
    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 1 

 

NGHỊ LUẬN TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ VỀ THÓI VÔ TRÁCH NHIỆM 

 

1. Lập dàn ý nghị luận thói vô trách nhiệm 

a. Mở Bài 

Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Cuộc sống là của mình, mình phải có trách nhiệm chứ không 

thể phó thác cho ai khác, ngược lại sống mà vô trách nhiệm với cuộc đời của chính mình thì 

thật không đáng sống, bởi thói vô trách nhiệm không chỉ gây hậu quả đối với cá nhân mà còn 

cả những người xung quanh và toàn thể xã hội. 

2. Thân Bài 

Thói vô trách nhiệm là gì? 

Biểu hiện của thói vô trách nhiệm: 

- Bản thân sống buông thả, bất cần trong công việc, mặc kệ cái sai của mình. 

- Thờ ơ với những người xung quanh. 

- Không bận tâm tới những vấn đề xã hội, hành động sai trái, lệch lạc với chuẩn mực xã hội. 

Tác hại của thói vô trách nhiệm 

- Suy đồi đạo đức, nhân cách con người. 

- Mất đi sự kết nối, gắn kết với mọi người. 

- Công việc kém hiệu quả, thất bại, kìm hãm phát triển xã hội 

c. Kết Bài 

Rút ra bài học nhận thức và hành động: Mỗi người phải có nhận thức rõ ràng về biểu hiện 

cũng như tác hại của thói vô trách nhiệm, đồng thời phải không ngừng đặt trách nhiệm của 

mình với cuộc sống lên hàng đầu 

2. Viết đoạn văn ngắn về thói vô trách nhiệm 

Tinh thần trách nhiệm là một trong những phẩm chất đáng quý của con người. Vậy tinh thần 

trách nhiệm là gì? Đó chính là ý thức thực hiện tốt nghĩa vụ, công việc của bản thân, không ỷ 

lại, dựa dẫm hay đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Trong công việc và cả cuộc sống, tinh 

thần trách nhiệm chiếm một vai trò vô cùng quan trọng. Nó là nguồn động lực thúc đẩy ta nỗ 

lực và hoàn thiện bản thân, nâng cao các kỹ năng giải quyết tình huống cũng như trình độ 
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chuyên môn. Đồng thời, nhờ có phẩm chất này, ta có thể chiếm được lòng tin, sự tôn trọng 

và yêu quý từ bạn bè, đồng nghiệp và những người xung quanh, từ đó dễ dàng vươn tới 

thành công hơn. Trong thời đại 4.0 là nơi của sự kết nối và truyền tải, nếu bạn không muốn 

dễ dàng mất điểm trước mọi người một cách công khai nhanh chóng, thì chính bạn đã dám 

làm thì cần phải có can đảm chịu trách nhiệm trước điều đó. Vì vậy việc bạn cần làm chính là 

xây dựng tinh thần trách nhiệm từ những điều nhỏ nhất: tự hoàn thành bài tập, tuân thủ lnội 

quy nhà trường, luật an toàn giao thông, dũng cảm nhận và sửa lỗi khi phạm sai lầm… Bởi 

khi bạn biết chấp nhận trách nhiệm cho hành động của bản thân thì có lẽ đó cũng là lúc bạn 

bắt đầu trưởng thành. 

3. Nghị luận về thói vô trách nhiệm 

Mỗi con người chúng ta được sinh ra và tồn tại trên thế giới này đều là một điều may mắn, 

mặc dù cuộc đời của mỗi người là hoàn toàn khác nhau song chúng ta có chung một trách 

nhiệm đó chính là trách nhiệm với cuộc đời của mình. Cuộc sống là của mình, mình phải có 

trách nhiệm chứ không thể phó thác cho ai khác, ngược lại, sống mà vô trách nhiệm với cuộc 

đời của chính mình thì thật không đáng sống, bởi thói vô trách nhiệm không chỉ gây hậu quả 

đối với cá nhân mà còn cả những người xung quanh và toàn thể xã hội. 

"Vô trách nhiệm" chính là không có trách nhiệm, thói vô trách nhiệm của con người ở mức độ 

cá nhân là vô trách nhiệm với bản thân, cao hơn là vô trách nhiệm với những người thân, bạn 

bè và mọi người xung quanh, cuối cùng là sự vô trách nhiệm với xã hội mà chính mình đang 

tồn tại trong đó. Người vô trách nhiệm sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ một vấn đề gì 

trong cuộc sống cũng như công việc và sinh hoạt, họ luôn đùn đẩy trách nhiệm cho người 

khác, né tránh và luôn ỷ lại, hoặc nếu có tiếp nhận họ cũng chỉ giải quyết theo cảm tính, làm 

qua loa cho có chứ thực sự không để tâm đến trách nhiệm của mình. Biểu hiện của thói vô 

trách nhiệm trong cuộc sống rất dễ nhận biết, thói hư tật xấu này như những cây cỏ dại, mọc 

lan rất nhanh và có thể tồn tại ở bất cứ nơi đâu, bất cứ con người và hoàn cảnh nào nếu như 

nơi đó có điều kiện cho chúng sinh sôi, nảy nở. 

Một con người vô trách nhiệm sẽ không quan tâm tới chính bản thân mình về tất cả mọi mặt 

trong đời sống sinh hoạt hằng ngày cũng như công việc. Họ không quan tâm đến sức khỏe 

của chính mình, có ốm đau hay biểu hiện nguy hại gì cũng mặc kệ, không thăm khám hay 

kiểm tra tình hình sức khỏe cơ thể. Họ không có ý thức chăm sóc cho bản thân, vun vén cho 

công việc, ngược lại làm việc gì cũng cẩu thả, qua loa, thái độ miễn cưỡng cho xong chuyện, 

với bất cứ vấn đề gì xảy ra cũng buông thả, luôn có suy nghĩ "tới đâu hay tới đó". Đối với mọi 
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người xung quanh, người vô trách nhiệm có thể vô tâm với chính người thân trong gia đình 

của mình, cha mẹ là người sinh ta ra nhưng đến khi ốm đau những người con lại đùn đẩy 

trách nhiệm trông nom cho nhau, không ai chịu chăm nom cha mẹ, ai cũng bày biện lý do để 

thoái thác trách nhiệm của mình. 

Trách nhiệm của bạn bè với nhau là luôn giúp đỡ, động viên nhau cùng vươn lên nhưng với 

người vô trách nhiệm, họ lại thờ ơ trước khó khăn của bạn bè, không quan tâm hay nghĩ rằng 

mình phải có trách nhiệm động viên, an ủi trước nỗi đau thương của bạn. Với những vấn đề 

của cộng đồng, xã hội, người vô trách nhiệm dường như không quan tâm, không chú ý tới, 

tách biệt mình ra khỏi những hoạt động chung. Hoặc nếu có tham gia vào những công việc 

chung khi xảy ra sự cố, sai sót sẽ chối đẩy, không nhận lỗi sai, cố tình đẩy trách nhiệm cho 

người khác. Quả thực một người có thói vô trách nhiệm kéo theo sự xấu xa, suy đồi về mọi 

mặt. Không chỉ làm cho chính họ mất đi những giá trị đạo đức làm người, tha hóa chính nhân 

cách của mình mà ngược lại còn ảnh hưởng lớn đến mọi người xung quanh. Phải chung sống 

và làm việc cùng người vô trách nhiệm đồng nghĩa với việc họ phải chịu trách nhiệm và gánh 

hậu quả thay cho người đó, từ đó mà người vô trách nhiệm dần mất đi những mối quan hệ 

tốt đẹp với mọi người, bị mọi người chê trách, xa lánh. Vô trách nhiệm trong bất cứ nghề gì 

cũng khiến cho năng suất và chất lượng làm việc kém hiệu quả, kìm hãm sự phát triển chung 

của xã hội. 

https://thuthuat.taimienphi.vn/nghi-luan-xa-hoi-ve-thoi-vo-trach-nhiem-46024n.aspx 

Thói vô trách nhiệm là thói xấu mà tất cả mọi người phải diệt trừ và tránh xa, chính cá nhân 

mỗi người phải có nhận thức rõ ràng về biểu hiện cũng như tác hại của thói vô trách nhiệm, 

đồng thời phải không ngừng đặt trách nhiệm của mình với cuộc sống lên hàng đầu. Với tất 

cả mọi vấn đề liên quan đến bản thân mình, ta đều phải đề cao trách nhiệm của mình trong 

đó, sống có trách nhiệm chính là sống có ý nghĩa. 

 

 

http://www.elib.vn/

