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TỔNG HỢP ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI VỀ COVID 19 

 

Đoạn văn nghị luận xã hội liên quan đến dịch Covid-19 là dạng đề thường 

xuyên xuất hiện trong các kì thi gần đây, bàn luận về nhiều vấn đề trong cuộc 

sống khi đại dịch Covid-19 xảy ra như thực trạng khẩu trang mùa dịch, tin 

giả, kỳ thị người vùng dịch, tinh thần đoàn kết dân tộc, lòng nhân ái....  

Tài liệu do VietJack tổng hợp bao gồm 16 bài văn mẫu vô cùng hữu ích dành 

cho học sinh lớp 9 khi làm bài văn nghị luận xã hội liên quan đến đại dịch 

Covid-19. Kính mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết dưới đây. 

 

 

Đề 1. Nghị luận về thực trạng khẩu trang mùa dịch Covid-19 

 

Mẫu 1 

Trước tình hình lây lan của Covid-19, rất nhiều người dân mang tâm lý 

hoang mang, đổ xô đi mua khẩu trang y tế, nước sát khuẩn... để phòng ngừa dịch 

bệnh. Lợi dụng tình trạng này, đã có không ít tiểu thương tự ý tăng giá lên gấp 4 - 

5 lần so với ngày thường. Tình trạng lợi dụng bối cảnh xảy ra dịch bệnh nâng giá 

bán khẩu trang lên gấp nhiều lần nhằm trục lợi là một thứ virus gây nguy hại cho 

môi trường kinh doanh cần phải xử lý nghiêm. Hành vi như trên không chỉ là vi 

phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức kinh doanh. Nếu không xử lý nghiêm, kịp 

thời có thể sẽ lây lan từ đối tượng này sang đối tượng khác. Phó Thủ tướng Chính 

phủ Vũ Đức Đam đã chỉ đạo: “Bất cứ hiệu thuốc tăng giá khẩu trang, yêu cầu rút 

giấy phép kinh doanh”. Sau khi triển khai quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ và các bộ, ngành, hiện tượng thu gom khẩu trang y tế và các sản phẩm sát 

trùng đã giảm so với những ngày trước. Các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo 

tới người dân, tự nâng cao cảnh giác, nên chọn mua, bán sản phẩm y tế tại các cơ 

sở, cửa hàng được cấp phép, có uy tín để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất 

lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Là người dân chúng ta cần tin tưởng cơ quan 

nhà nước, luôn cập nhật thông tin chính thống để có cho mình những hiểu biết loại 

bỏ những hành vi xấu khỏi xã hội. 

 

Mẫu 2 
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Trong lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân được Bộ Y Tế 

khuyến cáo nên đeo khẩu trang khi ra đường và rửa tay thường xuyên sẽ làm giảm 

nguy cơ nhiễm bệnh. Được coi là nhu cầu thiết yếu, khẩu trang và nước sát khuẩn 

nhanh chóng trở nên khan hiếm, hết hàng. Lợi dụng việc này nhiều người đã trục 

lợi về cho bản thân, tổ chức bằng việc tăng giá bán khẩu trang, nước sát khuẩn lên 

nhiều lần. Đó là hành động cần lên án, cần được chấm dứt, bởi nó đang làm cho 

hình ảnh con người, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta từ bao đời nay 

trở nên xấu đi. Hơn nữa nó ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe đến những người tiêu 

dùng bởi nếu họ sử dụng những loại khẩu trang, dung dịch sát khuẩn kém chất 

lượng làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh và nhiều hệ lụy kéo theo. Tất cả có lẽ chỉ vì 

“Lợi nhuận”, “Đồng tiền” mà ai đó đã bất chấp tất cả, bất chấp làm tổn hại đến sức 

khỏe của người khác. Để chấm dứt việc này, trước hết mỗi cá nhân cần nhận thức 

đúng về việc sử dụng các nhu yếu phẩm cần thiết, tránh gây lãng phí và biết san sẻ 

với cộng đồng, để không xuất hiện việc xếp hàng, chen lấn làm giảm cơ hội trục 

lợi từ người khác. Đồng thời về phía cơ quan chức năng cần mạnh tay, xử lý dứt 

khoát các trường hợp để những người có ý định cần phải bỏ ngay. Vì một Việt 

Nam nói không với dịch bệnh, nói không với tăng giá, làm giả chúng ta cần chung 

tay đẩy lùi bằng sức mạnh của đoàn kết. 

 

Mẫu 3 

“Từ giờ phút này trở đi, người dân có bằng chứng, hình ảnh bất kỳ nhà thuốc 

nào tăng giá bán... Bộ Y tế rút giấy phép ngay lập tức cửa hiệu đó, đây là vấn đề kỷ 

cương và đạo đức" - Phó thủ tướng cho biết. Hiện nay nhu cầu về trang thiết bị 

phòng dịch, đặc biệt là khẩu trang y tế, nước sát khuẩn vẫn tăng cao là thời điểm, 

hàng hóa bị thổi giá gấp cả chục lần. Như lời Phó thủ tướng đây là vấn đề kỷ 

cương và đạo đức, nó còn liên quan đến sức khỏe của con người do đó cần ngăn 

chặn và có biện pháp phòng ngừa ngay. Những hành động ấy được bắt nguồn từ sự 

thiếu ý thức, thiếu đạo đức chỉ vì lợi ích cá nhân sẵn sàng trục lợi trên khó khăn 

của người khác, làm tha hóa đạo đức và ảnh hưởng đến xã hội. Với sự vào cuộc 

mạnh tay của nhà lãnh đạo, cơ quan chức năng, theo thông tin có được từ Zing.vn, 

ngày 13/2 Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thủy Tiên bị Cục Quản lý thị trường 

tỉnh Đắk Lắk xử phạt 50 triệu đồng vì tăng giá bán khẩu trang y tế gấp 3 lần trong 

mùa dịch hay theo báo Thanh Niên có tới 85 cửa hàng trong một ngày bị xử phạt 
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do tăng giá và bán sản phẩm kém chất lượng. Để ngăn ngừa tình trạng này, người 

dân cần ý thức được việc sử dụng khẩu trang và nước sát khuẩn hợp lí, gặp các 

trường hợp nâng giá cần báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý. Vì một Việt 

Nam vững mạnh. 

 

 

Đề 2: Nghị luận về thực trạng tin giả trong thời điểm dịch Covid-19 

Mẫu 1 

Cùng với tốc độ lây lan nhanh chóng của dịch Covid-19, tình trạng thông tin 

thất thiệt xung quanh dịch bệnh này cũng được lan truyền một cách rộng rãi trên 

mạng xã hội. Hành vi trên góp phần làm gia tăng tâm lý sợ hãi, hoang mang cho 

người dân, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội. Từ 

những thần dược cho đến những thuyết âm mưu, các tin giả về virus vùng dịch 

bệnh là một phương tiện để kiếm tiền, hoặc gây hoang mang dư luận. Trên mạng 

xã hội các dòng tin tức thật giả lẫn lộn về sự nguy hiểm của virus Corona hay số 

người chết về dịch bệnh khiến cộng đồng thêm phần hoang mang, sợ hãi. Lại có 

người vì lo lắng quá đà mà nảy sinh tâm lý, lương thực, thực phẩm sẽ nhanh chóng 

cạn kiệt nên phải mua để tích trữ sẵn. Có người lợi dụng sự nhẹ dạ của nhiều người 

đã đưa tin giả, nhằm câu like, view để họ bán được mặt hàng nào đó. Họ chọn cách 

tung ra những thông tin sai, chưa kiểm chứng để gây hoang mang trong xã hội. Vì 

thế các đơn vị có liên quan phải có chế tài xử phạt các trường hợp tung tin giả và 

tạo ra tin giả. Rõ ràng, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, cùng với sự 

vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng để bảo vệ sức khỏe người dân, chúng 

ta cần có sự chung sức, đồng lòng của toàn xã hội, thực hiện tốt các chỉ đạo, 

khuyến cáo trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Mẫu 2 

Theo dõi Trung tâm tin tức VTV24 những ngày qua, ta không thể bỏ sót 

điểm tuần về nạn tin giả đang làm hoang mang dư luận bên cạnh diễn biến phức 

tạp của dịch Covid-19. Phòng chống dịch trên mặt trận tuyên truyền cũng là một 

cách. Tuy nhiên, khi đã thông tin về dịch bệnh virus Covid-19 trên các phương tiện 

truyền thông nói yếu tố tiên quyết là phải đúng sự thật. Song một số người muốn 

làm “người hùng” trong dư luận bằng sự nhanh nhảu đoảng, vội vã hấp tấp dễ gây 
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ra hệ lụy cho mọi người. Trong khoảng 20 trường hợp đã bị xử phạt do vi phạm 

hành chính theo Nghị định 15/2010/NĐ-CP đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội 

để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật. Một số người đã lầm 

tưởng, ngộ nhận về mình, tự sướng với việc mình đã “đưa tin nhanh hơn các báo” 

về các trường hợp dịch bệnh COVID-19. Không ít trường hợp đưa những thông tin 

chính xác theo các nguồn từ phương tiện thông tin đại chúng đã đăng, nhưng kèm 

theo là những bình luận gây gợn nỗi lo lắng, phập phồng cho người xem, người 

nghe. Thay vì chỉ ra những biện pháp thì mỗi người cần tự nâng cao ý thức về 

phòng ngừa dịch bệnh, nắm bắt thông tin từ những nguồn đảm bảo, tin cậy. Với 

những thông tin về dịch bệnh COVID-19 hiện nay, sự tùy tiện và thiếu trách nhiệm 

đó có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Vì một mạng xã hội không tin giả, hãy là 

người dùng có trách nhiệm và có chọn lọc. 

 

Mẫu 3 

Trong bối cảnh dịch bệnh Corona vẫn tiếp tục lan rộng, các tin giả mọc lên 

như nấm gây nhiều hoang mang trên các mạng xã hội. Liên tiếp nhiều ngày qua, 

lực lượng công an các tỉnh, thành như Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Đắk Nông, 

Bà Rịa Vũng Tàu... đã xử phạt nhiều trường hợp tung tin thất thiệt về virus Corona. 

Cùng với đó rất nhiều thông tin về số người nhiễm, số người chết vì dịch virus 

Corona tạo nên luồng thông tin hỗn loạn trên mạng xã hội và tác động ngược tới 

đời sống thật. Thực tế cho thấy, mục đích của những người tung tin thất thiệt 

thường là để thỏa mãn tính háo danh. Những thông tin giả mạo được đăng tải khiến 

người đọc hoang mang nguy cơ gây bất ổn xã hội. Rõ ràng, trong bối cảnh dịch 

bệnh diễn biến phức tạp, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng 

để bảo vệ sức khỏe người dân, rất cần có sự chung sức, đồng lòng của toàn xã hội, 

thực hiện tốt các chỉ đạo, khuyến cáo trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Dịch 

bệnh sẽ không đáng lo ngại quá mức nếu cộng đồng thật sự hiểu và chủ động biết 

cách phòng, chống không hoang mang, lo lắng thái quá. Ngoài ra, bản thân mỗi 

người cần hết sức bình tĩnh, sáng suốt trong tiếp nhận và xử lý thông tin, theo dõi 

sát thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không nghe theo, không lan 

truyền thông tin không xác thực, kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng các 

trường hợp đăng thông tin bịa đặt, sai sự thật. 
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Đề 3: Nghị luận về thực trạng kỳ thị người vùng dịch 
 

Mẫu 1 

Kỳ thị là cụm từ chẳng xa lạ với chúng ta, qua đài báo ta được nghe về kỳ thị 

màu da, kỳ thị HIV... Giờ đây, trong tình hình bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, 

ta nghe đâu đó những câu chuyện về kỳ thị những người trở về từ vùng dịch hay 

tiếp xúc với người bị bệnh. Một thực trạng đáng buồn và cần lên án xóa bỏ. Kỳ thị 

là xa lánh, là định kiến không tốt về cá nhân, tập thể hay hành vi nào đó. Có kỳ thị 

khi sự ích kỷ lên ngôi, sự thiếu hiểu biết của bản thân bộc lộ rõ nhất. Tổn thương 

nhiều nhất vẫn là những người bị kỳ thị. Họ không dám đối mặt với bệnh, không 

dám đối mặt với sự thật vậy sẽ là nguyên nhân virus bùng phát mạnh hơn. Họ chịu 

nhiều sức ép của định kiến tác động mạnh vào tâm lý dẫn đến nhiều hậu quả khó 

lường. Với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, chủ tịch UBND Hà Nội nhấn mạnh 

cần xử phạt nặng những hành vi kỳ thị người từ vùng dịch hay người tiếp xúc với 

người bệnh. Chúng ta cần nhận thức đúng, hiểu rõ vấn đề và chung tay đoàn kết 

chống dịch như chống giặc. Hơn thế nữa, chúng cần cần đặt niềm tin vào chính 

phủ, các cơ quan chức năng và Bộ y tế bởi chỉ như vậy nước ta mới nhanh chóng 

đẩy lùi được dịch bệnh, xóa bỏ định kiến và sự kỳ thị của xã hội. 

 

Mẫu 2 

Có những thứ giết chết con người nhanh hơn cả dịch bệnh đó là sự kỳ thị. 

Trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay, với sự vào cuộc 

của các cơ quan chức năng, khuyến cáo từ Bộ Y Tế đã đưa ra các giải pháp nhằm 

làm giảm nguy cơ lây nhiễm Covid nhưng vẫn còn một bộ phận người dân có thái 

độ kỳ thị những người trở về từ vùng dịch hoặc người nhiễm bệnh. Tại sao có sự 

xa lánh, kỳ thị này? Bản chất của kỳ thị thường gắn liền với những căn bệnh nguy 

hiểm, khó chữa do vậy người sợ tránh xa, hoặc do sự thiếu hiểu biết hoặc không 

đầy đủ về Covid-19. Để rồi họ sẵn sàng buông những lời lẽ thô tục, những hành 

động thiếu đạo đức làm tổn hại đến những người vô tội. Và rồi, người chịu nhiều 

thiệt thòi nhất lại là những người cần tình yêu thương nhất. Thay vì kỳ thị chúng ta 

nên cần hiểu rõ vấn đề, luôn tin tưởng vào các cơ quan chức năng, đội ngũ bác sĩ 

của chúng ta. Đặc biệt, dành tình cảm, tình yêu thương và sự quan tâm đến những 

người nhiễm và tiếp xúc với người bệnh để họ có thể an tâm điều trị. Chỉ có vậy, 



VietJack.com                                                                                        Facebook: Học Cùng VietJack 

 

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com                                                     Youtube: VietJack TV Official 

nước ta mới có thể đẩy lùi và chữa trị dứt điểm những trường hợp còn lại. Là 

những người trẻ - chúng ta cần nhận thức đúng đắn về vấn đề đồng thời tuyên 

truyền cho mọi người biết và hiểu về nó, đẩy lùi những hành động xấu, dịch bệnh 

xấu khỏi Việt Nam và Thế giới. 

 

Đề 4: Nghị luận về trách nhiệm của mỗi công dân trong đại dịch Covid-19 

Mẫu 1 

Từ xa xưa, dịch bệnh không phải là điều hiếm gặp, và nó đã từng xuất hiện 

thường xuyên trong lịch sử con người. Ta có thể kể tên những đại dịch khiến cả thế 

giới đều e ngại như bệnh dịch hạch, Ebola, SARS, .. và đến cuối năm 2019, ta một 

lần nữa chứng kiến đại dịch của thế giới: Covid-19. Đó là một loại virus được xuất 

hiện đầu tiên ở Vũ Hán, Trung Quốc, gây là bệnh viêm đường hô hấp cấp ở con 

người. Đại dịch lây lan một cách nhanh chóng, tính đến đầu tháng 4/2020, Covid-

19 đã xuất hiện ở 206 quốc gia, hơn 1 triệu người nhiễm bệnh, gần 60.000 ca tử 

vong. Thật đáng mừng rằng, Việt Nam ta đã thực hiện vô cùng tốt trong công tác 

phòng chống dịch, mọi thứ đều được thực hiện theo quy định, kiểm soát tình hình 

dịch bệnh trong cả nước được nâng lên mức cao nhất. Vậy trách nhiệm của mỗi 

công dân khi dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp là gì? Đầu tiên, ta 

cần phải tự ý thức được trách nhiệm góp phần chung tay vào phòng chống dịch 

bệnh. Khi thấy bản thân có những dấu hiệu như sốt, ho, khó thở... hay có tiếp xúc 

gần với các ca lây nhiễm được công bố thì phải lập tức thông báo tới cơ sở y tế để 

kiểm tra, và tiến hành cách ly an toàn. Mỗi người đều phải trang bị đầy đủ khẩu 

trang, nước rửa tay khô mỗi khi ra đường, rửa thường xuyên với dung dịch khử 

trùng mỗi khi tiếp xúc mới bề mặt cứng ở ngoài. Không nên tụ tập đông người, vứt 

khẩu trang đúng nơi quy định. Đặc biệt, chúng ta cần tuyên truyền, chia sẻ những 

thông tin chính thống từ Chính phủ, Bộ Y tế cho người thân, bạn bè để cùng nhau 

đẩy lùi dịch bệnh. Tất nhiên, vẫn còn tồn đọng những cá nhân thiếu ý thức, ích kỷ 

và không tôn trọng sức khỏe của bản thân cũng như của cả cộng đồng, việc này 

nhất định phải lên án, phê bình. Nếu mỗi công dân đều chung tay, đồng lòng, quyết 

tâm thì việc chiến thắng đại dịch Covid-19 là điều chắc chắn! 

 

Mẫu 2 
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Đại dịch Covid-19 đã làm điêu đứng nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới. 

Trong khi đó, ở Việt Nam, chúng ta vẫn tự hào khi đã kiểm soát được khá tốt dịch 

bệnh. Để có được điều đó, bên cạnh sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, còn phải kể 

đến ý thức trách nhiệm của mỗi công dân. Đó là sự chấp hành nghiêm túc các quy 

định phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang khi đi đến nơi công cộng, giữ 

khoảng cách tối thiểu là hai mét, thường xuyên rửa tay sát khuẩn… Đặc biệt nhất 

phải kể đến đội ngũ y bác sĩ với tinh thần trách nhiệm luôn sẵn sàng xung phong 

lên tuyến đầu, trực tiếp công tác tại các bệnh viễn chữa trị cho bệnh nhân mắc 

Covid-19. Ngay cả những bác sĩ đã về hưu, hay sinh viên y khoa còn đang ngồi 

trên ghế nhà trường cũng luôn sẵn sàng góp sức mình vào “trận chiến” của đất 

nước. Hay như hình ảnh những chiến sĩ bộ đội đã nhường nơi ở của mình cho 

những người dân đang thực hiện cách ly, những chiến sĩ bộ đội biên phòng đang 

ngày đêm trông coi khu vực biên giới… Thật tự hào khi mọi người dân, từ người 

lớn đến trẻ nhỏ đều một lòng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó, 

còn có một bộ phận không nhỏ thiếu đi tinh thần trách nhiệm. Thật đáng buồn về 

trường hợp của cô gái trốn cách ly vẫn ngang nhiên quay video đăng lên mạng để 

khoe khoang việc làm của mình, những người chỉ vì lợi ích cá nhân mà sẵn sàng 

dẫn người nhập cảnh trái phép vào nước ta… để lại nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh 

trong cộng đồng. Những hành vi này đều đáng lên án, vì nó có thể phá hoại công 

sức của cả một tập thể. Chính vì vậy, mỗi người dân Việt Nam hãy luôn ý thức 

được trách nhiệm của cá nhân trong công cuộc phòng chống dịch bệnh. 

 

Đề 5: Nghị luận về tinh thần tự học trong mùa dịch Covid-19 

Hiện nay, đại dịch Covid-19 diễn biến ngày một phức tạp, nó khiến nền kinh 

tế trì trệ, cuộc sống con người hoàn toàn xáo trộn và luôn ở trạng thái lo ngại... và 

cùng với đó chính là việc học sinh - sinh viên không thể tới trường. Một trong 

những điều đáng lo ngại nhất khi tình hình dịch bệnh không biết bao giờ mới ổn 

định. Có người cho rằng, việc học sinh - sinh viên nghỉ dài có thể gây ra những lỗ 

hổng kiến thức nhưng phần lớn phụ huynh đều đồng ý vì lo ngại sức khỏe của con 

em mình và cộng đồng. Nói chung, việc cho học sinh - sinh viên nghỉ học là điều 

tất yếu và thực sự cần thiết, nhưng ta càng phải chú ý hơn về ý thức tự học. Nếu 

bạn muốn đảm đảm rằng kiến thức của mình không có lỗ hổng đáng tiếc thì việc 

đó hoàn toàn tùy thuộc vào ý thức tự học của chính bạn. Dù cho bạn có được đến 
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trường nhưng lại sự lười nhác, lơ đễnh, mải mê với những trò vui thì chắc chắn kết 

quả học tập chẳng thể khả quan được. Bạn hãy coi đây là “thời cơ tốt nhất” để bản 

thân tự ôn luyện lại kiến thức đã được hỏng, tự rèn luyện để bù đắp những lỗ hổng 

đã có hoặc nâng cao khả năng với các dạng bài, dạng đề thi khác nhau. Thực tế mà 

nói, các Sở giáo dục và đào tạo đều triển khai các chương trình học trên sóng 

truyền hình, thầy cô tạo bài giảng online, bạn toàn có thể học tập tại nhà. Tự học 

thật tốt chính là một biện pháp đóng góp vào công tác phòng chống dịch Covid-19, 

giúp giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Vậy nên, hãy tranh thủ 

thời gian để tự học, tự rèn luyện, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh bạn nhé! 

 

Đề 6: Nghị luận về tinh thần đoàn kết trước đại dịch Covid-19 

Mẫu 1 

Việt Nam vốn là một dân tộc có truyền thống đoàn kết. Trong quá khứ, nhân 

dân ta đã từng đoàn kết chống lại biết bao nhiêu kẻ thù xâm lược để giành lại nền 

hòa bình. Đến hôm nay, tinh thần đoàn kết ấy lại một nữa chứng tỏ sức mạnh to 

lớn của nó để giúp Việt Nam chiến thắng đại dịch Covid-19. Ngay từ khi nước ta 

có ca nhiễm đầu tiên cho đến thời điểm số người nhiễm bệnh lên tới hàng chục, 

hàng trăm người. Cả chính quyền lẫn người dân đều thể hiện được tinh thần đoàn 

kết một lòng. Những quy định nghiêm ngặt của Nhà nước về việc phòng chống 

dịch bệnh lập tức được ban hành. Những người dân từ người già đến trẻ nhỏ đều 

nghiêm chỉnh chấp hành các quy định: như đeo khẩu trang khi đi đến nơi công 

cộng, thường xuyên rửa tay bằng nước sát khuẩn, hạn chế đi ra nơi đông người… 

Đặc biệt, trong thời điểm cả nước thực hiện giãn cách xã hội, đa số người dân đều 

nghiêm chỉnh chấp hành. Nhiều bác sĩ dù còn trẻ hay đã về hưu đều sẵn sàng xung 

phong lên tuyến đầu chống dịch, thậm chí còn có cả những sinh viên của ngành y 

cũng sẵn sàng giúp sức. Những cây ATM gạo, thực phẩm, khẩu trang... được tạo ra 

không chỉ chứng tỏ tấm lòng tương thân tương ái mà còn là sự đoàn kết của toàn 

dân quyết đẩy lùi đại dịch… Tuy còn một bộ phận không nhỏ những người vì lợi 

ích cá nhân mà bỏ qua lợi ích dân tộc. Nhưng tựu chung lại, dân tộc Việt Nam vẫn 

thể hiện được một tinh thần đoàn kết, trên dưới một lòng chống lại dịch bệnh 

Covid-19. Ai cũng hiểu đây là một cuộc chiến dài ngày và cần phải có sự đoàn kết 

mới có thể chiến thắng được trận chiến này. 
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Mẫu 2 

Năm 2020 vừa qua, Việt Nam và thế giới đã phải trải qua những ngày tháng 

khó khăn khi phải đối mặt với đại dịch Covid-19. Khi nhiều nước lựa chọn kinh tế, 

thay vì an nguy của người dân mà không có những biện pháp kiên quyết chống lại 

đại dịch. Thì chúng ta cảm thấy thật tự hào khi Việt Nam là một đất nước dám đặt 

sự an toàn của nhân dân lên trên lợi ích kinh tế. Nhưng điều khiến chúng ta cảm 

thấy trân trọng và ngưỡng mộ nhất. Đó là bài học về tinh thần đoàn kết của người 

dân Việt Nam. Đất nước ta vốn là một dân tộc có truyền thống đoàn kết. Trong quá 

khứ, nhân dân ta đã từng đoàn kết chống lại biết bao nhiêu kẻ thù xâm lược để 

giành lại nền hòa bình. Đến hôm nay, tinh thần đoàn kết ấy lại một nữa chứng tỏ 

sức mạnh to lớn của nó để giúp Việt Nam chiến thắng đại dịch Covid-19. Ngay từ 

khi nước ta có ca nhiễm đầu tiên cho đến thời điểm số người nhiễm bệnh lên tới 

hàng chục, hàng trăm người. Từ các cấp chính quyền đến người dân đều thể hiện 

được tinh thần đoàn kết một lòng. Những quy định nghiêm ngặt của Nhà nước về 

việc phòng chống dịch bệnh lập tức được ban hành. Những người dân từ người già 

đến trẻ nhỏ đều nghiêm chỉnh chấp hành các quy định: như đeo khẩu trang khi đi 

đến nơi công cộng, thường xuyên rửa tay bằng nước sát khuẩn, hạn chế đi ra nơi 

đông người… Đặc biệt, trong thời điểm cả nước thực hiện giãn cách xã hội, toàn 

dân đều nghiêm chỉnh chấp hành. Nhiều bác sĩ dù còn trẻ hay đã về hưu đều sẵn 

sàng xung phong lên tuyến đầu chống dịch, thậm chí còn có cả những sinh viên 

của ngành y cũng sẵn sàng giúp sức. Những cây ATM gạo, ATM khẩu trang hay 

địa điểm phát thực phẩm miễn phí... được tạo ra không chỉ chứng tỏ tấm lòng 

tương thân tương ái mà còn là sự đoàn kết của toàn dân quyết đẩy lùi đại dịch… 

Đại dịch đã giúp chúng ta cũng nhận ra được những tình cảm thật tốt đẹp. “Không 

ai bị bỏ lại phía sau” - đó là câu khẩu hiệu mà mọi người dân Việt Nam đều biết 

đến. 

 

Đề 7: Nghị luận về trân trọng cuộc sống trước đại dịch Covid-19 

Mỗi người được sinh ra trong cuộc đời này đã là một điều vô cùng may mắn. 

Chúng ta chỉ có một cuộc đời duy nhất để sống. Còn thời gian lại giống như một 

mũi tên, đã phóng đi thì không thể quay trở lại. Trong suốt khoảng thời gian được 

sống, con người phải đối mặt với vô vàn những khó khăn. Đặc biệt, ở thời điểm 

hiện tại đó chính là đại dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp. Có lẽ, khi 
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đại dịch Covid-19 xảy ra, nhiều người mới bắt đầu cảm thấy cuộc sống này thật 

đáng trân trọng. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn thế giới đã có hơn hai mươi triệu 

ca mắc với hàng trăm nghìn người tử vong. Một con số thật đáng sợ! Căn bệnh này 

đã không chỉ cướp đi mạng sống của biết bao nhiêu người. Nó còn làm cho nền 

kinh tế của các nước phát triển trên thế giới phải điêu đứng. Nhiều đứa trẻ không 

được đến trường học tập nhiều tháng. Mọi hoạt động vui chơi, giải trí phải dừng 

lại. Con người luôn sống trong cảm giác sợ hãi rằng một ngày kia tính mạng của 

bản thân và gia đình sẽ bị đe dọa. Ngày hôm nay, khi bạn vẫn còn được sống và 

sống trong sự yên bình và hạnh phúc. Bạn cần phải biết ơn và trân trọng cuộc sống 

mà mình đang có được. Vì chẳng biết đến một lúc nào đó, một điều gì đó sẽ xảy ra. 

Chính vì vậy trân trọng cuộc sống để sống hết mình và sống thật có ý nghĩa ở hiện 

tại. 

 

Đề 8: Nghị luận về bài học cuộc sống sau đại dịch Covid-19 

Đại dịch Covid-19 xảy ra không chỉ để lại những thiệt hại về con người và 

kinh tế. Nếu nhìn nhận theo cách tích cực, nó đã để lại cho chúng ta rất nhiều bài 

học sâu sắc trong cuộc sống. Đầu tiên, đó là việc nhìn nhận lại thái độ sống của 

mỗi người. Trong cuộc sống, chắc hẳn nhiều người luôn lấy lý do rằng còn rất 

nhiều thời gian để thực hiện việc này, việc kia để trì hoãn công việc mà mình muốn 

làm lại. Chỉ khi đại dịch xảy ra và cướp đi tính mạng của quá nhiều người trong 

phút chốc, con người mới nhận ra, sự sống thật ra quá ngắn ngủi. Thời gian mà 

chúng ta cho rằng vẫn còn nhiều ấy rồi đến một lúc nào đó sẽ chẳng còn. Từ đó, 

chúng ta biết trân trọng thời gian hơn. Tiếp theo, có lẽ nhiều người trong thời điểm 

cách ly xã hội vừa qua luôn cảm thấy bức bối và khó chịu khi phải ở trong nhà quá 

nhiều. Họ bị mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình khi không biết phải làm gì 

trong một ngày. Hoặc họ phải lặp đi lặp lại những công việc giống nhau liên tiếp 

qua các ngày. Nếu nhìn nhận lại, khoảng thời gian ấy sẽ vô cùng ý nghĩa khi bạn 

có thời gian để ở bên gia đình, gần gũi hơn với những người thân mà lâu nay vì 

công việc bận rộn không thể quan tâm đến họ. Nhiều người thậm chí còn khám phá 

ra những tài năng mới bên trong con người mình: nấu ăn, làm bánh, ca hát, sáng 

tác... Cách ly xã hội còn giúp bạn nhận ra rằng biết tận hưởng cuộc sống, sống cho 

hiện tại là vô cùng quan trọng. Hạnh phúc đôi khi cũng đến từ những điều giản 

đơn. Và tình cảm gia đình là điều quan trọng nhất đối với con người. Cuối cùng, 
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trong đại dịch, con người cũng nhận ra được thực trạng thiên nhiên ở hiện tại. 

Nhiều thành phố sau khi tiến hành giãn cách xã hội đã giảm thiểu được lượng ô 

nhiễm không khí. Nhiều dòng sông cũng trở nên xanh trong hơn. Quan trọng nhất, 

con người đã nhận thức được tầm quan trọng của thiên nhiên và có ý thức bảo vệ 

hơn. Còn rất nhiều bài học mà đại dịch Covid-19 mang lại cho con người. Nhưng 

hơn cả, đây chính là những bài học quý giá nhất. 

 

Đề 9: Nghị luận về lòng nhân ái trong đại dịch Covid-19 

Có một câu nói rất hay rằng: “Chúng ta ai cũng muốn giúp người khác, con 

người là thế. Chúng ta muốn sống hạnh phúc bên nhau chứ không phải khổ sở 

cùng nhau. Đó chính là lòng nhân ái.” Dịch bệnh Covid 19 đang hoành hành khắp 

các quốc gia, nhiều vùng lãnh thổ khác nhau nhưng đó cũng chính là một phép thử 

cho chúng ta về lòng nhân ái. Virus vốn dĩ sinh tồn theo kiểu bất chấp, tìm mọi 

cách để sinh tồn mà không để ý đến sự thiệt hại của ai khác. Vậy con người liệu có 

hành xử như những con virus hay không? Thực tế cho thấy phần lớn con người 

đang sống trong cộng đồng đều đã và đang nỗ lực hết mình để giảm thiểu, cải thiện 

dịch bệnh; đều thực hiện tốt quy định, cách ly sau khi trở về từ vùng dịch. Thật 

cảm động biết mấy trước hình ảnh người Nhật xếp hàng mua khẩu trang, đổ xăng 

nửa bình để ai cũng được đổ. Đó là gì nếu chẳng phải lòng nhân ái của con người? 

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những cá nhân sống vị kỉ: trốn cách ly, khai báo thiếu 

trung thực, tích trữ khẩu trang, lương thực… Vì virus không có bất cứ kế hoạch 

nào nên tất cả phụ thuộc vào ý thức con người. Chúng ta hãy chủ động đi kiểm tra 

sức khỏe của mình, cách ly bằng tinh thần tự nguyện. Chúng ta muốn ngăn chặn 

virus thì cần trung thực khai báo, không che giấu gây hoang mang, trở ngại. Cả 

nhân loại đang cần tình người bộc lộ hơn bao giờ hết, cần quay lại với sự bao dung 

để bao bọc, hi sinh cho nhau trong cơn hoạn nạn. Chúng ta hãy cùng nhau chiến 

thắng đại dịch! 

 

 

 

 


