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Bài làm

A. Hướng dẫn cách làm
1. Giải thích
Xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta: “Xóa đói giảm nghèo là
nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, phải huy động nguồn lực của toàn xã hội cùng nhà nước
bước thanh toán đói nghèo, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển, mức
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sống giữa các vùng, tầng lớp dân cư”

Wiki Văn Mẫu
https://wikivanmau.com

Tham gia phong trào ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” thể hiện tấm lòng cao cả nhân văn
“Thương người như thể thương thân” , “là lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”.
Mọi người đều nên có ý thức ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” .
Phong trào ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” thu được kết quả to lớn trong nhiều năm qua, góp
phần cùng nhà nước làm giảm số lượng và tỷ lệ người nghèo. Việt Nam đã được Liên Hợp
Quốc biểu dương và tặng giải thưởng vì đã thành công lớn trong công cuộc xóa đói giảm
nghèo.

2. Bàn luận
Xóa đói giảm nghèo chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta
Xóa đói giảm nghèo muốn thành công phải huy động nguồn lực của toàn xã hội.
Phong trào ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” là hoạt động thiết thực huy động nguồn lực của toàn
xã hội vào công việc xóa đói giảm nghèo.
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văn, quan tâm đến người nghèo của dân tộc ta. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”
Mỗi người dân nên nhiệt tình tham gia phong trào ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”

3. Liên hệ
Bản thân em sẽ cố gắng trong từng việc có thể tham gia ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”
Tuyên truyền vận động bạn bè và người thân tham gia phong trào.

B. Bài làm tham khảo
Đề : Suy nghĩ về phong trào ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”
Mở bài:
Nhiều năm nay, “Quỹ vì người nghèo” do mặt trận Tổ quốc Việt Nam thiết lập đã nhận được
sự ủng hộ to lớn của nhân dân, từ cán bộ, công chức đến tầng lớp doanh nhân. Vì sao phong
trào ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” lan rộng và sôi nổi như vậy ?
Thân bài:
1.“ Quỹ vì người nghèo” góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo
Phong trào ủng hộ “ Quỹ vì người nghèo” chứng tỏ ý thức cộng đồng cao của dân ta, góp sức
cùng nhà nước thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo. Tháng vì người nghèo hàng năm thu
được hàng nghìn tỷ đồng, liên tục trong hàng chục năm nay, làm cho tỷ lệ người nghèo ở
nước ta liên tục giảm xuống. Các nước bè bạn, cả thế giới khâm phục thành công về xóa đói
giảm nghèo của Việt Nam. Tổ chức Liên Hợp Quốc biểu dương và tặng giải thưởng về xóa đói
giảm nghèo.
2. Phong trào ủng hộ “ Quỹ vì người nghèo” thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân văn, của
nhân dân ta.
Phong trào ủng hộ “ Quỹ vì người nghèo” thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân văn cao cả trong
tâm hồn con người Việt Nam. Mọi người dân nước ta đều hiểu sâu sắc “Một miếng khi đói
bằng một gói khi no”. Trải qua bao gian khổ, hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống giặc
ngoại xâm và thiên tai bão lụt, dân ta luôn có truyền thống “Thương người như thể thương
thân”
“là lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Hình ảnh cụ già bớt chút lương
hưu, các em học sinh bớt tiền ăn sáng của bố mẹ cho để san sẻ với bạn nhỏ bất hạnh
hơn mình luôn làm cho mọi người xúc động và thức tỉnh lương tâm trách nhiệm ủng
hộ “Quỹ vì người nghèo”.
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Hợp Quốc” cũng như của Nhà nước Việt Nam. Chúng ta hàng năm phải có ý thức và hành
động thiết thực cùng toàn dân, toàn hệ thống chính trị tham gia công cuộc xóa đói, giảm
nghèo, mà cụ thể nhất là ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”. “Nhường cơm sẽ áo, chị ngã em
nâng”
3. Mọi người nuôi dưỡng ý thức và hành động thiết thực ủng hộ quỹ vì người nghèo.
Nước ta là nước đang phát triển, thu nhập thấp, đại bộ phận dân cư sinh sống, làm
nghề nông, thiên tai, bão lụt, hạn hán, dịch bệnh ở người và gia súc, rủi ro trong làm
ăn, tai nạn trong
sinh hoạt làm cho người ta nghèo đi. Số lượng người nghèo của nước ta rất đông, từ tỷ lệ
khoảng 60% cách đây 30 năm, nay vẫn còn khoảng 15% tức là hơn 10 triệu dân trong diện
người nghèo. Công cuộc xóa đói giảm nghèo còn lâu dài và mỗi người chúng ta phải kiên trì
hành động, luôn
Tài liệu khóa học Luyện thi Đại học đảm bảo môn Ngữ văn.
nuôi dưỡng tấm lòng nhân văn cao cả, nghĩa hiệp để có việc làm, hành động đóng góp ủng hộ
quỹ vì người nghèo.
Ông cha chúng ta có khái niệm “nợ đồng lần”. Người ta giúp mình việc gì đó không phải để
mong được mình trả ơn, mà mong mình sẽ lại đi giúp những người khác. Như thế, những tấm
lòng thơm thảo sẽ được nhân lên, những hoàn cảnh được chia sẻ sẽ được tăng lên theo cấp
số cộng, cấp số nhân. Nhờ đó, xã hội chúng ta sẽ đầy những tấm lòng nhân ái, cuộc sống ấm
áp ngày càng tươi đẹp, thanh bình, hạnh phúc. Giúp đỡ người nghèo, ủng hộ quỹ vì người
nghèo là một trong những cách thiết thực biểu hiện sự quan tâm tới người khác, tới xã hội,
góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn mình”.
Kết luận
Một nhà văn Nga đã viết “Nơi lạnh nhất không phải Bắc Cực mà là nơi không có tình thương” .
Nhà văn Pháp Misen Êken Mongtenho cũng đã viết “Nghèo nàn về vật chất dễ chữa, nghèo
nàn về tâm hồn rất khó chữa” .Một trong những việc nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người là hàng
năm hãy có hành động thiết thực ủng hộ quỹ vì người nghèo
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