
Tác phẩm thơ “Nơi ấy tôi kể” là lời cám ơn chân thành của tác giả (xưng “Em”) 

gửi đến tập thể các Anh/Chị/Bạn tại Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV – 

SuMi TRUST(BSL) – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về những tình cảm, tình yêu 

thương mà mọi người dành cho, suốt khoảng thời gian từ lúc Em phát hiện dương 

tính với Covid 19 đến lúc hoàn tất cách ly tại Bệnh viện dã chiến thu dung Quận 

12, TP. Hồ Chí Minh.  

 

Nơi ấy tôi kể 

 

Tôi có một câu chuyện 

Muốn kể người từng phương 

Về nơi tôi làm việc 

Ấm nhỏ mà yêu thương 

 

Ngày mùa này nơi ấy 

Thấy sao mà đặc biệt 

Mùa dịch tuy khắc nghiệt 

Nhưng nét tấm chân tình 

 

Thân là một “chiến binh” 

Từ nơi “lò luyện” ấy 

Tôi tự nhủ bình tĩnh 

Bình tâm dù dương tính 

 

“Em có thiếu gì không 

Anh chị gửi vô nhé” 

Lời nhắn nhủ nhỏ nhẹ 

Nâng tôi thêm mạnh mẽ 

 

Cùng đồng đội san sẻ 

Với tất cả con tim 

Nào hồi đáp kiếm tìm 

Chỉ mong người bình an 

 

Những tin nhắn lúc sáng 

Những cuộc gọi khi chiều 

Duy hướng đến một điều 

“Em vẫn ổn cả chứ?” 



Công việc cứ từ từ 

Em hãy lo mà nghỉ 

Rồi mọi người thủ thỉ 

Chia nhau cùng đảm nhiệm 

 

Ngày tâm dịch đỉnh điểm 

Bao chuyến xe bảo hộ 

Ấm tình băng cao lộ 

Đỗ cùng anh tuyến đầu 

 

Như là một phép màu 

Anh hòa vào nơi ấy 

Một niềm tin rực cháy 

Biết mấy những mong chờ 

 
Nghĩa tình chuyến xe tiếp sức tuyến đầu, 

lăn bánh từ BSL Hồ Chí Minh. 

Tôi hỏi anh có sợ?                            

Anh rằng sợ sao không                          

Nhưng để cứu sự sống 

Anh quyết đi không ngại 

 

Cuộc chiến này còn dài 

Không ai biết ngày mai 

Miễn ta lòng vững chãi 

Bão giông chẳng làm phai 

 

Sau mọi thứ đi qua 

Sẽ tình thương còn lại 

Đoàn kết nơi chúng ta 

Là sức mạnh còn mãi. 

 

 

 

 

------------------------------------------------Hết------------------------------------------------ 

 

 

 

 



Thông tin về tác giả 

 

Họ và tên: Trần Thị Kim Chung 

Năm sinh: 1997 

Địa chỉ liên hệ: 453/77G23 Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. 

Đơn vị công tác: Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV – SuMi TRUST (BSL) 

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. 

Email: chung.tran@bslease.com.vn 

Số điện thoại: 0969 540 797 

 

mailto:chung.tran@bslease.com.vn


1 
 

Bài viết dưới đây là cảm nhận của tôi – một nhân viên trẻ tại Công ty Cho thuê tài 

chính TNHH BIDV SuMi TRUST - Chi nhánh TP.HCM (BSL HCM) về sự yêu thương, đoàn 

kết, giúp đỡ lẫn nhau để cùng vượt qua đại dịch Covid 19 của toàn thể lãnh đạo và cán bộ 

nhân viên công ty BSL nói chung và Chi nhánh BSL HCM nói riêng. Tôi hy vọng bài viết 

này sẽ là sự động viên, ủng hộ tinh thần cho tất cả mọi người đang làm việc tại BSL và 

trong hệ thống BIDV: “Cùng nhau, chúng ta sẽ chiến thắng Covid”. 

----------------------------------------------- 

NIỀM TIN TRONG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI BSL HCM 

Vậy là chúng ta đã tạm thời vượt qua được giai đoạn căng thẳng nhất trong 

cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19. Cuộc chiến này đã kéo dài từ năm 2020 đến 

nay và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác 

trên thế giới.  

Có lẽ đối với tất cả cán bộ - nhân viên tại Công ty Cho thuê tài chính TNHH 

BIDV SuMi TRUST - Chi nhánh TP.HCM (BSL HCM), việc phải trải qua sự kiểm 

soát xã hội chặt chẽ này quả thực là một trải nghiệm chưa từng có. Mọi người chỉ có 

thể “ai ở đâu, ở yên đấy” và động viên nhau cùng vượt qua dịch bệnh. 

Mặc dù vậy, khi các biện pháp giãn cách nhằm kiểm soát dịch bệnh được áp 

dụng từ tháng 5 không phát huy hiệu quả như dự tính và Chính phủ phải tăng cường 

triển khai nhiều biện pháp nghiêm ngặt hơn. Những lần đến hẹn mở cửa lại xã hội 

nhưng rồi phải tiếp tục thực hiện giãn cách ở mức độ cao hơn, đã làm cho mọi người 

tại BSL HCM, đặc biệt là các bạn trẻ ngày càng lo lắng.  

Các bạn lo về việc hoàn thành chỉ tiêu được giao, lo về tình hình kinh doanh 

của các khách hàng, lo cho sức khỏe của các đồng nghiệp và cũng lo cho bản thân 

mình, có thể sẽ bị bỏ lại phía sau trong dịch bệnh này. Nhiều bạn đã tâm sự rằng, bản 

thân bị mất niềm tin và cảm thấy như bị mắc kẹt trong dịch bệnh này. Và rồi điều mà 

mọi người lo lắng nhất cũng đến, trong các đồng nghiệp của mình, đã có bạn trở 

thành F0. 

Tuy nhiên, chính những lúc khó khăn này thì tinh thần đoàn kết và yêu thương 

của tập thể BSL HCM đã trở nên mạnh mẽ nhất. Khi biết được các bạn đồng nghiệp 

của mình không may bị dương tính với Covid 19 và phải đi cách ly điều trị tại Bệnh 

viện dã chiến, mọi người trong công ty đã sốt sắng kêu gọi và hỗ trợ nhau rất nhiệt 

tình để cùng đồng hành với các bạn F0 vượt qua dịch bệnh này. 
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Các bạn cùng nhau phân công các công việc như mua sắm các vật phẩm thiết 

yếu, vận chuyển hàng hóa vào khu điều trị,… dù việc này là không đơn giản trong 

giai đoạn giãn cách và dịch bệnh ngày càng căng thẳng. …Các nhóm chat trên Teams 

luôn rôm rả các cuộc trò chuyện từ sáng sớm cho đến tối khuya, cả công ty kết nối 

với nhau thường xuyên hơn để cập nhật tình hình.  

Một bạn F0 khi ấy đã tâm sự rằng: “Không ngờ rằng chỉ mới làm việc với nhau 

một thời gian ngắn thôi mà công ty đã quan tâm đến mình nhiều đến vậy. Khi phát 

hiện bản thân bị nhiễm bệnh thì mình đã rất tủi thân và bế tắc. Nhưng giờ đây, mình 

cảm thấy còn được chăm sóc tận tình hơn cả ở nhà ấy. Tuy phải cách ly trong bệnh 

viện nhưng mình không hề cảm thấy cô độc mà ngược lại lại rất an tâm”. 

 

Hình: Một nhân viên BSL gửi lời cám ơn đến tình cảm của đồng nghiệp 

từ Bệnh viện dã chiến thu dung Quận 12 

Sau đó, là những cuộc họp online nhiều hơn, nhưng không chỉ để trao đổi công 

việc, mà còn để mọi người hỏi thăm tình hình của nhau. Dường như trong thời gian 

giãn cách, mọi người lại càng tương tác, gắn bó và quan tâm nhau nhau nhiều hơn, 

thông cảm và giúp đỡ lẫn nhau trong cả công việc lẫn cuộc sống. 
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Hình: Tập thể BSL HCM hỏi thăm tình hình lẫn nhau trong cuộc họp Warming-up 

Vui nhất là khi có bạn than rằng “Mình bị thiếu đồ ăn này”, thì hôm sau bạn 

đã được cả công ty gửi đồ ăn nhiều đến mức “Mình cảm thấy hơi ngượng khi cứ phải 

đi ra vào cổng khu cách ly lấy nhiều đồ ăn như vậy”, bạn ấy bộc bạch. 

Tiếp theo đó, BSL HCM cũng phát động các hoạt động ủng hộ tuyến đầu 

chống dịch, trao tặng vật tư y tế đến các bệnh viện điều trị Covid-19. Cả công ty, ai 

cũng rất hăng hái đăng ký tham gia để được đóng góp một phần nào đó cho tuyến 

đầu chống dịch. Ngay cả khi xuất hiện các thông tin có thể sẽ phải làm việc “3 tại 

chỗ” trong vòng 1 tháng, thì mọi người cũng không thấy ngại việc phải xa cách với 
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gia đình và sẵn sàng đồng hành cùng công ty để có thể cùng nhau chiến đấu với dịch 

bệnh này. 

Có lẽ điều làm các bạn trẻ cảm thấy tự tin và an tâm nhất, chính là ở các anh 

chị “tiền bối” của công ty. Vì trong các hành động cùng chung tay đẩy lùi đại dịch, 

thì các anh chị luôn là người tiên phong và luôn cố gắng truyền lửa cho các bạn trẻ. 

Trong những chuyến đi ra tuyến đầu thì các anh chị cũng vẫn hoạt động hết sức nhiệt 

tình, không ngại nắng nóng trong những bộ đồ bảo hộ, cùng chung tay với các bạn 

trẻ để khuân vác từng thùng khẩu trang, thùng đồ bảo hộ,...để trao tặng cho các bệnh 

viện tuyến đầu. 

 

Hình: các “tiền bối” của BSL HCM sắp xếp hàng hóa trao tặng 

Bệnh viện dã chiến Hóc Môn 

Khi được hỏi “Các anh chị có sợ bị nhiễm bệnh không?” thì các anh chị đã nói 

rằng:  

“Sợ chứ!” 

“Nhưng hiện tại, đã có rất nhiều các bác sĩ, y tá, các tình nguyện viên,….các chiến 

sĩ tuyến đầu cũng phải rời xa gia đình mình, mạo hiểm sức khỏe của bản thân để 

chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh, nên việc mình ở làm ở đây cũng chỉ là góp một phần 

nhỏ cho xã hội thôi.  
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Hơn nữa, ngành tài chính – ngân hàng, tuy là không trực tiếp sản xuất ra bất kỳ sản 

phẩm nào, nhưng là huyết mạch của nền kinh tế. Nên trong giai đoạn này, chúng ta 

càng phải cố gắng nhiều hơn nữa để hỗ trợ khách hàng cùng nhau vượt qua đại dịch.” 

 

Hình: Nhân viên BSL HCM sẵn sàng cho đi tình yêu, hy vọng, thức ăn và thời gian 

để cùng lan tỏa mọi điều tốt đẹp 

BSL HCM tự hào là một công ty trong hệ thống của BIDV, hoạt động trong lĩnh vực 

tài chính – ngân hàng – một trong số những ngành nghề thiết yếu, huyết mạch của 
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nền kinh tế. Vào giai đoạn dịch bệnh căng thẳng, nhiều chi nhánh BIDV đã phải sắp 

xếp nhân viên làm việc “3 tại chỗ” để đảm bảo cho việc hoạt động liên tục của khách 

hàng nói riêng và cả xã hội nói chung được trôi chảy, không bị gián đoạn. 

Giờ đây, khi đã bước vào những ngày tháng đầu tiên của trạng thái bình thường mới, 

mọi người tại BSL HCM đã làm việc một cách lạc quan và tích cực hơn rất nhiều. 

Những lo lắng về chỉ tiêu được giao, tình hình kinh doanh của khách hàng...đều đã 

bị thay thế bởi bầu không khí tràn đầy năng lượng với quyết tâm cao và niềm tin 

vững vàng rằng “Cả công ty, cùng nhau, chúng ta sẽ chiến thắng”. 

------------------------------------------------Hết------------------------------------------------ 
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