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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

Lời giới thiệu
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Lời tựa
Ta có hẹn với tháng năm

Tháng Năm - thời gian báo hiệu một mùa thi bận rộn sắp đến. Những cơn 
mưa bất chợt và dai dẳng, cây phượng vĩ nở hoa, sắc hoa nhuộm đỏ cả một 
vùng trời, những chú ve lại cùng nhau hòa tấu nên bản tình ca mùa hạ. Phía 
xa trong khoảng trời đầy nắng, những cô cậu học trò bịn rịn giây phút chia xa. 

Tháng Năm - tháng bắt đầu của những yêu thương, của niềm hi vọng và cả 
những ước mơ. Và chúng tôi - những người con của Quỹ luôn có một lời ước 
hẹn với nhau.

Tháng Năm với những người con của Quỹ luôn là khoảng thời gian đẹp đẽ và 
đặc biệt nhất. Bởi đơn giản, đó là lúc tất cả người con trên khắp mọi miền Tổ 
quốc đều hướng về và gửi những lời yêu thương, tri ân đến Người đã nâng 
bước, chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ sinh viên.

Tháng Năm là những gì đẹp đẽ nhất, rực rỡ nhất và đáng quý nhất. Hãy cùng 
Ban Biên tập hẹn hò với Tháng Năm nhé!

3 | Bản tin quý II năm 2018
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A - TIN NHANH HOẠT ĐỘNG QUỸ

Hướng tới kỷ niệm sinh nhật lần thứ 11 của Quỹ 
(21/5/2007 – 21/5/2018) và để tăng mức độ tương 
tác giữa trang Fanpage với cộng đồng, vừa qua 
Ban Truyền thông gây quỹ đã tổ chức chương 
trình Mini game trên Fanpage của Quỹ tại địa chỉ: 
https://www.facebook.com/thapsangniemtin.vn.

Chương trình được tổ chức từ ngày 10/5 đến 
ngày 20/5 với giải thưởng hấp dẫn. Trong khuôn 
khổ cuộc thi, Ban Tổ chức đã đưa ra 2 hình ảnh 
với các miếng ghép bị xáo trộn thứ tự. Nhiệm vụ 
của người chơi phải trổ tài sắp xếp lại đúng thứ tự 
các miếng ghép, đồng thời phải like page, share 
bài viết và tag tên 3 người bạn của mình ngay 
trong phần bình luận. Với mỗi hình ảnh, Ban Tổ 
chức sẽ lựa chọn ngẫu nhiên ra 5 bạn có đáp án 
chính xác trên random.org.

Chương trình đã thực sự thành công khi thu hút 
sự quan tâm của khán giả và tăng sự tương tác 
với những người tham gia. Từ đó, tạo nên sức 
lan tỏa trong cộng đồng với hơn 25.000 lượt tiếp 
cận. Đây là một món quà nhỏ dành chúc mừng 
sinh nhật Quỹ.

BBT

Mini game
Niềm vui nhỏ với sinh nhật Quỹ Cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin

chào mừng sinh nhật Quỹ
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Cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin
chào mừng sinh nhật Quỹcả nước
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Hướng tới kỷ niệm sinh nhật lần thứ 11 của Quỹ (21/5/2007 – 21/5/2018), Cộng đồng Thắp Sáng 
Niềm Tin trên cả nước đã đồng loạt tổ chức các hoạt động chào mừng sự kiện này.

Mở đầu cho chuỗi sự kiện là hoạt động ngoài 
trời bao gồm giao lưu vận động trường và giao 
lưu bóng đá vào 2 ngày 14-15/4/2018 của Cộng 
đồng TSNT HCM. Những trò chơi năng động, 
đòi hỏi kỹ năng hoạt động nhóm đã giúp các 
thành viên gần nhau hơn, đồng thời có những 
phút giây thật thoải mái sau những giờ học tập 
và làm việc căng thẳng.

Tiếp theo đó, Cộng đồng Hà Nội cũng đã phát 
động chương trình bán hàng gây quỹ là các mặt 
hàng đặc sản của chính quê nhà sinh viên Quỹ 
như nem chua Thanh Hóa, bánh đa Nghệ An, 
bánh giò Hà Tây… Số tiền thu được dành hỗ trợ 
cho 28 hộ gia đình nghèo tại Xóm Phao - một 
xóm tự phát ngay ở bãi giữa Sông Hồng, Hà Nội.
Sau gần 1 tháng triển khai, nhờ tấm lòng hảo 
tâm của các anh chị trong và ngoài Quỹ, các bạn 
sinh viên đã thu về gần 10 triệu đồng. Toàn bộ 

số tiền đã được các bạn sinh viên mua các phần 
quà gửi tặng các hộ gia đình nơi đây. Ngoài ra, 
Ban Tổ chức cũng đã kêu gọi quyên góp sách để 
ủng hộ cho Thư viện của Xóm. 

Cũng trong chuỗi chào mừng sinh nhật Quỹ, 
Cộng đồng Hà Nội đã tổ chức chương trình sinh 
hoạt – giao lưu quý II/2018 vô cùng ý nghĩa vào 
ngày 20/5/2018. Tâm điểm của chương trình là 
Lễ chúc mừng lứa sinh viên thứ 8 của Quỹ ra 
trường, và sự kiện dễ thương “thay lời muốn nói” 
– đây là cơ hội cho các thành viên trong đại gia 
đình TSNT nói lên lời yêu thương chân thành 
từ trái tim mình. Những giọt nước mắt đã rơi, 
những nụ cười hạnh phúc, những cái ôm thật 
chặt, mọi cảm xúc đan xen kéo các thế hệ của 
Quỹ lại gần nhau hơn, ghi dấu những kỷ niệm 
thật khó quên trong lòng mỗi người con của Quỹ.
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Bùi Thị Nguyệt – ĐH Kinh Tế Đà Nẵng

Ở đâu có Thắp Sáng Niềm Tin
Ở  đ ó  k h ô n g  c ó  r á c

Tham gia chương trình, các thành viên của cộng 
đồng Đà Nẵng đã cùng nhau thu gom rác thải, 
làm sạch môi trường quận Sơn Trà. Bên cạnh 
đó, các thành viên còn tham gia các trò chơi, 
chương trình bên lề của sự kiện. Các hoạt động 
thể hiện rõ sự năng động, sáng tạo, đoàn kết và 
đồng lòng giữa các thành viên.

Ngày Chủ Nhật đã trôi qua thật ý nghĩa đối với 
Cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin Đà Nẵng, các 
thành viên vừa có khoảng thời gian gần gũi và 
gắn kết với nhau hơn, vừa nâng cao kiến thức về 
môi trường. Bên cạnh đó, những hành động nhỏ 
của các tình nguyện viên đã thu hút sự hưởng 
ứng mạnh mẽ từ cộng đồng. Chính vì vậy, thông 
điệp từ chương trình cũng đã được lan truyền 
rộng rãi “Vì một Trái Đất không có rác, vì một 
Việt Nam xanh. Chúng tôi đã hành động. Còn 
bạn thì sao?”

Hưởng ứng cùng thế giới chung tay hành động 
xóa bỏ ô nhiễm rác thải nhựa, ngày 22 tháng 4 
năm 2018, các thành viên của Cộng đồng Thắp 
Sáng Niềm Tin (TSNT) Đà Nẵng đã tham gia 
và hỗ trợ chương trình Giờ Trái Đất do Trung 
tâm Nghiên cứu Môi trường CECR kết hợp cùng 
UBND quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng tổ 
chức với phương châm “Ở đâu có TSNT - Ở đó 
không có rác”.

Trong phần thi Teambuilding các thành viên đã 
thể hiện rất tốt tài năng cũng như sự gắn kết qua 
các phần thi thử thách như “phân loại rác”, “tưới 
cây cùng giờ trái đất”, “tìm hiểu hành trình của 
rác” và “vẽ tranh môi trường từ rác thải”. Kết quả 
cuối cùng, cộng đồng Đà Nẵng đã giành vị trí thứ 
ba trong số 10 câu lạc bộ đội nhóm trên địa bàn 
toàn thành phố Đà Nẵng cùng tham gia.
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Chương trình hướng nghiệp
dành cho sinh viên cộng đồng TSNT Đà Nẵng

8h30 ngày 01/04/2018, tại hội trường tầng 1 PVcomBank Đà Nẵng, cộng đồng Thắp Sáng 
Niềm Tin (TSNT) lại quây quần bên nhau tổ chức chương trình Sinh hoạt - Giao lưu quý 
I/2018 trong không khí vui tươi và tràn ngập tiếng cười.

Nội dung chính của chương trình là “Hướng nghiệp cho sinh viên”. Với những kiến thức, kỹ 
năng định hướng và tìm kiếm việc làm đã được anh Nguyễn Vĩnh Kiều cùng các anh chị cựu 
sinh viên cung cấp cho các bạn sinh viên một cách đầy thú vị và bổ ích. Những chia sẻ của 
các anh chị đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của các bạn sinh viên; giúp các 
bạn có thêm kiến thức áp dụng vào thực tế cuộc sống. Đặc biệt, những trải nghiệm của các 
anh chị đi trước thực sự là những bài học quý giá giúp các bạn hạn chế những vấp váp, sa 
ngã, thất bại… trong cuộc sống.

Chương trình Sinh hoạt Quý I/2018 còn công bố sự thay đổi lớn về nhân sự của cộng đồng 
TSNT Đà Nẵng khi BĐH Quỹ chấp thuận bổ nhiệm bạn Trần Thị Phúc - sinh viên Đại học kinh 
tế Đà Nẵng giữ chức Trưởng Ban Công tác sinh viên, bạn Đoàn Thị Ánh Hồng - Đại học kinh 
tế Đà Nẵng giữ chức Trưởng cụm Kinh tế - Ngoại ngữ - Y Dược và bạn Lê Đức Huy - Đại 
học bách khoa Đà Nẵng giữ chức Trưởng cụm Bách khoa - Sư phạm.

Mong rằng qua buổi thảo luận, tọa đàm này, thời gian tới với tinh thần, nhiệt huyết của tuổi 
trẻ, các bạn sẽ cùng nhau đưa cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin Đà Nẵng lên vị trí số 1 và 
đoàn kết, vững mạnh hơn nữa.

BBT
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Cộng đồng Huế
thiết kế tour du lịch thành phố

Ngày 3/6/2018, cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin 
Huế đã tổ chức chương trình sinh hoạt – giao 
lưu quý II/2018 với trọng tâm là Cuộc thi thiết 
kế Tour du lịch khám phá Tp. Huế, với mục tiêu 
nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên, đồng thời 
hướng đến tổ chức hoạt động Tour thực sự trong 
chương trình sinh hoạt – giao lưu quý III cùng 
cộng đồng Đà Nẵng trong thời gian tới.

Cuộc thi được tổ chức lại trung tâm Coplus 
Working Place với thành phần Ban Giám 
khảo là anh Nguyễn Đình Tưởng – Đại diện 
Ban Điều hành Quỹ tại Huế, các anh chị cựu 
sinh viên và đặc biệt là sự tham gia của các 
anh chị PVcomBank Huế với tư cách cố vấn 
cho cuộc thi.

Mỗi đội thi mang đến mang đến những màu sắc, 
cá tính, sự sáng tạo riêng với những chủ đề khác 
nhau như “Huế và những gam màu”, “Trải nghiệm 
Huế”, “Khám phá Đà Lạt ở xứ Huế”... Từ ý tưởng 
khám phá các địa danh mang tính đặc sắc, truyền 
thống của Huế đến những địa điểm mới lạ, hấp 
dẫn. Các ý tưởng thể hiện sự am hiểu về Huế, 

sự bứt phá trong suy nghĩ của các đội thi, đồng 
thời toát lên các nét đặc trưng, từng gam màu, 
hương sắc đa dạng của xứ sở mộng mơ. Các đội 
thi còn cung cấp nhiều kiến thức đa dạng về các 
địa danh lịch sử, sự tích thú vị, cách thiết kế tour 
du lịch hấp dẫn, tổ chức trò chơi... Với ý tưởng 
này, cộng đồng Huế hứa hẹn sẽ mang lại nhiều 
trải nghiệm khó quên cho tất cả các bạn sinh viên 
của cả hai cộng đồng trong kỳ sinh hoạt tới, đồng 
thời giúp mọi người gắn kết với nhau nhiều hơn.

Sinh hoạt quý lần này lại một lần nữa thể hiện sự 
sáng tạo của Ban tổ chức cộng đồng Huế trong 
việc lên ý tưởng cho các chương trình sinh hoạt 
đầy hấp dẫn, lôi cuốn người tham gia. Đồng thời 
đây cũng là cơ hội để tất cả các sinh viên trong 
cộng đồng có cơ hội thể hiện tài năng và tinh 
thần gắn bó, đoàn kết giữa các thành viên. Giờ 
đây, cộng đồng Huế đã gần như sẵn sàng cho 
chương trình sinh hoạt quý 3, tiếp đón cộng đồng 
Đà Nẵng đang háo hức về những hoạt động đầy 
mới mẻ sắp tới.

BBT

BBT
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B – TÂM SỰ - GIAO LƯU – GIẢI TRÍ 

21 năm giữa một trời kí ức, có chút mênh mông 
ảo vọng chạm nhẹ khóe mi, buồn phiền như mưa 
bụi đầy trời, vươn lại bờ vai, cuốn vào mái tóc. 

Đó là những gì tôi cảm nhận được khi trải qua 
tháng 5 rất “Tình” này.

Trên con đường vắng của phố chiều ngày không 
mưa, tôi ngổn ngang chở những tâm sự chất đầy 
trên chiếc xe đạp cũ cùng nhau ngược gió đội 
nắng đến mặt trời của buổi trời chiều tháng 5.

Là chút gì đó xót xa khi tuổi trẻ của mình trôi đi 
quá nhanh, là hụt hẫng khi nghĩ về năm tháng 
hoài phí đã qua hay lo lắng cho chuỗi ngày dài 
phía trước…

Và chợt nhận ra rằng tôi đã trưởng thành, đó 
chính là lúc tôi chấp nhận sự thoả hiệp xa rời 
những cánh đồng đất nâu, đặt chân trần chênh 
vênh ra khoảng không rộng lớn và tự biến mình 
thành con người dãi dầu, trầm mặc; là đôi lúc 
mắt tôi nhòa đi nơi thế gian của lòng người phản 
trắc, có đôi lần thổn thức nhưng lại giật mình 

chẳng thể cảm thông. 

Và lòng người cứ thế miên man, xe cứ thế lăn 
tròn, lăn tròn từng vòng giữa trời tháng 5 đầy lá. 
Người ta vẫn rất hay thủ thỉ với nhau rằng tháng 
5 đẹp một màu rất khác, xanh một màu rất lạ và 
thân thương một màu rất yêu kiều. 

Còn với Tôi, nó rất đặc biệt bởi lẽ không chỉ là 
tháng tôi được sinh ra mà hơn thế nữa nó còn là 
kỉ niệm của ngày thành lập Quỹ học bổng Thắp 
Sáng Niềm Tin – Gia đình thứ 2 đầy yêu thương 
của tôi. 

Nó đem đến cho tôi những cảm nhận rất riêng, là 
nhớ về một người bạn tuổi thanh xuân tựa đầu 
vào vai tôi ngày nắng đẹp hay cùng tôi bên ô cửa 
nhỏ ngắm cơn mưa rào. 

Là đem đến cảm giác thân thương mỗi độ trời 
chuyển nắng, là thời gian tôi nghĩ đẹp nhất trong 
năm đơn giản vì lòng người vương vấn khi nghĩ 
đến những kỉ niệm gắn liền với nó.

Ngày hôm nay cũng như bao ngày  
Tôi ở hai nửa giấc mơ chưa tròn đầy“ ”

Ta có hẹn
với tháng 5
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 “Thắp Sáng Niềm Tin” như một bến bờ để bạn có 
thể tìm đến và tựa mình vào những lúc mệt mỏi, 
nơi này không hứa sẽ đem đến cho bạn một màu 
sáng rực của cả bầu trời nhưng ít nhất vẫn có thể 
gửi đến bạn một ngọn nến trong lúc tăm tối nhất.

Chúng tôi - Những người con trong đại gia đình 
này luôn hi vọng có thể cùng với Quỹ trưởng 
thành và hoàn thiện bản thân mình hơn, sau đó, 
tất cả chúng tôi sẽ quay về nơi đã ủ ấp để cùng 
nhau trồng lên những mầm sống của tương lai. 
Và tôi tin rằng những nụ hoa ấy vì chúng tôi mà 
nở , cành lá ấy sẽ vì yêu quá mà xanh.

Có lẽ nói đến “Thắp Sáng Niềm Tin” thì cảm xúc 
của chúng ta sẽ lắng đọng lại, có thể để hồi tưởng 
hoặc là tự hào nhưng quan trọng hơn hết đó là 
tất cả chân ái của ta đều hướng đến gia đình này.
Tháng 5 là tháng để chúng tôi nhớ và về với Quỹ. 
Mỗi người một tí yêu thương, nhiều người đem 
đến cả bầu trời tình cảm. Về với nhau để có nhau, 
về với nhau để hạnh phúc vẹn tròn và hứa ở lại 
cùng nhau để tình yêu mãi xanh một màu hy vọng.

Mỗi người sẽ có một cách riêng để tạo nên 
khoảng trống trong cuộc sống, khoảng trống của 
sự cô độc. Nhưng khi đã dọn dẹp nó sạch sẽ, ta 
sẽ tìm thấy cho mình một khu vườn tĩnh lặng để 
nuôi dưỡng những điều tuyệt đẹp – đó có thể là 
tương lai và cũng có thể là Quỹ học bổng Thắp 
Sáng Niềm Tin.

Nguyễn Thị Bích Trà – ĐH Luật tp HCM  
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Cuộc sống là
SỰ ĐẤU TRANH KHÔNG NGỪNG NGHỈ

Cuộc sống 
không phải là 
một bản nhạc 
du dương luôn 
bình yên, êm 
ả, cũng không 
phải là một câu 
chuyện cổ tích 
mà mỗi khi ta 
gặp khó khăn 
thì ngay lập 
tức ông Bụt sẽ 
hiện lên giúp 
ta. Cuộc sống 
này đôi khi phũ 
phàng hơn ta 
tưởng tượng 
với những 
chông gai, thử 
thách, vấp ngã 
phía trước. 
Nếu chúng ta 
sợ nó mà lùi lại, 
mà buông xuôi 
thì chúng ta đã 
chấp nhận làm 
kẻ thua cuộc 
và bị cuộc sống này chi phối, nhưng nếu chúng 
ta dám đối mặt, dám tranh đấu thì ta sẽ chiến 
thắng và làm chủ được cuộc sống. 

Chị Đỗ Tường Vy – Cựu sinh viên Quỹ học bổng 
Thắp Sáng Niềm Tin đã từng khuyên nhủ chúng 
tôi thế này: “Đôi khi sự đấu tranh luôn cần phải 
có trong cuộc sống. Nếu cuộc sống trôi qua thật 
suôn sẻ, chúng ta sẽ không hiểu được nó, không 
có được bản lĩnh, nghị lực như chúng ta cần phải 
có; Cuộc sống thật công bằng, không phải vô cớ 
mà mọi điều xảy đến với ta”. Chị đã luôn tranh 
đấu để chống chọi lại khó khăn của cuộc sống 
và thành quả mà chị đạt được hôm nay là hoàn 
toàn xứng đáng. Chị cũng là tấm gương sáng 
để các thế hệ đàn em trong Quỹ học hỏi; Chị là 
người đã tiếp thêm niềm tin vào cuộc sống, hun 
đúc ý chí, nghị lực cho chúng tôi.

Chị Đỗ Tường 
Vy – sinh viên 
thế hệ G3 của 
Quỹ học bổng 
Thắp Sáng 
Niềm Tin, sinh 
viên trường 
Đại học Kinh 
tế Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
Ngày bước 
chân vào cánh 
cổng đại học, 
chị luôn canh 
cánh trong 
lòng nỗi lo về 
cơm áo gạo 
tiền, gia đình 
còn gặp nhiều 
khó khăn, suốt 
quãng thời 
gian học đại 
học, chị luôn 
tìm các công 
việc làm thêm 
ngoài giờ để 
phần nào gánh 

vác nỗi lo cho bố mẹ. Và điều may mắn mà chị 
luôn ánh lên nụ cười mỗi khi nhắc đến, cũng 
chính từ thời điểm đó, chị đã có gia đình Thắp 
Sáng Niềm Tin (TSNT) sát cánh bên mình. Quỹ 
học bổng TSNT đã giúp chị thêm niềm tin, động 
lực để vững bước trên con đường đã chọn. Tuy 
việc học khá bận rộn, thời gian đi làm thêm nhiều 
nhưng chị vẫn luôn tham gia đầy đủ các hoạt 
động, chương trình sinh hoạt của Quỹ. Năm 
2010, chị đảm nhiệm vị trí cụm trưởng Cụm Kinh 
tế, năm 2011 – 2012 là Phó ban công tác sinh 
viên và từ năm 2013 – 2015 là Trưởng ban công 
tác sinh viên cộng đồng TSNT Tp. HCM. Điều 
mà chúng tôi luôn học được từ chị đó là cách 
sắp xếp thời gian hợp lí và tinh thần trách nhiệm 
cao độ.
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Cuộc sống sinh viên với bao khó khăn vất vả là 
vậy, đã bao lần chị đau lòng vì cuộc sống thiếu 
thốn nơi Sài thành đắt đỏ, mẹ thường đau ốm, 
hai em vẫn còn tuổi ăn tuổi học, lại có lúc mệt 
mỏi vì không đủ tiền đóng học phí khi mà thời 
hạn nộp sắp đến, cũng có lúc bản thân thật yếu 
đuối khi bị cảm lạnh nhưng vẫn phải gồng mình 
để đi làm thêm,…Tuy nhiên, chị đã chọn cách 
tranh đấu với những khó khăn chồng chất khó 
khăn đó, chị cho phép mình nghỉ ngơi chứ không 
dừng lại, nghỉ ngơi để mà bước tiếp. Nick Vujicic 
đã từng nói thế này: “Dù cuộc đời có đáng thất 
vọng đến mức nào thì niềm hi vọng vẫn luôn ở 
phía trước”. Quả thật như vậy, đáp lại những nỗ 
lực không ngừng nghỉ của chị là cuộc sống ổn 
định ở hiện tại: Với thành tích học tập mà chị đạt 
được suốt bốn năm ngồi trên ghế nhà trường, chị 
đã tìm cho mình được một công việc thích hợp – 
Chuyên viên Phòng quản lý ngân sách các đơn 
vị hành chính sự nghiệp của Sở Tài chính Tp. 
HCM. Giờ đây, chị đã có tiền để phụ giúp cho gia 
đình, chăm lo cho đứa em út đang học đại học, 
nhưng có lẽ điều hạnh phúc nhất đối với chị đơn 
giản chỉ là nụ cười trên gương mặt hằn nếp thời 
gian của bố mẹ, là sự tin tưởng của thầy cô, bạn 
bè và những người anh em thân thiết của đại gia 
đình TSNT. Năm năm công tác, chị luôn là cán 
bộ gương mẫu, tâm huyết trách nhiệm với công 
việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; 
Năm nào chị cũng được nhận bằng khen của 
Sở và Thành Đoàn. Từng bước khẳng định bản 

thân trên con đường sự nghiệp, chị cũng không 
ngừng học hỏi, nỗ lực để hoàn thiện mình.

Tuy đã ra trường và có một công việc riêng, 
nhưng chị Đỗ Tường Vy vẫn luôn dành tình cảm 
cho Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin: hiện tại 
chị đảm nhiệm chức Trưởng ban liên lạc cựu 
sinh viên phía Nam, là cầu nối để gắn kết các 
cựu sinh viên trên khắp cả nước, từ đó góp phần 
hỗ trợ cả tinh thần và vật chất cho các thế hệ 
sinh viên trong Quỹ. Chị chia sẻ: điều chị luôn 
băn khoăn là làm sao để liên lạc, gắn kết được 
nhiều cựu sinh viên hơn nữa, để gia đình Thắp 
Sáng Niềm Tin thực sự là một gia đình vững 
mạnh. Tiếp xúc với chị, chúng tôi không ngần 
ngại nói về những khó khăn trong cuộc sống của 
mình; Và chị luôn đưa ra những lời khuyên hữu 
ích cho chúng tôi, khuyên chúng tôi phải cố gắng 
vượt qua, phải nghĩ đến sự mong mỏi của bố 
mẹ, của thầy cô và xã hội, chỉ khi mình trở thành 

người có ích thì mình mới mang lại hạnh phúc 
cho bản thân và cho gia đình.
Chúng tôi – những người em của chị luôn thầm 
cảm ơn vì chị đã luôn ở bên chúng tôi. Mong sao 
chị mãi giữ niềm tin, nghị lực đó để tranh đấu với 
những cơn sóng gió phía trước, mong chị thật 
hạnh phúc và gia đình Thắp Sáng Niềm Tin mãi 
luôn bên chị.

Nguyễn Thị Thúy Phượng
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Hoa dã quỳ
giữa núi đồi Đông Giang

Đại học không phải là con đường duy nhất bạn 
chọn lựa nhưng lại là mục tiêu hướng tới của 
bao nhiêu người, vì ở đó chất chứa hoài bão 
và bao ước mơ cùng với niềm tin thay đổi số 
phận….

Hoa dã quỳ giữa núi đồi Đông Giang

Cách đây 10 năm, chị Huỳnh Thị Kim Oanh – 
tân sinh viên Trường Ngoại Ngữ Đà Nẵng, khoa 
Quốc tế học đã phải đứng giữa “ngã ba đường”. 
Thật ra ai trong đời cũng có những ngã ba đường 
của chính mình nhưng khác nhau ở chổ là diễn 
ra khi nào, ở đâu và trong hoàn cảnh như thế 
nào. Với chị ước mơ ngồi vào ghế giảng đường 
Đại học và để sau này được làm trong ngành 
du lịch là mục tiêu từ lúc còn học Trung học. Để 
thực hiện điều đó chị đã cố gắng phấn đấu rất 
nhiều, chị vừa học lại phải vừa lên núi hái rau 
rừng để về bán kiếm tiền phụ mẹ. Điều kiện học 
tập thiếu thốn, không  được đầy đủ như đám bạn 
cùng trang lứa nhưng chị cũng đã tranh thủ thời 
gian ôn luyện thật kĩ để đạt mức điểm cao nhất 
trong kì thi Đại học năm ấy. Ngay thời điểm đứng 
giữa ngã rẽ, chị nhìn phía trước là ước mơ, là 
tương lai của chị, nhưng phía sau lại là gia đình, 
người mẹ hiền tần tảo ngày đêm làm lụng để 
nuôi 4 người con ăn học. Lúc ấy nhường như chị 
đã đấu tranh tư tưởng, đấu tranh với chính bản 
thân thật nhiều khi trên tay đang cầm hồ sơ nhập 
học của Trường Ngoại Ngữ và kèm theo đó là 1 
vài tờ tiền lẻ chỉ đủ tiền đi xe ra Đà Nẵng.

Thời điểm chị quyết định ra Đà Nẵng nhập học 
là đầu năm 2008. Cùng thời điểm đó, người anh 
cả của chị đang  học năm 3 trường Đại học Quốc 
gia TP.HCM, em gái đang học lớp 11 và đứa e út 
học lớp 3. Năm 2003, ba mất vì bệnh nặng vì thế 
tất cả những việc  trong nhà cũng như ở ngoài 1 
tay mẹ lo toan. Ba ra đi để lại 4 người con đang 
còn tuổi ăn tuổi học cùng với ngôi nhà nhỏ mà 
hằng đêm phải lo đến việc chống chọi với sự hà 
khắc của thiên nhiên. 

Thời tiết ở vùng núi Đông Giang ai nghe qua 
cũng cảm nhận được sự  khắc nghiệt mà thiên 
nhiên ban cho nó. Khu vực chị sinh sống lại khó 
khăn hơn, đất đai khô cằn khó có thể trồng trọt 

những loại cây nông nghiệp. Vì thế mà người mẹ 
nhỏ bé, trên chiếc xe bán hàng đi sớm về khuya 
để kiếm từng đồng nuôi các con. Thương mẹ 
vất vả, nên từ nhỏ chị đã có tính tự lập và biết tự 
kiếm tiền từ những công việc nhẹ như lên rừng 
hái rau về bán, lượm ve chai và cả những công 
việc nặng chị cũng không từ. 

Chị Oanh như bông hoa dã quỳ giữa núi rừng 
Đông Giang. Nó tượng trưng cho sức sống 
mãnh liệt khả năng tự lập, tự thích nghi với mọi 
môi trường sống. Đặc biệt, loài hoa này luôn bền 
bỉ, kiên cường; dù điều kiện khí hậu khắc nghiệt, 
nắng nóng nhưng hoa vẫn tươi tắn vươn lên 
nở những màu vàng tươi. Và chị cũng thế, bao 
nhiêu khó khăn từ vùng quê nghèo, bao nhiêu 
công việc từ nhẹ đến nặng chị đều không ngần 
ngại, sống hết mình để theo đuổi mục tiêu và lúc 
nào nét mặt cũng rạng ngời, không một lần than 
trách số phận.

Khoảng thời gian đầu khi chị một mình khăn gói 
lên đường ra Đà Nẵng học là cả những khó khăn 
và thách thức chờ sẵn chị. Xa quê, chị phải một 
mình bươn chải để kiếm tiền nộp học phí cũng 
như trang trải cuộc sống. Hằng ngày, ngoài giờ 
học chính khóa chị phải đi làm tất cả mọi công 
việc từ việc phục vụ quán cơm, rửa bát, đến việc 
phát tờ rơi, đi dạy kèm… Chị cứ cố gắng làm và 
phấn đấu học, chưa bao giờ trông đợi vào khoản 
tiền từ gia đình chu cấp, khác với đám bạn cùng 
lớp khi hằng ngày sử dụng phung phí những 
đồng tiền của ba mẹ từ quê gửi ra….
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Thắp sáng niềm tin – chân trời mới

Rồi một ngày, hoa dã quỳ như gặp cơn mưa nhẹ 
rửa trôi cái khí hậu khắt nghiệt của vùng đất này. 
Đó là ngày chị Oanh nhận được cuộc điện thoại 
từ Hà Nội gọi vào, chị chính thức được nhận 
học bổng Thắp Sáng Niềm Tin (TSNT). Niềm 
vui vỡ òa, khi học bổng đến với chị chẳng khác 
nào Ông Bụt trong truyện cổ tích giúp đỡ cô bé 
ngoan hiền. Với khoản tiền 8 triệu đồng/năm học 
từ Thắp Sáng Niềm Tin, chị có thể đóng tiền học 
phí và bên cạnh đó chị đã tiết kiệm được khoản 
tiền nhỏ để gửi về cho mẹ. Kể từ lúc đó, những 
khi gặp khó khăn trong cuộc sống và học tập chị 
luôn được Gia đình TSNT chia sẻ và giúp đỡ 
hết lòng. Sau một thời gian, được sự tin tưởng 
của các anh chị và các bạn, chị Oanh đã đảm 
nhiệm vai trò Nhóm trưởng Cộng đồng TSNT tại 
Đà Nẵng. Đó là vinh hạnh lớn lao chị cảm nhận 
được và với nhiệt huyết sẵn có chị đã làm tốt vai 
trò, trách nhiệm của mình, giúp đỡ tận tình các 
thành viên trong nhóm cùng vượt khó, tiến bộ 
trong học tập; Đồng thời, hỗ trợ Ban Điều hành 
Quỹ xây dựng phát triển Cộng đồng TSNT Đà 
Nẵng ngày một lớn mạnh. 

Sau tất cả - sóng gió trở về với mây ngàn

Bao nhiêu vất vả, lo toan cùng với sự nỗ lực 
không ngừng nghỉ trong thời gian ngồi trên ghế 
giảng đường – nhận tấm bằng đỏ trên tay, giúp 
chị tự tin hơn trong việc tìm kiếm cơ hội nghề 
nghiệp cũng như thực hiện ước mơ ấp ủ bao 
năm qua.

Năm 2012 chị ra trường và bắt đầu làm việc tại 
Công ty United Education với vai trò là Tư vấn 
viên và dạy IELTS. Làm việc trong vòng 3 tháng 
chị cảm thấy tính chất công việc nó chưa phù hợp 
với những dự định đề ra, không được giao tiếp 
với người nước ngoài và bản thân bị thụ động. 
Chị đã không ngần ngại, quyết định đi tìm nơi làm 
việc mới phù hợp hơn. Môi trường làm việc mới 
chị đặt chân đến đó là Resort Laguna Lăng Cô 
(Huế) – Khách sạn 5 sao. Đây là một khách sạn 
với quy mô lớn đòi hỏi trình độ cao, khả năng giao 
tiếp tiếng anh tốt để phục vụ công việc. Cùng với 
đó chị không ngừng học hỏi, trau dồi thêm kĩ năng 
và bổ sung thêm vốn ngoại ngữ, ngoài tiếng anh 
chị còn học thêm tiếng Trung để đáp ứng nhu cầu 
công việc cũng như nâng tầm vị thế của bản thân. 

Chị chia sẻ: “Dù bất cứ ở đâu, khi nào thì chúng 
ta cũng phải học, học nữa, học mãi ”. Tính đến 
thời điểm đó, nhờ sự cố gắng và phấn đấu thì chị 
đã có được công việc ổn định và mức lương khá 
cao. Công sức chị bỏ ra đã được đền đáp khi có 
thể phụng dưỡng, báo hiếu người mẹ thân yêu 
của mình cũng như chăm lo cho 2 em của chị học 
hành đầy đủ.

Gia đình nhỏ - hạnh phúc to

Đến bây giờ, trải qua bao thăng trầm thì chị cũng 
đã tìm được bến đỗ bình yên – nơi tổ ấm yêu 
thương. Chuyến xe định mệnh năm xưa đã kết 
nối chị với người mà bây giờ là chồng và cũng là 
ba của cậu bé Minh Đăng.

Đầu năm 2016, chị lập gia đình và cùng với đó 
là chuyển công việc từ Huế vào Bà Nà Hill (Đà 
Nẵng) để thuận tiện trong công việc và nuôi con. 
Hạnh phúc tràn ngập khi có 1 người chồng hiền 
lành, thương yêu chăm sóc gia đình hết mực và 
đứa con trai kháu khỉnh. Người mẹ tần tảo của 
chị giờ đây cũng có cuộc sống ấm êm hơn, các 
em cũng đã có công việc ổn định cho riêng mình. 
Ông trời có lẽ không phụ lòng ai, bao khó khăn, 
vất vả khi xưa xem như gác lại, giờ đây là tiếng 
cười của niềm vui và hạnh phúc…

Võ Thị Phước - Đại học Sư Phạm Đà Nẵng
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Truyện cười
Người mẹ rất thích hát và chị có thói quen hát ru 
con trước khi đi ngủ. Thường thì chỉ mất vài phút 
là con gái chị sẽ chìm sâu vào giấc ngủ.

Một hôm họ hàng tới chơi và cô cháu gái sẽ ngủ 
cùng con gái chị. Sau giờ cơm, chị vô tình nghe 
thấy con mình thì thầm với cô cháu gái:

“Chốc nữa phải giả vờ ngủ thật nhanh thì mẹ mới 
thôi không hát nữa.”

Tao chả bao giờ tin vào bói toán mày ạ.

- Thế à.

- Thầy bói từng phán tao đường tình duyên 
không thuận. Bốc phét! Thuận quá đi chứ lại, 
gần ba chục năm đi hoài đi mãi mà có va vấp 
phải bóng người nào đâu.

Mẹ tôi than rằng: “Thanh niên thời nay thật hết 
nói nổi.”

Tôi hỏi: “Sao thế mẹ?”

Mẹ bèn kể: “Mẹ có hai cô bạn, vì muốn tác hợp 
cho hai đứa con nên đã cố tình tạo cơ hội cho 
chúng ở bên nhau một tối. Kết quả đứa con gái 
thì coi phim bộ suốt đêm, đứa con trai thì chơi 
game online đến sáng, chẳng xảy ra chuyện gì 
cả. Hôm sau chúng nó nói với bố mẹ, bọn con 
rất hợp nhau, ở bên nhau không ai ảnh hưởng 
đến ai cả, mong bố mẹ mau làm đám cưới cho 
chúng con.”

Tôi nghe xong mà rưng rưng nước mắt: “Mẹ còn 
cô bạn nào có cậu con trai như thế nữa không 
mẹ?”
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