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Trước ngày thủ đô Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, tôi tìm về vùng thôn 

quê Thượng Vực thuộc huyện Chương Mỹ, ngoại thành Hà Nội. Hỏi thăm Đặng Văn 

Tiến, không ai là không biết, một thanh niên thành đạt, tự tin và đầy khát vọng.  
           

Con đường vượt khó học tập… 

Qua cuộc trò chuyện với Tiến và những người thân trong gia đình, tôi được 

biết: Đặng Văn Tiến là người hiểu được chân lý, nếu bản thân nỗ lực cố gắng sẽ 

có thể thay đổi số phận cuộc đời mình. Lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn ở vùng nông thôn nghèo, ngoài thời gian đến trường, về nhà Tiến phải phụ 

giúp cha mẹ nên em không thể tập trung cho việc học, lâu dần học lực sa sút, Tiến 

trở nên chán nản. Vì bỏ bê việc học nên trong kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở, 

Tiến đã 2 lần không thể vượt qua và sau đó đành phải xin học hệ bổ túc của Trung 

tâm Giáo dục thường xuyên Chương Mỹ. Ngỡ rằng sự học đối với Tiến từ đây đã 

chấm dứt khi tốt nghiệp trung học phổ thông với tấm bằng trung bình. Cũng như 

bao bạn trẻ khác, năm 2008 Tiến bắt đầu đi tìm một công việc lao động chân tay, 

phần để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình, vả lại với kiến thức của Tiến cũng 

không hy vọng có thể còn đường học tập lên tiếp. 

Những năm tháng vất vả làm thuê, làm mướn, hết chỗ này đến chỗ khác 

với đồng tiền công ít ỏi, Tiến không đủ để chi tiêu cho bản thân cũng chẳng giúp 

đỡ được cho gia đình. Ngày tháng trôi đi, chứng kiến sự nhọc nhằn của cha mẹ, 

Tiến nhận ra và đặt mục tiêu quyết tâm: mình cần phải thay đổi, chỉ có thay đổi 

mới khiến bản thân và gia đình bớt khổ. Vậy là con đường học hành của Tiến lại 

bắt đầu dù đầy gian nan và thử thách: “Thời gian 2 năm đi làm cũng là lúc em 

nhận ra việc có học hành “tử tế” quan trọng biết chừng nào. Nếu bản thân, gia 

đình đã nghèo, mà lại đói về kiến thức nữa thì rất khổ. Vì vậy em tự cho mình một 

cơ hội để sau này không phải hối tiếc”. - Tiến chia sẻ. 

Đến năm 2010, Tiến tiếp tục theo đuổi hành trình tìm kiếm tri thức, khát 

vọng được học tập trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, đây cũng là năm có những 

đổi mới trong kỳ thi đại học nên việc học với Tiến vốn đã khó lại càng khó hơn. 

Chia sẻ về những ngày tháng “dùi mài kinh sử” Tiến cho biết: “Thời điểm đó em 

phải mua lại tất cả sách giáo khoa để ôn luyện. Để kịp chương trình em thường 

ghi ra tờ giấy nhỏ rồi bỏ vào túi, những lúc đi làm có thời gian rảnh là lại bỏ ra để 

đọc, để học...”. Biết gia đình khó khăn, lại không tự tin vào bản thân vì học bổ túc 

nên Tiến cũng không dám đến các lò ôn luyện như bình thường, mọi sự đều phải 

mày mò, tự học hoàn toàn. 



Và rồi cảm xúc như vỡ òa khi kỳ thi đại học năm 2010, Tiến liên tiếp đỗ 

vào 2 trường thuộc hạng danh tiếng của cả nước. Tiến quyết định theo học tại Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền. Từ đây, một “chân trời” mới đã mở ra đối với Tiến. 

Năm 2014, sau khi tốt nghiệp đại học Tiến trở thành nhà báo. Không dừng lại ở 

đó Tiến tiếp tục sự học khi thi đỗ vào lớp Cao học khóa 2015 - 2017 tại Học viện 

Báo chí và Tuyên truyền để chinh phục tấm bằng Thạc sĩ. 

Và những cống hiến cho xã hội... 

Người ta thường nói “Học tập chính là con đường ngắn nhất để dẫn tới 

thành công”, câu nói trên rất đúng với nhiều người trong đó có Tiến. Hiện nay, 

anh là một trong những hạt nhân đi đầu trong các phong trào thi đua do thành phố 

và địa phương phát động. Bên cạnh công việc ở cơ quan tại Hà Nội, anh còn quyết 

định tham gia phong trào đoàn thể tại địa phương. Nhờ nhiệt huyết và uy tín, Tiến 

được bầu vào Ban Chấp hành Đoàn xã Thượng Vực – bí thư chi đoàn, cộng tác 

viên của Huyện đoàn Chương Mỹ. Công việc của một nhà báo rất bận rộn, nay 

đây mai đó nhưng Tiến vẫn luôn tâm huyết với hoạt động đoàn thể, những việc 

làm hay bài viết của Tiến về công tác đoàn thể luôn tạo hiệu ứng rất mạnh và được 

các bạn trẻ, đoàn viên hưởng ứng. Năm 2016, Đặng Văn Tiến vinh dự được đứng 

trong hàng ngũ của Đảng. 

Với tinh thần đoàn viên “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, 

Tiến đã có nhiều hoạt động tích cực đóng góp cho cộng đồng như: Liên hệ bệnh 

viện huyện Chương Mỹ tổ chức thăm hỏi và kêu gọi cộng đồng ủng hộ giúp đỡ 

những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo. Trò chuyện với 

Tiến, chúng tôi được biết thêm nhiều việc làm từ thiện, đóng góp cho xã hội, cộng 

đồng nơi anh sinh hoạt và cư trú. Không chỉ chăm lo cho công tác đoàn thể của 

địa phương, mà trong huyện có ai đang bị bệnh nặng, gia đình gặp khó khăn thì 

việc đầu tiên là Tiến đến tận nơi khảo sát, xây dựng nội dung kêu gọi ủng hộ từ 

phía cộng đồng. Điển hình như trường hợp cháu Bùi Văn Kiên (thôn Hạ, xã Hồng 

Phong) không may bị bệnh bại não. Hay như trường hợp vợ anh Mai Thế Tiến 

(thôn Khôn Duy, xã Mỹ Lương) không may qua đời vì bệnh hiểm nghèo; trường 

hợp vợ anh Ngô Xuân Hiểu (thôn Lưu Xá, xã Hòa Chính) bị tai biến sau sinh phải 

sống đời thực vật; trường hợp cháu Cao Đặng Khoa (thôn Hạ Dục, xã Đồng Phú) 

bị não úng thủy, cùng nhiều trường hợp thương tâm khác đều được Tiến cùng bạn 

bè, anh em phóng viên báo chí đến hỗ trợ, giúp đỡ. Không chỉ kêu gọi ủng hộ, 

Tiến đã trực tiếp liên hệ với cơ sở y tế, các nhà hảo tâm để cùng hỗ trợ thăm khám, 

vận động ủng hộ gia đình trong lúc khó khăn chồng chất. Nhờ những bài viết được 

Tiến đăng lên các báo, tạp chí mà nhiều gia đình đang lúc khó khăn, vất vả đã 

nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ cộng đồng xã hội, làm vơi đi phần nào gánh 

nặng. Ngoài ra, trong đợt lũ ở huyện Chương Mỹ năm 2018 anh đã đứng lên kêu 

gọi được hàng trăm triệu hỗ trợ người dân khó khăn. Nhiều năm qua anh đã chụp 

ảnh cưới miễn phí cho 50 cặp vợ chồng điều kiện kinh tế hạn hẹp... 



Năm 2018, Tiến cùng một số anh em thành lập Công ty vệ sĩ. Hoạt động 

của công ty đã giải quyết vấn đề việc làm cho nhiều người, nhất là lực lượng lao 

động trẻ. Những người được tuyển vào làm việc vừa được đào tạo miễn phí về 

chuyên môn nghiệp vụ, vừa được tạo việc làm với mức lương từ 5 đến 15 triệu 

đồng/ tháng. Tuy mới thành lập nhưng công ty đã tạo được uy tín, luôn được các 

đơn vị trong nước cũng như nước ngoài chọn để bảo vệ các sự kiện quan trọng. 

Tuy nhiên, hai năm trở lại đây, đại dịch Covid bùng phát, công việc trở nên khó 

khăn hơn nhiều. 

Ngoài công việc chuyên môn, đoàn thể, duy trì phát triển công ty, Tiến còn 

làm quản lý cho Trung tâm Đào tạo võ thuật tài năng trẻ Việt Nam với hơn 100 

võ đường tại 27 tỉnh, thành trong cả nước. Mỗi năm trung tâm đào tạo võ thuật 

cho hàng vạn môn sinh, học viên. Trung tâm đã có học viên đi thi đấu quốc gia, 

quốc tế và đạt thành tích cao. 

Niềm đam mê võ thuật và những năm tháng tác nghiệp báo chí, từng chứng 

kiến nhiều đồng nghiệp bị hành hung nên Tiến đã phối hợp với một số cơ quan 

báo chí mở các lớp đào tạo võ thuật cho phóng viên. Đầu tiên phải kể đến là Võ 

đường Pháp luật Plus của báo Pháp luật Việt Nam (cơ quan ngôn luận của Bộ Tư 

pháp). Tiếp đó năm 2017 Tiến phối hợp cùng Chi hội Nhà báo Bảo vệ rừng và 

môi trường thành lập Câu lạc bộ Võ thuật phóng viên, đã thu hút được rất nhiều 

phóng viên, nhà báo hưởng ứng tham gia. Qua đó cũng góp phần bảo tồn, quảng 

bá võ thuật Việt Nam đến đông đảo quần chúng. 

Trao đổi với ông Nguyễn Bá Sâm, Bí thư Đảng bộ xã Thượng Vực, được 

ông chia sẻ: “Tiến học xong đại học, đi làm báo, nhưng vẫn sống và sinh hoạt 

Đoàn ở địa phương, làm bí thư Chi đoàn thôn, tham gia Ban Chấp hành Đoàn xã, 

tiếp tục phấn đấu và được kết nạp Đảng. Tiến luôn tích cực, nhiệt tình với các 

phong trào địa phương, được các tổ chức đoàn thể của địa phương rất quý mến. 

Phong trào xây dựng nông thôn mới, làm đường hoa, tường bích họa, các buổi 

sinh hoạt Đoàn, lao động vệ sinh của địa phương Tiến đều rất tích cực tham gia 

và chỉ đạo anh chị em đoàn viên gương mẫu đi đầu. Tiến là một trong những thanh 

niên tiêu biểu nhất xã Thượng Vực hiện nay. Năm 2018, Tiến được Ủy ban nhân 

dân xã Thượng Vực tặng giấy khen là công dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...”. 

Năm 2019, Tiến vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ tặng 

danh hiệu “Người tốt, việc tốt”. Cùng năm đó, Tiến được Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân Thành phố tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”. Tiến xứng đáng là một tấm 

gương tuổi trẻ, quyết chí học tập, mang tri thức đóng góp vào công cuộc xây dựng 

quê hương Thượng Vực, Chương Mỹ, thủ đô Hà Nội và đất nước ngày một phát 

triển, giàu mạnh và tươi đẹp. 


