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BÀI DỰ THI 

“TẤM GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT” 

 

          Nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, phát động phong trào 

“Người tốt việc tốt”, Người cho rằng "Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày 

giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Ðảng, xây dựng 

các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới". Cho đến nay, 

đã có không ít tấm gương như vậy trên cả nước. Tất cả đều muốn chung tay đóng 

góp công sức, trí tuệ vào việc để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu 

mạnh. Nhiều trong số đó là các em học sinh, thế hệ trẻ - những chủ nhân tương 

lai của đất nước mang trên vai sứ mệnh, nhận thức quan trọng. Em muốn nói đến 

một người như thế, một tấm gương sáng về “Người tốt, việc tốt” đáng được biểu 

dương, đó là bạn Nguyễn Anh Thư - học sinh lớp 8C1 trường THCS Thanh Liệt, 

huyện Thanh Trì, Hà Nội.  

 

 
           Thư rất tích cực, đặc biệt trong học tập. Vào các tiết học, bạn luôn là người 

giơ tay hăng hái phát biểu, bạn cũng thường có những câu hỏi mà khiến thầy cô 

giáo phải ngạc nhiên. Các bài kiểm tra bạn luôn đạt điểm cao, luôn đứng top đầu 



ở lớp, học đều các môn, em chưa từng thấy bạn bị điểm kém bao giờ. Em còn nhớ 

vào năm lớp 7, Thư có tham gia vào đội tuyển Học sinh năng khiếu môn Toán, bộ 

môn khó đòi hỏi sự tư duy logic nhưng bạn lại có thể vừa hoàn thành tốt việc học 

ở lớp lại vừa ôn tập để thi Học sinh năng khiếu được, điều này khiến em vô cùng 

nể phục bạn. Mọi nỗ lực không biết mệt mỏi đấy đã giúp bạn giành được giải Ba 

trong kỳ thi Học sinh năng khiếu cấp huyện. Cũng vào năm ngoái, bạn tham gia 

cuộc thi Toán trên mạng, bạn cũng giành về giải cho trường. Thư cũng rất thích 

đọc sách, truyện liên quan đến lịch sử. Say mê sách, học tốt là vậy nhưng không 

vì thế mà Thư ít tham gia các hoạt động của trường, lớp. Ngược lại, bạn còn rất 

nhiệt tình. Bất kì hoạt động nào bạn cũng tham gia đầy đủ như viết thư UPU hay 

quyên góp, ủng hộ người nghèo, thi văn nghệ, vẽ tranh,... Học giỏi là vậy nhưng 

Thư không hề tỏ ra kiêu căng mà bạn rất chan hòa với mọi người trong lớp. 

          Thư rất tốt bụng nữa. Em học chưa tốt môn Vật lý mà đáng sợ chỗ là hai 

tuần nữa thi cuối kỳ rồi. Biết em buồn bã, chán nản, Thư tiến đến nói là muốn 

giúp em tiến bộ. Bạn đã ôn tập cho em, kiểm tra bài, bạn còn dành thời gian sau 

giờ học để tổng hợp lại kiến thức cần nhớ, các giấy ghi chú xếp đầy một núi. Bạn 

thật nhiệt tình, nhờ vậy mà em được điểm 8, không bị điểm kém cuối kì I. Không 

chỉ với em, hình ảnh một cô bạn cặm cụi giảng bài cho các bạn đã trở nên rất quen 

thuộc. Em muốn cảm ơn và muốn đãi bạn một chầu ăn vặt nhưng bạn cứ luôn từ 

chối, em cũng buồn lắm nhưng khi biết được lý do thì em càng khâm phục bạn 

hơn. Từ lần đó, em hay bắt chuyện với bạn, dần dần cả hai đứa thân nhau, trở 

thành đôi bạn cùng tiến. Và thật vui mừng khi biết rằng bạn cũng viết về em trọng 

phong trào “Người tốt việc tốt này”. Trong lớp, Thư được các bạn yêu mến, bạn 

cũng thường chia sẻ những kinh nghiệm quý giá, những mẹo để tính toán, cách 

giải hay. 

           Ngoài việc giúp đỡ nhau trong học tập, em và Thư còn thường xuyên chia 

sẻ với nhau những chuyện vui buồn trong gia đình, trong lớp học. Mỗi khi buồn 

mà được chia sẻ với Thư, em cảm thấy nỗi buồn của mình như vơi đi một nửa. 

Thư luôn được mọi người yêu quý và đánh giá cao. Cô chủ nhiệm lớp em đã nói 

rằng: “ Trong cuộc sống không ai hoàn hảo, nhưng điều quan trọng là ta phải cố 

gắng từng ngày để hoàn thiện bản thân. Và bạn Thư đang làm rất tốt việc này.” 

Không chỉ cô chủ nhiệm, các thầy cô bộ môn khác cũng rất tin yêu bạn. Khi được 

hỏi ai là người khiến thầy cô ấn tượng, mọi người đều cười và nhắc đến Thư: “Một 

học sinh tích cực và thông minh của lớp”. Trong mắt thầy cô, bạn luôn là học sinh 

chăm ngoan. Trong mắt bạn bè, Thư luôn là một người thật thà, tốt bụng, hiền 

lành và dễ gần. Cậu ấy luôn được các bạn trong lớp đặt biệt danh là “ Hiền hòa” 

như vị tiểu thư trong “Công chúa Ori”. Bởi lẽ bạn nói chuyện nhẹ nhàng, giúp đỡ 

mọi người ân cần, tận tình. Nhưng bạn vẫn rất nghiêm túc khi ai có khuyết điểm, 

bạn thẳng thắn nhắc nhở ngay, góp ý bằng những lời chân thành nhất để sửa chữa. 



Tuy không bày tỏ ra bằng lời nói, nhưng các bạn luôn thể hiện tình cảm để đáp lại 

sự chân thành của Thư như cùng bạn vươn lên trong học tập, tặng bạn những món 

quà ý nghĩa…Một người tốt như Thư thật là đáng quý! 

 

Thư rất chăm chỉ, tự giác trong học tập  

 

               Hơn nữa, ở nhà bạn là một người con ngoan.  Có lần, sau giờ học, em 

sang nhà bạn chơi, bố mẹ đi vắng, bạn một mình làm bao nhiêu thứ từ quét nhà, 

rửa bát, phơi quần áo đến nấu cơm rồi lại trông em bé nữa mà còn vẫn tám chuyện 

với tôi. Có lẽ bạn biết rằng mẹ đã vất vả như thế nào nên khi về đến nhà là cất cặp 

sách,  lấy cây chổi ra quét nhà liền. Người ta thường nói: “Nhà sạch thì mát, bát 

sạch ngon cơm”. Bạn quét từng ngóc ngách trong ngôi nhà, từng hạt bụi, hạt cát. 

Rồi khi phòng ăn thấy bát đũa ăn sáng còn ngổn ngang trên bàn, ngoài sân thì một 

thau đồ mẹ giặt chưa phơi, trên bếp còn bề bộn xoong nồi, bạn lại xắn tay áo, 

thành thạo mà làm, dọn dẹp mọi thứ nhanh chóng, loáng một cái bát đũa, xoong 

chảo sạch tươm tất, quần áo đã lên sào phơi. Em chỉ có thể đứng chờ, em sợ nếu 

mình vào giúp chắc nhà bạn phải đi mua thêm bát đũa quá. Cùng lớp, cùng trường, 

mà sao khác nhau thế chứ! 

            Lần khác, em và Thư đi chơi, bạn có nhặt được 500.000 đồng trên đường. 

Ngay sau khi nhặt được tiền, Thư không hề mảy may có suy nghĩ lấy số tiền đó, 

bạn không chút do dự đến thẳng đồn Công an để giao nộp lại toàn bộ số tài sản 

trên. Việc nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất của Thư là một việc làm dù 

nhỏ nhưng rất ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, xứng đáng là tấm gương sáng 

để mọi người học tập, noi theo. Bạn cũng chia sẻ với em rằng: “Khi giúp được ai 

đó việc gì, dù là việc nhỏ nhất để nhận thấy niềm vui và nụ cười của mỗi người 

xung quanh thì  mình đã sống có ý nghĩa hơn, bởi giúp người cũng như giúp chính 

bản thân mình”. 



            Bầu trời vốn là một khoảng không bao la rộng lớn, không thấy điểm dừng. 

Nó vốn ở rất xa, nhưng khi ngước nhìn lên, nó bình thản đến lạ, làm cho chúng ta 

bớt mệt mỏi, căng thẳng. Và bầu trời của tôi chính là Thư. Từ trước, em đã quen 

với một cuộc sống thui thủi một mình. Đi học thì vùi đầu vào sách vở, nói với bạn 

học chưa nổi dăm ba câu, trở về nhà thì lại ôm cái điện thoại, đọc truyện xem 

phim. Ngày qua ngày đều buồn chán là thế. Lên cấp hai, em chắc hẳn là cũng vậy, 

ngồi hướng mặt ra cửa sổ, nhàm chán nghe tiếng mọi người nói chuyện ồn ào. 

Vậy mà… 

- Diệp! 

Em giật mình, chầm chậm quay đầu lại, rồi nghe tiếng cười lớn của một bạn học 

sinh mà em không hề biết. Có vẻ như bạn ấy thấy em ngơ ra nên liền cười. 

- Mình là Thư, bạn cùng bàn giúp đỡ nhau nhé! 

Em ngạc nhiên nhưng cũng chỉ nhanh chóng gật gật đầu, liền quay mặt đi luôn vì 

em khá căng thẳng khi nói chuyện với người lạ. Sau đó, nhiều lần bạn bắt chuyện 

với em, đa phần em không biết nói gì chỉ lắc đầu với gật đầu nhưng rồi dần dần 

em cũng nói nhiều lên. Chúng em cùng nhau trao đổi kiến thức, tám chuyện, ăn 

cơm...Bạn đã kéo em ra khỏi một cuộc sống nhàm chán. Nhờ vậy, chỉ trong một 

thời gian ngắn, em đã có thể hòa đồng hơn cùng với các bạn trong lớp, tham gia 

hoạt động của trường nhiều hơn - những việc  mà trước đây em không thể làm 

được. Em thật sự rất quý Thư - người bạn thân của em. Thư quả thật là một gương 

sáng điển hình cho em và các bạn học sinh trường THCS Thanh Liệt. 
 


