
Tình “thầy - trò” 
trong cơn lụt

cơn đại hồng thủy trút xuống 
hà nội từ ngày 31/10/2008 tác 

động và làm đảo lộn cuộc 
sống của tất cả người dân hà 
nội. chịu chung cảnh ngập lụt 
trong cơn thủy nộ ấy của tự 

nhiên, cuộc sống của khoảng 
2.000 sinh viên thuộc 2 đơn vị 

đào tạo của đhQghn là trường 
đhkhxh&nv và trường đhkhtn 

đang nội trú tại ktx mễ trì đã 
gặp phải rất nhiều khó khăn bởi 

họ gần như bị cô lập giữa biển 
nước.

thủy nộ làm khổ sinh viên
suốt gần 1 tuần qua kể từ ngày 31/10, cuộc sống của sinh viên 
nội trú trong ktx mễ trì bị đảo lộn hoàn toàn khi xung quanh 
là ngập tràn là nước. nước tư các khu vực cao xung quanh dồn 
vào, nước từ trên trời trút xuống và cảm giác cả nước từ dưới 
đất trào lên. 1 giờ sáng ngày 31/10, trời bắt đầu mưa to. sau 
hơn 2 giờ trời đổ nước ào ào, các phòng tầng 1 của 2 dãy nhà 
c1, c2 thuộc ktx mễ trì đã “chìm dần”. trong tâm trạng vừa 
ngái ngủ, vừa hoang mang, hàng trăm nữ sinh lao xao chạy lụt 
trong đêm. đến 7 giờ sáng hôm đó, nước đã vào “làm chủ” 
từng phòng. cả khoảng sân ktx mễ trì phủ trắng đục một màu 
nước trong khi trời vẫn tiếp tục mưa. điện mất, nước mất, 2.000 
sinh viên gần như bị cô lập hoàn toàn. nước tràn vào phòng từ 
đêm nên đồ đạc, quần áo, giày dép và các tủ đựng đồ tầng dưới 
của sinh viên tầng 1 chìm trong nước. sức người chống chọi mệt 
mỏi với sức nước đang từng phút, từng phút dâng cao. 

nước ngập, mưa đổ xuống và kèm theo đó là vô vàn khổ cực 
khác. do bất ngờ không chuẩn bị trước, lại thêm mất điện, mất 
nước nên việc ăn uống và mọi sinh hoạt trở nên vô cùng khó 
khăn. lương thực chính của sinh viên giờ đây là mì tôm sống, vì 
điện mất không thể đun được nước sôi, phòng nào may mắn thì 
còn nước lọc dư từ ngày hôm trước. kèm theo mưa, đói, khát là 
cái cảnh bị chặt chém với 20.000 đồng một cặp nến mà đáng ra 
bình thường chỉ là 4.000 đồng để khỏi phải ngồi trong bóng tối. 
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rồi hàng loạt các mặt hàng khác lên giá. mì gói tăng giá, bánh 
mì gối tăng gấp đôi từ 2.500 đồng lên 5.000 đồng một chiếc... 
thiếu nước, thiếu điện, thiếu tiền nhưng sinh viên vẫn phải cắn 
răng chịu đựng để qua cơn đói, đợi ngày nước rút.

tiếp sức vượt qua “thủy tặc”
theo thống kê của ban Quản lý ktx mễ trì, trong đợt lụt này 
có khoảng 26 phòng ở nội trú tầng 1 thuộc các khu nhà c1, 
c2 bị ngập sâu trong nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
sinh hoạt của hơn 200 nữ sinh viên. bên cạnh đó, do mưa liên 
tục, mực lụt dâng cao, nước cống, nước thải lan tràn,  điện, 
nước đều mất khiến cho cuộc sống của toàn bộ sinh viên nội 
trú rất vất vả. trước tình hình đó, ban giám đốc trung tâm 
nội trú sinh viên đhQghn đã chỉ đạo các bộ phận có liên 
quan nhanh chóng vào cuộc để hỗ trợ, sát cánh cùng sinh 
viên trong cơn lụt bằng những việc làm cụ thể như: thành lập 
tổ công tác đến kiểm tra, thăm hỏi, động viên những phòng ở 
bị ngập, kịp thời đề xuất các giải pháp hỗ trợ sinh viên; tuyên 
truyền, vận động học sinh, sinh viên tương trợ, giúp đỡ lẫn 
nhau, các phòng trên cao hỗ trợ các phòng bị ngập giải quyết 
nhu cầu sinh hoạt hàng ngày; hướng dẫn các em cách thức sử 
dụng các thiết bị điện an toàn, cách phòng chống dịch bệnh, 
vệ sinh thực phẩm; cắt cử cán bộ y tế thường trực, cấp phát 
thuốc phòng chống dịch bệnh tới từng phòng, kiểm tra các 
bếp ăn tập thể về vệ sinh an toàn thực phẩm và bình ổn giá cả 
phục vụ học sinh, sinh viên; nhanh chóng khắc phục những 
hỏng hóc về tài sản tại khu ktx để kịp thời sửa chữa, chuẩn bị 
phương án xử lý môi trường ngay sau khi nước rút...

cũng nằm trong các hoạt động nhằm chia nỗi lo cùng sinh 
viên trong cơn lụt, chiều ngày 4/11/2008, pgs.ts phạm 
trọng Quát - phó giám đốc, bí thư đảng ủy đhQghn, pgs.
ts nguyễn thị việt thanh - trưởng ban chính trị và công tác 
hssv cùng với ban giám đốc trung tâm nội trú sinh viên đã 
đến thăm, động viên, tặng quà cho các phòng ở bị ngập lụt 
tại 2 dãy nhà c1, c2 và trung tâm y tế thuộc ktx mễ trì. 
được biết trong dịp này, trung tâm nội trú sinh viên đã trao 
khoảng 200 thùng mì tôm cùng một số loại thuốc sát trùng, 
phòng chống dịch bệnh cho các phòng ở sinh viên. bên cạnh 
đó, lãnh đạo 2 trường đhkhxh&nv và đhkhtn cũng đã có 
các buổi đến thăm, tặng quà và động viên học sinh, sinh viên 
kịp thời giúp các em nhanh chóng vượt qua thiên tai, sớm ổn 
định cuộc sống để đảm bảo nhiệm vụ học tập...

>> sáo minh
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