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TÀI LIỆU HỘI NHẬP 

Dành cho 

TÂN SINH VIÊN QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN 

 

LỜI NÓI ĐẦU 

Các bạn sinh viên thân mến! 

Để hoàn thành tốt việc học tập tại trường Đại học nơi các bạn đang theo học và 

tham gia sinh hoạt tại Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin mà các bạn là thành viên, 

ngoài sự hướng dẫn của thầy cô và các anh chị trong Ban Điều hành Quỹ, Ban Công tác 

sinh viên, mỗi sinh viên lại phải tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản liên quan 

đến quyền lợi, trách nhiệm của sinh viên – thành viên tại Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm 

Tin, biết khai thác thông tin để cùng hòa nhập và hội nhập! 

Và các bạn sẽ tự hỏi: Tôi lấy những thông tin đó ở đâu và bằng cách nào? 

Cuốn tài liệu hội nhập này là một câu trả lời cho những băn khoăn đó của bạn. Tài 

liệu có những thông tin và chỉ dẫn cơ bản nhất, gần gũi nhất với quá trình học tập, rèn 

luyện và sinh hoạt tại Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin. 

Cùng với tài liệu này, tân sinh viên mới gia nhập đại gia đình Thắp Sáng Niềm Tin 

cần biết cách khai thác các kênh thông tin sau: 

- Website của Quỹ: http://www.thapsangniemtin.vn 

- Email Quỹ: hocbong@thapsangniemtin.vn 

- Fanpage Quỹ: https://www.facebook.com/thapsangniemtin.vn 

- Email tiểu ban hỗ trợ sinh viên: hotrosinhvien.tsnt@gmail.com 

Sử dụng tài liệu như thế nào? 

Thứ nhất, hãy coi tài liệu này như cuốn cẩm nang và là người bạn đồng hành của 

bạn trong những năm học tập và sinh hoạt tại Quỹ; và khi đã coi nhau là tri kỷ thì hãy 

thường xuyên “đối thoại” với bạn mình để có đủ hiểu biết và làm chủ quá trình học tập và 

hội nhập của bạn. 

Thứ hai, hãy chỉ đọc nội dung tài liệu này khi bạn có tâm trạng thoải mái nhất và 

bạn đã xác định được rõ ràng bạn cần gì từ tài liệu này. 

Thứ ba, hãy ghi lại theo cách riêng của bạn hoặc ghi chép lại những gì còn băn 

khoăn, khó hiểu để cùng trao đổi với cộng đồng trong 1 buổi sinh hoạt gần nhất. 

Thứ tư, hãy chia sẻ những suy nghĩ của bạn về tài liệu này với các anh chị hoặc bạn 

bè – những tân sinh viên mới trong đại gia đình Thắp Sáng Niềm Tin. Đó là một việc làm 

hữu ích. 

Thứ năm, hãy luôn nhớ, đi cùng với những quy định có trong tài liệu hội nhập này 

là những hướng dẫn và mẫu biểu song chúng lại không thể đưa hết vào tài liệu này được. 

Những thông tin này có trên website của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin. 

Hãy bắt đầu làm chủ việc học tập và hội nhập của bạn bằng cách sử dụng một cách 

chủ động và thông minh tài liệu này. 

Chúc bạn thành công! 

mailto:hocbong@thapsangniemtin.vn
https://www.facebook.com/thapsangniemtin.vn
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I/ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA QUỸ HỌC BỔNG THẮP 

SÁNG NIỀM TIN 

Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin, tiền thân với tên gọi “PVFC – Thắp Sáng 

Niềm Tin” được thành lập ngày 21/5/2007. Mục đích hoạt động của Quỹ là tìm kiếm và 

trao học bổng cho học sinh, sinh viên hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khắp 

mọi miền Tổ quốc, tiếp sức cho các em trên con đường lập nghiệp và thực hiện ước mơ 

chính đáng của mình là học tập và cống hiến cho đất nước. Quỹ hoạt động trên nguyên 

tắc hoàn toàn tự nguyện và phi lợi nhuận. 

Tên tiếng Việt: Quỹ học bổng “THẮP SÁNG NIỀM TIN” 

Tên tiếng Anh: “LIGHT YOUR HOPE” Scholarship Foundation 

 Ngay từ khi thành lập, Quỹ đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của những tấm lòng 

hảo tâm từ các Đơn vị Dầu khí cùng nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Sau gần 

4 năm hoạt động dưới hình thức Quỹ nội bộ, ngày 06/01/2011 Quỹ học bổng "PVFC - 

Thắp Sáng Niềm Tin” đã được Bộ Nội Vụ trao giấy phép thành lập tư cách pháp nhân, 

công nhận Điều lệ hoạt động và trở thành Quỹ xã hội với tên gọi Quỹ học bổng THẮP 

SÁNG NIỀM TIN. Hiện nay, cùng với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các đơn vị: Ngân 

hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank), Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV 

OIL), Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí VN (PTSC), Tổng Công ty CP Khoan 

& Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PVD) đã, đang và sẽ góp phần quan trọng tạo nền tảng vững 

chắc cho sự phát triển, mở rộng Quỹ, tăng cường tiêu chí xã hội hóa để chung tay góp 

sức với toàn xã hội trong công cuộc giáo dục, chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước.  

Thắp Sáng Niềm Tin là một trong số ít Quỹ học bổng ở Việt Nam dành cho các 

em sinh viên sự hỗ trợ về vật chất lớn và dài hạn: học bổng trao cho các em trong suốt 

thời gian học đại học với mức học bổng từ 8 triệu đồng/năm học/sinh viên (từ năm 2007) 

lên 9 triệu đồng (năm 2009), 10 triệu đồng (năm 2011), 11 triệu đồng (năm 2013), và 12 

triệu đồng (năm 2016) đảm bảo cho các em trang trải học phí và một phần sinh hoạt phí. 

Đặc biệt hơn, bên cạnh sự giúp đỡ về vật chất, Quỹ luôn sát cánh cùng các em trong suốt 

quá trình học tập, giúp các em trang bị thêm kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống và công 

việc; văn hoá giao tiếp, ứng xử; kinh nghiệm học tập…để hoàn thiện bản thân; đồng thời 

định hướng nghề nghiệp để các em vững tin bước vào đời.  

Đến nay, sau 10 năm hình thành và phát triển, Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin 

đã đạt được những thành quả đáng khích lệ; đã có ảnh hưởng tốt trong cộng đồng; khẳng 

định được vai trò của mình trong số các Quỹ, Hội từ thiện tại Việt Nam nhờ cách làm 

khác biệt (đảm bảo tính chuyên nghiệp, chính xác và công tâm). Những thành quả trong 

công tác xét cấp học bổng; giúp đỡ sinh viên; thành công của các khóa sinh viên đã ra 

trường… khẳng định sự phát triển ổn định, bền vững của Quỹ. 
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II/ CƠ CẤU TỔ CHỨC & BAN LÃNH ĐẠO QUỸ 

1. Cơ cấu tổ chức: 

- Hội đồng Bảo trợ 

- Hội đồng Quản lý 

- Ban Điều hành (gồm Ban Giám đốc và các Trưởng ban) 

- Bộ máy giúp việc Ban Điều hành 

2. Sơ đồ tổ chức: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ban Điều hành Quỹ: 

- Giám đốc:                 Ông Ngô Ngọc Quang  

- Phó Giám đốc thường trực:  Bà Nguyễn Thị Thúy Vân  

- Phó Giám đốc:                      Ông Nguyễn Thế Hưng 

- Trưởng Ban xét cấp HB & hỗ trợ sinh viên: Ông Ngô Khánh Sơn 

- Phụ trách kế toán Quỹ:   Bà Đinh Thị Lan Anh 

- Chuyên trách Quỹ: Bà Lê Thị Thảo (Hà Nội) - Bà Trương Thị Huỳnh Mai (HCM)  

-  Thành viên Ban Điều hành tại các khu vực khác:  

 Huế: Ông Nguyễn Đình Tưởng - Ông Võ Văn Thành – Ông Trần Minh Phú 

 Đà Nẵng: Ông Hoàng Thế Quang  

 Cần Thơ: Bà Đoàn Thị Thanh Loan 
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III/ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI SINH VIÊN 

A. Quy định xét cấp lại học bổng 

Mức học bổng hiện tại: 12 triệu đồng/ 1 sinh viên/ 1 năm học và  8 triệu đồng/ 1 

sinh viên/ 1 năm học (đối với sinh viên được miễn học phí, sinh viên ngành sư phạm và 

các trường Cao đẳng).  

Sau mỗi học kỳ, Ban Điều hành xét cấp lại học bổng trên cơ sở quy định của Quỹ. 

Học kỳ nào sinh viên không đạt điều kiện nhận học bổng sẽ được xem xét lại trong học 

kỳ sau. 

1. Điều kiện 

1.1. Kết quả học tập của học kỳ (chỉ tính điểm thi lần thứ nhất):  

a) Điểm trung bình học kỳ (TBHK) ≥ 7,0, không có điểm thi dưới trung bình: được 

100% học bổng 

b) Điểm TBHK ≥ 7,0 nhưng có điểm thi dưới trung bình hoặc điểm TBHK từ 6,5 đến 

< 7,0: được 90% học bổng 

c) Điểm TBHK từ 6,0 đến < 6,5: được 70% học bổng 

d) Điểm TBHK từ 5,0 đến < 6,0: được 50% học bổng 

e) Điểm TBHK dưới 5,0: không được học bổng 

1.2. Kết quả rèn luyện tại trường: đạt loại khá trở lên.  

1.3. Ý thức tham gia các hoạt động của Cộng đồng “Thắp Sáng Niềm Tin”: đạt loại khá 

trở lên. 

2. Các trường hợp bị ngừng cấp học bổng 

2.1. Sinh viên bị Trường kỷ luật, tự ý bỏ thi, bỏ học. 

2.2. Sinh viên có 2 học kỳ liên tiếp không đủ điều kiện xét cấp lại học bổng (như quy 

định trong phần 1.1 trên). 

2.3. Sinh viên đi du học nước ngoài. 

2.4. Sinh viên được nhận học bổng khác tương đương hoặc tốt hơn. 

2.5. Sinh viên tình nguyện thôi nhận học bổng (do điều kiện g/đình tốt hơn, tự trang trải 

được c/sống). 

Đối với các trường hợp đặc biệt, Ban Điều hành sẽ trình HĐQL Quỹ xem xét và 

quyết định. 

3. Các trường hợp bị trừ/ngừng cấp học bổng tạm thời 

3.1. Sau mỗi học kỳ, BĐH Quỹ tổ chức đánh giá lại ý thức, thái độ, mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ, thực thi trách nhiệm của toàn thể sinh viên; đồng thời triển khai phỏng 

vấn các em để xếp loại sinh viên, đề xuất tiếp tục cấp/trừ học bổng hoặc ngừng cấp 

tạm thời. 

4. Yêu cầu 
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4.1. Cuối mỗi học kỳ, sinh viên gửi bảng điểm (tính điểm trung bình học kỳ) có xác 

nhận của Trường về Ban Điều hành Quỹ để xét cấp lại học bổng. Yêu cầu bảng 

điểm là điểm thi lần thứ nhất và phải ghi rõ điểm trung bình học kỳ. 

4.2. Cuối mỗi học kỳ, sinh viên gửi email báo cáo Ban Điều hành Quỹ tình hình học tập, 

cuộc sống (Mẫu báo cáo trên trang web Quỹ - mục “Học bổng/ Quy định đối với 

người nhận học bổng”). 

B. Quy định v/v tham gia sinh hoạt Cộng đồng “Thắp Sáng Niềm Tin” & các hoạt 

động Quỹ 

1. Quyền và trách nhiệm của các thành viên 

1.1. Sinh hoạt theo địa bàn nơi học tập 

 Sinh viên tham gia sinh hoạt trong Cộng đồng “Thắp Sáng Niềm Tin” tại địa bàn 

nơi học tập: Hà Nội - Huế - Đà Nẵng –Vũng Tàu -  HCM - Cần Thơ dưới sự 

hướng dẫn của Ban Điều hành Quỹ & Ban Công tác sinh viên. 

 Cộng đồng “Thắp Sáng Niềm Tin” tổ chức cho sinh viên trong khu vực sinh hoạt 

ít nhất mỗi quý 1 lần.  

 Nội dung sinh hoạt bao gồm: 

- Báo cáo tình hình học tập, cuộc sống của sinh viên; tình hình tham gia hoạt 

động Quỹ (biểu dương, phê bình, kiến nghị). 

- Trao đổi kinh nghiệm học tập, chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống. 

- Chúc mừng sinh nhật các bạn trong quý. 

- Trau dồi, rèn luyện các kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm cần thiết trong cuộc 

sống và công việc. 

- Giao lưu, giải trí. 

 Cộng đồng “Thắp Sáng Niềm Tin” tổ chức cho sinh viên trong khu vực tham gia 

các hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội; câu lạc bộ Tiếng Anh, Tin học. 

1.2. Được tham gia các Khóa học, tập huấn, đào tạo kỹ năng mềm, kiến thức cần thiết 

cho công việc & cuộc sống… 

1.3. Được trở thành thành viên của Trang http://chiase.thapsangniemtin.vn/; được nhận 

sự chia sẻ, giúp đỡ từ cộng đồng.    

1.4. Được tham gia các chương trình, sự kiện trên website Quỹ và/hoặc Trang Fanpage 

khi Ban Điều hành Quỹ/Ban Công tác sinh viên tổ chức. 

1.5. Tham gia hỗ trợ công tác Quỹ theo yêu cầu của Ban Điều hành, Ban Công tác sinh 

viên. Tham gia các hoạt động truyền thông, quảng bá, gây Quỹ & các hoạt đông khác do 

Ban Điều hành tổ chức hàng năm. 

1.6. Được tham gia hoạt động của các đơn vị thành viên HĐQL Quỹ (PVcomBank, 

PVOil, PTSC, PVD): Sinh viên học tập tại các địa bàn - nơi có chi nhánh PVcomBank & 

PVOil… có cơ hội tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao, lễ hội của Tổng Công ty. 

  

http://chiase.thapsangniemtin.vn/
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2. Nhiệm vụ của Trưởng/Phó Ban Công tác sinh viên 

Cộng đồng “Thắp Sáng Niềm Tin” tại mỗi khu vực có 01 Trưởng Ban công tác sinh viên 

và các Phó ban phụ trách các lĩnh vực: Văn hóa - sự kiện, Hỗ trợ sinh viên, Thi đua, 

CLB tiếng Anh/tin học, (số lượng phó ban tuỳ theo số lượng sinh viên và đặc thù tại mỗi 

khu vực song tối thiểu là 01). 

2.1. Các Trưởng/Phó ban ở mỗi khu vực có nhiệm vụ tổ chức thực hiện, giám sát, báo 

cáo và chịu trách nhiệm về hoạt động của Cộng đồng “Thắp Sáng Niềm Tin” cho 

tới khi ra trường hoặc đến khi xin ngừng nhiệm vụ. 

2.2. Quản lý toàn bộ các bạn trong khu vực. Tiếp nhận sinh viên mới được trao học 

bổng hàng năm, giúp đỡ các em nắm bắt tình hình hoạt động, quy định của Quỹ. 

2.3. Tổ chức triển khai các chương trình sinh hoạt quý; Đôn đốc các bạn trong Cộng 

đồng thực hiện tốt quy định của Quỹ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Gửi 

báo cáo về BĐH Quỹ sau mỗi chương trình sinh hoạt. 

2.4. Tổ chức thực hiện & đôn đốc các thành viên trong cộng đồng tham gia các chương 

trình hoạt động, sự kiện, cuộc thi do Quỹ tổ chức.  

2.5. Tham gia hỗ trợ hoạt động của Trang web http://chiase.thapsangniemtin.vn/  

2.6. Cuối mỗi học kỳ căn cứ vào quy định của Quỹ và tiêu chí chấm điểm thi đua, 

Trưởng ban đánh giá, xếp loại ý thức đạo đức của mỗi thành viên trong khu vực để 

xét cấp lại học bổng cho học kỳ tiếp theo. Đánh giá theo các tiêu chí trong phần 1 

trên (Quyền và trách nhiệm của các thành viên). 

2.7. Thường xuyên quan tâm, giúp đỡ các bạn, tổ chức thăm hỏi khi có bạn ốm đau. 

Kịp thời báo cáo BĐH Quỹ các tin tức bất thường liên quan tới thành viên trong 

Cộng đồng. 

2.8. Kết nối sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm với các khu vực khác trên cả nước. 

2.9. Trao đổi với BĐH Quỹ những khó khăn, vướng mắc, cùng tìm cách giải quyết. Đề 

xuất các biện pháp quản lý hiệu quả. 

2.10. Tổ chức truyền thông, giới thiệu về Quỹ thông qua các các sự kiện của lớp, khoa 

và trường. 

  

http://chiase.thapsangniemtin.vn/
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IV/  THẮP SÁNG NIỀM TIN – GIA ĐÌNH THỨ 2 

A. Cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin 

Thực hiện mục tiêu quản lý và hỗ trợ sinh viên Quỹ trong suốt thời gian đại học để 

giúp các em có đủ hành trang tri thức, kỹ năng bước vào đời; đi đúng con đường đã chọn; 

trở thành những người có tài có đức; Ban Điều hành Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin 

đã xây dựng Cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin tại địa bàn nơi sinh viên học tập: Hà Nội – 

Huế - Đà Nẵng – Vũng Tàu - HCM – Cần Thơ. Cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin do 

chính các em sinh viên tổ chức hoạt động dưới sự giám sát, tư vấn và hỗ trợ của Ban 

Điều hành Quỹ. 

Sinh viên các khu vực tự bầu ra Ban Công tác sinh viên (gồm có Trưởng ban và các 

Phó ban). Trên cơ sở quy định của Quỹ, Ban Công tác sinh viên xây dựng kế hoạch sinh 

hoạt giao lưu, các hoạt động của Cộng đồng, quản lý và đánh giá sinh viên, kiến nghị 

BĐH. 

Từ năm 2013, Ban liên lạc Hội Cựu sinh viên trên cả nước chính thức được thành 

lập. Sự ra đời của Ban liên lạc Hội Cựu sinh viên sẽ là động lực to lớn cho mỗi cộng 

đồng trong quá trình xây dựng hoạt động nói riêng, cho đại gia đình Thắp Sáng Niềm Tin 

nói chung. 

B. Cơ cấu tổ chức cộng đồng sinh viên Thắp Sáng Niềm Tin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: 

 Ban liên lạc Hội cựu sinh viên 

- Thành lập tại các khu vực 

- Đối tượng tham gia: Sinh viên Quỹ đã tốt nghiệp 
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- Tôn chỉ hoạt động: Duy trì liên lạc, gắn kết cộng đồng cựu sinh viên Quỹ đã ra 

trường, tham gia và giúp đỡ các em sinh viên Quỹ. 

 Ban Quản trị Website và Fanpage 

- Trực thuộc Ban Truyền thông gây quỹ 

- Nhiệm vụ:  

o Xây dựng, triển khai các chương trình, sự kiện trên website, fanpage Quỹ & 

trang http://chiase.thapsangniemtin.vn/  

o Vận động, đôn đốc sinh viên tham gia. 

o Đánh giá ý thức, thái độ tham gia, hưởng ứng phong trào của sinh viên. 

o Phối hợp quảng bá hình ảnh của Quỹ, cộng đồng trên các phương tiện 

truyền thông. 

o Hỗ trợ việc đăng bản tin, bài trên website và fanpage Quỹ. 

 Ban Biên tập Thắp Sáng Niềm Tin 

- Trực thuộc Ban truyền thông gây quỹ 

- Nhiệm vụ: Cập nhật tin tức hoạt động Quỹ, hoạt động của sinh viên trên cả nước; 

Hỗ trợ công tác truyền thông; Gắn kết hoạt động các cộng đồng. 

- Thành phần tham gia: Sinh viên Quỹ trên cả nước yêu thích viết và có nhiệt tình 

tham gia. 

- Lĩnh vực hoạt động: 

o Biên tập, đưa tin hoạt động của Quỹ và các cộng đồng, hỗ trợ nội dung 

website và fanpage 

o Bản tin điện tử “Chung tay TSNT” gửi nhà tài trợ 

o Tạp chí sinh viên Mshok!4r 

- Cơ cấu nhân sự: Cộng tác viên tại các khu vực. 

 Ban Công tác sinh viên các khu vực 

Là bộ phận quan trọng, thực hiện nhiệm vụ quản lý, giúp đỡ, tổ chức các hoạt động của 

sinh viên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chiase.thapsangniemtin.vn/
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 Ban Văn hóa – Sự kiện 

- Tổ chức các chương trình sinh hoạt quý và các hoạt động khác của Cộng đồng sinh 

viên TSNT tại địa bàn. 

- Hỗ trợ BĐH tổ chức các Khóa học, tập huấn, đào tạo kỹ năng mềm… 

- Lập kế hoạch, chương trình hoạt động hàng năm. 

- Tham gia quảng bá hình ảnh của Quỹ, cộng đồng trên các phương tiện truyền thông. 

- Xây dựng chương trình tham gia sự kiện của PVN, PVcomBank, PV Oil… 

- Bộ phận thể thao: thành lập đội bóng đá sinh viên để giao lưu với đội bạn các 

trường/ đơn vị tài trợ; tham gia các chương trình thể thao, cổ vũ... 

- Phối hợp với các Ban, Cụm/Nhóm, CLB cùng hỗ trợ hoạt động Quỹ. 

 Ban Hỗ trợ sinh viên 

- Theo dõi tình hình cuộc sống, hoàn cảnh của sinh viên (thông qua Trưởng 

Nhóm/Cụm). 

- Báo cáo và đề xuất BĐH hỗ trợ cho những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

- Hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm thêm (gia sư, công việc bán thời gian). Giới thiệu 

nơi thực tập, việc làm cho sinh viên đáp ứng yêu cầu. 

- Hỗ trợ tìm nhà trọ, chỗ ở cho sinh viên khi thay đổi nơi học tập, làm việc. 

 Ban Thi đua 

- Quản lý công tác nội vụ, tổ chức nhân sự của Cộng đồng sinh viên TSNT tại địa bàn. 

- Giám sát việc thực hiện nội quy của sinh viên. Hỗ trợ BĐH trong công tác đánh giá 

xếp loại sinh viên để xét cấp lại học bổng sau mỗi học kỳ. 

- Thực hiện công tác thi đua (đề xuất khen thưởng, kỷ luật) của Cộng đồng định kỳ 6 

tháng/1 lần. 

- Đề xuất khen thưởng đột xuất các trường hợp tham gia tích cực trong cộng đồng, 

trình BĐH phê duyệt. 

 CLB Tiếng Anh/Tin học 

- Xây dựng, tổ chức các chương trình, khóa học nhằm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng 

tiếng Anh, tin học cho sinh viên. 

- Đổi mới nội dung, hình thức tham gia CLB Tiếng Anh/Tin học theo nhu cầu sinh 

viên theo từng thời kỳ. 

- Thành lập các nhóm học tập theo nhóm/cụm, trình độ để trau dồi kiến thức thường 

xuyên hơn. 

Lƣu ý: Tùy số lượng sinh viên cộng đồng mỗi khu vực mà cơ cấu tổ chức có thể thu hẹp 

các tiểu ban. Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức phải được sự đồng ý của Ban Điều hành Quỹ. 

Ban Công tác sinh viên các khu vực chịu trách nhiệm về hoạt động mỗi khu vực và có 

báo cáo Ban Điều hành hàng quý. 
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V/ CÂU HỎI SINH VIÊN THƢỜNG GẶP 

Các bạn tân sinh viên thân mến! 

Từ đầu cuốn tài liệu hội nhập đến giờ, các bạn đã gặp rất nhiều các khái niệm mới 

mẻ, làm cho bạn cảm thấy lý thú nhưng cũng vô cùng băn khoăn, thậm chí cả lo lắng. 

Điều đó là sự thực. Bởi như ở lời nói đầu của tài liệu này, bạn nên coi tài liệu này như 

cuốn sổ tay, là người bạn tri kỉ của mình là theo nghĩa như vậy. 

Học tập và sinh hoạt trong môi trường hoàn toàn mới đòi hỏi sự chủ động; vạch ra 

cho mình 1 kế hoạch học tập, sinh hoạt hợp lý là điều vô cùng quan trọng; nắm vững 

những quy định và thông tin trên là yếu tố tiên quyết giúp bạn hòa nhập và hội nhập tốt. 

Phần hỏi đáp này dựa trên sự tổng kết những vấn đề thiết yếu nhất mà các tân sinh 

viên Quỹ thường gặp, thường băn khoăn. 

Nếu còn câu hỏi nào nữa, hãy chủ động gửi cho tiểu ban hỗ trợ dành cho tân sinh 

viên để tiếp tục được giải đáp.  

Hãy sử dụng email: hotrosinhvien.tsnt@gmail.com 

Câu hỏi 1. Em là tân sinh viên. Em rất muốn tìm hiểu về Quỹ và làm quen với các 

bạn sinh viên Quỹ trên cả nước. Vậy em có thể tham khảo từ những nguồn nào? 

Em có thể trả lời câu hỏi đó bằng cách xem lại lời nói đầu của cuốn tài liệu hội 

nhập này. 

Câu hỏi 2. Trong thời gian được nhận học bổng của Quỹ học bổng Thắp Sáng 

Niềm Tin. Mình có được nhận học bổng của 1 tổ chức khác? 

Điều này đã có trong điều kiện – tiêu chí xét cấp học bổng: “Sinh viên phải chưa 

được nhận học bổng thường kỳ của các tổ chức, cá nhân khác”. 

Các em vẫn được nhận học bổng khuyến khích trao 1 lần từ các tổ chức, cá nhân 

khác.  

Quỹ đặt ra quy định này vì mong muốn điều may mắn được san sẻ cho mọi người, 

để nhiều sinh viên được giúp đỡ. Các em nghĩ sao khi có cùng hoàn cảnh khó khăn mà 

mình có cơ hội nhận nhiều học bổng trong khi bạn khác không có? 

Câu hỏi 3. Điểm tổng kết cá nhân của mỗi học kỳ sẽ được gửi cho ai? Vào thời 

gian cụ thể không ạ? 

Sau mỗi học kỳ các em cần gửi bảng điểm (bản gốc) về: 

Ban Điều hành Quỹ - Số 22 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm –Hà Nội 

Liên hệ: Chị Đinh Thị Lan Anh – Phụ trách kế toán Quỹ (ĐT: 04.3942.6800 - máy 

lẻ: 6713; ĐTDĐ: 098.913.6681; Email: anhdt2@pvcombank.com.vn 

Thời gian: sớm nhất có thể (cho phép đến giữa học kỳ sau) 

Lưu ý: học bổng sẽ được chuyển theo từng đợt, ai có điểm trước chuyển trước (cứ 

đủ 20 bạn BĐH sẽ chuyển một đợt). BĐH cho phép các em thông báo điểm trước qua 

email hoặc ĐT (để nhận học bổng) rồi gửi bảng điểm sau. Tuy nhiên, không được nợ 

bảng điểm quá 1 năm học. 

mailto:cungsinhvienhoinhap.tsnt@gmail.com
mailto:anhdt2@pvcombank.com.vn
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Câu hỏi 4. Việc cấp xét học bổng có áp dụng đối với sinh viên năm hai, năm 

ba…không ạ? 

Theo quy định chỉ xét cấp học bổng cho tân sinh viên. 

Câu hỏi 5. Hiện mình chưa xin được bảng điểm có xác nhận của trường mình đang 

theo học, trong khi trường mình đến sắp đến hạn chót nộp học phí. Vậy mình phải làm 

thế nào? 

Đã trả lời tại câu 3. 

Câu hỏi 6. Mình ở Lai Châu, chỗ mình lại không có chi nhánh ngân hàng 

PVcomBank. Vậy mình sẽ nhận học bổng theo hình thức và con đường nào?  

Nơi nào không có chi nhánh của PVcomBank, các em được phép mở tài khoản tài 

ngân hàng khác. 

Câu hỏi 7. Hai học kì vừa rồi mình không đạt đủ 5,0 theo quy định của Quỹ. Vậy 

mình có được nhận học bổng nữa không? 

Theo quy định, em sẽ không được nhận học bổng nữa. 

Câu hỏi 8. Chương trình đào tạo trường mình là 4 (5) năm. 1 năm mình phải bảo 

lưu kết quả học tập để chuẩn bị đi du học nhưng cuối cùng do 1 vài trục trặc mình không 

đi được. Vậy thời gian mình được cấp học bổng sẽ được kéo dài bao lâu? 

Quỹ cam kết hỗ trợ em trong thời gian học ĐH – 4(5) năm đại học (Không tính năm 

bảo lưu). 

Câu hỏi 9. Sinh hoạt Cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin tại các khu vực được tổ chức 

bao lâu 1 lần? Mình không tham gia có sao không? 

Sinh hoạt Cộng đồng TSNT được tổ chức ít nhất 1 quý 1 lần. Ngoài ra các 

nhóm/cụm trong Cộng đồng sẽ tổ chức sinh hoạt hàng tháng. 

Việc tham gia sinh hoạt vừa là quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên Quỹ. Nếu em 

không tham gia trước hết thiệt thòi cho chính bản thân em, sau đó theo quy định của Quỹ 

em sẽ được đánh giá, xếp loại làm căn cứ xét cấp lại học bổng cho học kỳ sau. 

Câu hỏi 10. Em rất muốn tham gia vào 1 trong số các tiểu ban trong cơ cấu Ban 

Công tác sinh viên tại khu vực thì phải làm thế nào ạ? 

Welcome! Cộng đồng rất cần những người nhiệt tình, tâm huyết làm nòng cốt cho 

mọi hoạt động. Em chỉ việc đề đạt nguyện vong với Trưởng ban Công tác sinh viên của 

Cộng đồng mình hoặc trực tiếp cho các anh chị trong BĐH Quỹ: chị Thảo (tại HN) – chị 

Mai (tại HCM) – anh Quang (tại Đà Nẵng) – anh Tưởng (tại Huế) – chị Loan (tại Cần 

Thơ).  

Câu hỏi 11. Những trường hợp nào sinh viên bị ngừng cấp học bổng? 

Xem lại nội dung phía trên.  

Câu hỏi 12. Mình được thông báo nhận học bổng đã 2 tháng nay rồi mà vẫn không 

liên lạc được với nhóm trưởng phụ trách. Mình phải làm thế nào? 
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Nếu không liên lạc được với nhóm trưởng phụ trách, em hãy liên hệ lại với đại diện 

Ban Điều hành tại khu vực em đang học tập và sinh hoạt. 

Câu hỏi 13. Tài liệu hội nhập đã có toàn văn quy định quyền và trách nhiệm sinh 

viên Quỹ, hướng dẫn cụ thể…như thế chỉ cần nắm chắc nội dung trong tài liệu là đủ để 

giải quyết các vấn đề liên quan có đúng không? 

Tài liệu hội nhập là văn bản hướng dẫn tương đối đầy đủ. Tuy nhiên để hiểu sâu 

hơn, toàn diện hơn và có cái nhìn khách quan hơn thì em nên tham khảo qua các kênh 

thông tin khác như đã đề cập phía trên: trang web, các anh chị BĐH, Ban Công tác sinh 

viên, các anh chị khóa trước… 
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VII/ KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI 

1. Ừ thì tớ là con nhà nghèo ^-^ 

Nếu ai đó hỏi tớ: "Nhà cậu giàu hay nghèo". Ừ thì nhà tớ nhìn xuống cũng hơn 

nhiều nhà nhưng nhìn lên thì chẳng bằng ai. Và tớ sẽ không ngần ngại trả lờ rằng: "Tớ là 

con nhà nghèo" 

Nếu bọn nhà giàu có chửi tớ rằng: "Đồ con nhà nghèo!", tớ sẽ ngẩng cao đầu và 

trả lời rằng: "Ừ! Đúng đấy, tớ là con nhà nghèo!". Bởi vì không ai có quyền lựa chọn nơi 

sinh của mình và tớ chẳng việc gì phải tự ti khi tớ là con nhà nghèo! 

Con nhà nghèo, tớ vẫn thường đi shopping dù chỉ để ngắm những mẫu thời trang 

mà tớ thích, hi vọng một ngày có thể mở shop thời trang riêng của mình. Nếu có đứa con 

nhà giàu nào bắt gặp tớ và cười khẩy thì tớ cũng sẽ cười lại. Tớ chẳng việc gì phải xấu hổ 

cả, những nơi con nhà giàu vào được thì con nhà nghèo cũng vào được bởi vì đơn giản 

những nơi đó mở cửa cho tất cả mọi người... 

Nếu ai đó chửi tớ rằng: "Nghèo mà hay mơ mộng!". Ừ, tớ mơ mộng đấy, mơ một 

ngày tớ trở nên thành đạt, mơ một ngày có thể bù lại những gánh nhọc trên vai bố mẹ, 

mơ một ngày có thể làm được những gì mình thích. Nhưng tớ chẳng cần phải hổ thẹn vì 

cái ước mơ ấy. Bởi ít nhất tớ không giống ai kia, nhà giàu mà chẳng có ước mơ, bởi ít 

nhất tớ đã tự nỗ lực bản thân để thực hiện ước mơ ấy chứ không phải ngồi chờ một ai đó 

ban phát cho. Và hãy chờ xem tớ sẽ làm được những gì... 

Nếu ai đó bảo tớ: "Nghèo mà cũng bày đặt bố thí cho người khác!". Ừ, tớ vẫn cho 

bà cụ ăn xin bên lề đường mấy tờ bạc cắc, số tiền tớ cho họ bao nhiêu không quan trọng, 

quan trọng ở đây là khi đưa tiền cho bà cụ tớ đã kéo thẳng tiền, xếp lại ngay ngắn rồi đặt 

vào lòng bàn tay cho cụ... và rồi mua giùm cho em nhỏ bán dạo một tờ báo như thế 

không có nghĩa là tớ "bố thí" mà tớ giúp họ với lòng thành của mình, là sự chia sẻ nhỏ 

nhoi từ số tiền nhịn ăn sáng của tớ. Chỉ có những ai chưa từng cảm động với số phận của 

người khác thì mới gọi đó là "bố thí". Và tớ chẳng thèm chấp họ. 

Nếu ai đó nói với bạn bè trước mặt tớ rằng: "Đừng chơi với nó vì nó là con nhà 

nghèo!". Tớ sẽ chẳng sao cả. Tình bạn bắt đầu từ lòng chân thành chứ không phải sự phù 

phiếm bề ngoài. Đừng đem cái mác con nhà giàu ra để hù dọa người khác, và tớ cũng 

không cần làm mọi cách để chơi với con nhà giàu. Bởi như thế bạn sẽ chẳng tìm lấy được 

một tình bạn chân thành mà chỉ là sự lợi dụng nhau... 

Nếu ai đó nói sau lưng tớ rằng: "Ba mẹ nó là người nhà quê đấy!". Tớ sẽ ngoảnh 

lại cười và ngẩng cao đầu hơn bao giờ hết: "Ừ, đúng đấy! Ba mẹ tớ là người nhà quê, là 

những nông dân thực thụ". Nhưng ít nhất họ đã đào tạo ra những người trí thức chứ 

không phải những người trí thức rồi đào tạo ra những ung nhọt của xã hội... 

Điều cuối cùng của tớ, tớ là con nhà nghèo, tớ có thể nghèo về vật chất nhưng 

không việc gì phải hổ thẹn cả. Tớ tự hào dù nghèo nhưng giàu về nhân cách, giàu về ý 

chí nghị lực và hiểu thế nào là sống đẹp. Bạn có thể cười tớ nhưng xin đừng cười về nhân 

cách của tớ. Hãy chờ xem tớ làm được những gì bằng chính bước đi của mình và hãy nhớ 

rằng người giàu nhất thế giới này cũng đã từng trải qua những ngày tháng nghèo khó. 

(Nguồn : Internet) 
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2. Cha  

Bài viết đạt giải nhất cuộc thi viết “Thắp Sáng Niềm Tin trong tôi” năm 2012 

Cảm ơn Cha đã mang tình yêu và cuộc sống đến cho con!  

Con yêu Cha - THẮP SÁNG NIỀM TIN của lòng con! 

Cầm trên tay giấy báo nhập học Đại học, con vui khôn siết vì những nỗ lực của con 

đã gặt hái được kết quả. Nhưng có ai biết rằng, niềm vui ấy đi đôi với nỗi buồn, con sợ, 

sợ nhiều lắm… 

Con sợ, sợ ngày nhập học vì không có tiền đóng học phí. Nhưng rồi Người đến bên 

con, nắm bàn tay nhỏ xíu của con và cho con tự tin thẳng bước vào cánh cổng Đại học to 

lớn trước mặt. Người ấy là Cha. 

Con sợ, sợ ngày mai, tuần tới, tháng tới hay 1 năm tới nữa, vì có thể con không còn 

đủ sức để chống chọi với cuộc sống cơm áo gạo tiền giữa chốn Sài Gòn đắt đỏ này. Và 

rồi, Người lại đến bên con, vẫn nắm bàn tay bé nhỏ của con và thì thầm “Đừng lo con 

nhé, ta sẽ luôn ở bên khi con cần”. Người ấy là Cha. 

Con sợ, sợ gánh nặng Đại học đè lên vai người mẹ gầy bệnh tật của con. Vì con yêu 

mẹ nhiều lắm, con sợ nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ. Và rồi, Người lại đến bên 

con, nắm bàn tay bé nhỏ của con và nói “Mẹ sẽ khỏe mạnh, chỉ cần con chăm học”. 

Người ấy là Cha. 

Con sợ, sợ lạc lõng giữa phố người đông đúc khi không có mẹ bên cạnh. Và rồi, 

Người lại đến bên con, nắm tay con dẫn đến một nơi - nơi có những người bạn tốt và bảo 

“Hãy yêu thương nhau các con nhé”. Người ấy là Cha. 

Cha đã cho con niềm tin và hy vọng để tiếp tục sống, dám ước mơ về một tương lai 

tươi đẹp.  

… đã mang đến cho con những người bạn tốt để con không cô đơn giữa đất Sài 

Gòn.  

… đã cho con biết thế nào là tình thương yêu giữa những con người không ruột rà. 

… đã dạy con cách đối mặt và vượt qua những thử thách trong cuộc sống khi con 

gục ngã.  

… đã cho con niềm vui và tiếng cười khi con gặp Cha. 

Cảm ơn Cha đã mang tình yêu và cuộc sống đến cho con! 

Con yêu Cha - THẮP SÁNG NIỀM TIN của lòng con! 

( Đặng Thị Sen – ĐH Kinh Tế - Luật TP.HCM) 

3. Kế hoạch cuộc đời 

“Kế hoạch cuộc đời”. Nói nghe thật to lớn nhưng thật ra ai cũng có ước mơ cho 

tương lai hay một mục đích để vươn tới. Kế hoạch chính là công cụ để đạt tới ước mơ đó. 

Thường người ta bắt đầu ước mơ từ lúc nào? Ngay từ nhỏ ta ước mơ theo đuổi một công 

việc nào đó như muốn trở thành bác sĩ hay kĩ sư và ngày nay ta còn muốn trở thành nhà 

khoa học hay nhà phi hành vũ trụ… Có người muốn trở thành một chính trị gia, một nhà 
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hoạt động xã hội phục vụ người nghèo… Người ta nghĩ đến những nghề nghiệp cụ thể 

hay có những ước mơ bay bổng. Dù còn “mơ mơ màng màng”, ước mơ là sức hút làm 

cho cá nhân vươn tới, là lực đẩy để ta tiến ra xa. 

Không ít bạn trẻ có những ước mơ cao đẹp như cải tạo xã hội, phục vụ nhân loại, 

sống lý tưởng…. Ước mơ hay lý tưởng ấy nếu được gia đình và xã hội góp phần hun đúc 

sẽ như chiếc la bàn sẽ luôn giúp ta hướng về một mục đích cụ thể. Ví dụ: muốn giúp 

người, ta phải trở thành một bác sĩ, một nhà tham vấn tâm lý, một chính trị gia… 

Nhưng mục đích này phải được chia ra thành những mục tiêu nhỏ hơn nữa và được 

thực hiện theo từng giai đoạn trong thời gian. Kế hoạch chính là tấm bản đồ vẽ ra những 

đoạn đường đi cụ thể để đạt tới đích. Có người đi tới đích bằng xa lộ thẳng tắp. Ví dụ như 

người cha mẹ có đủ điều kiện cho ta ăn học đến nơi đến chốn nhưng đa số chúng ta phải 

chọn những con đường ngoằn ngoèo, ví dụ như ta phải vừa học vừa làm, phải nghỉ vài 

năm giữa hai thời kì học để tích lũy tiền đóng học phí. Những đoạn đường này cũng phải 

được vẽ trên bản đồ để ta có thể dự trù, tính toán hầu như không bị động trong kế hoạch. 

Và các nhà khoa học nói có kế hoạch là ta đã đi được 2/3 đoạn đường. Nếu không có sẵn 

bản đồ ta sẽ mất nhiều công sức và thời gian để mò mẫm. 

Nhưng không có cuộc đời nào mà không gặp những khúc quanh bất ngờ. Có bạn 

trong cuộc họp hỏi: có chăng một số phận cho mỗi người và khó mà làm theo kế hoạch 

đã đặt ra. Sau nhiều tranh cãi, các bạn cho rằng gì thì chính yếu tố chủ quan là quyết 

định. Nhưng con người gặp trên đường đời, những biến cố bất ngờ xảy ra là những cơ hội 

dù xấu hay tốt. Chính những biến đổi trở thành một cơ hội, một vận may mới. 

Trên đường đi tới, ta có thể gặp cơ hội tốt như xin được một học bổng du học, gặp 

những người thầy giỏi giúp ta tiến bộ. Nhưng ta cũng không tránh được các biến cố rủi 

ro. Như anh Trần Bá Thiện trở nên mù lòa do một tai nạn đã trở thành “Hiệp sĩ tin học” 

vì anh đã khắc phục trở ngại tưởng chừng không thể thắng nổi. Các biến cố trong cuộc 

đời có thể làm cho ta đi theo một khúc quanh, thay đổi đoạn đường nhưng nếu xuất phát 

từ ước mơ, ta sẽ về tới đích. 

Làm kế hoạch cụ thể như thế nào? Trước tiên là chia con đường tới đích thành 

những đoạn ngắn khả thi. Ví dụ tôi muốn trở thành một nhà ngoại giao để giúp bạn bè 

năm châu hiểu về đất nước và con người Việt Nam. Ít lắm tôi phải có bằng thạc sĩ trong 

một ngành bang giao quốc tế, biết tối thiểu hai ngoại ngữ, có kiến thức về các nước trên 

thế giới và giỏi giao tiếp. Nhưng tôi mới học lớp 11. Giai đoạn ngắn trước mắt là tôi phải 

tốt nghiệp 12. Giai đoạn kế tiếp là đậu vào đại học và bốn năm học cử nhân. Rồi hai năm 

thạc sĩ. Và chưa chắc gì mọi sự sẽ diễn ra suôn sẻ. Gia đình tôi chỉ trung bình về kinh tế 

nếu không muốn nói là kém, tôi sẽ đi làm việc vào các kì hè để lo cho một phần chi phí 

mới. Tôi sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều cho những mục tiêu trước mắt. Ở từng giai đoạn 

tôi sẽ phải điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với điều kiện và khả năng thực tế. 

Kế hoạch của tôi phải khả thi. Tôi sẽ không với quá cao để rồi nếu không đạt được 

sẽ thất vọng và chán nản bỏ cuộc. Tôi phải tự biết mình, năng khiếu và mặt mạnh yếu của 

mình. Tôi nên bàn bạc với cha mẹ, thầy cô, bạn bè. Như trong các lĩnh vực hoạt động 

khác tôi phải trả lời cho mình các câu hỏi (4 W và 1 H) sau đây: 

WHAT: Cái gì? Tôi định làm gì, trở thành ai, theo đuổi mục đích nào? 
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WHY: Vì sao? Vì sao tôi theo đuổi ngành này? Vì cha mẹ thúc ép, vì bạn bè rủ rê? Vì nó 

đang là thời thượng? Hay vì tôi yêu thích, vì nó thật sự có ý nghĩa cho cuộc đời tôi? 

WHO: Ai? Ai có liên quan? Trước tiên là tôi? Liệu tôi có đủ năng lực và kiên nhẫn để 

theo đuổi mục đích cho đến cùng? Tôi có dễ chán nản và hay bỏ cuộc không?...những 

người liên quan nghĩ sao? Ai là người hỗ trợ đắc lực trong những người thân (cha mẹ, 

bạn bè….)? Đâu là trở lực? nếu bố không đồng ý, làm sao thuyết phục? Nhờ mẹ hay anh 

chị lớn nói giúp? 

WHEN: Lúc nào? Vào thời điểm nào tôi sẽ khởi đầu và kết thúc giai đoạn nào của kế 

hoạch? 

HOW: bằng cách nào? Tôi sẽ cố gắng tích lũy học phí như thế nào? Tìm học bổng ra 

sao? Chọn trường nào để học ngoai ngữ tốt nhất? Trình bày ước muốn của mình với cha 

mẹ ra sao để thành công? 

Tôi không chỉ làm một kế hoạch lớn, tổng quát mà chia nhỏ nó ra thành nhiều kế 

hoạch nhỏ theo từng năm, từng sáu tháng, từng tháng và thậm chí từng tuần với công việc 

và giờ giấc cụ thể. Muốn thực hiện một kế hoạch lớn phải thực hoàn thành kế hoạch nhỏ. 

Muốn làm chủ cuộc đời mình (như các bạn nói) phải làm chủ bản thân mình. Sống kỉ 

luật, làm ra làm, chơi ra chơi, giải phóng chúng ta. Chúng ta không bị stress, bị lương 

tâm căn rứt vì đã phí phạm thời gian… 

Người viết rất biết ơn giai đoạn học và thực tập ở nước ngoài vì đã học được những 

thói quen tốt và khám phá rằng người ta dạy trẻ xác lập mục đích cuộc đời, tập làm chủ 

bản thân từ lúc còn nhỏ, không chờ tuổi sinh viên. Thiết nghĩ trẻ em Việt Nam cũng cần 

học điều này trong phần giáo dục về kỹ năng sống mới theo kịp giới trẻ ở các nước khác. 

ThS. NGUYỄN THỊ OANH (Theo báo Tuổi trẻ) 


