
ẤM LÒNG NGHĨA TÌNH NGƯỜI TRÀ VINH 

Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, số 

lượng ca nhiễm bệnh tăng lên từng ngày, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe 

và đời sống của người dân trong cả nước nói chung, tỉnh Trà Vinh nói riêng. Người 

dân thất nghiệp ngày càng nhiều, nhiều gia đình gặp khó khăn, nhiều mảnh đời bất 

hạnh, nhiều trẻ em mất cha mẹ,… Trong điều kiện khó khăn đó, tình người là thứ 

duy nhất khiến chúng ta cảm thấy ấm lòng, cùng nhau vượt qua gian khó. “Nghĩa 

tình miền Tây” là cụm từ nghe sao trìu mến thiết tha trong thời điểm dịch bệnh 

đang diễn ra rất phức tạp. Người dân miền Tây nói chung và người dân tỉnh Trà 

Vinh nói riêng đã góp công, góp sức, sẻ chia với tất cả tình cảm chân thành đến 

những người dân đang gặp khó khăn trong các khu phong tỏa, những mảnh đời khó 

khăn và người dân thành phố Hồ Chí Minh. Chưa bao giờ những phần quà miền 

quê chân chất như  rau củ, trái cây miệt vườn lại chất chứa nhiều tình cảm và phát 

huy hiệu quả của nó đến như vậy. Những điều bình dị đó đã vượt lên tất cả những 

mặt tiêu cực, những tin đồn trái chiều để cho chúng ta tin tưởng hơn vào tình cảm 

của người với người trong điều kiện khó khăn.   

Cho đến nay, tình hình dịch bệnh đã tạm ổn, khó khăn được đẩy lùi, tình 

người miền Tây vẫn sáng ngời sau bao gian khó. Dịch bệnh sẽ sớm qua đi, trả lại 

cho người dân cuộc sống bình thường, yên ổn để những khó khăn không còn đè 

nặng trong tâm trí của mỗi người. Đọng lại trong tâm trí chúng ta sẽ là hình ảnh 

những buổi sớm tinh mơ người dân miền quê tự tay gói những đòn bánh tét, nấu 

vội để  kịp chuyến xe gửi lên Tp. Hồ Chí Minh, những bó rau sẻ chia mùa dịch, 

những bàn tay nắm lấy bàn tay giúp nông dân tiêu thụ nông sản, những chuyến xe 

đưa người dân về quê, những đoàn người chạy xe gắn máy về quê dưới sự dẫn 

đường của lực lượng công an, nụ cười của những em bé trong các khu cách ly, 

phong toả khi nhận được những hộp sữa yêu thương… 



Hình ảnh Trụ Trì chùa Long Bửu ủng hộ gạo cho bà con  

trong khu vực cách li và phong tỏa( Nguồn: Chùa Long Bửu) 

 

Hình ảnh Đội Thanh niên Xung kích Trà Vinh giúp bà con nông dân Cầu Kè  

giải cứu nhãn xuồng (Nguồn: Đội Thanh niên Xung kích Trà Vinh - anh Trần 

Huỳnh Hoài Phong) 



. 

 

Hình ảnh trao tặng sữa - Chương trình “Giọt sữa cho em” do Đoàn trường Đại 

học Trà Vinh phát động ( Nguồn: Đoàn Thanh niên- Hội Sinh viên TVU) 
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