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Mặc dù cả 2 vợ chồng đều đang điều trị vết thương do hỏa hoạn
gây ra tại khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa tỉnh, nhưng bác Trần
Văn Bằng và vợ (ở tổ 3, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp)
không quên hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân đã dũng
cảm lao vào dập đám cháy, cứu được tính mạng, tài sản cho gia
đình.
Vẫn còn mệt và đau đớn bởi vết bỏng gây ra ở cả mặt, chân, tay nên bác Bằng chưa thể tiếp
xúc và trò chuyện. Đang chăm sóc bố tại bệnh viện, con trai bác Bằng xúc động chia sẻ với
chúng tôi về câu chuyện xảy ra với gia đình mình. Hôm đó là ngày 7-11, vào giờ nấu cơm chiều
nên bếp ga của gia đình đang được sử dụng. Vừa bật bếp thì bác Bằng thấy mùi ga xộc lên,
kèm theo là tiếng rò rỉ từ bình ga. Cùng đúng lúc đó, ngọn lửa từ chỗ rò rỉ ga bốc lên, táp vào
người bác Bằng rồi bùng cháy lên cả mái bếp lợp bằng nhựa.

Trong nhà có vợ và con trai đều lao xuống để dập lửa nhưng vẫn loay hoay chưa biết bắt đầu
như thế nào. Đúng thời điểm đó, có 3 thanh niên đang đi ngang qua nhà bác Bằng thấy hỏa
hoạn đang xảy ra đã lao nhanh vào trong nhà. Người thanh niên đầu tiên chạy vào, kéo được
bác Bằng đang bị thương do bỏng ra ngoài, rồi hò 2 bạn đi cùng cùng vào dập lửa, cứu người.
Quay trở vào lần thứ 2, thấy bác gái cũng đang bị lửa táp vào người, anh chạy vội ra và hò
“chạy ra thôi không nổ bình ga”…

Không nao núng, người thanh niên vừa hò các bạn và gia đình tìm chăn, thiết bị phòng cháy
chữa cháy để dập lửa. Còn bản thân mình, vẫn lao vào gần chiếc bình ga, bình tĩnh dập cho lửa
tắt đi rồi khóa van bình ga lại. Sau khi đưa người thân đi cấp cứu tại bệnh viện, dọn dẹp lại nhà
cửa, người nhà bác Bằng mới có dịp hỏi thăm về những thanh niên đã không quản ngại nguy
hiểm, lao vào cứu giúp gia đình.

Thật bất ngờ, 2 trong số 3 thanh niên dũng cảm hôm đó có chiến sỹ Tống Đại Tư, là chiến sỹ
nghĩa vụ công tác tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh và một đồng chí
tên là Vinh, công an phường Bắc Sơn, người còn lại tên là Việt Anh. Theo người nhà bác Bằng
cho biết, 1 trong 3 thanh niên giúp đỡ gia đình hiện đang bị thương do vết bỏng, được điều trị ở
Bệnh viện Công an tỉnh.

Qua thông tin từ bạn bè, chúng tôi đã liên lạc được với chiến sỹ Tống Đại Tư. Qua điện thoại,
anh chiến sỹ trẻ ngại khi được hỏi về bản thân. Anh cho biết, Nhân dịp được nghỉ 1 ngày, anh
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về thăm gia đình ở tổ 4, phường Tây Sơn. Chiều hôm đó cùng 2 người bạn đang trên đường đến
nhà thầy giáo cũ, đi ngang qua căn nhà ở tổ 3, phường Bắc Sơn thì thấy lửa bốc cháy. Bản thân
có chút nghiệp vụ vì được rèn luyện trong môi trường của Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa
cháy đã hơn 1 năm với vai trò là chiến sỹ nghĩa vụ nên Tống Đại Tư chẳng suy nghĩ nhiều,
dừng xe và chạy vào ngay để cứu giúp. Thấy vậy, 2 người bạn đi cùng cũng chạy vào cùng hợp
sức dập lửa, cứu người.

Khi được hỏi về suy nghĩ trước hành động dũng cảm của mình, Tống Đại Tư cho biết: Lúc đó, tôi
chỉ nghĩ tính mạng của người dân đang gặp nguy hiểm, mình là chiến sỹ của lực lượng cảnh
sát nhân dân, lại đúng lĩnh vực phòng cháy chữa cháy nên đây là trách nhiệm phải làm. Lúc đó,
gia đình người gặp nạn đang hết sức lúng túng. Do đó, sự có mặt của một người có chuyên môn
đã giúp ích rất nhiều để giảm bớt thiệt hại về người, về của. Bản thân chiến sỹ Tư sau khi cứu
giúp gia đình người gặp nạn cũng bị thương ở cánh tay trái do bị bỏng từ lửa.

Tấm gương dũng cảm của chiến sỹ Tống Đại Tư không quản ngại nguy hiểm, cứu giúp người
dân rất đáng được tôn vinh và khen thưởng kịp thời. Mặc dù tuổi đời còn trẻ (sinh năm 1994)
nhưng hành động của chiến sỹ Tư đã ghi đậm dấu ấn đối với người dân về hình ảnh người chiến
sỹ lực lượng Công an nhân dân hết lòng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Theo: baoninhbinh.org.vn

2/2

