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Kính thưa các đồng chí lãnh đạo! 

Kính thưa quý vị đại biểu! 

Tôi tên Nguyễn Thị Lộc, sinh năm 1972, hiện ngụ tại số 2 Bis Mai Thị Lựu, phường 
Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi rất vinh dự và xúc động được 
chia sẻ với Đại hội đôi lời tâm sự về việc giáo dục, hướng nghiệp cho con vượt qua khó 
khăn của bản thân, cố gắng vươn lên để thực hiện hoài bão, ước mơ du học nước ngoài 
bằng học bổng toàn phần của một trường Đại học danh tiếng ở Mỹ (Đại học Harvard). 

Tôi lập gia đình năm 22 tuổi, thời đó cưới nhau hai vợ chồng đều rất nghèo khó. 
Sau đó một năm, chúng tôi lần lượt sinh được hai cô con gái Diệu Liên và Như Quỳnh 
ngoan ngoãn, thông minh. Cuộc sống dường như càng vất vả hơn nữa khi hai cháu đến 
tuổi đi học, phần vì tiền ăn, tiền học, phần vì nhà cửa không có để ở, hiện đang ở nhờ nhà 
bà ngoại các cháu nhưng nhà bà ngoại cũng đang trong diện thu hồi giải tỏa. Tôi gắn bó 
với nghề lao công hơn 20 năm qua ở nhiều trường Đại học trong nội thành TPHCM và 
hiện đang làm ở ký túc xá Đại học Kinh tế TP. HCM. Chồng tôi là thợ làm biển quảng 
cáo, thu nhập bấp bênh song do chịu khó làm ăn, thật thà và uy tín nên dần dần cũng có 
nhiều khách quen tin tưởng và ủng hộ, tuy không nhiều nhưng cũng phần nào phụ với tôi 
tiền ăn, tiền học cho các cháu. 

Gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương nhiều năm, bản thân tôi làm lao công 
cho Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo, tuy thu nhập ít nhưng do biết chi tiêu tiết kiệm và cố 
gắng làm thêm giờ nên cũng lo cho các con ăn học đầy đủ. Đều đặn mỗi ngày, tôi đi làm 
từ sáng sớm cho đến tối mới về, cố gắng lao động thật nhiều, kiếm tiền lo cho gia đình 
nên thời gian dành cho chồng con chẳng được bao nhiêu. Gia đình tôi từ xưa đến nay, 
mọi thành viên trong gia đình từ nhỏ tới lớn đều được giáo dục tinh thần tự lập, chủ yếu 
là tự chăm sóc cho mình, có trách nhiệm với bản thân. Hai con đều lo phụ việc nhà để ba 
mẹ yên tâm làm việc, chị dạy kèm em học để không phải tốn tiền học thêm. Do điều kiện 
làm việc khó khăn nên hiếm khi cả nhà được ngồi ăn bữa cơm cùng nhau cho nên những 
khi có thời gian ít ỏi quây quần, đoàn tụ gia đình, tôi luôn động viên, khích lệ hai con 
chăm chỉ học tập; dạy các con biết quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ những người có hoàn 
cảnh khó khăn hơn mình như: khuyến khích các cháu tham gia dạy thêm Toán, tiếng Anh 
(miễn phí) cho các em mồ côi, lang thang, cơ nhỡ tại các mái ấm, nhà mở trên địa bàn 
Thành phố bằng tình thương và trách nhiệm (từ khi cháu Diệu Liên học lớp 10 trường 
chuyên Lê Hồng Phong). 

Vất vả là thế, cơ cực là thế nhưng vợ chồng tôi vẫn luôn tự nhủ với nhau phải ráng 
lo cho hai con ăn học đầy đủ “Dù vất vả đến mấy cũng phải cho con đi học, vì tôi muốn 

con mình sẽ có tương lai tươi sáng hơn, không phải vất vả như ba mẹ nó bây giờ”. Chính 
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vì thế, những lúc tưởng chừng như muốn bỏ cuộc trước những khó khăn vùi dập của cuộc 
sống, tôi lại ra sức động viên chồng, con phải cùng nhau cố gắng, vì tôi tin “những điều 

tốt đẹp sẽ đến với những ai có lòng tin và sự kiên nhẫn”.  

Kính thưa đại hội! 

Ông trời không phụ lòng người, dù gia cảnh nghèo khó, thiếu cái ăn, cái mặc, các 
con tôi thường phải mặc quần áo cũ xin về của hàng xóm xung quanh nhưng các cháu 
không hề mặc cảm, bỏ bê việc học mà ngược lại luôn phấn đấu, nỗ lực không ngừng, với 
góc học tập nhỏ bé, chứa đựng nhiều sách vở. Được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 
quan tâm hỗ trợ tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ nhiều năm liền, con gái lớn của tôi là 
Diệu Liên, suốt 12 năm liền là học sinh giỏi, được tặng thưởng rất nhiều Bằng khen, Giấy 
khen, rất nhiều huy chương Vàng, Bạc, Đồng; dành được nhiều giải thưởng về môn Toán 
trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và giải thưởng quốc tế ICEP do sáng tạo được 
Máy hiển thị chữ nổi cho người khiếm thị; cháu được giải nhì của giải Đặc biệt, giải Tư 
chung cuộc của cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc tế dành cho học sinh phổ thông trung 
học tổ chức tại Mỹ (năm lớp 11). Kết quả nổi bật là năm 2016, cháu được nhận học bổng 
toàn phần của trường Đại học danh tiếng Harvard của Mỹ trao tặng với tổng kinh phí 
khoảng 7 tỷ đồng Việt Nam, là phần thưởng to lớn, là niềm hạnh phúc vô bờ bến của gia 
đình. 

Kết quả học tập của cháu Như Quỳnh (em gái của Diệu Liên) cũng rất khả quan. 
Năm lớp 1 cháu đạt huy chương Đồng thể dục thể thao, năm lớp 5 cháu đoạt giải Phong 
cách cuộc thi lập trình Robo tích Quốc gia và được vinh dự đi thi Quốc tế tại Philippin. 
Bảy năm liền là học sinh giỏi. Có được kết quả trên một phần là do nỗ lực phấn đấu từ 
các cháu, một phần do sự quan tâm giáo dục của gia đình và Nhà trường và một phần 
không nhỏ là từ sự quan tâm giúp đỡ về vật chất của các Ban ngành, Đoàn Thanh niên, 
Hội Phụ nữ các cấp. 

Chính vì thế, hôm nay, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các Ban 
ngành, Đoàn thể đã quan tâm giúp đỡ cho gia đình tôi trong suốt thời gian qua. Đặc biệt 
là Hội Phụ nữ các cấp đã dành cho gia đình tôi những động viên, giúp đỡ kịp thời để gia 
đình vượt qua mọi khó khăn, để các con tôi được tiếp tục đến trường, không phải nghỉ 
học, bỏ học nửa chừng, để có được kết quả học tập như ngày hôm nay.  

Qua kinh nghiệm bản thân, tôi muốn nhắn nhủ tới các bậc phụ huynh đang có con đi 
học, hãy ưu tiên việc học của các cháu lên hàng đầu, tập cho các cháu tính tự lập, có trách 
nhiệm với bản thân và biết quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ những người xung quanh đặc 
biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh bằng chính năng lực, điều kiện cụ 
thể của bản thân. Trong việc hướng nghiệp, cha mẹ chỉ nên tìm hiểu con cái muốn gì và 
phân tích đúng sai, ngành nghề nào phù hợp với con, thay vì lựa chọn một công việc, 
nghề nghiệp mà ông bà, cha mẹ mong muốn rồi áp đặt vào con trẻ. Điều quan trọng nhất 
vẫn là cha mẹ hãy luôn luôn là người bạn lớn của con, luôn luôn lắng nghe và luôn luôn 
thấu hiểu, động viên con mình thật nhiều. Chỉ có như thế các cháu mới có thể chủ động, 
sáng tạo và tự nỗ lực, phấn đấu vươn lên thực hiện hoài bão, ước mơ của mình. Những 
giải thưởng đạt được của con trẻ là niềm tự hào của gia đình, đồng thời cũng là động lực 
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để con trẻ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, học tập để đạt được ước mơ. Đối với con cái 
trong gia đình thì cha mẹ luôn là điểm tựa tinh thần và vật chất, là sức bật để con cái 
vươn tới chân trời trí thức mới. 

Trong hội nghị hôm nay, tôi rất vinh dự được tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn 
quốc lần thứ 12, được chia sẻ với hội nghị câu chuyện nhỏ của gia đình trong việc nuôi 
dưỡng, định hướng ước mơ của con thành hiện thực. 

Tôi mong rằng các cấp, các ngành và chính quyền địa phương vẫn sẽ luôn luôn 
quan tâm hơn nữa tới những gia đình có hoàn cảnh khó khăn như gia đình tôi, tạo điều 
kiện giúp đỡ để họ có thu nhập ổn định, có điều kiện cải thiện cuộc sống và lo cho con 
cái học hành thành tài, trở thành người công dân tốt, giúp ích cho xã hội sau này. Một lần 
nữa tôi xin được trân trọng cảm ơn các Cơ quan, Ban ngành, Đoàn thể và Hội Liên hiệp 
Phụ nữ các cấp.  

Kính chúc quý vị lãnh đạo, các vị khách quý, quý vị đại biểu luôn dồi dào sức 

khỏe, hạnh phúc và thành đạt. 

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp! 

Xin trân trọng cảm ơn! 


