Nhng nm qua, công tác chm lo, giúp và h tr nn nhân cht c da cam luôn c các cp, các
ngành Liên Chiu c bit quan tâm nhm góp phn chung tay xoa du ni au da cam. Theo bà
Hunh Th Kim Hu, Ch tch Hi nn nhân cht c da cam qun Liên Chiu, gia ình các nn nhân
da cam phn ln rt khó khn, nhiu trng hp thuc din nhng ngi kh nht và nghèo nht trong
nhng ngi nghèo trên a bàn qun.
Nh trng hp ca em Trnh Bo Phúc, con trai ca v chng anh Trnh Xuân Bình và Phm Th
Lành (trú ti t 35, Quang Thành 4B) b nhim cht c da cam t lúc s sinh. Nuôi con ch mong
con ln, nhng em không ln ni mà ngày mt teo dn i trong ni au ca rut gan ca b m, anh ch.
Vì th trng quá yu, nên dù ã 8 tui, em vn ch ung sa duy trì s sng. T khi sinh ra n nay, em
Phúc rt ít ng. Ngày nào ng nhiu nht cng ch 2-3 ting, có ngày không ng, ch bt bng trên
tay. V chng ch phi thay phiên nhau b con c êm, có êm ch Lành thc trng nhng chng ng
mai còn có sc i làm. Trc ây, v chng ch và 3 a con thuê tr sng tm b qua ngày. Bit c hoàn
cnh khó khn, Công ty anh Bình ã cp mt cn nhà tp th cho gia ình gim bt tin tr và có ch
kiên c hn. Dù vy, cuc sng vn còn bp bênh. Do ó, s quan tâm, s chia ca các Qun hi, các
mnh thng quân… có ý ngha rt quan trng i vi gia ình. ó không ch là s h tr v vt cht mà còn
là ch da tinh thn v chng anh ch tip tc vng tin chèo chng chm lo cho gia ình.
Hay nh trng hp ca em Phm H Bo Trâm (sinh nm 1993, trú t 62, phng Hòa Minh, Liên
Chiu, à Nng), lúc sinh ra không có c ôi chân lành ln, th trng yu… T lúc còn là bào thai
trong bng, bác s ã khuyên ch Thy (m Trâm) không nên gi li nhng ch không n. Sau bao
ngày la chn, ch i… cui cùng Trâm cng chào i cùng ch gái song sinh. Tht may mn vì
song sinh khác trng nên ch gái Trâm c sinh ra khe mnh bình thng. Còn Trâm, bác s bo
em b nh hng cht c iôxin: chân di b teo, phn khp u gi không dui thng c do tha da, thiu
gân… Dù ã chun b tinh thn trc nhng c gia ình vn không khi bàng hoàng. Chng th làm gì
khác ngoài vic bù p tht nhiu yêu thng cho Trâm. Sau hn 2 nm kiên trì, cui cùng Trâm ã
có th chp chng i bng u gi. Hnh phúc v òa, dù rng có nhng lúc, 2 u gi em ng, rm máu.
Mc dù không c nh bn bè trang la, nhng Trâm không thích hc trng chuyên bit mà vn theo
hc các trng bình thng. 9 nm theo hc là 9 nm m Trâm a ón, cõng Trâm qua các bc cu
thang n lp. Dù thit thòi so vi chúng bn, nhng Trâm rt sáng d, thông minh và chu khó; sut
9 nm lin, Trâm luôn t danh hiu hc sinh gii, luôn nng n trong các hot ng vn ngh, ngoi
khóa… c thy cô, bn bè thng yêu, quí mn và cm phc.

Em Phm H Bo Trâm gi u cho khách
Sau khi hc ht lp 9, tình trng sc khe không cho phép, Trâm phi gác li c m làm giáo viên
ca mình. T ó, có lúc Trâm ã ri vào trng thái tic nui, ht hng và mt phng hng nhng cng t s
ng viên ca gia ình, ca mi ngi và hn ht là t chính ngh lc phi thng ca mình, Trâm ã vt qua.
Ngày em m li xin i làm thuê tim tóc, c nhà git mình và kiên quyt phn i. Nhng ri không th
khut phc c Trâm, ch Thy li dn con n tim tóc em thc hin khát vng tr thành ngi có ích. Bui
u loay hoay, lúc va chân gh, lúc làm du, lúc sn loang ra c bàn tay khách… y vy mà,
Trâm ã vt qua và làm thuê ròng rã sut 8 nm tri. Cho n hôm nay, Trâm ã ng vng vi tay
ngh thành tho, tr thành ch tim tóc ca riêng mình.
Nhiu, và còn rt nhiu hoàn cnh khó khn nh em Phúc, em Trâm. Ln có, nh có, h u có
chung 1 ni au mang tên da cam. Dù vy, sc sng, ngh lc vn lên trong mi ngi luôn y p, h
luôn c gng vt lên s phn sng p, sng có ích cho cng ng.

Trao quà cho các nn nhân cht c da cam nhân k nim 58 nm ngày nn nhân cht c da
cam/dioxin (10/8/1961- 10/8/2019)
ng hành chia s ni au cng nh nâng cánh c m cùng các nn nhân, nhng nm qua, Hi nn
nhân cht c da cam/dioxin qun Liên Chiu luôn y mnh công tác vn ng các nhà ho tâm, các
mnh thng quân h tr kinh phí, quà tng, lng thc, thc phm giúp các h gia ình. T u nm 2019
n nay, qun Hi ã vn ng trên 200 triu ng thc hin công tác chm sóc, giúp nn nhân da
cam/dioxin. Qua ó, Hi ã trao trên 500 sut quà, 2 xe bi não cho các nn nhân có hoàn cnh
khó khn trên a bàn. Nhng món quà tuy có giá tr vt cht không ln nhng phn nào ã góp phn
xoa du ni au, tip thêm nim tin, ngh lc h vn lên trong cuc sng.

Kim Hiu.

