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Lời giới thiệu
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SÁNG NIỀM TIN cung cấp và cập
nhật thông tin các hoạt động của
Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm
Tin, của sinh viên Quỹ trên khắp
mọi miền Tổ quốc.

Mục lục

Chủ đề - XOAY CÙNG RUBIK 2020

3

Thư chúc Tết

4

A. ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG QUÝ III-IV NĂM 2020
1. Lễ chúc mừng và chia tay sinh viên G10 tốt nghiệp

5

2. Ngày hội Trung thu 2020

6

Bản tin mang sứ mệnh kết nối độc

3. Quỹ Học bổng TSNT hỗ trợ sinh viên thiệt hại do bão lũ

7

giả với Quỹ học bổng, là không
gin đối thoại, chia sẻ, giao lưu giữa
những trái tim nhân ái và các em
sinh viên, giữa các thế hệ sinh viên
của Quỹ. Bản tin ra mắt số đầu tiên
từ tháng 10/2012, được phát hành
hàng Quý.

4. Chương trình Chào tân sinh viên G14 và gặp mặt cựu sinh

8

Ban biên tập xin trân trọng cảm ơn
quý vị độc giả! Mong nhận được ý
kiến phản hồi của quý vị về địa chỉ
e-mail: tsnt.bbt@gmail.com

1. “Cô-vít” nhưng không cô đơn, Quỹ chuyển mình để

Thông tin chi tiết về Quỹ học bổng
xin quý vị độc giả vui lòng truy cập
địa chỉ:

sinh viên cuối năm
5. Chương trình tư vấn & định hướng ngành nghề cho sinh

9

viên năm 2 (G13)

B. 10 SỰ KIỆN ẤN TƯỢNG CỦA QUỸ NĂM 2020

10

C. GIAO LƯU - TÂM SỰ - CHIA SẺ
12

mạnh mẽ và hoàn thiện hơn
2. Tết và tuổi 20

15

3. Chào xuân 2021 ngọt ngào của tôi

17

GIẢI TRÍ

19

http://thapsangniemtin.vn

2

Rubik | Bản tin cuối năm 2020

Chủ đề: Xoay cùng Rubik 2020

Chúng ta đang trải qua những ngày cuối cùng của một năm 2020 đầy biến động. Mỗi
khi nhớ lại từng sự kiện đã xảy ra, chúng tôi thường liên tưởng đến hành trình xoay vòng
để tìm ra lời giải cho một khối rubik rực rỡ sắc màu.
Năm 2020 mang trong mình thật nhiều cảm xúc với những mảng màu sáng tối xen lẫn
không ngừng va chạm vào nhau. Tất cả chúng ta đều đã hòa mình vào vòng xoay bất
tận đó, đã đi qua bao chia ly, mất mát, bao thử thách, khó khăn nhưng lòng kiên trì thì
không bao giờ dừng lại cho tới khi tìm ra đáp án cuối cùng. Hành trang tiếp thêm sức
mạnh trên hành trình này là sự sẻ chia, những cử chỉ tử tế, ấm áp tình người, là sức
mạnh của tình yêu thương giữa người với người từ khắp nơi trên thế giới.
Cộng đồng Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin cũng không nằm ngoài vòng xoay Rubik
miệt mài ấy. Hãy cùng Bản tin “Chung tay Thắp Sáng Niềm Tin” số này nhìn lại những
hoạt động tiêu biểu, đầy ý nghĩa nhân văn của cộng đồng sinh viên trên khắp cả nước
trong một năm vừa qua và gửi gắm mong ước cho một tương lai tương sáng, hạnh phúc
trước thềm năm mới.
Ban biên tập
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Thưa Quý vị!

Thư chúc tết

Nhân dịp đón mừng Năm mới và Tết cổ truyền Tân Sửu 2021, Ban Điều hành
Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin xin gửi tới Quý vị và Gia đình lời chúc mừng năm
mới bình an và hạnh phúc!
Thưa Quý vị!
Năm 2020, đại dịch Covid-19 tàn phá nghiêm trọng nền kinh tế, tác động tiêu
cực đến đời sống của mỗi người dân trên khắp thế giới. Trong bối cảnh khó khăn ấy,
Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đã nỗ lực thật nhiều để hoàn thành nhiệm vụ của
mình. Năm 2020, Quỹ đón nhận nhiều niềm vui như: Sinh viên thế hệ thứ 10 ra trường
với nhiều tấm bằng giỏi, xuất sắc (nhiều em giành được học bổng học tập tại nước
ngoài); Mức học bổng được nâng lên đến 20 triệu/sinh viên/năm học; Hoạt động thiện
nguyện, chia sẻ yêu thương tới các sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bão lũ… được
cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin nhiệt tình hưởng ứng; Cựu sinh viên tăng cường vai trò
gắn kết, hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cho sinh viên; Quỹ vui mừng chào đón thêm
hơn 50 thành viên mới…
Trên chặng đường 13 năm Thắp Sáng Niềm Tin, sự đồng hành, chia sẻ và niềm
tin của Quý vị đã giúp chúng tôi nối dài hành trình trao gửi yêu thương, kết nối và lan
tỏa những giá trị nhân văn. Chúng tôi xin trân trọng và biết ơn sâu sắc. Hy vọng rằng
Quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ để ngày càng nhân rộng lòng nhân ái đến với nhiều
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các em sinh viên, học sinh trên mọi miền đất nước
đang cần sự giúp đỡ.
Trong không khí hân hoan đón chào Xuân mới, một lần nữa, chúng tôi kính chúc
Quý vị và Gia đình bước sang năm 2021 dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!
Ban điều hành Quỹ
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A. Điểm tin hoạt động quý III - IV năm 2020
1.Lễ chúc mừng và chia tay sinh viên G10 tốt nghiệp

Trong quý III/2020, được sự đồng ý của Ban Điều hành Quỹ, Ban Công tác sinh
viên và Ban Liên lạc Cựu Sinh viên tại các khu vực đã tổ chức chương trình chia tay thế
hệ sinh viên thứ 10 của Quỹ ra trường. Buổi chia tay có sự tham gia của Ban Điều hành,
các anh chị cựu sinh viên và toàn thể sinh viên năm cuối tại các cộng đồng đã diễn ra
trong không khí đầm ấm và ngập tràn cảm xúc.
Buổi chia tay ấm áp, thân mật khi nhận được những lời chia sẻ hết sức ấm lòng từ các
anh chị. Trong đó, G10 không quên lời nhắn nhủ của anh Hưng, Giám đốc Quỹ: “BĐH
muốn các bạn sẽ mang theo những giá trị cốt lõi nhận được ở Thắp Sáng Niềm Tin làm
giá trị cốt lõi của bản thân mình khi ra ngoài xã hội, đó là sự biết ơn, trân trọng và yêu
thương”.
Như vậy, năm 2020 ghi dấu thế hệ sinh viên thứ 10 chính thức ra trường. Quỹ tự hào
về các em và chúc các em sẽ sớm ổn định gia đình, công việc và góp phần nhỏ bé để
xây dựng đất nước, đồng thời không quên tiếp tục đồng hành cùng Quỹ.
- BBT
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2. Ngày hội trung thu 2020

Ngày 26-27/9/2020, cộng đồng TSNT Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng công ty
ELITE đến thăm tặng quà và tổ chức sân chơi trung thu tại Trường tiểu học Bảo Thuận,
xã Bảo Thuận, huyện Di Linh, Lâm Đồng với chủ đề “Ngày hội Trung thu 2020” cho
800 em học sinh tại đây.
Ban Tổ chức đã có các tiết mục giao lưu văn nghệ với các thầy cô đang công tác tại
trường, và tặng 50 ba lô cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các em trong
năm học mới. Đoàn cũng đã gửi tặng đến Đoàn thanh niên Huyện Di Linh 1000 phần
quà (bao gồm bánh trung thu và lồng đèn) để cùng Ủy Ban Nhân dân huyện Di Linh tổ
chức “Đêm hội trung thu” cho các em vào Tết Trung thu năm nay.
Bên cạnh đó, vào ngày 02/10/2020, Nhóm cháo từ thiện thuộc cộng đồng TSNT Huế đã
tổ chức trung thu cho trẻ em 2 thôn A Đên, A Sáp huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế.
Với số tiền kêu gọi được 31.310.000 đồng, nhóm đã trao 220 suất quà trung thu (mỗi
suất trị giá 50.000 đồng), 80 phần quà dành cho các hộ gia đình khó khăn (160.000
đồng/suất). Đây là chương trình thường niên của cộng đồng Huế cũng như Nhóm cháo
hướng tới cộng đồng, chia sẻ trách nhiệm và lan tỏa yêu thương đến xã hội.
- BBT
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3. Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin hỗ trợ sinh viên
bị thiệt hại do bao lũ
Tối 06/11, Ban Điều hành Quỹ học
bổng Thắp Sáng Niềm Tin đã chủ trì cuộc
họp rà soát tình hình sinh viên bị ảnh
hưởng bởi bão lũ trên khắp cả nước.
Tại cuộc họp, Ban Điều hành đã đồng ý
phương án hỗ trợ 3 trường hợp sinh viên có
hoàn cảnh rất khó khăn và chịu thiệt hại
nặng nề sau cơn bão số 8, số 9 vừa qua là
Thục Linh (CĐ Đà Nẵng), Poly (CĐ Huế)
và Phan Thị Nga (CĐ Hà Nội) với mức hỗ
trợ 1 triệu đồng/sinh viên do Ban Công tác
sinh viên các cộng đồng đề xuất. Nguồn
hỗ trợ: trích từ Quỹ hũ gạo sinh viên.
Đối với các trường hợp sinh viên bị thiệt
hại về nhà cửa, Ban Điều hành chỉ đạo
Trưởng Ban Công tác sinh viên tại cộng
đồng lên phương án kêu gọi sự hỗ trợ từ
phía Cựu sinh viên để có nguồn kinh phí
hỗ trợ.
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.

Song song với các hoạt động hỗ trợ về vật
chất, Ban Điều hành và Ban công tác sinh
viên tại các khu vực còn chú trọng vđộng
viên tinh thần, hỏi thăm các bạn thông
qua chương trình giao lưu văn nghệ với
chủ đề “Chỉ vì bạn - Đà Nẵng ơi!”.
Hy vọng sự chia sẻ, ủng hộ vật chất và
tinh thần nhỏ bé sẽ là động lực góp phần
giúp các thành viên Quỹ vững tin vượt
qua khó khăn.
- BBT
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4. Chương trình Chào tân sinh viên G14 và gặp mặt
cựu sinh viên cuối năm

C

uối tháng 11 vừa qua, Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đã lần lượt tổ chức Lễ trao
học bổng cho tân sinh viên G14 và Tổng kết hoạt động Quỹ năm 2020 tại 02 cộng
đồng lớn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Tham dự buổi lễ có các thành viên Hội đồng Quản lý, Ban Điều hành Quỹ, Nhà tài
trợ, các anh chị Cựu sinh viên, các em sinh viên và toàn thể tân sinh viên tại các cộng
đồng. Trong không khí ấm áp, sôi nổi của buổi lễ, ông Nguyễn Thế Hưng - Giám đốc
Quỹ đã thay mặt Ban Điều hành báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng
hoạt động năm 2021.
Buổi lễ đã diễn ra với nhiều nhiều cung bậc cảm xúc, vui buồn, cảm động và nhiều giọt
nước mắt đã rơi. Năm 2020 là năm rất khó khăn và thách thức đối với toàn bộ đời sống
xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai và suy thoái kinh tế. Quỹ học bổng Thắp
Sáng Niềm Tin cũng gặp rất nhiều khó khăn, đòi hỏi phải đổi mới trong công tác Truyền
thông gây quỹ, quản lý cho phù hợp với tình hình thực tế để tiếp tục duy tri sự phát triển.
Những tiết mục văn nghệ vô cùng dễ thương, vui nhộn cũng mang đến nguồn cảm hứng
mới mẻ với niềm hy vọng cho một năm mới với nhiều đổi thay tích cực. Và cũng như
mọi năm, bữa tiệc tất niên không thể thiếu được đã xích mọi người lại gần nhau hơn,
thân thiết hơn, yêu thương đong đầy hơn.
- BBT

8

Điểm tin | Bản tin cuối năm 2020

5. Chương trình tư vấn và định hướng chọn ngành nghề
cho sinh viên năm 2 (G13)

Nhận thức được tầm quan trọng của
việc định hướng nghề nghiệp tương lai để
giúp các bạn sinh viên có thể trang bị tốt
từ bây giờ hành trang cho bản thân, vừa
qua, thế hệ sinh viên G13 của Quỹ đã tổ
chức chương trình định hướng nghề nghiệp với sự tham gia tư vấn của các anh
chị cựu sinh viên Quỹ.
Chương trình tư vấn định hướng này được
kết hợp chung với chương trình sinh hoạt
định kỳ hàng tháng của G13. Tùy theo
tình hình đặc thù tại khu vực, các G sẽ
tổ chức bằng hình thức gặp mặt trực tiếp
như cộng đồng Hà Nội, hoặc hình thức
trực tuyến thông qua mạng xã hội như
cộng đồng Hồ Chí Minh.

Sau buổi tư vấn này, các anh chị cựu sinh
viên sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em
trong vai trò “mentor”. Còn G13 mong
muốn tiếp tục có những cơ hội được chia
sẻ và tâm sự như vậy, để các bạn phần
nào giải quyết được những vướng mắc,
khó khăn đang gặp phải, để tiếp tục tiến
lên, để chinh phục ước mơ và chiến thắng
chính bản thân mình.
- BBT
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10 sự kiện ấn tượng của Quỹ năm 2020

B. 10 Sự kiện ấn tượng của Quỹ năm 2020

1. Mức học bổng tăng lên 20 triệu đồng/năm học/sinh viên
Năm 2020 Ban điều hành Quỹ đã phê duyệt nâng mức học bổng lên 20 triệu đồng/sinh
viên/năm học. Đây là một bước tiến lớn, thể hiện sự quan tâm của Ban lãnh đạo Quỹ
đối với các em sinh viên trong tình hình học phí các trường tăng cao, đời sống khó khăn
hơn. Quỹ mong muốn hỗ trợ các em được đầy đủ hơn để các em yên tâm học tập.
2. Chúc mừng sinh nhật Quỹ (2007-2020)
13 năm qua, Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đã chắp cánh ước mơ cho hơn 1.000
sinh viên trên cả nước; trong số đó, hơn 700 em đã tốt nghiệp đại học, có công việc ổn
định và bước đầu thành công trong sự nghiệp, nhiều em đã giành được học bổng cho
các chương trình sau Đại học tại nước ngoài. Quỹ chào đón tuổi 14 với những bước
chuyển mình đặc biệt sắp tới.
3. Phản ứng linh hoạt và tích cực phòng chống dịch bệnh Covid-19
Vào đầu năm 2020, khi dịch Covid bùng phát tại Việt Nam, BĐH Quỹ đã chỉ đạo sinh
viên toàn quốc phản ứng kịp thời, chung tay với nhân dân cả nước phòng chống dịch
bệnh Covid-19.
Kết quả tính đến nay không có sinh viên Quỹ mắc hoặc thuộc các trường hợp nghi
nhiễm phải cách ly. Đồng thời, tất cả sinh viên Quỹ nghiêm túc thực hiện và chủ động
sống chung an toàn với dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
4. Fanpage Quỹ nhận dấu tích xanh
Tháng 3/2020, Fanpage Quỹ đã được Facebook xác minh, cấp dấu tích xanh xác nhận
là Fanpage duy nhất và chính thức của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin.
Sự kiện này là điểm nhấn để những ai quan tâm có thể căn cứ vào đó tìm hiểu các thông
tin về Quỹ trên mạng xã hội, tránh việc tiếp cận những tin tức sai lệch từ những nguồn
không chính thức, giúp lan tỏa hơn nữa những thông tin hữu ích của Quỹ đến cộng
đồng, tạo sự tin tưởng và uy tín khi tiếp cận với các nhà tài trợ.
5. Chuyển dịch và áp dụng mô hình quản lý sinh viên mới trên quy mô
toàn quốc
Trong tháng 4/2020, Ban Điều hành Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin (BĐH) đã tiến
hành áp dụng mô hình quản lý sinh viên mới trên quy mô toàn quốc.
Theo đó, thay vì phân chia 6 cộng đồng sinh viên trên cả nước thành các nhóm theo
địa bàn địa lý. Trong năm 2020, BĐH sẽ phân chia quản lý sinh viên theo các thế hệ
nhận học bổng (G), quản lý thống nhất theo chỉ đạo, kế hoạch khung hàng năm để các
cộng đồng sẽ chủ động triển khai thực hiện, báo cáo BĐH.
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6/ Quỹ thành lập các Đội - Nhóm để huy động sức mạnh tập thể

Năm 2020, BĐH Quỹ quyết định thành lập 03 Đội - Nhóm: 1- Biệt đội công nghệ (FITEC):
tập hợp các bạn trẻ học CNTT với mục tiêu số hóa các hoạt động Quỹ; 2- Biệt đội sức khỏe:
tập hợp các bạn sinh viên Y Dược với mục tiêu phổ biến kiến thức và nâng cao sức khỏe của
cộng đồng sinh viên; 3- Nhóm thiện nguyện “Kết nối yêu thương”: tập hợp các bạn sinh viên
Quỹ có tấm lòng nhân ái và đam mê các hoạt động thiện nguyện để thực hiện các dự án, các
hoạt động vì cộng đồng. Các Đội - Nhóm đã có những hoạt động ý nghĩa: phổ biến kiến thức
tiền điện tử (FITEC), khảo sát sức khỏe SV và hỗ trợ trong mùa dịch (biệt đội sức khỏe), tổ chức
chương trình “Ngày hội trung thu”, “Áo trắng ngời sáng tương lai” (Nhóm thiện nguyện)…
7/ Tri ân nhà tài trợ năm 2020
Đều đặn hàng tháng, BĐH Quỹ đăng tải danh sách và tri ân các nhà tài trợ đã luôn ủng hộ,
đồng hành với Quỹ. Số tiền ủng hộ có thể lớn hoặc nhỏ nhưng đều là tấm lòng nhân ái của
các mạnh thường quân dành cho Quỹ. Tính đến 31/12/2020, số tiền ủng hộ (từ các cá nhân)
là: 243.000.000 VNĐ. Chúng tôi trân trọng và luôn nỗ lực hoàn thành mục đích, sứ mệnh đã
đề ra.
8/ Hũ gạo sinh viên ấm áp tình người
Bắt nguồn từ hoạt động nhân văn, tương thân tương ái của Cộng đồng TSNT Cần Thơ quyên
góp ủng hộ “Mỗi ngày một bát cơm tặng bạn”, năm 2020 BĐH Quỹ đã chính thức phát động
chiến dịch “Hũ gạo sinh viên”. Đây là quỹ nội bộ do chính sinh viên/cựu sinh viên cả nước
đóng góp để giúp đỡ bạn mình thuộc diện đặc biệt khó khăn do tác động bởi dịch covid-19,
hạn ngập mặn các tỉnh Đồng và hạn hán miền Trung - Tây Nguyên. Tính đến 31/12/2020,
Hũ gạo sinh viên đã quyên góp được 76.790.000 VNĐ.
9/ WE’RE SHINING - Tự hào là thành viên gia đình Thắp Sáng Niềm Tin
Tiếp nối năm 2019, trong năm 2020, Ban Truyền thông gây quỹ tiếp tục giới thiệu những
gương mặt sáng giá, sinh viên tiêu biểu của Quỹ ra cộng đồng. Những gương mặt của năm
2020 là những sinh viên có thành tích tiêu biểu trong học tập, lao động và cống hiến, đã được
vinh danh tại các diễn đàn, được giới thiệu trước các cơ quan truyền thông, báo chí.
10/ Một miếng khi đói bằng một gói khi no
Mặc dù năm 2020 dần khép lại, có nhiều biến động về mọi mặt trong xã hội nhưng điểm sáng
nổi bật của Quỹ là sự tương thân tương ái, sẻ chia đùm bọc của sinh viên, cựu sinh viên với
sinh viên, sinh viên với những người yếu thế khác (bệnh nhân ung thư, trẻ em vùng sâu vùng
xa…) Thực sự, mặc dù Quỹ còn khó khăn, sinh viên Quỹ còn nghèo nhưng mới thấy trong gian
khổ tình yêu vẫn nở hoa, giá trị tình người vẫn được gieo giữa chính các thành viên trong gia
đình Thắp Sáng Niềm Tin.
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“Cô-vít” nhưng không cô đơn, Quỹ chuyển mình
để mạnh mẽ và hoàn thiện hơn
Dịch bệnh làm chấn động toàn cầu và
Việt Nam chịu thiệt hại nghiêm trọng
Đầu năm 2020, sự xuất hiện của
Virus SAR-CoV-2 gây nên dịch bệnh Covid-19 đã làm toàn cầu phải chấn động.
Cả thế giới bước vào cuộc chiến chống lại
một kẻ thù gần như vô hình. Trong nỗ lực
giảm thiểu sự bùng phát của dịch bệnh,
các quốc gia thực hiện lệnh giãn cách xã
hội, gây ra thiệt hại to lớn về con người,
kinh tế, xã hội .
Việt Nam có đường biên giới giáp Trung
Quốc rất dài, do đó, Chính phủ đã ngay
lập tức thực hiện công tác rà soát và
khống chế dịch bệnh hết sức khẩn trương,
với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Nhờ
sức mạnh tập thể, chúng ta đã có những
thành quả bước đầu: số ca nhiễm thấp và
tỉ lệ tử vong đều rất thấp so với thế giới, cơ
bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh,
cả đất nước bước vào thời kỳ phát triển
“bình thường mới”.

Trong thời kỳ cao điểm của dịch bệnh,
hậu quả để lại cho Việt Nam là hết sức
nặng nề :“tính đến tháng 9 năm 2020, cả
nước có 31,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên
bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19
bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ
giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm,
giảm thu nhập,… Trong đó, 68,9% người
bị giảm thu nhập (với mức giảm thu nhập
nhẹ), gần 40,0% phải giảm giờ làm/nghỉ
giãn việc/nghỉ luân phiên và khoảng
14,0% buộc phải tạm nghỉ hoặc tạm
ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh” …
Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin gặp
nhiều khó khăn và trong cái khó đã “ló
cái khôn”
Dưới tác động của dịch bệnh, Ban Điều
hành Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin
gánh chịu một áp lực rất lớn: Khó khăn
trong công tác xin tài trợ vì tình hình kinh
tế suy thoái, và các công ty đều hết sức
thận trọng trong kế hoạch kinh doanh
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cũng như các hoạt động
đầu tư kinh phí, trong
khi mức học học bổng đã
được Ban Điều hành nâng
lên đến 20 triệu/năm học/
sinh viên. Bên cạnh đó,
theo lệnh giãn cách xã
hội, các em sinh viên phải
học tập trực tuyến tại nhà,
không thể đi làm thêm để
trang trải cho cuộc sống,
gia đình các em cũng gặp
nhiều khó khăn do bố mẹ,
người thân bị mất việc do
tác động của dịch bệnh,
không có công việc ổn
định, chi tiêu của nhiều
gia đình lâm vào cảnh
khốn cùng.
Không đợi tình hình dịch
bệnh giảm đi, Ban Điều
hành Quỹ đã bắt tay vào
việc xây dựng và ổn định
lại bộ máy để hoạt động
hiệu quả trong mùa dịch,
và hàng loạt hoạt động hỗ

trợ sinh viên mùa dịch
được triển khai: Tháng
03/2020, Đội phản ứng
nhanh Toàn quốc được lập
ra nhanh chóng rà soát
tình hình sinh viên (sức
khỏe, đời sống, gia đình,…)
để nắm được nhanh nhất
và lên phương án hỗ trợ
kịp thời. Cũng do dịch
bệnh không thể gặp mặt
để sinh hoạt, nên trong
tháng 03, việc sinh hoạt
theo Quy chế mới được áp
dụng, các cộng đồng sinh
chuyển trạng thái từ sinh
hoạt trực tiếp sang trực
tuyến thông qua các phầm
mềm & mạng xã hội. Với
sự nhanh nhạy và quyết
tâm của BĐH, chỉ trong
một thời gian ngắn, các
em sinh viên đã bắt đầu
thích nghi và mô hình mới
cũng thể hiện sự hiệu quả
trong hoàn cảnh khắc nghiệt lúc bấy giờ.

Tháng 04/2020, BĐH ra
lời kêu gọi thành lập Quỹ
“Hũ gạo sinh viên” trên
toàn quốc. Đây là một
hoạt động hết sức ý nghĩa
và thiết thực chào mừng
sinh nhật Quỹ, cũng là
giúp đỡ lại cho các bạn
sinh viên gặp khó khăn
do dịch bệnh. “Lá lành
đùm lá rách”, lá rách ít
đùm lá rách nhiều, những
tấm lòng thơm thảo đã
sát cánh bên nhau, dù
khó khăn cũng ráng dành
dụm mỗi ngày một vài lon
gạo gửi đến bạn bè mình.
Qua một tháng triển khai,
chương trình đã vận động
được hơn 70 triệu đồng
tiền quyên góp từ tất cả
các nguồn, và cũng đã hỗ
trợ cho nhiều trường hợp
sinh viên ngặt nghèo bởi
tác động của dịch bệnh.
Không dừng lại ở đó, đứng
trước tình hình sinh viên
gặp khó khăn khi trang
trải học phí và sinh hoạt
phí, Quỹ đã trực tiếp soạn
công văn gửi đến tất cả
các trường Đại học có
sinh viên đang theo học
trên toàn quốc để xin được
miễn, giảm học phí cho
các em. Và may mắn làm
sao, rất nhiều em trong số
đó, đã được nhà trường
phản hồi là sẽ hỗ trợ và
giúp đỡ, bằng chính nguồn
lực cũng đang eo hẹp của
mình.
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Năm 2020 - Bước chuyển mình mạnh
mẽ, thích nghi để tồn tại và phát triển.
Có thể nói, năm 2020 là một năm đầy
rẫy những khó khăn và thách thức đối với
Quỹ, nhưng cũng là một năm mà phẩm
chất sinh viên Thắp Sáng Niềm Tin được
thể hiện rõ nét hơn cả: Yêu Thương - Đoàn
Kết - Chia sẻ - Kỷ luật
Những nụ cười, những sự sẻ chia, những
hũ gạo sinh viên cứu đói,… các em đang
không chỉ trao cho nhau những món quà,
mà còn trao cho nhau niềm tin và hi vọng
về một tương lai tươi sáng hơn & ấm áp
tình người giữa những con người cùng khổ
nhưng có những ước mơ to lớn và vĩ đại.

Năm 2020 cũng đánh dấu những bước
chuyển mạnh mẽ của Quỹ học bổng Thắp
Sáng Niềm Tin cả về chất và lượng thông
qua việc tuyển chọn kỹ lưỡng và gắt gao
hơn, giá trị học bổng cao hơn, việc đánh
giá sinh viên cũng có những tiêu chuẩn rõ
ràng và đòi hỏi nhiều hơn. Ban Điều hành
Quỹ hiểu rằng, để có những bông hoa
thơm và đẹp, thì người nông dân không
chỉ cần cù và chăm chỉ, còn phải biết lựa
chọn ra những hạt giống tốt để ươm mầm.
Và khi cái khó xuất hiện, những hạt giống
có cơ hội để chứng minh nghị lực sống
phi thường của mình, vì một vụ mùa bội
thu, vì Quỹ học bổng phát triển mạnh mẽ
và vươn xa hơn trong tương lai.
(Nguyễn Thanh Phong - Cán bộ chuyên trách Trưởng ban Truyền thông - Gây quỹ)
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Tết và tuổi 20

Không biết từ bao giờ cuốn lịch treo
tường đã mỏng đi thấy rõ, đếm đi đếm
lại chỉ còn chưa tới mười tờ. Tôi bần thần
đứng lặng hồi lâu vẫn không thể tin được
mình lại sắp già thêm một tuổi.
Thoắt cái, vậy là đã sắp đến Tết rồi!
Ngày qua ngày, giữa dòng đời tấp nập
con người ta cứ thế bị cuốn đi, bỏ lại phía
sau nhiều điều, quên lãng nhiều người và
nhiều thứ tình cảm theo đó cũng dần nhạt
phai. Không biết đã bao lâu rồi tôi không
còn cảm giác hào hứng mỗi khi Tết đến.
Nhìn đứa em 4 tuổi nhà cậu lăng xăng
quanh nhà hỏi mẹ nó bao giờ đến Tết,
nhớ lại mình ngày trước, bỗng chốc tôi
bật cười tự hỏi tại sao mình lại có thể vui
như thế chỉ vì mấy ngày ngắn ngủi mà
năm nào cũng đến? Vì được nghỉ học?
Vì được mẹ dẫn đi mua quần áo mới? Vì
được ba chở đi công viên? Hay vì được
nhận tiền mừng tuổi?

Có lẽ tất cả đều đúng, hoặc ngược lại. Phải
chăng chỉ đơn giản vì đó là Tết, chỉ nghe
tới thôi cũng đủ khiến tôi của ngày đó,
cũng như đám trẻ con bây giờ cảm thấy
sung sướng vô cùng? Tết không đơn giản
là thêm vào giữa “ngày” và “số” một từ
“mồng” , cũng không phức tạp đến mức
cần từ ngữ chuyên môn để miêu tả. Nó rất
đỗi bình dị mà vô cùng đặc biệt. Vô hình
hay hữu hình, chỉ cần để ý một chút ta có
thể dễ dàng nhận ra hương vị, màu sắc và
âm thanh của Tết.
Tết có màu gì? Màu của Tết là màu đỏ của
phong bao lì xì; là màu xanh của lá dong,
lá chuối gói bánh chưng, là màu chuối
non mới nhú, là màu bánh mứt trên đĩa,
là màu áo sặc sỡ của mọi người ánh lên
dưới trời nắng nhạt.
Tết có mùi gì? Mùi của Tết là mùi thơm
diu dịu của hoa; là mùi đất ẩm được hong
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khô trong nắng; là mùi dưa hành mẹ muối;
là thứ mùi tinh sạch của đất trời lúc sang
xuân.
Tết có vị gì? Vị của Tết là vị của hạt dưa,
hạt bí; là vị mứt gừng cay ấm giữa đất trời
se lạnh; là vị ngọt của gạo nếp; của đậu
xanh, vị mặn của thịt mỡ bánh chưng.
Tết có âm thanh gì? Âm thanh của Tết là
tiếng cười đùa của trẻ em; là tiếng chúc
tụng nhau của người lớn; là tiếng cắn hạt
dưa tanh tách vui tai; là tiếng pháo hoa nổ
ra giữa trời đêm giao thừa không ai quên
được.
Tết còn là sự mềm mại của lá non, chồi
biếc; cái mơn man âu yếm của gió và
nắng trên da thịt; là hơi ấm từ những cái
bắt tay chân tình; là cảm giác ấm áp và
bình yên lúc quây quần bên người thân,
bạn bè, cảm giác được che chở & gần gũi
biết bao.
Không ai cắt nghĩa được Tết là gì, nhưng
ai cũng có thể cảm nhận được nó bằng
tất cả các giác quan, chỉ cần ta chịu dừng
bước một chút, nhắm mắt lại và hít một
hơi thật sâu cho không khí căng tràn lồng
ngực, tạm thời gác bỏ những lo toan cuộc
sống sang một bên, kiên nhẫn chờ đợi
và mở rộng lòng mình. Dù là trẻ con hay
người lớn, niềm vui mỗi dịp Tết đến thật
ra chưa bap giờ biến mất. Mùa Xuân và
ngày Tết không hề thay đổi, chỉ là mỗi khi
lớn lên một chút, ta sẽ cảm nhận dưới 1
góc độ hoàn toàn khác và nhận ra những
điều ta chưa hề biết đến.

thoáng giữa màn mưa. Cái nụ hoa bé xíu
tinh khôi ấy thoáng chốc như bừng sáng
giữa không gian ảm đạm của những ngày
cuối đông, lãng lẽ nhắc ta một mùa xuân
nữa lại về.
Mùa xuân này, tôi sẽ bước qua tuổi 21,
chưa đủ trở thành người lớn những cũng
chẳng còn là 1 đứa trẻ. Năm qua có rất
nhiều chuyện xảy ra, vui có, buồn có, đủ
làm tôi nhận ra cuộc sống này thật ra rất
vốn khổng thể đoán trước được điều gì,
rằng thời gian ta được quây quần bên gia
đình đáng quý đến nhường nào. Tết năm
nay đối với tôi sẽ là cái Tết cuối cùng của
thời sinh viên. Giờ này sang năm có thể
tôi vẫn chưa thể trở về nhà mà đang đầu
bù tóc rối tại công ty nào đó với mớ báo
cáo cuối năm của mình, chẳng có thời
gian để nghĩ tới bánh chưng hay pháo
hoa. Bời vậy, tôi sẽ tận hưởng một cách
trọn vẹn nhất khoảng thời gian quý báu
này bên gia đình, cùng nhau nhìn lại một
năm 2020 thật nhiều khó khăn, thách
thức mà cũng không thiếu những cơ hội,
trải nhiệm mới.; cố gắng lưu giữ những
nụ cười của những người thân yêu để một
ngày nào đó, khi tôi không thể ở bên họ vì
lý do nào đó, tôi có thể mỉm cười mà nhớ
về những phút giây đầm ấm trong hạnh
phúc.

(Lê Kim Dung - ĐH Luật Hà Nội)

Ấp chén trà ấm giữa đôi bàn tay lạnh, tôi
lặng người ngồi ngắm mưa rơi, Đâu đó
ngoài khung cửa sổ phơn phớt một đốm
hồng e ấp nhô lên từ một cành đào thấp
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Chào xuân 2021 ngọt ngào của tôi
Chiều nay trong gió se lạnh
mùa đông, nhẹ nhàng rải
bước vòng quanh Tây hồ,
tôi thả hồn vào trong gió,
để gió cuốn đi bao muộn
phiền, gánh nặng. Lòng
nhẹ tênh, tôi nhớ tới hiện
tại. Chẳng mấy chốc Tết
lại đến gõ cửa từng nhà.
Tôi nhớ tới hiện tại, tôi nhớ
về những cái Tết đã qua,
trong lòng lại trở nên đầy
hoài niệm, đầy xúc cảm,
như mặt hồ Tây lâng gợn
sóng nước mà tưởng chừng
bình yên và phẳng lặng.
Lắng người nhớ lại những
phút giây này vào năm
ngoái, lúc ấy tôi còn là học
sinh. Năm lớp 12 là một
năm đầy sự thay đổi. Tôi
vừa phải chuẩn bị cho kì
thi tốt nghiệp THPT Quốc
gia, vừa phải chuẩn bị cho
những quyết định đánh
dấu bước ngoặt lớn đầu
tiên của cuộc đời. Ngày
ấy tôi lo lắng liệu năm sau
mình sẽ làm gì, học tiếp
hay dừng lại, nếu đi tiếp
thì học phí chi trả lấy đâu
vì gia cảnh khó khăn...
nhiều suy nghĩ, lo âu bộn
bề khiến không khí sum
vầy ấm cúng bên mọi
người trong mấy ngày nghỉ
Tết cũng mờ nhạt. Tôi nhớ
cảm giác không có ba mẹ
ở bên, không có người thấu

và sẻ chia những gánh
nặng đối với tôi như một
con quỷ vô hình đang ngày
ngày gặm nhấm giấc mơ
của tôi. Hóa ra năm qua
mình đã trải qua một cái
Tết trống trải và lạnh lẽo
đến thế! không có người
thấu hiểu và sẻ chia những
gánh nặng đối với tôi như
một con quỷ vô hình đang
ngày ngày gặm nhấm giấc
mơ của tôi. Hóa ra năm
qua mình đã trải qua một

Mặt trời lúc chiều tà đổ
nắng xuống mặt nước hồ
Tây. Ánh sáng sóng sánh
loang lổ, không quá chói
chang, nhưng đủ để sưởi
ấm và đủ để tôi nhớ lại
cảm giác vào ngày mình
biết đến Quỹ học bổng
“Thắp Sáng Niềm Tin”.
Cái ngày ấy ôi sao lại
hạnh phúc đến thế! Như
con đường tỏa nắng trong
rừng rậm âm u, một vòng
tròn xanh hi vọng tỏa sáng
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xóa đi bao lo âu, bao tuyệt vọng mà những
ngày ấy tôi phải trải qua. Thắp Sáng Niềm
Tin mang đến cho tôi hy vọng để vượt qua
kì thi THPT quốc gia, vượt qua tất cả mọi
lo lắng, mông lung, sợ hãi. Một cái Tết
nữa lại đến, lại mang nhiều ý nghĩa hơn
vì cuộc sống hiện tại cũng có nhiều đổi
thay, ý nghĩa hơn bởi giờ đây tôi có sự
đồng hành của TSNT, ngôi nhà tràn đầy
ấm áp, sự sẻ chia và yêu thương.

đang cố gắng từng ngày để cuộc sống tốt
đẹp hơn, để TSNT trở nên sáng hơn. Tôi
cũng
phải có trách nhiệm không chỉ riêng đối
với bản thân và gia đình, mà còn với rất
nhiều điều khác. Một năm mới lại đến
đánh dấu nhiều điều cần trưởng thành
hơn, cần thay đổi, nhiều hứa hẹn nhiều
mong muốn cần thực hiện để trở nên xứng
đáng và hạnh phúc hơn.

Bước những bước chân nhịp nhàng trên
con đường phẳng lặng, tôi nghĩ về những
dự định tương lai & kế hoạch hoạt động
của hiện tại. Lòng đầy say mê nhiệt huyết
của tuổi trẻ và một nguồn động lực to lớn
thúc đẩy phía sau. Ấy là bóng dáng cha
mẹ tảo tần, của người em gái bé nhỏ, tấm
lưng còng của ông của bà, và cả những nụ
cười tươi nở trên khóe môi của các bạn,
các anh chị trong Quỹ. Họ không cùng
huyết thống với tôi, nhưng họ có sự liên
kết gần gũi đến lạ thường. Tôi nghĩ đến
cần họ, mỗi người một số phận, ai cũng

Phố đã lên đèn, ngoài đường kia hối hả
người qua lại trở về với gia đình sau một
ngày làm việc mệt nhọc. Riêng nơi đây
tôi thấy bình yên, một cảm giác nhẹ tênh,
một niềm hạnh phúc dâng trào khó tả.
Chào xuân 2021 ngọt ngào của tôi!
(Đặng Thị Huệ - G14 Cộng đồng
Thắp Sáng Niềm Tin Hà Nội)
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Giải trí
Truyện cười
Năng khiếu

Nhắc khéo

Ông chồng công tác ở xa, mới về nghỉ

Tết đến, bố mẹ đi chúc Tết chỉ còn Tý

phép Tết. Bà vợ hớn hở khoe:

ở nhà.

- Thằng con đầu nhà mình có năng

Một lúc sau có khách tới nhà chúc Tết,

khiếu trở thành nhà giáo, ông ạ!

Tý ra đón khách:

- Sao bà lại đoán thế?

- Năm mới cháu chúc bác sức khỏe dồi

- Vì tôi thấy nó nói liến thoắng, từ ngữ

dào, vui vẻ quanh năm ạ!

phong phú, nó bày thằng út học rất dễ

- Cảm ơn cháu. Thế bố mẹ cháu có ở

hiểu

nhà không?

- Thế thì thằng út có năng khiếu gì?

- Dạ không ạ, bố mẹ cháu đi chúc Tết

- Nó thì có năng khiếu trở thành Nhà

rồi, chỉ còn cháu với con lợn đất này ở

Quảng Cáo!

nhà thôi ạ!

- Vì sao?

- BBT

- Tôi xem vở tập vẽ của nó, tôi thấy con
Kiến thì lớn như con Lợn, con Chuột thì
lớn giống con Voi!
- !?

19

Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin
Website: http://thapsangniemtin.vn

BẢN TIN CHUNG TAY THẮP SÁNG NIỀM TIN SỐ ĐẶC BIỆT NĂM 2020
BIÊN SOẠN VÀ THỰC HIỆN BỞI QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN

20

