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NHỮNG CÁI VỎ LON LÀM ĐẸP CHO ĐỜI 

(Tham luận của đại biểu Lý Thị Vân 

Chi Hội trưởng thôn Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) 

 

11 năm qua, với vai trò là Chi hội trưởng, tôi luôn gương mẫu đi đầu, từ việc 

vận động gia đình, người thân nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước đến việc thực hiện các phong trào thi đua 

do Trung ương Hội phát động và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội để chị em học tập và 

làm theo. Gắn tinh thần trách nhiệm với tâm huyết trong công việc, không nói suông, 

nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm nên bản thân luôn được 

chị em hội viên yêu mến, tin tưởng và làm theo.  

Sau khi học tập chuyên đề “Thực hành tiết kiệm theo gương Bác”, ở Chi hội có 

rất nhiều mô hình tiết kiệm như: mô hình hũ gạo tại nhà, con heo đất, thu gom phế 
liệu…., nhưng mô hình hũ gạo tại nhà và mô hình thu gom phế liệu là hiệu quả nhất.  

Nắm bắt được tâm lý của chị em phụ nữ là rất thích nghe kể các câu chuyện có 

liên quan đến Bác Hồ kính yêu, tôi tích cực sưu tầm các loại sách báo, tư liệu nói về 

việc thực hành tiết kiệm ở Bác để đọc cho chị em nghe (như câu chuyện về que diêm 

hay trái ớt). Sau mỗi câu chuyện, tôi dành thời gian để chị em nói lên suy nghĩ của 

mình về Bác; nhất là việc Bác thực hành tiêt kiệm, đồng thời khuyến khích, hướng dẫn 

chị em thực hành tiết kiệm theo gương Bác. 

Với phương châm “Mưa dầm thấm lâu”, tôi tích cực tuyên truyền ở mọi lúc, 

mọi nơi về mục đích, ý nghĩa của việc thực hành tiết kiệm là vừa ích nước lại lợi nhà; 

và hơn cả là để có thể giúp cho các chị em, các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên 

trong cuộc sống. Khẩu hiệu “Một nắm gạo một nắm tình, nắm nghĩa” được dán trên 

những cái hũ đặt tại nhà các chị hội viên nòng cốt làm thí điểm, hàng tháng trút gạo, 

rồi đem kết quả thu được giới thiệu để chị em nhìn thấy kết quả có thật, từ đó chị em 

bắt chước làm theo. Kết quả thu được thật sự bất ngờ, chỉ tính từ năm 2011 đến ngày 

18/11/2014,  Chi hội đã tiết kiệm được 4915 kg gạo để giúp cho 276 lượt chị phụ nữ 

nghèo, 172 lượt người già neo đơn không nơi nương tựa, 18 cháu khuyết tật và 24 

cháu nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.  

Phải nói rằng cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch” do Trung 

ương Hội phát động là một cuộc vận động ý nghĩa và toàn diện. Sạch làng sạch ngõ 

đồng thời có tác dụng giúp đỡ cho những số phận thiếu may mắn. Với mô hình thu 

gom phế liệu, thật sự đến bây giờ tôi vẫn không thể tin rằng lại có được kết quả như 

ngày hôm nay. 

Hàng ngày rong ruổi trên khắp các đường ngang, ngõ dọc, lắm khi nhìn thấy 

những vỏ lon, vỏ chai hay đôi khi chỉ là miếng bìa của thùng mì tôm ai đó thiếu ý thức 

vứt lăn lóc bên đường, tôi thấy tiếc lắm. Tôi nảy ra ý nghĩ tại sao mình không lượm lặt 
lại để dồn vào rồi bán chắc chắn sẽ có tiền giúp mọi người, mà lại còn làm sạch môi 

trường nữa? 

 Cứ trăn trở với suy nghĩ: Một ý tưởng mang đầy tính nhân văn như vậy chẳng 

lẽ mình đành bỏ cuộc? Tôi đem suy nghĩ ấy trao đổi với chị Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ xã và đồng chí Bí thư Chi bộ, được chị Chủ tịch Hội và đồng chí Bí thư 

khuyến khích tôi đem suy nghĩ ấy trao đổi với chị em trong BCH Chi hội tại cuộc họp 
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định kỳ. Với 9/15 ý kiến tán thành, nhưng khi nói về cách làm, các chị cũng đưa ra rất 
nhiều ý kiến, mà ý kiến thuận thì ít, ý kiến băn khoăn thì nhiều. Tôi không nản mà kiên 

trì động viên chị em làm thử. 

“Thu gom phế liệu” nói cho oai như vậy thôi chứ thực chất là chúng tôi đi lượm 

lặt tất cả những gì gọi là phế liệu để bán lấy tiền. Nghe có vẻ hoang đường quá, phế 

liệu ở đâu có nhiều mà lượm lặt để giúp đỡ cho mọi người? Khó có thể tin, nhưng đây 

là sự thật 100% đấy nhé, không màu mè, không cường điệu, nếu ai đó muốn tìm hiểu, 

muốn làm theo hãy đến với Chi hội Phụ nữ Thôn Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình 

sơn, tỉnh Quảng Ngãi để mà thẩm định. 

Ở Chi hội tôi cứ vào buổi chiều ngày 16 hàng tháng tất cả chị em trong BCH ra 

quân dọn vệ sinh ở những nơi công cộng. Huy động chị em đi dọn vệ sinh cho đông đủ 

đã khó, huy động họ lượm lặt những gì có thể bán được lại càng khó hơn. Nói thì dễ 

nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy được những khó khăn tưởng chừng như không thể 

vượt qua. Lần đầu tiên khi đi dọn vệ sinh, ngoài cây chổi, cây cuốc, tôi còn phải lo 

kiếm cho chị em cái bao hay cái bị bóng để lượm những thứ có thể bán được như vỏ 

lon, vỏ chai, giấy, nhựa v.v… Thấy chị em tôi vừa quét dọn, vừa bới tìm, một số chị 
ngồi trong nhà nhìn ra trề môi, bàn tán. “Mấy bà đó đến nỗi nào mà đi lượm vỏ lon, 

vỏ chai”, thậm chí có người còn cho rằng “Mấy bà đó vẽ chuyện để làm lấy thành 

tích cho oai chứ làm được chuyện gì”.  

Lời khen thì ít, lời chê trách thì nhiều, có chị đã nản lòng và tuyên bố “Đi dọn 

vệ sinh thì tôi tham gia còn đi lượm phế liệu thì tôi không làm, mắc cỡ thấy mồ”. 

Chưa hết, các chị còn bị chính chồng con la rầy, cấm không cho tham gia Hội nếu còn 

đi lượm phế liệu. Tôi còn nhớ, sau đó vài ngày, nhìn thấy tôi, chồng của 01 chị hội 

viên nòng cốt chặn đầu xe lại nói như tát nước vào mặt tôi rằng: “Bà bị điên hả, bà 

rảnh rỗi bà đi mà làm cái việc vớ vẩn ấy đi, bà không được vận động vợ tôi đi nữa, 
nếu còn bà đừng có trách tôi. Đồ vô công rỗi nghề”.  

Không thể kể hết những khó khăn mà chị em vấp phải khi thực hiện mô hình 

này. Bản thân tôi không nản lòng, tại cuộc họp BCH hàng tháng tôi đã thuyết phục, 

phân tích để chị em hiểu rằng mỗi một cái vỏ lon hay vỏ chai chị em lượm được hôm 

nay sẽ đem lại cơ hội để giúp đỡ cho một chị hội viên nghèo, hay một cháu mồ côi, tàn 

tật có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời chính việc làm đó đã góp một phần quan trọng 

vào việc bảo vệ môi trường. Có thể lúc này có nhiều người chưa hiểu hết ý nghĩa của 

công việc chị em mình làm nhưng nhất định sau này họ sẽ hiểu và sẽ ủng hộ mình. Nói 

là làm và tôi tiên phong đi trước, trên giỏ xe của tôi lúc nào cũng có cái bao nhỏ, bất 

kỳ đi đâu làm gì chỉ cần nhìn thấy cái vỏ lon, vỏ chai có khi là ở dưới bờ ruộng, tôi 

cũng dừng lại lượm lên và cẩn thận bỏ vào bao.  

“Kiến tha lâu cũng đầy tổ”, sau hơn 3 tháng trời với cái bao treo ở đầu xe, 

những thứ mà tôi lượm được tôi đem bán thử được tới 150.000đ, cầm tiền trên tay tôi 

vẫn không tin nổi, mừng quá tôi bật khóc, và trong niềm vui tột độ, tôi đã hét lên “Vậy 

là mình thành công rồi”….. 

Việc làm của tôi đã tác động đến suy nghĩ và làm thay đổi nhận thức của chị 
em, chị em bắt đầu tin vào công việc mình làm, không còn né tránh hay mặc cảm. Bây 

giờ đã thành ý thức, cứ vào buổi chiều của ngày 16 người ta lại thấy những “ bóng 

hồng” hăng hái dọn vệ sinh ở những nơi công cộng và thu gom lượm lặt. Thông tin 

“Bà Vân dẫn chị em đi dọn vệ sinh và thu lượm phế liệu” lan dần, đường làng, ngõ 
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xóm và những nơi công cộng chính vì thế mà sạch sẽ hơn. Và cũng từ đây tôi được 

gắn thêm cái biệt danh “Chị Vân phế liệu”, thú thật lúc đầu mới nghe gọi như thế cũng 

thấy hơi nóng mặt, nhưng bây giờ thì quen rồi, mà đôi khi lại còn thấy hay hay nữa. 

Thấy được việc làm của tôi và chị em trong Chi hội có rất nhiều ý nghĩa vậy là 

chị em Hội viên cũng tự nguyện làm theo. Hàng tháng, ngoài chị em phụ nữ trong Chi 

hội, người ta còn thấy các mẹ cũng cầm cào cầm chổi cùng làm, có khi là 05- 10 người 

cũng có khi các bà các mẹ tự huy động nhau dọn dẹp đường làng ngõ xóm.  

Rồi không ai bảo ai, cứ nhà chị em nào có giỗ, chạp mà uống bia là ngày hôm 

sau các chị lại đem lon đến bỏ vào đống phế liệu. Chị em tiểu thương trong chợ cũng 

thu gom từng thùng giấy, từng rổ nhựa bị hỏng đem đến góp. Xúc động nhất là hình 

ảnh các mẹ và các cháu học sinh, khi thì 5-10 cái vỏ lon, khi thì mấy cái chai nhựa cũ, 

đem đến để góp cùng với chị em. Cứ thế, hàng ngày đống phế liệu của Chi hội cứ lớn 

dần, lớn dần. Tất cả chị em trong BCH với một nguyện vọng càng thu gom được nhiều 

phế liệu càng có cơ hội giúp đỡ được nhiều người, cũng từ mô hình này đã xuất hiện 

nhiều tấm gương điển hình như chị Bùi Thị Diệu, chị Hồ Thị Luận, chị Đặng Thị 
Nhung, chị Huỳnh Thị Mai, chị Đoàn Thị Hương và nhiều những chị em khác nữa. 

 Bây giờ thì “Chị Vân phế liệu” không còn lủi thủi đi lượm một mình nữa mà 

rất đông người cùng lượm lặt. Sức lan tỏa của mô hình không còn chỉ bó hẹp trong 

phạm vi chị em phụ nữ mà đã làm thay đổi cả nhận thức của các đoàn viên thanh niên 

và cả cánh mày râu; thanh niên đi tham quan tận Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình mà vẫn 

có vỏ lon xách về tặng cho phụ nữ và hình ảnh các anh nam giới tay xách cái bị đựng 

vài ba cái vỏ lon đem đến bỏ vào đống phế liệu cũng không còn là chuyện “hiếm”. 

Khỏi phải nói là chị em chúng tôi vui tới cỡ nào, vui không chỉ vì kết quả của 

công việc mà ngày nào có người cho là “Điên”, là “Ăn cơm nhà vác tù và hàng 

tổng”….., nay trở thành hữu ích, mà niềm vui này còn được nhân lên gấp bội vì ý 

nghĩa nhân văn sâu sắc và sức lan tỏa của mô hình. Đống phế liệu của chị em chúng 

tôi cứ lớn dần, lớn dần, bằng chính những hành động cụ thể mà mọi người đã thể hiện. 

Từ những cái mà nếu mình không lượm thì sẽ bỏ đi, số tiền bán được đã lên hàng chục 

triệu. Số tiền bán phế liệu 04 năm qua đã đem về cho Chi hội chúng tôi là 

24.650.500đ. Với số tiền này chúng tôi đã làm được 21 quyển sổ tiết kiệm, tặng cho 14 

cháu nhỏ con nhà nghèo học giỏi, 04 cụ già neo đơn, 03 hội viên nghèo có hoàn cản 

khó khăn mỗi sổ trị giá 500.000đ, tặng cho 09 chị bị mắc bệnh hiểm nghèo mỗi chị 
500.000đ. Chi hội nhận đỡ đầu cho 04 chị phụ nữ nghèo với mức hỗ trợ là 

2.400.000đ/năm (tức 200.000đ/người/tháng). 

  Dẫu rằng số tiền thu được chưa nhiều, nhưng hiệu quả của mô hình này rất 

lớn, ngoài việc giúp cho chị em phụ nữ nghèo, các cháu nhỏ mồ côi tàn tật, các cụ già 

neo đơn có hoàn cảnh khó khăn thì việc làm của Chi hội chúng tôi còn phần nào góp 

sức  cùng cả cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường. Tôi và chị em trong chi Hội luôn 

ý thức rằng một việc làm nhỏ mà mang 02 ý nghĩa lớn. 

Ai đã từng đi giữ rác chưa thưa các chị ? Ngã tư đầu làng tôi có một bãi rác 

chình ình, rất mất vệ sinh và mỹ quan làng xóm. Tôi đề xuất với Ủy ban nhân dân đặt 

những thùng rác ở địa điểm khác, tránh ngã tư. Nhưng do ở vị trí thuận tiện, vẫn có 

người mang rác ra vứt ở bãi rác cũ đầu làng. Cứ như đi rình bắt trộm vậy, muỗi đốt 

sưng cả chân, vậy mà cứ thay nhau giữ, lý do ư ? Sợ họ đổ rác bậy vậy thôi. Phải kiên 

quyết lắm, đôi khi thấy việc mình làm cũng hơi quá đáng, nhưng nếu không làm như 
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vậy họ có chịu thay đổi ý thức đâu. Tôi phải đi vạch từng bao rác, xem từng loại rác để 

tìm ra manh mối, phát hiện ra “chủ nhân” là tôi chở rác tới tận nhà buộc họ phải đem 

đến thùng rác bỏ lại. Cũng có những lúc chẳng phát hiện ra là rác của ai, thế là tôi lại 
phải hì hụi dọn dẹp thay cho họ. Có hôm đi làm về ngang qua ngã tư nhìn thấy một 

bao rác nằm chình ình, dừng xe lại mở bao rác ra xem phát hiện ra một bài kiểm tra có 

ghi tên học sinh Phùng Tấn Vinh học sinh lớp 6a trường THCS, biết xóm đó đông 

người mang họ Phùng, thế là tôi chở ngay bao rác đến. Thấy mấy em học sinh đang 

chơi bắn bi, dừng xe lại hỏi ở đây cháu nào tên Phùng Tấn Vinh, ai ngờ cu cậu giơ tay 

lên dạ con…..thế là tìm ra thủ phạm. Lúc đầu cu cậu chối đay đảy, tôi liền dọa bà sẽ 

điện cho thầy hiệu trưởng…mới nghe thấy thế cu cậu liền mếu máo: “Bà cho con tha, 

con không dám đổ rác bậy nữa đâu…”. Vớ ngay lấy cơ hội đó, tôi giải thích để các 

cháu hiểu thêm về nghĩa vụ và trách nhiệm của người học sinh với công tác bảo vệ 

môi trường. Khi xác định làm công việc này tôi biết sẽ vất vả mà còn bị người ta chửi. 

Nhưng kệ, chửi chẳng chết ai, miễn việc mình làm có ích cho xã hội là vui rồi, đúng 

không thưa các chị ?./. 

 

 


