Nếu bạn dừng chân trên đoạn đường Lê Văn Thứ, thuộc khu vực Tân Phú, phường Mân Thái, quận Sơn Trà,
thành phố Đà Nẵng, hỏi thăm nhà anh Nguyễn Văn Chính - Chi hội phó Chi hội Nông dân Tân Phú, thì hầu
như ai cũng biết và chỉ bạn đến đúng nơi cần tìm. Bởi lẽ, không chỉ là một người cán bộ chi hội năng nổ,
nhiệt tình, anh Chính còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện đáng quý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Năm 2005, anh Nguyễn Văn Chính (sinh năm 1967) được kết nạp vào tổ chức Hội Nông dân phường Mân
Thái. Đến năm 2009, với sự quan tâm của cấp ủy chi bộ và sự tín nhiệm của hội viên nông dân chi hội Tân
Phú, anh được bầu làm Chi hội phó. Những nhiệm vụ Hội cấp trên giao anh, không ngại khó, ngại khổ mà
luôn cùng Chi hội trưởng vận động hội viên nông dân, bà con nhân dân trong khu vực quyết tâm thực hiện,
hoàn thành nhiệm vụ.

Anh Nguyễn Văn Chính tâm sự: “Còn sức thì còn cống hiến, xây dựng Hội và xây dựng địa phương ngày
càng phát triển hơn, chỉ mong mình luôn khỏe mạnh”. Vì vậy, ngoài việc là Chi hội phó Chi hội nông dân
Tân Phú, anh còn là Tổ trưởng tổ dân phố số 8, Phó Ban công tác mặt trận khu vực Tân Phú, đại biểu Hội
đồng nhân dân phường Mân Thái, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trong cuộc sống đời thường, anh chăm chỉ lao động, làm kinh tế và nuôi dạy các con. Vợ chồng anh đăng
ký kinh doanh “Dịch vụ ẩm thực tiệc cưới Ánh Lựu” mỗi năm nhận phục vụ trên 200 đám tiệc lớn nhỏ. Cứ
mỗi đơn đặt hàng, anh giải quyết việc làm bán thời gian cho từ 10 đến 20 lao động là vợ hội viên nông dân
hoặc những sinh viên chưa có việc làm. Nhiều năm liền anh luôn giữ vững danh hiệu “Nông dân sản suất
kinh doanh giỏi” cấp quận.

Vợ chồng anh làm ăn đạt hiệu quả, con cái anh nay cũng đã trưởng thành: 3 người con lớn có việc làm ổn
định, người con út đang học Đại học Kinh tế. Anh không còn lo nghĩ gì nhiều về điều kiện vật chất nên tham
gia các hoạt động từ thiện, giúp người - giúp đời. Năm nào vợ chồng anh cũng có 2 chuyến thiện nguyện cố
định với kinh phí khoảng 15 triệu đồng để hỗ trợ bệnh nhân tại bệnh viên tâm thần Đà Nẵng và Trung tâm
hỗ trợ người già neo đơn tại đường Phan Tứ, quận Ngũ Hành Sơn; đồng thời không quên đóng góp, hỗ trợ
các hoạt động tại địa phương. Mỗi năm, anh ủng hộ hội viên nông dân nghèo 2 triệu đồng; ủng hộ đợt phát
động Vì người nghèo 3 triệu đồng; ủng hộ hoạt động khuyến học tại khu dân cư 2 triệu đồng. Riêng trong
năm 2019, anh ủng hộ xây nhà sinh hoạt cộng đồng tại khu dân cư số tiền 7 triệu đồng; ủng hộ 10 suất quà,
mỗi suất trị giá 150.000 đồng cho Hội Khuyết tật quận Sơn Trà tổ chức vui Trung thu tại Mỹ Khê - Phước
Mỹ cho các cháu khuyết tật…

Bằng những việc làm ý nghĩa của mình, nhiều năm liền anh Nguyễn Văn Chính được các cấp Hội và Chính
quyền khen thưởng; năm 2016 được Chủ tịch UBND quận Sơn Trà tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc
tiêu biểu trong phong trào Nông dân sản suất kinh doanh giỏi giai đoạn 2014 - 2016; năm 2019 được Chủ
tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen “Giải thưởng chi hội, hội viên nông dân tiêu biểu” nhân kỷ
niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Với những đóng góp cả về công sức và tấm lòng, anh
Nguyễn Văn Chính xứng đáng là một tấm gương tiêu biểu của tổ chức Hội Nông dân trong việc thực hiện
cuộc vận động xây dựng “Người cán bộ Hội và nông dân tiêu biểu xuất sắc làm theo Bác Hồ”.
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