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Thưa quý vị và các bạn! Ngoài nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài hơn 

290 km, tiếp giáp với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc 

Campuchia, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum còn rất quan tâm giúp đỡ, hỗ 

trợ Nhân dân ở khu vực biên giới về mọi mặt. Đặc biệt những người lính mang quân 

hàm xanh còn mang đến cho các cháu mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn điều 

kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn, là chỗ dựa niềm tin của các cháu về ngày mai tươi 

đẹp. 

(Thả đoạn hội thoại dạy học) 

Trích băng: Chiều nay là học bài Cánh diều tuổi thơ phải không? Dạ.  

Cánh diều tuổi thơ, tuổi thơ của tôi được nâng lên từ những cánh diều. Chiều 

chiều trên bãi thả đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều.  

Cháu đọc như thế là được rồi nhưng còn diễn cảm nè, với lại chấm, phẩy chưa 

được, chưa được cố gắng luyện đọc nhiều hơn nhé. Dạ. (27s) 

Vâng, đó là một trong rất nhiều giờ học của A Ứng tại Đồn Biên phòng Mo Rai 

sau khi A Ứng được Trung úy Rơ Châm Khôi đón về từ trường. Cách làm này đã 

được Trung úy Rơ Châm Khôi duy trì từ ngày nhận A Ứng làm con nuôi của đơn vị. 

Anh tranh thủ hướng dẫn A Ứng chuẩn bị bài vở cho buổi học tiếp theo để khi đến lớp 

A Ứng không bỡ ngỡ với bài học mới.  

Cháu A Ứng năm nay 11 tuổi, ở làng Grập, xã Mo Rai, huyện Sa Thầy có hoàn 

cảnh hết sức khó khăn, bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng ở địa phương khác. A Ứng chỉ có 

bà nội. Ở với bà nội đã già và hoàn cảnh rất khó khăn nên A Ứng đứng trước nguy cơ 

bỏ học giữa chừng. 

Tháng 9/2019, Đồn Biên phòng Mo Rai nhận A Ứng làm con nuôi và giao cho 

Trung úy Rơ Châm Khôi chăm sóc. Quấn quýt bên nhau hàng ngày, Trung úy Rơ 

Châm Khôi xem A Ứng như con ruột của mình; chăm lo cho A Ứng từ bữa ăn đến 

giấc ngủ:  

Trích băng: Cháu A Ứng về đây thì hoàn cảnh gia đình khó khăn thật. Xong 

đồn về cháu cũng thích ở cùng bộ đội, vui vẻ. Bây giờ đi học cũng thế, học tối là kiểm 
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tra bài, mà cái nào chưa được thì về dạy thêm, được rồi thì thôi. Hy vọng cháu A Ứng 

học tốt, tương lai sau này được trong quân đội. (16s) 

Gần 6 tháng được về ở với các chú bộ đội biên phòng, nhất là được gần gũi với  

Trung úy Rơ Châm Khôi, A Ứng đã thay đổi rất nhiều, tinh thần thoải mái và học tập 

tốt hơn:  

Trích băng: Ở đồn ăn cơm nhiều no, ăn thịt gà ngon, ăn gì cũng có hết. Các 

chú làm cho bài tập. Ước mơ của con muốn trở thành bộ đội biên phòng Mo Rai.(12s) 

Nói về sự tiến bộ của A Ứng, cô giáo Nông Thị Nga, chủ nhiệm lớp 4C1, 

trường PTDT Bán trú Tiểu học Lý Thường Kiệt, xã Mo Rai, huyện Sa Thầy vui 

mừng:  

Trích băng: Em A Ứng rất may mắn được các chú bộ đội ở Đồn Biên phòng 

nhận làm con nuôi, đã được chăm sóc tận tình, chu đáo.(08s)   

Chung tay chia sẻ những khó khăn của các em học sinh ở khu vực biên giới là 

chương trình mang ý nghĩa nhân văn to lớn của lực lượng biên phòng Kon Tum. Phát 

động triển khai thực hiện mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” từ tháng 9/2019, đến 

nay, đã có 14 Đồn Biên phòng nhận nuôi 14 cháu mồ côi cha mẹ hoặc có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn.  

Nguồn kinh phí hỗ trợ cho con nuôi được cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng 

tự nguyện đóng góp hằng tháng. Các cháu được tạo điều kiện thuận lợi từ môi trường 

sinh hoạt đến việc học tập rất tốt tại cộng đồng và đồn biên phòng. Các trường hợp 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà cách xa trường học, đồn biên phòng đưa các cháu về 

cùng ăn, cùng ở với các cán bộ, chiến sĩ để thuận tiện cho việc đi học. Đối với con 

nuôi là nữ, đồn biên phòng thường xuyên cử cán bộ, chiến sĩ đưa đón các cháu đi học 

tại nhà.  

Như trường hợp của 2 chị em Y Lẫy, sinh năm 2004 và Y Lỹ sinh năm 2008 ở 

thôn Kei Joi, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum bố mẹ không may qua đời 

do bị sập chòi rẫy vào tháng 8/2019. Mồ côi bố mẹ, thấy được nguy cơ bỏ học của các 

cháu rất lớn vì hoàn cảnh nghèo khó, Đồn Biên phòng Đăk Xú đã nhận 2 cháu làm 

con nuôi và xây dựng lại cho các cháu căn nhà hơn 60m2 vào cuối năm 2019.  

 Ngoài sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ 20 triệu đồng, đơn vị đã kêu gọi các 

nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 50 triệu đồng. Cháu Y Lẫy bày tỏ:  

Trích băng: Trước đây nhà bị dột mưa, mấy chú biên phòng cũng nhận nuôi em 

và cũng đã làm cho em một cái căn nhà. Em cũng rất vui vì được có chỗ ở mới.(11s) 

Thiếu tá Nguyễn Đình Thành, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đăk Xú, Bộ Chỉ 

huy BĐBP tỉnh Kon Tum cho biết thêm:  

Trích băng: Đơn vị mỗi tháng ủng hộ cho cháu 500 nghìn đồng, còn thường 

xuyên trao đổi với thầy cô giáo, nhà trường trong việc tổ chức học hành của các 

cháu.(08s)  

Ăn ở, sinh hoạt tại Đồn Biên phòng, các cháu luôn nhận được những tình cảm 

yêu thương ấm áp, được tham gia các hoạt động cùng các chú bộ đội. Và cũng từ môi 

trường này, các cháu đã ý thức tự rèn luyện kỷ luật, có tác phong, lề lối làm việc như 



một người lính. Cháu Thao Phụng ở làng Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi là con nuôi 

của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y mong ước:  

Trích băng: Các chú biên phòng chăm sóc cháu tốt, mua quần áo, sách vở học 

tập. Cháu cố gắng học thật giỏi, chắc cháu lớn đi làm bộ đội.(08s) 

(Thả tiếng học bài của các em) 

Trao đổi với Đại tá Lê Minh Chính, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon 

Tum, được biết việc nhận con nuôi là không giới hạn:  

Trích băng: Chúng tôi sẽ tiếp tục khảo sát, lựa chọn để mà tìm thêm các cháu 

thực hiện chương trình này. Ngoài ra chúng tôi cũng mong muốn các nhà hảo tâm, 

tham gia đồng hành cùng với chương trình này để mà giúp một phần cho các cháu, để 

sau này các cháu trở thành công dân có ích .(14s) 

Tỉnh Kon Tum có 13 xã biên giới nằm trên địa bàn 4 huyện Đắk Glei, Ngọc 

Hồi, Sa Thầy và Ia H’Drai, phần đông là đồng bào DTTS. Đảng và Nhà nước luôn 

dành cho đồng bào DTTS và con em họ những chính sách hỗ trợ, chế độ ưu đãi, song 

trước những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của nhiều cháu, bằng tấm lòng và tình cảm 

của người lính mang quân hàm xanh, con đường đến trường của các cháu nơi biên 

giới không còn chông chênh như trước đó. Bộ đội biên phòng giờ đây là điểm tựa 

vững chắc, tiếp bước ước mơ phía trước mà các em đang hằng mong đợi là sẽ trở 

thành những chú bộ đội, những người con có ích cho quê hương mai sau./. 

 

         Xác nhận phát sóng 

 

               Giám đốc 


