
Kính gửi: Ban Giám Hiệu Nhà trường 

Tên tôi là Vũ Thị Hoa địa chỉ 98/84 Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội 

Tôi xin phép được kể câu chuyện của tôi như sau: 

Buổi sáng hôm nay khi đua con đến trường Ams học tôi có đánh roi 01 tui xách trong 

đó có giấy tờ quan trong và 01 điện thoại  Iphone 8 plus và vật dụng cá nhân . Khi 

đến cơ quan tôi phát hiện ra bị rơi túi và ko biết mình rơi ở đâu ??? Sau hồi hốt hoảng 

và suy nghĩ tôi chi còn hy vong 10% là gọi vào máy của mình thật may mắn được 

đầu dây bắt máy giọng nói trả lời của Anh nghe máy rất thân thiên ' Em oi em bị roi 

cạnh công trường Ams, em đến gặp Anh lấy lại nhé" Thật sung sướng và hạnh phúc 

tôi đi đến gặp Anh ở tổ bảo vệ trường sau khi nhân lại Túi xách của mình tôi muốn 

cảm ơn Anh và tỏ lòng thành nhưng Anh đã từ chối. Thật sự tôi rất xúc động và lúng 

túng hỏi mấy bác nhỏ bác bảo vệ đúng cạnh tên Anh là Dương.Tôi đã nghe nhiều 

chuyện về người tốt việc tốt trên các phương tiện đại chúng nhung hôm này mình lại 

là người trải nghiệm tôi thật xúc động và cảm thấy cuốc sống tốt đẹp hơn khi còn 

nhiều người tốt như vậy . 

Tôi mong muốn qua thư này cảm ơn Tập thể nhà trường và Anh Dương và mong 

muốn nhà trường nêu tuyên dương nhân viên của trường vào dịp thuận lợi để các 

cháu học sinh học tập người tốt việc tốt, người thật việc thật tại Ngôi trường thân 

yêu của mình. 

Xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu nhà trường. 

Người viết thư 

 

  Vũ Thị Hoa 

 


