng em Bình sẽ sống thanh thản trong tình yêu thương  của 

anh Hùng và chị Chi cùng với anh chị em TỪ HÒA trong những ngày còn lại của 

cuộc đời này. 

 



5. Trung Tâm Thừa Kế Ứng Dụng Y Học Cổ Truyền Thiện Lành, 

Quảng Trị 

Sự thành công ngoài sức mong đợi, không thể nghỉ bàn, chỉ sau một năm đi 

vào hoạt động. Sau khi xây dựng và đưa vào sử dụng vào ngày 17/11/2018, 

Thầy Liễu Bổn yêu cầu TỪ HÒA trợ giúp tiền lương cơ bản cho lương y trong 6 

tháng đầu hoạt động (mỗi tháng 8 triệu đồng). Thật sự TỪ HÒA rất khó khăn 

nhưng nhắm mắt làm liều vì có rất nhiều khoản chi tiêu cho các hoạt động từ 

thiện khác (nhất là Phòng Khám Thiện Lành Sài Gòn). Nhờ sự nhiệt tâm của 

Thầy Liễu Bổn,  THIỆN LÀNH nơi này đã chính thức trở thành trung tâm đông 

y từ thiện của tỉnh Quảng Trị vào ngày 17/11/2019, không những chữa bệnh 

tại chỗ mà còn tư vấn, khám bệnh lưu động cho bà con dân tộc vùng cao. 

Trung Tâm Đông Y Thiện Lành này gồm 3 phòng điều trị, 1 phòng vật lý trị liệu 

với trang thiết bị khá tốt, 1 phòng đông dược, 1 phòng sơ chẩn, 1 quầy bốc 

thuốc nam, 2 phòng bào chế tinh dầu và thuốc tể với trang thiết bị cần thiết 

(đã có 3 loại dầu Thiện Lành chính thức được công nhận cho sản xuất và lưu 

hành).  

 

Thầy Liễu Bổn, Giáo sư Ngưu và đội ngũ lương y Thiện Lành, Quảng Trị 



15 lương y Thiện Lành và các lương y trong Hội Đông Y tỉnh Thừa Thiên Huế 

và Quảng Trị dưới sự chỉ dẫn của Giáo Sư Ngưu, giảng viên trường Đại Học Y 

Dược Huế, Phó Chủ Tịch Hội Đông Y Tỉnh Thừa Thiên Huế. Mỗi cuối tuần 

Lương Y Ngưu không những tham gia khám, chữa bệnh mà nâng tầm kiến 

thức cho các Thầy thuốc Thiện Lành. 

Nhóm Tình Nguyện Viên của Câu Lạc Bộ Thiện Lành tham gia công tác từ thiện 

trong trung tâm và ngoài trung tâm. 

Kết nối nhiều tổ chức từ thiện, anh chị em Thiện Lành tham gia phát quà, phát 

xe lăn, khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho bà con dân tộc vùng cao trong 

năm 2019. 

Một nhà lưu trú bệnh 1 trệt 1 lầu (600 m2) đã lên thiết kế và sẽ xây dựng 

trong năm 2020 để cho bà con nghèo khó (dân tộc thiểu số).   

Dự kiến sẽ mở hai ngày trong tuần khám, chữa bệnh và phát thuốc tây y miễn 

phí.  

6. Vườn thuốc nam 2 hecta cho Trung Tâm Thiện Lành, Quảng Tri 

Với quyết tâm của anh chị em TỪ HÒA-CICG và Sư Liễu Bổn, hệ thống tưới tiêu 

và hàng rào bảo vệ đang được xây dựng với kinh phí 100 triệu đồng, trong khi 

đó Thầy chuẩn bị cây giống, phân hữu cơ và lực lượng tình nguyện ra quân 

xuống giống và chăm sóc vườn thuốc nam 2 hecta để Trung Tâm Thiện Lành 

có thể tự cung tự cấp những dược liệu chủ yếu, và sử dụng lâu dài. 



 

7. Xây Dựng Phòng Khám Đông Y Thiện Lành Tiền Giang 

Sau hơn hai tháng xây dựng  (với kinh phí rất tiết kiệm 180 triệu không tính 

bàn nghế sẵn có của TỪ HÒA), và xin giấy phép, Phòng Khám Đông Y Thiện 

Lành từ thiện Tiền Giang chính thức khai trương và đi vào hoạt động vào ngày 

03/12/2019. Những ngày đầu số lượng bệnh nhân dao động 20 – 30 

lượt/ngày, và nay số lượng hơn 50/ngày (Nguồn chú Tư Tây quản lý Phòng 

Khám Thiện Tiền Giang cung cấp). Phương thức hoạt động như Phòng Khám 

Thiện Lành Vĩnh Long. 

 



8. Quà tết yêu thương: 

Như những năm trước, quà tết yêu thương TỪ HÒA năm nay sẽ đến 100 hộ gia 

đình dân tộc Stieng nghèo khó ở ấp Bù Dinh, xã Thành An, huyện Quản Hớn, 

tỉnh Bình Phước. Để mang tình thương của quý bạn hiền đến đúng người, các 

thành viên TỪ HÒA thực hiện hai chuyến đi: Một lần đi tiền trạm và một lần 

làm việc với người địa phương và đến tận số hộ nghèo tìm hiểu và lên danh 

sách 100 hộ gia đình nghèo để được nhận quà tết yêu thương vào ngày 

12/01/2020. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng trong đó phần quà 350 ngàn 

đồng và phong bì lì xí 150 ngàn đồng. Tổng kinh phí là 50 triệu đồng.    

 

9. Phòng Khám Đông Y Thiện Lành, Bình Chánh, Sài Gòn 



Sau hơn 7 tháng hoạt động khá hiệu quả, Phòng Khám Thiện Lành Sài Gòn đã 

chữa lành nhiều ca bệnh nặng, mang niềm vui và nụ cười đến cho rất nhiều gia 

đình nghèo khó. Tuy nhiên, Phòng Khám buộc phải đóng cửa vào tháng 

4/2019 vì có kẻ không tốt lợi dụng. Chỗ Phòng Khám Thiện Lành mới tại Bình 

Chánh rất rộng rãi trên diện tích 3000 m2. Phòng Khám đã được chuẩn bị 

xong. Anh Tân và anh Hùng đã nhiều lần đích thân đến sở y tế TPHCM để hoàn 

thành hồ sơ xin giấy phép mở phòng khám từ thiện. Hầu như mọi việc gần như 

hoàn thiện. Hy vọng trong quý 1 năm 2020, phòng khám mở cửa chính thức 6 

ngày trong tuần từ 7.30 sáng– 5.00 chiều, mang niềm vui cho rất nhiều bà con 

nghèo khó ở khu dân cư nghèo khó ở Bình Chánh. 

 

10. Trung Tâm Đông Y Thiện Lành, Lai Vung Đồng Tháp 

Vào ngày 03/01/2020 lễ động thổ xây dựng Trung Tâm Đông Y Thiện Lành từ 

thiện trên diện tích gần 1000 m2 tại Lai Vung, Đồng Tháp. Trung Tâm Đông Y 

Thiện Lành từ thiện bao gồm những hạng mục chính sau: Phòng Khám Đông Y 

17 -20 giường bệnh (102,5 m2), Nhà chứa thuốc nam (72 m2) có gác, nhà và 



bếp ăn từ thiện, Nhà bào chế thuốc tể và tinh dầu, sân phơi thuốc nam (400 

m2).  

Một sự kết nối tuyệt vời của anh chị em TỪ HÒA-CICG tạo nên một bước ngoặc 

quan trọng, một sự thay đổi lớn trong mô hình phát triển các phòng khám và trung 

tâm đông y Thiện Lành từ thiện khắp các tỉnh thành trong nước. Tại sao thành lập 

trung tâm đông y Thiện Lành từ thiện ở Lai Dung, Đồng Tháp. 

 

 





 

1) Đội ngũ 70-80 người làm từ thiện tham gia tầm dược, trồng thuốc nam, thu 

hoạch và cắt thuốc, phơi thuốc, đóng bao sẵn sàng tham gia vào mô hình 

phát triển Thiện Lành. 

2) Đội ngũ hơn 20 người chuyên xây dựng nhà tiền chế từ thiện tham gia vào 

mô hình phát triển Thiện Lành (như đã từng tham gia ở Phòng Khám Thiện 

Lành ở Vĩnh Long. 

3) Nhóm anh em từ thiện Út Thông đã và đang trồng, chăm sóc những vườn 

thuốc nam từ thiện với tổng diện tích hơn 10 hecta đất (hoan hỷ cùng tham 

gia vào mô hình Thiện Lành). 
 

3) Đã sẵn có 2 giàn bào cắt thuốc công suất 5 tấn/ngày 
 

4) Có 3 lương y lão thành nổi tiếng trong vùng với 40-50 năm kinh nghiệm 

cùng với 3 kỹ thuật viên tham gia khám, chữa bệnh cho bà con tại Phòng 

Khám Thiện Lành khi đi vào hoạt động. Trong khi đó Lương y Võ Thị Lệ 

Tâm tình nguyện đứng tên xin giấy phép mở phòng khám, cũng tham gia 

chăm sóc bệnh nhân, và nhiều lương y khác… 

 

Nhưng rất khát khao có một phòng chẩn trị y học cổ truyền Thiện Lành, một kho 

chứa thuốc nam và một nơi để anh chị em tình nguyện câu hội cùng nhau làm việc 

thiện thế gian. 
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Trên hơn hết, để có nguồn thuốc nam dồi dào và dự trữ để phát triển chuổi hệ thống 

Thiện Lành, việc xây dựng “vựa thuốc nam” trong quy hoạch xây dựng Trung Tâm 

Đông y Thiện Lành từ thiện là vô cùng cần thiết hơn bao giờ hết, và Lai Dung Đồng 

Tháp đã đám ứng nhu cầu này. 

Duyên lành đã đến nhờ vào sự kết nối tuyệt vời của anh chị em TỪ HÒA, những tài 

sản sau đây góp phần giảm kinh phí xây dựng đến mức thấp nhất. 

Bên Út Thông (Đại diện anh chị em Lai Dung, Đồng Tháp) góp sức và tài vật như 
sau: 

1) Hiến cúng 1000 m2 để xây dựng trung tâm đông y Thiện Lành 
2) Đã bơm cát tạo mặt bằng với khối lượng 560 m3 
3) Đã xây gạch bao quanh diện tích của Trung Tâm 
4) 0.8 m3 đất sét đắp nền 
5) Toàn bộ gạch men lót nền 
6) Đã chuẩn bị sẵn 20.000 viên gạch xây tường 
7) Công xây dựng nhà tiền chế 
8) Những công lao động khác 
9) Sân phơi thuốc 
10) Xe cứu thương đã sẵn có để chuyển bệnh nhân đến bệnh viện hoặc tuyến 
trên 
11) Giấy phép xây dựng và mở phòng khám 
12) Quản lý và phát triển trung tâm 
13) Sẽ thành lập Hội Đông Y huyện Lai Vung tại đây 

 

11. Những Phòng Khám Đông Y Thiện Lành và vườn thuốc nam 

từ thiện trong năm 2020 

11.1 Phòng Khám Đông Y Thiện Lành từ thiện, Củ Chi, Sài Gòn.  

11.2 Phòng Khám Đông Y Thiện Lành Kiên Giang (quý 1) 

11.3 Phòng Khám Đông Y Thiện Lành, Quảng Ngãi  

11.4 Vườn Thuốc Nam Thiện Lành từ thiện Hà Nội (quý 1/2020), và 

phòng khám đông y trong năm 2020 

11.5 Phòng Khám đông y Thiện Lành Đà Nẵng 

12. Các dự án dành riêng cho các Phật tử (210 triệu- xem ấn bản 2019 

số 2 dành cho các Phật tử). 
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Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn vô cùng với mọi đóng góp của quý bạn hiền 

trong các dự án tình thương ý nghĩa của TỪ HÒA-CICG mang tình thương đến 

hàng vạn người khốn khó ở một số tỉnh thành của đất nước. 

Năm mới sắp cận kề, thay mặt TỪ HÒA-CICG, Tiến xin kính chúc quý bạn một 

Năm Mới Sức khoẻ, Thịnh Vượng và Hạnh phúc. 

Trong tâm từ 

Tiến Sỹ Tiến Đặng, Sáng lập viên TỪ HÒA 

(CICG: Compassionate Inclusive Connection Group) 

https://www.tuhoa-cicg.com 


