NHỮNG ANH HÙNG THẦM LẶNG

Khi tổ quốc gọi
Bác tổ trưởng ân cần thiết
Các chiến sĩ áo trắng tiến
tha
vào tâm dịch
Không lo mệt nhọc, chẳng
Khi tổ quốc cần
nề hà tính công
Trùng điệp áo xanh không
ngại nắng gió lên đường
Đặt cộng đồng lên trên tất cả
Khi tổ quốc lên tiếng
Quản chi vất vả gian nan
Thanh niên xung phong
Sao yêu quá những chiến binh
thầm lặng
Theo lời Đảng
Từng phút từng giờ chăm chỉ
Những anh dân quân ngày
Cùng toàn dân
siêng năng
đêm
không
mệt
mỏi
Chung sức đẩy lùi covid
Nhiệt tình lăn xã dù bộn bề công
Chăm chỉ canh giữ nơi
việc
chốt chặn kiểm tra
Vì lợi ích chung mà chẳng để ý
Bữa cơm ăn vội, chợp
mắt qua loa

Bền bỉ dù nắng mưa vất
vả

thiệt hơn
Tổ quốc luôn ghi ơn những chiến
binh thầm lặng
Cho đất nước những ngày bình
yên.
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BÁC TỔ TRƯỞNG
KHU PHỐ

Từng nhà, Bác gõ cửa
Dõng dạc nói rõ, to:
“Cần gì nói tôi nhé
Thiếu gì để tôi lo”

Đà Nẵng những ngày qua

Hai tháng trời ròng rã

Covid đến gây phiền

Bác miệt mài sáng, đêm

Đường xá thưa bóng người

Đem đến sự bình yên

Nhà nhà trong lo lắng

Trong lòng người dân phố.

Không quản ngại khó khăn
Với tinh thần trách nhiệm

Giữa thời kỳ dịch bệnh

Bác tổ trưởng lặng thầm

Trong bao nỗi muộn phiền

Lo cho dân khu phố.

Sáng tinh thần của Bác

Quần ống cao ống thấp

Rạng ngời tấm lòng son.

Sớm: Dùng xe “ba gác”

Đà Nẵng những ngày qua

Chuyển thực phẩm cho dân

“Vùng xanh” dần lan rộng

Xế chiều: Chăm chỉ đếm
Từng su hào, củ khoai,…
Mong thực phẩm đủ đầy
Để không ai thiếu sót.

Phong trào phòng, chống dịch
Có phần Bác góp công.
Mong bình an, hạnh phúc
Đến tất cả mọi người
Thầm cám ơn, cảm phục
Người hùng khu phố tôi.

C¶m xóc trong nh÷ng ngµy dÞch
Hà Nội tháng 7, ngoài nhiệt độ cao kèm theo những đợt gió Tây Nam, Hà Nội
cũng bắt đầu mang trong mình cơn nóng của dịch Covid 19 đã làm cho cái nóng
của Hà Nội trở nên khắc nghiệt và oi ả hơn. Đường phố Hà Nội dù nóng thì vẫn
đông vui, nhộn nhịp nhưng giờ đây đường phố vắng lặng hơn bình thường,
không còn cảnh xô bồ hay hối hả của kẹt xe, khói bụi. Người Hà Nội vốn dễ
gần, thân thiện, nay bỗng dưng sợ gặp gỡ, sợ hàn huyên cùng bạn cũ hay người
quen, nói chi đến gặp gỡ người xa lạ…
Tình hình dịch bệnh có nguy cơ lan rộng, Hà Nội phải thực hiện các biện pháp
cụ thể, mạnh tay nếu không sẽ cũng giống như Sài Gòn trong những ngày vừa
qua, dịch bùng lên không kiểm soát được đem lại nhiều khó khăn đối với cộng
đồng trong cả đời sống sinh hoạt lẫn tinh thần. Dịch bệnh mang cả khó khăn và
thách thức đến cho nền kinh tế nước nhà khi hiện tại nhiều doanh nghiệp, cơ sở
kinh doanh phải đóng cửa, công nhân phải thất nghiệp… Riêng chúng tôi, cảm
thấy mình vẫn còn may mắn khi còn được làm việc và cống hiến, thầm cảm ơn
sự quan tâm của tập thể lãnh đạo các cấp trong Công ty cho thuê tài chính
TNHH BIDV – SuMi TRUST đã có những triển khai và giải pháp phù hợp
trong tình hình dịch bệnh.
Công ty chúng tôi đâu đó vắng lặng những tiếng cười, hay những buổi hàn
huyên trong giờ nghỉ trưa hay giờ tan tầm buổi chiều muộn. Mỗi người luôn tự
giác ý thức trong việc chung tay phòng, chống dịch, tuân thủ nguyên tắc 5K:
đeo khẩu trang, đo thân nhiệt trước giờ vào làm việc, giữ khoảng cách tiếp xúc
trong giao tiếp, khử khuẩn thường xuyên và thực hiện khai báo y tế. Tuy vắng
lặng vậy, nhưng bản thân mỗi cán bộ đều có tinh thần trách nhiệm cao và trong
tâm thế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ngay trong điều kiện làm việc tại
chỗ hay làm việc từ xa.
Chúng tôi hiểu, trong bất kỳ cuộc chiến nào cũng vậy đều có những “dấu chân”
thầm lặng. Ngoài sự biết ơn đối với tập thể lãnh đạo Công ty đã nỗ lực giữ vững
công ăn, việc làm cho người lao động chúng tôi. Không những thế trong những
ngày đầu của đợt dịch tháng 7 ở Hà Nội, tình hình vắc xin còn thiếu thốn, khó
khăn nhưng Ban lãnh đạo đã cố gắng tạo điều kiện để cho anh em trong công ty
được chích ngừa đầy đủ bởi bên cạnh lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng
Covid-19 mang lại không chỉ là biện pháp chủ động, hiệu quả duy nhất để bảo
vệ mỗi cá nhân và cả cộng đồng trước các biến chủng vi rút SARS-CoV-2, mà
những người ủng hộ việc tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 còn thể hiện tinh
thần yêu nước, có trách nhiệm làm tăng tỷ lệ miễn dịch phòng Covid-19 trong
cộng đồng, góp phần ngăn chặn dịch bệnh bùng phát.
Hà Nội tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa
bàn Thành phố, quản lý chặt chẽ các hoạt động của người dân và các đơn vị.

Công ty thấu hiểu được phần nào khó khăn của anh em cán bộ công nhân viên
khi đi chợ trong mùa dịch, Lãnh đạo Công ty đã tổ chức hỗ trợ anh em làm việc
tại văn phòng có được những suất cơm trưa ngon và nóng hổi. Có lẽ đó cũng là
một niềm vui nhỏ động viên anh em trong những ngày khó khăn vì dịch bệnh và
có tinh thần hăng hái khi phải tạm rời xa “ngôi nhà an toàn” để đến nơi
làm việc.

Một trong những suất ăn nóng hổi hàng ngày của anh em cán bộ - tại BSL

Lãnh đạo lúc nào cũng vậy, luôn lo lắng suy nghĩ cho anh em cán bộ tại Công
ty, chẳng những chăm chút cho anh em từng bữa cơm trưa trong ngày dịch, còn
để anh em cán bộ áp dụng thêm “Giờ ăn linh hoạt” để anh em cán bộ khi ăn
cũng hạn chế khả năng tiếp xúc trực tiếp với nhau.

Áp dụng “Giờ ăn linh hoạt” để hạn chế tiếp xúc với nhau tại
Công ty nên chỉ có một mình em trong phòng ăn – tại BSL

Chúng tôi còn cảm thấy khâm phục đối với bộ phận Hành chính nhân sự, Ban
IT… làm việc không kể ngày đêm để hỗ trợ cán bộ đến làm việc được tại văn
phòng cũng như làm việc từ xa.
Mỗi người có đều có một vai trò riêng, mỗi một bộ phận trong Công ty có
những sứ mệnh riêng, nhưng có lẽ trong khó khăn mới thấy sức mạnh của sự
đồng lòng. Chính tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn của mỗi người
trong đại dịch Covid – 19 lần này sẽ trở thành tấm gương cho các thế hệ cán bộ
mai sau thấy được tinh thần đoàn kết của lãnh đạo cũng như tập thể cán bộ và
hãy luôn vững tin vào sự sáng suốt và chỉ đạo của lãnh đạo.
Đại dịch Covid – 19 đã khiến chúng ta mất mát quá nhiều, ảnh hưởng quá nhiều
nhưng đừng vì điều đó mà gục ngã buông xuôi. Chúng ta hãy mạnh mẽ, hãy
đồng lòng suy nghĩ đến những điều tích cực, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.
“Cùng đồng lòng hướng về phía trước, mọi khó khăn gian khổ sẽ ở sau bạn”
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