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TÁC PHẨM DỰ THI LHPT TOÀN QUỐC LẦN THỨ XV NĂM 2022 

 

                         Thể loại: Phỏng vấn 

                         Tác phẩm: TẤM LÒNG 

                         Tác giả: Phương Thảo 

                         Thời lượng: 07 phút 

 

TẤM LÒNG 

(Tiếng xe cứu thương) Đó là những âm thanh quen thuộc đối với Đặng Minh 
Trí, sinh năm 1997 ở xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 200 ngày ròng 
rã, cùng với chiếc xe cứu thương của gia đình, Trí ra Bắc lại vào Nam, tình nguyện 
tham gia phòng chống dịch Covid 19. Trí là một trong 10 gương mặt tiêu biểu 
được nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2021. Và bây giờ, mời quý 
thính giả cùng nghe câu chuyện của Đặng Minh Trí. 

1. Xin chào Trí, dịch thì hầu như ai cũng muốn tránh xa. Vậy tại sao, tháng 
5/2021, Trí lại quyết định một mình lái xe ra Bắc Giang thời điểm đó đang 
là tâm dịch của cả nước?    

Trí: Suy nghĩ đơn giản thôi là mình còn trẻ thì cố gắng góp một phần sức lực 
nhỏ bé trong công tác phòng chống dịch ở Bắc Giang bởi vì dịch khi còn 
nhỏ mà mình cố gắng kiểm soát được thì càng tốt. 

2. Quyết định ra đó có lo, có sợ điều gì không?  
Trí: Cũng không lo sợ vì khi ở công ty chuyên về vận chuyển bệnh nhân xe 
cứu thương, bọn mình cũng phải đi học sử dụng đồ bảo hộ phòng chống dịch 
rồi. 

3. Thưa bác Thông, là người làm cha, khi biết ý định của Trí thì lập trường của 
bác cũng như gia đình mình như thế nào ạ? 
Bác Thông: Tôi khi đó thì 50/50, còn mẹ của Trí thì hoàn toàn không muốn 
cho đi, điện tham khảo ý kiến của chị, chị Trí đồng ý thì Trí cao phiếu Trí đi 
thôi.  

4. Đến Bắc Giang, Trí đã tham gia hoạt động chống dịch như thế nào?  
Trí: Mình được phân về hoạt động dưới sự điều hành CDC Bắc Giang, chở 
vật tư y tế, đi lấy mẫu và chở bệnh nhân Covid.     
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5. Chắc chắn là rất vất vả đúng không Trí?  
Trí: Các bạn tình nguyện vất vả hơn mình nhiều. Tháng 5 tháng 6 ở Bắc 
Giang nóng cực kỳ và oi bức. Các bạn mặc đồ bảo hộ đứng từ 12h trưa đến 
2,3h sáng ngày hôm sau thì mới xong một đợt lấy mẫu. Chứng kiến điều đó 
thì mình thấy công sức của mình chỉ là muối bỏ biển thôi. 

Đó là Trí khiêm tốn vậy thôi chứ hẳn là có lý do khi Chủ tịch UBND 
tỉnh Bắc Giang tặng bằng khen cho chàng trai vùng đất gió lào cát trắng vì 
những đóng góp trong công tác phòng chống dịch. Khi dịch bệnh ở Bắc 
Giang dần được khống chế, Trí trở về quê, mang theo nhiều tình cảm tin yêu 
của người dân Bắc Giang. 

Băng: (Bắc Giang yêu thương người con trai này vô điều kiện. Quê 
hương Bắc Giang đã chào đón vào vui vuồn cùng em suốt 60 ngày đêm. 
Tạm chia tay em để em Nam tiến mà thấy lòng trống trải. Luôn mạnh khỏe 
và bình an nhé chàng trai đất Quảng Bình. 
Cảm ơn em không quản nguy hiểm sát cánh cùng lực lượng tuyến đầu chống 
dịch. Chúc em thượng lộ bình an trở về quê hương Quảng Bình.) 

6. Đó chỉ là 2 trong số rất rất nhiều lời nhắn gửi đến Trí trên mạng xã hội của 
người dân Bắc Giang. Và sau Bắc Giang là đến TP Hồ Chí Minh, lại thêm 
một quyết định cần nhiều bản lĩnh. Việc làm của Trí đã lan tỏa đến bác 
Thông khi cả hai quyết định cùng “Nam tiến”. Thưa bác, bác nghĩ gì khi 
cùng Trí vượt hơn 1 nghìn 2 trăm cây số vào tâm dịch TP Hồ Chí Minh?  
Bác Thông: 2 bố con vào đó cùng biết là rất nguy hiểm, nhưng mà đổi lại 
mạng sống được nhiều người, nên 2 bố con quyết định ra đi. 

7. Vào đó lạ nước lạ cái, 2 cha con xử lý mọi việc như thế nào?  
Bác Thông: Vào Sài Gòn thì đi tiêm phòng mũi đầu tiên, xong thì đi chở 
bệnh nhân. Nhưng mà không biết đường, toàn sử dụng Googe Map, cũng 
khó khăn lắm. Khi nào cũng cố gắng chạy cho thật nhanh, giúp đỡ  cho được 
nhiều người.  

8. Cảm ơn bác. Và đây là chia sẻ của trung tá Nguyễn Xuân Thành, phụ trách 
ban chỉ đạo tuyến Bệnh viện quân y 175 – Bộ Quốc Phòng về những ấn 
tượng đối với 2 cha con bác Thông:  

Băng: (Gặp 2 cha con bác Thông thì tôi nói thôi anh về đi, nhìn anh 
cũng hơi hom hem, anh nói là bác sỹ ơi bây giờ cha con tôi vào đây rồi thì 
có chết chết với bà con chứ ở ngoài quê không cam lòng. Tôi lặng người đi. 
Hai cha con mặc bộ PPE chạy cả ngày, đến tối tôi hỏi đã ăn gì chưa thì nói 
có thủ 2 ổ bánh mì có ăn rồi bác ạ. Một cháu bé mất, lúc đấy không có xe 
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nào chở cả, kết nối thì 2 cha con trở về miền Tây, bắt đầu đi 10h, ánh đèn 
mà đi trong mưa gió như vậy, rất xúc động.) 

9. Vâng, qua lời kể của bác sỹ Thành, chúng ta có thể hiểu thêm về sự dấn thân 
của 2 cha con, Trí này, cường độ làm việc tại TP HCM lúc đó như thế nào? 
Trí: Mình và bố ban đầu đi 1 xe thì nghĩ là nếu ở Sài Gòn làm việc quá mệt 
thì 2 cha con lái thay nhau. Nhưng khi vào đến đó thì quận giao thêm 1 xe 
nữa thì mình với ba mỗi người nhận 1 xe. Làm việc ở quận 10, sau giờ hành 
chính thì liên kết với anh em đội tình nguyện, ai cần thì mình chở người ta. 
Xin lương thực thực phẩm rồi đi phát cho những lao động mất việc làm. Hầu 
như là ít khi thời gian nghỉ. 

10.  Với Trí, có điều gì khiến Trí day dứt khi ở TP Hồ Chí Minh?  
Trí: Những lần mà mình chở bệnh nhân không đến kịp viện hoặc không kịp 
đón người ta thì mình thấy day dứt. Trong những trường hợp như vậy hoàn 
toàn mình bất khả kháng bởi vì không thể nhanh hơn được nữa. Mình đến 
chưa kịp họ gọi điện lại báo tin mất thì lúc đó, cảm giác ngày đó mình buồn 
lắm, trong lòng thấy khó chịu lắm. 

11.  Trở về sau 2 lần đối mặt với nguy hiểm, chứng kiến ranh giới giữa sự sống 
và cái chết, với tình người thì Trí có thay đổi gì trong suy nghĩ và hành 
động? 
Trí: Từ 2 tâm dịch trở về thì mình biết là làm kinh tế rất quan trọng, mình 
phải tự chủ về kinh tế đã thì mình mới giúp người khác được. Nhưng mà 
trong hoạn nạn thì mình không giúp người ta bằng vật chất được thì mình có 
thể giúp bằng sức lực của mình. Và mình làm việc thì cố gắng mình làm việc 
từ tâm. 

12.  Từ thành phố Hồ Chí Minh trở về thì Trí ngay lập tức tham gia phòng 
chống dịch cùng CDC Quảng Bình. Vậy là khoảng 7 tháng, 7 tháng đó Trí 
không có thu nhập? 
Trí: Những tháng đó mình hoàn toàn không có thu nhập. 

13. Vậy thì mình chi tiêu, xăng xe như thế nào? 
Trí: Rất là may là những nơi mà mình đến thì tỉnh đó người ta hỗ trợ xăng xe 
cho mình. Còn trong dịch thì thực sự tiền không biết tiêu làm việc gì (cười). 

14.  Để gác lại lợi ích của bản thân, giúp đỡ cộng đồng, có lẽ không phải người 
trẻ nào cũng làm được?  
Trí: Theo mình thì tuổi trẻ nên xông pha một chút, càng xông pha càng trải 
nghiệm thì càng trưởng thành hơn.   

Cảm ơn Trí về những chia sẻ vừa rồi.  
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(Lồng bài hát Để gió cuốn đi) Thưa quý vị và các bạn! Người Việt Nam ta luôn 
tìm thấy sức mạnh từ tinh thần đoàn kết, sự đùm bọc sẻ chia. Có những người như 
Trí trong cơn đại dịch nên nhiều sinh mạng được cứu, nhiều nỗi đau được nguôi 
dịu, cộng đồng vượt qua được những mất mát, xót xa.  

 Cuối năm 2021, Trí được CDC Quảng Bình nhận vào làm nhân viên lái xe. 
Tháng 4/2022, dưới sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo 
Quảng Bình, Trí đã vận động một số tài xế, thành lập đội xe cứu thương vận chuyển 
miễn phí bệnh nhân nghèo. Niềm cảm hứng từ lòng tốt của chàng thanh niên trẻ đã 
thực sự lan tỏa. Với Trí hành trình thiện nguyện đã có điểm khởi đầu và không có 
điểm kết thúc.  

 
 

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 


