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Lời giới thiệu

Bản tin điện tử CHUNG TAY 
THẮP SÁNG NIỀM TIN cập 
nhật thông tin hoạt động của 
Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm 
Tin và cộng đồng sinh viên Quỹ 
trên khắp mọi miền Tổ quốc. 

Bản tin mang sứ mệnh kết nối 
độc giả với Quỹ học bổng, là 
không gian 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.

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

Thông tin chi tiết về Quỹ học 
bổng, xin Quý vị độc giả vui 
lòng truy cập địa chỉ:
http://thapsangniemtin.vn
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A - Tin nhanh hoạt động Quỹ

Tối ngày 17/5/2017, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đã 
phối hợp cùng Nhạc trưởng Lê Phi Phi và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (VNSO) tổ 
chức thành công buổi hòa nhạc “Giai điệu Thắp Sáng Niềm Tin” (Hope Symphony) lần 
thứ 3 với những ca khúc Việt Nam đi cùng năm tháng và các bản nhạc quốc tế bất hủ.

Tham dự buổi hòa nhạc có ông Nguyễn Như Chinh – Vụ trưởng Vụ thi đua khen 
thưởng Bộ Công thương, ông Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Ban chấp hành Trung ương 
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cùng các lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt 
Nam, đại diện của các đơn vị tài trợ và Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin.

Chương trình năm nay có chủ đề “Giai điệu mùa hè”, được đạo diễn và chỉ huy bởi 
nhạc trưởng Lê Phi Phi, nguyên là chỉ huy thường trực Dàn nhạc Giao hưởng Quốc 
gia nước Cộng hòa Macedonia. Đặc biệt, toàn bộ số tiền bán vé sẽ được Quỹ học 
bổng Thắp Sáng Niềm Tin dùng để gây quỹ giúp đỡ các em học sinh, sinh viên nghèo 
hiếu học trên khắp cả nước.

QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 
CHƯƠNG TRÌNH HÒA NHẠC GIAI ĐIỆU THẮP SÁNG NIỀM TIN LẦN 3

17/05/2017

Nhạc trưởng Lê Phi Phi
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Cũng tại chương trình, để ghi nhận, biểu dương 
tinh thần và những nỗ lực vì cộng đồng của 
Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trong suốt 
10 năm qua, đại diện Bộ Công thương - Ông 
Nguyễn Như Chinh đã trao bằng khen của Bộ 
Công thương cho Quỹ vì những cống hiến và 
thành tích đã đạt được.

Với “Giai điệu Thắp Sáng Niềm Tin”, rất nhiều 
bản nhạc quốc tế bất hủ được nhạc trưởng Lê 
Phi Phi phối hợp giữa cổ điển và hiện đại, mang 
đến những cung bậc cảm xúc mới lạ và thư giãn 
như Blue tango, The Prayer, Waltz No.2, The 
Typewrite, Schindler’s List, The Godfather…

Chương trình năm nay còn có sự tham gia của 
hai nghệ sĩ nhạc nhẹ hàng đầu Việt Nam: Diva 
Thanh Lam và Divo Tùng Dương với những tác 
phẩm đi cùng năm tháng của các Nhạc sĩ gạo 
cội: Văn Cao, Hoàng Vân, Văn Phụng… được 
làm mới bởi nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng. Chương 

trình đã nhận được sự phản hồi tích cực từ khán 
thính giả. “Giai điệu Thắp Sáng Niềm Tin” không 
chỉ là một chương trình tri ân mà nó đã thực sự 
trở thành một chương trình nghệ thuật đẳng cấp 
và góp phần quan trọng đưa hình ảnh của Quỹ 
lan tỏa ra Cộng đồng.

Sau thành công của chương trình hòa nhạc “Giai 
điệu Thắp Sáng Niềm Tin” lần 1 (năm 2013) và 
lần 2 (năm 2014), chương trình năm nay được tổ 
chức nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ học 
bổng Thắp Sáng Niềm Tin. Buổi hòa nhạc là lời 
tri ân gửi tới những tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ, 
đồng hành cùng Quỹ, đồng thời kêu gọi Cộng 
đồng tiếp tục chung tay góp sức giúp đỡ các em 
học sinh, sinh viên nghèo hiếu học trên khắp cả 
nước có cơ hội đến trường, đến với giảng đường 
đại học.

BTT

Diva Thanh Lam Divo Tùng Dương
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“ĐI ĐỂ TRỞ VỀ” CÙNG CỰU SINH VIÊN THẮP SÁNG NIỀM TIN

6 - 7/05/2017
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Nằm trong chuỗi hoạt động 
hướng tới kỷ niệm 10 năm 
thành lập Quỹ học bổng Thắp 
Sáng Niềm Tin (21/5/2007 - 
21/5/2017), được sự đồng ý 
của Ban Điều hành, Cựu sinh 
viên Quỹ đã tổ chức thành công 
chương trình “ĐI ĐỂ TRỞ VỀ” 
vào ngày 6 – 7/5/2017 tại The 
Nature resort, TP Đà Nẵng.

Chương trình có sự tham 
gia của các thế hệ Lãnh đạo 
Quỹ, chú Nguyễn Tiến Dũng 
– Nguyên Phó Tổng Giám đốc 
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 
Chủ tịch đầu tiên của Quỹ; 
chú Nguyễn Xuân Sơn – Chủ 
tịch HĐQT PVTrans, Phó Chủ 
tịch HĐQL Quỹ; anh Ngô Ngọc 
Quang – Phó Tổng Giám đốc 
PVcomBank, Giám đốc Quỹ; 
anh Hồ Nghĩa Thứ - Chủ tịch 
Công đoàn PVcomBank, Ủy 
viên HĐQL Quỹ cùng các anh 
chị trong Ban Điều hành Quỹ, 
tình nguyện viên và hơn 100 
bạn cựu sinh viên – đại diện 
cho 6 thế hệ sinh viên Quỹ đã 
ra trường.

 

Đi để trở về đã thực sự hoàn 
thành sứ mệnh là cầu nối gắn 
kết các thế hệ cựu sinh viên 
trên cả nước; là bức tâm thư 
gửi đến các anh chị, cô chú 
– các Lãnh đạo Quỹ - những 
người đã luôn sát cánh và dõi 
theo từng bước đi của mỗi thế 
hệ sinh viên.

Phát biểu tại đêm gala chương 
trình, chú Nguyễn Tiến Dũng – 
Chủ tịch đầu tiên của Quỹ đã 
bày tỏ sự vui mừng khi chứng 
kiến sự trưởng thành của các 
bạn cựu sinh viên, và mong 
muốn các em sẽ trở thành 
những cánh tay đắc lực, tiếp 
sức cho sự phát triển của Quỹ 
trong tương lai.

Cũng trong khuôn khổ chương 
trình, đại diện các thế hệ cựu 
sinh viên đã lựa chọn và bầu 
ra Ban Liên lạc Cựu sinh viên; 
đồng thời đặt ra mục tiêu và 
phương hướng hoạt động của 
Hội Cựu sinh viên trong những 
năm tới. 

Các thành viên tham dự chương 
trình đã có những khoảng thời 
gian vui vẻ bên nhau với những 
trò chơi thú vị trong phần team 
building và những tiết mục văn 
nghệ đặc sắc và cháy hết mình 
trong đêm gala dinner.

Bên lề sự kiện, cựu sinh viên 
đã cùng nhau ghé thăm 1 số 

địa danh nổi tiếng tại Đà Nẵng 
và thăm Trại Trẻ Mồ Côi Chùa 
Quang Châu, Thôn Quang 
Châu, TP. Đà Nẵng để thấu 
hiểu và trao gửi yêu thương.

Chương trình offline của cựu 
sinh viên đã thành công tốt đẹp 
và ghi dấu ấn mạnh mẽ trong 
lòng mỗi người tham gia. “Trở 
thành thành viên của Thắp 
Sáng Niềm Tin là một niềm tự 
hào và trách nhiệm của mỗi 
chúng ta. Chúng ta cần sống 
cho xứng đáng với những gì 
mà Quỹ trao tặng và trong một 
tương lai không xa sẽ trở thành 
những cánh tay đắc lực đưa 
Quỹ ngày càng phát triển.” – 
Đinh Hữu Lai – Cựu sinh viên 
Quỹ chia sẻ.

BTT
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Với mục đích tạo điều kiện cho các thành viên 
của Quỹ chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc, kỷ niệm đối 
với gia đình Thắp Sáng Niềm Tin nhân dịp 10 năm 
thành lập (2007 – 2017), đồng thời giúp Ban Điều 
hành Quỹ hiểu tâm tư, nguyện vọng của các em 
từ đó hoàn thiện hơn trong công tác quản lý và hỗ 
trợ sinh viên, Ban Điều hành Quỹ đã phát động 
cuộc thi viết “Thắp Sáng Niềm Tin - 10 năm một 
chặng đường”.

Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của sinh viên trên cả nước. Các bài viết có chất 
lượng cao với hình thức thể hiện phong phú từ văn xuôi, thơ, tự truyện, vè… Mỗi bài viết là một câu 
chuyện riêng với những tâm tư tình cảm yêu thương đến Thắp Sáng Niềm Tin.  

Ban Giám khảo đã rất vất vả khi lựa chọn ra những bài viết xuất sắc để trao giải. Kết quả chung 
cuộc: 

01 Giải nhất: Hịch Thắp Sáng Niềm Tin – Tác giả: Bùi Văn Đạo – Cựu sinh viên Quỹ

02 Giải nhì: 
     - Mong Anh luôn an nhiên – Tác giả: Nguyễn Bích Trà – ĐH Luật TP HCM 
     - Thắp Sáng Niềm Tin như một bến bờ – Tác giả: Trần Thị Phượng – ĐH Văn hóa 

03 Giải ba:   

07 Giải khuyến khích:

01 Giải bình chọn của khán giả: 
     “Thắp Sáng Niềm Tin như một bến bờ” – Tác giả: Trần Thị Phượng – ĐH Văn hóa

- Thắp Sáng Niềm Tin, có đôi khi, em nghĩ – Tác giả: Vũ Thu Thủy – HV Báo chí & Tuyên truyền
- Đồ Đáng Ghét !!! – Tác giả: Mai Trọng Hùng - ĐH Thương Mại
- Tự truyện: Thắp Sáng Niềm Tin – Tác giả: Hoàng Bá Hùng – ĐH Y Dược Huế

- Nơi ấy tôi nhớ về - Tác giả: Lý Viết Trường – ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn
- Điều cho đi và nhận – Tác giả: Phan Thị Mỹ Linh – ĐH Sư phạm Đà Nẵng
- Người tôi yêu – Tác giả: Bùi Thị Nguyệt – ĐH Kinh tế Đà Nẵng
- Thư gửi cha – Tác giả: Phạm Thị Thi - HV Báo chí & Tuyên truyền
- Ban mai trong lành – Tác giả: Bùi Thanh Thùy - HV Báo chí & Tuyên truyền
- Thương lắm hai tiếng Gia đình – Tác giả: Nguyễn Ngọc Lương Thuần – ĐH Cần Thơ
- Chữ tình ở Thắp Sáng Niềm Tin – Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Hương – ĐH Kinh tế Luật TP 
HCM
- Thế hệ cây đàn – Tác giả: Lê Kim Dung – Cựu sinh viên ĐH Luật HN

Lê Kim Dung – Cựu SV

CUỘC THI VIẾT “THẮP SÁNG NIỀM TIN – 10 NĂM 1 CHẶNG ĐƯỜNG”

10 năm thành lập Quỹ
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CUỘC THI NHẢY “VŨ ĐIỆU THẮP SÁNG NIỀM TIN”

10 năm thành lập Quỹ

Vừa qua, Ban Quản trị website đã tổ chức cuộc 
thi “Vũ điệu Thắp Sáng Niềm Tin” với mong muốn 
tạo sân chơi cho Cộng đồng Thắp Sáng Niềm 
Tin trên cả nước, đồng thời góp phần quảng bá 
hình ảnh của Quỹ ra ngoài cộng đồng.
Sau 2 tháng triển khai, Cuộc thi nhảy “Vũ điệu 
Thắp Sáng Niềm Tin” đã nhận được 6 clip từ 06 
cộng đồng (Hà Nội - Huế - Đà Nẵng - Hồ Chí 
Minh - Vũng Tàu - Cần Thơ) và 01 clip của 1 
nhóm nhảy W.E.C.  Với những điệu nhảy chuyên 
nghiệp đáng yêu và sự tham gia nhiệt tình của 
các thành viên trong cộng đồng cả nước, “ Vũ 
điệu Thắp Sáng Niềm Tin “ đã thực sự trở thành 
một sân chơi để các cộng đồng có cơ hội thể 
hiện sự sáng tạo, đoàn kết, qua đó gắn kết các 
thành viên và tô điểm thêm cho vườn hoa của 
đại gia đình Thắp Sáng Niềm Tin.

Theo đánh giá chung, cuộc thi đã diễn ra thành 
công, mang lại nhiều hiệu quả truyền thông tích 
cực, được thể hiện cụ thể qua các con số:

    Lượng theo dõi các bài viết về cuộc thi trung 
bình đạt 1000 – 3000 views (trong khuôn khổ 
cuộc thi đã có 10 bài đăng). Đặc biệt, các lượt 
theo dõi của 1 số clip lên tới 7386 lượt quan tâm 
(tăng 160% so với lượt quan tâm chương trình 
“Dấu ấn 9+”).

    Tỷ lệ sinh viên tại các cộng đồng có clip dự 
thi cao đạt trung bình 80%. Trong đó, đặc biệt có 
cộng đồng Vũng Tàu đạt 95,45%, Cộng đồng Đà 
Nẵng đạt 95%.

Với 03 tiêu chí chấm điểm cơ bản:  Điệu nhảy 
thể hiện đúng chủ đề của chương trình và có ý 
nghĩa; Điệu nhảy có tính độc đáo, sáng tạo, có 
sự gắn kết khéo léo với thương hiệu Quỹ học 

bổng Thắp Sáng Niềm Tin; Clip được dàn dựng 
có kĩ thuật tốt về màu sắc, bố cục và tiêu chí phụ 
(sự nỗ lực của các cộng đồng) BGK đã quyết 
định trao: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 03 
giải khuyến khích, 01 giải phụ cho clip được yêu 
thích nhất.

Ngoài ra, trong khuôn khổ cuộc thi BĐH còn 
quyết định trao 01 phần quà cảm ơn và cổ vũ 
nhóm nhảy W.E.C tại Hà Nội đã tham gia ủng hộ 
chương trình.

Kết quả chung cuộc:

01 giải nhất: Cộng đồng TSNT Vũng Tàu với bài 
nhảy “Party”

01 giải nhì: Cộng đồng TSNT Đà Nẵng với bài 
nhảy “Tiến lên Việt Nam”

02 giải ba:
- Cộng đồng TSNT Hà Nội với bài nhảy “Một nhà”
- Cộng đồng TSNT HCM với bài nhảy “Lạc trôi”

02 giải khuyến khích:
- Cộng đồng TSNT Cần Thơ với bài nhảy “Don’t 
let me down”
- Cộng đồng TSNT Huế với bài nhảy “Tình yêu 
quay cuồng”

01 giải cống hiến: Nhóm nhảy W.E.C với bài 
nhảy “Một nhà”

01 giải bình chọn khán giả: Cộng đồng TSNT Hà 
Nội với bài nhảy “Một nhà”

Cuộc thi “Vũ điệu Thắp Sáng Niềm Tin” đã kết 
thúc thành công. Tuy còn một số nhược điểm 
cần khắc phục, nhưng vẫn có thể khẳng định, 
cuộc thi đã đem lại hiệu quả rõ rệt trong việc 
truyền thông về Quỹ ra cộng đồng, đặc biệt là 
gắn kết cộng đồng học sinh sinh viên, hầu hết 
đều đang sử dụng facebook.

Hy vọng, sự ủng hộ của sinh viên các cộng đồng 
cùng những kết quả nhất định đã đạt được từ 
sân chơi nội bộ này sẽ là cơ sở để BTC tiếp tục 
tổ chức thêm nhiều cuộc thi có ý nghĩa hơn nữa 
cho sinh viên Quỹ trong thời gian tới.

BBT
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RA MẮT WEBSITE CHIA SẺ

10 năm thành lập Quỹ

Tháng 5/2016 tại HCM, Ban Điều hành Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đã cho 
ra mắt website http://chiase.thapsangniemtin.vn/ với mong muốn sẻ chia những 
món quà, đồ dùng hay những kinh nghiệm của bản thân cho các thành viên trong 
đại gia đình Thắp Sáng Niềm Tin.

Sự ra đời của website đã giúp cho các bạn sinh viên tận dụng được đồ cũ và biết 
sẻ chia cho người khác. Từ khi ra đời, website đã mang đến cho các bạn những 
bộ quần áo mới, những cuốn sách hay. Điều tốt đẹp của món quà không phải là 
giá của nó bao nhiêu mà là ý nghĩa và cách thức mà nó mang đến cho mọi người.

Sau vài tháng tháng triển khai hoạt động, website đã không chỉ nhận được sự 
quan tâm của các bạn sinh viên mà còn nhận được sự hỗ trợ của các anh chị em 
trong PVCB Hồ Chí Minh. Rất nhiều món quà từ sách, tập, bộ quần áo, những 
cuốn lịch Tết đã được đến tay các bạn sinh viên. 

Để hành động sẻ chia được lan tỏa rộng hơn, để những món đồ cũ trở lên ý nghĩa, 
Ban Quản trị website rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người.

Cách thức ủng hộ:
Cách 1: Truy cập website http://chiase.thapsangniemtin.vn/ và đăng sản phẩm 
muốn cho tặng
Cách 2: Liên lạc với Ban Quản trị website: Ms Mai – SĐT: 01292.603.223

Trương Thị Huỳnh Mai
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B - Điểm tin hoạt động của
      cộng đồng sinh viên
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TƯ VẤN CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

10/03/2017

Vào ngày 10/3, cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin Hà Nội đã tổ chức thành công buổi 
giao lưu sinh hoạt quý I tại 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Buổi sinh hoạt có 
sự tham gia của anh Nghiêm Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuệ Đức, 
anh Nguyễn Ngọc Thành – Tổng Giám đốc Tập đoàn Tuệ Đức, chị Nguyễn Thị 
Thúy Vân – Phó Giám đốc TT Quỹ cùng các anh chị cựu sinh viên, và hơn 100 bạn 
sinh viên của Cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin Hà Nội.

Điểm đặc biệt của chương trình sinh hoạt lần này là sự ra đời của CLB Tư vấn Sức 
khỏe Thắp Sáng Niềm Tin. Câu lạc bộ sẽ là “Bác sĩ gia đình” – Nơi các thành viên 
Thắp Sáng Niềm Tin được tư vấn miễn phí các vấn đề về sức khỏe và nhận được 
những lời khuyên kịp thời để đảm bảo sức khỏe của bản thân.

Ngoài những phần cơ bản như các chương trình trước, chương trình lần này còn 
có sự tham gia của lãnh đạo Tập đoàn Tuệ Đức - Tập đoàn hoạt động trong lĩnh 
vực Đông y. Anh Nghiêm Minh Hoàng với cương vị là một bác sĩ đông y nhiều năm 
kinh nghiệm đã tư vấn sức khỏe cho sinh viên. Anh cũng đã đưa ra các lời khuyên 
bổ ích giúp sinh viên sống khỏe và có ích hơn. Đặc biệt, những câu chuyện của 
anh đã tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho các bạn muốn tự tìm cho mình một con 
đường mới trên hành trình chinh phục ước mơ của bản thân. 

Hoàng Thu Lành
HV Báo chí & Tuyên truyền
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CỘNG ĐỒNG THẮP SÁNG NIỀM TIN HUẾ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 
CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT – GIAO LƯU QUÝ I VÀ II/2017

19/03/2017
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Cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin Huế là một trong những Cộng đồng có sự sáng 
tạo trong các chương trình sinh hoạt – giao lưu, gắn kết các thành viên. Các 
chương trình luôn được đổi mới để tạo sự hứng khởi, thú vị cho các thành viên.

Chương trình sinh hoạt quý I/2017 được tổ chức vào ngày 19/3/2017 với những tiết 
mục văn nghệ đặc sắc tại đôi bờ sông Hương, cầu Tràng Tiền và màn đọ sức hấp 
dẫn giữa 2 đội bóng đến từ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin và PVcomBank Huế. 
Không trọng tài, không loa trống, không biểu ngữ nhưng các cầu thủ đã thi đấu vô 
cùng hăng say trong tiếng hò reo, cổ vũ của các cổ động viên. Kết thúc trận bóng, 
tất cả các anh chị em đã cùng nhau ăn tối, hát hò tại một quán ăn nhỏ hết sức đầm 
ấm và vui vẻ.

Khác với chương trình quý I, trong chương trình sinh hoạt quý II, Ban Công tác 
sinh viên Huế đã đưa mọi người đi cắm trại tại bãi biển Tân Cảnh Dương với sự 
tham gia của các anh chị tình nguyện viên đang làm việc tại PVcomBank Huế và 
toàn thể sinh viên cộng đồng Huế. Các bạn đã được hòa mình vào không gian 
của biển với những trò chơi team building thú vị, đòi hỏi sự đoàn kết và kỹ năng 
làm việc nhóm giữa các thành viên. Không chỉ có vậy, các bạn còn được trải qua 
buổi tối đầy cảm xúc với “vòng tròn cảm xúc” khi mọi người cùng quây quần bên 
nhau cùng lắng nghe những câu chuyện, tìm hiểu hoàn cảnh của các thành viên, 
để cảm thông và sẻ chia với nhau nhiều hơn.

Mỗi buổi sinh hoạt quý đều đọng lại trong lòng mỗi thành viên bao cảm xúc, kí ức 
đẹp và giúp các bạn nhận ra rằng luôn có một gia đình bên cạnh mình để cố gắng 
vươn lên, chạm tới ước mơ. 

BBT
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HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI NHỮNG CON NGƯỜI THẦM LẶNG CỦA 
SINH VIÊN CỘNG ĐỒNG ĐÀ NẴNG

10/03/2017

Với khát vọng, tinh thần của tuổi trẻ trong tháng thanh niên, cộng đồng Thắp Sáng 
Niềm Tin Đà Nẵng đã tổ chức thành công chương trình tình nguyện “Đêm trao yêu 
thương”  với những khoảnh khắc đầy cảm động và ý nghĩa vào ngày 7/3/2017.

Chương trình là món quà ý nghĩa trong dịp mùng 8 tháng 3 đến các cô lao công đã 
thu hút được sự quan tâm, tham gia của đông đảo các bạn sinh viên và các anh 
chị cựu sinh viên trong cộng đồng.

Bằng sự thấu hiểu, sinh viên cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin Đà Nẵng đã mang 
đến cho các cô lao công nhưng món quà nhỏ, là một bữa ăn nhẹ vào buổi đêm 
muộn, những dụng cụ thiết thực với công việc và một bông hồng với những lời 
chúc tốt đẹp nhất đến những con người thầm lặng trong đêm.

Bùi Thị Nguyệt
ĐH Kinh Tế Đà Nẵng
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Ta cùng các người sinh ra đã gặp khó khăn, lớn lên lại chịu nhiều cực khổ

Trông thấy:
Hàng xóm ăn cơm, cùng cá kho thịt luộc
Nhìn lại nhà mình, lúc củ sắn củ khoai
Bạn bè rảnh rang, thì đá banh đá bóng
Bản thân không học, thì bắt ốc mò cua

Ấy vậy mà!
12 năm phổ thông, lúc nào cũng giỏi

Bà con làng xóm, ai gặp cũng khen ngoan
Đi thi tài năng thì tỉnh nhì, huyện nhất
Về phần dòng họ được rạng rỡ tổ tiên

Nhưng ta vẫn lo!
Lấy tiền đâu mà đi thi đại học
Rồi ăn ở, nơi đô thị phồn hoa

Chỉ 4 năm, nhưng thấy quá bao la
Nhưng ta kệ, đến đâu hay đến đó

Thế rồi!
Ta một mình xách ba lô lên phố

Trong chuyên mục “Tâm sự - Giao lưu – Giải trí” số này, mời độc giả 
cùng đón đọc một số bài viết dự thi “Thắp Sáng Niềm Tin – 10 năm một 
chặng đường” của các thành viên trong gia đình Thắp Sáng Niềm Tin.

C - Tâm sự - giao lưu - giải trí

HỊCH THẮP SÁNG NIỀM TIN

10 năm thành lập Quỹ
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Đi tàu Thống Nhất đỗ ở chợ Đồng Xuân
Sáng thi xong, trưa ngủ tạm góc sân

Ấy thế mà đỗ chính quy học viện

Nay ta và các ngươi học đã xong
Học vị không cao, học hàm chẳng thấp

Không bác học giáo sư thì cũng cử nhân, thạc sĩ
Ra trường làm việc, không giám đốc kinh doanh thì cũng văn phòng máy lạnh

Đồng phục không comple cavat, cũng mặc zíp sơ mi
Lương ít thì thưởng nhiều

Đi công tác gần thì Audi, Lexus
Xa hơn thì Vietjet, E line

Thật khác nào!
Đem ước mơ mà biến thành hiện thực

Đang rơi xuống vực lại bám được cành cây
Vẫn biết các ngươi:

4-5 năm đại học, việc làm thêm không kể xiết
Từ gia sư, rửa bát đến nhặt rác phát tờ rơi…

Chân đi dép lê tìm việc khắp mọi nơi
Lo kiếm tiền trang trải phần học phí

Nhưng các ngươi chớ quên!
Nhận từ Thắp Sáng Niềm Tin mỗi học kỳ 5 triệu (*)

Rồi còn tháng quý sinh hoạt rèn kỹ năng
Câu lạc bộ tiếng anh, thuyết trình, hùng biện
Thi thoảng lại được đi thiện nguyện nơi xa

Các ngươi nghĩ xem!
Nước Việt Nam ta, có quỹ nào như thế?

Mười thế hệ, cả kinh tế, bách khoa
Nói một câu thật sự chẳng điêu ngoa

Gần nghìn đứa chị Nguyễn Vân nhớ hết

Các ngươi biết không?
Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa

Chỉ giận chưa có khả năng để đáp nghĩa đền ơn
Chỉ giận chưa thể làm gì hơn để Quỹ càng phát triển

Sắp tới đây:
Quỹ kỉ niệm 10 năm ngày thành lập

Tổ chức tại rì sọt hẳn hoi (**)
Đà Nẵng city, ở giữa hình con thoi

Bắc vào, Nam ra ôi trăm đường thuận lợi
Thế mà, nay các ngươi:

Ra trường rồi là biệt tăm biệt tích
Post bài trên face thì chỉ hiện đã xem

Tag vài trăm tên, mới được mấy comment
Rằng quan tâm nhưng còn đang suy nghĩ

Hổ thẹn thay!
Để Thảo Lê ngày đêm kêu gọi

Phía Bắc Jum Kim, Trần Thúy hỗ trợ đặt máy bay
Phía Nam Tường Vy, Thanh Liêm cũng tận tình săn sóc
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Miệt mài tìm link book vé rẻ ngày đêm
Nay ta đặt vai trò mình là Trưởng Ban liên lạc kêu gọi các ngươi:

Đà Lạt, Sapa hay Cát Bà, Phú Quốc
Nha Trang, Cần Giuộc gạt hết sang một bên

Việc đầu tiên hãy gọi điện nhắn tin
Rồi chuyển tiền, miền Trung thẳng tiến!

Được thế thì,
500 anh em sẽ quy về đông đủ

Trước là chuyện trò hàn huyên, sau là bàn kế hoạch cho thập niên kế tiếp
Các ngươi Anh, Trung, Nhật, Hàn đều biết

Giao tiếp với nước ngoài dễ như trở bàn tay
Maketting, Facebook Ads lại càng hay

Sao không vận động, giúp Quỹ mình quảng bá

Ta nghĩ:
Trước mắt hãy thông tin đến sếp anh sếp chị

Chủ tịch tập đoàn, tổng giám đốc công ty
Đầu tiên là FPT, rồi Vingroup sau đó là Microsoft, Rolls Royce

Rằng Quỹ chúng tôi đầy nhân văn, nhưng đang gặp khó khăn chồng chất
Xin Quý ngài hãy ủng hộ đầu tư

Hỡi ôi!
Ngần đấy anh em, hàng trăm nghìn quan hệ
Từng bước tạo lập rồi gắng phát triển thêm

5-7 năm sau hàng vạn người giúp đỡ
Lúc đó Quỹ muốn đóng cửa giải thể phỏng có được không???

Nay ta chọn lọc tinh hoa ba miền hợp thành một tuyển, gọi là Chiến lược
Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này theo lời ta dạy thì muôn đời Quỹ sẽ lớn 

mạnh như đợi mong
Nhược bằng không, trái lời ta dặn việc Quỹ tồn vong cũng không ai dám chắc

Vì:
Vina shin nổi nổi chìm chìm
Dầu khí thì lúc tăng lúc giảm

TPP ký xong rồi lại hoãn
Kinh tế thị trường ngày một cạnh tranh
Rồi còn vô vàn khó khăn không kể xiết

Mà các ngươi cứ điềm nhiên, không muốn chung tay, không lo phục dựng
Nếu vậy rồi đây không biết Quỹ chúng ta đi đâu về đâu nữa, ta cùng các ngươi 

há còn mặt mũi nào đứng trong đất trời này?

Cựu sinh viên là một phần không thể thiếu của Quỹ. Phải cùng chung tay hiến 
kế để Quỹ phát triển hơn, cho nên ta mới thảo hịch này xa gần nghiên cứu, trên 

dưới đều theo!

Ghi chú:
(*): 5 triệu đồng là mức học bổng tại thời điểm tác giả được nhận học bổng. Hiện 
nay, mức học bổng của Quỹ là 6 triệu đồng/1 học kỳ (12 triệu đồng/1năm học).
(**): Chương trình kỷ niệm hướng đến 10 năm thành lập Quỹ do Cựu sinh viên tổ 
chức tại Đà Nẵng vào 2 ngày 6-7/5/2017

Bùi Văn Đạo
Cựu sinh viên HV Tài chính
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THẮP SÁNG NIỀM TIN, CÓ ĐÔI KHI, EM NGHĨ…

10 năm thành lập Quỹ

Có đôi khi, trên đường đời trập 
trùng khó khăn, vất vả, em 
mong ước nhường nào một cái 
nắm tay, một bờ vai san sẻ, một 
lời thầm thì ân cần “Gắng lên 
em, những điều tốt đẹp nhất 
còn đang đợi ở phía trước”.

Có đôi khi, em khao khát tìm 
được một Người để yêu cả 
cuộc đời, được đi cùng Người 
từ những ngày sinh viên dù 
loay hoay làm thêm vẫn thiếu 
tiền ăn từng tháng đến mai này, 
khi đủ đầy hưởng thụ trái ngọt 
của khát khao.

Có đôi khi, trong thời điểm tăm 
tối và tủi cực nhất của cuộc 
đời, em chỉ muốn mình được 
chết đi.

Nhưng, em là một con thú 
hoang. Em khát sống một cuộc 
đời đáng sống. Em thứ tha cho 
lỗi lầm của người lớn. Em vịn 
vào bút vở trang sách, thứ khí 
giới duy nhất em tin chắc sẽ dẫn 
đến một tương lai xán lạn hơn. 
Em thách thức nghịch cảnh. Dù 
cõi đời hôn lên tâm hồn em bao 
nhiêu nỗi đau thương, em sẽ 
đáp lại bằng lời ca và tiếng hát.

Và rồi, Người đến, Người hiện 
thực hóa tất cả những ao ước 
thầm kín về sự chở che.

Người làm con bé gai góc 
ngày ấy khóc một trận tức 
tưởi như mưa. Bao nhiêu ẩn 
ức, bao nhiêu kỉ niệm buồn 
em đã cố chôn vùi để chẳng ai 
có thể làm em đau thêm nữa, 

Người xới lên. Giờ em đã hiểu, 
Người không muốn làm em tổn 
thương, Người chỉ muốn được 
hiểu em đến tận cùng, cùng 
em khóc, nhận ra em cũng yếu 
mềm, cũng xứng đáng được 
sống trong tình yêu, trong sự 
bao dung bảo bọc. Mà em ngày 
ấy cứ trách thầm.

Em đâu biết, khi em quay lưng 
lại, khi em nỗ lực, cuộc đời đã 
mang em đến bên Người, đã 
ưu ái em đến nhường nào.

Lần đầu tiên trong buổi khai 
giảng ở Đại học, em được thay 
mặt sinh viên khóa mới phát 
biểu. Em vui, em bồng bềnh 
kiêu hãnh, em ước có người 
thân em ở đó, cổ vũ em, tự hào 
về em. Nhưng không ai cả, em 
tủi một chút. Mãi sau này, khi 
xem lại những tấm hình của 
trường, em mới nhận ra chị 
Vân của em ở hàng ghế dưới. 
Hóa ra chị Vân và Người Thắp 
Sáng Niềm Tin, tất cả vẫn luôn 
luôn theo dõi em trong những 
dấu mốc trọng đại của cuộc 
đời, dù em có ý thức hay không 
về điều đó.

Giữa Hà Nội, em nhớ đến cháy 
lòng một bữa cơm ấm cúng 
cùng người thương em chân 
thật. Em mong một còn Người 
mang đến cho em cả một đại 

Viết cho hành trình Thắp Sáng Niềm Tin chạm đến bước chân thập kỉ…
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gia đình – đại gia đình Thắp 
Sáng Niềm Tin. Em chưa bao 
giờ cảm thấy xa lạ, lạc lõng 
trong mái nhà chung của bao 
nhiêu anh em không cùng cha 
cùng mẹ ở cùng khắp nước 
Việt Nam mình. Tất cả đều vượt 
thắng những cảnh sống khắc 
nghiệt, đều đã trải qua vất vả 
khốn khó nên cùng nhau cộng 
cảm, yêu thương và trân quý. 
Em là một thành viên của đại 
gia đình ấy, em đóng lên bìa số 
phận hai chữ “Biết Ơn”.

Em, kể cả khi là cô gái tỉnh lẻ 
của ba năm trước chập chững 
lên thành phố đến bây giờ đã 
đủ tự tin và bản lĩnh để chinh 
phục tất cả những gì mình 
mong muốn vẫn nguyên vẹn 
niềm KIÊU HÃNH được mãn 

nguyện sống trong tình yêu và 
nhỏ bé trong sự chở che của 
Người, cả về vật chất và tinh 
thần.  

Có đôi khi, em nghĩ: Em sinh ra 
từ Thắp Sáng Niềm Tin.

Em không cần gắng gượng, em 
không cần ra vẻ mạnh mẽ để 
không ai có thể cào xước trái 
tim mình. Dưới mái nhà này, 
trong vòng tay của anh chị, em 
chỉ cần là chính em với tấm 
lòng chân thật, mỏng manh, 
hồn nhiên và yếu đuối.

Từ Thắp Sáng Niềm Tin, em 
học được cách sống Biết ơn, 
mở lòng yêu thương với tha 
nhân như chính cách em được 
nhận từ Người.

Em dũng cảm sống, mạnh mẽ 
sống. Chứ không phải đơn độc 
sống. Em biết, có thể em cô 
đơn nhưng sẽ không bao giờ 
đơn độc. Đơn độc sao được khi 
bước chân em đi đến bao nhiêu 
vùng miền, người Thắp Sáng 
Niềm Tin đều ở đó, chào đón 
em, cưng chiều em như đứa 
em nhỏ bé bỏng của gia đình.

Em sinh ra từ Thắp Sáng Niềm 
Tin, em là người Thắp Sáng 
Niềm Tin – nghị lực và nhân ái.
Người Thắp Sáng Niềm Tin 
đã khổ đau, Người Thắp Sáng 
Niềm Tin có QUYỀN hạnh phúc.

Vũ Thu Thủy
HV Báo chí và Tuyên truyền
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D - Giải trí

Hai áo dài có dịp về thăm lại trường cũ.
AD1: Mày biết ko, cây phượng này gắn với tao bao 
nhiêu là kỉ niệm đấy!
AD2: Tao lại thấy nhớ cây ổi nhà ông Minh hơn
AD1: Chắc cũng có nhiều kỉ niệm lắm hả?
AD2: Không, nhưng nó ngọt và thơm lắm, lại ở ngay 
cạnh trường.

Giáo sư: Anh hãy cho biết nếu Sếchxpia còn sống 
đến nay thì liệu ông có được kính nể như trong thế kỉ 
XII không?
Sinh viên: Thưa thầy, theo em Sếchxpia sẽ được 
kính nể hơn, vì nếu ông sống đến nay thì ông đã 
hơn 400 tuổi. Chắc chắn sẽ được ghi vào danh sách 
Guinness vì tuổi thọ cao nhất ạ!

Mai: Sao mặt cậu thâm tím thế kia? Lại đánh nhau 
với ai rồi phải không?
Nam: Đánh nhau đâu, tớ với thằng Toàn chỉ “tranh 
luận” thôi.
Mai: Tranh luận gì mà khiếp thế?
Nam: Nó cố chấp lắm, tớ đã bảo 20/11 là ngày quốc 
tế thiếu nhi. Nó lại khăng khăng là ngày giải phóng 
thủ đô. Đã sai còn hay bảo thủ.

KỈ NIỆM

KHÔNG CẦN PHẢI ỦI

CÀNG ĐƯỢC KÍNH NỂ

Sưu tầm
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