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CÂU CHUYỆN CỦA EM LÂM PHONG
Thời điểm hoàn tất GKS: T1/2020

Mẹ bỏ rơi từ khi mới sinh ra, Phong lớn lên trong tình yêu thương của ông bà 
Ngoại.

Ngày bỏ đi, mẹ Phong không để lại gì cho em, dù chỉ là một cái tên. Tần tảo sớm 
hôm, ông bà Phong phải bươn chải làm không biết bao nhiêu nghề để đủ miếng 
ăn, cái mặc cho cả ba con người & nhất là Phong - đứa trẻ bé bỏng vẫn còn khát 
sữa mẹ.

Phong lớn lên trong tình yêu thương của ông & bà, có đôi lúc, thấy gia cảnh quá 
khó khăn, nhiều người ngỏ ý muốn xin Phong về nuôi, nhưng ông bà ngoại nhất 
quyết gồng gánh nuôi cháu nên người.

Người ta thấy vóc dáng tròn trĩnh của Phong, thoạt nghĩ Phong là một em bé sống 
trong sung túc. Thế nhưng, bởi lẽ khác bao đứa trẻ xung quanh, Phong không 
được chạy nhảy, vui chơi & vận động như bất cứ bạn nhỏ hiếu động nào bằng tuổi 
em. Sống trong một căn gác trọ chật hẹp chưa đến 6m2, tất cả chỉ được ngăn cách 
với bên ngoài bởi một miếng phênh gỗ mong manh. Ông bà Ngoại của Phong 
trước đây làm nghề bóc tỏi thuê, lại lớn tuổi, để vừa trông cháu an toàn, vừa kiếm 
miếng ăn...Ông bà Phong đành để em ở trong chính căn hòng ấy. Suốt ngày, 
Phong chỉ quanh quẩn trong gian trọ chật hẹp ấy, trở thành người bầu bạn cùng 
ông ngoại, bà ngoại. Em không biết cảm giác được vui chơi là gì, nơi xa nhất mà 
Phong từng được đến là chiếc cầu kênh gần nhà. Thử hỏi, nếu không được đến 
trường, lẽ nào cả tuổi thơ của Phong chỉ xoay quanh căn gác trọ ọp ẹp ấy?

Dịch Covid, ông bà của Phong rơi vào cảnh thất nghiệp, thấy hoàn cảnh khó khăn, có 
người giới thiệu cho ông bà nghề dán giấy hàng mã thuê



Và giấc mơ đến trường làm thế nào có thể thành sự thật, khi ông bà đã bao nhiêu 
năm bôn ba làm giấy khai sinh cho em mà vẫn “lực bất tòng tâm”?
Hơn 6 tuổi đầu, Phong vẫn chưa có giấy khai sinh.
Không được đi học, không được đến trường, không biết thế giới bên ngoài màu 
nhiệm & tuyệt vời ra sao. Thế nhưng, ở Phong luôn ánh lên nụ cười của sự lạc quan & 
niềm mong muốn được đi học. 

Khi được tặng một tấm bảng trắng & cây bút, Phong vui lắm. Em nghệch ngoạc đặt 
tay lên bảng viết những phép tính mà em biết. Tất thảy chúng tôi đều âm thầm ray 
rứt : “Sẽ đáng tiếc ra sao, nếu một đứa trẻ giàu niềm tin & lòng hiếu học như thế 
không được đến trường?”

Cuối năm 2019, hành trình khởi đầu ước mơ của Phong bắt đầu được phát hoạ những 
nét đầu tiên. Gia đình Phong được kết nối với cô Dung - một thành viên của Nhóm 
Trang mới cuộc đời. Để từ mối duyên đó, câu chuyện của Phong được Dự án “Trang 
mới cuộc đời" & Luật sư Huỳnh Tấn Đạt tiếp nhận và hỗ trợ.

Ròng rã bao nhiêu năm tháng qua, cuối cùng ông bà Ngoại Phong cũng được cầm 
trên tay tấm giấy khai sinh của em. Bà Ngoại nghẹn ngào :”Từ ngày có giấy khai sinh, 
cô mừng quá trời mừng luôn. Mừng mà không thể nào tả hết được".

Phong hào hứng viết ra những con số và phép tính đầu tiên



Hơn ai hết, là những người đồng hành cùng Dự án, chúng tôi thấu hiểu được niềm 
hạnh phúc của những người cha, người mẹ, người ông, người bà & những ai đã chinh 
qua những ngày tháng long đong đi tìm cho đứa trẻ của mình một danh phận chính 
thức giữa cuộc đời này.
Chúng tôi không dám nói rằng, tấm giấy khai sinh là TẤT CẢ những gì một đứa trẻ cần 
có.
Nhưng, điều mà chúng ta phải thừa nhận :

Giấy khai sinh là tấm giấy KHỞI ĐẦU hành trình 
cuộc đời đúng nghĩa của một con người

Lâm Phong và bà ngoại



Câu chuyên điển hình - Ngô Hoàng Thuý Vy 
Thời điểm hoàn tất giấy khai sinh: Tháng 10/2019 

 Ngô Hoàng Thuý Vy  – một trong những em nhỏ được hỗ trợ làm giấy Khai sinh 
thành công từ Dự án Trang Mới Cuộc Đời. Cũng như câu chuyện của hàng trăm em 
nhỏ khác mà Dự án Trang mới cuộc đời từng tiếp cận. 

 Vừa sinh ra, mẹ đã bỏ đi, không kịp làm giấy khai sinh - Thuý Vy lớn lên cùng ba và 
bà nội. Cuộc sống vất vả tại mảnh đất Sài Gòn, mỗi ngày ba của Thuý Vy lại rong ruổi 
trên chiếc xe Dream cà tàng của mình. Với hộp dụng cụ sửa xe cũ kĩ đã trở thành thứ 
đồ nghề duy nhất để nuôi sống cả gia đình. Ba của em làm nghề sửa xe dạo, ai có xe 
hỏng hóc giữa đường thì gọi. Cha Thuý Vy cũng từng cố gắng làm giấy khai sinh cho 
con, nhưng thiếu những giấy tờ cần thiết, không chứng minh được mối quan hệ 
ruột thịt với chính con gái mình khi mẹ đã bỏ đi, lại không thể đủ tiền làm xét 
nghiệm ADN, cũng không biết các cách chứng minh nhân thân nào khác, việc làm 
giấy khai sinh của Thuý Vy cứ lui lại, lui lại. Cuộc sống mưu sinh với mức thu nhập 
bấp bênh đã khiến gia đình em trở nên khốn cùng mỗi khi đứa trẻ con ốm đau bất 
chợt mà không có Thẻ bảo hiểm y tế.  

Cuộc sống vất vả tại mảnh đất Sài Gòn, mỗi ngày ba của Thúy Vy lại rong ruổi trên chiếc xe 
Dream cà tàng của mình



Đỉnh điểm là khi tháng 10/2019, Thuý Vy đang chạy chơi trước ngõ nhà thì bị một 
chiếc xe máy va phải rồi bỏ chạy mất. Cú va chạm mạnh khiến một đứa trẻ 5 tuổi bị 
chấn thương nghiêm trọng xương cánh tay trái và bả vai. Vì không có giấy khai sinh 
nên chưa thể làm thẻ bảo hiểm và được hỗ trợ chi trả chi phí chữa bệnh, cha & bà 
nội Thuý Vy phải đi cầu cứu khắp nơi để tìm kiếm sự trợ giúp. 

May mắn thay, thời gian trước đó ba của Thuý Vy đã nộp hồ sơ xin làm giấy khai 
sinh cho em tại Trung Tâm Trợ Giúp Pháp Lý HCM theo sự chỉ dẫn của người chủ trọ 
nơi gia đình Vy đang ở– và được Trung tâm liên hệ với Dự án Trang mới cuộc đời để 
được hỗ trợ. Ngay thời điểm khó khăn nhất, anh Vũ – ba của Vy đã gọi điện nhờ đến 
sự hỗ trợ của Luật sư Huỳnh Tấn Đạt – PGĐ Trung tâm Trợ giúp Pháp Lý TP Hồ Chí 
Minh, thành viên nhóm Trang mới cuộc đời. Nhận được tin, Luật sư Đạt đã lập tức 
đến Bệnh viện và quyết định đẩy nhanh việc làm giấy Khai sinh bằng cách để anh 
Vũ và bé Thuý Vy thực hiện xét nghiệm ADN, mọi chi phí do Trang mới cuộc đời hỗ 
trợ. Ngay sau khi có giấy Khai sinh & Thẻ bảo hiểm Y tế, chi phí khám chữa bệnh của 
gia đình Thuý Vy đã nhẹ gánh đi phần nào. Bà Thuý Vy cũng rất vui mừng rớt nước 
mắt “Có giấy khai sinh rồi, năm sau Thuý Vy có thể đi học”



Thuý Vy chỉ là một trong rất nhiều em nhỏ được làm giấy khai sinh trong suốt 
hành trình Trang mới cuộc đời. Còn rất nhiều em nhỏ đến tuổi đi học nhưng vẫn 
không thể đến trường chỉ vì thiếu giấy Khai sinh, điều đó cũng đồng nghĩa rằng 
cánh cửa đến tương lai của các em đang ngày càng đóng hẹp lại một chút. Trang 
mới cuộc đời mong muốn được trao cho các em cơ hội được định danh, không 
còn vô hình trong xã hội, được hưởng quyền có giấy khai sinh và hưởng các 
quyền lợi khác được quy định trong pháp luật, Luật trẻ em và Công ước quốc tế 
về Quyền trẻ em. 
“Trang mới cuộc đời–Khai sinh tương lai cho em”.

Thuý Vy tại buổi tư vấn pháp lý lưu động tại cộng đồng và trao giấy khai sinh tại TP. HCM



Câu chuyện điển hình: Nguyễn Khánh HN
Thời điểm hoàn thành giấy khai sinh: Tháng 11/2020 

 Nguyễn Khánh HN năm nay đã 6 tuổi, thế nhưng 6 năm qua em vẫn chưa thể thực 
hiện giấy khai sinh & chưa hề có cho riêng mình một cái tên chính thức. Mẹ của HN 
là người dân tộc Khơ me, di dân từ Sóc Trăng lên TP HCM để kiếm kế sinh nhai đã 
20 năm nay, giấy tờ tuỳ thân của mẹ em cũng thất lạc vì cuộc sống dịch chuyển 
biến động . Ba của HN – người đàn ông đã gần 50 tuổi, đôi mắt mờ dần vì chứng 
bệnh viêm giác mạt. Hai vợ chồng mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai, phương tiện 
sinh kế duy nhất của cả gia đình là chiếc xe ba gác cũ kĩ.  

 Suốt những năm tháng kể từ khi HN sinh ra, ba & mẹ em chưa bao giờ ngừng nỗ 
lực để đi tìm cho con tấm giấy khai sinh, một cái tên chính thức. Ai chỉ nơi nào, ba 
của em lại cầm giấy tờ lặn lội đến từng nơi, với niềm tin rằng : bé Muội (tên ở nhà 
của HN) nhất định sẽ được đi học & có một tương lai tươi sáng hơn. 

 Mãi đến gần cuối năm 2020 – khi HN được đi học Tiểu học tại một trường tình 
thương gần nhà, được sự hướng dẫn & kết nối của các Sr, gia đình em biết đến Dự 
án Trang mới cuộc đời. Ước mơ có được tấm giấy khai sinh đã dần trở thành hiện 
thực với gia đình HN. 
 
Trải qua khoảng thời gian với sự đồng hành của Dự án & sự hỗ trợ nhiệt thành của 
các Luật sư đã & đang cộng tác cùng Trang mới cuộc đời, HN đã chính thức có giấy 
khai sinh. Cái tên Nguyễn Khánh HN cũng chính là tên chính thức mà em vừa mới 
được đặt. Tấm giấy khai sinh & cái tên mới đã mở ra tương lai hứa hẹn tươi sáng 
hơn với bé Muội sau 6 năm vô danh.HN chia sẻ: “Sau này khi con lớn lên, con muốn 
đi học để trở thành luật sư, giúp cho những em bé từng không có giấy khai sinh 
như con được đến trường, giống như các cô chú của Dự án Trang mới cuộc đời đã 
giúp đỡ gia đình con”.   

 Hành trình chạm đến ước mơ đối với mỗi người vốn dĩ chẳng hề dễ dàng, tấm giấy 
khai sinh cũng không phải là tấm vé thông hành duy nhất để đi đến tương lai. Thế 
nhưng, nếu không có giấy khai sinh, hành trình lớn khôn của trẻ sẽ thiếu đi ánh 
sáng của học vấn & vô vàn những khó khăn, bất lợi khác.  Để có thêm nhiều em bé 
được lớn lên & có quyền được theo đuổi ước mơ như HN, hãy đồng hành & chung 
tay cùng Dự án Trang mới cuộc đời - “Khai sinh tương lai cho em"  


