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Ban biên tập

Chủ đề: Hôm nay bạn đã cho đi chưa?

“Nhân chi sơ tính bổn thiện”  - Mỗi con người sinh ra đều mang sẵn trong mình tính 
lương thiện, lòng nhân ái (hay còn gọi là Phật tính). Và càng trong khó khăn, con người 
ta càng muốn san sẻ giúp nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn để có được cuộc sống bình 
an, hạnh phúc... Sinh viên Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin luôn sẵn sàng cho đi 
như thế! 

Chào mừng Quý vị và các bạn đến với bản tin Chung tay Thắp Sáng Niềm Tin - ấn 
phẩm Quý I/2021 để cùng cập nhật những tin tức hoạt động Quỹ trong thời gian qua & 
lắng nghe những tâm sự, chia sẻ... của các em.

Chủ đề | Bản tin quý I năm 2021
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A. Điểm tin hoạt động đầu năm 2021
1. Quỹ học bổng khởi động chương trình xét cấp 

học bổng năm 2021

 Trong quý I/2021 vừa qua, Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đã chính thức khởi 
động chương trình cấp xét học bổng năm 2021. Theo thông báo từ Ban Điều hành, 50 
suất học bổng sẽ được trao cho các bạn học sinh lớp 12 năm học 2020-2021 của các 
trường THPT trên cả nước (sẽ thi Đại học năm 2021).

Mức học bổng tối đa 20.000.000 đồng/năm học/sinh viên, bao gồm: Học phí + Sinh 
hoạt phí. 

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/03/2021 đến hết ngày 30/04/2021. Chi tiết xem thêm 
tại website: www.thapsangniemtin.vn  

- BBT
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 2. Các cộng đồng chuẩn bị triển khai chương trình phỏng vấn xét 
cấp lại học bổng định kỳ 

 Đầu tháng 3/2021, Ban Xét cấp học 
bổng & Hỗ trợ sinh viên (XCHB&HTSV) 
đã họp và thống nhất kế hoạch thực hiện 
việc phỏng vấn xét cấp lại học bổng học 
kỳ II năm học 2020 - 2021. 
Đây là hoạt động thường kỳ trong công 
tác đánh giá xét cấp lại học bổng. Thông 
qua việc phỏng vấn, Ban XCHB&HTSV 
sẽ nắm bắt được tình hình học tập, rèn 
luyện, cuộc sống và thái độ tham gia các 
hoạt động Quỹ của sinh viên. Từ đó, kịp 
thời uốn nắn, định hướng, tư vấn để giúp 
các em xác định rõ mục tiêu, chọn cho 
mình con đường phù hợp. 
Tham gia buổi phỏng vấn, mỗi sinh viên 
sẽ phải chuẩn bị tài liệu gồm: (i) Kế hoạch 
công việc và định hướng tương lai; (ii) Kế 
hoạch tài chính; (iii) Video kiểm tra sức 
khỏe; (iv) Bảng điểm và biên lai đóng học 
phí; (v) Phiếu đăng ký phỏng vấn. 

Bên cạnh đó, Ban Điều hành cũng chỉ 
đạo Trưởng các G có sinh viên khó khăn ở 
trên vận động sinh viên trong G của mình 
cùng hỗ trợ thêm cho bạn để tạo sự đoàn 
kết, tương thân tương ái, thể hiện truyền 
thống yêu thương, đùm bọc của Quỹ, cũng 
như thường xuyên hỏi thăm và động viên 
lẫn nhau. 

Qua buổi phỏng vấn, nhiều sinh viên cho 
biết đây là một hoạt động cần thiết và ý 
nghĩa, vì các em có cơ hội chia sẻ những 
vướng mắc trong quá trình học tập, trong 
cuộc sống và sinh hoạt tại cộng đồng. 

Nhiều em sinh viên năm nhất tỏ ra khá bỡ 
ngỡ nhưng cũng cho rằng công tác phỏng 
vấn đã giúp các em tự tin hơn rất nhiều
trong giao tiếp, và kế hoạch tài chính 
đã giúp các em vẽ ra được bức tranh tài 
chính của bản thân, từ đó lên kế hoạch 
chi tiêu hợp lý hơn.

Chương trình phỏng vấn xét cấp lại học 
bổng triển khai đối với toàn bộ sinh viên 
Quỹ; diễn ra vào tuần cuối tháng 3 và 
tuần đầu tháng 4. Các cộng đồng đang 
gấp rút khẩn trương hoàn tất các công 
đoạn, đảm bảo quá trình phỏng vấn diễn 
ra nhanh chóng, đúng kế hoạch để kịp 
thời giúp sinh viên nộp học phí cho kỳ 
học tiếp theo.
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 3. Chương trình “Hội nhập cho tân sinh viên” 
- Hiểu, Tin và Yêu cùng gia đình Thắp Sáng Niềm Tin

Ngoài ra, các bạn còn được lắng nghe 
những chia sẻ chân thành, những lời 
nhắn nhủ thật ý nghĩa đến từ các anh chị 
BĐH và Cựu sinh viên - những người đã 
luôn gắn bó và dành tâm huyết của mình 
cho Quỹ. 

Đặc biệt trong năm nay, chương trình còn 
có sự kết hợp với Biệt đội Y Dược nhằm 
phổ biến “Cẩm nang sức khỏe” đến các 
bạn sinh viên, giúp các bạn có cái nhìn 
khoa học và cách bảo vệ sức khỏe của 
mình một cách tốt nhất.
Hy vọng trong tương lai, chương trình sẽ 
tiếp tục được làm mới để đảm bảo sự hấp 
dẫn và hiệu quả cao, giúp các bạn tân 
sinh viên “Hiểu, Tin và Yêu cùng Thắp 
Sáng Niềm Tin”, cùng nhau xây dựng 
Quỹ ngày càng lớn mạnh.

“Hội nhập tân sinh viên” là một trong 
những chương trình lớn nằm trong khuôn 
khổ đào tạo của Quỹ học bổng Thắp Sáng 
Niềm Tin, để giúp tân sinh viên hiểu rõ về 
các hoạt động của Quỹ, quyền lợi trách 
nhiệm khi tham gia Quỹ; cũng như tạo 
môi trường cho các em hòa nhập, gắn kết, 
tạo dựng mối quan hệ giữa tân sinh viên, 
giữa các thế hệ sinh viên và giữa toàn thể 
sinh viên từ các vùng miền trên cả nước. 
Chương trình được diễn ra hàng năm trên 
quy mô toàn quốc do Ban Công tác sinh 
viên các khu vực tổ chức.

Trong quý I vừa qua, chương trình “Hội 
nhập Tân sinh viên” đã được tổ chức 
thành công tại các cộng đồng lớn trên 
cả nước: Tp. HCM (ngày 10/01/2021), 
Hà Nội (ngày 24/01/2021), Huế (ngày 
28/3/2021)… Chương trình đã thu hút sự 
tham gia của các thế hệ sinh viên Quỹ từ 
G11 đến G14, cùng với sự góp mặt của 
các anh chị BĐH và Cựu sinh viên Quỹ.

Mở đầu chương trình, đại diện sinh viên 
năm cuối của các cộng đồng sẽ truyền tải 
các thông tin về Quỹ (lịch sử hình thành 
phát triển, cơ cấu tổ chức, các quy chế 
sinh hoạt, quy định xét cấp lại học bổng… 
Đây là những thông tin cơ bản mà sinh 
viên Quỹ phải nắm bắt, hiểu và chấp 
hành tốt trong suốt thời gian sinh hoạt 
cùng gia đình Thắp Sáng Niềm Tin.

Tiếp sau đó, tân sinh viên sẽ được giải 
đáp những điều chưa rõ, những thắc mắc 
của bản thân. 

- BBT
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4. Ban Điều hành Quỹ gặp mặt đầu năm 
thống nhất phương hướng, chương trình hoạt động năm 2021 

Ngày 15/1/2021, BĐH Quỹ học bổng 
Thắp Sáng Niềm Tin đã có buổi gặp mặt 
đầu năm để thống nhất phương hướng và 
chương trình hoạt động năm 2021. 

Tham dự buổi gặp mặt có các thành viên 
Hội đồng Quản lý Quỹ (Ông Ngô Ngọc 
Quang, Ông Đỗ Đức Viên), cùng Ban Điều 
hành. Ông Nguyễn Thế Hưng - Giám đốc 
Quỹ chủ trì cuộc họp. 

Buổi họp đầu năm đã nhìn lại những 
nhiệm vụ, công việc và kết quả đạt được 
trong năm 2020 vừa qua - một năm có 
nhiều biến động đối với đời sống xã hội 
nói chung và Quỹ học bổng nói riêng. 
Dịch bệnh xảy ra theo chiều hướng phức 
tạp, đặt ra nhiều vấn đề đối với toàn bộ 
hoạt động của Quỹ từ quản lý, hỗ trợ sinh 
viên đến công tác tìm kiếm nguồn tài trợ.

Cũng trong chương trình họp, Ban Điều 
hành đã bàn luận và đưa ra những phương 
hướng, giải pháp cho hoạt động của Quỹ 
trong năm 2021. Một số giải pháp đã được 
đề cập như: tận dụng nguồn lực cựu sinh 
viên Quỹ, sử dụng công nghệ, mạng xã 
hội trong hoạt động vận động tài trợ nhằm 
tiếp cận nhiều hơn các nguồn lực xã hội, 
nâng cao chất lượng sinh viên...

Buổi họp mặt kết thúc đặt ra nhiều hứa 
hẹn cho một năm 2021 nhiều hy vọng về 
một tương lai tốt đẹp hơn cho Quỹ học 
bổng Thắp Sáng Niềm Tin. 

- BBT
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5. Tin vắn

Quỹ học bổng TSNT đạt giải “Ấn tượng” 
trong cuộc thi cover ca khúc “Gần nhau 
cùng ước mơ” do Ngân hàng PVcomBank 
tổ chức: 

Tháng 2 vừa qua, trong khuôn khổ cuộc 
thi cover bài hát “Gần nhau cùng ước mơ” 
do Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam 
phát động mang tên Sing Our Song, Quỹ 
học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đã đăng ký 
dự thi một sản phẩm. Đây vừa là cơ hội 
để mang hình ảnh của Quỹ đến với cộng 
đồng, giới thiệu những truyền thống tốt 
đẹp của Quỹ, vừa là cơ hội để gửi lời cảm 
ơn đến Ngân hàng PVcomBank - Nhà 
sáng lập, tài trợ đã luôn đồng hành cùng 
Quỹ trong suốt thời gian vừa qua. Chung 
kết cuộc thi, sản phẩm của Quỹ đã xuất 
sắc vượt qua rất nhiều tác phẩm khác để 
đạt giải “Ấn tượng” chung cuộc. 

Sinh viên nhận món quà lì xì đầu năm từ 
Chủ tịch HĐQL Quỹ: 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, 
Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Nguyễn 
Đình Lâm đã gửi đến toàn thể sinh viên 
Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin (260 
em) “lucky money” - lì xì may mắn. Thật 
là xúc động! Vì năm nào Chủ tịch cũng 
dành cho các em sự quan tâm chu đáo 
này. Đây là niềm vui, niềm khích lệ đối 
với các em vì luôn được Ban Lãnh đạo 
Quỹ quan tâm, động viên, chia sẻ trong 
cuộc sống.
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Fanpage Quỹ có nhiều đổi mới, sáng tạo 
trong năm 2021: 

Năm 2021, theo chỉ đạo của BĐH trong 
công tác thông tin tuyên truyền, Ban Truyền 
thông gây quỹ đã có những đổi mới, sáng 
tạo cần thiết trong hoạt động của mình. 
Ban đã tăng cường thêm các chuyên mục 
mới trên Fanpage như: Câu chuyện đầu 
tuần (chia sẻ những câu chuyện hay và ý 
nghĩa); They said (chia sẻ những lời trích 
dẫn từ những người nổi tiếng); các chuyên 
mục kỹ năng mềm, review sách…. Nhằm 
mục đích hướng đến nhiều đối tượng 
quan tâm, tạo sức ảnh hưởng và lan tỏa 
đến cộng đồng nhiều hơn.

Quyên góp hỗ trợ mẹ bạn Hoàng Thanh 
Trúc - -Nhóm Thái Nguyên/G12 CĐHN

Ngày 05/02/2021, bác Hoàng Thị Thêu - 
mẹ của bạn Hoàng Thanh Trúc, G12 nhóm 
Thái Nguyên đã phải nhập viện khẩn cấp 
do vỡ phình mạch máu não giữa trái, cần 
can thiệp phẫu thuật mạch ngay. Trong 
lúc này hoàn cảnh gia đình Trúc rất khó 
khăn (Bố có tiền sử bệnh gan, chỉ đi quét 
chợ thuê, Trúc hiện tại vừa đi làm vừa đi 
học lại phải dành thời gian chăm lo cho 
bố mẹ…). Cộng đồng TSNT Hà Nội & sinh 
viên TSNT toàn quốc, cùng các anh chị 
Cựu sinh viên đã nhanh chóng chung tay 
giúp đỡ, ủng hộ. Hàng loạt khoản quyên 
góp đã chuyển tới các đầu mối để đến với

gia đình Trúc. Đây thực sự là một sự 
hưởng ứng và hỗ trợ nhiệt tình, kịp thời 
của các thành viên trong gia đình Thắp 
Sáng Niềm Tin, đặc biệt là trong bối cảnh 
những ngày giáp Tết.

5. Tin vắn

- BBT
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B. Bàn tròn TSNT

TSNT Hà Nội sẵn sàng để chuyển mình

vị trí hỗ trợ phía sau hơn. Nhưng nhìn đi 
nhìn lại, cộng đồng Hà Nội lúc đó thực sự 
không còn ai đủ sức gồng gánh nữa rồi. 
Và từ đó cho đến lúc mà anh hoàn thành 
nhiệm kì nhiệm kì của mình, anh luôn cố 
gắng giữ vững lập trường, tư tưởng của tổ 
chức, của tập thể. Năm 2020 là  năm cộng 
đồng Thắp Sáng Niềm Tin, đặc biệt là CĐ 
Hà Nội thay đổi rất nhiều, từ tư tưởng cho 
tới cách thức hoạt động. Và trong quá trình 
chuyển mình đó, cộng đồng Hà Nội vấp 
phải rất nhiều thử thách do các bạn sinh 
viên còn chưa có nhiều trải nghiệm và con 
người ta theo bản năng trước mỗi sự thay 
đổi thì lúc nào cũng rất lo lắng, hoảng loạn 
trước khi tìm cách thích ứng. sau đó mới 
nhận ra lợi ích và sự phát triển của bản 
thân . Và cho đến hôm nay, sau hành trình 
một gắn bó năm gia đình TSNT Hà Nội 
cùng nhau đi vào thực hiện cơ chế mới, tuy 
còn một số điều chưa trọn vẹn, nhưng anh 
cảm thấy chúng ta đã hoàn thành được 
80% chặng đường về đích.

Điều thành công nhất mà anh nghĩ rằng 
cộng đồng TSNT Hà Nội đã thực hiện 
được trong năm 2020 là chúng ta đã đặt 
được nền móng trong việc dịch chuyển từ 
văn hóa bảo bọc sang văn hóa tôi luyện và 
nâng cấp tính hiệu quả. Thực ra từ trước tời 
giờ, từ G1 tới G11 thì Hà Nội vẫn không 
có những tiêu chuẩn về mặt kĩ năng một  
cách rõ ràng, điều mà có thể ảnh hưởng tới 
việc nhận học bổng của các bạn. Nhưng 
năm vừa qua là năm đầu tiên chúng ta đưa 
vào cơ chế đó, buộc lòng các em sinh viên 
phải tôi luyện và anh cảm thấy đó là điều

 Tôi gặp anh vào một ngày cuối xuân 
Hà Nội, trời mưa rả rích mang nhiều hoài 
niệm. Những kỷ niệm về thời gian gắn bó 
với cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin Hà 
Nội trong vai trò trưởng Ban CTSV cứ theo 
từng hạt mưa ùa về.

Nhớ lại những ngày đã qua ấy, anh bồi hồi 
tâm sự: “Anh bắt đầu tiếp nhận vị trí trưởng 
ban công tác sinh viên cộng đồng TSNT Hà 
Nội vào khoảng tháng 3 năm 2020 ngay 
trước kì phỏng vấn, thay thế cho chị Thúy. 
Ngày đó anh tiếp nhận công việc với tâm lí 
chưa thực sự sẵn sàng. Bản thân anh nhận 
thấy  mình còn hạn chế về nhiều mặt, chưa 
đủ khả năng đảm nhận vị trí  đứng đầu của 
một tập thể, mà có lẽ anh hợp làm với các 
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phù hợp với thời cuộc của xã hội. Trong 
thời đại 4.0 hiện nay, mọi thứ luôn vận 
động và thay đổi với tốc độ chóng mặt, văn 
hóa hiệu quả được đề cao; để có thể tồn tại 
& phát triển thì chỉ có giỏi thôi chưa đủ, 
chỉ có tình cảm tinh thần thôi cũng chưa 
đủ mà cần phải hành động 1 cách quyết 
liệt và hiệu quả thì mới có cơ hội thành 
công. Nếu được dùng 2 từ để miêu tả về 
cảm xúc của anh sau năm 2020 thì đó là 
“mãn nguyện”. Cho dù anh là trưởng ban 
CTSV hay anh trai quốc dân hay 1 chức 
vụ gì đó không có trong biên chế thì anh 
vẫn vậy thôi, vẫn luôn cố gắng hoàn thành 
công việc của Quỹ một  cách tốt nhất. Anh 
chỉ luôn giữ trong đầu một  suy nghĩ rằng 
ngày xưa anh đã được các anh chị chăm 
sóc, hỗ trợ, yêu thương bao bọc mình thì 
bây giờ anh đối với các em khóa sau cũng 
vậy. những gì làm được anh đều cố gắng 
làm dù trên cương vị nào.

Những thay đổi tích cực của CĐHN sau 
khi áp dụng quy chế mới?

“Anh cho rằng hầu hết các sự thay đổi đều 
hướng tới những điều tích cực, giúp chúng 
ta giữ lại được những cái tốt và có thêm 
những điều tuyệt vời hơn . Trái đất luôn 
luôn vận động không ngừng mỗi ngày, và 
bất kì một  người hay một tổ chức đứng 
yên tức là đang tụt lại. Với cộng đồng Thắp 
Sáng Niềm Tin Hà Nội sau năm 2020 anh 
cho rằng chúng ta đã làm được điều đó. 
Đầu năm 2020, cộng đồng Hà Nội bắt 
đầu đón nhận thử thách và yêu cầu về sự 
thay đổi, mà anh cho rằng 10 năm trước 
đó chưa bao giờ có. Đó là đặt cho các bạn 
những tiêu chuẩn, đôn đốc, vận hành các 
quy trình để các bạn đều được rèn luyện 
những kĩ năng và bản thân mình. Và về 
mặt tích cực, một số vấn đề cấp thiết đã 
được chúng ta giải quyết một cách toàn 
diện. Các bạn sinh viên đều có một khoảng

thời gian, không gian riêng để thể hiện sở 
trường của mình và khắc phục sở đoản, 
hướng tới mục tiêu sinh viên TSNT khi ra 
trường là những người sẵn sàng bước vào 
đời lập thân lập nghiệp với đầy đủ kĩ năng, 
cùng sự chuẩn bị về diện mạo và bản lĩnh. 
Đó là những sự thay đổi và chuyển mình 
rất tuyệt vời trong năm 2020. Để có được 
ngày hôm nay, là sự cố gắng của cả một  
tập thể chung định hướng & cùng nhau 
quyết tâm. Mọi người đều nỗ lực hết sức để 
các bạn sinh viên có thể hoàn thành ước 
mơ của mình là học tập & cống hiến. Thế 
nhưng dù có làm gì đi nữa thì vẫn phải cần 
sự vận động từ chính các bạn sinh viên.

 Câu hỏi cuối cùng trong buổi phỏng vấn 
ngày hôm nay: “Anh có thể chia sẻ cho 
đọc giả về khó khăn còn tồn đọng và những 
điều chưa trọn vẹn trong năm 2020” được 
không? Cùng với đó là những gửi gắm. 
tâm tư của anh dành cho CĐTSNT Hà Nội 
trong năm 2021.

Trầm ngâm một phút, anh cất lời: “Anh 
cho rằng những khó khăn và thử thách sẽ 
không bao giờ ngừng lại, có gặp khó khăn 
thì chúng ta mới thay đổi. Bằng cảm nhận 
của bản thân, Anh cho rằng khó khăn lớn 
nhất ở sinh viên Thắp Sáng Niềm Tin là 
tâm lý. Các bạn sinh viên hầu hết đều xuất 
thân tương đối nghèo khó và thiếu trải ng-
hiệm, vô hình chung các bạn mang theo 
một tâm lý rất nặng nề,  không cởi mở, 
không bộc bạch và việc đó thực sự là một 
thử thách rất lớn cho quá trình chú trọng 
vào việc phát triển con người. Điều thứ hai  
là sự không đồng đều về chất lượng sinh 
viên. Có những bạn rất cởi mở, sẵn sàng 
tiếp nhận và giúp đỡ các bạn khác; nhưng 
có nhiều bạn rất thu mình, thụ động. Điều 
đó luôn luôn đặt cho BCTSV và các anh 
chị trong BĐH thử thách là làm sao giải 
quyết được yếu tố đó. 

B. Bàn tròn TSNT
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Sau năm 2020 thứ còn tồn đọng và cần khắc phục thì đó là các bạn cần kiên trì với đinh 
hướng về việc thay đổi của Quỹ . Nếu chúng ta đã quyết tâm thay đổi bản thân thì phải 
hoàn tất nó. Nếu chúng ta đã thức dậy để tập thể dục thì không nên lại ngồi đó và không 
làm gì. Năm 2021 tới đây mọi thứ cần tiếp tục một cách chặt chẽ và tối ưu hơn, tiếp tục 
đào tạo các nhân tài của Quỹ , những nòng cốt để nhân bản sự hiệu quả mà các bạn đã 
đạt được cho các bạn khác, đỡ đi những gánh nặng cho BĐH. Các bạn sinh viên cần 
mạnh mẽ hơn về tư tưởng, tiếp nhận văn hóa hiệu quả. Chúng ta phải song song với yêu 
cầu của thời đại mới. đồng thời làm hai việc: vẫn gắn kết yêu thương chia sẻ như những 
người anh chị em ruột thịt nhưng đồng thời phải giúp nhau cùng tiến bộ. Sự tiến bộ đó 
phải được đo đếm chứ không thể chỉ động viên bằng lời nói suông. 

Điều cuối cùng, anh muốn gửi gắm tới các anh chị trong BĐH Quỹ. Cộng đồng sinh 
viên rất cần những sự định hướng và có mặt thường xuyên để các em cảm nhận được 
sự quan tâm và hỗ trợ xuyên suốt. Anh tin rằng chúng ta sẽ thực hiện được chiến dịch 
nâng cao tầm vóc của sinh viên TSNT một cách hiệu quả nhất.”

Đại diện Ban biên tập Bản tin Chung tay TSNT, tôi thực sự cảm nhận được sự tâm huyết 
và tình cảm của anh đối với gia đình Thắp Sáng Niềm Tin. Xin cảm ơn anh vì đã tham 
gia buổi phỏng vấn và có những chia sẻ hết sức sâu sắc này. Chúc anh và gia đình luôn 
có sức khỏe tốt và thành công với những dự định của mình, bên cạnh đó luôn là “người 
anh quốc dân” hỗ trợ các em, góp phần đưa Quỹ của chúng ta ngày càng phát triển 
vững mạnh hơn nữa trên hành tình chắp cánh ước mơ cho các em sinh viên nghèo hiếu 
học trên cả nước!”

(Lê Minh - Phó ban Truyền thông gây quỹ, 
Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm tin)

B. Bàn tròn TSNT
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 Trong thời gian vừa qua, dịch bệnh 
Covid 19 hoành hành trở lại làm đảo lộn 
cuộc sống của các sinh viên trong cộng 
đồng Đà Nẵng. Dịch bệnh lan rộng không 
chỉ ở Đà Nẵng mà còn ở các tỉnh thành 
lân cận khiến cuộc sống sinh hoạt của 
gia đình các thành viên gặp nhiều khó 
khăn. Hầu hết mọi người đều mất việc, 
gặp nhiều khó khăn về tài chính. Đặc biệt 
có nhiều gia đình khó khăn vì bố mẹ đau 
ốm, khó khăn chồng chất khó khăn.

Đa số các bạn cộng đồng TSNT Đà Nẵng 
đã về quê tránh dịch, số còn lại vẫn mắc 
kẹt tại Đà Nẵng. Tất cả người dân Đà 
Nẵng đều phải thực hiện cách li tại nhà, 
hạn chế đi ra ngoài và thực hiện giãn cách 
xã hội. Riêng đối với cộng đồng Đà Nẵng 
hiện có 2 trường hợp khó khăn: Hoàng 
Linh (G11) và Hùng Anh (G10).

Bố Linh vừa được mổ u đại tràng giai đoạn 
3, hiện tại đang được điều trị tại bệnh viện 
Ung bướu Đà Nẵng. Cả bố mẹ Linh đang 
bị cách li tại bệnh viện, nên mọi chi phí 
ăn uống, sinh hoạt rất tốn kém; Rồi phải 
lo tiền việc phí, tiền thức ăn riêng phù 
hợp với bệnh của bố, tiền sinh hoạt cho 
2 chị em. Chị của Linh đang là sinh viên 
năm cuối, còn bị u sợi ở bàn tay phải và 
chưa được điều trị. Trong mùa dịch này, 
2 chị em Linh không thể làm thêm được 
gì để phụ giúp cho gia đình. Mọi chi phí 
sinh hoạt hiện tại đều phải vay mượn. 
Thấu hiểu những khó khăn mà bạn đang 
gặp phải, cộng đồng Đà Nẵng đã kịp thời 
lên phương án hỗ trợ, động viên, quan 
tâm, sẻ chia dù chỉ một phần nhỏ cũng 
giúp bạn giữ vững tinh thần, cố gắng vượt 
qua những khó khăn trước mắt. Các thành 
viên CĐ Đà Nẵng cũng thường xuyên

Tình yêu lớn trong trái tim nhỏ

C. Tâm sự - Giao lưu - Chia sẻ

C. Tâm sự - Giao lưu - Chia sẻ
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vấn đề sinh hoạt đối với 
biệt đội vì khả năng tiếp 
thu của anh còn chậm. 
Hùng Anh cũng chia sẻ: 
“Sinh ra trong điều kiện 
không may mắn như 
những người khác, nhưng 
em luôn trân trọng những 
điều mà mình đang có 
và lúc nào cũng cố gắng 
hơn mỗi ngày. Em cảm 
ơn Ban Điều hành và tất 
cả mọi người trong cộng 
đồng Thắp Sáng Niềm Tin 
đã dành cho em sự quan 
tâm đặc biệt và luôn ủng 
hộ em không chỉ vật chất 
mà cả về tinh thần. Em 
không biết nói gì hơn, chỉ 
biết cảm ơn rất nhiều ạ. 
Em biết dù có khó khăn, 
chúng ta đồng lòng thì sẽ 
vượt qua vì chúng ta là 
một gia đình mà!”.

chia sẻ những địa điểm 
nhận quà từ thiện trong 
thành phố; Bạn Ánh (G10) 
hỗ trợ tìm kiếm việc làm 
cho Linh, những trung tâm 
dạy thêm uy tín để khi 
dịch bệnh có chiều hướng 
giảm Linh có thể đi làm 
ngay. Cộng đồng Đà Nẵng 
cũng thống nhất trích quỹ 
2 triệu tạm thời giúp Linh
 trang trải cuộc sống hiện 
tại và thay phiên nhau hỏi 
thăm tình hình sức khỏe, 
cuộc sống để kịp thời hỗ 
trợ Linh khi cần thiết. 

Nhận được sự giúp đỡ, 
thăm hỏi từ cộng đồng 
trong giai đoạn khó khăn 
này, Linh chia sẻ: “Mình 
cảm thấy thật may mắn khi 
là một thành viên của Thắp 
Sáng Niềm Tin, mình thực 
sự cảm ơn các anh chị và 
các bạn CĐ Đà Nẵng rất 
nhiều! Những lúc gặp khó 
khăn, bế tắc có mọi người 
hỏi han, động viên, mình 
càng có thêm động lực để 
vượt qua những khó khăn 
hiện tại, và tự hứa sẽ luôn 
nỗ lực để không phụ tấm 
lòng của tất cả mọi người”. 

Về trường hợp của Hùng 
Anh (G10) - Hùng Anh là 
sinh viên khuyết tật do di 
chứng chất độc da cam và 
bị bệnh rối loạn vận động.
Cuộc sống hiện tại của 
Anh đều cần sự hỗ trợ của 
người thân và bạn bè. Do

khó khăn trong việc tiếp 
thu thông tin, nên dù đã 
thực tập xong, anh vẫn 
chưa tốt nghiệp do vướng 
một số môn học, đặc biệt 
là chứng chỉ tiếng Anh.
Hiểu được điều đó, Ban 
Công tác sinh viên Đà 
Nẵng đã lên kế hoạch để 
hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời. 
Trước tiên sẽ tìm một số 
anh chị cựu sinh viên có 
khả năng về tiếng Anh để 
dẫn dắt và hỗ trợ Hùng 
Anh trong thời gian sắp 
tới. Bạn Trung G10 sẽ 
liên hệ với giáo viên chủ 
nhiệm trao đổi, kiến nghị 
xin miễn giảm tiêu chuẩn 
ra trường cho Hùng Anh; 
Tìm cơ hội, xin với FPT 
cho Anh đi thực tập, làm 
thêm. Cộng đồng Đà Nẵng 
cũng mong biệt đội Fitech 
có thể chia sẽ kiến thức 
bổ ích cho Anh; quan tâm 
đến Anh nhiều hơn trong 

C. Tâm sự - Giao lưu - Chia sẻ
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chỉ vật chất mà cả về tinh thần. Em không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn rất nhiều ạ. 
Em biết dù có khó khăn, chúng ta đồng lòng thì sẽ vượt qua vì chúng ta là một gia đình 
mà!”.

“Bởi chúng ta là một gia đình” nên nếu bạn có bất kì khó khăn gì đừng ngại ngần chia 
sẻ cùng nhau, cộng đồng Đà Nẵng luôn nêu cao tinh thần: mặc dù mỗi người trong 
chúng ta ai cũng có những khó khăn riêng nhưng luôn sẵn sàng san sẻ và hỗ trợ nhau 
khi bất cứ thành viên nào cần. Nếu đã là gia đình thì không cần thiết phải ngại ngùng, 
Ban Công tác sinh viên hay bất kì một ai đều rất vui và hạnh phúc khi có thể giúp đỡ 
mọi người, tạo động lực cho những bạn gặp khó khăn vượt lên chính mình, tiến về tương 
lai phía trước.

Hiện giờ tình hình dịch bệnh đã tạm lắng xuống, mong rằng mọi thứ sẽ sớm trở lại bình 
thường và chúng ta sẽ lại được gặp nhau. Chúc mọi người mạnh khỏe, cùng nhau chiến 
thắng đại dịch!

(Hồ Thị Phương Dung,
 G14 cộng đồng TSNT Hồ Chí Minh)
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Một bát cháo đượm tình người 
 Nhóm Phát Cháo 
Cho Bệnh Nhân Ung Thư 
Khó Khăn Huế được xem 
là biểu tượng của Cộng 
đồng Huế, tiêu biểu cho 
linh hồn CĐ và hội tụ 
những phẩm chất cao quý 
của con người Thắp Sáng 
Niềm Tin. 
 
Tiếp nối truyền thống “Lá 
lành đùm lá rách” của dân 
tộc, đồng thời với mong 
muốn giúp đỡ những mảnh 
đời khó khăn đang ngày 
đêm chống chọi với căn 
bệnh hiểm nghèo, sinh 
viên Quỹ học bổng Thắp 
Sáng Niềm Tin đã cùng 
nhau mang hơi ấm tình 
người tới khoa Ung Bướu - 
Bệnh viện Đại học Y Dược 
Huế vào thứ 4 hàng tuần 
qua chương trình “Phát 
cháo cho bệnh nhân ung 
thư khó khăn Huế”. Nhóm 
cháo từ thiện Thắp Sáng 
Niềm Tin được ra đời vào 
ngày 14/6/2015 bởi tấm 
lòng hảo tâm của anh 
Nguyễn Xuân Sơn - Một 
trong những người sáng 
lập Quỹ học bổng Thắp 
Sáng Niềm Tin, cùng với 
sự tâm huyết, nhiệt tình 
của nhóm sinh viên và cựu 
sinh viên Thắp Sáng Niềm 
Tin tại Huế. Nhóm hoạt 

động trên nguyên tắc tự nguyện với tôn chỉ “Một bát 
cháo cho đi - Ngàn nụ cười ở lại”. Trong quá trình hoạt 
động, nhiều Anh/Chị có hỏi tại sao chúng em lại lựa chọn 
khoa Ung Bướu để thực hiện hoạt động thiện nguyện của 
mình? Bởi chúng em nghĩ, khoa ung bướu như một địa 
ngục trần gian; ở đó, ranh giới giữa sự sống và cái chết 
trở nên mong manh hơn bao giờ hết; và ở đó, có những 
người mình gầy xác ve, yếu ớt và đau đớn nhưng vẫn 
mong ngóng niềm tin được trở về nhà với một cơ thể lành 
lặn, không bệnh tật. Đối với họ, một bát cháo không chỉ 
đơn giản là món quà vật chất mà đó còn là liều thuốc 
tinh thần vô giá để bệnh nhân có niềm tin hơn trong cuộc 
sống để chiến thắng bệnh tật.

Qua hơn 5 năm phát triển, nhóm đã trao hơn 20.000 bát 
cháo với mong muốn tình thương sẽ tạo ra năng lượng 
chữa lành mọi vết thương. Và các thành viên Cộng đồng 
Huế tin rằng, tình thương của mình đã mang đến hàng 
triệu nụ cười, truyền tải hàng ngàn thông điệp về niềm hi 
vọng một tương lai tốt đẹp hơn cho người bệnh. Mỗi khi 
nấu cháo chúng em luôn tự đi chợ mua nguyên liệu về 
chế biến, nêm nếm thật nhiều sự yêu thương, lạc quan 
và an lành trong mỗi bát cháo. Suốt thời gian qua, dù có 
nhiều khó khăn nhưng các thành viên ở nhà cháo vẫn 
luôn cố gắng duy trì đưa những bát cháo ngon nhất, an 
lành nhất đến bệnh nhân. 

C.Tâm sự - Giao lưu - Chia sẻ
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Khi tận tay đưa cho các cô chú, chúng 
em thấy được khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, 
trong đôi mắt của họ ánh lên niềm hạnh 
phúc xen lẫn sự xúc động. Không biết hơi 
ấm nóng của cháo hay hơi ấm của tình 
yêu thương con người đã lan tỏa khắp nơi, 
gắn kết mọi người lại với nhau. Lúc đó 
trong lòng thấy hạnh phúc biết bao, cho 
đi không cần nhận lại nhưng sao chúng 
em thấy mình nhận lại nhiều hơn là cho 
đi nữa. Em nhận lại niềm vui, hạnh phúc. 
Em được quen biết bao con người mang 
đầy tình yêu thương. Em biết được nhiều 
tấm gương có nghị lực sống phi thường; 
Em cũng biết được còn rất nhiều hoàn 
cảnh cần chúng ta chung tay sẻ chia. 
Cảm nhận mình làm một việc nhỏ có ích 
cho đời, sẽ thấy cuộc sống thật tươi đẹp. 
Chúng ta thường nghe nói: “cuộc sống 
này không hề có đích đến, mà đơn giản 
đó chỉ là một hành trình.

Vì vậy, ta hãy đi theo tiếng gọi của 
trái tim, làm những gì mình cần 
làm trong cuộc đời này. Hãy trải 
nghiệm và tận hưởng mọi khoảnh khắc”. 

Hành trình yêu thương của Nhóm chắc 
chắn cũng sẽ không bao giờ dừng, bởi 
tình thương luôn có đủ cho mỗi người, ai 
cũng cần yêu thương, ai cũng xứng đáng 
được yêu thương. Sâu thẳm bên trong mỗi 
chúng ta đều có phần thiện như những 
viên ngọc luôn tỏa sáng. Có lẽ nào để cho 
nó ngủ yên! Xin hãy cho nó trỗi dậy và lớn 
mạnh hơn nữa, để có thể vẽ nên bức tranh 
cuộc đời mình thật ý nghĩa, rồi khi nhìn 
lại không phải hối tiếc. Cầu mong mỗi 
ngày qua đi, sẽ có thêm nhiều người sẻ 
chia tình yêu thương với những người kém 
may mắn hơn mình trong cuộc sống này…

(Cộng đồng TSNT Huế)

C.Tâm sự - Giao lưu - Chia sẻ
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Hôm nay bạn đã cho đi chưa?
“Nhân chi sơ tính bổn 
thiện” - Mỗi con người 
sinh ra đều mang sẵn trong 
mình tính lương thiện, 
lòng nhân ái (hay còn 
gọi là Phật tính). Và càng 
trong khó khăn, con người 
ta càng muốn san sẻ giúp 
nhau vượt qua khó khăn, 
hoạn nạn để có được cuộc 
sống bình an, hạnh phúc... 
Sinh viên Quỹ học bổng 
Thắp Sáng Niềm Tin luôn 
sẵn sàng cho đi như thế!
 Chúng ta chỉ một 
lần sinh ra trong cõi đời 
và cũng chỉ một lần đi 
vào cõi vĩnh hằng mãi 
mãi! Nhưng những giá trị 
cốt lõi của đạo đức được 
con người tạo ra thì vẫn 
còn mãi với thời gian! Có 
rất nhiều nhà triết gia, 
nhà văn, nhà thơ...để lại 
cho thế hệ mai sau nhiều 
bài học quý giá về sự yêu 
thương con người. Chẳng 
hạn như triết gia người Mỹ 
Elbert Hubbard từng nói: 
“Tình yêu lớn lên nhờ sự 
cho đi. Sự yêu thương mà 
chúng ta cho đi là sự yêu 
thương duy nhất mà chúng 
ta giữ được”. Khổng Tử - 
một trong những nhà tư 
tưởng có tầm ảnh hưởng 
lớn nhất đến nền văn hóa 
Á Đông từng phát biểu: 
“Nhân chi sơ tính bổn 
thiện”... Quả thật, những 

chúng em như những con 
chim non được mẹ ôm ấp! 
Chúng em nhận từ Quỹ 
không chỉ về vật chất mà 
cả những giá trị tinh thần; 
Đó là sự sẻ chia, yêu quý, 
những lời động viên mênh 
mông không bến bờ. Tận 
trong thâm tâm mỗi con 
người chúng ta luôn chất 
chứa nhiều nỗi niềm, 
nhiều cảm xúc, đặc biệt 
là sự yêu thương và cho đi 
những giá trị mà biết rằng 
người khác sẽ thực sự cần.

Trải khắp mảnh đất hình 
chữ S có muôn ngàn những 
hoàn cảnh sinh viên khó 
khăn: người thì mất cha, 
mất mẹ, sống cùng ông 
bà hay tự thân bơi giữa 
biển đời nhiều chông gai… 
Chúng em nhận ở mái nhà 
lớn ấy quá nhiều tình cảm

bậc cao nhân luôn lấy con 
người làm trung tâm cho 
sự giáo dục đạo đức! Bản 
thân chúng em - những thế 
hệ sinh viên trên khắp mọi 
miền Tổ quốc Việt Nam 
luôn cảm thấy biết ơn và 
khắc cốt ghi tâm những lời 
dạy bảo vàng ngọc ấy!
 
Sống trong ngôi nhà chung 
Thắp Sáng Niềm Tin, một 
mái nhà lớn luôn dang 
rộng vòng tay cho những 
sinh viên có hoàn cảnh 
khó khăn, chúng em thật 
sự an lòng vì mình luôn 
được bảo bọc, yêu thương 
như chính những người 
thân thích. Đã có rất nhiều 
đêm chúng em cô đơn, lạc 
lõng về con đường phía 
trước; nhưng từ lúc may 
mắn được tụ họp dưới mái
nhà Thắp Sáng Niềm Tin,
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thương yêu, làm cho mình phải nhìn 
lại: nhận mãi như vầy liệu có xứng đáng 
không? “Hôm nay bạn đã cho đi chưa?”- 
câu hỏi khiến cho không ít bạn sinh viên 
phải nhìn lại chính bản thân mình. Dù 
rằng sự cho đi ấy chẳng lớn lao về mặt 
vật chất, nhưng chúng em cho đi bằng 
tất cả những gì mình có! Sống và hành 
động biết yêu thương, biết cho đi theo 
như những lời dạy của người đi trước để 
cuộc sống ngày càng tốt hơn; tự xây dựng 
cho mình một lối sống đẹp và tử tế!

Chúng em thực sự tự hào vì mình được 
hòa nhập cùng nhau dưới mái ấm Thắp 
Sáng Niềm Tin. Nơi đây là thiên đường lý 
tưởng nhất để chúng em sống và làm việc, 
được học tập và tu dưỡng để trở thành một 
sinh viên tử tế, có trách nhiệm, kỷ luật, 
yêu thương và biết cho đi.

Em hy vọng những điều kỳ diệu sẽ đến với 
chúng ta và với những người mà chúng ta 
quan tâm, yêu thương. Em tin rằng, giá trị 
không nằm ở món quà cho đi mà nó nằm 
ở cách cho, và chúng em thật sự đã làm

được những điều nhỏ bé với hy vọng sẽ lan 
tỏa được giá trị đích thực của cuộc sống: 
hãy cho đi, những điều kỳ diệu sẽ đến! 
Và lời khẳng định của Khổng Tử “Nhân 
chi sơ tính bổn thiện” vốn thật không sai. 
Bất kể bạn là ai, bạn mang hình hài như 
thế nào không quan trọng, quan trọng là 
sống phải biết ta, biết người, mang những 
điều lương thiện, hiền lương quý giá cho 
đi để xây dựng một cộng đồng người biết 
yêu thương; Cho đi những điều kỳ diệu từ 
những điều nhỏ bé - sẽ mãi mang ý nghĩa 
trường tồn!

“Nếu ta không làm vì Điều Kỳ Diệu thì 
thật đáng trách
Điều Kỳ Diệu đã mất đi cơ hội để trở 
thành sự thật”

Bất kể bạn là ai... Hôm nay bạn đã cho 
đi chưa? Hãy cho đi khi còn có thể, bạn 
nhé! Bởi xung quanh ta còn rất nhiều 
người đang cần ta.

(Thái Hoa Huệ Nguyên- G12 Cộng đồng 
Thắp Sáng Niềm Tin Cần Thơ)
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Người ta thường nói “Học 
tập chính là con đường 
ngắn nhất để dẫn tới thành 
công’’. Nhưng thực tế có 
mấy ai bước đi thuận lợi 
trên con đường ấy. Có thể 
bạn có điều kiện khá giả để 
bình thản tận hưởng những 
năm tháng học hành vô tư, 
không âu lo. Thế nhưng 
ngoài kia còn hàng trăm, 
hàng ngàn hoàn cảnh khó 
khăn đang cản bước con 
đường học vấn của họ. Từ 
Bắc chí Nam, ngôi nhà 
chung Thắp Sáng Niềm Tin 
đã bao bọc biết bao hoàn 
cảnh của những cô cậu học 
trò nghèo vươn lên trong 
học tập.

Ở cuối dải đất hình chữ S, 
có một cậu học trò với ý chí 
vươn lên đầy khâm phục. 
Bạn Đỗ Hồng Xuân hiện 
đang là sinh viên trường đại 
học Cần Thơ, chuyên ngành 
Tài nguyên môi trường; 
Và cũng là sinh viên G12, 
Trưởng ban Công tác sinh 
viên Cộng đồng Thắp Sáng 
Niềm Tin Cần Thơ.

Người ta thường nói “Mỗi 
cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi 
cảnh” - quả thật không sai! 
Bản thân Xuân cũng vậy, 
khi vừa mới chào đời, ba 
mẹ của Xuân đã ly hôn. Từ 
đó mẹ bỏ đi không tin tức 

cho đến nay; để lại chị hai 
và Xuân cho ba và bà nội 
nuôi nấng. Một mình gà 
trống nuôi con, ba phải vất 
vả ngược xuôi kiếm từng 
đồng nuôi 2 đứa con ăn học 
và lo cho mẹ già. Vẫn tưởng 
nỗi khốn cùng đã dừng lại. 
Ấy vậy mà cuộc đời trớ 
trêu thay, nỗi đau nhớ mẹ 
của cậu học trò chưa nguôi 
ngoai, thì tai họa lại một 
lần nữa ập đến gia đình 
Xuân. Vào năm Xuân học 
lớp 8, ba Xuân bị tai nạn 
đuối nước rồi qua đời. Trụ 
cột gia đình, chỗ dựa vững 
chắc của Xuân đã ra đi về 
cõi vĩnh hằng. Có lần Xuân 
chia sẻ với tôi “Mất ba là 
nỗi mất mát lớn nhất trong 
cuộc đời Xuân. Hình ảnh ba 
đâu đó vẫn còn xuất hiện 
trong kí ức đẹp mà tôi từng 
lưu giữ... đó là khoảng trời

trời mà tôi được bao bọc và 
sẽ không còn lần nào nữa 
trong cuộc đời được ba che 
chở như thế…”. Với một cậu 
học trò chỉ 14 tuổi đầu, ở cái 
lứa tuổi mà đáng lý ra Xuân 
phải được cắp sách đến 
trường, ngày ngày vô ưu vô 
lo như bao bạn bè trang lứa 
khác, vậy mà giờ đây đôi 
vai bé nhỏ ấy phải mạnh 
mẽ và trưởng thành hơn bởi 
phía sau Xuân còn phải lo 
bà nội nay đã già yếu. Ba 
mất, chị hai lại đi lấy chồng 
xa, nỗi bất hạnh giờ đây đè 
nặng lên đôi vai 2 bà cháu. 
Trong khoảng thời gian ấy, 
bà nội già yếu vẫn phải cắt 
rau muống, rau ngổ đem 
bán, chắt chiu từng đồng để 
phụ cháu chi phí ăn uống, 
sinh hoạt. Hiểu được nỗi cơ 
cực của bà và số phận éo le 
của mình nên Xuân luôn cố

D. We’re shining
Đỗ Hồng Xuân - “Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường”

D. We’re shining
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gắng vươn lên trong học tập. Trong suốt 
12 năm liền Xuân luôn đạt danh hiệu học 
sinh khá giỏi của trường. Sau bao nỗ lực, 
mơ ước ngày nào của cậu học trò đã thành 
hiện thực, Xuân đỗ vào trường Đại học 
Cần Thơ, chuyên ngành Tài nguyên môi 
trường với số điểm trong top của lớp. Ngày 
bước vào cổng trường Đại học, cảm xúc 
trong Xuân nhiều đan xen: Vui vì toại ước 
nguyện của ba và là niềm hãnh diện của 
bà, nhưng lại lo cho cuộc sống sinh viên 
sau này liệu mình có trở thành gánh nặng 
của bà, không biết bản thân có thể đủ điều 
kiện để hoàn thành 4 năm đại học hay 
không nữa? Và lần này bù đắp cho bao nỗ 
lực, may mắn đã mỉm cười với Xuân, trong 
một lần làm đơn xin học bổng, ngôi nhà 
Thắp Sáng Niềm Tin đã mở rộng cánh cửa 
chào đón cậu học trò.

Từ ngày được nhận học bổng, Xuân và gia 
đình đã đỡ được gánh nặng về học phí. 
Không chỉ vậy ngoài những giờ học trên 
lớp, Xuân còn tranh thủ thời gian đi làm 
thêm để trang trải cho cuộc sống và lo cho 
bà. Nhưng không vì thế mà thành tích học 
tập của Xuân giảm sút. Ngược lại, trong 3 
năm Đại học Xuân đã tích luỹ những thành 
tích đáng kể. Trong các kỳ học, Xuân luôn 
đạt học bổng khuyến khích của trường, và 
gần đây nhất với số điểm tích lũy xuất sắc 
3.66/4 và điểm rèn luyện 100. Xuân còn 
là đoàn viên tiêu biểu của Khoa, giữ chức 
vụ Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Khoa Môi 
trường & tài nguyên thiên nhiên (nhiệm kỳ 
2019 - 2022), Chi hội trưởng Chi hội Sinh 
viên Cái Răng (nhiệm kỳ 2019 - 2020).

Không chỉ vậy, Xuân còn xuất sắc trở thành 
1 trong số 50 Đại sứ sinh viên Môi trường 
Việt Nam 2020 tham gia và phát biểu trong 
Hội nghị Toàn cầu tại Hà Nội do Tổng cục 
Môi trường, Tập đoàn Sunwah và ĐHQG 
Hà Nội tổ chức. Xuân giữ chức Chủ nhiệm

dự án cộng đồng: Phát triển sinh kế hợp 
tác xã rau an toàn trên địa bàn quận Cái 
Răng, Cần Thơ.

Xuân còn là một Đảng viên ưu tú với rất 
nhiều giấy khen từ Đoàn khoa, Đoàn 
trường và Hiệu trưởng Nhà trường khen 
tặng. Trong quan hệ với bạn bè, Xuân luôn 
thân thiện và hòa đồng, tận tình giúp đỡ 
bạn bè khi gặp khó khăn.

Có một câu nói Xuân rất tâm đắc “Where 
there is a will, there is a way - Ở đâu có ý 
chí, ở đó có con đường”. Đó cũng là thông 
điệp mà Xuân muốn gửi gắm đến các bạn. 
Mỗi người trong chúng ta từ bây giờ nên 
xác định mục đích sống rõ ràng và hãy là 
chính mình trong mọi hoàn cảnh. Chúng 
ta phải nỗ lực hết sức, quyết tâm cao độ và 
không được chùn bước dù gặp bất cứ khó 
khăn nào, luôn ước mơ và khát vọng vì ý 
chí chính là chiếc chìa khoá vạn năng để 
mở mọi cánh cửa trong cuộc sống.

(Huỳnh Thư -  Cộng đồng 
Thắp Sáng Niềm Tin Cần Thơ)

D. We’re shining
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Giải trí

Biện pháp phong toả cảng
Trong lớp học hải quân, thiếu uý ra bài 
tập cho tân binh John phải phong toả 
bến cảng của thành phố. 10 phút sau, 
John trở về báo cáo nhiệm vụ đã hoàn 
thành.
- Khá lắm! Hãy trình bày biện pháp 
mà cậu đã tiến hành.
- Thưa thiếu uý, rất đơn giản: Tôi đặt ở 
giữa bến cảng một quả thuỷ lôi rỗng với 
một điếu xì gà đang cháy ở bên trong.

Sai một câu
Ra khỏi phòng thi…
- A: Lúc nãy cậu làm bài ra sao?
- B: Tao sơ ý làm sai 1 câu. Buồn quá!
- A: Làm sai 1/10 câu là tốt rồi. Chắc 
cậu sẽ 9 điểm đấy!
- B: Thôi đi! Vì trong bài làm của tớ, 
tớ chỉ giải 1 câu thôi.
- A: !!!

E. Giải trí 

Truyện cười

- BBT
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