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“Dấu yêu ơi, xin gửi lời chào!” – Đó có lẽ là lời đồng vọng, là 
tiếng nói tâm tình của những sinh viên Quỹ học bổng Thắp 
Sáng Niềm Tin gửi đến tân sinh viên thế hệ G9, cũng chính 
là tiếng nói của tân sinh viên gửi đến mái ấm Thắp Sáng 
Niềm Tin trong suốt quãng đời sinh viên tươi đẹp của mình. 

Hi vọng những “dấu yêu” sẽ mãi mãi là niềm tự hào trong 
trái tim mỗi chúng ta…

Khi Cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin cả nước chào đón tân 
sinh viên cũng gần với khoảng thời gian Tết đến Xuân về, 
lòng người chất chứa những nỗi niềm cần tỏ bày. Bản tin 
“Chung tay Thắp Sáng Niềm Tin” cuối năm 2015 dành riêng 
phần mở đầu để trân trọng gửi lời chúc Tết đến những 
Người bạn lớn của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin – 
những “dấu yêu” qua năm tháng…

LỜI TỰA:

Chủ đề:
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TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ 
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐÌNH LÂM

    Kính thưa các Quý vị ân nhân!

Một năm mới nữa lại về, trong không khí thanh khiết, rộn ràng của sắc xuân, tôi xin gửi tới 
Quý vị và gia đình lời chúc sức khỏe, an khang, hạnh phúc! 

Năm qua, được sự ủng hộ, giúp đỡ tâm huyết, nhiệt tình của Quý vị, Quỹ học bổng Thắp 
Sáng Niềm Tin đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận: thế hệ sinh viên thứ 5 (75 em) 
đã ra trường với những tấm bằng khá, giỏi, xuất sắc và hầu hết các em đã tìm kiếm cho mình 
một chỗ đứng trong xã hội; Quỹ tiếp tục chào đón 94 học sinh, tân sinh viên – thế hệ thứ 9 
đến với ngôi nhà chung Thắp Sáng Niềm Tin. 

Thay mặt Hội đồng Quản lý cùng toàn thể các thành viên Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin, 
tôi xin trân trọng cảm ơn Quý vị - những trái tim nhân ái đã góp phần to lớn vun đắp cho những 
thành quả đó, đã chung tay góp sức cùng chúng tôi chắp cánh ước mơ cho các em học sinh, 
sinh viên nghèo hiếu học trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đã trải qua 8 năm xây dựng, phát triển và khẳng định vai 
trò của mình trong sự nghiệp khuyến học khuyến tài, chăm lo cho thế hệ tương lai của đất 
nước. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục duy trì sự phát triển, tăng cường xã hội hóa và mở rộng 
tầm vóc để niềm tin được thắp sáng cho nhiều hơn nữa những mảnh đời thiếu may mắn. 
Chúng tôi mong rằng với tình yêu thương, sự quan tâm dành cho thế hệ con cháu chúng ta, 
Quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngôi nhà chung Thắp Sáng Niềm Tin, cùng chúng tôi mang 
tấm lòng nhân ái đến với đông đảo các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
trên mọi miền đất nước đang cần sự giúp đỡ, sẻ chia.

Trong không khí phấn khởi đón chào năm mới, một lần nữa xin chúc Quý vị cùng gia đình 
những ngày Tết thật ấm áp, sum vầy!

THƯ CHÚC TẾT CỦA CHỦ TỊCH HĐQL QUỸ
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A - TIN NHANH HOẠT ĐỘNG QUỸ
94 HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC TRAO HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN

Sau khi triển khai công tác truyền thông về 
chương trình xét cấp học bổng thông qua báo 
đài, Hội khuyến học, Sở Giáo dục, các trường 
đại học, trường cấp 3 và truyền thông online trên 
các trang mạng xã hội…, Ban Điều hành Quỹ đã 
nhận được hơn 600 hồ sơ đăng ký. Mỗi hồ sơ 
là một câu chuyện, một hoàn cảnh riêng, ở đó 
chúng tôi đã thấy những khó khăn vất vả và khát 
vọng vươn lên của các em học sinh, sinh viên. 

Chính vì vậy, để có thể lựa chọn ra 150 hồ sơ 
vào vòng xác minh hoàn cảnh là một vấn đề hết 
sức khó khăn. Tuy nhiên, với sự nhiệt tình, trách 
nhiệm của các tình nguyện viên, các thành viên 
Quỹ và một barem chấm điểm rõ ràng, chi tiết, 
Ban Điều hành Quỹ đã lựa chọn ra những hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn.

Đi xác minh hoàn cảnh là khâu rất quan trọng. 
Được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Ban Lãnh đạo và 
các anh chị tình nguyện viên của PVcomBank, 
PV Oil, PTSC, công tác xác minh hoàn cảnh đã 
được hoàn thành đúng thời hạn, và đạt kết quả 
tốt. Các anh chị đã không quản ngại đường xá 
xa xôi vất vả, thời gian eo hẹp của mình, tranh thủ 
cuối tuần để thực hiện nhiệm vụ, lựa chọn ra những 
ứng viên xứng đáng nhất vào vòng phỏng vấn.

Nếu như vòng xác minh hoàn cảnh giúp Ban 
Điều hành đánh giá chính xác hoàn cảnh gia 
đình các em thì vòng phỏng vấn sẽ giúp chúng 
tôi nhận ra những góc khuất mà khâu xác minh 
chưa thể thấy được, đồng thời lựa chọn được 
những sinh viên có tư cách đạo đức tốt, có ý chí 
nghị lực, biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn để 
vươn lên trong cuộc sống.

Ban Điều hành Quỹ xin chân thành cảm ơn các 
đơn vị thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ, các tình 
nguyện viên, cộng tác viên đã dành cho Quỹ sự 
giúp đỡ vô cùng lớn lao để chúng tôi có thể hoàn 
thành tốt trách nhiệm cao cả, xứng đáng với sự 
tin cậy, giao phó của các Nhà tài trợ!

Chương trình xét cấp học bổng năm 2015 đã hoàn 
tất trong niềm vui chung của toàn thể các thành 
viên Quỹ và đặc biệt là những học sinh, sinh viên 
đã được phê duyệt trao học bổng Thắp Sáng Niềm 
Tin. Đây là năm thứ 2 Ban Điều hành Quỹ đã 
thêm vòng phỏng vấn vào Quy trình xét cấp học 
bổng (thay vì chỉ có 2 vòng như những năm trước: 
chấm điểm hồ sơ lựa chọn danh sách; và triển 
khai đi xác minh hoàn cảnh). Nhờ quy trình chặt 
chẽ, công tâm, chuyên nghiệp, Ban Điều hành 
Quỹ đã xét chọn trao học bổng cho 94 em xứng 
đáng nhất, trong đó bao gồm 84 sinh viên các 
trường đại học trên cả nước và 6 học sinh THPT. Công tác chấm hồ sơ

Những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ
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LỄ TRAO HỌC BỔNG CHO TÂN SINH VIÊN

Để chào mừng các thành viên mới đến với đại gia đình 
Thắp Sáng Niềm Tin, Ban Điều hành Quỹ đã tổ chức lễ trao 
học bổng cho các em tại các khu vực trên cả nước.

Ấm áp với  chương t r ình Chào tân sinh viên của 
Cộng đồng TSNT Hà Nội

Ngày 2/12, Cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin Hà Nội đã tổ 
chức trao học bổng và chào đón 32 tân sinh viên. Tham 
dự buổi lễ trao học bổng, về phía các Nhà tài trợ có: anh 
Nguyễn Quốc Thịnh - Phó Ban Đầu tư Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam (PVN); anh Đỗ Anh Tuấn - Phó Bí thư Đoàn 
Thanh niên Tập đoàn; anh Bùi Văn Đại - Giám đốc PTSC 
chi nhánh Hà Nội; Về phía Quỹ học bổng có: anh Nguyễn 
Đình Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, Chủ tịch HĐQT 
PVcomBank; anh Ngô Ngọc Quang - Giám đốc Quỹ, Phó 
Tổng Giám đốc PVcomBank, cùng các thành viên trong 
Ban Điều hành Quỹ, cộng tác viên và hơn 100 sinh viên 
của Cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin Hà Nội.
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Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Đình Lâm - 
Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ đã khẳng định, 
bên cạnh việc hỗ trợ các em về vật chất, một mục 
tiêu quan trọng của Quỹ là hướng nghiệp và tiếp 
sức cho các em trên con đường lập nghiệp, giúp 
các em đủ tự tin, hành trang bước vào đời: “Quỹ 
đã giúp đỡ các em học sinh, sinh viên có cơ hội 
thực hiện ước mơ giản dị được tiếp tục học tập, 
được đến với giảng đường đại học. Quỹ đã xây 
dựng được một ngôi nhà chung đầy tình thương 
cho các em, nơi các em được quan tâm, bảo ban 
bởi các cô chú, anh chị, nơi các em được tiếp 
nhận những kiến thức, kinh nghiệm quý báu, đó 
là hành trang vào đời giúp các em trưởng thành 
trong cuộc sống. Hơn 700 sinh viên được nhận 
học bổng của Quỹ đã thực hiện được ước mơ 
tưởng chừng như dang dở”.

Em Lê Thị Hằng, sinh viên Đại học Luật Hà Nội 
là một trong số gần 90 tân sinh viên trên cả 
nước được nhận học bổng Thắp Sáng Niềm Tin 
2015 chia sẻ: “Đây là phần thưởng rất có giá trị 
không chỉ về vật chất mà cả tinh thần. Học bổng 
này có ý nghĩa thật lớn lao đối với bản thân em 
và hoàn cảnh của gia đình em trong lúc này. Sự 
quan tâm của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm 
Tin dành cho chúng em hôm nay là sự khích lệ 
tinh thần to lớn, cổ vũ để chúng em tiếp tục vươn 
lên hoàn thành tốt công việc học tập trên giảng 
đường đại học, quyết tâm thực hiện ước mơ của 
mình”.

Để chào đón những đứa em út trong đại gia đình 
Thắp Sáng Niềm Tin, các anh chị cựu sinh viên 
đã mang đến một món quà đặc biệt - vở kịch “Nhà 
tôi” - câu chuyện được dựa trên hoàn cảnh có 
thật của 1 em sinh viên trong Quỹ. Những giọt 
nước mắt đã rơi. Đó không chỉ là giọt nước mắt 
của nỗi đau, của hoàn cảnh trớ trêu mà còn là giọt 
nước mắt hạnh phúc khi ta thấy mình trong đó - 
những em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang 
cố gắng từng bước thực hiện ước mơ của mình.

      Anh Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch Hội đồng       
      Quản lý Quỹ



8

Chung tay Thắp Sáng Niềm TinSố 04

Hòa chung trong không khí rộn ràng của các 
cộng đồng, ngày 11/12 Cộng đồng TSNT TP Hồ 
Chí Minh đã tổ chức buổi lễ trao học bổng cho 
tân sinh viên khu vực Hồ Chí Minh và Cần Thơ, 
kết hợp với Gala văn nghệ chủ đề “Hội ngộ bất 
ngờ”.

Đến tham dự chương trình, về phía các Nhà tài 
trợ có: anh Phan Thanh Tùng – Tổng Giám đốc 
Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí 
Việt Nam – PTSC, anh Nguyễn Hữu Hải – Phó 
Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ 
Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – PTSC, anh Trần 
Hồng Nam – Tổng Giám đốc Công ty Điều hành 
Dầu khí Biển Đông, anh Hoàng Trọng Dũng – 
Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phân 
bón Dầu khí Cà Mau, anh Trần Văn Mạnh - Ủy 
viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương 
mại Dầu khí Petechim, Mr. Tony Roche – Phó 
Tổng giám đốc Công ty Liên doanh điều hành 
chung Hoàng Long – Hoàn Vũ, Mr. Calum 
Matheson – Giám đốc Tài chính Công ty Liên 
doanh điều hành chung Hoàng Long – Hoàn Vũ, 
anh Nguyễn Đức Hoài – Admin Manager Korean 
National Oil Corporation Vietnam (KNOC), cùng 
các anh chị đến từ PTSC, PVOIL, PVcomBank, 
PVD, PVFCCo, các anh chị trong BĐH Quỹ, cựu 
sinh viên và toàn thể các bạn sinh viên Cộng 
đồng Thắp Sáng Niềm Tin đang học tập tại Hồ 
Chí Minh & Cần Thơ.

Cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin tự hào được 
chào đón 25 em tân sinh viên đến với ngôi nhà 

chung của mình. Phát biểu trong buổi lễ, anh 
Phan Thanh Tùng – Tổng Giám đốc PTSC đã có 
những chia sẻ hết sức ý nghĩa với các em sinh 
viên. Những lời chia sẻ của anh là những bài học 
vô giá và là động lực để giúp sinh viên Quỹ tiếp 
tục chặng đường chinh phục ước mơ của mình.

Bên cạnh đó, Gala văn nghệ “Hội ngộ bất ngờ” 
đã gây ấn tượng sâu sắc đối với người xem. 
Năm nay, chương trình Gala có sự kết hợp giữa 
yếu tố hiện đại và truyền thống khi kết hợp các 
tiết mục nhảy, các ca khúc nước ngoài bên cạnh 
các tiết mục múa lấy cảm hứng từ vùng dân tộc 
thiểu số Việt Nam như: Song ca “Way back into 
love” (cụm Ngoại thương – Luật); Múa “Sống 
như những đóa hoa” (Cụm Quốc Gia); Tốp ca 
“Khúc ca ngành y” (cụm Bách khoa – Y dược); 
nhảy Happy (cụm Kinh Tế); nhảy What make 
you beautiful (Cụm Quốc gia) và 2 tiết mục góp 
vui của cộng đồng Cần Thơ là điệu múa Khmer 
ấn tượng trên nền nhạc ca khúc “Sóc Sà bay 
Sóc Trăng” và ca khúc “Về miền tây”…

Mỗi năm trôi qua, gia đình Thắp Sáng Niềm Tin 
lại lớn mạnh 
hơn với những 
thành viên mới. 
8 năm - 1 chặng 
đường không 
quá dài nhưng 
cũng đủ để 
Quỹ khẳng định 
mình trong sự 
nghiệp khuyến 
học khuyến tài của nước nhà và trở thành địa 
chỉ đỏ của những trái tim hiếu học trên cả nước. 
Cảm ơn tất cả các nhà tài trợ - những tấm lòng 
hảo tâm đã luôn đồng hành cùng Quỹ trong suốt 
thời gian qua và mong rằng Quý vị sẽ tiếp tục 
cùng Quỹ nâng đỡ, chắp cánh cho những ước 
mơ tưởng chừng như dang dở được đến với 
giảng đường đại học!

Cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin TP HCM - 
Nơi  tài  năng được thăng hoa

Nguyễn Thị Thanh (tổng hợp)
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B - ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN QUÝ IV/ 2015
WE ARE ONE LẦN 2 - THẮP SÁNG NIỀM TIN TRONG TÔI
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Tiếp nối thành công của cuộc thi “We are one” lần 1 - 2014, 
Cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin Huế tiếp tục tổ chức cuộc 
thi “We are one” lần 2 với chủ đề “Thắp Sáng Niềm Tin trong 
tôi”. Nhằm mục đích gắn kết các thành viên với nhau. Cuộc thi 
được tổ chức dưới dạng tập san với nhiều chủ đề khác nhau, 
giúp các thành viên thỏa sức sáng tạo.

Sau hơn một tháng phát động, BTC cuộc thi đã nhận được 4 
tập san của 4 đội: Hope, Những mảnh ghép, Thanks Morning 
và Sư Phạm - những tập san chứa đầy tình cảm của các 
thành viên. 4 tập san với những phong cách thể hiện khác 
nhau, những lời văn khác nhau, những tâm sự và chia sẻ 
khác nhau, nhưng tất cả hòa quyện lại đã thực sự làm nên 
một tập san “rất Huế”. Đong đầy tất cả tâm tình của Huế là 
mỗi lần nhớ nhà với những cơn mưa Huế, là những cơn tê tái 
với mùa đông Huế khiến người ta chỉ muốn về nhà với mẹ, 
với gia đình. 

Trải qua quá trình chấm điểm gay gắt của ba giám khảo khó 
tính, kết quả của cuộc thi: Giải nhất bất ngờ thuộc về đội 
“Những mảnh ghép” với những bài viết sâu sắc đã cảm động 
các vị giám khảo, kết quả đạt được thật sự xứng đáng; Giải 
nhì thuộc về đội “Sư phạm”, đây là đội được BGK đánh giá 
là có tiềm năng với số lượng bài viết vượt trội hơn hẳn mang 
đậm tính chất “sư phạm”; Giải Ba thuộc về đội “Hope” và Giải 
khuyến khích thuộc về đội “Thanks Morning”, cả 2 đội đều có 
phần trình bày rất đẹp và rất sáng tạo, thu hút sự chú ý của 
người đọc. 

Cuộc thi “We are one” lần 2 của Cộng đồng TSNT Huế đã 
diễn ra thành công tốt đẹp. Một lần nữa, xin chúc mừng các 
đội! Hứa hẹn chương trình “We are one” lần 3 của Cộng đồng 
TSNT Huế sẽ còn hấp dẫn và đặc sắc hơn nữa.
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(Ngô Hoàng Thúy Hiền – 
ĐH Sư phạm Huế)
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Được sự đồng ý và hỗ trợ của Ban Điều hành Quỹ, 
ngày 10/10/2015, Cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin 
Vũng Tàu đã cùng nhau tổ chức chuyến du lịch tại 
Thác Đá Hàn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Hoạt động du lịch – cắm trại diễn ra trong thời 
gian 2 ngày 1 đêm đã gắn kết các thành viên 
Thắp Sáng Niềm Tin Vũng Tàu và đem đến nhiều 
kỉ niệm đẹp qua các trò chơi tập thể, buổi tâm 
sự đêm khuya của các thành viên. Những trăn 
trở, khó khăn trong cuộc sống đã được các bạn 
bộc bạch để từ đó các thành viên thấu hiểu, cảm 
thông và có những giải pháp giúp đỡ kịp thời đối 
với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các trò 
chơi tập thể, các tiết mục văn nghệ đã giúp các 
bạn trở nên tự tin, sôi nổi, trút bỏ những cái vỏ 
nhút nhát, dè dặt, tự ti…, được sống với chính 
mình, được thỏa sức thể hiện tài năng, sáng tạo. 

Sau chuyến đi, một thành viên trong Cộng đồng 
Vũng Tàu đã chia sẻ: “Hai ngày vừa qua thực sự 
là khoảng thời gian ý nghĩa đối với em. Em đã 
không chỉ được vui chơi mà còn học thêm được 
rất nhiều kỹ năng qua các trò chơi. Em thực sự 
cảm ơn Ban Điều hành Quỹ đã tạo điều kiện cho 
chúng em có được ở bên nhau, cùng nhau vui 
chơi, cùng nhau học tập và hoàn thiện bản thân 
mình hơn!”

Chúc các thành viên Vũng Tàu mỗi ngày thêm 
trưởng thành, gặt hái nhiều thành công trong 
học tập, và vững bước trên con đường đã chọn.

       Kim Oanh – ĐH Dầu khí

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CỦA CỘNG ĐỒNG 
THẮP SÁNG NIỀM TIN VŨNG TÀU
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Ngày 13 tháng 12 năm 2015 vừa qua, được sự 
cho phép và hỗ trợ của Ban Điều hành Quỹ, 
Cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin Đà Nẵng đã 
tổ chức buổi Sinh hoạt quý VI/2015 tại Trụ sở 
PVcomBank Đà Nẵng.

Trong chương trình, anh Hoàng Thế Quang – 
Đại diện cho Ban Điều hành Quỹ đã trao tặng 
quà và gửi những lời nhắn nhủ đến các em tân 
sinh viên, chào mừng các em đến với đại gia 
đình Thắp Sáng Niềm Tin.

Chương trình sinh hoạt quý IV của Đà Nẵng là 
sự kết hợp của các gameshows trí tuệ hết sức 
thú vị: Đó là “Mr & Miss” dành cho các em tân 
sinh viên, đó là trò chơi trí tuệ như giải đáp ô 
chữ, các hoạt động team-work… 

Chính những hoạt động tưởng chừng như đơn 
giản này đã làm cho các thành viên xích lại gần 
nhau hơn, học được nhiều điều quan trọng trong 
cuộc sống, rèn luyện thêm nhiều kỹ năng cần thiết.

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT - GIAO LƯU QUÝ IV CỦA MIỀN TRUNG
Buổi sinh hoạt rộn rã tiếng cười của Cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin Đà Nẵng

Sáng ngày 27/12/2015, tại hội trường Bệnh viện 
Đa khoa Hoàng Viết Thắng, Cộng đồng Thắp 
Sáng Niềm Tin khu vực Huế đã tổ chức thành 
công buổi Sinh hoạt quý IV/2015.

Chương trình có sự tham gia của anh Hồ Lê 
Thương – Giám đốc PVcomBank CN Huế, đại 
diện Ban Điều hành cùng toàn thể các bạn sinh 
viên của Cộng đồng TSNT Huế.

Trong chương trình, anh Hồ Lê Thương đã trao 
tặng Giấy chứng nhận học bổng cho các bạn tân 
sinh viên, chào mừng các em đến với gia đình 
Thắp Sáng Niềm Tin.

Nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm sự tự tin 
và nâng cao tinh thần hợp tác nhóm, Ban công 
tác sinh viên Cộng đồng TSNT Huế đã tổ chức 
cuộc thi “Thắp Sáng Niềm Tin model”. Những bộ 
trang phục bằng giấy đã được dàn người mẫu 
không chuyên trình diễn với những bước đi tự 
tin. Kết quả chung cuộc, giải nhất lại thuộc về 
đội Y45 với 2 model cực kì xinh xắn và cách làm 
việc nhóm hiệu quả của mình.

Mỗi chương trình đều có một phong cách riêng, 
nhưng chắc chắn rằng nó đều mang đến những 
giá trị tinh thần to lớn đối với từng thành viên 
trong Quỹ và giúp các bạn hoàn thiện mình hơn 
sau mỗi lần sinh hoạt quý.

Cuộc thi “Thắp Sáng Niềm Tin model” mang phong cách Huế

Ngô Hoàng Thúy Hiền – ĐH Sư phạm Huế
Phan Thị Mỹ Linh -  Đại học Sư Phạm Đà Nẵng
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Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái luôn là 
truyền thống của những thành viên trong Đại gia 
đình Thắp Sáng Niềm Tin. Cùng xuất phát từ 
những hoàn cảnh khó khăn để vươn lên vượt 
thắng số phận, hơn ai hết, chính những sinh 
viên, cựu sinh viên trong Quỹ là những người có 
thể dễ dàng cảm thông, chia sẻ cho những khó 
khăn, biến cố bất ngờ trong cuộc đời. 

Năm 2015, trường hợp của sinh viên Trần Phú và 
sự chung tay giúp sức của các anh chị cựu sinh 
viên trên cả nước đã viết nên một câu chuyện 
đầy xúc động.

Phú nhận học bổng của Quỹ năm 2014 tại cộng 
đồng Thắp Sáng Niềm Tin TP Hồ Chí Minh và 
đang theo học ngành Tâm lý học - ĐH Khoa học 
Xã hội & Nhân văn TP Hồ Chí Minh. Phú quê 
ở Phú Yên, hai đôi mắt bị mù từ nhỏ. Tuy hoàn 
cảnh sống khó khăn nhưng Phú luôn lạc quan, 
hòa đồng và cố gắng tích cực tham gia các hoạt 
động của Quỹ cũng như các hoạt động xã hội 
khác, được mọi người yêu quý.

Tin dữ ập đến khi Phú chẩn đoán tai bị viêm tai 
giữa mãn tính, đã đến giai đoạn nặng và cần 
được mổ. Số tiền để phẫu thuật Phú dành dụm 
được một phần, phần còn lại nhờ sự giúp đỡ 
của bác sĩ và bệnh viện. Hiện nay thính giác của 
Phú bị giảm và cần sự hỗ trợ từ máy trợ thính. 
Trị giá máy trợ thính thích hợp là 19.5 triệu đồng. 
Tuy nhiên số tiền đó quá lớn so với khả năng tài 
chính của Phú và gia đình. 

Biết Phú gặp khó khăn, các anh chị cựu sinh 
viên đã cùng nhau chung tay giúp đỡ. Trong 
một thời gian không dài, các cựu sinh viên trên 
khắp cả nước đã ủng hộ Trần Phú tổng số tiền 
15.850.000 VND. Số tiền tuy không lớn nhưng 
đó là tấm lòng, tình cảm yêu thương của các 
thành viên Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin 
dành cho nhau. 

       Phú (đứng giữa) cùng các bạn

Phú chỉ là một trong số nhiều những trường hợp 
được các anh chị em trong đại gia đình Thắp 
Sáng Niềm Tin chung tay hỗ trợ. Có thể các cựu 
sinh viên chưa được khá giả; có thể các bạn cũng 
đang hàng ngày vật lộn để kiếm sống... nhưng 
các bạn vẫn luôn dành cho ngôi nhà Thắp Sáng 
Niềm Tin với những tình cảm thân yêu nhất. Xin 
được dùng lời chia sẻ của một bạn cựu sinh viên 
để thay cho lời kết: “Thắp Sáng Niềm Tin là nơi 
tôi muốn tìm về sau những lo toan, bộ bề của 
cuộc sống; là nơi có hàng trăm đứa em mà tôi 
luôn muốn giúp đỡ và yêu thương. Và tôi biết 
rằng, khi tôi đã ra trường, tôi có thêm 1 nhiệm vụ 
nữa: Đó là cùng Quỹ nâng đỡ và chắp cánh cho 
ước mơ của các em!”.

Thu Thủy – HV Báo chí

C - CỰU SINH VIÊN VÀ NHỮNG ĐIỀU CHƯA NÓI

KHI TRÁI TIM SƯỞI ẤM TRÁI TIM
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D - TÂM SỰ - GIAO LƯU - GIẢI TRÍ

KÝ SỰ ĐIỆN BIÊN
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Chúng tôi đã từng đặt chân đến Điện Biên nhiều 
lần (do trước đây có dự án mỏ chì kẽm của PVFC 
Invest) nhưng chưa lần nào Điện Biên lại mang 
cho chúng tôi nhiều cảm xúc đến vậy. Có lẽ bởi 
đây là lần đầu tiên chúng tôi được tham gia vào 
việc đi xác minh hoàn cảnh của Quỹ học bổng 
Thắp Sáng Niềm Tin – một trong những công tác 
quan trọng để lựa chọn ra những em sinh viên 
xứng đáng nhất nhận học bổng. Và chúng tôi 
hiểu, việc chúng tôi đang làm có ý nghĩa to lớn thế 
nào đối với các em sinh viên nghèo hiếu học ấy.

Địa điểm chúng tôi cần đến là xã Na Tông, huyện 
Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Đây là xã vừa mới được 
tách ra từ xã Mường Nhà, tra cứu trên mạng thì 
hoàn toàn không có thông tin về xã này. May mà 
trước khi đi có hỏi thằng em cùng đơn vị cũ nên 
mới lần ra được.

Ghé vào quán tạp hóa ven đường để mua chút 
quà cho đồng bào, nhân tiện hỏi thăm đường lên 
bản. Anh chủ quán cho thông tin: “Bản này trên 
núi cao chót vót, ô tô cũng không vào được, chắc 
cũng gần 30km đấy! Các anh cứ đi thẳng đến 
Đồn Biên phòng Mường Nhà thì hỏi tiếp!”.

Lên xe! Thẳng tiến về Đồn Biên phòng. Qua trung 
tâm xã khoảng hơn chục cây rồi mà chẳng thấy 
Đồn đâu. Chỉ thấy con đường mình đi là đường 
duy nhất hai bên là rừng, mà có thấy Đồn đâu? 
Hỏi ai bây giờ? Có người đâu mà hỏi????

Hay là lạc vào rừng quốc gia rồi? Hay là sang đất 
Lào rồi chăng? Ba anh em cứ thế hỏi nhau... May 
mắn, trước mặt có bóng áo xanh của anh dân 
quân tự vệ từ rừng cây ven đường đi ra, chúng tôi 
hỏi Đồn Biên phòng Mường Nhà thì được biết đã 
đi quá mất chục cây số rồi.

Quay lại. Tìm được Đồn Biên phòng, hóa ra nằm 
ngay cuối trung tâm xã Mường Nhà, ngay cạnh 
cây cầu, do cầu cao nên không ai để ý cạnh cầu 
phía dưới là Đồn. Loanh quanh, lạc đường mà 
cũng mất cả tiếng đồng hồ.

Với kinh nghiệm đi vào vùng biên giới thì cứ vào 
Đồn Biên phòng trình bày, nhờ vả là sẽ được giúp 
đỡ nhiệt tình. Chúng tôi vào Đồn gặp chỉ huy định 
mượn xe máy để đi bản thì được biết còn 2 xe máy 
phục vụ 2 đồng chí cũng đang chuẩn bị đi cắm 
chốt tại bản. Hỏi đường lên thì các anh nói xe ô tô 
này yên tâm lên thoải mái, mùa mưa thì chịu thôi.

Yên tâm, chúng tôi ra xe và thẳng tiến về hướng 
bản. Hai đồng chí bộ đội biên phòng đi trước, chạy 
mỗi người một xe, đèo lỉnh kỉnh mỳ tôm, lương 
thực... phục vụ cắm chốt bản cao. Xe ô tô chúng tôi 
đi được khoảng 500m là đến suối phải đi qua ngầm 
(là chỗ mà dân địa phương xếp đá thành đường để 
xe qua, bên mặt ngầm thì nước vẫn chảy tràn qua) 
mới sang bên kia được. Xe từ từ qua ngầm, cẩn 
thận dò dẫm, nếu chẳng may gặp đá sắc cứa thủng 
lốp xe thì chỉ còn nước ngồi mà khóc.

Qua ngầm, ngẩng mặt nhìn lên cao thì hai đồng 
chí bộ đội biên phòng đã đi mất hút. Xe chầm 
chậm chinh phục từng ổ gà đường đất, chạy được 
khoảng mấy trăm mét nữa thì dừng hẳn không 
thể đi được. Ngơ ngác nhìn nhau! May thay, đang 
lúc chưa biết phải làm sao thì có 2 cháu học sinh 
đi xe máy Win (tên “Chiến Thắng” ngày nào đầy 
rẫy phố phường Hà Nội mà giờ đây vắng bóng) 
nên vẫy lại hỏi thăm đường lên bản Gia Phú A.

Hội ý nhanh, chúng tôi quyết định phân công Đ/c 
Kiên lái xe ở lại còn hai người chúng tôi nhờ cháu 
học sinh Lầu A Vừ chở chúng tôi lên Gia Phú A, 
cháu học sinh còn lại được giao nhiệm ở lại trông 
xe cùng Đ/c Kiên.

Gập ghềnh! Khúc khuỷu! Quãng đường lên bản 
Sơn Tống dốc ngược, đôi lúc xe chết máy, đôi lúc 
phải nhảy xuống đẩy xe mà cuối cùng cũng chỉ 
được 1/3 quãng đường.
Dừng lại, nghỉ ngơi lấy sức, kiểm tra lại xe máy 
chuẩn bị tiếp tục hành trình. Mở nắp bình xăng! 
Xăng gần hết.
Trời!
Mua xăng đi? - Tôi đề nghị.
Xăng ở bản không bán, phải xuống trung tâm xã 
Mường Nhà mới có! - Lầu A Vừ trả lời.

Ngắm nghía một hồi, chúng tôi quyết định vào 
bản (có khoảng hơn chục nóc nhà) hỏi mượn xe 
hoặc thuê xe. May mắn, chúng tôi gặp trưởng bản 
Sơn Tống cùng gần chục thanh niên đang chở 
thóc trên nương về. “Mình đồng ý giúp cán bộ 
thôi, nhưng Bản mình hôm nay phải đi chở thóc 
hết rồi, chở nhanh về kẻo trời mưa thì ướt hết. 
Thông cảm nhé!”

Bó tay! Điện thoại cũng chẳng có sóng. Chúng tôi 
quyết định để Lầu A Vừ ở lại Bản, dành xăng cho 
quãng đường xuống Mường Nhà khi về.
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Tiếp tục hành trình thắp sáng niềm tin…

Chúng tôi tiếp tục đi bộ, được vài km may mắn lại 
gặp đồng bào ở Bản Gia Phú B trên hành trình 
về nhà nên vẫy lại đi nhờ được một đoạn rồi lại 
phải chia tay vì đồng bào rẽ trái xuống phía dưới 
về bản.

Quanh co! Dốc ngược! Gập ghềnh! Quãng 
đường của chúng tôi cứ như thể càng ngày càng 
xa hơn, dài hơn. Chậm bước, vừa đi vừa thở, 
ngẩng mặt nhìn lên đã thấy mặt trời giữa đỉnh 
đầu thì chúng tôi cũng tới được Bản Gia Phú A. 
Loanh quanh dò dẫm thì cũng gặp mấy cháu nhỏ 
trong Bản. May quá, có chút bánh kẹo mua làm 
quà để hỏi đường.

“Bản chúng cháu đi lên nương hết rồi, đi cả tuần 
nay rồi.” - các cháu nhỏ trả lời.
Hóa ra tiên lượng của chúng tôi trên đường đi 
đã thành sự thật. Đồng bào thường đi thu hoạch 
mùa màng xong mới về, có khi đi cả vài tuần. Ở 
nhà chỉ có trẻ con và người già, nhưng người già 
có bao giờ ra khỏi bản đâu mà biết tiếng Việt.

Thế là công toi rồi! Cả bản cũng chỉ hơn chục 
nóc nhà, thôi thì chụp nhà Lầu A Só làm kỷ niệm 
vậy. Nhà tranh vách gỗ của đồng bào nhỏ xíu như 
chuồng chim bồ câu, mái thì vá chằng vá đụp, 
trước nhà có một cái lều nho nhỏ. Tôi hỏi cháu 
nhỏ: Cái lều kia là chỗ để chứa củi hay là thóc 
vậy cháu?”

Cái nhà cho con gà nó ở đấy.” - cháu trả lời.
Cười ngất! Mình cũng đi miền núi nhiều nhưng 
đây là câu nói ngộ nghĩnh, đáng yêu nhất mà tôi 
mới được nghe của đồng bào vùng cao.

Đói! Khát! Mệt!

Thôi thì đến lúc cũng phải xuống núi thôi. Nghĩ 
đến câu chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa đã từng 
đọc có đoạn giải cứu khát nước của binh lính, tôi 
liền mang ra áp dụng nói với đ/c Hải: “Yên tâm đi, 
lát nữa quay lại bản Sơn Tống bảo Lầu A Vừ hái 
cho ít quả mơ rừng mà ăn.” Thế là nghe vị chua 
trào nước bọt, đỡ cơn khát.

Hành trình lên núi khó nhọc là vậy thế mà sao 
xuống núi nhấc chân không nổi. Hóa ra, khi lên 
núi chân bước cao căng hết cơ chân nên khi 

xuống dốc lại chùn chân không nhấc được vì hai 
đầu gối run lẩy bẩy, cứ đập vào nhau. Thôi thì 
cũng phải đi nhanh vì dưới núi chắc đ/c Kiên đã 
chuẩn bị cơm gà bản, măng rừng rồi. Nghĩ thế là 
thành động lực rảo bước nhanh, được một lúc là 
đi nhanh như chạy vì xuống dốc. Đi mãi rồi cũng 
về tới bản Sơn Tống.

À, Lầu A Vừ đây rồi. Đúng hẹn, chúng tôi lại cưỡi 
con Win nổ máy hướng về chân núi. Vừa đi được 
khoảng 500m thì nghe tiếng gọi dưới suối vọng 
lên. Xe dừng.

Lầu A Vừ nói với chúng tôi rằng bố không cho 
xuống núi mà bảo đi lên nhà nương chở thóc về 
kẻo nhà hết gạo ăn rồi. Chà! Lại sự cố đây. Tôi 
liền nói với Lầu A Vừ đưa xuống suối để trình bày 
hoàn cảnh vậy.

Tôi trình bày đi xác minh hoàn cảnh sinh viên 
nghèo của đồng bào để xem xét cấp học bổng, 
đi bộ mệt quá rồi muốn nhờ Lầu A Vừ đưa xuống 
núi....Sau một hồi giải thích, đôi khi phải nhờ cả 
Vừ phiên dịch, bố Lầu A Vừ nói: “Thôi cũng chiều 
rồi, nhà mình có con lợn vừa bị dịch chết, mời 
cán bộ ở lại uống rượu và ăn mèn mén (ngô đỏ 
xay nấu như nấu cơm), ngày mai hãy xuống núi.” 
Nghe thấy lợn bị dịch chết mà sởn hết gai ốc, 
đành cáo từ ra về hẹn dịp khác và may thay bố 
Lầu A Vừ cũng đồng ý đưa chúng tôi xuống theo 
lời hứa sẽ đổ xăng đầy bình và mua quà cho các 
cháu.

Quá 15h chiều chúng tôi đã có mặt tại trung tâm 
xã Mường Nhà, tìm xe của ô tô của mình đỗ đâu 
là sẽ có cái ăn. Thật đúng như vậy, đ/c Kiên đã 
chờ rất lâu ở quán ăn ven đường cùng mâm cơm 
đợi sẵn. Thế là nhanh chóng triển khai đội hình 
chiến đấu: 3 dân tộc Kinh - 2 đồng bào H’Mông 
xơi tái con gà cùng bao nhiêu là rau rừng, măng 
rừng... Ngon! Lâu lắm mới được bữa ngon như 
thế.

Chuyến đi Điện Biên đã kết thúc như thế. Hy vọng 
Báo cáo xác minh của đoàn chúng tôi giúp được 
cho Ban Điều Hành Quỹ có những cơ sở căn cứ 
công tâm để giúp các em hoàn cảnh khó khăn có 
cơ hội hoàn thành ước mơ tìm chữ thoát nghèo, 
đưa ánh sáng văn minh về bản.

Phạm Quý Hoan - PVcomBank CN Hà Nội)
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“Tôi yêu Thắp Sáng Niềm Tin” 
- đó chắc chắn không phải là 
tình yêu trong tình cảm nam 
nữ, yêu ghét, hờn dỗi, có thể 
mặn nồng rồi có thể nhạt phai. 
Tình yêu mà tôi dành cho Thắp 
Sáng Niềm Tin như tình yêu 
dành cho quê hương xứ sở, là 
những tình cảm vẹn nguyên 
dành cho ký ức tuổi thơ, là tình 
yêu ngôn ngữ, là tình yêu dành 
cho những điều thân thuộc đến 
thiêng liêng…

Cách đây gần 5 năm, tôi bước 
vào Thắp Sáng Niềm Tin như 
một người lạ lẫm gia nhập một 
cộng đồng mới. Tôi chưa hình 
dung về Thắp Sáng Niềm Tin 
nhưng trong tôi thiện cảm với 
cái tên đầy thôi thúc cho hành 
động vì tất cả những điều tốt 
đẹp. Ngày ấy, tôi hi vọng ở 
Thắp Sáng Niềm Tin về một cơ 
hội, một sự đảm bảo đủ học phí 
để tôi theo đuổi trọn vẹn ước 
mơ Đại học của mình. 

Và sự thật là, từ Thắp Sáng 
Niềm Tin, tôi đã hoàn thành 
xong 3,5 năm Đại học với tấm 
bằng loại ưu. Tôi biết ơn Thắp 

Sáng Niềm Tin đã cho tôi cuộc 
đời mới sau những tối tăm 
của tuyệt vọng vì nghèo khó. 
Nhưng hôm nay, trước sự điềm 
đạm hơn của một người đã qua 
thời sinh viên, tôi đủ chín chắn 
để nhìn nhận những điều khác 
hơn về Thắp Sáng Niềm Tin. 
Tôi biết rằng, mình không phải 
là người gia nhập cộng đồng 
này mà là người có sứ mệnh 
cùng tất cả thành viên của cộng 
đồng này xây dựng một đại gia 
đình Thắp Sáng Niềm Tin. 

Ngày ấy, Thắp Sáng Niềm Tin 
và tôi (cũng như bao nhiêu sinh 
viên khác) là một sự kết nối của 
cho và nhận. Tôi – chúng tôi là 
người được nhận và hạnh phúc 
vì những gì nhận được. Nhưng 
có lẽ, “nhận” của ngày ấy được 
chú ý nhiều hơn ở khía cạnh 
nhận “học bổng”. Sau gần 5 năm 
gắn bó với Thắp Sáng Niềm Tin 
đã giúp tôi biết rằng, có những 
điều mà Thắp Sáng Niềm Tin 
cho chúng tôi còn đáng quý 
và giá trị hơn rất nhiều so với 
những suất học bổng, đó là một 
gia đình trọn vẹn như ý nghĩa. 
Ở nơi đó, chúng tôi được làm 

quen, được kết thân, được chia 
sẻ cùng nhau rất nhiều điều. 
Chúng tôi có anh chị quan tâm, 
chỉ bảo y hệt cách chăm sóc 
cho những đứa em trong gia 
đình. Chúng tôi được đón nhận 
những ưu ái thân thương đến 
nỗi không tin rằng cuộc đời này 
vẫn còn những tình cảm đáng 
quý trọng và nâng niu đến vậy. 
Tình người trong cuộc sống này 
vẫn đầy ắp và thắm đượm đến 
vậy. Tôi nhớ mãi năm đầu tiên 
vào Thắp Sáng Niềm Tin, tết 
năm đó, tôi không về quê mà ở 
lại Sài Gòn làm thêm, tôi nhận 
được cuộc gọi từ chị Thiên Lý 
hỏi thăm, động viên và chúc tết. 
Tôi thực sự quá bất ngờ và xúc 
động. Tôi cảm nhận được may 
mắn của đời mình bởi sự đủ 
đầy tình người – dù vốn dĩ các 
anh, chị trong Ban Điều hành 
Quỹ và tôi trước đó là những 
người xa lạ đúng nghĩa. 

Giờ đây, dù đã tốt nghiệp và 
đi làm, nhưng bên tôi vẫn là 
gia đình Thắp Sáng Niềm Tin, 
là những người bạn thân để 
có đôi lần chúng tôi lại hẹn hò 
nhau những buổi họp mặt, tám 

NƠI TÌNH YÊU TÔI LỚN
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chuyện luyên thuyên. Chúng 
tôi quan tâm và chia sẻ những 
khó khăn cùng nhau. Chúng 
tôi được học hỏi kinh nghiệm 
sống và thỉnh thoảng than thở 
những khổ sở cùng các anh 
chị đi trước, chúng tôi được vui 
sướng khi giúp đỡ các em đi 
sau. Thực sự, cách gọi “Cộng 
đồng Thắp Sáng Niềm Tin” vẫn 
chưa trọn nghĩa, phải là “Đại gia 
đình Thắp Sáng Niềm Tin”. Dù 
mỗi người trong chúng tôi có 
hoàn cảnh khác nhau, có ước 
mơ khác nhau nhưng chúng tôi 
giống nhau ở xuất phát điểm 
rất thấp – chúng tôi xuất thân 
từ những gia cảnh nghèo khó 
nhưng đầy niềm tin và nỗ lực để 
hoàn thành những khát khao. 

Tất cả những điều để nói về 
Thắp Sáng Niềm Tin thì nhiều 

lắm, mỗi người một cảm xúc, 
một miền kỉ niệm, một trời 
mến thương,… Với tôi, chỉ có 
một câu để nói về Thắp Sáng 
Niềm Tin nếu ai đó có hỏi, tôi 
sẽ nói trong niềm tự hào rằng: 
“Tôi yêu Thắp Sáng Niềm Tin”. 
Đó chắc chắn không phải là 
tình yêu trong tình cảm nam 
nữ, yêu ghét, hờn dỗi có thể 
mặn nồng rồi có thể nhạt phai. 
Tình yêu mà tôi dành cho Thắp 
Sáng Niềm Tin như tình yêu 
dành cho quê hương xứ sở, 
là những tình cảm vẹn nguyên 
dành cho ký ức tuổi thơ, là tình 
yêu ngôn ngữ, là tình yêu dành 
cho những điều thân thuộc đến 
thiêng liêng…

Nhân dịp xuân về, một năm 
mới nữa lại đến, tôi xin bày tỏ 
niềm biết ơn chân thành đến 

Thắp Sáng Niềm Tin và xin gửi 
lời chúc mừng năm mới thành 
công, hạnh phúc đến đại gia 
đình. Chúc cho Thắp Sáng Niềm 
Tin mãi vẹn nguyên ý nghĩa!

Phan Thị Cẩm Thạch – sinh 
ngày 20/01/1993, trở thành 
thành viên Qũy học bổng 
Thắp Sáng Niềm Tin năm 
2011. Hiện tại, đang làm 
chuyên viên PR tại Trường 
Netspace Đà Nẵng. 
                                                                                

Phan Thị Cẩm Thạch
Cựu sinh viên 
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Xuân lại về trên những tán lá non,
Và mùa đông đã chẳng còn vội vã.
Con ngược xuôi nghe dòng đời hối hả,
Tết đến rồi, liệu tất cả có vui?

Cha bỏ con từ thuở còn nằm nôi
Một mình mẹ cả cuộc đời tần tảo. 
Nuôi lớn con rồi đợi chờ hư ảo
Người trở về một cái tết đoàn viên.

Có nỗi nhớ khắc khoải bên mái hiên,
Gửi xa xăm muộn phiền nơi ngõ vắng.
Bao nhiêu năm vẫn cô quạnh yên ắng,
Bao nhiêu mùa đào rộ nắng tàn phai.

Có nỗi nhớ đè trĩu nặng đôi vai,
Đêm hiu quạnh thở dài giấu giọt lệ.
Bao nhiêu năm vẫn mình con với mẹ,
Bao nhiêu mùa giao thừa lẻ bóng xa.

Con thèm lắm một bữa cơm có cha!
Cả nhà mình quây quần bên bếp lửa,
Hơ đôi tay vòng quanh làn khói tỏa,
Sôi nồi bánh nghi ngút tết đoàn viên.

Cha sẽ đến trong giấc mơ thần tiên.
Trong ấm áp gương mặt hiền khe khẽ,
Gió từng cơn ngoài kia rồi sẽ kể,
Cái tết này con có mẹ có cha!

Trần Thị Thúy – Cựu sv

TẾT ĐOÀN VIÊN
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TẾT MUỘN
Hắn ngậm ngùi, nốt ngày hôm nay là được về quê 
ăn tết rồi, bõ công chờ đợi 361 ngày đằng đẵng. 
Hắn vẫn giữ thói quen thời sinh viên, tiết kiệm tiền 
tàu xe, năm chỉ về đúng mỗi dịp tết; vả lại làm thêm 
những ngày giáp tết lương lậu cũng được; tha hồ 
tiền mừng tuổi đám trẻ con. Mà sao tụi nhỏ đông 
thế, đất thì chẳng thấy đẻ thêm mà người cứ tăng 
vùn vụt; ngoảnh đi ngoảnh lại đã một hàng dài cháu 
chắt. Năm nay, cố mừng tăng thêm cho mỗi đứa lên 
2.000 đồng chắc cũng đi tong ngót trăm bạc. Ai da, 
nghĩ thôi đã thấy cái lợi ích to lớn của việc kế hoạch 
hóa gia đình rồi. 

Lạ kỳ, năm nay mùa đông đỏng đảnh lắm, mưa nắng 
thất thường. Sáng ra, sương sớm ướt nhẹp vai áo. 
Từng cơn gió lạnh quyện mình trong cái nắng héo 
hắt với mùi đất, mùi nước, mùi hanh khô của tiết trời 
ẩm ương. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm lắm. 
Hôm nay, hắn vui. Bởi đơn giản, nơi lồng ngực này, 
nơi khô cằn chai sạn đã bao nhiêu năm này, chợt 
được yêu thương, được vỗ về cưng nựng; không bị 
đầu độc bởi khói xe khét lẹt và sặc sụa bụi bặm đô 
thị. Chẳng phải chen chúc, trườn vỉa hè, nhích từng 
milimet một, chẳng tắc đường cũng không kẹt xe. 
Ôi, khoảnh khắc này, thật hạnh phúc biết bao!

Hôm nay, hắn dậy sớm hơn thường lệ, tranh thủ 
hít hà cái dư vị sương mai ngọt lành, không bụi xe, 
không còi tàu, không cả tiếng lũ sinh viên nheo nhóc 
gọi nhau dậy sớm đi học. Ở cái xóm của hắn, tụi nhỏ 
đã dìu dắt nhau về quê từ cách đây cả chục ngày. 
Cũng qua cái thời nông nổi vì sự học rồi nên hiểu 
cho tụi nhỏ, học hành vất vả lắm; hôm nào cũng thấy 
chong đèn đến 1,2 giờ sáng, đăm chiêu tìm tòi tài liệu 
trên mạng; cuối tuần lại thấy tụ tập học nhóm, đông 
lắm; nghe đâu là học đếm lại, cứ thấy 1,2,3 zô, 2,3 
zô… Đấy, căng thẳng phết chứ chẳng chơi.
 
Tết nhất, mọi thứ như gấp gáp hơn, những người 
hiện đại vốn đã sống nhanh, nay lại càng gấp gáp 
hơn, vội vã hơn. Người ta cứ thẳng tay xả rác bất 
kỳ nơi đâu cho kịp đẹp đẽ để chụp tấm ảnh selfie 
trước thềm năm mới. Người ta có biết đâu rằng, 
khi nhà nhà hân hoan đón xuân mới, khi bản nhạc 
xuân rộn rã tưng bừng, khi những màn pháo hoa 
rực rỡ trên bầu trời, cũng là lúc tiếng chổi tre của 
cô chú công nhân vệ sinh môi trường vang lên mặn 
chát. Có những con người thầm lặng bắt đầu công 
việc của mình khi mọi người đang quây quần bên 
mâm cơm gia đình ấm cúng. Họ cần mẫn quét dọn 
từng con phố, làm đẹp từng ngõ nhỏ không biết mệt 

mỏi. Bất giác hắn thấy cái mệt nhọc, cái tủi hờn của 
những ngày tất bật làm thêm thấp thoáng đâu đây 
đều tan biến hết. Và với hắn, được về đi chợ phiên 
cuối năm đã là một điều tuyệt vời; bởi ngoài kia, có 
những hy sinh thầm lặng đáng quý; có chị bác sĩ 
ân cần trực tết bệnh viện, có anh công an bất chấp 
hiểm nguy, sẵn sàng đối mặt với tội phạm…hay là 
những người con xa xứ chẳng có được may mắn về 
tết. Tết với họ, luôn đến muộn màng. Vậy nên với 
hắn, có lẽ đã đủ đầy.

Bạn bè hay trách hắn tham công tiếc việc, làm thế 
lấy đâu thời gian tiêu tiền. Cả năm mong ngóng mỗi 
ngày tết sum vầy bên người thân; cùng bố rửa cái 
xe máy thập niên 80 các cụ truyền đời hết đời này 
sang đời khác; cùng mẹ lau dọn cái bàn thờ, trong 
nhà chắc đó là thứ duy nhất có thể lau được. Nhưng, 
hắn nấn ná, gần tết có nơi thuê dọn dẹp nhà cửa; có 
chỗ người ta cần bán hàng hội chợ; cần trông cửa 
hàng…sẽ có thêm đồng mua mắm, thêm đồng mua 
muối cho bữa cơm tất niên thêm đậm đà. Vả lại, hắn 
thích được về chung chuyến xe giáp tết của những 
người lao động quê hắn. Cả xe toàn người làng, 
cảm giác thân thuộc lắm; ai nấy rạng ngời niềm vui, 
ánh mắt ngập tràn hạnh phúc ngày trở về đoàn viên, 
bỏ lại sau lưng cái bon chen nơi phố thị nhộn nhịp.

Thành phố lộng lẫy đó, tươi vui đó nhưng mãi mãi 
là chốn xa lạ chẳng dành cho hắn. Thành phố chật 
chội đến nỗi người ta tiếc với nhau cả một lời thăm 
hỏi. Ở quê, ra đường đã nghe tiếng hỏi han, xách 
cái giỏ biết đi chợ vẫn đon đả hỏi thăm đi đâu. Người 
ta hỏi không phải để biết mà hỏi để kéo nhau lại gần. 
Thế nên, dẫu đi đâu, ai cũng muốn quay về quê 
nhà trước đêm giao thừa là vậy. Ở đó, có những 
người ta thương, có kỷ niệm, có máu mủ ruột rà. 
Ở đó ta được hít lấy vội vàng vị đất sỏi mằn mặn, 
nồng nồng; in hằn những bước chân cha và giọt mồ 
hôi của mẹ. Để biết thời gian chẳng chờ đợi ai khi 
không biết trân trọng. Mái tóc cha đã phủ đầy sương 
gió, đôi mắt mẹ đong đầy nỗi lo toan. Dù thương dù 
nhớ cũng chỉ nguyện cầu sự bình yên suốt quãng 
đời còn lại.

Ngày cuối năm, hắn gói ghém những điều đã cũ, 
khép lại giấc mơ ngày hôm qua; mặc kệ cảm giác tủi 
hờn xâm chiếm một mình nơi đây. Lòng hắn lại rạo 
rực mong ngóng tết như những ngày thơ dại, có lẽ; 
tết sau với hắn, vẫn sẽ là một cái tết muộn. 

Tiêu



Chung tay Thắp Sáng Niềm TinSố 04

22

TRUYỆN CƯỜI

Sếp thưởng

Năm nay các bạn làm việc rất tốt. Lợi nhuận của 
công ty đã tăng một cách đáng kể. Để thưởng cho 
các bạn, tôi sẽ phát cho mỗi người một tấm séc trị 
giá 5 triệu đồng…
Tất cả nhân viên công ty vỗ tay rào rào tán thưởng.
Sếp tiếp lời:
- Nếu năm sau các bạn vẫn làm việc nhiệt tình 
như thế này, hãy đem tờ séc đó đến gặp tôi và tôi 
sẽ… ký chúng.
- !?

Vợ đẹp ngày Tết

 Anh ạ, hôm nay rất nhiều người khen em xinh và trẻ hẳn ra.
Anh chồng gật gù đáp:
- Ừ, thì sắp Tết mà.
- Tết thì có nghĩa gì với sắc đẹp của em?
- Thì sắp Tết nên ngoài đường thiếu gì kẻ say…
- !?
T.T (sưu tầm)

Quà Tết

Mẹ ơi! Sáng nay có cô Tũn ở bên Mỹ mới đến nhà chơi. Cô tặng cho nhà 
mình một món quà và nói rằng: “Món quà của cô tuy nhỏ nhưng cũng đủ 
cho gia đình cháu dùng trong một năm”.
Nghe thế, mẹ cu Tý mừng quýnh, hỏi ngay:
- Món quà gì thế con?
- Dạ, một quyển lịch!
- !?

T.T (sưu tầm)



BẢN TIN CHUNG TAY THẮP SÁNG NIỀM TIN SỐ 04/2015
BIÊN SOẠN VÀ THỰC HIỆN BỞI QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN


	Button 1: 


