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Lời ngỏ 

Do tình hình khẩn cấp, Thông tin số này 
xin dành trọn cho các tin tức về bão lũ gậy 
thiệt hại lớn cho các HT. Hiện nay, các 
thành viên của UB YTXH TLH đang thăm 
viếng, tổ chức cứu trợ và lên kế hoạch hỗ 
trợ phục hồi sau bão lũ. Tin tức sẽ được 
cập nhận trên trang mạng của HTTLVN 
(MN) và trên các bản tin tiếp theo. 

UB YTXH-TLH 

Các tỉnh được đề cập trong số này (khoanh tròn) 

 
(Nguồn: vi.wikipedia.org) 

TIN TỨC (1)
 

Quảng Nam 

Bão lũ khẩn cấp tại Quảng Nam 

Vào ngày 19.9.2013, lần thứ 2 bão lũ đã tàn 
phá khu vực của HT Chúa tại A Chôm 2, 
Quảng Nam (lần đầu năm 2009 – TT-YTXH-

23(10/09). Khu vực này đã có 1 người chết. 

 
(Nguồn: maps.vietbando.com) 

UB YTXH - 20.9.2013 - Hồi 1 giờ sáng ngày 
19 tháng 9 năm 2013 vừa qua, một cơn lũ lớn 
chưa từng có đã quét qua khu vực của HT A 
Chôm 2, thuộc thôn A Chôm 2, xã Kà Dăng, H. 
Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. MSNC Nguyễn 
Thanh Hồng, quản nhiệm HT cho biết đã có 16 
ngôi nhà bị ngập sâu, có vài ngôi nhà ngập đến 6 
m nước, trôi vách, lở nền, mất sạch heo gà. Có 
hai ngôi nhà của người ngoại bị cuốn trôi, một 
người dân bị nước cuốn qua đời.Tạ ơn Chúa 
không có con cái Chúa nào bị thiệt hại tính 
mạng! 

Hiện tại, người dân nói chung và con cái 
Chúa HT A chôm 2 nói riêng gặp rất nhiều khó 
khăn: không có nước sạch để dùng vì hệ thống 
ống nước máy bị vùi lấp và cuốn trôi; nhà cửa 

                                                 
1 Chữ viết tắt trong số này: TL: Tin Lành; TLH: Tổng 

Liên Hội; UB: Ủy ban; YTXH: Y tế Xã hội;  MN: Miền 
Nam; HT: Hội Thánh; MS: Mục sư; MSNC: Mục sư 
Nhiệm chức; Tp: Thành phố. 

“Vua trả lời rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn 
mọn này của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy.”(Mat. 25:40) 

8 
là số con cái Chúa người 
H’Mông qua đời hay mất 
tích chỉ sau một cơn lũ 

quét  hôm 17.9.2013 36(09/13) (Löu haønh noäi boä) 

Thoâng tin 

Y Teá – Xaõ hoäi 
 

Thôn A Chôm 2 
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còn bùn lầy cao đến 20 phân. Nguy cơ dịch bệnh 
lan tràn sau lũ rất cao vì chỉ mới sau hai ngày mà 
mùi hôi thối của xác động vật cùng với hơi ẩm 
của bùn non bốc lên tỏa ra theo gió làm không 
khí ô nhiễm nặng, nhiều người đang mắc bệnh. 

Cơn lũ cũng lật đổ cây cầu treo cao gần 50 m 
so với mặt nước sông. Đây cũng chính là cây cầu 
duy nhất để con cái Chúa HT A chôm 2 qua lại 
thờ phượng Chúa. Cây cầu này đã từng bị lũ 
cuốn trôi năm 2008 và mãi đến năm ngoái mới 
được xây dựng lại. Các hình ảnh đính kèm do 
MSQN cung cấp. 

Còn nhiều nơi tại Đăk Lăk, Quảng Nam, 
Quảng Trị,… cũng bị thiệt hại nặng nề. 

UB YTXH TLH 

 

Chiếc cầu treo duy nhất đã bị cuốn trôi. Cây cầu 
này từng một lần bị cuốn trôi năm 2009, vừa 

được làm lại năm 2012. 

 

 

 

 

 
Nhà tín hữu Katu bị hư hại do lũ quét. 

(Hình ảnh và một số nội dung do MSNC Nguyễn Thanh 
Hồng, Quản nhiệm Chi Hội A Chôm 2 cung cấp) 

 

Đăk Lăk 

Cứu trợ tại Ea-Sup, Đăk Lăk 

Tại tỉnh Đăk Lăk cũng xảy ra lũ quét qua xã 
Chư K’Bang, huyện Ea Súp. Lũ đã cuốn trôi 
12 con cái Chúa người H’Mông của 4 gia 
đình thuộc Điểm Nhóm Thôn 15 đang trú 
đêm tại rẫy và chỉ có 4 người sống sót. HT 
Chúa tại đây đang trải qua một đại tang, 6 
người qua đời có vớt được thi thể, còn 2 
người đang mất tích. Đó là gia đình cả 2 vợ 
chồng Đào Văn Dinh và Hầu Thị Mỵ đều 
qua đời; gia đình anh Đào Văn Thanh, anh 
thoát chết nhưng chị (Lý Thị Dí) mất tích để 
lại 5 đứa con nhỏ ngày ngày ra bờ suối 
ngóng mẹ; anh Đào Văn Phương thoát chết 
nhưng vợ (Dương Thị Hoa) mất tích, vớt 
được thi thể con gái (Đào Thị Nhành). Gia 
đình anh Đào Văn Lý, vợ Đào Thị Thủy và 



TT-YTXH-36(09/13) 3/7 

2 con được cứu sống, còn anh cùng 2 con 
đều qua đời. Ngoài ra, nhiều hộ gia đình 
khác bị thiệt hại về hoa màu, tài sản. 

Xin tôi con Chúa các nơi cầu thay cho anh 
em chúng ta và có phương thế hỗ trợ. UB 
YTXH TLH đang cùng Ban Đại diện TL tỉnh 
tham gia cứu trợ. 

Dưới đây là tường trình của một thành viên 
UB YTXH đã cùng với Ban Đại diện TL tỉnh 
trực tiếp đến thăm và cứu trợ khẩn cấp. 

 
(Nguồn: maps.vietbando.com) 

Trận lũ kinh hoàng ngày 17.9.2013 đã gieo 
tang thương cho nhiều gia đình đồng bào dân tộc 
H’Mông tại xã Chư K’Bang, huyện Ea-Súp, tỉnh 
Đắk Lắk. Cho đến ngày 23.9.2013, trong số 12 
người bị lũ cuốn trôi khi đang đi làm rẫy có 4 
người trở về, 6 người qua đời đã tìm được xác, 
và 2 người còn  mất tích (có lẽ  bị  vùi sâu trong 
bùn chưa được tìm thấy). Tất cả họ đều là tín đồ 
TL thuộc điểm nhóm Thôn 13, xã Cư K’bang do 
thầy Truyền Đạo Lý Văn Mày đặc trách. Nguyên 
nhân của trận lũ được cho là do xả  lũ đập Ea 
Drăng nằm  ở huyện lân cận. 

Người H’Mông, Dao, Sán Chỉ và Nùng đã di 
cư vào Nam trong những năm 2007-2008 từ các 
tỉnh phía Bắc như Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang, 
Tuyên Quang, Bắc Cạn, …  Họ đến định cư tại 
huyện Ea-Súp, nơi được cho là bằng phẳng và 
đất đai phì nhiêu so với nơi quê hương miền núi 
mà họ đã sinh sống trước đây, mặc dù đây cũng 
là huyện biên giới giáp ranh với Campuchia và 
nằm cách thành phố Buôn Ma Thuột hơn 100km. 
Vì đất không còn nhiều nên họ phải đi khai phá 
đất trồng trọt ở rất xa làng của mình. Thường thì 
họ đi làm và ở lại từ 3 – 5 ngày mới về nhà một 
lần vì đường xa xôi phải đi bộ mất 3 tiếng đồng 
hồ. Gần nơi họ làm rẫy có dòng sông Ea H’Leo 
chảy qua, nơi đây dòng sông rẽ ra 2 bên để  lại 
một cù lao lớn nằm giữa sông. Các gia đình 
H’Mông dựa vào mấy gốc cây trên cù lao để làm 
những chòi nhỏ trú mưa nắng và ở  lại đêm tại 
đây. Hằng ngày họ đi từ bờ sông ra cù lao trên 
một cây to bắt ngang. 

Trong những ngày giữa tháng 9, trời mưa to 
và kéo dài nhiều ngày. Theo kinh nghiệm của họ 
trong vòng 4 năm qua từ khi sinh sống tại đây, 
nước sẽ không dâng lên nhanh chóng và chưa 
bao giờ có lũ.  

Lần này, các gia đình đã vào làm rẫy và ở lại 
chòi rẫy từ mấy ngày trước đó. Một số về nhóm 
với HT trong ngày Chúa nhật 15.9 và sáng thứ 2 
mới vào lại rẫy. Đêm Chúa Nhật đó, mưa đổ 
nhiều và kéo dài suốt đêm cho đến sáng 17.9 và 
họ bị nước cô lập giữa cù lao, không thể nào vào 
bờ được. Đến 10 giờ sáng, nước dâng lên nhanh 
chóng và sau đó cuốn trôi 2 căn chòi nằm cạnh 
nhau kéo theo 12 người. Chị Đào Thị Thủy là 
người biết bơi và may mắn bám được vào một 
gốc cây, trên lưng cõng đứa con gái nhỏ chưa 
đầy 2 tuổi. Đứa con gái lớn 16 tuổi của chị cũng 
bám theo mẹ. Ba mẹ con bám theo gốc cây trôi 
dạt theo dòng lũ. May mắn, gốc cây bị mắc vào 
một bụi tre và mắc luôn tại đó. Ba mẹ con chị 
bám trên gốc cây từ trưa hôm đó cho đến sáng 
hôm sau mới bơi được vào bờ, quần áo bị xé nát. 
Ba mẹ con tìm nơi tạm trú, ăn khoai củ cho đến 
hôm sau nữa mới được cứu về nhà. Một con cái 
Chúa khác là anh Đào Văn Thanh cũng biết bơi, 
anh bám được vào một gốc cây, nhìn thấy từng 
người một bị nước dòng cuốn lũ đi và nhấn chìm 
xuống đáy sông trong đó có cả vợ anh mà bất 
lực. Anh không thể làm gì được vì dòng nước 
chảy quá hung hãn mà anh cũng đã mệt lả người. 
Một lát sau, anh gắng bơi được qua bờ bên kia 
rồi nằm trên bờ cho đến sáng mới về được. Đó là 
4 người còn sống sót trở về làng. Người ta tìm 
được thi thể 6 người trên ngọn cây hoặc vùi dưới 
bùn, 2 người còn lại cho đến nay vẫn còn mất 
tích. 

Sáng ngày 23.9.2013,  Ủy Ban YTXH-TLH  
phối  hợp với Ban Đại Diện Tin  Lành tỉnh Đắk 
Lắk có chuyến viếng thăm các gia đình bị nạn. 
Đoạn đường chỉ hơn 100 km nhưng chúng tôi đã 
phải đi hơn 4 giờ đồng hồ vì có nhiều nơi bị lún 
sâu xe rất khó qua được. Chúng tôi đến thăm 
ngôi nhà thờ TL là điểm nhóm trong Thôn  15 
của người H’Mông. Đây là ngôi nhà mái tôn, 
vách ván, nền đất dài khoảng 30 m rộng khoảng 
10 m. Trong nhà thờ, chỗ ngồi để nhóm thờ 
phượng Chúa là những tấm ván dài kê làm ghế, 
ở giữa và phía sau có một số ghế nhựa để dễ 
dàng di chuyển hoặc  xếp gọn lại. Điểm nhóm có 
tất cả 222 gia đình gồm khoảng 1.432 người đến 
từ 4 thôn nằm gần nhau, thôn 13, 14, 15 và 16. 

Chư K’Bang 
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Điểm nhóm được chính thức thành lập năm 2010 
sau một thời gian nhóm tại nhà riêng. 

 
Điểm nhóm của người H’Mông tại thôn 15. 

Các tín hữu đã tụ tập tại điểm nhóm rất đông 
khi biết chúng tôi ghé thăm. Một điểm nhóm 
khác của người Dao ở thôn 16 cũng có đông tín 
hữu và cũng kéo đến đây để gặp chúng tôi. Đa số 
họ là các gia đình bị thiệt hại mùa màng do trận 
lũ vừa qua. 

MS Trưởng ban Đại diện và đại diện Ủy Ban 
YTXH-TLH có lời chào thăm, chia buồn cũng 
như động viên an ủi các gia đình bị thiệt hại do 
trận lũ vừa qua. Chúng tôi tìm hiểu nhanh và 
quyết định giúp đỡ 76 gia đình bị thiệt hại mỗi 
gia đình 1 triệu đồng, gồm 43 gia đình người 
H’Mông, 32 gia đình người Dao và 1 gia đình 
người Sán Chỉ. Ngoài ra chúng tôi cũng mang 
theo nhiều quần áo cũ, vật dụng và 1 tấn gạo để 
giúp cho các gia đình đang thiếu ăn. Con cái 
Chúa rất vui mừng vì thấy sự quan tâm của HT 

không chỉ các gia 
đình có người 
qua đời mà nhiều 
hộ nghèo bị thiệt 
hại mùa màng 
cũng được nhận 
sự trợ giúp.  

Sau khi thăm 
Điểm Nhóm, 
chúng tôi đến 
thăm các gia đình 
có người bị lũ 
cuốn trôi. Gia 
đình đầu tiên là 
hộ của anh Đào 
Văn Phương. 
Hôm đó anh 
không đi làm vì ở  
nhà lo cho 2 cháu 
nhỏ 11 và 7 tuổi. 

Vợ anh là chị Dương Thị Hoa và con là Đào Thị 
Nhình (8 tuổi) đã bị nước cuốn trôi. Anh nói 
“Vợ mất rồi giờ tôi cố gắng nuôi 2 con nhỏ. Tôi 
mất mát quá lớn, không chỉ vợ con mà còn cả 
cha mẹ  nữa”. Cháu 11 tuổi đã được đi học, còn 
cháu 7 tuổi thì vẫn chưa được đến trường mặc dù 
đã đến tuổi đi học. 

Bên kia đường là nhà cha mẹ ruột của anh 
Đào Văn Phương. Cha mẹ ruột của anh là ông 
Đào Văn Dinh và bà Hầu Thị Mỵ đang sống với 
gia đình người con trai nhỏ. Hôm đó chỉ có ông 
bà đi làm ở trong rẫy, vì không biết bơi nên đã bị 
lũ cuốn đi. Hai ông bà vừa được an táng vài hôm 
trước. Như vậy, cả gia đình anh Phương đã có 4 
người qua đời trong trận lũ vừa qua! Hai vợ 
chồng người con trai nhỏ nghẹn ngào không nói 
nên lời vì cả cha và mẹ ra đi là một sự mất mát 
quá lớn cho gia đình họ. 

Kế đến, chúng tôi ghé thăm gia đình anh Đào 
Văn Thanh, người biết bơi và sống sót trở về. 
Anh vừa kể cho chúng tôi nghe vừa khóc nức nở 
vì anh tận mắt nhìn thấy mọi  người trôi theo 
dòng nước mà bất lực, không thể làm gì được để 
cứu họ. Anh khẳng định vợ anh, chị Lý Thị Dĩ, 
đã qua đời mặc dù chưa tìm thấy thi thể, vì chính  
anh đã thấy chị bị cuốn vào trong dòng lũ. Anh 
chị có 5 người con, tất cả vẫn đang sống chung 
với anh chị và chưa ai lập gia đình. May mắn 
hôm đó chỉ có anh chị đi làm. Hôm chúng tôi 
đến thăm, hai con lớn của anh vẫn còn đang đi 
tìm mẹ tại nơi lũ cuốn. 

 
Gia đình anh Đào Văn Thanh, người 

còn sống sót trở về 

Chúng tôi đến thăm gia đình cuối cùng tại 
một thôn khác và cũng là gia đình chịu nhiều 
tang thương nhất. Đó là gia đình anh chị Đào 
Văn Lý – Đào Thị Thủy và 5 đứa con còn rất 
nhỏ. Căn nhà không có cửa và vách, trông như 
một túp lều tạm bợ. Hôm xảy ra sự việc chỉ có 
một cháu nhỏ ở nhà, còn lại cả 6 người đều vô 

Trao sự trợ giúp cho đại 
diện 43 gia đình người 

H’Mông (trên) và 32 gia 
đình người Dao (dưới). 
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rẫy. Vợ anh, một  con nhỏ gần 2 tuổi và cháu lớn 
16 tuổi còn sống sót trở về nhưng phải vào nằm 
bệnh viện. Cô con gái lớn 16 tuổi đã khỏe được 
về và đang ở nhà với một người em nhỏ. Người 
ta đã tìm được thi thể anh Lý và người con nhỏ 4 
tuổi và đã được an táng. Còn người con 7 tuổi 
nữa tên là Đào Thị Phương vẫn còn mất tích, 
chưa tìm thấy. Tôi hỏi vì sao các cháu không ở 
nhà mà gần cả nhà vào ở trong rẫy thì biết được 
vì nhà chật và cũng không có gì trong nhà để mà 
trông coi. Vả lại tất cả các cháu đều không có 
điều kiện để đến trường nên đành theo bố mẹ 
vào rẫy. 

  
Căn nhà dột nát, tứ bề trống trải của gia đình 7 
người của anh chị Đào Văn Lý và Đào Thị Thủy. 

Hai cha con đã qua đời, 1 còn mất tích. 

   
Cháu Mai, con anh chị Đào Văn Lý và Đào Thị 

Thủy nhận sự trợ giúp. 

Đến thăm 4 gia đình, chúng tôi thấy như 
chính mình trải qua một cú sốc. Mặc dù đã được 
yên ủi bởi HT và niềm hy vọng trong Chúa ở 
thiên đàng, nhưng sự ly biệt cũng vẫn đem lại sự 
buồn bã, nhất là những gia đình đã mất đến 2-3 
người cùng một lúc. Ủy Ban YTXH-TLH và 
Ban Đại diện TL của tỉnh đã quyết định giúp đỡ 
gia đình của mỗi người bị qua đời cũng như mất 
tích 5 triệu đồng/người. những người sống sót 
trở về 1 triệu đồng/người. Tổng số tiền HT Chúa 

đã giúp đỡ là 140 triệu đồng (Ủy ban YTXH 90 
triệu và các HT trong tỉnh 50 triệu đồng). Chúng 
tôi rất cảm động khi thấy các HT anh em người 
Ê-đê và Gia-rai đã vội quyên góp để giúp các gia 
đình bị nạn. Dọc đường đi, họ đã dừng xe chúng 
tôi lại và gửi các phong bì mà các Điểm nhóm đã 
quyên góp và chuẩn bị sẵn. Số tiền dù không lớn 
nhưng cũng nói lên tinh thần yêu thương đùm 
bọc lẫn nhau trong cơn hoạn nạn. Thầy Lý Văn 
Mày đã xúc động bày tỏ với chúng tôi, lần đầu 
tiên HT Chúa người H’Mông tại đây gặp hoạn 
nạn và mất mát quá lớn; và cũng là lần đầu tiên 
thầy cảm nhận được sự ấm áp và chia xẻ của HT, 
của anh em cùng niềm tin. Ủy Ban YTXH và 
Ban Đại diện đến không chỉ giúp các gia đình có 
người qua đời với sự thương xót nhất thời mà 
cũng quan tâm cả đến các gia đình tín hữu khác 
nữa bị thiệt hại mùa màng do lũ lụt gây ra. 

Suốt chuyến thăm, chúng tôi có dịp tìm hiểu 
các nhu cầu của cộng đồng và biết có rất nhiều 
em nhỏ chưa được đến trường. Đầu năm học, 
mỗi em phải đóng tiền học 400 – 500 ngàn đồng, 
các gia đình không có khả năng đóng một lúc 
cho 2 – 3 cháu nên đành cho các cháu ở nhà hết. 
Có một số cháu đang đi học nhưng không biết có 
tiếp tục học được không vì cho đến nay vẫn chưa 
có tiền đóng học phí. Thầy Lý Văn Mày cho biết 
nhiều gia đình có ý định quay trở về miền Bắc 
sinh sống vì ở đây dù có đất đai làm hoa màu 
nhưng tốn kém quá nhiều. Mọi thứ đều phải 
mua, ngay cả rau cũng không trồng được vì 
không có nước tưới. Gần đây chỗ của họ đã có 
lưới điện nhưng vẫn chưa có máy để bơm nước 
trồng trọt. Họ rất cần hạt giống để làm những 
vườn rau trong mùa vụ tới. 

Ủy ban YTXH rất mong HT và con cái Chúa 
các nơi quan tâm hỗ trợ các làng người H’Mông, 
Dao, Sán Chỉ. Không chỉ cứu trợ lúc hiểm nghèo 
hiện tại mà còn giúp anh em khắc phục những 
hậu quả của thiên tai hay cải thiện đời sống trong 
những tháng ngày sắp tới. Anh em chúng ta 
trong Chúa hiện đang rất cần vốn để phát triển 
chăn nuôi và trồng trọt, cần được trợ giúp đào 
giếng nước, mua máy bơm. Cần có cây và con 
giống để chăn nuôi. Rất nhiều cháu nhỏ đang rất 
cần tiền để đóng học phí và mua sách vở. Nếu 
không, chắc chắn các cháu sẽ thất học ngay từ 
tuổi nhỏ. Cũng cần nhiều sự giúp đỡ để các gia 
đình nghèo của anh chị em ở địa bàn này có thể 
xây dựng lại nhà cửa, không chỉ những căn nhà 
đã bị xiêu vẹo qua những trận mưa to gió lớn 
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vừa qua mà cả những căn nhà vốn quá thô sơ, 
rách nát. 

Kinh Thánh chép: “Những chi thể nào trong 
thân xem như yếu đuối hơn, lại là rất cần thiết. 
Những chi thể nào trong thân được nghĩ là kém 
tôn trọng, thì chúng ta càng phải tôn trọng hơn; 
những chi thể nào không đẹp, thì chúng ta càng 
phải trau giồi hơn; còn những chi thể nào đã 
đẹp rồi, thì không cần trau giồi. Nhưng Đức 
Chúa Trời đã sắp đặt thân thể như vậy, để chi 
thể nào kém quan trọng lại được tôn trọng hơn, 
hầu cho không có sự chia rẽ nào trong thân, 
nhưng các chi thể có cùng mối quan tâm cho 
nhau. Nếu một chi thể nào bị đau, thì tất cả đều 
cùng đau; nếu một chi thể nào được tôn trọng, 
thì tất cả đều cùng vui mừng.” 

Muốn thật hết lòng! 

Viết tại Đăk Lăk ngày 23.9.2013 
Một thành viên UB YTXH-TLH 

Dự trù kinh phí 

UB YTXH dự trù kinh phí cho việc hỗ trợ 
con cái Chúa và đồng bào tại khu vực Chư 
K’Bang như sau: 

- Giếng: 5 – 25 triệu đồng/giếng (250 – 1,250 
USD), tùy địa chất và là giếng đào hay khoan. 

- Xây nhà: 30 triệu đồng/căn (1,500 USD). 
- Sửa nhà: 10 triệu đồng/căn (500 USD). 
- Học bổng: 1 triệu đồng/em/năm (50 USD). 
- Hạt giống: 200.000 đồng/gia đình (10 USD) 
- Máy bơm nước: 4 triệu đồng (200 USD). 
- Bồn chứa nước mưa: 3 triệu đồng/bồn (150 

USD). 
- Tủ thuốc: 7 triệu đồng/tủ (350 USD) 

UB YTXH-TLH ước mong nhận được sự hỗ 
trợ của tôi con Chúa các nơi, hoặc toàn phần, 
hoặc một phần của dự án. 

Để trao đổi thông tin xin gửi thư về Văn 
phòng Ủy ban Y tế - Xã hội Tổng Liên Hội. Để hỗ 
trợ tài chánh cho các dự án đã nêu xin gửi về Hội 
Thánh Tin Lành Việt Nam (MN) theo địa chỉ liên 
hệ ở cuối bản tin này. 

UB YTXH-TLH 

THAM KHẢO 

Huyện Đông Giang - Tỉnh Quảng Nam 

Địa lý: Đông Giang là huyện miền núi của 
tỉnh Quảng Nam nằm cách trung tâm của tỉnh về 
phía Tây Nam là thành phố Tam Kỳ 145 km. 
Trung tâm huyện là thị trấn Prao. 

Dân cư: Dân số 23.157 người, trong đó người 
Katu 16.957 người (73,23%), người Kinh 6.200 
người (26,77%). 

Kà Dăng là một xã thuộc huyện Đông Giang, 
có dân số năm 2009 là 1342 người, mật độ dân 
số: 18 người/km². 

Địa hình: Hầu hết là núi cao, độ dốc lớn và bị 
các sông lớn chia cắt thành nhiều vùng. 

Thổ nhưỡng: Chủ yếu là đất đỏ vàng. Đa dạng 
về khoáng sản và rừng. 

Thủy văn: Đông Giang có hệ thống sông lớn: 
sông Vàng, sông A Vương, sông Kôn, sông 
Bung và hệ thống  khe, suối chằng chịt ở hầu hết 
các xã, thôn của huyện. 

Thời tiết khí hậu: Đông Giang thuộc khu vực 
nhiệt đới ẩm, gió mùa, phía Đông dãy Trường 
Sơn. Có hai mùa rõ rệt: Mùa mưa (tháng 9 – 2, 
có gió mùa Đông Bắc tạo ra 3 tiểu vùng khí hậu 
khác nhau: vùng Đông, Trung và Tây) và mùa 
khô (tháng 3 – 8). Do ảnh hưởng của không khí 
lạnh từ vùng núi Bạch Mã và núi Bà Nà nên thời 
tiết thường rét lạnh kéo dài. Nhiệt độ trung bình 
23,50C. Độ ẩm trung bình hằng năm 86,5%. 

Giao thông: 11/11 xã và 90/95 thôn đã có 
đường xe hơi đến tận nơi. 

Kinh tế:  Thu nhập bình quân đầu người: 7,6 
triệu đồng/năm. Người dân sinh sống chủ yếu 
bằng nghề làm rẫy. 

(Nguồn: www.donggiang.gov.vn; www.qrt.vn) 

 
(Nguồn: Nxb Bản đồ) 

 

Huyện Ea Súp - Tỉnh Đăk Lăk 

Địa lý: Ea Súp là một huyện của tỉnh Đăk 
Lăk, nằm sát biên giới Campuchia, cách thành 
phố Buôn Ma Thuột 85 km về phía Tây Bắc. 
Huyện thuộc vùng sâu, vùng xa, dân cư thưa 
thớt. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Huy%E1%BB%87n
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%AFk_L%E1%BA%AFk
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%AFk_L%E1%BA%AFk
http://vi.wikipedia.org/wiki/Bu%C3%B4n_Ma_Thu%E1%BB%99t
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Dân cư (2010): toàn huyện có 64.430 người 
(37.430 lao động, hầu hết chưa qua đào tạo, nhất 
là dân tộc thiểu số, trình độ văn hóa rất thấp). Có 
17 sắc tộc anh em chung sống. Dân cư của 
huyện chủ yếu là đồng bào dân tộc bản địa, đến 
năm 1980 huyện tổ chức đón dân kinh tế mới 
ngoài tỉnh (Quảng Nam - Đà Nẵng và Thái Bình) 
vào. Giai đoạn này đã bắt đầu xuất hiện dân di 
cư tự do từ các tỉnh phía Bắc vào (H’Mông, Dao, 
Sán Chỉ, Tày,…). Ban đầu, vì sợ chính quyền 
phát hiện nên họ sống chủ yếu ở rải rác trong 
rừng và các khu vực xa khu dân cư tập trung. Về 
sau được chính quyền quan tâm thiết lập hệ 
thống quản lý hành chánh. 

Riêng xã Cư K’Bang có 1.858 cư dân 
(2009), mật độ dân số 23 người/km2. 

Địa hình: tương đối bằng phẳng (độ cao trung 
bình khoảng 200m so với mặt nước biển). 

Thổ nhưỡng: chủ yếu được hình thành trên đá 
phiến sét, đá cát kết và đá Granít. Vì hầu hết là 
đất pha cát, tỷ lệ sét cao, hàm lượng chất hữu cơ 
thấp, độ phì thấp, nên mùa khô nắng gió thường 
bị chặt cứng làm cho khô hạn; còn mùa mưa lại 
lầy lún ngập úng, lũ lụt. Mùa khô, nếu đủ nước 
tưới hàm lượng mùn và các chất hữu cơ tăng, 
năng suất cây trồng, nhất là lúa nước tăng nhanh, 
nhiều tiềm năng sản xuất nông nghiệp và chăn 
nuôi gia súc.  

Thủy văn: Nước mặt chủ yếu là sông suối và 
hồ đập. Sông suối mật độ thưa và hầu hết có lưu 
lượng khá cao vào mùa mưa, cạn kiệt vào mùa 
khô. 

Thời tiết-khí hậu: Huyện Ea Súp nằm trong 
vùng nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ cao đều và 
nóng (trung bình 24 – 28oC, trung bình cao nhất 
34oC, trung bình thấp nhất 19oC). Lượng mưa 
trung bình 1.400 – 1500 mm. Khí hậu thời tiết có 
đặc tính chung của Tây nguyên, chia làm 2 mùa 
rõ rệt: mùa mưa (tháng 4 – 10) và mùa khô nhiều 
gió mạnh (tháng 11 - tháng 3). 

Giao thông: 500 km đường các loại nhưng vì 
không đủ nguồn vốn nên không được bảo dưỡng 
thường xuyên, hầu hết cầu cống chỉ xây tạm, về 
mùa mưa đường đi đến các xã vùng sâu vùng xa 
bị lầy lội nhiều đoạn bị ngập, đi lại khó khăn, 
nhất là ven sông suối ngập sâu không đi được. 

Kinh tế (2010): Thu nhập trung bình mỗi 
năm: 5,7 triệu đồng/người, lương thực: 1.355 kg/ 
người. Người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề 
trồng trọt (lúa, bắp, đậu, rau màu,...) và chăn 

nuôi (trâu, bò, heo, gia cầm,...). Đời sống người 
dân còn rất nhiều khó khăn. 
 (Nguồn:  thongtinkhcndaklak.vn/easup; vi.wikipedia.org) 

 
(Nguồn: Nxb Bản đồ) 

 
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

(Địa chỉ mới kể từ 01.2013) 

Văn phòng Ủy ban Y tế - Xã hội Tổng Liên Hội 

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam)-Cơ sở II 
633, đường 3/2, Phường 8, Quận 10, Tp. HCM, VN 

Tel: 84.8.3957 5253, Fax: 84.8.3837 3180 
Website: hoithanhtinlanhvietnam.org/ubytxh/ 

Email: somedco@gmail.com 

Tài chánh ủng hộ các dự án từ thiện xin gửi về: 

HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM (MN) 
Số tài khoản: 007 100 495 4044 (bằng VND) 

hoặc:  007 137 495 4128 (bằng ngoại tệ) 
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 

Chi nhánh TP.HCM 
132 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam. 

(Xin vui lòng ghi cụ thể tên dự án muốn ủng hộ) 

--//-- 
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