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Tác phẩm dự thi LHPT toàn quốc lần thứ XV năm 2022 

 

                           Thể loại:           Chương trình phát thanh chuyên đề 

                           Tác phẩm:        GỬI YÊU THƯƠNG! 

                         Nhóm tác giả:  Thanh Nhàn, Phương Thảo, Phúc Nguyên, Hoàng Linh, Thu Hằng, 

                                                    Lan Hương, Nguyễn Hiền 

                           Thời lượng:      30 phút 

       

TT NỘI  DUNG THỜI 
LƯỢNG 
VÀ 
THỜI 
GIAN 

NGƯỜI 
THỰC 
HIỆN 

NGUỒN GHI 
CHÚ 

1 Nhạc hiệu   File 1   

2 Dẫn: BTV Phương Thảo  kính chào quý vị và các bạn!  Mời quý vị và 
các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài PT – TH Quảng Bình đang 
phát trực tiếp trên sóng FM tần số 96,1 MH.        

         Thưa quý vị và các bạn! Những ngày tháng 7 năm 2021, đồng bào 
cả nước hướng về thành phố Hồ Chí Minh, hướng về miền Nam với bao 
yêu thương, sâu nặng nghĩa tình. Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân Quảng Bình đã gom góp từng suất ăn, từng con cá, 
từng trái bầu, trái bí... để gửi vào sẻ chia với người dân thành phố bằng cả 
tấm lòng. Để góp phần lan tỏa những nghĩa tình sâu nặng của quê hương 

   

Trực tiếp 
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Quảng Bình đến với thành phố Hồ Chí Minh, trong chương trình phát 
thanh hôm nay, thứ 5 ngày 22 tháng 7 năm 2021, chúng tôi thực hiện 
cuộc toạ đàm với chủ đề: Gửi yêu thương! 

        Xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả, vị khách mời đầu tiên 
tham gia trong chương trình hôm nay là anh Đặng Đại Bàng – Tỉnh uỷ 
viên, Bí thư tỉnh đoàn Quảng Bình.  

Anh Bàng: Xin chào thính giả Đài  PT- TH Quảng Bình. 

Dẫn: Và vị khách mời thứ hai là chị Trần Thị Thuỳ Dung - Chủ nhiệm 
Câu lạc bộ Du lịch Quảng Bình. 

Chị Dung: Chào quý vị và các bạn Đài PT – TH Quảng Bình! 

Dẫn: Thưa quý vị và các bạn! Chương trình này chúng tôi đang phát trực 
tiếp trên sóng FM, tần số 96,1MH. Quý thính giả quan tâm đến nội dung 
chương trình và có câu hỏi cùng vị khách mời hãy gọi đến số điện thoại 
0232. 3822113 hoặc tương tác qua hộp thư điện tử 
phatthanhqb@gmail.com. 

3 Thông tin nền 

      Trước những diễn biến phức tạp của dịch covid 19 tại thành phố Hồ 
Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2021, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân, Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã gửi 
thư thăm hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 
để cùng chung tay chống dịch covid 19.  

        “Với tất cả tấm lòng, tỉnh Quảng Bình xin gửi lời thăm hỏi ân cần và 
chia sẻ sâu sắc với những khó khăn của thành phố trong cuộc chiến phòng 
chống dịch bệnh” - thay mặt lãnh đạo tỉnh và nhân dân Quảng Bình, đồng 

  File 2  
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chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình 
đã viết như vậy trong thư gửi Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí 
Minh.  

        Và 20.000 suất ăn trị giá 600 triệu đồng được Quảng Bình gửi tặng 
cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong các khu cách 
ly. 

        Ngày 14-7, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban 
mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh đã quyết định hỗ trợ 500 triệu đồng cho 
các hộ gia đình người Quảng Bình đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí 
Minh.  

         Cùng hướng về thành phố Hồ Chí Minh, những ngày cuối tháng 6, 
câu lạc bộ du lịch Quảng Bình đã nhanh chóng  phát động chương trình 
“Người Quảng Bình góp cá gửi thành phố Hồ Chí Minh”. Chương trình 
đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, sẻ chia của lãnh đạo tỉnh, của nhân dân 
với mong muốn chung tay cùng người dân Thành phố Hồ Chí Minh vượt 
qua khó khăn. 

        Và cũng chỉ sau đó ít ngày, chương trình “cháo canh Quảng Bình - 
bữa sáng nghĩa tình” được tỉnh đoàn Quảng Bình phát động như lời cảm 
ơn những nghĩa tình mà bà con thành phố Hồ Chí Minh đã gửi đến nhân 
dân Quảng Bình trong thiên tai, hoạn nạn.  

         Mặt trận, đoàn thể các cấp cũng đã nhanh chóng vào cuộc, nhân dân 
Quảng Bình từ miền xuôi đến miền ngược, từ cụ già đến các em nhỏ đều 
nhiệt tình hưởng ứng gom góp, chắt chiu từng món quà quê sâu nặng 
nghĩa tình gửi tới miền Nam, gửi tới thành phố Hồ Chí Minh yêu thương.  
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4 Dẫn: Vâng, Quảng Bình chúng ta đã làm tất cả để gom góp yêu thương 
gửi đến nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm cực kỳ khó 
khăn lúc này. Trong suốt một tháng qua, trên mạng xã hội hoặc đi đến các 
chợ trên địa bàn tỉnh, đâu đâu người dân cùng nhắc đến cụm từ “góp cá 
gửi thành phố Hồ Chí Minh” của câu lạc bộ du lịch Quảng Bình. Thưa chị 
Dung, xuất phát từ đâu, chị đã có ý tưởng này? 

Chị Dung: Những ngày trước đó, chúng tôi đọc rất nhiều thông tin, thấy 
thành phố Hồ Chí Minh tình hình dịch bệnh kéo dài và nhiều diễn biến 
phức tạp. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có nhiều người lao động. Trong 
thời điểm đó, họ bị mất việc, mất thu nhập và ngay cả những bữa ăn hàng 
ngày, họ cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ở Quảng Bình  có rất nhiều hải 
sản. Chúng tôi nhận thấy rằng; việc mang đến những vị mặn, những con 
cá đến với người dân thành phố Hồ Chí Minh để cải thiện bữa cơm cho 
người dân lao động rất cần thiết. Mùa này ở Quảng Bình, cá nục là loài cá 
ăn ngon mà giá cả lại hợp lý. Chúng tôi quyết định gom cá, góp cá và 
mua cá nục để gửi đến bà con Thành phố Hồ Chí Minh. 

Dẫn: Khi ý tưởng được đưa ra, chị cũng như các thành viên trong câu lạc 
bộ đã nhận được sự ủng hộ như thế nào của địa phương, các ban ngành và 
đặc biệt là người dân Quảng Bình? 

Chị Dung:  Ban đầu, Câu lạc bộ Du lịch Quảng Bình đưa ra mục tiêu sẽ 
kêu gọi trong thời gian 20 ngày, chắc sẽ được 3 tấn cá tương đương 80-
100 triệu đồng thôi. Nhưng sau 20 ngày số tiền chúng tôi nhận được là 1 
tỷ 15 triệu đồng. Số tiền đó tương đương với khoảng 42 tấn cá. Điều đó 
chứng tỏ sức lan tỏa của chương trình rất là mạnh. Chương trình nhận 
được sự hỗ trợ động viên của lãnh đạo tỉnh, của bác Bí thư Tỉnh ủy Quảng 
Bình rồi các ban ngành, sở Du lịch tạo điều kiện. Tiêu chí ban đầu, 

  Trực tiếp  
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chương trình kêu gọi người Quảng Bình đang sinh sống trên mọi miền Tổ 
quốc. Nhưng thời điểm này, không chỉ người Quảng Bình mà còn có các 
anh em ở các tỉnh thành khác như Nha Trang, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Nghệ 
An, Hà Nội. Ngay cả những người Quảng Bình đang sinh sống ở Sài Gòn 
cũng gửi tiền về số tài khoản của chương trình để cùng góp cá, lan tỏa 
rộng hơn và sâu hơn. 

Dẫn:  “Từ quê nghèo nối hai đầu đất nước/ Cá nghĩa tình đến với chốn 
phồn hoa/ Giữa ồn ào hơn thua được mất/ Có những điều thầm lặng thấm 
tim ta” - một bạn trẻ đã xúc động viết lên những câu thơ như vậy khi nhận 
được món quà  ân tình từ quê hương Quảng Bình. Để có được lời cảm ơn 
chân tình đó thì các bạn trong câu lạc bộ du lịch Quảng Bình đã phải vất 
vả như thế nào? Chúng tôi đã theo chân các bạn trong ngày gửi chuyến xe 
thứ 3 cho Thành phố Hồ Chí Minh 20/7. 

5 Phóng sự chèn  

Tiếng trò chuyện: Bây giờ là 3h 49 phút buổi sáng. Cả nhóm sáng nay 
dậy từ lúc 3h để gom cá, gom tôm. Không biết anh Bảo dậy từ mấy giờ để 
đón chị em anh Bảo? 

Những người bạn trong Câu lạc bộ Du lịch Quảng Bình không còn nhớ 
đây là chuyến đi thứ bao nhiều. Để gom đủ cá tươi, chất lượng, mỗi ngày 
của các bạn đều bắt đầu rất sớm hơn so với thường ngày như thế này. 

 Tiếng sóng biển, lao xao người nói. 

         5 giờ sáng, ở chợ cá Nhân Trạch, những con thuyền nối nhau cập 
bờ. Chị em làng chài tất bật, nhanh tay chuyền nhau những de cá tươi 
xanh. Chị Lê Thị Duyến, người dân xã Nhân Trạch huyện Bố Trạch 

  File 3  
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nói: 

           (Bán giá giảm lại cho đoàn từ thiện, với đi về bán có chi ủng hộ, 
có nhiều ủng hộ nhiều, có ít ủng hộ ít) 

1 giờ chiều ở Seasand Homestay, Đồng Hới. Homestay không có khách ở 
vì dịch bệnh. Giờ đây là nơi tập kết hàng hoá của chiến dịch. Anh chị em 
trong Câu lạc bộ Du lịch khẩn trương chuẩn bị các công đoạn. Mồ hôi ướt 
đẫm lưng áo bởi cái nắng bỏng rát của gió Lào. Chị Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn, Chủ Seasand Homestay cho biết: 

 TĐ 

Ngành Du lịch Quảng Bình thực ra gặp rất nhiều khó khăn. Các thành 
viên trong Câu lạc bộ Du lịch như các chủ nhà hàng, khách sạn, 
homestay do dịch bệnh nên đóng cửa thời gian khá lâu rồi. Những chúng 
tôi vẫn nghĩ rằng: mình khó khăn nhưng ở trong kia, những người lao 
động nghèo như công nhân, bán vé số, bán dạo thì họ bị phong tỏa, cách 
ly do dịch thì họ còn khó khăn về nguồn lương thực thực phẩm. Vì vậy mà 
chúng tôi nghĩ rằng, đưa thực phẩm đến là việc làm cần thiết để chia sẻ 
với bà con Thành phố Hồ Chí Minh. 

       Đêm mùa hè ở miền biển ập xuống từ lúc nào. Kho cấp đông Nga 
Phượng 23 giờ: 

Tiếng động gốc 

        Vẫn là những miệt mài của đội quân áo hồng. Màu áo đồng phục của 
Câu lạc bộ Du lịch Quảng Bình. Sau công đoạn sơ chế, đóng gói, cấp 
đông, mọi người đang gấp rút đóng thùng xốp, bốc lên xe để gửi đến 
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người dân thành phố Hồ Chí Minh càng sớm càng tốt. Anh Phạm Quý 

Sỹ - Giám đốc Công ty Du lịch HS cho biết: 

TĐ 

Bây giờ các bạn thấy đã 4 giờ sáng rồi. Toàn bộ đội ngũ anh em du lịch 
ai cũng cố gắng hết sức. Có những đêm, chúng tôi thức trắng đợi xe hàng 
về vì xe Bắc Nam không cố định giờ. Có những đêm, họ hẹn 11 giờ đêm 
nhưng 3 đến 4 giờ sáng, họ mới về. Chúng tôi cũng phải thức trắng để đợi 
xe về bốc hàng lên để đi kịp tiến độ, để làm sao chuyển vào thành phố Hồ 
Chí Minh đến với bà con nghèo. Đó là điều hạnh phúc lớn lao. 

     2 giờ sáng thùng cá cuối cùng đã xếp gọn trên xe. Những mệt mỏi, rã 
rời dường như tan biến. Ai cũng vẫy tay, dõi theo chiếc xe container đang 
lăn bánh trong màn đêm với nụ cười và niềm hy vọng. 1200 cây số, 36 
giờ đồng hồ nữa, 10 tấn cá sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh, mang theo tình 
cảm, sự sẻ chia của người dân Quảng Bình, cầu mong thành phố Hồ Chí 
Minh mau khoẻ lại. 

6 Dẫn: Những lát cắt trong phóng sự cho ta thấy rõ hơn sự vất vả của các 
bạn trong câu lạc bộ du lịch Quảng Bình. Thưa chị Dung, những con cá 
nục tươi ngon, đánh bắt từ vùng biển Quảng Bình là sản phẩm được lựa 
chọn đầu tiên của câu lạc bộ để chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Chị 
nghĩ gì về biệt danh “chị Dung cá nục” mà những ngày qua, mọi người 
vẫn yêu mến gọi chị như vậy? 

Chị Dung: Khi được nhìn lại phóng sự của các bạn phóng viên chương 
trình thực sự tôi cảm thấy rất xúc động. Bây giờ mình mới có thời gian 
nhìn lại những đoạn đường mà anh em Câu lạc bộ Du lịch cùng với anh 

  Trực tiếp  
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chị em tình nguyện viên ở Quảng Bình cũng như đầu cầu thành phố Hồ 
Chí Minh vừa đi qua. Đó là những đoạn đường đầy vất vả nhưng mang lại 
nhiều hạnh phúc cho chính những người thực hiện chương trình này. Nó 
góp phần lan tỏa những tình cảm, những nghĩa cử đẹp đẽ vốn cần được 
lan tỏa trong xã hội bây giờ. Và cái biệt danh “Dung cá nục” ấy là một 
biệt danh hóm hỉnh những gắn bó với mình, để lại cho mình dấu ấn về 
quãng thời gian khi mình cùng với anh em góp những điều vô cùng quý 
giá đến với đồng bào trong những giai đoạn khó khăn. 

Dẫn: Vâng, bản thân tôi thấy đây là một biệt danh chứa đựng nhiều tình 
cảm và ý nghĩa. Đến nay, chương trình của chúng ta đã chuyển được  bao 
nhiêu chuyến cá đến với người dân thành phố Hồ Chí Minh? 

Chị Dung:  Đến sáng nay, chúng tôi đã chuyển được 26 tấn cá tươi, 5 tạ 
tép khô và tôm khô, 1 tấn tôm thẻ. Chúng tôi cũng đang nỗ lực để chuyển 
thêm từ 8-10 tấn nữa. 

Dẫn: Chị cũng như các thành viên trong câu lạc bộ đã tổ chức kết nối như 
thế nào với thành phố Hồ Chí Minh để những cá, tôm đến tận tay người 
dân thành phố trong thời gian sớm nhất? 

Chị Dung:  Trước khi phát động chương trình góp cá, tôi đã làm việc với 
đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh. Anh Thành – Tổng giám đốc công ty 
vận chuyển Á Châu, là đơn vị vận chuyển logistic rất chuyên nghiệp. Anh 
Thành cũng là một người con Quảng  Bình. Anh đồng ý hỗ trợ những 
chuyến xe miễn phí. Phía đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh với kho bãi của 
công ty anh Thành thì rất rộng, lớn, nhân lực rất chuyên nghiệp, đội ngũ 
đó sẽ hỗ trợ mình trong công việc bốc vác những hàng từ thiện xuống kho 
và phân chia. Ngoài ra, tôi cũng có làm việc với chị Võ Tố Uyên và chị 
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Hải Bình. Đây là 2 người chị, cũng là người Quảng Bình mình, cũng khá 
thành đạt ở thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm làm việc với chính 
quyền sở ban ngành của thành phố trong việc mình phải phân phối cá đến 
liên đoàn lao động thành phố, các quận huyện, Hội Phụ nữ thành phố, các 
quận rồi Ủy ban mặt trận thành phố. Chúng tôi muốn nhờ sự hỗ trợ của 
thành phố Hồ Chí Minh trong việc phân phối cá một cách an toàn. 

Dẫn: Thưa quý vị và các bạn! Bên cạnh, chương trình “Người Quảng 
Bình góp cá gửi thành phố Hồ Chí Minh”, với tinh thần  tương thân, 
tương ái, tỉnh đoàn Quảng Bình đã đứng ra phát động chương trình “cháo 
canh Quảng Bình - bữa sáng nghĩa tình”. Tự tay các đoàn viên, thanh niên 
đi chợ, đóng gói, thức khuya, dậy sớm như gửi cả những lời tri ân, sự 
động viên nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sớm vượt qua đại dịch. 

7 Phóng sự chèn  

Đoàn viên: Thịt cân mấy rứa dì? 

Người bán:  Thịt cân trăm 2, trăm 3, loại ngon trăm 4 

Đoàn viên: Dạ, dì lấy cháu loại thịt ngon, dì ạ! 

Sáng sớm đi chợ, những đoàn viên thanh niên muốn tự mình lựa chọn 
thực phẩm tươi ngon nhất làm ra món cháo canh, hương vị đặc trưng của 
người dân Quảng Bình gửi đến nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nào 
ram cuốn, bột khô, tôm khô, gói gia vị sẵn, tất cả gói ghém trong đó là 
một bữa sáng đầy ắp nghĩa tình để bà con ở vùng dịch không phải lo nghĩ, 
đủ sức khỏe để chiến thắng dịch bệnh. Đoàn viên Phạm Thị Thanh 

Tâm, phường Ba Đồn chia sẻ: 

(em cùng với các bạn đoàn viên thanh niên khác ai cũng muốn đóng góp 

  File 4  
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một phần công sức nhỏ bé của mình để gửi gắm tình cảm vào cho bà con 
ở tp Hồ Chí Minh) 

Tỉnh đoàn Quảng Bình là đơn vị phát động tích cực, đôn đốc các 
cấp bộ đoàn trong tỉnh thực hiện hoạt động hỗ trợ bữa ăn sáng “Cháo 
canh Quảng Bình - Bữa sáng nghĩa tình”. Anh Nguyễn Giang Nam, Bí 
thư Đoàn phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn nói: 

(Tất cả các bạn đoàn viên thanh niên cũng hăng hái tham gia chương 
trình cháo canh Ba Đồn để gửi gắm tình cảm của đoàn viên thanh niên và 
góp sức mình vào giúp đỡ bà con nhân dân tp Hồ Chí Minh) 

Anh Nguyễn Vĩnh Quý, Bí thư Thị đoàn Ba Đồn cho biết thêm: 

(Trong đợt 1 vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh đoàn, Thị đoàn Ba Đồn 
đã triển khai được 3.000 suất cháo canh Ba Đồn, ram để gửi vào cho bà 
con nhân dân tại các khu cách ly tại tp Hồ Chí Minh. Đây là tình cảm của 
tuổi trẻ Quảng Bình nói chung, tuổi trẻ thị xã Ba Đồn nói riêng muốn 
dành sức nhỏ bé của mình cùng với cả nước giúp tp Hồ Chí Minh vượt 
qua đại dịch) 

 

8 

Dẫn: Thưa anh Đặng Đại Bàng, khi mà người dân thành phố Hồ Chí 
Minh gặp nhiều khó khăn do dịch covid 19 thì tuổi trẻ Quảng Bình đã tổ 
chức nhiều hoạt động nghĩa tình ngay từ rất sớm. Chương trình “Cháo 
canh Quảng Bình - bữa sáng nghĩa tình” gửi đến nhân dân các điểm cách 
ly ở thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nối câu chuyện đẹp về tình người ấm 
áp trong đại dịch. Và tại sao trong rất nhiều món ăn ở Quảng Bình thì các 
bạn lại chọn cháo canh? 

Anh Bàng: Chọn bữa sáng nghĩa tình với cháo canh Quảng Bình là món 
rất dân giã và đặc biệt rất quen thuộc với người dân Quảng Bình. Đây 

  Trực tiếp  
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cũng là đặc sản của người dân Quảng Bình đã nổi tiếng trên khắp cả 
nước. Món cháo canh này cũng được du khách khắp nơi đến Quảng Bình 
rất yêu thích. Chọn món cháo canh này giống như tình cảm chân thành 
của người Quảng Bình gửi đến Thành phố Hồ Chí Minh để động viên 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có thêm tinh thần, sức khỏe để vượt 
qua đại dịch. 

Dẫn: Khi chương trình phát động, tuổi trẻ Quảng Bình đã hăng hái hưởng 
ứng như thế nào? 

Anh Bàng: Có thể nói rằng, chương trình này được sự ủng hộ của rất 
nhiều bạn trẻ. Bằng sức trẻ, nhiệt huyết, các bạn trẻ có những chương 
trình phù hợp để kêu gọi kinh phí như gây quỹ bằng các điểm rửa xe, rồi 
vẽ tranh để ủng hộ cho chương trình. Thực hiện chương trình này, các bạn 
cũng đã vận động bà con nhân dân quyên góp thực phẩm gửi vào cho bà 
con thành phố Hồ Chí Minh. 

9 Dẫn: Thưa quý vị và các bạn! Những câu chuyện ấm lòng trong những 
ngày qua để mỗi một người dân Việt Nam chúng ta vượt qua khó khăn 
chủ động đối mặt và chiến thắng nó. Bà con đồng bào dân tộc nơi vùng 
biên giới Quảng Bình còn gặp rất nhiều khó khăn, ngày ngày vẫn phải lo 
đi kiếm cái ăn. Ấy vậy mà khi nghe nói, cùng chung tay gửi nghĩa tình 
đến với người dân thành phố Hồ Chí Minh thì ai nấy đều hăng hái gom 
góp những gì mình đang có để ủng hộ. 

  Trực tiếp  

10 Phóng sự chèn  

PV: Thưa quý vị và các bạn! Tôi đang có mặt ở xã biên giới Trọng Hoá, 
huyện vùng cao Minh Hoá. Tại trụ sở UBND xã, liên tiếp các chị phụ nữ 
đồng bào dân tộc mang theo buồng chuối, củ sắn, ít gạo rẫy, có chị mới từ 

  File 5  
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rừng ra, gùi theo mấy gốc măng… đến để ủng hộ đồng bào miền Nam 
chống dịch. Chào chị, em biết là bà con mình cuộc sống còn rất khó khăn, 
tại sao chị và mọi người ai cũng hăng hái đến ủng hộ miền Nam chống 
dịch thế này ạ? 

Người dân: Kêu nhau rứa là nói: Chị em ơi đi ủng hộ trong miền Nam. 
Trước đây mình gặp lũ lụt ở miền Trung mình là họ cũng đóng góp ủng 
hộ, chừ mình góp lại để động viên nhau có sức mạnh. 

PV: Vậy hôm nay chị ủng hộ gì vậy? 

Người dân: Con đem 50 nghìn với 2 nải chuối. 

PV: Vâng, bà con đồng bào vùng biên giới nơi đây kiếm cái ăn hàng ngày 
đã khó, vậy mà vì miền Nam, bà con sẵn sàng có gì góp đó. Trong thư 
kêu gọi, Uỷ ban mặt trận huyện Minh Hóa vận động nhân dân đóng góp 
hai loại nông sản chính là đậu lạc và mật ong. Đây là hai sản phẩm mà 
người dân trồng được và nuôi được. Đây cũng là những sản phẩm đặc sản 
của quê hương Minh Hoá. Qua 4 ngày kêu gọi, nhân dân đã đóng góp 
được trên 20 tấn hàng bao gồm: đậu lạc, mật ong, bầu bí, măng rừng, 
chuối xanh…và gần 100 triệu đồng tiền mặt.  

(Tiếng xe cộ) 

PV: Tạm biệt bà con Minh Hoá ấm áp nghĩa tình, chúng tôi đến với bà 
con ở xã miền núi Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Mệ ơi, mệ đang cầm 
chi đó ạ?  

Người dân: Lạc 

PV: À, để gửi vô cho bà con Sài Gòn phải không mệ?  

Người dân: Vâng 
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PV: Mẹ có muốn nhắn nhủ điều gì với bà con ở trong đó không ạ? 

Người dân: Quà này là của dân tộc Vân Kiều, bản Trung Sơn, xã Trường 
Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Không có gì hơn là gửi cho bà 
con ở Sài Gòn một chút quà, tuy không to, rất nhỏ bé nhưng tấm lòng cao 
cả để cùng cả nước nói chung, và Sài Gòn nói riêng cùng nhau chung sức 
đẩy lùi bệnh Covid. 

PV: Vâng cảm ơn mệ, giới thiệu với quý thính giả mệ là mệ Hồ Thị Hoa. 
Bên cạnh tôi lúc này là chị Hồ Thị Thạch, Bí thư chi bộ bản Khe Cát, chị 
muốn chia sẻ thêm điều gì về hoạt động rất ý nghĩa này của bà con mình? 

Người dân: Bà con có xem phim, chộ các chị em ở thành phố Hồ Chí 
Minh rất khó khăn vì bệnh dịch nên bản thân tôi có làm lãnh đạo bản, vận 
động bà con chị em ở trong bản ai có gì góp nấy. Người dân tộc Vân Kiều 
thì không có chi, chỉ có cái gì mình trồng ở trong rẫy mình, ủng hộ cho 
chị em ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại bà con có gồm: đậu lạc, bí đỏ, 
dứa thơm, rồi cũng có gửi gắm với chị em ở thành phố Hồ Chí Minh. Và 
chị em ở thành phố Hồ Chí Minh cố gắng vượt qua bệnh dịch Covid 19 
này. 

PV: Vâng, những món quà mộc mạc của đồng bào Vân Kiều nay mai sẽ 
vào đến thành phố Hồ Chí Minh, mong bà con trong ấy no cái bụng, vững 
tinh thần và có sức khỏe để chống lại dịch bệnh.  

11 Dẫn: Thưa quý vị và các bạn! Ngay lúc này đây, tôi nhận được tín hiệu 
có thính giả gọi điện đến chương trình. Thưa thính giả, thính giả muốn 
chia sẽ điều gì?  

Thính giả: Vâng, xin chào chị, thời gian vừa qua, nhân dân Quảng Bình 
nghe tin tình hình dịch bệnh rất nghiêm trọng tại Thành phố Hồ Chí Minh 
thì nay chúng tôi đang tổ chức vận động theo lời kêu gọi của Ban công tác 

  Trực tiếp  
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mặt trận ủng hộ cho đồng bào vùng dịch. Người có nhiều ủng hộ nhiều, 
người có ít ủng hộ ít. Tất cả chia sẻ với nhân nhân thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Dẫn: Vâng, cháu xin cám ơn bác! Cho cháu hỏi bác tên gì và đang sống ở 
đâu ạ? 

Thính giả: Tôi là Tống Phước Vĩnh, Tổ dân phố Đồng Tâm, phương 
Đồng Hải, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

Dẫn: Cháu chúc bác thật nhiều sức khỏe, người dân thành phố Hồ Chí 
Minh sẽ rất vui và xúc động khi nhận được những lời chia sẻ, động viên 
vừa rồi của Bác.  

         Thưa quý vị và các bạn! Một thính giả cũng vừa gọi điện đến 
chương trình. Xin chào thính giả, thính giả có thể giới thiệu về mình? 

Thính giả: Tôi là Lê Thị Nữ ở Thành phố Đồng Hới 

Dẫn: Vâng, chào chị, chị muốn chia sẻ điều gì?   

Thính giả: Tôi có đứa con đang công tác ở Sài Gòn. Những ngày trước, 
tôi cũng hay gửi quà vào cho con. Lần này, ngoài gửi quà vào cho con, 
trong lúc Sài Gòn đang dịch như vậy, tôi đã muối thêm ít măng, làm thêm 
ít ruốc thịt, kiệu để gửi vào cho bà con trong đó. Tôi mong, Sài Gòn sẽ 
mau hết dịch để con tôi đỡ vất vả, cũng như bà con trong nớ mau trở lại 
cuộc sống bình thường! 

Dẫn: Vâng, xin cảm ơn chị với những tình cảm rất chân thành! 

12 Dẫn: Thưa quý vị và các bạn! Trong những ngày gian khó này, thành phố 
Hồ Chí Minh luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ về vật chất, tinh thần từ 
Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và Nhân dân của các tỉnh thành trong cả 

  Trực tiếp  



 

17 
 

nước trong đó có Quảng Bình chúng ta. Và để sẻ chia với những khó khăn 
vất vả của lực lượng tuyến đầu đã có rất nhiều cán bộ, y, bác sĩ Quảng 
Bình sẵn sàng xung phong ghi danh làm tình nguyện viên hỗ trợ thành 
phố Hồ Chí Minh đẩy lùi dịch covid 19. 

13 Phóng sự chèn  

Voxpop:  

- Chúng tôi sẵn sàng tham gia vào trong mọi lĩnh vực mà thành phố 

Hồ Chí Minh yêu cầu 

- Tôi thấy rất thôi thúc, tôi muốn làm cái gì đó để ủng hộ cho đồng 
nghiệp và đồng bào miền Nam thân yêu. 

- Bây giờ tôi rất sẵn sàng, chỉ chờ đợi có lệnh đi là chúng tôi lên 

đường 

      Sẵn sàng chia lửa với thành phố Hồ Chí Minh, với miền Nam trong 
cuộc chiến chống covid 19 lần này là những  cán bộ, y, bác sỹ có nhiều 
kinh nghiệm, giàu nhiệt huyết. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng tất cả đều 
tình nguyện, xung kích lên đường chi viện cho miền Nam. Với tinh thần 
cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid – 19, Quảng Bình đã 
chuẩn bị nhân lực gồm 50 cán bộ y tế. Bác sỹ Đỗ Minh Huệ, Phó Giám 
đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Hới, cho biết: 

TĐ 

 (Chúng tôi lựa chọn những điều dưỡng, kỹ thuật viên có kinh nghiệm, 
thành thạo về chuyên môn. Chúng tôi cũng đã tập hợp danh sách những 
đồng nghiệp tình nguyện khác để sau đợt này, anh em trong kia ra thì sẽ 
có một đoàn khác vào thay thế.) 

  File 6  
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         Với tinh thần “Khi tổ quốc cần chúng tôi có mặt”, mỗi một người 
dân, mỗi một cán bộ y bác sỹ của quê hương Quảng Bình luôn sẵn sàng 
chia lửa, sẵn sàng tham gia vào tâm dịch với mục tiêu cùng cả nước sớm 
đẩy lùi đại dịch Covid – 19. 

14 Dẫn: Thưa quý vị và các bạn! Thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế 
của cả nước. Sau bao năm dang rộng vòng tay, chung lo cho đồng bào cả 
nước, hôm nay, trong khó khăn, người dân thành phố Hồ Chí Minh đã 
nhận được tình cảm ruột thịt, nghĩa đồng bào từ khắp mọi miền Tổ quốc. 
Và rồi, chỉ một ngày không xa nữa, thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở lại 
cuộc sống bình thường mới, thật mạnh mẽ, thật vững vàng! 

  Trực tiếp  

15 Voxpop  

- Gần như là lăn lộn với việc cá này trong 2 tuần qua. Rất là đặc 
biệt, họ nhận được và bảo rằng, lâu lắm rồi chúng tôi không được 
ăn cá, rất xúc động. 

- Tỉnh Quảng Bình còn rất nhiều khó khăn, hết bão lụt rồi thiên tai 
hạn hán rồi bây giờ đến dịch bệnh mà nhân dân Quảng Bình đã 
tích góp chung tay ủng hộ cá cho nhân dân lao động thành phố thì 
đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa. 

- Cá từ Quảng Bình chuyển vào rất tươi, chất lượng cá rất là cao. 
- Trong các khu phong tỏa, cách ly người dân rất mừng, rất cảm ơn. 

Mà cá nữa thì người dân rất là quý. 
- Cá ở Quảng Bình và đồ Quảng Bình vô thì mình lại nấu, trung bình 

một ngày từ 200 đến 500 suất. Nói thật sự rất khó khăn luôn, mà 
giờ có cá này thì sẽ hỗ trợ cho bếp mình rất rất nhiều. 

  File 7  

16 Dẫn: Cả nước đang hướng về miền Nam ruột thịt, về thành phố Hồ Chí 
Minh nghĩa tình với tất cả sự sẻ chia, đồng cảm, yêu thương và trách 

  Trực tiếp  
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nhiệm. Thưa chị Dung, ngay lúc này đây, chị muốn gửi gắm điều gì đến 
với người dân thành phố Hồ Chí Minh? 

Chị Dung: Tôi cũng như những người con Quảng Bình mong muốn 
thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng đẩy lùi được dịch bệnh và cũng 
muốn gửi gắm, người dân thành không bao giờ đơn độc. Trong cuộc 
chiến chống lại Covid 19 bên cạnh các bạn luôn có những người bạn như 
chúng tôi. Mặc dù cũng đang đối chọi với dịch bệnh nhưng chúng tôi vẫn 
luôn luôn ở bên các bạn. Tất cả chúng ta luôn luôn ở bên nhau, ở cạnh 
nhau. 

Dẫn: Và anh Đặng Đại Bàng, anh muốn chia sẻ thêm điều gì? 

Anh Bàng: Tôi cũng như những người dân Quảng Bình rất mong muốn 
tình hình dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cả nước nói 
chung sớm được kiểm soát. Và người dân có thể an tâm sống một cuộc 
sống bình thường trở lại để chúng ta cùng nhau hướng đến một cuộc sống 
tốt hơn, ổn định hơn. 

Dẫn: Lòng người dân Quảng Bình ai cũng mong muốn thành phố Hồ Chí 
Minh sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh, trở lại trạng 
thái bình thường mới.  

          Thưa quý vị và các bạn! Sự đoàn kết, tình yêu thương, nghĩa đồng 
bào và tinh thần sẻ chia là điều quý giá nhất mà Quảng Bình muốn dành 
cho thành phố Hồ Chí Minh lúc này. Thành phố Hồ Chí Minh hãy mạnh 
mẽ, hãy kiên cường, rồi sẽ vượt qua tất cả, trở về ngày bình thường mới, 
là thành phố năng động với những con người hào sảng và sâu nặng nghĩa 
tình. Ngay lúc này đây, với các ca dương tính SARS Cov2 đầu tiên, Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình cũng đang đồng lòng, quyết tâm 
đẩy lùi Covid - 19. Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Bình hẹn ngày chiến 
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thắng! 

Sài Gòn tôi sẽ... 

17 Dẫn: Một lần nữa xin cảm ơn anh Đặng Đại Bàng, chị Trần Thị Thùy 
Dung đã tham gia chương trình phát thanh trực tiếp của Đài PT – TH 
Quảng Bình. Chúc các anh, chị thật nhiều sức khỏe,  tiếp tục cống hiến, 
tiếp tục lan tỏa những câu chuyện đẹp đến với tất cả mọi người. Cảm ơn 
sự quan tâm theo dõi của quí thính giả nghe đài. Chương trình do Hữu 
Nghị, Thanh Nhàn, Phương Thảo, Hoàng Linh, Phúc Nguyên, Thu 
Hằng......phối hợp thực hiện. Chỉ đạo chương trình: Đoàn Xuân Thắng. 
Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. 

  Trực tiếp  
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