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Tham khảo những bài văn mẫu hay nhất chủ đề Kể về một người lao động - Để học 

tốt môn Văn lớp 3. 

Đề bài: Viết đoạn văn ngắn từ 7 đến 10 câu kể về một người lao động (lao động chân tay 

hoặc lao động trí óc). 

Đoạn văn kể về người lao công hay và ý nghĩa nhất 

Bố em thường nói với em rằng: “Lao động là vinh quang”. Chỉ cần có một công việc tốt, 

giúp ích cho mình và cho xã hội là được. Để có một khu phố xanh, sạch, đẹp đó là nhờ 

công sức của các cô chú lao công. 

Các cô, các chú lao công đã hi sinh, vất vả để làm cho đường phố thật đẹp, để trẻ con 

được vui đùa trên vỉa hè vào mỗi buổi chiều. Ngày nào cũng thế cứ vào 4 giờ sáng là em 

lại nghe thấy tiếng chổi tre của bác lao công đang quét trước cửa nhà, khi mà mọi người 

vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ thì các cô, các bác đã đi làm. Bác lao công có dáng 

người gầy, mảnh khảnh, mái tóc dài ngang lung, được buộc gọn gàng, làn da ngăm đen 

làm cho bác già hơn so với tuổi, đôi mắt bác ánh lên niềm hạnh phúc khi được làm đẹp 

cho môi trường, làm đẹp cho xã hội. Bác thường mặc đồ bảo hộ, đội mũ công nhân và 

đeo đôi gang tay để làm việc hiệu quả hơn. Bác rất chăm chỉ và chịu khó, dù trời nắng 

hay mưa, mùa đông hay mùa hè  các bác vẫn miệt mài làm việc, không ngại khó khăn vất 

vả để làm đẹp cho đường phố. 

Em rất yêu quý các cô, các bác lao công, vì nhờ có các cô, các bác mà được phố sạch đẹp 

hơn, trẻ con chúng em được chơi đùa thoải mái hơn trên những vỉa hè thật sạch. Em chúc 

các cô, các bác lao công có một sức khỏe thật tốt để làm việc hiệu quả hơn. 

Những đoạn văn mẫu viết về chủ đề người lao động trong xã hội 

Bài mẫu 1: Kể về một kĩ sư công nghệ. 

Chú Huỳnh là kĩ sư công nghệ phần mềm, chú đang làm việc ở công ty viễn thông 

Mobifone. 

Chú năm nay vừa tròn ba mươi tuổi. Chú đã có hơn sáu năm kinh nghiệm làm việc cho 

các công ty công nghệ phần mềm. Chú hơi gầy, người tầm thước. Mắt chú to và sáng. 

Mái tóc xoăn bồng bềnh khiến chú giống một thi sĩ hơn là một kĩ sư. 

Ngày hai buổi, chú Huỳnh làm việc cần mẫn tại cơ quan. Khi có dự án về, chú thường 

thức khuya, làm việc miệt mài bên bàn vi tính, trầm ngâm suy nghĩ. Mọi người trong nhà 

đi lại khẽ khàng, giữ yên lặng để chú làm việc. 

Chú Huỳnh cũng rất yêu trẻ con. Khi rảnh rỗi, chú thường vui đùa cùng chúng em. 
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Em rất yêu quý và thích chú Huỳnh, thích nghề kĩ sư phần mềm của chú. Em sẽ cố gắng 

học giỏi để làm việc giỏi giang như chú Huỳnh. 

Bài mẫu 2: Kể về một vị bác sĩ. 

Bác Tân ở cạnh nhà em là bác sĩ Tây y. Năm nay, bác Tân đã năm mươi tuổi và bác đã có 

hơn hai mươi năm kinh nghiệm làm việc tại bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Hằng ngày, 

bác không chỉ làm việc ở bệnh viện mà còn khám và chữa bệnh ngay tại phòng khám ở 

nhà từ mười tám đến hai mươi mốt giờ. Bác còn khám bệnh cả ngày thứ bảy và chủ nhật 

nữa. Bác Tân làm việc kĩ lưỡng và chăm sóc bệnh nhân dịu dàng, tận tình nên bệnh nhân 

xa gần đều tín nhiệm và yêu quý bác. Bệnh nhân của bác là các cháu thiếu niên, nhi đồng, 

có em bé còn ẵm ngửa, chưa biết nói. Bác Tân rất yêu thương trẻ con, bác thường nói: 

“Trẻ em có bệnh rất tội nghiệp, có khi em bé đau chỉ biết khóc. Thế nên bố mẹ và bác sĩ 

phải dỗ dành và chăm sóc trẻ em chu đáo.”. Mọi người trong xóm đều yêu quý bác Tân. 

Bài mẫu 3: Kể về một người giáo viên 

Dì An của em là một giáo viên tiểu học. Dì dạy ở trường Tiểu học nơi em đang học, 

nhưng khi ở trường, em vẫn gọi dì là cô giáo chứ không gọi như ở nhà. 

Ngày đi học em cũng gặp dì An vì dì là giáo viên chủ nhiệm lớp 5A. Thường ngày dì 

mặc bộ quần áo công sở rất gọn gàng và xách chiếc cặp đen bóng. Nhưng khi trường có 

lễ mít tinh thì dì mới mặc áo dài thướt tha. Hằng ngày dì lên lớp giảng bài cho các anh 

chị học sinh. Tối về dì lại chấm bài, soạn giáo án. Có lần em sang nhà dì chơi, thấy dì 

đang chấm bài kiểm tra của các anh chị với vẻ mặt rất vui tươi. Em hỏi thì dì bảo dì vui là 

vì bài kiểm tra lần này học sinh đạt nhiều điểm khá, giỏi. Mặc dù trong lớp cũng có 

những học sinh quậy phá nhưng dì rất ít khi nói nặng lời. Dì thường khuyên bảo và động 

viên để học sinh của mình cố gắng hơn nữa. Năm vừa rồi dì còn được nhận bằng khen là 

giáo viên dạy giỏi của huyện. 

Em rất yêu quý và kính phục dì An. Em mong muốn sau này mình cũng sẽ trở thành một 

cô giáo giỏi giang và được học sinh, mọi người yêu quý như dì. 
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