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Sinh ra đã mang trong mình di chứng chất độc da cam từ bố, chị Nguyễn 

Thị Nhung - thôn Áng Thượng, xã Thanh Lê, huyện Mỹ Đức không thể đi lại 

được như người bình thường. Cuộc sống gắn liền với chiếc xe lăn, nhưng chị đã 

vượt lên số phận, lan tỏa yêu thương, muốn được giúp đỡ nhiều người khác. 

Điều làm tôi thật bất ngờ, trưởng nhóm thiện nguyện Hạc Giấy lại là một 

người tật nguyền nhưng khuôn mặt rạng ngời và đôi mắt sáng dầy vẻ lạc quan và 

hy vọng. Chị bồi hồi kể lại những năm tháng tuổi thơ đầy gian truân, bố mẹ phải 

dành hết tiền lương hưu ít ỏi của người lính xuất ngũ trở về sau chiến tranh và vay 

mượn thêm để chạy chữa thuốc thang, sớm tối đưa con đến trường. Có được như 

ngày hôm nay, chị càng trân quý cuộc đời này nhiều hơn thế. 

Hình ảnh những người tàn tật, ăn xin ám ảnh trong tâm trí tuổi thơ nên chị 

mong muốn mình làm được gì đó có ích để bớt đi nỗi nhọc nhằn của những mảnh 

đời éo le, vất vả. Chị muốn kêu gọi thật nhiều người làm từ thiện để giúp đỡ những 

hoàn cảnh không may. Thời gian đầu, chị tham gia vào các hội, nhóm thiện 

nguyện để học hỏi cách thức vận hành và kêu gọi ủng hộ từ thiện. Năm 2014, chị 

mạnh dạn cùng một vài giáo viên ở huyện Mỹ Đức thành lập nhóm thiện nguyện 

Hạc Giấy với mong muốn mang lại may mắn cho những người nghèo, nạn nhân 

chất độc da cam và đặc biệt là giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

Gần 6 năm qua, được sự ủng hộ của gia đình, bạn bè, đến nay nhóm Hạc 

Giấy đã có 20 thành viên chính thức và nhiều cộng tác viên là các thầy cô giáo, 

các bạn sinh viên, nhiều người khuyết tật. Nhóm có trang fanpage để mọi người 

gắn kết, chia sẻ, mọi hoạt động được công khai, minh bạch, hoạt động thiện 

nguyên đúng đối tượng, có địa chỉ rõ ràng, tạo được niềm tin trong cộng đồng, 

được các cấp chính quyền biểu dương và ghi nhận. 

Cũng từng ấy thời gian, Hạc Giấy đã có mặt trên khắp các nẻo đường của 

huyện Mỹ Đức, đến thăm hàng trăm ngôi nhà nghèo khó, tặng quà, học bổng cho 

hàng trăm em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Hưởng ứng những lời kêu gọi ủng hộ, 

bán từng chiếc bút, quyển vở, gói tăm, bao lì xì... gom góp, nhặt nhạnh từng đồng 

tiền lẻ, Hạc Giấy đã kết nối hàng trăm, hàng nghìn những tấm lòng yêu thương, 

sẻ chia trên mọi miền Tổ quốc. 

Với chủ đề gắn kết yêu thương, Hạc Giấy đã thực hiện nhiều chương trình 

như: Cùng em đến trường, vui tết Trung thu, tết cổ truyền ấm ấp, giúp đỡ người 

tàn tật, bệnh hiểm nghèo, đã tặng gần 1.000 suất quà, trao tặng đến tay những 



người khó khăn hàng tỷ đồng. Chính từ những việc làm đơn giản, Hạc Giấy đã 

giúp đỡ được rất nhiều người, nhiều em nhỏ được hỗ trợ tiền để điều trị bệnh hiểm 

nghèo, được tặng xe đạp, hàng chục em được trao học bổng, trị giá mỗi suất từ 3 

đến 5 triệu đồng. Với tinh thần cho đi là hạnh phúc, làm việc tốt không bao giờ 

đơn độc, Hạc Giấy đã khiến mọi người nhận ra rằng, chỉ cần có tấm lòng và sự 

nhiệt tình thì sẽ lan tỏa yêu thương đến mọi người trong xã hội. Nếu trước đây 

một số người cho rằng phải giàu có và có thời gian thì mới làm được từ thiện thì 

việc làm của Hạc Giấy đã thức tỉnh mọi người về tấm lòng bao dung, chia sẻ. 

Chính Hạc Giấy cũng không thể tin nổi, chỉ cần Hạc Giấy có chương trình thì 

nhiều tấm lòng hảo tâm sẽ chung tay, sát cánh cùng lan tỏa tình yêu thương, tạo 

nên sức mạnh để Hạc Giấy tiếp tục con đường mà mình đã đi. 

Là thành viên hoạt động tích cực trong nhóm, chị Tăng Thị Hương chia sẻ: 

Mỗi chuyến đi là một kỷ niệm không bao giờ quên, mỗi dự án thiện nguyện được 

thực hiện, các thành viên trong nhóm ai cũng háo hức, nhưng cũng lo cho sức 

khỏe của chị Nhung và anh Quân, nhưng rồi nhanh chóng vỡ òa, khi chuyến đi 

trọn vẹn, những món quà được trao đi đồng nghĩa với hy vọng cho một tương lai 

được thắp lên và những nụ cười mang theo cả niềm hạnh phúc. 

Thời gian trôi đi, Hạc Giấy đã trở thành thương hiệu rất đáng tự hào, đúng 

như tên gọi của nó: mang ý nghĩa bình an đến mọi nơi, mọi nhà còn khó khăn và 

nghèo đói, cầu mong cho bệnh tật được chữa khỏi và chiến thắng, là khởi đầu của 

sự tốt đẹp, trường thọ và thủy chung. 

Kỷ niệm 60 năm ngày thảm họa chất độc da cam Việt Nam (8/1961 - 

8/2021) và hưởng ứng thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân Ngày da 

cam Việt Nam, chị Nhung chia sẻ: Gắn với chiếc xe lăn và bao gian truân từ nhỏ 

chị càng thấu hiểu những khó khăn, vất vả của những đứa trẻ kém may mắn, càng 

thôi thúc chị và nhóm Hạc Giấy tiếp tục thắp lên những ước mơ, xóa tan mặc cảm 

của những gia đình nghèo, bị chất độc da cam và các em nhỏ có hoàn cảnh khó 

khăn. Những ngày này, Hạc Giấy đang tích cực vận động các nhà hảo tâm, chung 

tay góp sức, gửi những phần quà cho các em nhỏ khó khăn trong đợt khai giảng 

năm học mới và những bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn sớm vượt qua đại dịch 

thế kỷ. Đây cũng là điều Hạc Giấy mong muốn, gửi gắm tấm lòng của mình, để 

rồi Hạc Giấy sẽ còn làm mãi, tạo niềm tin thật lớn cho người tàn tật, người nhiễm 

chất độc da cam vươn lên trong cuộc sống. 
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