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Đó là một câu chuyện về tấm gương cứu người thật ấm áp và nhân văn, được 

mọi người ca ngợi, lan truyền. Nạn nhân là ông Trịnh Đình Toản đã may mắn 

được anh Nguyễn Đắc Đại cứu sống. 

Ngày 28/02/2021, anh Đại cùng đồng nghiệp đã được phân công xuống hiện 

trường để kiểm tra và xử lý một sự cố nhằm sớm khôi phục lại việc cấp điện. Sau 

khi xử lý và khôi phục lại việc cấp điện ổn định, trên đường đi về, nghe thấy tiếng 

hộ hoán có người bị điện giật, rất nhanh chóng, bằng kinh nghiệm của mình, anh 

Đại đã kịp thời ngắt ngay nguồn điện vào nhà có người kêu bị điện giật. Sau khi 

cắt điện xong, anh vào nhà người dân để kiểm tra tình hình, thấy ông Trịnh Đình 

Toản đang nằm bất động trên mái thượng. Anh nhanh chóng đến bên cạnh nạn 

nhân và tiến hành áp dụng ngay các phương pháp sơ cấp cứu người bị điện giật 

mà anh đã được học. Sau một thời gian xoa tim và ép hô hấp nhân tạo, ông Toản 

đã dần tỉnh lại. Lúc này, anh phối hợp cùng gia đình đưa nạn nhân đến bệnh viện 

để tiếp tục cứu chữa. 

Nguyên nhân ông Trịnh Đình Toản bị điện giật là khi gia đình ông Toản cùng 

một số hộ dân dùng điện tại cột B4.6 sau trạm biến áp Quảng Bị 1 bị mất điện. 

Trong lúc chờ nhóm công tác của Công ty Điện lực Chương Mỹ xử lý sự cố, ông 

Toản đã kéo dây sang nhà ông Trịnh Viết Vinh là hàng xóm để dùng nhờ điện. 

Sau khi nhóm công tác của Đội Quản lý điện 4 khôi phục cấp điện an toàn trở lại 

(trong đó có cả gia đình nhà ông Toản), ông Toản thực hiện tháo dây dẫn đang 

đấu nối dùng nhờ từ nhà ông Vinh về, quá trình thu dây về do bất cẩn ông Toản 

đã vô tình chạm vào phần mang điện (phích cắm) ở đoạn dây trên và đã bị điện 

giật dẫn đến bất tỉnh cho đến khi được anh Đại kịp thời ngắt nguồn điện và sơ 

cứu. Anh Đại cũng giải thích cho mọi người ở hiện trường hiểu: “Điện giật không 

phải là sự cố thường gặp nhưng không vì thế mà mọi người lại không đề cao cảnh 

giác. Tự trang bị cho mình những kiến thức sơ cấp cứu điện giật là rất cần thiết 

cho mọi người, mọi nhà”. Ngày 06 tháng 03 năm 2021, Công ty Điện lực Chương 

Mỹ đã nhận được thư cảm ơn của bà Đặng Thị Nụ ở xóm Dinh, thôn 2, xã Quảng 

Bị, huyện Chương Mỹ về việc anh Đại đã kịp thời cứu sống chồng bà không may 

bị điện giật. Trong thư, bà Đặng Thị Nụ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ban lãnh đạo 

Công ty Điện lực Chương Mỹ và đặc biệt là anh Nguyễn Đắc Đại đã cấp cứu 

người bị nạn và đưa đi bệnh viện kịp thời. 



Tốt nghiệp trung cấp điện, Nguyễn Đắc Đại về nhận công tác tại Đội Quản 

lý điện 4 - Công ty Điện lực Chương Mỹ. Trong công tác sửa chữa khắc phục sự 

cố điện, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ân cần cởi mở trong giao 

tiếp phục vụ nhân dân nên được mọi người xung quanh và đồng nghiệp yêu mến. 

Hiện tại, ông Toản và nhiều người dân ở khu vực xung quanh cũng đã được 

anh Đại hướng dẫn một số kỹ thuật và thao tác cơ bản sơ cấp cứu người bị điện 

giật để thực hiện khi cần thiết. Đồng thời anh cũng gửi đến người dân cẩm nang 

sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, trang bị kiến thức về điện để bảo vệ 

bản thân và mọi người xung quanh. 

Hàng năm, Công ty Điện lực Chương Mỹ đều tổ chức tập huấn cho cán bộ 

công nhân viên thực hành các phương pháp sơ cấp cứu người bị điện giật. Với 

trách nhiệm của người công tác trong ngành điện, anh Đại nắm vững những kiến 

thức về sơ cấp cứu người bị điện giật và đã quán triệt sâu sắc tinh thần “Tham gia 

cấp cứu người bị điện giật bất cứ lúc nào phát hiện”. 

Thông điệp xin gửi đến mọi người hãy thường xuyên kiểm tra các thiết bị 

điện, đặc biệt là các thiết bị đã sử dụng lâu ngày trong một thời gian dài, “Không 

tự ý sửa chữa điện trong nhà nếu không có kiến thức về an toàn điện”. Khi phát 

hiện có người bị điện giật, trước tiên phải tìm cách tách nạn nhân ra khỏi nguồn 

điện (đối với nguồn điện cao áp thì phải báo ngay cho đơn vị quản lý lưới điện để 

cắt máy cắt hoặc dao cách ly đầu nguồn. Đối với nguồn điện hạ áp thì cắt ngay 

áptomát, cầu dao,... hoặc rút phích cắm dẫn điện đến vị trí người bị điện giật; 

Dùng gậy gỗ, tre khô, ống nhựa cách điện gạt dây điện hoặc đẩy nạn nhân tách ra; 

Đứng trên bàn, ghế hoặc tấm gỗ khô dùng tay kéo nạn nhân tách ra khỏi mạch 

điện). Tuyệt đối không chạm trực tiếp vào người nạn nhân, vì như vậy người đi 

cứu cũng bị điện giật. 

Qua cuộc trò chuyện và thăm hỏi, ông Toản cho biết: kể từ khi ra viện, về nhà, 

tình trạng sức khỏe hiện nay ổn định. Ông rất cảm kích trước sự dũng cảm, nhanh trí 

cứu người của anh Đại, ông cũng rất biết ơn ngành điện lực có những con người 

không quản ngại hy sinh để cứu người khác, thoát khỏi bàn tay của tử thần. 

Với những thành tích trên Nguyễn Đắc Đại đã được Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt năm 2021. Ngoài ra anh 

còn được Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam gửi thư khen ngợi. Anh 

liên tục đạt danh hiệu Lao động tiên tiến nhiều năm, danh hiệu Công nhân lao 

động tiêu biểu năm 2021 của Công đoàn Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà 

Nội, Giấy khen của Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội. Đây là 

hành động cao đẹp, đáng được khen ngợi, biểu dương và là tấm gương cho các 

cán bộ công nhân viên chức của Công ty Điện lực Chương Mỹ nói riêng và Tổng 

Công ty Điện lực thành phố Hà Nội nói chung học tập, noi theo. 


