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Bài làm
Cuộc sống là một chuỗi những sự vật hiện tượng có liên quan đến nhau, sự việc này dẫn đến
sự việc kia. Cũng như vậy, xã hội càng phát triển thì kéo theo đó con người và nhu cầu của
mình cũng thay đổi từng ngày, có cả những mặt tốt và xấu. Trong đó có thể nói hiện tượng
hút thuốc lá ở học sinh đang ngày trở nên phổ biến và có thể đang trở thành một vấn nạn
nhức nhối trong xã hội.
Chắc hẳn các bạn đều đã biết rằng thuốc lá là một chất gây nghiện, khi dính vào thì rất khó
mà thoát ra và hơn hết nó là một chất gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể khi là tác nhân chính
gây ra các bệnh về phổi, thậm chí là ung thu. Ngày nay ai cũng biết rằng hút thuốc lá chỉ có
hại không có lợi bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người hút thuốc mà còn ảnh
hưởng rất lớn đến những người xung quanh, thậm chí những người không hút thuốc trực tiếp
nhưng vô tình hít phải khói thuốc mới là những người chịu ảnh hưởng xấu nhất bởi thuốc lá.
Chưa kể mùi thuốc lá rất dễ gây khó chịu cho mọi người xung xung, do đó mà thuốc lá vừa
ảnh hưởng trực tiếp vừa ảnh hưởng gián tiếp đến mọi người.
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Ăn trầu hút thuốc là một tập tục có từ lâu đời của cha ông ta, do đó chúng ta có thể dễ dàng
lí giải và thông cảm, chấp nhận cho những người đứng tuổi mà thường xuyên phì phèo điếu
thuốc bên miệng. Thế nhưng những bạn học sinh – những mầm non tương lai của đất nước,
được hưởng một nền giáo dục tiên tiến hiện đại từ nhỏ thì không lí gì các bạn ấy lại không
biết về tác hại của thuốc lá. Tôi tin chắc rằng tất cả các bạn học sinh ở mọi cấp học khi cắp
sách đến trường đã được học ít nhất một bài học cảnh báo về tác hại của thuốc lá, chưa kể
khi mạng Internet trở nên phổ biến thì việc tuyên truyền càng dễ dàng hơn. Ấy vậy mà trước
nhiều cổng trường, chúng ta vẫn có thể bắt gặp hình ảnh những bạn học sinh tay phì phèo
điếu thuốc, điều ấy thật đáng buồn và cũng đáng trách làm sao.
Có rất nhiều nguyên nhân để giải thích cho hiện tượng đáng buồn này. Trước hết là do nhiều
bạn không được nhận sự giáo dục, quan tâm đầy đủ từ gia đình. Không một ông bố mà mẹ
nào quan tâm con mà có thể để con mình đắm chìm trong làn khói độc hại ấy, do đó chỉ có
thể do bố mẹ không đủ thời gian hoặc không muốn con quan tâm con mình mà thôi. Tiếp
theo là do các bạn bị ảnh hưởng tấm gương xấu từ chính những người thân trong gia đình. Dù
có thể các bạn đã được dạy về tác hại của thuốc lá nhưng khi thấy bố mình, ông mình, các
chú các bác hút thuốc hằng ngày như vậy thì nhất định tâm lí sẽ muốn thử và cho rằng hành
động như vậy không có gì là xấu cả. Tiếp theo nữa là do bị bạn bè xấu rủ rê, lôi kéo. Khi còn
khoác trên mình bộ đồng phục học sinh, bất kì ai cũng chưa thể trưởng thành hoàn toàn,
trong tính cách luôn có chút gì đó trẻ con hiếu thắng ẩn giấu, vì vậy mà chỉ vài câu dụ dỗ
ngon ngọt hay vài lời khích tướng là vì lòng tự ái mà các bạn có thể bất chấp hậu quả mà a
dua theo. Song nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là ở chính bản thân các bạn học sinh, trách
các bạn nhận thức không đầy đủ, không kiên định giữ vững chính kiến mà dễ dàng bị sa ngã,
nhiều bạn muốn chứng tỏ bản lĩnh, muốn nổi bật mà hút thuốc và coi hành động đó là “cool
ngầu”, là hành động có thể thể hiện cái tôi non nớt của mình.
Việc hút thuốc lá ở các bạn học sinh không chỉ gây hại trực tiếp đến sức khoẻ của các bạn
mà còn làm tha hoá đạo đức và làm vẩn đục hình ảnh trong sáng ngây thơ của những người
học sinh, gây hại trực tiếp cho tương lai nước nhà khi mà môi trưởng sư phạm – môi trường
quan trọng nhất và được cả xã hội quan tâm bị làm rối loạn, xáo trộn.
Để ngăn chặn hiện tượng này, theo tôi gia đình và nhà trường cần phối hợp để quản lí và
ngăn chặn con em mình kịp thời, không để các bạn đi quá xa tầm kiểm soát. Cha mẹ nên
quan tâm con cái nhiều hơn, nhà trường nên tăng cường các buổi ngoại khoá về tác hại của
thuốc lá để các bạn học sinh có thêm kiến thức. Và điều quan trọng nhất là mỗi bạn học sinh
phải tự nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, cảnh tỉnh bản thân kịp thời, không để
mình lún sâu vào thói xấu này, để bảo vệ chính mình và cũng là để bản thân nhận thức trách
nhiệm của mình với tương lai nước nhà.
Hút thuốc là hành vi xấu, hút thuốc lá trong học sinh lại càng xấu và đáng lên án hơn. Là
những trụ cột tương lai của đất nước, tôi nghĩ rằng những người học sinh như chúng ta phải
biết giữ mình và nhận thức rõ đâu là đúng, đâu là sai để bản thân trở thành con người toàn
diện, có ích cho đất nước sau này.
Anh Vân
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