
Không từ bất cứ một việc gì, từ  cày thuê, cuốc mướn đến phu hồ, 
thợ xây… ông trần đình thuyết ở bản trại nấm, xã đồng tiến, 
huyện yên thế (bắc giang) đã nỗ lực vượt qua mọi Khó Khăn để nuôi 
3 người con ăn học. Không phụ lòng bố mẹ, 2 cô con gái lớn của 
ông đã đặt được chân vào giảng đường đại học, trở thành sinh 
viên của đhqghn...

“Chèo Chống” với đời
          để con vào đại học

trong một chuyến đi công tác tại những vùng khó khăn nhất của huyện yên 
thế, sau cơn lũ vừa đi qua, chúng tôi bị mắc kẹt không thể tới được xã đồng 
tiến. nghỉ lại qua đêm cho tới sáng thì có một đôi vợi chồng chừng tuổi ngũ tuần 
mang đò ra đoạn ghềnh giúp bà con vượt qua dòng nước lũ. nhờ có họ mà hành 
trình của chúng tôi lại được tiếp tục không bị lỡ hẹn. trên chuyến đò đang vật lộn 
giữa dòng nước xiết tôi đã kịp trò chuyện với đôi vợ chồng ông lái... 

Ảnh: Ông Thuyết đang đưa khách qua suối
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“Chú đi đâu mà lại phải vượt lũ vào cái 
vùng đất “khỉ ho cò gáy” này?”. Khi biết 
tôi là phóng viên, người đàn ông khoe rằng 
cô con gái thứ 2 của mình cũng vừa đậu 
vào Khoa Báo chí, Trường ĐHKHXH&NV, 
ĐHQGHN. “Cái nghề của chú nghĩ cũng vất 
vả thật mà chẳng hiểu sao con bé nhà tôi 
nó đam mê đến thế. Cứ nằng nặc đòi thi 
cho được để sau này được làm phóng viên 
đi khắp nơi!” - ông Thuyết thở dài. Và câu 
chuyện của ông Thuyết lái đò mà tôi may 
mắn được nghe cứ như một câu chuyện cổ 
tích giữa đời thường...

Vốn sinh ra ở huyện Lương Tài (tỉnh Bắc 
Ninh), trong những năm kháng chiến ông 
Thuyết đóng quân tại vùng đất Yên Thế và 
bén duyên cùng bà Bùi Thị Xuân. Hai người 
đều là bộ đội, và tổ ấm của họ được dựng 
xây ngay trên quê hương của anh hùng Đề 
Thám. Ngày xuất ngũ, vợ chồng ông không 
có ruộng nương, chỉ trông chờ vào mảnh 
vườn quanh nhà nên cuộc sống bữa no, bữa 
đói. Thu nhập chính của gia đình dựa toàn 
bộ vào những buổi đi cày thuê, cuốc mướn 
hay đi phu hồ xây dựng của ông Thuyết. 
“Mỗi buổi đi theo đội thợ xây của bản tôi 
được trả công 50.000 nghìn đồng nhưng 
cũng chẳng ăn thua gì vì nghề xây còn phụ 
thuộc ông trời. Vào mùa mưa như hiện tại 
đội thợ xây nghỉ suốt, tháng nào may mắn 
cũng chỉ được 10 buổi. Nếu đi làm xa, trừ 
chi phí đi lại ăn uống cũng chẳng còn là 
bao...” - người đàn ông đưa mắt nhìn về xa 
xăm. Ngoài việc tham gia vào đội thợ xây 
trong xã, ông Thuyết còn chạy vạy khắp nơi 
để đầu tư mua được chiếc máy cày. Mỗi khi 
mùa vụ đến, nhà không có ruộng nên ông 
Thuyết đi cày thuê cho bà con trong xã. Ông 
bảo, dù vất vả đến mấy thì hai vợ chồng vẫn 
cố gắng bằng mọi giá để các con được ăn 

học bằng chúng bạn. “Thời đại này mà không có cái chữ 
thì khổ lăm. Đời tôi đã khổ nhiều rồi nên phải cố gắng 
cho các cháu ăn học, mong mai này đỡ vất vả...”. Cô con 
gái thứ 2 của ông là em Trần Thị Trang đã được bố mẹ 
tạo mọi điều kiện để có thể theo học tại Trường THPT 
Lương Tài (Bắc Ninh) quê nội. Ở Lương Tài, Trang có điều 
kiện học tập, thoát khỏi cảnh leo đèo, lội suối mỗi khi tới 
trường. Không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ, Trang 
học rất giỏi. 

Với nỗ lực không biết mệt mỏi vì con cái, đến nay 3 cô 
con gái của ông Thuyết đều đã lớn, ngoan ngoãn và giỏi 
giang. Cô chị cả là Trần Thị Nhung hiện đang học năm 
thứ 3, Khoa Công nghệ Hoá, Trường ĐHKHTN còn cô em 
thứ Trần Thị Trang vừa chính thức trở thành tân sinh viên 
K53 Khoa Báo chí & Truyền thông, Trường ĐHKHXH&NV, 
ĐHQGHN, riêng cô em út Trần Thị Linh hiện đang học lớp 
8. Mẹ của các em, bà Bùi Thị Xuân là bệnh binh mất 41% 
sức khoẻ, thường xuyên đau ốm, thỉnh thoảng lại phải vào 
viện điều trị. Để có tiền lo cho vợ chữa bệnh và các con ăn 
học, ông Thuyết dù đã cố gắng hết sức đi làm thuê vẫn 
không đủ. Hiện tại ông Thuyết đã vay khắp nơi khiến số 
nợ lên tới hơn 100 triệu đồng. Giờ lại thêm cô con gái thứ 
2 vào đại học, ông Thuyết chưa biết phải làm sao để cáng 
đáng nổi cả 2 chị em cùng một lúc. Nguyện vọng lớn nhất 
của ông lúc này là được vay vốn ngân hàng để làm kinh tế 
nuôi vợ con. Mong rằng hai cô con gái ông Thuyết nhận 
được hỗ trợ về chính sách giảm học phí theo hoàn cảnh 
đặc biệt để giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

>> THaNH XuâN (Báo Bắc Giang)

 trần thị trang 
vừa chính thức trở 

thành tân sinh viên 
K53 Khoa báo chí 
& truyền thông, 

trường đhKhxh&nv, 
đhqghn...
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