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Chủ đề: Nắng yêu thương

Điều gì làm bạn bất chợt mỉm cười vào một chiều tan ca? Là công việc đã hoàn thành,
là bữa cơm tối nay bên người thân, là đôi người nắm tay đi trên phố hay chỉ là một
nhành cây trong ánh tà dương? Dù vì bất cứ lí do nào, thật lòng mong bạn luôn giữ trong
tim một “vạt nắng” để tin, để yêu và để cố gắng vì những điều tốt đẹp còn đang ở phía
trước. Mỗi ngày sẽ trở nên đáng sống hơn nếu chúng ta mở rộng trái tim yêu thương và
hy vọng.
Với tinh thần ấy, giữa những ngày hè rộn rã, Ban biên tập xin trân trọng gửi đến quý độc
giả bản tin Chung tay Thắp Sáng Niềm Tin - ấn phẩm Quý II/2021 để cùng cập nhật tin
tức hoạt động Quỹ trong thời gian vừa qua và tiếp thêm năng lượng cho một năm 2021
nhiều tin yêu.
Ban biên tập
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A. Điểm tin hoạt động quý II năm 2021

1. Cộng đồng TSNT Hà Nội tổ chức chương trình sinh hoạt quý I
Toạ đàm “7 thói quen để thành đạt”

Với mong muốn giúp các em sinh
viên có cơ hội tiếp cận và trau dồi kinh nghiệm quý báu, nâng cao tư duy & kỹ năng
mềm của bản thân, vào ngày 23/04/2021,
Ban Công tác sinh viên (BCTSV) & đại
diện hội Cựu sinh viên (CSV) cộng đồng
Hà Nội đã tổ chức thành công chương
trình sinh hoạt quý I năm 2021 với sự
tham gia đông đảo của các bạn sinh viên
cùng khách mời là các anh chị CSV hiện
đang làm việc tại AIA Exchange.
Với dàn khách mời thực lực, có năng lực
chuyên môn và giàu kinh nghiệm, cùng
với nội dung hết sức thiết thực, chương
trình là một cơ hội tuyệt vời để các bạn
sinh viên có những định hướng đúng đắn
trước khi hành động để trở thành những
con người “sống kiến tạo”, “làm việc hiệu
quả”và hướng tới “thành công cá nhân”
cũng như “ thành công tập thể”, áp dụng
ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Không chỉ có những phần chia sẻ hết sức
tâm huyết tới từ các anh chị khách mời,
chương trình còn chứng kiến nhiều câu
hỏi đáp, tranh luận thông minh và cầu thị
của các em sinh viên Quỹ hiện nay.
Một trong số những câu hỏi tiêu biểu của
chương trình, thể hiện đúng tâm tư của
nhiều bạn sinh viên Quỹ đã được em
Nguyễn Minh Trúc - G14 nêu ra: “Anh
chị có nghĩ rằng hoàn cảnh gia đình là
điều ảnh hưởng quan trọng nhất tới việc
quyết định sự thành công hay thất bại của
một người hay không? Sinh viên TSNT cần
có 1 thái độ như thế nào trong học tập và
cuộc sống khi phải đối mặt rất nhiều khó
khăn, thiệt thòi bởi hoàn cảnh gia đình
không tốt như nhiều người khác trong xã
hội?” Và đây cũng chính là thói quen số
1 mà các bạn sinh viên cần phải hướng
tới xây dựng cho bản thân - Thói quen
“Luôn chủ động”.
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Thông qua chương trình này, Ban Điều
hành Quỹ và BCTSV cộng đồng Hà Nội
cũng mong muốn đây sẽ là lá cờ đầu cho
phong trào “Cựu sinh viên quy tụ & hỗ trợ
hoạt động Quỹ”, cụ thể là chia sẻ những
giá trị mình có được sau những tháng năm
lập thân lập nghiệp ngoài cuộc sống, để
phong trào sinh viên - vốn là bản sắc của
Thắp Sáng Niềm Tin ngày một trở nên ấm
nóng và giàu giá trị cho các em.
Chị Trang Anna - Khách mời của chương
trình đã chia sẻ: “Chúng ta không thể
lựa chọn hoàn cảnh mình sinh ra nhưng
chúng ta có thể lựa chọn cách mình sống.
Cuộc sống này tích cực hay tiêu cực là do
bạn chọn, thái độ sống tích cực nó không
chỉ giúp bạn kiểm soát được cảm xúc mà
còn là bước đi đầu tiên của thành công.
Cuộc đời là những sự lựa chọn, và chính
các bạn, chứ không phải bất kỳ ai khác sẽ
quyết định 2 điều quan trọng nhất cuộc
đời của mỗi người: “Bạn là ai?” và “Bạn sẽ
đi cùng ai đến cuối đời?”

Song song với các thói quen phát triển
cá nhân, anh Đoàn Cừ - Cựu Trưởng ban
CTSV Hà Nội đã truyền tải rất nhiều kinh
nghiệm quý báu & tâm huyết về các thói
quen ảnh hưởng tới tập thể và các mối
quan hệ xung quanh như: Thói quen số
4 - “ Tư duy cùng thắng”, thói quen số 6
- “Đồng tâm hiệp lực”.

Để hoàn thành mục tiêu lớn: “Nâng cao
tầm vóc sinh viên Thắp Sáng Niềm Tin”,
cùng với các Anh Chị trong BĐH Quỹ,
BCTSV Hà Nội luôn làm việc không ngừng
nghỉ, liên tục nghiên cứu và sáng tạo, đề
xuất nhiều chương trình đào tạo kỹ năng
mềm cho sinh viên thông qua nhiều hình
thức; cùng với sự ủng hộ từ các bạn sinh
viên & anh chị CSV chung tay xây dựng
một cộng đồng TSNT mạnh mẽ và phát
triển.
(Lê Minh - Phó ban Truyền thông gây quỹ)
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2. Chương trình xét cấp học bổng năm 2021
Quá trình chấm hồ sơ
xét cấp học bổng năm 2021
đã diễn ra liên tục trong
suốt 2 tháng vừa qua, với
hơn 1000 bộ hồ sơ trên toàn
quốc được gửi về Quỹ, các
thành viên trong Hội đồng
phỏng vấn các miền thực sự
rất xúc động và khâm phục
các em, những cô cậu học
trò đầy nghị lực với muôn
vàn hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn.
Công tác xét cấp học bổng
năm nay được diễn ra theo
cách thức mới, nhằm đảm
bảo an toàn trong thời kì
dịch bệnh, cũng như phù
hợp với tình hình hiện tại.
Lần đầu tiên, toàn bộ buổi
phỏng vấn các em học sinh
được thực hiện bằng hình
thức Online. Tuy vậy, không
vì thế mà chất lượng của kì
xét cấp học bổng năm nay
giảm xuống. Kì xét cấp học
bổng vừa qua đã ghi nhận
sự nỗ lực rất lớn từ các anh
chị Ban Điều Hành, anh chị
Cựu sinh viên Quỹ, cho tới
các bạn hỗ trợ thuộc G13
cộng đồng TSNT Hà Nội.
Có những ngày cuối tuần,
hội đồng phỏng vấn phải
làm việc liên tục từ 8 giờ
sáng tới 10 giờ tối, dù cho
trong tuần mọi người đều có
công việc riêng của mình.
Mỗi buổi phỏng vấn đều

được lên kế hoạch một
cách cẩn thận, chỉn chu
và chuyên nghiệp, với mục
tiêu hỗ trợ tối đa cho các em
học sinh và đảm bảo diễn
ra một cách khách quan
nhất, nhằm chọn ra những
cá nhân xứng đáng.
Sau nhiều ngày làm việc
không ngừng nghỉ, Hội
đồng phỏng vấn đã lựa chọn
được 50 gương mặt xuất sắc
nhất tới từ mọi miền tổ quốc
để trao học bổng cho năm
học 2021-2022 tới đây, hứa
hẹn một thế hệ G15 kế tiếp
đầy tài năng và khát khao
vươn lên, góp phần nâng
cao tầm vóc của sinh viên
Thắp Sáng Niềm Tin trong
tương lai.
Tuy vậy, danh sách nhận
học bổng cuối cùng sẽ tiếp
tục thay đổi tuỳ thuộc vào
kết quả thi Đại học của các

em; có thể sẽ có 1 số bạn
phải nhường lại hành trình
cùng Thắp Sáng Niềm Tin
cho các bạn khác, hay
những trường hợp có kết
quả xuất sắc sẽ được trao cơ
hội trở lại.
Năm học sắp tới đây, Quỹ
học bổng sẽ đón nhận cột
mốc vô cùng đặc biệt - Kỉ
niệm 15 năm thành lập.
Trải qua một hành trình dài,
gia đình Thắp Sáng Niềm
Tin vẫn đang ngày một
lớn mạnh hơn, vững bước
trên con đường thực hiện
sứ mệnh của mình, để có
thêm nhiều học sinh, sinh
viên được giúp đỡ, làm cho
nơi đây thực sự trở thành
chỗ dựa vững chắc cho các
em nghèo hiếu học.
(Lê Minh
- Phó ban Truyền thông gây quỹ)
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3. Cuộc thi Xây dựng “Ý tưởng bảo vệ môi trường”
và chuỗi hoạt động chào mừng sinh nhật Quỹ
thông qua các ý tưởng, dự án của mình.
Ngoài ra, cuộc thi là một bước quan trọng
trong việc phát triển & nâng cao tầm vóc
sinh viên Thắp Sáng Niềm Tin, xây dựng
hình ảnh cộng đồng Quỹ gắn với các hoạt
động cộng đồng, cùng với đó tạo tiền đề
hướng tới các ý tưởng mới trong tương lai
như cuộc thi khởi nghiệp của Thắp Sáng
Niềm Tin....
Ngay từ khi được giới thiệu, cuộc thi đã
nhận được nhiều sự hưởng ứng và ủng hộ
từ cả trong và ngoài cộng đồng Thắp Sáng
Niềm Tin. Cuộc thi đã thu hút 14 đội thi vô
cùng xuất sắc trên cả nước cùng nhà tài trợ
vàng của chương trình - Công ty Cổ phần
Sơn Tinh (Sơn Tinh Environment).

Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi,
kết nối giữa các cụm, khu vực sinh viên
Thắp Sáng Niềm Tin trên cả nước; đồng
thời gắn kết các thành viên trong cộng
đồng, Ban Truyền thông gây quỹ toàn quốc
đã tổ chức một chuỗi các hoạt động chào
mừng vô cùng thú vị và hấp dẫn, bắt đầu
với cuộc thi Xây dựng “Ý tưởng bảo vệ môi
trường”.
Cuộc thi hướng tới vấn đề hết sức cần thiết
và thực tế xung quanh chúng ta - bảo vệ
môi trường trước sự ô nhiễm đáng mức
báo động hiện nay. Đây là cơ hội rất tốt
cho các bạn sinh viên có dịp thể hiện óc
sáng tạo, khai phá tiềm năng của bản thân
không chỉ để đạt giải thưởng mà còn đem
lại nhiều giá trị cho cộng đồng & xã hội
7
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Thông qua việc tài trợ cho cuộc thi lần này,
Sơn Tinh Environment mong muốn có thể
hợp tác cùng Quỹ học bổng Thắp Sáng
Niềm Tin tạo cơ hội phát triển cho những
ý tưởng sáng tạo, những “ước mơ lớn” trong
vấn đề bảo vệ môi trường - là một vấn đề
luôn được xã hội dành sự quan tâm đặc
biệt; cùng với đó là truyền tải thông điệp
rõ ràng và mạnh mẽ về việc chung tay xây
dựng môi trường sống xung quanh chúng
ta.
Trải qua hành trình gần một tháng tổ chức
và đêm chung kết vô cùng hấp dẫn, các
giải thưởng của cuộc thi đã chọn được chủ
nhân xứng đáng. Ngôi vị cao nhất thuộc về
đội SKY TEAM đến từ cộng đồng TSNT Đà
Nẵng với dự án: “Zero Waste cùng Thắp
Sáng Niềm Tin”. Đây là một dự án truyền
thông được đánh giá là khả năng lan toả
tới cộng đồng và mang giá trị rất lớn cho
xã hội, truyền tải đúng thông điệp của cuộc
thi: “Bảo vệ môi trường không nhất thiết
là những việc mang tầm vĩ mô mà đôi khi
chỉ cần bắt đầu từ ý thức của mỗi cá nhân
trong xã hội”.
Những cái tên ấn tượng khác lọt vào vòng
chung kết lần lượt cán đích với kết quả
như sau: Giải nhì thuộc về đội NGÔI NHÀ
XANH - với 1 ý tưởng rất sáng tạo và thú
vị: “Hệ thống trồng cây sạch 4T từ các vật
liệu tái chế đơn giản”. Đồng giải ba thuộc
về 2 đại diện của cộng đồng TSNT Hồ Chí
Minh là APP PLANET và ECO - PIECE cùng
một số giải thưởng phụ để khích lệ và nâng
cao tinh thần của các bạn sinh viên. Các
dự án sẽ được tiếp tục hoàn thiện & triển
khai trong phạm vi cộng đồng TSNT toàn
quốc và rộng hơn nữa.

hoạt động thi đua, chào mừng cũng diễn ra
sôi nổi qua hình thức trực tuyến, qua các
trang mạng xã hội trong cộng đồng Thắp
Sáng Niềm Tin như: giao lưu trực tuyến
giữa các thế hệ sinh viên, các cuộc thi
online... và đặc biệt là “Hành trình 15 ngày
về đích” - chương trình vận động ủng hộ
Quỹ của các anh chị cựu sinh viên với số
tiền thu về lên tới gần 140 triệu đồng. Qua
đó, sự tương tác giữa trong và ngoài Quỹ,
giữa các thế hệ sinh viên và Cựu sinh viên
Quỹ đều được tăng lên đáng kể, góp phần
xây dựng và gửi đi thông điệp tới xã hội về
hình ảnh Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm
Tin ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn
qua từng năm; tiếp tục vững bước trên con
đường thực hiện sứ mệnh cao cả của mình
là tìm kiếm và giúp đỡ các em sinh viên
hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
trên cả nước, giúp các em đủ tự tin, hành
trang bước vào đời thực hiện ước mơ chính
đáng của mình là học tập và cống hiến cho
đất nước.
(Lê Minh - Phó ban Truyền thông gây quỹ)

Song song với việc tổ chức cuộc thi Xây
dựng “Ý tưởng bảo vệ môi trường”, các
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4. Chương trình kỷ niệm 14 năm ngày thành lập
Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin (21/05/2007 - 21/05/2021)

Những ngày tháng 5 vừa qua, không
khí xã hội có phần ảm đạm hơn, với diễn
biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Tuy vậy, với Quỹ học bổng Thắp
Sáng Niềm Tin, đây lại là khoảng thời
gian rất đặc biệt: sự kiện quan trọng nhất
trong năm - Chào mừng sinh nhật lần thứ
14 của Quỹ (21/05/2007 - 21/05/2021).
Trong dịp quan trọng này, Lễ kỷ niệm 14
năm ngày thành lập Quỹ đã được tổ chức
tại 3 điểm cầu lớn trên cả nước. Do ảnh
hưởng của dịch covid-19 nên sự kiện lớn
nhất trong năm của Thắp Sáng Niềm Tin
tiếp tục được tổ chức với hình thức Online.
Tuy nhiên không vì vậy mà quy mô & số
lượng người tham dự buổi sinh nhật giảm
sút, vẫn đầy đủ nến, hoa và âm nhạc, hội
tụ các thành viên trong cộng đồng trong
nước và cả các anh chị cựu sinh viên ở
nước ngoài. Dù không được gặp mặt trực
tiếp, nhưng chúng ta đã cùng nhau ngồi
lại, chia sẻ và lắng nghe những lời tâm sự
hết sức chân thành của những người anh,
người chị từ thế hệ G1, G2, đến những em
út G14, có những người tuy chưa một lần
gặp mặt nhau nhưng vẫn thể hiện được

sự thân thiết, gần gũi mà chỉ khi ở cạnh
những người thân của mình mới có.
Đại diện cho Ban điều hành Quỹ, anh Ngô
Khánh Sơn - Phó Giám Đốc Quỹ, đã chia
sẻ: “Năm vừa qua, chúng ta đã làm được
rất nhiều điều kỳ diệu: Chúng ta đã dìu
nhau qua đại dịch Covid 19, cùng chung
tay giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn
trong dịch; Chúng ta đã thành lập Biệt đội
sức khỏe, làm nên Cẩm nang sức khỏe
và phổ biến cho toàn quốc; Chúng ta đã
thành lập một Fitec - biệt đội công nghệ;
Chúng ta có một Kết Nối Yêu Thương đi
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đầu trong các hoạt động thiện nguyện, thể
hiện sự yêu thương và đùm bọc của Quỹ
qua các hoạt động Hũ gạo cứu đói, Chỉ
vì bạn, Đà Nẵng ơi, Áo trắng ngời sáng
tương lai...; Chúng ta cũng đã kiện toàn cơ
cấu sinh viên và nhân sự trên toàn quốc...
Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về
những gì mà chúng ta đã làm được. Năm
2021, chúng ta có rất nhiều hoài bão,
khát khao, và chú tin rằng chúng ta sẽ làm
được nhiều điều tuyệt vời hơn nữa trong
2021...”
Chị Nguyễn Thị Thúy Vân - Phó Giám
Đốc Quỹ, cũng tâm sự: “Thắp Sáng Niềm
Tin là một gia đình, ở đây các anh chị sẵn
sàng chia sẻ, lắng nghe mọi điều các em
nói, nỗi buồn sẽ vơi đi, niềm vui sẽ ở lại
và nhân lên. Có những điều đổi thay chưa
hoàn hảo, còn khiếm khuyết, nhưng theo
thời gian, những mặt không tốt sẽ được
khắc phục, hoàn thiện… và sẽ chỉ còn lại
những điều tốt đẹp nhất...”

Niềm Tin, có rất nhiều sinh viên đã đạt
được thành công lớn, có địa vị cao trong
xã hội.
Một lần nữa, Quỹ học bổng Thắp Sáng
Niềm Tin xin được gửi đến Quý nhà tài
trợ, nhà hảo tâm, các bạn cựu sinh viên
cùng những người quan tâm, đồng hành
cùng Quỹ trong suốt thời gian vừa qua
lời cảm ơn chân thành nhất, lời chúc
sức khỏe, bình an và mong rằng sẽ tiếp
tục nhận được sự ủng hộ từ tất cả Quý
vị! Bước sang tuổi mới, chúc cho Quỹ của
chúng ta sẽ ngày càng phát triển để tiếp
tục chắp cánh cho các em sinh viên nghèo hiếu học trở thành những người sống
có lý tưởng và khát vọng cống hiến cho
cộng đồng, cho Tổ quốc hôm nay và mai
sau!
(Lê Minh - Phó ban Truyền thông gây quỹ)

“Mười bốn năm - Một chặng đường”,
Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đã
vượt qua bao nhiêu khó khăn, thử thách,
không ngừng trưởng thành lớn mạnh như
ngày hôm nay, trở thành ngôi nhà ấm áp
yêu thương, là điểm tựa vững chắc trong
lòng mỗi thành viên. Bước ra từ Thắp Sáng
10
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5. Biệt đội công nghệ Fitec tổ chức thành công chương trình:
“Trở thành tỷ phú thời đại 4.0, tại sao không?

Chuỗi chương trình “ƯỚC MƠ THỊNH VƯỢNG TRONG TẦM TAY” dưới sự tổ chức
của Biệt đội Công nghệ FITEC đã chính thức khởi động với chương trình: “TRỞ THÀNH
TỶ PHÚ THỜI ĐẠI 4.0. TẠI SAO KHÔNG?” được diễn ra vào lúc 20h, 26/06/2021.
Chương trình đã thu hút được sự quan tâm từ rất nhiều các bạn, các anh chị, đã và đang
là sinh viên Quỹ học bổng Thắp sáng Niềm tin với hơn 100 lượt đăng ký và hơn 80 lượt
tham gia chính thức. Trong suốt thời gian tham gia chương trình, mọi người đã được lắng
nghe và tiếp thu rất nhiều kinh nghiệm, kiến thức quý báu về tự chủ tài chính, giàu có
về tư duy cũng như cách quản lý tài chính cá nhân hiệu quả từ khách mời là Chú Ngô
Khánh Sơn - Phó Giám đốc Quỹ và các anh chị cựu sinh viên cũng như những kiến thức
về xu hướng công nghệ - Blockchain từ Biệt đội công nghệ FITEC.
Với những phần quà giá trị đến từ các khách mời, chương trình cũng đã ghi nhận sự
thảo luận rất sôi nổi từ phía người tham gia. Liên tục có những câu hỏi thú vị được gửi
về chương trình xoay quanh các chủ đề như: Những tỷ phú hiện nay và cuộc đời của
họ; Làm sao để thịnh vượng về tài chính? Giàu có, có thực sự đem lại hạnh phúc hay
không? Tự do tài chính là gì? Và quản lý tài chính cá nhân như thế nào để có thể tự do
tài chính trước 35 tuổi? V.v...
Là một trong những khách mời đặc biệt, Chú Ngô Khánh Sơn chia sẻ: “Điều chú luôn
trăn trở là làm sao cho sinh viên quỹ sớm thoát khỏi vòng luẩn quẩn cơm áo gạo tiền,
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sớm tự do tài chính. Mục đích chính của
chương trình này vẫn là muốn cho các
con, các em có một cái nhìn từ một người
đi trước, để các con đỡ tốn thời gian trong
việc định hình một bức tranh tổng quan
về tự do tài chính và lập kế hoạch ngay
từ bây giờ cũng như truyền cho các con
động lực để bắt đầu thay đổi, quyết tâm
thay đổi là được...”.
Chị Vũ Thu Thủy - cựu sinh viên G8 đã
có đôi lời về chương trình: “Chương trình
thực sự rất bổ ích, đặc biệt là với các bạn
sinh viên. Các trường Đại học hiện nay
hầu hết đều đào tạo ra những người làm
thuê, chứ không hề cung cấp bất cứ kiến
thức nào về tài chính, đầu tư hay tư duy
làm chủ cả...”.
Kết thúc chương trình, phần nào mọi người
cũng đã có được cái nhìn tổng quan cho
bản thân với những chia sẻ vô cùng quý
báu từ Mr. Chú. Và mọi người cũng đừng
quên là chúng ta vẫn còn có cơ hội được
hiểu rõ hơn, hiểu sâu hơn, có cái nhìn đa
chiều hơn và được thực hành các kiến

thức được phổ cập dưới sự chỉ dẫn trực
tiếp từ Mr. Chú trong các chương trình sắp
tới.
Với một sự khởi đầu vô cùng thành công,
chuỗi chương trình “ƯỚC MƠ THỊNH
VƯỢNG TRONG TẦM TAY” hứa hẹn sẽ
còn mang lại nhiều giá trị, nhiều sự thay
đổi lớn lao hơn thế nữa cho các bạn tham
gia nói riêng và toàn bộ sinh viên Quỹ
nói chung với hàng loạt các chương trình
đầy thú vị như: “Phổ biến về các cách
thức kiếm tiền trên Internet”, “Hội nghị
ý tưởng Khởi nghiệp sinh viên năm 2021”
Đây cũng là lời tri ân của Biệt đội Công
nghệ FITEC đến các anh chị cựu sinh
viên, các bạn sinh viên đã, đang và tiếp
tục quan tâm, đồng hành cùng FITEC
trong tương lai.
(Diệu Ái - Biệt đội công nghệ Fitec)
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B. Bàn tròn TSNT
Hành trình xét cấp học bổng năm thứ 15
“Chúng tôi kiên định với sứ mệnh
của mình là giúp đỡ các em sinh viên, học
sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thực
hiện ước mơ chính đáng của mình là học
tập và cống hiến”.
Đã 14 năm nay, những người sáng lập, các
nhà tài trợ, anh chị cựu sinh viên của Quỹ
học bổng Thắp Sáng Niềm Tin vẫn luôn
theo đuổi và cống hiến không ngừng vì
mục tiêu ấy. Cứ đến mùa tuyển sinh hàng
năm, trụ sở Quỹ lại nhộn nhịp hơn bao giờ
hết bởi hàng trăm bộ hồ sơ được gửi về từ
mọi miền đất nước. Cứ thế, các anh chị
trong Ban điều hành Quỹ (BĐH) lại tiếp
tục hành trình rong ruổi trên những con
đường gập ghềnh, đến thăm từng gia đình,
từng hoàn cảnh các em học sinh. Năm nay,
dịch bệnh kéo dài phức tạp nên hình như
các anh chị đã “thay đổi lộ trình” cũ bằng
một con đường khác, một con đường mới
mẻ thú vị nhưng cũng không hề ít những
khó khăn. Qua lời kể của chị Lê Kim Dung
- người phụ trách phỏng vấn khu vực phía
Bắc năm nay, chúng ta sẽ hiểu hơn về tình
cảm của các anh chị trong BĐH Quỹ cũng
như hành trình thắp sáng niềm tin vừa qua.

Do diễn biến phức tạp của tình hình dịch
bệnh, công tác xét cấp học bổng năm nay
chắc hẳn sẽ có nhiều sự thay đổi. Chị có
thể chia sẻ về những thay đổi đó cùng các
khó khăn gặp phải trong quá trình xét cấp
HB không?
“Năm 2021 Việt Nam tiếp tục phải đối
mặt với làn sóng lây nhiễm Covid thứ tư và
diễn biến ngày một phức tạp. Trước tình
hình đó, theo chỉ đạo của BĐH công tác
cấp xét học bổng năm nay sẽ được thay
đổi theo hướng Phỏng vấn trực tuyến thay
vì xác minh thực địa và phỏng vấn qua
điện thoại/gặp mặt trực tiếp như mọi năm.
Do đây là lần đầu tiên áp dụng hình thức
phỏng vấn trực tuyến nên anh chị em tham
gia không tránh khỏi những bỡ ngỡ và khó
khăn.
Khó khăn lớn nhất của năm nay có lẽ là
việc kết nối, đảm bảo liên lạc với các em
học sinh. Khác với mọi năm, khâu phỏng
vấn năm nay yêu cầu 100% phải có kết
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nối qua các thiết bị điện tử (google meet,
zoom...) để có thể gặp các em trực quan
hơn, xác minh thực tế hoàn cảnh của các
em. Các em học sinh tham gia vòng này
phần lớn có hoàn cảnh khó khăn ở những
tỉnh vùng núi cao, việc tiếp cận thông tin
hạn chế. Bởi vậy, việc hẹn lịch và kết nối
với các em, sắp xếp các giám khảo cũng
bằng hình thức online quả thật là trở ngại
lớn. Thời gian phỏng vấn mỗi em khoảng
một giờ đồng hồ, để hoàn thành gặp mặt
29 em trong hai ngày cuối tuần quả không
dễ chút nào. Năm nay, để phỏng vấn một
học sinh ở Cao Bằng, hội đồng phỏng vấn
bốn người: một bạn cựu sinh viên từ Bắc
Ninh - tâm dịch đang thực hiện cách ly tại
chỗ; một cựu sinh viên tại Nam Định, một
bạn thư ký ở Vĩnh Phúc, một bạn kỹ thuật
hỗ trợ ở Hà Nội... Đang phỏng vấn có em
sinh viên bị ngắt kết nối do mạng yếu, vậy
là cũng gián đoạn một lúc. Hihi, vậy là lại
chờ chút và kết nối lại nhé.
Bên cạnh khó khăn về việc đảm bảo thông
tin, thì tiến độ gấp, đảm bảo tuyển chọn
đúng (đúng sinh viên, đúng hoàn cảnh) và
đủ (đủ phẩm chất mà sinh viên Quỹ đang
cần: có định hướng, có ý chí, niềm tin, là
người tốt) cũng là thách thức lớn với Hội
đồng phỏng vấn năm nay.“
Theo thống kê, số hồ sơ gửi về Ban điều
hành Quỹ rất lớn. Là người phụ trách
phỏng vấn ở khu vực phía Bắc, chị thấy
tình hình của các ứng cử viên năm nay
như thế nào?
“Vượt qua hơn 400 hồ sơ, có 36 thí sinh
miền Bắc tham gia vào vòng phỏng vấn
trực tuyến. Ứng viên năm nay đều là các
em có thành tích học tập khá, giỏi, đạt
nhiều danh hiệu cấp tỉnh, cấp quốc gia.
Hầu hết các em tập trung ở các tỉnh miền
núi cao như Cao Bằng (8 em), Điện Biên

(3 em), Bắc Kạn (2 em)... Hoàn cảnh các
em đều khó khăn, đa phần là học sinh nội
trú tại các trường vùng cao Việt Bắc hoặc
nội trú tỉnh. Mặc dù điều kiện tiếp cận
thông tin còn hạn chế nhưng các em đều
chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho đợt phỏng vấn
này, một số bạn còn rất chỉn chu từ trang
phục, tác phong và đường truyền kết nối
tại văn phòng đoàn trường hoặc phòng chờ
tại khu vực Ban Giám hiệu.”
Trong quá trình tiến hành xét cấp học
bổng, trường hợp của bạn sinh viên nào
khiến chị thấy ấn tượng sâu sắc?
“Thảo là học sinh trường PTDT nội trú vùng
cao Việt Bắc. Bố Thảo mất sớm, một mình
mẹ nuôi 3 chị em ăn học. Chị gái Thảo vừa
lấy chồng và có em bé nên không giúp đỡ
được nhiều. Thảo có một em gái sinh đôi
học cấp 3 tại trường huyện. Nếu cả hai tiếp
tục đi học trong điều kiện gia đình như vậy
quả thật nghĩ thôi đã cả câu chuyện dài.
Thực ra, đây là hoàn cảnh không quá nổi
bật so với 35 câu chuyện khác tại vòng
phỏng vấn năm nay, nhưng khi em nói về
ước mơ, định hướng tương lai, cũng như
lựa chọn giữa việc bản thân hay em gái
đi học đã khiến HĐPV ấn tượng đến thế.
Thảo kiên định, nghị lực, thương mẹ. Thảo
thương em và hiểu chuyện. Thảo có định
hướng và biết mình cần gì. Hết lớp 12,
Thảo sẽ đi học tiếp còn em gái sẽ nghỉ học
đi làm nuôi chị, nuôi mẹ. Tuy buồn một
chút nhưng trong mắt em vẫn sáng lên tình
yêu, niềm hy vọng tương lai khiến anh chị
thực sự đồng cảm. Thảo nói mình sẽ phải
cố gấp hai, gấp ba vì em đi học không chỉ
cho bản thân mà còn gánh cả thanh xuân
và ước mơ của em gái trên vai. 7-8/7 này
em thi, tự dưng nhớ đến Thảo và mong cho
Thảo sớm đỗ Đại học. Hẹn gặp em ở Hà
Nội trong ngôi nhà Thắp Sáng Niềm Tin.”
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Chị hãy nhắn nhủ đôi lời tới các hạt giống
thế hệ G15 của Quỹ học bổng Thắp Sáng
Niềm Tin sắp tới!

Đợt xét cấp học bổng lần này đã kết thúc
với việc chọn ra 50 bạn học sinh xuất sắc
trên cả nước, chị có thấy tiếc nuối hay có
điều gì chưa trọn vẹn không? Kỳ vọng của
chị về các đợt xét cấp học bổng tới?
“Chị ra trường bảy năm và cũng may mắn
được đồng hành cùng Quỹ bảy mùa xét
cấp học bổng. So với mọi năm, cảm giác
xác minh qua video call năm nay mới lạ
và cũng bỡ ngỡ lắm. Tiếc nuối thì không, vì
cả team đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng nếu
để rút kinh nghiệm cho sang năm thì chị
nghĩ nên bố trí học sinh tại các tỉnh phỏng
vấn một hôm để có tương quan đánh giá,
phân chia ca phỏng vấn để tránh việc ca
sau có thể bị trễ hơn và thiết bị kết nối nên
được chuẩn bị kỹ hơn (ví dụ: mặc định là
phần mềm họp trực tuyến như zoom, google meet để đường truyền đảm bảo... nhưng
điều đó cũng tùy thuộc vào công nghệ nữa),
mình hy vọng em nhỉ.
Thách thức nhưng cũng chính là cơ hội.
Phỏng vấn trực tuyến này cũng đỡ tốn
nhiều chi phí đi lại. Tuy nhiên, trong đợt
xét cấp học bổng tới nếu Quỹ vẫn giữ hình
thức xác minh thực địa và chuyển hẳn vòng
phỏng vấn qua video call thay vì trực tiếp/
qua điện thoại bàn sẽ tuyệt hơn đó. Việc
mắt thấy, tai nghe và đối chiếu thông tin
với hoàn cảnh thực tế sẽ giúp cách đánh
giá được khách quan, chính xác hơn.”

“G15 là một thế hệ may mắn. Các bạn là
những hạt giống tương lai của Quỹ và là
minh chứng rõ nét cho hành trình thắp lửa,
thắp sáng niềm tin của Quỹ suốt 15 năm
qua. Chị mong các bạn G15 nói riêng, các
bạn sinh viên Quỹ nói chung hãy luôn chủ
động hoàn thiện bản thân, rèn luyện sức
khỏe, củng cố kiến thức, không ngại học
hỏi và làm chủ chính mình. Các em hãy
giữ vững niềm tin, bình tĩnh và đừng ngại
gian khó, bởi gian khó hôm nay hoàn toàn
có thể là tương lai tươi sáng ngày mai.
Chúc các em mạnh khỏe, nhiều thành
công. Chúc mạnh thường quân, anh chị
HĐQL, BĐH Quỹ đã luôn đồng hành,
phát triển Quỹ để tiếp tục ươm mầm cho
những ước mơ chính đáng - ước mơ được
cắp sách tới trường của bao thế hệ cô cậu
học trò.”
Qua lời kể và những câu chuyện của chị Lê
Kim Dung, chúng ta thấy được tình hình
đợt xét cấp học bổng năm nay một cách
trực quan và toàn diện. Thay mặt cho đại
gia đình Thắp Sáng Niềm Tin em muốn
gửi tới chị và “ekip hỗ trợ” hết sức nhiệt
tình, trách nhiệm đã hoàn thành xuất sắc
đợt phỏng vấn trực tuyến vừa qua. Thực
sự cảm ơn chị bởi sự giúp đỡ và sát cánh
thầm lặng của chị dành cho chúng em
trong những năm vừa qua. Chúc chị nhiều
sức khỏe và công việc thuận lợi để tiếp tục
nâng đỡ chúng em trong chặng đường sắp
tới!
(Nguyễn Thị Thanh Trâm
G13 cộng đồng TSNT Hà Nội)
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Tháng 5 để dành

Này, mái phố đã nhuộm nắng vàng.
Nắng lên cũng là khi các bạn sinh viên
chúng tôi xốn xang chuẩn bị kết thúc kỳ
học để tận hưởng kỳ nghỉ hè với đầy ắp
niềm vui riêng. Tôi cũng vậy, từ bé, tôi
đặc biệt thích mùa hè.
Tại sao vậy?
Có lẽ vì mùa hè - hay nói đúng hơn là “ý
nghĩa tượng trưng về mùa hè” khiến cho
tôi nhớ lại những ngày còn đi học, những
dịp được nghỉ ngơi bên gia đình, những
niềm vui giản đơn thời thơ ấu. Mùa hè vì
thế cũng cho tôi thêm năng lượng và động
lực để làm những điều mà trong năm tôi
chưa chắc đã quyết tâm làm.
Mùa hè của những que kem lạnh buốt tan
chảy trong miệng, của những dòng cát
đan vào kẽ chân theo đợt sóng biển, của
những tối nhìn ra cửa sổ trăng sao, đón làn
gió hiếm hoi phả vào da mặt mát rượi…
Nhưng quan trọng hơn, mùa hè khép lại
một năm học cũ đầy vất vả và mở ra năm
học mới hứa hẹn hơn.

Tuy không phải mùa hè nào cũng tốt đẹp
như thế, như mùa hè chú mèo tôi nuôi
mắc bệnh nặng qua đời, hay mùa hè tôi
tuyệt vọng khi nghe tin trượt học bổng
cho năm học tới… Nhưng dù ở trong bất
kỳ hoàn cảnh nào, tôi luôn cố gắng sống
tích cực và mạnh mẽ, để mùa hè giữ được
phần nào vẻ tươi mới, xanh mát, và đầy
hứa hẹn như ký ức trong trẻo của tôi thời
thơ bé.
Điều gì đã làm nên những phiên bản
tuyệt vời kia?
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Câu trả lời mà tôi nhận
được là: “Be yourself” “Hãy cứ là chính mình”.
Làm tất cả mọi thứ mà
bạn thích, bạn muốn và
bạn cho là hữu ích với
bản thân. Sẽ chẳng ai có
quyền phán xét nếu trước
đây bạn chỉ mặc quần bò
áo thun mà hôm nay lại
mặc váy, sẽ chẳng ai có
quyền phán xét nếu trước
đây bạn có mặt trong mọi
cuộc thi viết lách mà

giờ lại bỏ hết để ngồi trước
màn hình máy tính với
khóa học online về kinh
tế vi mô trên coursera.
Không ai có quyền định
danh chúng mình, nên là
hãy cứ thử đi và nỗ lực hết
sức với điều mình đã chọn
lựa. Không có sự cố gắng
nào là vô ích. Nếu muốn
kinh doanh thì khả năng
giao tiếp và viết lách nhờ
việc từng học truyền thông
cũng rất tốt và điều ngược
lại cũng đúng.

Dù rằng tôi vẫn đang chật
vật trên hành trình của
mình, tôi vẫn nỗ lực hết
mình. Dù không trở thành
một “ai đó”, tôi vẫn sẽ trở
nên tốt hơn ở một phương
diện nhất định. Tôi sẽ luôn
tin như thế và tôi mong
bạn cũng sẽ như vậy. Hãy
tỏa sáng rực rỡ như nắng
hè bạn nhé!
Love myself!
(Nguyễn Thị Hoa
G14 cộng đồng TSNT Hà Nội)
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Nắng yêu thương
Mùa hè, mùa nắng, mùa
của phượng vĩ, mùa của
chia ly trong nuối tiếc.
Chúng ta đã, đang và sẽ đi
qua tháng hè yêu dấu một
thời. Có ai mà không lớn
dần theo năm tháng, có ai
hiểu được yêu thương trọn
vẹn là khiến người ta phải
xuyến xao, khắc ghi nhớ
mãi một thời.
Ta gặp nhau vào đầu mùa
hạ. Ngày xứ Huế nắng đỏ
chang chang. Thời gian
thấm thoát thoi đưa, thế là
một mùa hè nữa lại về với
Huế thương. Nhưng Huế
của năm nay sẽ tạm biệt
anh Thanh Phong với vai
trò đại diện cho BĐH Quỹ
phụ trách Cộng đồng Huế
bởi anh sẽ nhận 1 nhiệm
vụ khác trong thời gian tới.
Cộng đồng Huế được làm
việc dưới sự dìu dắt của
anh là sự may mắn. Anh
Nguyễn Thanh Phong đã
đồng hành cùng Quỹ học
bổng với nhiều vai trò, từ
là sinh viên của Quỹ cho
đến thời gian ra trường
trở thành cựu sinh viên
Quỹ và làm việc cho Quỹ.
Trong suốt những năm gắn
bó ấy, anh đã có những
đóng góp tích cực cho sự
phát triển của đại gia đình
Thắp Sáng Niềm Tin. Anh

thường hay bảo anh đến
với Thắp Sáng Niềm Tin và
đặc biệt là đến với Huế là
nhờ cái duyên. Chúng tôi
hiểu ra rằng cái duyên ấy
lại bắt đầu từ tấm lòng yêu
thương vô hạn. Bằng sự
đồng cảm, Anh luôn mong
muốn có thể giúp đỡ các
em tân sinh viên có hoàn
cảnh khó khăn, anh không
ngờ mình lại may mắn có
thể thực hiện được những
mong muốn đó. Tin rằng,
khi nhận nhiệm vụ trên
cương vị mới, anh đã luôn
trăn trở làm sao để giúp đỡ
chúng em làm quen với cơ
cấu mới. Những ngày bắt
đầu với cơ cấu mới thật sự
có nhiều khó khăn, chúng
em đã rất bỡ ngỡ. Nhờ có
anh chỉ dạy từng li từng tí,
từ cách quản lí đến các kĩ
năng tin học.

Với kinh nghiệm và sự
tận tình của anh, các bạn
ngày hôm nay đã trưởng
thành hơn rất nhiều, hoàn
thiện những kiến thức và
kỹ năng cần thiết cho công
việc sau khi ra trường. Với
cương vị là một người anh
lớn trong gia đình, anh
luôn tận tâm trong mọi
hoạt động, quan tâm đến
mọi người. Anh vẫn thường
hay thổ lộ lòng biết ơn của
mình đối với các bạn sinh
viên, vì những hoàn cảnh
và nghị lực của các bạn đã
làm cho anh và rất nhiều
người càng thêm trân trọng
những gì mình đang có và
có thêm động lực để làm
việc và cống hiến. Anh
còn động viên các bạn
sinh viên hãy tiếp tục cố
gắng và giữ niềm tin vào
những ước mơ của mình.
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Chúng ta đang có một Quỹ học bổng, một ngôi nhà và một cộng đồng luôn bên cạnh
và đồng hành trên những hành trình Thắp Sáng Niềm Tin.
Ngày hôm nay có thể trở thành một ngày đầy sinh lực với bạn và với người khác. Nếu
bạn bỏ thời gian và trao cho ai đó nụ cười để thốt lên một lời tử tế, để chìa tay ra cho
người cần giúp đỡ, để viết một lời cảm ơn, để cho đi một lời khuyến khích với người
đang cố gắng vượt qua rắc rối, để chia sẻ một phần tài sản vật chất và cả tinh thần với
những người xung quanh bạn…Đó chính là ngày hạnh phúc…!
Niềm hạnh phúc của chúng tôi chính là cùng anh Nguyễn Thanh Phong - Đại diện
BĐH Quỹ tại khu vực Huế chung tay mang tia nắng sưởi ấm cho các hoạt động từ thiện,
đồng hành cùng các chương trình online tổ chức lại cộng đồng xuyên đêm, là cả những
lời ca, tiếng hát chia sẻ biết bao kỉ niệm vui buồn.
Một bông hoa không thể nở nếu không có ánh nắng và con người không thể sống nếu
thiếu tình yêu. Chúng tôi và anh Phong đều đến, gắn bó với Quỹ bởi tình yêu dành cho
Quỹ, dẫu biết dù ở những cương vị khác nhau nhưng chúng tôi tin rằng tình yêu ấy vẫn
ở trong trái tim mỗi người để trở về vào 1 ngày không xa.
Chúng tôi sẽ luôn trân trọng những tình cảm của anh dành cho chúng tôi và ngược lại.
Chúng tôi luông mong anh sẽ dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong công việc,
sớm đạt được những thành công trong mục tiêu dự định của mình. Huế luôn yêu thương
và chào đón anh đến thăm.
Lê Thị Ánh Nguyệt
(Cộng đồng TSNT Huế)

19

C.Tâm sự - Giao lưu - Chia sẻ

Cố lên Sài Gòn ơi!

(Ảnh: @ongtambatam)

Gửi Sài Gòn những ngày là tâm dịch của
cả nước, khó khăn chồng chất khó khăn!
Tình hình cách ly kiểm dịch trên địa bàn
thành phố hiện nay đang rất căng thẳng
với tổng số hiện đang thực hiện cách ly
đã lên đến hơn 50 nghìn người và vẫn
chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong bối cảnh
phức tạp bởi dịch bệnh và khẩn trương
truy vết, các y-bác sĩ, các tình nguyện
viên ngày đêm chống cự với dịch bệnh
không ngừng. Hiện nay trung bình 1 ngày
Thành đoàn đang đưa khoảng 6.000 tình
nguyện viên đến các điểm lấy mẫu, các
chốt cách ly, phong tỏa… Trong đó có
đông đảo sinh viên của ngành y thành
phố. Bên cạnh đó, một số lượng lớn sinh
viên các trường khác cũng đang hỗ trợ
các hoạt động chống dịch ở thành phố, từ

việc tham gia lấy mẫu, nhập liệu đến đội
xe bán tải chuyên chở vật dụng đồ ăn,
chuyên chở y bác sĩ đến khu lấy mẫu, lực
lượng tài xế chạy xe cấp cứu, đội hình nấu
ăn, ATM gạo, tủ lạnh cộng đồng, phiên
chợ 0 đồng,.... tất cả đều góp một phần
sức lực và khả năng của mình. Tất cả
đều quên mình, để đóng góp sức người,
sức của, vì một ngày mai không còn dịch
bệnh ở nơi đây. Các bạn sinh viên của
Cộng đồng Thành phố Hồ Chí Minh cũng
đi cùng với nhịp thở của thành phố, có
những lúc nín thở theo dõi số ca nhiễm
bệnh mỗi ngày, để rồi thở dài buồn bã
vì con số ấy cứ tăng không có dấu hiệu
ngừng lại, nhưng cũng có lúc các bạn
thuộc cụm Y-Dược cũng hít một hơi thật
sâu, lấy hết can đảm và lòng hăng hái để
tiếp tục cùng tham gia chống dịch.
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Từng chuyển động của
thành phố này đều được
các bạn đồng hành dõi
theo, những bạn sinh viên
dù đang ở quê nhà lánh
dịch nhưng vẫn động viên
tinh thần và cổ vũ cho
những bạn đang ở tuyến
đầu chống dịch. Trong
giai đoạn này Cộng đồng
TPHCM cũng phát động
chương trình Góc Yêu
Thương nhằm làm cầu nối
để sinh viên Quỹ chia sẻ,
hỗ trợ khó khăn cho nhau.
Trong suốt thời gian khó
khăn này, BĐH Quỹ liên
tục cập nhật tình hình của

các bạn sinh viên để nắm
được những khó khăn và
kịp thời giúp đỡ các bạn.
Những ngày vừa qua, chú
Ngô Khánh Sơn, Phó Giám
Đốc Quỹ đã đi thăm hỏi,
động viên và tặng nhu yếu
phẩm cho các bạn sinh
viên còn kẹt lại thành phố
trong thời gian dịch bệnh.
Đó không chỉ là sự giúp đỡ
về vật chất mà còn động
viên tinh thần đối với các
bạn khi phải ở xa gia đình
trong thời gian khó khăn
này. Xin gửi lời cảm ơn
chân thành nhất đến BĐH
Quỹ, các anh chị, các bạn

sinh viên đang đóng góp
hết sức mình vì thành phố.
Mong rằng cuộc sống sẽ
sớm ổn định trở lại, tất cả
chúng ta đều ăn toàn để
cùng nhau tiếp tục hành
trình đi đến ước mơ của
mình!
Thành phố Hồ Chí Minh
cố lên!
Cộng đồng Hồ Chí Minh
cố lên!
(Huỳnh Khải Huyền
G12 cộng đồng TSNT HCM)

(Ảnh: Momo)
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Phạm Sơn Lâm cùng những nỗ lực không ngừng
Ý chí nghị lực là bản lĩnh,
lòng quyết tâm vươn lên
trong cuộc sống của mỗi con
người, là bệ phóng đưa con
người đến với thành công.
Xung quanh ta là nghịch
cảnh bủa vây, luôn chực
chờ để xô ta ngã, với mỗi
sinh viên Thắp Sáng Niềm
Tin, mọi thứ lại càng thêm
phần gian nan, thử thách.
Nhưng một khi có ý chí,
nghị lực tay lái ta lại muôn
phần vững vàng trước thử
thách phong ba. Khó khăn
cho ta kinh nghiệm; nghịch
cảnh cho ta môi trường để
rèn luyện bản lĩnh. Và sau
tất cả, ý chí nghị lực được
hình thành, tôi luyện và trở
thành bộ giáp vững chắc để
ta hiên ngang giữa cuộc đời.
Giữa dòng đời ấy, chúng ta
bắt gặp một tấm gương đầy
nghị lực, giàu lòng quyết
tâm như thế. Bạn Phạm Sơn
Lâm hiện đang là sinh viên
năm 2 trường Đại học Công
nghiệp Hà Nội - chuyên
ngành Kĩ thuật Điều khiển
và Tự động hóa, cũng là sinh
viên G13, sinh viên Cộng
đồng Thắp Sáng Niềm Tin
Hà Nội. Khi được hỏi về gia
đình, Lâm mở lòng chia sẻ:
“Gia đình mình có 4 người.
Bố năm nay đã 56, tuổi cao
sức cũng yếu dần, nhưng vì

cả gia đình nên vẫn đi làm công nhân khai thác đá. Mẹ
năm nay 49 tuổi, thu nhập hàng tháng chẳng là bao, chủ
yếu vẫn dựa vào thu nhập của bố. Ngoài ra vẫn còn đứa
em gái năm nay lớp 11, lại sắp thêm một người trong gia
đình học đại học, gánh nặng tài chính đè lên vai của bố
mẹ. Nhưng so với nhiều bạn khác trong Quỹ, mình vẫn
còn cảm thấy rất may mắn vì vẫn còn bố mẹ bên cạnh.”
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Khó khăn là thế, nhưng Lâm không mảy
may nói một lời than thở. Cậu luôn hướng
về phía có ánh sáng. Cậu tự nhủ rằng: “Khi
mình than vãn, chê cái này bất công, chê
cái kia khó gánh, điều đó đồng nghĩa với
việc mình dơ 2 tay đầu hàng số phận và
hơn hết chứng tỏ chính bản thân mình
không đủ mạnh mẽ để đấu tranh”. Đó cũng
chính là câu nói vẫn luôn âm ỉ trong lòng
Lâm, luôn thôi thúc cậu vực dậy khỏi đống
bùn lầy hiện tại, tiếp tục tiến về phía trước.
Với nghị lực phi thường ấy, trời không phụ
lòng người, Lâm đã đạt được nhiều thành
tích nổi bật khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Trong số đó phải kể đến Giải Nhì Cuộc thi
Olympic vật lý sinh viên năm 2021 được tổ
chức tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Vĩnh Long vào ngày 14-17/4 vừa rồi. Đây
là cuộc thi nhằm tìm kiếm những tài năng
trẻ ở các trường Đại học, Cao đẳng, Học
viện trên toàn quốc có đam mê trong lĩnh
vực Vật lý. Dường như ngọn lửa đam mê
Vật lý trong Lâm chưa bao giờ tắt.

Ngoài ra, Lâm vẫn luôn duy trì một thành
tích học tập xuất sắc với số điểm GPA
3.41/4 - một số điểm đáng mơ ước. Song
song với việc học tập, Lâm còn tích cực
tham gia các hoạt động Đoàn Hội trong
trường và các hoạt động tình nguyện bên
ngoài.
“Don’t make noise, let your success do it”.
Cố gắng vươn lên khỏi nghịch cảnh đã là
một điều đáng quý, luôn nỗ lực vượt qua
mọi khó khăn với sự khiêm nhường và lòng
biết ơn lại là một điều đáng trân trọng hơn
nữa. Hình ảnh chàng sinh viên giản dị,
giàu nghị lực nơi Lâm làm chúng ta nhớ
đến gạo ST25 - qua quá trình khổ luyện
không ngừng, từ hạt lúa bình thường trở
thành “hạt vàng” đáng tự hào nhưng vẫn
mang trọn vẹn vẻ đẹp bình dị ban đầu.
Phạm Sơn Lâm, cậu bạn ấy chính là nguồn
cảm hứng để chúng ta sống lạc quan, sống
có ý nghĩa hơn từng ngày. Mọi nỗ lực ngày
hôm nay, dù nhỏ bé, dù thầm lặng rồi sẽ
làm nên thành công trong tương lai!
(Võ Thị Hường
G13 cộng đồng TSNT Hà Nội)
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Truyện cười

Bí kíp làm giàu

Thành thật với tình yêu

Đau khổ vì dự án khởi nghiệp phá sản,

Đôi tình nhân đang ngồi tâm sự với

Tồ than thở với Tèo:

nhau, bất ngờ cô gái hỏi:
- Anh có hút thuốc bao giờ không?

- Anh ơi, em lại thất bại rồi!

- Không bao giờ
.- Vậy anh có uống rượu chứ?

Tèo vỗ vai bạn, từ tốn nói:

- Đời anh chưa từng uống giọt rượu nào
.- Thế còn cờ bạc? Chắc anh cũng có

- Chú mày còn trẻ mà, hồi bằng tuổi mày

chơi chứ?

anh hai bàn tay trắng, phải lặn lội bươn

- Không khi nào, em biết đấy.

chải làm đủ thứ nghề nhằm kiếm ra nhiều

- Vậy ngoài em ra, anh còn để ý đến cô

tiền để xây dựng một tương lai vững chắc.

nào không?

Chưa bao giờ anh thôi khát vọng thành

- Em phải tin anh chứ. Anh chỉ có duy

công dù lắm lúc tưởng chừng như gục

nhất em mà thôi!

ngã. Mày thấy đấy, cuối cùng thành công

- Nhưng anh cũng phải có một thói xấu

cũng đến với anh.

gì đó chứ?
- À, đúng là thỉnh thoảng anh cũng hay

Tồ lau nước mắt hỏi:

nói dối.
- BBT

- Anh cho em lời khuyên, kinh nghiệm
của anh đi, em bế tắc lắm rồi.
- Anh lấy vợ giàu. - Tèo đáp.
- !!!.
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