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NGHỊ LUẬN VỀ SỨC MẠNH CỦA SỰ TỬ TẾ 

 

1. Lập dàn ý nghị luận về sự tử tế 

a. Mở bài 

Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Sức mạnh của sự tử tế. (Học sinh lựa chọn cách dẫn trực 
tiếp hoặc gián tiếp tùy thuộc vào khả năng của mình). 

b. Thân bài 

- Giải thích 

+ “sự tử tế”: tấm lòng lương thiện, phẩm chất tốt đẹp của con người, luôn hướng đến mọi 
người, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, sẵn sàng sẻ chia với người khác. 

- Phân tích 

+ Trong xã hội có rất nhiều mảnh đời chịu bất hạnh, đau thương, khổ cực, việc chúng ta yêu 
thương, đùm bọc, giúp đỡ những người đó làm xoa dịu, giảm bớt nỗi đau của họ, xã hội 
cũng sẽ phát triển đẹp đẽ, vững mạnh hơn. 

+ Khi giúp đỡ người khác, ta sẽ nhận lại sự kính trọng, niềm tin yêu của người khác và cả 
sự sẵn sàng giúp đỡ lại mình lúc mình gặp khó khăn. 

+ Mỗi người biết chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ người khác sẽ góp phần làm cho xã hội này 
giàu tình cảm hơn, phát triển văn minh hơn. 

- Chứng minh 

+ Học sinh tự lấy dẫn chứng về nhân vật, sự việc yêu thương, chia sẻ làm minh chứng cho 
bài làm văn của mình. 

+ Lưu ý: dẫn chứng phải tiêu biểu, nổi bật, xác thực được nhiều người biết đến. 

- Phản biện 

+ Trong xã hội vẫn có không ít người có tính ích kỉ, nhỏ nhen, chỉ biết đến bản thân mình mà 
không cần suy nghĩ cho người khác, lại có những người vô cảm mặc kệ nỗi đau của đồng 
loại,… → những người này cần bị phê phán, chỉ trích. 

c. Kết bài 

- Khái quát lại vấn đề cần nghị luận: sức mạnh của sự tử tế. 

- Rút ra bài học và liên hệ đến bản thân. 
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2. Nghị luận về sức mạnh của sự tử tế - Bài tham khảo số 1 

Mỗi con người chúng ta khi sinh ra đều là những trang giấy trắng giống nhau, việc vẽ gì lên 
trang giấy đó chính là cách mà chúng ta sống. Liệu có thể trở thành một người tử tế hay 
không một phần do xã hội, gia đình và quan trọng nhất chính ở bản thân mình. Có thể nói 
sự tử tế là vô giá, là điều đáng quý và đáng trân trọng mà mỗi người nên hướng đến, bên 
cạnh đó sự tử tế còn chứa đựng những sức mạnh tiềm ẩn. 

"Sự tử tế" nghe có vẻ đơn giản và dễ hiểu nhưng đã mấy ai hiểu như thế nào được coi là tử 
tế và tử tế thực sự là như thế nào. Nguyên văn giải nghĩa "tử" là những chuyện nhỏ bé, "tế" 
là những chuyện bình thường, "tử tế" là cẩn thận ngay từ những việc nhỏ bé, tầm thường. 
Tuy nhiên, "sự tử tế" ở đây không nói đến cách làm mà nói đến cách sống, sống tử tế có 
nghĩa là sống ngay thẳng, thật thà, biết sống vì mình, vì người, tử tế từ trong suy nghĩ, lời 
nói và hành động luôn đứng đắn, có văn hoá đạo đức và có tình người. Sự tử tế được thể 
hiện rõ nhất qua cách mà con người ta đối xử với nhau trong cuộc sống, đơn giản như việc 
kính trên nhường dưới, tôn trọng người khác, đi trên xe bus thấy người già đứng thì mình 
nên nhường ghế ngồi cho họ, đó cũng là việc tử tế. Giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, 
chia sẻ và cảm thông trước nỗi đau mất mát của người khác cũng là sự tử tế. Đấu tranh cho 
cái đúng, cái thiện và diệt trừ những cái xấu, cái ác cũng là việc tử tế, hay đem những cái 
tinh hoa, tốt đẹp đi nhân rộng và lan tỏa tới mọi người cũng là hành động tử tế... Đơn giản 
sống tử tế là sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, tử tế để phần "người" lấn át và 
chế ngự được phần "con". Để đánh thức sự tử tế trong con người bạn rất đơn giản, hãy một 
lần giúp đỡ trẻ em hoặc người già qua đường, hãy thử một lần nói lời khen ngợi, động viên 
người khác thật chân thành, hoặc đơn giản chỉ là biết nói lời cảm ơn, lời xin lỗi bằng chính 
tấm lòng của mình. Chương trình "Việc tử tế" của Đài truyền hình Việt Nam đang hằng ngày 
trở thành cầu nối lan tỏa mạnh mẽ sự tử tế trong cuộc sống, hàng loạt những hoạt động ý 
nghĩa được nhân rộng như: Lớp học xóa mù chữ, chụp ảnh miễn phí cho người khuyết tật, 
cứu hộ sinh vật hoang dã... có thể nói sức lan tỏa của sự tử tế phần nào khẳng định sức 
mạnh của nó. Từ những việc tử tế nhỏ nhất cũng có thể mang lại lợi ích lớn, tất cả mọi lời 
nói, hành động tử tế đều mang những giá trị tốt đẹp. Bên cạnh đó, sự tử tế còn có sức mạnh 
gắn kết con người gần với nhau hơn tạo thành một khối đại đoàn kết thống nhất, giữa con 
người với con người có niềm tin tưởng lẫn nhau, chia sẻ và giúp đỡ nhau cùng phát triển. 
Chắc chắn sự tử tế có thể thay đổi bộ mặt xã hội trở nên văn minh và tiến bộ hơn, là tiền đề 
để đưa đất nước phát triển đi lên ngày một vững mạnh. 

Ai trong số những người chúng ta đều có thể làm những việc tử tế, lan tỏa việc tử tế và trở 
thành người tử tế. Hạt giống tử tế luôn có trong mỗi con người chúng ta, việc cần làm là hãy 
cố gắng tạo ra cơ hội để chúng nảy nở và đơm hoa kết trái, nhận lại hoa thơm quả ngọt cho 
chính mình và cho mọi người. 

3. Nghị luận về sức mạnh của sự tử tế - Bài tham khảo số 2 

Cuộc sống hiện đại, chạy theo đồng tiền dễ khiến con người sẵn sàng đánh đổi tất cả kể cả 
nhân phẩm của mình. Đó cũng chính là lý do làm cho cuộc sống hiện nay còn hơi ít những 
con người tử tế. 

Bàn về lối sống tử tế, vậy như thế nào là người tử tế: có rất nhiều cách để khái niệm người 
tử tế, nhưng đối với bản thân tôi, tôi hiểu người tử tế là người thật thà, ngay thẳng, không 
gian dối, làm việc bằng chính sức lao động của mình, không trộm cắp,..vv.. Tóm lại người tử 
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tế là người từ phong cách đi đứng đến lời ăn tiếng nói và lối sống đều ngay thẳng, trước sau 
như một. 

Tại sao chúng ta cần nhiều hơn cho xã hội những con người tử tế? Bởi lẽ một xã hội mà 
nhiều người tử tế thì xã hội đó sẽ văn minh hơn, đất nước mà có nhiều người tử tế thì đất 
nước đó sẽ là một đất nước mạnh về mọi mặt từ kinh tế đến chính trị. 

Làm người tử tế được lợi gì? Một câu hỏi thường trực trong mỗi chúng ta, bản thân con 
người luôn phân thành hai nhánh, một thiện, một ác, vậy nếu chúng ta không sống cho tử tế 
để phần thiện che lấp phần ác thì chúng ta nhanh chóng dễ bị tha hoá và trở nên xấu xa, 
sống tử tế luôn được mọi người kính trọng, yêu quý và tin tưởng, làm việc gì cũng đến nơi 
đến chốn, cuộc sống luôn ngập tràn hạnh phúc hơn. 

Sống cho tử tế là chúng ta đã sống có ích, tạo ra được giá trị cho xã hội và đúng với hai chữ 
“con người”. Xã hội hiện nay bên cạnh số ít những con người tử tế thì còn lại số đông là 
những con người vô cảm, vô văn hoá thậm chí cả xấu xa. Sống chỉ chạy theo lợi ích vật chất 
cho bản thân và chúng ta lại đặt ra một câu hỏi là nguyên nhân từ đâu. Chúng ta có thể dẫn 
ra một số nguyên nhân như: do ảnh hưởng của cuộc sống hiện đại và đặc biệt sự chi phối 
của đồng tiền quá lớn. Do sự giáo dục của nhà trường mà nên, đa số những người này là 
những người ít học, lười lao động. Sự thiếu quan tâm của các bậc cha mẹ đến con em, các 
bậc phụ huynh quá nuông chiều con mình, vô hình dung đã tạo ra sự buông lỏng và dễ dẫn 
các em đến con đường ăn chơi sa đoạ. Do chính bản thân họ là những người không muốn 
vươn lên, sống mà chỉ biết phụ thuộc, thích dựa dẫm vào người khác, sống ích kỉ, tìm mọi 
cách để gian dối mỗi khi gặp khó khăn và đó chính là văn hoá đổ lỗi. 

Từ những nguyên nhân đó ta có thể đưa ra một số biện pháp sau: Giáo dục nhà trường cần 
có biện pháp tích cực trong sự nghiệp trồng người. Các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn 
nữa đến con em mình, tránh chiều chuộng quá mức. Bản thân mỗi người phải nhận ra tầm 
quan trọng của việc sống tử tế, luôn đề phòng và tránh xa các tệ nạn xã hội. 

Tóm lại thì mỗi chúng ta hãy sống tử tế, sống tử tế có nghĩa là bạn đã tạo ra được giá trị cho 
xã hội, ông cha ta xưa có câu “tiên học lễ hậu học văn”, ngụ ý muốn răn dạy con cháu cần 
chú trọng trong việc rèn luyện đạo đức nhân cách, lễ là nhân cách, văn là nhận thức hiểu 
biết, vậy muốn nhận thức đầy đủ và hiểu biết nhiều người ta phải xây dựng nhân cách và 
bản chất thật tốt. Hãy sống tốt đời đẹp đạo, hãy sống cho tử tế và thật dễ thương vì cuộc đời 
vốn dễ ghét. 

4. Nghị luận về sức mạnh của sự tử tế - Bài tham khảo số 3 

Trước tiên, “thế nào là tử tế?”. Đây là vấn đề đáng suy ngẫm và tự mỗi người tìm ra một câu 
trả lời riêng. 

Giới trẻ ngày nay thường than thở với nhau rằng con người trong xã hội hiện đại ngày càng 
“sống nhạt”. Sao họ lại cảm thán như vậy? Bởi họ nhìn thấy điều đó từ những hành động, 
việc làm vô tâm, vô thức của một bộ phận người trong xã hội. 

Ví như, dân ta từ xưa tới nay luôn đề cao truyền thống kính trên nhường dưới, nhưng ta dễ 
bắt gặp những việc làm trái ngược với truyền thống đạo đức đó. Như trên xe buýt, có những 
người thấy người già hay trẻ nhỏ phải đứng vì thiếu ghế ngồi, nhưng họ làm lơ, vờ ngủ, 
nhưng khi bị nhắc nhở, họ quay ra cáu gắt và nói rằng họ lên trước, họ được ngồi. 
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Hay một vấn đề nổi cộm khác là tình trạng “đánh hội đồng” vì mọi lý do. Hành động đó là 
không thể chấp nhận được, nhưng đáng lên án hơn cả là khi mọi người xung quanh không 
những không can ngăn mà còn reo hò, cổ vũ và quay clip tung lên mạng xã hội. 

Chính những hành động, việc làm đó đã khiến người ta phải cảm thán rằng “con người ngày 
càng sống nhạt quá!” 

Tuy nhiên, đâu đó trong xã hội vẫn xuất hiện những nghĩa cử cao đẹp, ấm tình người. Trên 
trang xã hội lớn nhất hiện nay, Facebook, ta thường bắt gặp những hình ảnh một chiến sĩ 
công an dắt cụ già qua đường; một nhóm mạnh thường quân chia sẻ, kêu gọi mọi người 
chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh éo le, hay vận động hiến máu cứu người,… được mọi 
người chia sẻ rộng rãi. 

Còn nhiều những hình ảnh ấm áp hơn nữa. Song, có một hình ảnh về những người tử tế mà 
tôi thấy và để lại trong tâm trí tôi dấu ấn sâu đậm. Đó là trên đường Kim Mã, một bà cụ già 
yếu với sạp hàng rau đơn sơ ngồi bán trên vỉa hè. Bất chấp mưa gió bụi mờ, hằng ngày, cụ 
vẫn ngồi đó tới khi trời tối hẳn với gánh rau của mình chỉ mong kiếm thêm chút thu nhập. 

Trong không gian chập choạng tối, dòng xe inh ỏi, tấp nập qua lại, bóng dáng cụ càng trở 
nên đơn côi hơn bao giờ hết. Trước hình ảnh đó, nhiều người qua đường cố nán lại mua 
hàng giúp cụ, dù những mớ rau đó không thật tươi ngon. Đôi khi, có những em học sinh đi 
qua cũng nán lại mời chào, bán hàng, gói hàng cho khách giúp cụ. Nhìn nụ cười móm mém 
hiền từ của cụ cùng những nụ tươi của những bạn trẻ, khiến ta thêm tin rằng, sự tử tế của 
mỗi cá nhân rất quan trọng, nhưng sự lan tỏa của nó còn quan trọng hơn gấp bội phần. 
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