
Thành phố Nam Định biểu dương tấm gương dũng cảm cứu 

người đuối nước của anh Nguyễn Mạnh Hoàng 

            Chiều 14/4/2022, tại UBND xã Nam Phong, UBND thành 

phố Nam Định đã trao quyết định khen thưởng đột xuất, biểu 

dương tấm gương dũng cảm kịp thời cứu người đuối nước của anh 

Nguyễn Mạnh Hoàng (sinh năm 1982) thường trú tại xóm Quang 

Trung, thôn Vị Lương, xã Nam Phong, thành phố Nam Định. 

            Trước đó, vào trưa ngày 13/4/2022, tại khu vực cầu Đò 

Quan, phường Cửa Nam đã xảy ra vụ việc một học sinh lớp 9 

trường THCS Hoàng Văn Thụ nhảy cầu. Rất may cháu đã được vợ 

chồng anh Hoàng phát hiện, cứu vớt kịp thời. 

            Kể lại sự việc, anh Hoàng cho biết: khoảng 10h30 ngày 

13/4/2022, vợ chồng anh đang làm việc trên sông đoạn gần cầu Đò 

Quan thuộc địa phận phường Cửa Nam thì nghe tiếng động mạnh, 

vợ anh nói hình như có người nhảy cầu. Anh Hoàng quan sát và 

nhanh chóng nổ máy thuyền chạy đến vị trí có người nhảy. Khoảng 

cách từ nơi vợ chồng anh đến cầu khoảng 70 – 80m. Khi đến nơi 

chỉ còn thấy chiếc áo phao đỏ lập lờ trên mặt nước. Với kinh 

nghiệm làm việc trên sông nước nhiều năm, anh Hoàng đã vớt và 

dìu cháu học sinh vào bờ an toàn và bàn giao cho công an phường 

Cửa Nam. 

            Trước hành động dũng cảm của anh Nguyễn Mạnh Hoàng, 

ngày 14/4/2022, Chủ tịch UBND thành phố Nam Định đã ký quyết 

định số 2375/QĐ-UBND khen thưởng đột xuất và tặng Giấy khen 

cho anh Nguyễn Mạnh Hoàng. 

 



Đồng chí Nguyễn Thị Như – Phó Chủ tịch Thường trực UBND 

thành phố trao tặng Giấy khen của UBND thành phố cho anh 

Nguyễn Mạnh Hoàng 

            Phát biểu tại buổi trao Quyết định và khen thưởng, đồng 

chí Nguyễn Thị Như – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành 

phố Nam Định biểu dương, ghi nhận hành động dũng cảm, không 

chút đắn đo của anh Nguyễn Mạnh Hoàng, bởi chỉ cần chậm vài 

giây, có thể em học sinh đã không được cứu sống. Đây là hành 

động đẹp, thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm với cộng đồng 

cần được tuyên truyền, lan tỏa và nhân rộng trong xã hội. 

            Anh Nguyễn Mạnh Hoàng chia sẻ: Ai trong hoàn cảnh của 

mình cũng sẽ hành động như vậy. Hiện anh có 03 người con cũng 

tầm tuổi cháu học sinh được anh cứu, nên anh luôn tâm niệm: 

“Mình giúp người khác thì khi con mình chẳng may gặp nạn sẽ 

được người khác giúp đỡ”. 

            Được biết, gia đình anh Hoàng có một người em trai cũng 

bị tử vong do đuối nước, và suốt trong những năm tháng làm nghề 

chài lưới trên sông anh không nề hà mà luôn sẵn lòng cứu giúp 

những người gặp nạn. Bản thân anh Hoàng đã cứu được 5 trường 

hợp./. 
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