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“Sống chậm để cảm nhận và yêu thương nhiều hơn” 

 

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ nhường phần ai?”, tôi cảm phục 

những người lao công vì họ đã gánh cho cuộc sống của chúng ta rất nhiều gian khổ 

không thể nói hết bằng lời. Nhiều lúc bị cuốn theo nhịp sống xô bồ hối hả của cuộc 

sống hiện đại, mọi người cứ coi như sự hiện hữu của họ là phép mặc nhiên của 

cuộc đời. Xin một phút “sống chậm lại” để chúng ta nghĩ nhiều hơn về họ, chân 

thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với họ. 

 

Tôi rất tự hào vì mình được sinh ra, lớn lên và giờ đây tiếp tục được làm 

việc tại một đơn vị công sở thuộc quận Long Biên, một quận phía đông Thành phố. 



Long Biên được mệnh danh là cửa ngõ giao thương, một quận mới đang phát triển 

với quy mô khang trang và hiện đại. Mỗi lần đi trên con đường quen thuộc tới nơi 

làm việc, tôi rất hạnh phúc và thấy mình có nhiều động lực cho một ngày làm việc 

mới khi được đi trên những con đường to rộng, sạch đẹp và văn minh. 

Một lần vì công việc bận đột xuất, tôi phải đi từ 5h sáng tới trường, ngày đó 

mưa xuân, xem lẫn cái lạnh buổi sáng, tôi khá ngại và còn do dự khi bước ra 

đường. Vẫn trên con đường quen thuộc, tôi phải bật đèn xe ô tô để chiếu sáng. Qua 

cần gạt nước ánh sáng của đèn chiếu vào làm tôi nhìn rất rõ và có thể nhận ra đó là 

trang phục của các anh chị lao công đang làm công việc vệ sinh đường phố. Thì ra 

các anh chị đã làm sớm như vậy sao? “Sớm quá! Tôi thì chịu rồi”. Tôi thắc mắc và 

cũng kịp nhận ngay ra được câu trả lời. 

Thì ra mỗi ngày tôi đi làm thì các anh chị lao công đã dọn cho đường phố 

sáng sạch đến như vậy rồi. Công việc quét rác tuy thật bình dị nhưng sự đóng góp 

cho môi trường thành phố thật lớn lao biết bao. Họ những người lao động lặng lẽ 

làm việc không quản thời tiết. Các anh chị đang góp phần mang mùa xuân về cho 

đất nước. Cảm thông công việc vất vả của anh chị, tôi nhận ra mình cũng cần có sự 

chia sẻ và hiểu về đồng nghiệp của mình nơi công tác. Các cô các chị em là nhân 

viên lao công của trường Tiểu học Long Biên. 

Thực hiện Chương trình số 02-CTr/QU ngày 15/10/2020 của Quận ủy Long 

Biên về việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn quận Long 

Biên, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020-2025, UBND Quận đã ban 

hành kế hoạch số 37 /KH-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2021 về việc triển khai 

thực hiện phong trào “Hành động vì nhà trường xanh - sạch - đẹp - văn minh - 

hạnh phúc” trong các trường MN, TH, THCS trên địa bàn quận Long Biên, năm 

2021.Thực hiện công văn số: 204 /PGD&ĐT  ngày 18/11/2021 của Phòng giáo dục 

và Đào tạo Quận Long Biên về việc tiếp tục thực hiện phong trào “Hành động vì 

nhà trường xanh - sạch - đẹp - văn minh - hạnh phúc” năm 2022, trường Tiểu học 

Long Biên chúng tôi luôn cố gắng hết sức để đảm bảo một môi trường làm việc tốt 

nhất cho cán bộ giáo viên nhân viên, và một môi trường học tập tốt nhất cho các 

em học sinh. Tôi biết rằng để có được thành công đó, ngoài sự nỗ lực của cả tập 

thể thì còn có sự đóng góp thầm lặng của các cô và chị em tổ lao công. Đặc biệt 

trong số đó là chị Nguyễn Thị Loan – tổ trưởng tổ lao công. Sự giản dị trong cách 

ăn mặc, trang phục công việc, nét chất phác trong hình dáng, nhưng trong công 



việc chị luôn tỉ mỉ, sạch sẽ và chu đáo. Chị luôn rạng rỡ nụ cười mỗi khi được đám 

học trò nhỏ chào gọi chị và thân thiện với tất cả mọi người. 

   

 

Gắn bó với trường TH Long Biên gần 15 năm, chứng kiến nhiều sự đổi thay 

của ngôi trường, biết bao nhiêu thế hệ học sinh đã tốt nghiệp và trưởng thành từ 

ngôi trường này, chị vẫn yêu mến ngôi trường, coi đây như ngôi nhà thứ hai chị 

dành tâm huyết để chăm sóc và yêu thương. Nhà chị Nguyễn Thị Loan ở phường 

Việt Hưng. Dù có nhiều cơ hội tìm việc gần nhà hơn, đỡ vất vả hơn, thuận tiện cho 

việc di chuyển nhưng vì yêu trường, yêu tiếng cười vui của đám học trò nhỏ mà chị 

vẫn quyết định gắn bó với nơi đây. 

Tôi nhớ khi chưa có dịch Covid 19, chị Loan và các chị em tổ lao công 

thường có mặt ở trường từ 6h sáng, quét dọn sạch sẽ mọi ngóc ngách, lau sạch các 

hành lang lớp học sẵn sàng đón các em tới trường. Đều đặn các ngày trong tuần, 

không kể ngày mưa rét các chị tới trường là lặng lẽ mỗi người với một công việc, 

một bộ phận được phân công. Người quét sân chơi, người lau hành lang 4 tòa nhà, 

người cọ rửa các nhà vệ sinh. Cuốn vào công việc, các chị em luôn tay thoăn thắt. 

Chỉ chốc lát, từ cổng vào đến các lớp tất cả đã rất sáng, xanh, sạch, đẹp, sẵn sàng 



chào đón các thầy cô giáo và các em học sinh bắt đầu một ngày học tập mới. Khi 

các con vào học là lúc các chị vệ sinh toàn bộ khu vườn cây, cắt tỉa, bón phân cho 

các bồn hoa, cây cảnh. Công việc cứ lặng lẽ, đều đặn hàng ngày. Chị Loan luôn để 

ý vì trường đông học sinh, nhiều em học sinh hiếu động, tò mò hay nghịch, chị 

thường xuyên đi quanh trường kiểm tra. Thấy có gạch đá là nhặt ngay, cành củi rơi 

xuống là chị dọn đi tuyệt đối không để mất an toàn cho các con. 

 

    
 

Thay vì nghỉ ngơi, chị dành thời gian nhắc nhở thêm các con nề nếp văn 

minh khi đi vệ sinh. Chị chia sẻ, chỉ một bạn quên dội nước hay không đi vệ sinh 

đúng nơi quy định là cả nhà vệ sinh có mùi hôi. Các con vào sau sẽ bị ảnh hưởng. 

Một số bạn mải chơi quên cả rửa tay bằng xà phòng, vứt xả rác không đứng nơi 

quy định, lâu dài những điều đó hình thành thói quen xấu cho con còn gây mất vệ 

sinh chung. Các bạn khác nhìn thấy có thể học bạn thì thật đáng lo. Chính từ những 

suy nghĩ rất chân thành, chị luôn nhắc nhở và dặn dò các con nhẹ nhàng. Nhắc con 

thực hành lại từ đó những thói quen tốt được các con thường xuyên duy trì hơn. Sự 

gần gũi từ chị khiến cho các con học sinh thêm yêu mến mái trường, giữ gìn 



trường lớp sạch đẹp. Đôi khi tôi chứng kiến các con nhặt lá cây trong sân cỏ nhân 

tạo cùng chị, đẩy xe kéo giúp chị lúc qua chỗ vòng. Khoanh tay lễ phép chào hỏi 

tươi cười với chị mỗi khi đến trường…Với đồng nghiệp chị luôn sẵn sàng hỗ trợ 

giúp đỡ chúng tôi. Những ngày cuối tuần không đi làm chị thay các lớp tưới nước 

và chăm sóc cây xanh đều đặn. Nhờ có các chị mà lớp học luôn sáng sạch, gọn 

gàng. Đôi khi đám học trò nhỏ mải chơi, quên áo chị nhiệt tìm mang đến tận lớp 

cho các con.  

Để chuẩn bị cho các chương trình hay các hoạt chào mừng tổ chức trong 

năm học, chị càng chu đáo. Ngoài nhiệm vụ được phân công chị luôn hoàn thành 

xuất sắc, chị còn hỗ trợ các bộ phận khác trang trí, sắp xếp tổ chức sao cho chu đáo 

nhất. Sau mỗi chương trình, chị cùng chung tay hỗ trợ giúp chúng tôi dọn dẹp sạch 

sẽ chị mới yên tâm ra về. Mỗi khi chúng tôi làm việc ngoài giờ hay nhà trường huy 

động lao động tập thể, chị luôn chu đáo chuẩn bị thêm cho chúng tôi hoa quả của 

nhà mang đến hay nấu cho chúng tôi ăn chè bưởi đỗ xanh cho mát…Chính sự chân 

thành và yêu mến đồng nghiệp chúng tôi luôn gọi chị với cái tên thân yêu “chị hai 

Loan”. 

     



Để góp phần xây dựng Trường học hạnh phúc thân thiện, gần gũi với các em 

học sinh, nhà trường tổ chức nuôi và chăm sóc 10 đôi con chim bồ câu từ năm 

2019, chị không ngại ngần cùng các thành viên trong tổ thay nhau chăm sóc. Để 

giữ cho khu vực nuôi chim và sân chơi sạch sẽ, chị thường xuyên vệ sinh hàng 

ngày, cho chim bồ câu ăn. Nhìn cách chị hướng dẫn và giúp các bạn nhỏ gần gũi 

và cho chim bồ câu ăn thật vui và hạnh phúc. Và giờ đây, nhờ có chị đàn chim đã 

gần 100 con lớn nhỏ. Tôi tin chắc chắn khi các con được quay trở lại trường sau 

đợt nghỉ phòng dịch, các em sẽ rất vui và bất ngờ vì đàn chim cũng luôn khỏe đẹp 

và đông đúc hơn rất nhiều. 

Về gia đình, chồng chị công việc không ổn định, lương thấp, do ảnh hưởng 

của dịch Covid 19 vừa qua, gánh nặng gia đình và nuôi 2 con trai ăn học tôi nghĩ 

chị buông xuôi, nhưng khi nói chuyện hỏi thăm tôi cảm nhận chị luôn lạc quan. 

Chị chia sẻ “Mình trụ cột trong gia đình, mình mà buông xuôi, mặc kệ thì chồng 

con không có niềm tin và động lực ở cuộc sống. Thay vì trách cứ cuộc sống, mình 

khỏe mạnh thì chăm chỉ mà làm ăn.Trời thương người chăm chỉ mà em”. Thật như 

lời chị chia sẻ, dù khó khăn biết mấy, chị Loan và gia đình đã vượt qua. Căn nhà 2 

tầng khang trang được anh chị khánh thành giữa năm 2021 là thành quả của phấn 

đấu bấy lâu nay cả gia đình chị. Tôi thấy chị vui hơn, vì tổ ấm bấy lâu nay chị phấn 

đấu dành cho chồng con của mình đã thành sự thật. 



     

 

 Với gia đình, chị luôn là người chị cả đi đầu gương mẫu, yêu thương chăm 

sóc cha mẹ, lo lắng cho các em. Chính vì vậy, nhiều dịp đi Lễ đầu năm, chúng tôi 

luôn có cơ hội được gặp và hiểu hơn về tổ ấm của chị. 



 

 

Chị Loan là người cho tôi hiểu hơn bài học về sự cần cù trong lao động. Thật 

đúng như Bác Hồ đã từng nói nghề nào trong xã hội này cũng cao quý miễn mình 

sống bằng sức lao động của mình trong khuôn khổ pháp luật. Chị truyền cảm hứng 

cho tôi về tinh thần yêu lao động, chị còn cho tôi thấy bài học nhân cách làm người 

sống trung thực và một thái độ nhân ái “mình vì mọi người”. Đôi khi chị chấp nhận 

những thiệt thòi sự ngọt ngào của giấc ngủ bị phá vỡ vào mỗi sáng sớm để đem 

đến một sự ngọt ngào khác lớn hơn cho tất cả mọi người. Đó là cái ngọt ngào được 

cảm nhận khi mỗi sớm mai thức dậy các thầy cô giáo và các em học sinh trường 

TH Long Biên tới ngôi  trường xanh - sạch - đẹp - văn minh - hạnh phúc. 

Nghĩ về chị, tôi luôn có một ước mong nho nhỏ rằng mỗi người chúng ta cần 

đồng cảm, sẻ chia với những khó khăn trong công việc của người lao công nói 

chung. Hãy xây dựng cho mình từ ý thức và hành động văn minh trong việc xây 

dựng môi trường xanh - sạch - đẹp. Sẽ có nhiều thành tựu hơn nữa trong công nghệ 

để hỗ trợ những khó khăn vất cả cho công việc của các chị nói riêng và những 



người làm nghề lao công nói chung. Chúc chị Loan luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và 

luôn nhận được thật nhiều tình yêu thương từ đồng nghiệp và các em học sinh thân 

yêu của trường Tiểu học Long Biên. 


