Rev. Raphael Trần Xuân Nhàn
GIÁO PHẬN VINH - CỘNG Đ0ÀN KIM ÂN.
 : 0913092476
Email: rapxuannhan@gmail.com
Vinh 28/2/2020.
Kính thưa các Dr. Việt, chị Kim Hà! các Ân Nhân kính mến.
Trước tiên chúng tôi kính gửi đến quý vị Ân Nhân, lời chào thân ái trong Chúa Kitô.
Tôi là linh muc Raphael Trần Xuân Nhàn, sau khi bị tai biến, đức Giám Mục cho về nghỉ
dưỡng bệnh tại cộng đoàn Kim Ân, chưa có nhà ở hẳn hoi, một phần vì cộng đoàn nghèo, một
phần vì đất nhiễm mặn mà dân chúng hầu hết làm nông nghiệp, lại là vùng truyền giáo. Chúng
tôi rất muốn quý vị giúp đỡ cho một nhà máy lọc nước. để đời sống tôi và dân chúng đỡ khổ
hơn, chương trình nay mang lại hiệu quả tốt cho công cuộc truyền giáo vì cả lương dân vùng
này cũng đươc hưởng.
Hoàn cảnh dân chúng rất cùng cực, một phần bệnh tật vì đời sống quá thấp, một phần các em
không có tiền phải bỏ học vì nghèo, việc giữ đạo cũng trở nên bấp bênh.
Vậy chúng tôi dám mạo muội xin Ân Nhân. các nhà hảo tâm bớt chút ăn tiêu trong mùa chay
giúp đỡ, để giúp linh mục già và dân chúng nâng cao đời sống và loại trừ các bệnh tật, tiết
kiệm được tiền đi bệnh viện. Hiện tại chúng tôi đề nghị các hộ dân đóng góp để xây dựng nhà
máy lọc nước, nhưng nguồn kinh phí của các hộ gia đình thu nhập quá thấp, chúng tôi xin Quý
vị thương hỗ trợ một nửa, phần còn lại dân đóng góp, nếu thực hiện được sẽ mang lại hiệu
quả cao cho dân chúng trong vùng, trước hết là tránh được mầm mống bệnh tật, như ung thư,
siêu vi gan C, tai biến v.v... thứ đến sức khoẻ của mọi người, và nói chung vệ sinh môi trường
sẽ tốt hơn.
Nhà máy loc nước : 188.800.000 VND
Dân đóng góp
: 88.800.000 VND
Xin trợ giúp
: 100.000.000 VNĐ
Trong lúc chờ đợi kết quả, chúng con hết lòng cảm ơn và kính chúc Quý Vị dồi dào sức khoẻ
và và một mùa chay thánh thiện.
Nay kính đơn,
Kim Ân, ngày 28-02-2020
Thay mặt HĐMV- GX
Linh mục quản xứ
Chịu trách nhiệm dự án

Gioan Bap. Lương Văn Nhường
Rev. Raphael Trần Xuân Nhàn
Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn.
Nhà thờ Kim Ân, xã Nghi Ân, tp. Vinh, Tinh Nghệ An, Việt Nam.
Điện thoại: (011 84) 913 092 476
Email: rapxuannhan@gmail.com
CMNN số 186539223
Stk: 010.100 00.17884
Swift code :BFTVVNVX 010. VIETCOMBANK.
Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam.

BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ
MÁY SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT
CÔNG SUẤT 2000L/H

TẠI CỘNG ĐOÀN KIM ÂN
STT TÊN THIẾT BỊ. XUẤT XỨ
01
+ Cột lọc thô. Kích thước: 1800 X
450,Vật liệu: INOX 304
02
+ Cột than họat tính,Kích thước:
1800 X 450,Vật liệu: INOX 304
03
+Cột trao đổi ion,Kích thước: 1800 X
450,Vật liệu: INOX 304
04
+Cột khử hóa chất và kim lọai
Kích thươc: 1800 X 450
Vật liệu: INOX 304
05
+Khung đỡ
hệ thống- Kích
thước:HT, Vật liệu: INOX 304
06
+Bơm cao áp
Công suất 01HP (Japan)
07
+Màng lọc R.O, Xuất xứ: MỸ
08
+Vỏ lọc R.O, Vật liệu : INOX 304

Đ.V.T
Cột

S. L
01

ĐƠN GIÁ
2.950.000

T.TIỀN
5.950.000

Cột

01

2.950.000

5.950.000

Cột

01

2.950.000

5.950.000

Cột

01

2.950.000

5.950.000

H.T

01

1.000.000

3.000.000

Cái

01

3.500.000

7.500.000

Cái
Cái

08
08

5.200.000
2.200.000

65.600.000
33.600.000

09

+Hệ thống khung R.O
Vật liệu: INOX 304

H.T

01

700.000

10

+Bơm trục đứng R.O,
Công suất: 3HP, Xuất xứ: ITALY

Cái

01

18.000.000

28.000.000

11

+Ly nguồn
Kích thước: 20 INCH
Xuất xứ: THAILAN
+Lõi nguồn
Kích thước: 20 INCH
Xuất xư: USA
+Bình lọc tinh
Kích thước:
Vật liệu: INOX 304

Cái

01

1.650.000

2.650.000

Cái

01

450.000

Cái

02

2.100.000

6.200.000

+ĐÈN U.V
Cái
Công suất 2000L/H
Xuaát xöù: canada
+Tòan bộ thiết bị điện cho hệ thống
vật liệu : cadivi : viet nam
H.T

01

8.300.000

8.300.000

5.500.000

5.500.000

Tổng cộng

188.800.000

12

13

15
17

3.700.000

950.000
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