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Chủđề/Bản tin cuối năm2021

Quay đi quay lại, chắc hẳn nhiều người không thể tin rằng: Những ngày cuối cùng
của năm 2021 đang sắp sửa trôi qua. Tiếp nối 2020, năm 2021 tiếp tục là một năm
chúng ta được trải qua tất cả cung bậc cảm xúc. Cứ mỗi đợt dịch qua đi, toàn xã hội
từ cảm giác vui mừng, phấn khởi khi dịch bệnh tạm lắng, kinh tế xã hội được phục
hồi, rồi lại hoang mang lo sợ khi những tin tức của các biến thể Virus mới liên tục
xuất hiện. Mà đỉnh điểm là số ca mắc mới tăng chóng mặt từng ngày. Có nhiều gia
đình đã mất đi người thân, có những cô cậu sinh viên đã gần 1 năm không được đi
học, cũng không thể về bên gia đình. Để rồi tiết trời se lạnh đầy ưu tư cuối năm này,
chúng ta chợt nhận ra một điều: tách ra khỏi cuộc sống bộn bề ngoài kia, trong sâu
thẳm mỗi người đều mong muốn có một nơi bình yên để trở về, để được âu yếm, được
an toàn - một “Sân ga hạnh phúc”.

Ban Biên Tập trân trọng gửi đến độc giả Bản tin “Chung tay Thắp Sáng Niềm Tin”
số cuối năm để cùng nhau nhìn lại những hoạt động tiêu biểu, đầy ý nghĩa nhân văn
của cộng đồng sinh viên trên khắp cả nước trong một năm vừa qua và gửi gắm mong
ước cho một tương lai tương sáng, hạnh phúc trước thềm năm mới.

Chủ đề: Sân ga hạnh phúc

(Ban biên tập)
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ThưchúcTết/Bản tin cuối năm2021

Thưa Quý vị!

Nhân dịp đón mừng Năm mới và Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022, Ban Điều hành
Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin xin gửi tới Quý vị và Gia đình lời chúc mừng năm
mới bình an và hạnh phúc!

Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế,
tác động tiêu cực đến đời sống của mỗi người dân trên khắp thế giới. Trong bối cảnh
khó khăn ấy, Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đã nỗ lực thật nhiều để hoàn thành
nhiệm vụ của mình. Năm 2021, Quỹ đón nhận nhiều niềm vui như: Sinh viên thế hệ
thứ 11 ra trường với nhiều tấm bằng giỏi, xuất sắc; Hoạt động thiện nguyện, chia sẻ
yêu thương tới các sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bão lũ… được cộng đồng
Thắp Sáng Niềm Tin nhiệt tình hưởng ứng; Các nhà tài trợ và mạnh thường quân tiếp
tục ủng hộ Quỹ bằng nhiều hình thức với số tiền lớn; Cựu sinh viên ghi dấu ấn vai trò
gắn kết, hỗ trợ và là chỗ dựa cho sinh viên; Quỹ vui mừng chào đón thêm 55 thành
viên mới…

Trên chặng đường 14 năm Thắp Sáng Niềm Tin, sự đồng hành, chia sẻ và niềm
tin của Quý vị đã giúp chúng tôi nối dài hành trình trao gửi yêu thương, kết nối và lan
tỏa những giá trị nhân văn. Chúng tôi xin trân trọng và biết ơn sâu sắc! Hy vọng Quý
vị sẽ tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ để ngày càng nhân rộng lòng nhân ái đến các em
sinh viên, học sinh trên mọi miền đất nước đang cần sự giúp đỡ.

Trong không khí hân hoan đón chào Xuân mới, một lần nữa, chúng tôi kính chúc
Quý vị và Gia đình bước sang năm 2022 dồi dào sức khỏe, an khang, thành đạt!

Ban điều hành Quỹ!

Thư chúc Tết
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Vào ngày 08/11/2021, Quỹ học bổng
Thắp Sáng Niềm Tin đã tổ chức thành
công chương trình trao học bổng cho tân
sinh viên G15 khu vực phía Nam và
tổng kết hoạt động Quỹ năm 2021 với
hình thức trực tuyến. Tham dự buổi lễ có
các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ,
Ban Điều hành Quỹ khu vực phía Nam,
các quý Nhà tài trợ, các anh chị Cựu
sinh viên, sinh viên và tân sinh viên khu
vực phía Nam.

Trong không khí thân mật của buổi lễ,
ông Nguyễn Thế Hưng – Giám đốc Quỹ
đã thay mặt Ban Điều hành báo cáo kết
quả hoạt động năm 2021 và định hướng
hoạt động năm 2022. Năm 2021, mức
học bổng tối đa 20 triệu/ sinh viên/năm
học tiếp tục được Quỹ học bổng duy trì,
cùng với rất nhiều đợt hỗ trợ từ phía
Ngân hàng PVcomBank và các nhà tài
trợ. Qua đó thể hiện sự quan tâm hết
mực của các Anh Chị dành cho các em
sinh viên, mong muốn hỗ trợ các em
nhiều hơn nữa, đồng thời khẳng định
được vai trò của Ban Điều hành trong
công tác xét cấp học bổng, hỗ trợ quản
lý sinh viên và vận động tài trợ.

Cũng tại buổi lễ, ông Đoàn Duy Công -
Thành viên HĐQL Quỹ, ông Phạm
Quốc Đô – Đại diện nhà tài trợ Premier

Oil và ông Trần Văn Mạnh – Cựu Trưởng
Ban Điều hành Quỹ đều bày tỏ sự quan
tâm sâu sắc đến những thành quả của
Quỹ đã đạt được trong năm 2021, mong
muốn các em sinh viên tiếp tục cố gắng
để xây dựng đại gia đình Thắp Sáng
Niềm Tin lớn mạnh hơn nữa.

Em Cao A Lích, đại diện cho các bạn
G15 khu vực phía Nam đã chia sẻ
những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân
khi được nhận học bổng với lời hứa nỗ
lực học tập, đạt thành tích cao để xứng
đáng với tình yêu thương của các Nhà tài
trợ, của Quỹ. Bạn cũng bày tỏ mong
muốn sẽ luôn cố gắng phát huy những
giá trị tốt đẹp của Quỹ học bổng và
truyền cảm hứng cho các học sinh, sinh
viên nghèo vượt khó để động viên các
bạn vững bước trên con đường học tập,
thực hiện ước mơ của mình.

Chương trình kết thúc trong không khí
ấm áp và tràn ngập sự hân hoan nhưng
không thiếu phần trang trọng của toàn
thể đại gia đình Thắp Sáng Niềm Tin.
Đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đẹp
trong cuộc đời của mỗi em tân sinh viên.
Chúc các em sẽ thành công trên con
đường phía trước, và cùng nhau phát
huy, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của
ngôi nhà Thắp Sáng Niềm Tin bay cao,
bay xa hơn nữa!

(Nhóm Truyền thông CĐ HCM)

A. Điểm tinhoạt độngquý IV - 2021

1. Chương trình chào tân sinh viên G15 và tổng kết hoạt động
Quỹ năm 2021 tại khu vực phía Nam

A. Điểm tinhoạt động cuối năm2021
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Vào lúc 20h tối ngày 27/11/2021, Cộng
đồng Thắp Sáng Niềm Tin khu vực phía
Bắc đã tổ chức thành công chương
trình Chào tân sinh viên G15 & Tổng
kết hoạt động Quỹ năm 2021 với hình
thức trực tuyến.

Chương trình hân hạnh chào đón sự
tham dự của thành viên HĐQL Quỹ -
bà Nguyễn Thanh Huyền, đại diện
Ngân hàng PVcomBank - bà Nguyễn
Bích Hải cùng quý vị khách mời, các
thành viên Ban Điều hành Quỹ và tập
thể Cựu sinh viên, sinh viên khu vực
Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Nội dung chính của buổi lễ bắt đầu với
bài phát biểu của chị Nguyễn Thị Thúy
Vân - Phó Giám đốc Quỹ. Thay mặt gia
đình TSNT, chị gửi lời tri ân sâu sắc tới
Ban Lãnh Đạo cùng tập thể CBNV
Ngân hàng PVcomBank, các anh chị
cựu sinh viên thời gian qua đã luôn
đồng hành cùng sinh viên Quỹ, đồng
thời bày tỏ mong muốn mọi người luôn
sát sao, gắn bó bền lâu bên cạnh các
thế hệ sinh viên. Chị cũng chúc mừng
55 tân sinh viên của G15 và không
quên nhắc nhở các em hãy luôn nỗ lực
để đạt được thành tựu. Kết thúc lời phát
biểu là phần tổng kết những hoạt động
Quỹ trong năm 2021 và phương hướng

năm 2022. Tiếp lời chị Vân là bài phát
biểu của anh Đặng Lê Minh - Cán bộ
chuyên trách Quỹ khu vực phía Bắc
điểm lại những hoạt động nổi bật trong
năm 2021 của cộng đồng Thắp Sáng
Niềm Tin phía Bắc để mọi người cùng
nhìn lại năm qua với nhiều điểm nhấn
ấn tượng.

Nội dung tiếp theo, BTC chương trình
rất vui mừng giới thiệu 33 gương mặt
tiềm năng tân sinh viên G15 Cộng
đồng phía Bắc bằng một video rất đặc
biệt và ý nghĩa. Trong phần ra mắt, bạn
Tạ Hà My - sinh viên Đại học Y Dược
Hải Phòng đã thay mặt toàn thể tân
sinh viên phát biểu bày tỏ niềm vui,
niềm tự hào khi được nhận học bổng và
gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Quỹ
cùng các nhà tài trợ.

Lắng đọng và sâu sắc nhất chương trình
có lẽ là phần Hội nhập và chia sẻ.
Những tâm tư, chia sẻ rất tình cảm và
được gửi gắm từ phía khách mời như
chị Nguyễn Bích Hải, hay các anh chị
cựu sinh viên Quỹ. Tất cả đều mong
muốn các bạn sinh viên sẽ luôn tiếp
bước truyền thống Quỹ, cố gắng vươn
lên để trau dồi tri thức, hoàn thiện bản
thân để xây dựng TSNT ngày càng lớn
mạnh.

Kết thúc chương trình, anh Lê Minh đã
thay mặt BTC gửi lời cảm ơn đến các vị
khách mời, các khán giả và tuyên bố bế
mạc buổi lễ. Dù dịch bệnh, dù chương
trình phải diễn ra theo hình thức trực
tuyến, nhưng giữa những yêu thương ở
Quỹ, sẽ không bao giờ có khoảng cách
bởi tình cảm của đại gia đình Thắp
Sáng Niềm Tin.

(Lê Minh - Trưởng Ban truyền thông gây quỹ)

A. Điểm tinhoạt độngquý IV - 2021

2. Cộng đồng Hà Nội tổ chức thành công Chương trình Chào tân
sinh viên năm 2021: “Giữa yêu thương, không gì là khoảng cách”



6

Năm 2021 vừa qua, thủ đô Hà Nội liên
tục phải hứng chịu những ảnh hưởng
nặng nề từ dịch bệnh Covid-19. Nhiều
bạn sinh viên Thắp Sáng Niềm Tin do
đó cũng bị mắc kẹt lại không thể về quê
trong khi bị mất việc và không có thu
nhập trong một thời gian dài. Biết được
tình hình của sinh viên Quỹ, tháng 11
vừa qua Ban Lãnh Đạo Công đoàn Ngân
hàng PVcomBank đã tổ chức chương
trình “chung sức, đồng hành, diệt
nhanh Covid” hỗ trợ lương thực thực
phẩm - trao 40 suất quà tới các em.

Trong những ngày dịch bệnh hoành
hành, hoàn cảnh của các em thực sự rất
đáng thương. Nhiều em chia sẻ dù đã
được chủ nhà bớt tiền trọ nhưng vẫn
không thể gắng gượng nổi vì số tiền
dành dụm ít ỏi đã hết sạch từ giữa tháng,
nhiều ngày trôi qua phải ăn mì để đợi hỗ
trợ và hy vọng dịch sẽ qua nhanh. Các
em cũng không thể về quê do các quy
định phòng chống dịch tại địa phương.

Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng rất nặng
nề tới nền kinh tế nói chung và việc kinh
doanh, sinh sống của mọi người nói
riêng. Nhưng đối với sinh viên tại Thắp
Sáng Niềm Tin, PVcomBank luôn xuất
hiện đúng lúc trao vòng tay ấm áp cho
các em trong những thời điểm khó khăn
nhất. Có thể giá trị của phần quà không
lớn, nhưng đã đem lại một nguồn năng
lượng vô cùng đặc biệt. Đó là sức mạnh
tinh thần, tiếp thêm động lực giúp các
em vượt qua thời gian khó khăn này, an
tâm hơn khi cảm thấy mình không cô
đơn, đằng sau các em luôn có Quỹ học
bổng Thắp Sáng Niềm Tin và Ngân hàng
PVcomBank đồng hành và dìu dắt.

Cảm ơn Ban Lãnh Đạo Ngân hàng và
Công đoàn PVcomBank. Chúc các Anh
Chị luôn mạnh khoẻ, đạt được nhiều
thành công trong cuộc sống và luôn đồng
hành cùng Quỹ!

A. Điểm tinhoạt độngquý IV - 2021

3. Công đoàn PVcomBank hỗ trợ lương thực thực phẩm cho sinh viên có
hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

(Lê Minh - Trưởng ban Truyền thông gây quỹ)
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Năm 2021 vừa qua là một năm mà Biệt
đội FITEC đã đạt được những bước tiến
mới trong hoạt động của mình. Dưới sự
cố vấn của Anh Ngô Khánh Sơn - Phó
Giám đốc Quỹ, Cuộc thi “Ý tưởng khởi
nghiệp” đã được biệt đội FITEC tổ chức
thành công trong tháng 12 vừa qua.

Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” là sân
chơi để các bạn sinh viên Quỹ Thắp
Sáng Niềm Tin trên cả nước được thỏa
thích thử sức và sáng tạo với các ý tưởng
khởi nghiệp của mình. Đây cũng chính
là sự khuyến khích tinh thần khởi nghiệp
của các bạn trẻ. Trên cả nước, đã có 7
dự án thành công bước vào vòng chung
kết.

Tuy dự án của các bạn sinh viên vẫn còn
non trẻ, nhưng đây là cơ hội để các bạn
thử sức, va chạm, và học hỏi từ những
nhận xét và góp ý của Ban Giám Khảo.
Bên cạnh Giám khảo chính là anh
Nguyễn Thế Hưng – Giám đốc Quỹ,
chương trình còn có sự góp mặt của 2
Anh Chị cán bộ chuyên trách là anh
Đặng Lê Minh và chị Cao Hồng Nhi.
Các đội dự thi còn nhận được sự hỗ trợ
từ Ban cố vấn bao gồm: Anh Bùi Đình

Trung, toàn thể BTC, Biệt đội Công nghệ
FITECH, các anh chị Cựu sinh viên và
sinh viên Quỹ học bổng Thắp Sáng
Niềm Tin.

Sau bao ngày ấm ủ và phôi thai ý tưởng,
ngày 2/12/2021 vừa qua, các đội thi đã
cho "lên sàn" những dự án và ý tưởng
khởi nghiệp vô cùng sáng tạo và độc
đáo! Tuy nhiên, do bối cảnh dịch bệnh
hiện còn rất phức tạp, đêm chung kết
cuộc thi đã diễn ra theo hình thức trực
tuyến trên nền tảng Google Meet. Thế
nhưng, nhiệt huyết và ý tưởng của các
bạn sinh viên không vì thế mà bị giảm
sút. Đêm chung kết đã diễn ra thành
công với giải nhất thuộc về đội Niềm tin
21 tới từ cộng đồng Hà Nội, cùng 6 đội
thi xuất sắc khác cho các giải thưởng
còn lại.

Bên cạnh các đội thi, Cộng đồng TSNT
cũng ghi nhận sự cố gắng của biệt đội
FITEC khi đã tổ chức thành công sân
chơi bổ ích cho các bạn sinh viên của
Quỹ được thử sức. Cuộc thi “Ý tưởng
Khởi nghiệp” cũng là chương trình khép
lại năm 2021 với những bước tiến đáng
kể của FITEC. Hy vọng rằng trong tương
lai, cộng đồng Quỹ có thể tiếp tục duy
trì, phát triển những hoạt động thực sự
bổ ích và thú vị cho sinh viên.

(Huỳnh Đoàn Diệu Huyền
- Nhóm Truyền thông CĐ HCM)

A. Điểm tinhoạt độngquý IV - 2021

4. Biệt đội Fitec tổ chức thành công cuộc thi “Ý tưởng
khởi nghiệp” năm 2021
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1/Chúcmừng sinhnhậtQuỹ lần thứ14 (2007 - 2021)

Hành trình Thắp Sáng Niềm Tin của Quỹ học bổng đã bước qua năm thứ 14, với hơn
1200 em sinh viên trên toàn quốc, gần 800 em tốt nghiệp Đại học đã có công việc
ổn định. Nhiều em trong số đó hiện đang đảm nhận những vị trí quan trong các công
ty và tập đoàn lớn, nhiều em giành được các học bổng danh giá cho các chương trình
sau đại học tại nước ngoài.

2/Hoạtđộnghỗ trợ sinh viên từPVcomBankvà cácđơnvị tài trợ.

Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đã may mắn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ vô
cùng tâm huyết và ý nghĩa từ Ngân hàng PVcomBank cùng các đơn vị tài trợ khác.
PVcomBank đã đồng hành cùng sinh viên Quỹ với số tiền hỗ trợ lên tới 500 triệu đồng
cùng lương thực thực phẩm giúp các em vượt qua khó khăn trong giai đoạn dịch
Covid-19.

3/Dấuấncủa tập thểCựu sinhviên (CSV) trong cáchoạt độngnăm2021

Năm 2021 đã chứng kiến những đóng góp toàn diện của các Anh Chị CSV trong các
hoạt động của Quỹ. Bên cạnh chương trình gây quỹ thường niên với số tiền hơn 100
triệu đồng, CSV cũng hỗ trợ rất nhiều (bằng tiền và hiện vật) cho các sinh viên bị kẹt
tại nơi học trong các đợt dịch Covid-19; tham dự các chương trình của cộng đồng
TSNT; đóng vai trò Mentor tại một số cộng đồng. Ban Liên lạc Hội cựu sinh viên cũng
mong muốn các hoạt động trên sẽ tiên phong thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết của
phong trào hỗ trợ và phát triển cộng đồng sinh viên Thắp Sáng Niềm Tin.

4/Chương trìnhxét cấphọcbổngThắpSángNiềmTinnăm thứ15

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 và phù hợp với tình hình hiện tại. Khâu phỏng vấn
được thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Tuy vậy, chất lượng của kì xét cấp học
bổng năm nay được hội đồng XCHB đảm bảo chỉn chu và chuyên nghiệp. Kết thúc
chương trình xét cấp học bổng, Quỹ đã đón nhận 55 tân sinh viên G15 đầy tiềm năng
và khát vọng. Tổng số tiền chi học bổng trong năm 2021 của Quỹ là hơn 4 tỷ đồng.

5/Tri ânnhà tài trợ năm2021

Năm 2021, tổng số tiền ủng hộ từ các cá nhân tới Quỹ học bổng thông qua Internet
banking lên tới 300 triệu đồng. Số tiền ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều là tấm lòng nhân
ái của các mạnh thường quân dành cho Quỹ. Chúng tôi luôn trân trọng và nỗ lực hoàn
thành mục tiêu & sứ mệnh đã đề ra.
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6/Phát triểnhoạt động của cácĐội - Nhómtrongphong trào sinh viên

Tiếp tục duy trì và phát triển tinh thần cầu tiến, thay đổi để luôn ứng biến phù hợp
với sự vận động của thời đại, năm 2021 vừa qua là năm mà Biệt đội FITEC đã đạt
được những bước tiến mới trong hoạt động của mình. Dưới sự cố vấn tận tình của anh
Ngô Khánh Sơn - Phó Giám đốc Quỹ, biệt đội đã triển khai thành công chuỗi chương
trình “Ước mơ thịnh vượng trong tầm tay”, với điểm nhấn đặc biệt nhất là Cuộc thi
“Ý tưởng khởi nghiệp”. Biệt đội sức khoẻ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ với việc ra
mắt Cẩm nang sức khoẻ và công tác phòng chống dịch Covid-19.
7/Hoạtđộng đào tạokỹnăngvàđịnhhướngnghềnghiệp
Năm 2021, Ban Truyền thông gây quỹ đã phối hợp chặt chẽ cùng Ban Công tác sinh
viên các cộng đồng tổ chức nhiều chương trình tập huấn, đào tạo bồi dưỡng kiến thức,
kỹ năng mềm… cho sinh viên, đặc biệt là SV năm cuối sắp ra trường. Tạo cơ hội tốt
để các bạn trẻ nhận được những kĩ năng, kiến thức cần thiết và tạo điều kiện để sinh
viên sớm tiếp xúc với môi trường thực tế, tốc độ phát triển của xã hội, qua đó có cơ
hội để khai phá tiềm năng, khả năng sáng tạo của bản thân.

8/Hội nhập tân sinh viên: “Cùnghiểu vàyêuhơnngôi nhàThắpSángNiềmTin”

Với mục tiêu giúp các bạn tân sinh viên G15 hiểu về Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm
Tin, xây dựng mối quan hệ gắn bó trong sinh viên Quỹ, đồng thời phổ biến Cẩm
Nang Sức Khỏe, chương trình “Hội nhập tân sinh viên” đã được BCTSV các cộng
đồng tổ chức thành công. Các bạn có cơ hội ôn lại truyền thống tốt đẹp của Quỹ, từ
đó hiểu thêm, yêu thêm và cùng lan tỏa tình yêu thương ra cộng đồng.

9/SinhviênG11 chia tayQuỹ.

Các cộng đồng sinh viên Thắp Sáng Niềm Tin đã chia tay 65 bạn sinh viên G11 tốt
nghiệp trong năm 2021. Do diễn biến và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vẫn còn
rất phức tạp, chương trình tri ân và chia tay sinh viên G11 của Quỹ được tổ chức trực
tuyến. Bên cạnh đó, Ban Điều Hành đã gửi quà tri ân cho tất cả sinh viên tốt nghiệp
cùng những lời chúc tốt đẹp nhất.

10/Lễ traohọcbồng choTân sinh viên vàTổngkết hoạt độngQuỹnăm2021.

Năm 2021 tiếp tục là một năm Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đối mặt với nhiều
khó khăn và thách thức bởi dịch bệnh Covid-19. Dù vậy, các chương trình lớn của
Quỹ vẫn được tổ chức đúng hẹn, thông qua hình thức trực tuyến. “Lễ trao học bổng
cho tân sinh viên và Tổng kết hoạt động Quỹ năm 2021” đã được lần lượt được tổ
chức thành công tại 2 đầu cầu miền Bắc và miền Nam với sự góp mặt của gần 400
người tham dự.
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C.Bàn trònTSNT

Cuộc sống đã dành tặng chúng ta một
món quà vô cùng quý giá, đó chính là
thanh xuân. Một thanh xuân tràn đầy
những năng lượng, chờ mong, khát
khao, tò mò, đấu tranh, hy vọng và tin
tưởng. Và cũng chớp mắt một cái, chúng
ta nhìn lại thanh xuân với biết bao ước
hẹn. Cuối năm, luôn là dịp để chúng ta
ngồi lại với nhau và cùng nhìn lại những
gì đã qua để chuẩn bị cho 1 năm mới
đang về thật gần.

Ghi lại hành trình một năm đầy biến
động vừa qua trong chuyên mục Bàn
tròn số này, chúng ta sẽ cùng trò chuyện
với anh Phan Thanh Nho – người anh
cả, người đã có một thời thanh xuân tươi
đẹp gắn bó với đại gia đình Thắp Sáng
Niềm Tin.

Điều gì anh cảm thấy đáng nhớ nhất và
nuối tiếc nhất trong năm 2021?

“Điều đáng nhớ nhất với anh trong năm
qua có lẽ là dịch Covid, với diễn biến
chung mọi hoạt động bị chậm hoặc
ngưng lại rất nhiều, kể cả cuộc sống cá
nhân và công ty. Nhưng cá nhân anh
nghiệm và học hỏi được rất nhiều. Nếu
cuộc sống bình thường mình đang chạy
về đích, hối hả với nhịp sống thì dịch là
thời gian dưỡng sức, nghỉ xả stress để
chạy bộ thong thả. Anh nghĩ chúng ta
không mưu cầu quá, mà tiếp nhận hiện
tại để tận hưởng hiện tại là điều quan
trọng nhất.”

Là một người luôn dõi theo các hoạt
động của Quỹ, Anh cảm nhận gì về sự
phát triển của Quỹ và hoạt động cựu
sinh viên Quỹ thời gian vừa qua?

“Quỹ phát triển qua 15 năm ai cũng nhìn
thấy rồi, xét theo góc độ cá nhân của anh
anh thấy Quỹ mình rất tuyệt. Với một tổ
chức phi lợi nhuận, quan tâm đến sứ
mệnh giúp đỡ các bạn học sinh sinh viên
nghèo hiếu học có cơ hội dược đến
trường. Trải qua cả một quãng đường dài
với hơn 1000 sinh viên đã nhận học
bổng thì đó là con số ấn tượng đó chứ.
Anh cảm thấy tự hào với những gì Quỹ
đã đạt được đến ngày hôm nay.

Cá nhân Cựu sinh viên cũng vậy, sau khi
ra trường mọi người đều có cuộc sống tốt
hơn rất nhiều, ít nhất là về nghề nghiệp,
thu nhập. Từ những cô cậu học trò lầm
lũi, khó khăn trước đây giờ mọi người đều
có công việc, chức danh và gia đình
riêng. Đó là điều tích cực chúng ta cần
nhìn nhận đó chứ.”

0

Trò chuyện cuối năm cùng anh Phan Thanh Nho - Cựu sinh viên
Thắp Sáng Niềm Tin thế hệ đầu tiên.

C. Bàn trònTSNT



Anh có trăn trở gì về các
hoạt động của Quỹ mình
không?

“Nhiều lắm chứ, anh sợ
nói không hết được mất.
Anh nhận thấy ở một góc
độ nào đó sức mạnh của
Cộng đồng cựu sinh viên
chưa khai thác hết, kể cả
các hoạt động trên khắp
cả nước của sinh viên
hiện nay giữa các cộng
đồng. Theo quan điểm cá
nhân của anh:

1. Đối với hoạt động
Quỹ: Ban Điều hành Quỹ
nên bày tỏ có sự thống
nhất trong 1 tổ chức, 1
đường lối chiến lược
xuyên suốt từ trên xuống,
một tầm nhìn cho giai
đoạn mới. BĐH cần đối
thoại, lắng nghe, trao đổi
nhiều hơn giữa BĐH giữa
các cựu và sinh viên (nếu
có) để hoạch định.

2. Đối với hoạt động của
Cựu sinh viên, anh và
các anh chị cựu chuẩn bị
có những hoạt động để
sốc lại tinh thần anh em,
trao đổi và tăng tương tác
hơn cho giai đoạn từ
15-20 năm sắp tới.
Chúng ta cần tầm nhìn,
sứ mệnh và giá trị cốt lõi;
mọi người hãy cùng nhau
cố gắng hết sức và học
cách tập chấp nhận kết
quả để hiểu hiện trạng và
có giải pháp mới.”

So với 15 năm trước đây,

anh cảm thấy sinh viên
bây giờ sinh hoạt khác gì
với thủa ban đầu của
mình ạ?

“Khác rất nhiều em ạ.
Anh thấy năng lực và kỹ
năng của các bạn sinh
viên hiện nay đã được
nâng cao hơn khi xưa rất
nhiều: điều phối giỏi,
nhanh nhẹn, tự tin. Chỉ
có một điều, các bạn
ngại, rụt rè – nhưng anh
nghĩ đó là bình thường
thôi, ngày trước mình họp
cũng vậy mà .

Theo ý kiến của anh,
mình không thể đòi hỏi
quá nhiều ở các em được,
mà vấn đề cần nhìn lại là
tạo ra các hoạt động và
cách đào tạo các em.
Giống như một doanh
nghiệp vậy, đào tạo kỹ
năng, văn hóa giúp các
em quen với tổ chức và
gắn bó với nơi này.

Nếu như hoạt động và
đào tạo là yếu tố khách
quan thì bản thân, Quỹ
cũng cần xây dựng nên
những phẩm chất cá
nhân nền tảng là điển
hình cho nhân cách Thắp
Sáng Niềm Tin.”

Vậy theo anh phẩm chất
nền tảng nào của TSNT
cần được nhận diện ạ?

“Anh nghĩ có 2 điều: Đầu
tiên là chỉ số vượt khó,
nghị lực; tiếp theo là

năng lực tư duy cao.
Nhưng đó chưa đủ. Nghị
lực và IQ cao để vượt khó.
Tuy nhiên đi đến cùng
hay không lại rất cần tới
sự điềm tĩnh. Bởi vậy, trí
tuệ + nghị lực = Tài năng
lớn. Các yêu tố đạo đức,
từ bi, lòng yêu thương sẽ
là những điều mọi người
cân nhắc, anh thấy đó là
điểm nổi bật của Quỹ.”

Sang năm 2022, mục tiêu
mà Anh hướng đến là gì?
Anh có tâm tư gì muốn
gửi gắm đến các em sinh
viên không ạ?

“Dự định cá nhân liên
quan đến công việc
nhiều, anh xin phép
không chia sẻ. Còn nhắn
nhủ đến các em như anh
đã nói đó. Anh mong các
bạn hãy cứ tự tin là chính
mình. Hãy tôn trọng, chứ
không nên ngưỡng mộ
người khác thái quá. Các
bạn cũng không nên coi
thường người khác để trở
thành trung tâm vũ trụ.
Đừng để nghèo, giàu ảnh
hưởng đến mình. Tự chủ
hạnh phúc và cảm xúc là
đủ rồi nhé các em. Chúc
các em năm mới vui vẻ
và nhiều hạnh phúc!”

Cảm ơn anh Nho đã
dành thời gian chia sẻ!
Chúc anh thật nhiều sức
khỏe và bình an.

(Lê Kim Dung
- CTV Ban Truyền thông gây quỹ))
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D.We’re shining

Dịch bệnh Covid-19 đã thực sự cho
chúng ta thấy 1 hiện thực tàn khốc của
cuộc sống. Mặc cho chúng ta đang giàu
có, hay khó khăn, những biến cố vẫn có
thể xảy ra bất cứ lúc nào, mà chúng ta
không thể biết trước. Ta chỉ còn cách
tiếp tục tiến về phía trước nếu không
muốn bị đánh gục. Điển hình cho câu
chuyện ấy, thời gian qua gia đình Thắp
Sáng Niềm Tin đã chứng kiến rất nhiều
tấm gương xuất sắc vượt qua hoàn cảnh
khó khăn để vững bước trên hành trình
vươn tới ước mơ của mình.

Tại cộng đồng Hà Nội, chắc không
còn ai xa lạ gì với cái tên Phạm Lan
(Phạm Thị Lan) – Trưởng G12 TSNT Hà
Nội. Trái ngược với vẻ ngoài mỏng
manh, nhỏ nhắn, Lan là 1 cô bé luôn
tràn đầy nghị lực, ý chí sắt đá và nhiệt
huyết tuổi trẻ. Ban Biên Tập (BBT) đã
mất rất nhiều thời gian để có thể hoàn
thành bài phỏng vấn này, vì 1 lý do rất

đặc biệt…Lan rất bận. Tại thời điểm ấy,
Lan vừa được nhận quyết định trúng
tuyển vị trí “Thực tập sinh tài năng” tại
VCCorp – một trong những công ty công
nghệ hàng đầu Việt Nam hiện nay, lại
vừa phải chuẩn bị bài thuyết tình tại Hội
thảo Nghiên cứu khoa học – Trường Đại
học Kinh Tế Quốc Dân.

Mở đầu câu chuyện, Lan trầm ngâm đôi
chút rồi bắt đầu tâm sự khi được BBT hỏi
thăm về gia đình mình:

“Gia đình em vốn dĩ là một gia đình nhỏ
hạnh phúc và luôn tràn đầy yêu thương.
Cho tới khi em trai em học lớp 4, hàng
loạt biến cố đã xảy tới với gia đình. Để
rồi, bố em cắt đứt liên lạc, mẹ buộc phải
đi làm xa, để lại ba chị em ở nhà tự
chăm sóc cho nhau. Đã có thời gian
những thời điểm ba chị em đã phải sống
trong một căn nhà cấp bốn xuống cấp,
cửa nhà “rơi rụng”, mái nhà dột, những
đêm mưa gió ba chị em phải ôm nhau
tìm chỗ ngủ, đôi khi nhà lại không có
nước sạch, nhiều bữa phải nhịn đói.
Khoảng thời gian đó có lẽ là khó khăn
nhất đối với em. Nhưng em rất thương
mẹ và bỏ cuộc chưa bao giờ là lựa chọn
của em kể cả những lúc khó khăn nhất”.

Bước ngoặt thứ hai của cuộc đời là khi
em thi đỗ Đại học. Em hiểu rằng, chỉ có
con đường học vấn là con đường phù hợp
để mình có thể thay đổi cuộc sống của
gia đình. Thế nhưng, tiền học phí thực sự
là một gánh nặng. Đang loay hoay thì
em tình cờ biết được thông tin về Quỹ
học bổng Thắp Sáng Niềm Tin.

12

Phạm Thị Lan - Tấm gương sinh viên vượt khó để thành công
trong thời kì dịch bệnh



D. We’re shining

Và chần chừ gì nữa, em quyết định đi
học tiếp, mặc dù em còn chưa nộp hồ sơ
vào Quỹ, cũng chưa chắc đã được nhận
nhưng em lại có linh cảm mãnh liệt em
sẽ là một thành viên của Quỹ. Và mong
ước ấy đã trở thành hiện thực!

Điều mà Lan quan tâm nhất cũng là điều
mà chúng ta thấy đáng quý nhất khi sinh
hoạt tại Quỹ là sự yêu thương và quan
tâm tới tất cả mọi người. Mọi thứ từ quan
hệ tình cảm, cách làm việc, học tập đều
được các Anh Chị chỉ dạy, hướng dẫn
tận tình. Đặc biệt là tinh thần cho đi và
không bỏ cuộc.

“Trong quá trình hoàn thiện bản thân,
em đã gặp rất nhiều khó khăn và trở
ngại. Nhưng với em, điều đáng sợ nhất
là đánh mất niềm tin vào bản thân và
mất phương hướng. Em may mắn là
những khoảng thời gian khó khăn đó đã
có những người anh, người bạn tại Thắp
Sáng Niềm Tin luôn sẵn sàng ở bên
cạnh, kiên nhẫn phân tích, thuyết phục
em tin tưởng vào chính bản thân mình.

Lan chia sẻ thêm: “Hoàn cảnh gia đình
đã vô tình cho em cơ hội tự rèn luyện,

xây dựng cho bản thân nhiều kỹ năng
cần thiết cho việc học tập, sự nghiệp và
cuộc sống. Nhưng chỉ tới khi gia nhập
Đại gia đình Thắp Sáng Niềm Tin, em
mới có cơ hội được thử sức, được các
anh chị và cô chú, những người có nhiều
kinh nghiệm truyền đạt thêm những
điều mới và chỉnh sửa những điều em
đang hiểu sai. Nếu không có anh chị và
cô chú dìu dắt, em sẽ không được như
bây giờ.”

Quả đúng như vậy, quãng thời gian hơn
3 năm dưới mái trường Đại học và gia
đình Thắp Sáng Niềm Tin của Lan có rất
nhiều khoảnh khắc rực rỡ. Bên cạnh
thành tích học tập khủng với điểm GPA
gần như tuyệt đối 3.94/4, Lan còn sở hữu
nhiều thành tích như Giải 3 Giải thưởng
sinh viên Nghiên cứu khoa học trường
Đại học Kinh Tế Quốc Dân (hợp tác
cùng ngân hàng Vietcombank) với vai
trò trưởng nhóm, cùng nhiều bài nghiên
cứu, bài báo được đăng tải trên các Hội
thảo NCKH và tạp chí quốc tế.

Gia đình Thắp Sáng Niềm Tin đã góp
phần không nhỏ trong việc hình thành
con người Lan của ngày hôm nay.
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“Điều em tâm đắc nhất từ khi vào Quỹ
là tinh thần chia sẻ yêu thương và biết
cách giúp đỡ người khác. Trước đấy, em
vẫn luôn được giáo dục là yêu thương
mọi người và chia sẻ với những người
gặp khó khăn. Nhưng em lại không biết
cách nói chuyện, cũng không biết dùng
cách nào để giúp đỡ người khác, nên
mọi việc chỉ dừng ở suy nghĩ thôi. Bây
giờ thì khác rồi, em đã tự tin và thoải mái
nói chia sẻ với mọi người (mặc dù đôi
khi không giỏi lắm), cũng sẵn sàng tìm
và lên phương án giúp đỡ họ theo cách
của mình.”

Trong một đại gia đình lớn như thế, mỗi
người chúng ta luôn có những người anh,
người chị, những người bạn để trò
chuyện, tâm sự và truyền cảm hứng cho
chúng ta trong học tập cũng như những
lời khuyên hữu ích trong cuộc sống. Ở
Thắp Sáng Niềm Tin có rất nhiều hoàn
cảnh khó khăn, đáng thương nhưng cùng
với đó cũng là rất nhiều tấm gương đáng

học hỏi về quá trình vượt lên nghịch
cảnh để thành công trong cuộc sống.
Chính họ là những người hiểu rõ nhất
những khó khăn của những người yếu
thế đang phải gặp phải trong cuộc sống
và sẵn sàng chia sẻ yêu thương.

Nhìn lại cách bạn ấy vượt qua chính
mình, vượt qua những vất vả, những khó
khăn trong cuộc sống đã truyền cảm
hứng cho rất nhiều người khác, đặc biệt
là những thành viên trong đại gia đình
Thắp Sáng Niềm Tin chúng ta.

(Nhóm Truyền thông CĐHN)

D. We’re shining
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Tích tắc, tích tắc!

Đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược. Chỉ còn
vài ngày nữa năm 2021 sẽ trở thành quá
khứ. Chắc hẳn đây là cột mốc mà tất cả
mọi người không thể quên được – Một
năm đầy biến động.

Đại dịch Covid – 19 giống như siêu bão
tham lam giành lấy của chúng ta thật
nhiều thứ từ sức khỏe, công việc đến
những ước mơ, dự định còn dang dở.
Khó khăn chồng chất khó khăn dường
như muốn vắt kiệt chúng ta từng ngày...

Nhưng ngọn lửa hy vọng vẫn còn đấy,
chúng ta đã xích lại gần nhau để thắp
lên tình yêu thương giữa người với người.
Biết bao bác sĩ, y tá, tình nguyện viên
đang ở tuyến đầu chống dịch, chẳng
màng đánh đổi để vực dậy những người
“anh em” đã gục ngã, sau lưng họ là một
hậu phương hùng hậu, vững chắc có sức
cho sức, có lòng cho lòng, đáng ngưỡng

mộ biết bao! Có thể thấy đại dịch đã
cướp đi của ta nhiều thứ, nhưng cũng
chứng minh cho chúng ta nhiều điều.

Ông cha ta đã nói: “Lửa thử vàng, gian
nan thử sức” – Vượt qua những khó khăn
ấy chúng ta lại càng trưởng thành hơn,
mạnh mẽ và rắn rỏi hơn.

Năm 2021, Quỹ đã linh hoạt thay đổi để
thích ứng với đại dịch, mọi người đã dần
quen với các công việc online. Các cuộc
gặp mặt, trao đổi đều bị ngăn cách sau
màn hình. Mỗi khi có dịp trao đổi hàng
tháng với nhau, em thật vui khi các bạn
vẫn nở nụ cười, vẫn cố gắng vượt qua
khó khăn do đại dịch mang đến.

Đừng bi quan, hãy nghĩ đây là cơ hội để
chúng ta sống chậm lại, suy nghĩ về
những việc bản thân đã làm, dành thời
gian cho bản thân, gia đình nhiều hơn,
tạo cho mình một lối sống tích cực, học
cách cho đi và giúp đỡ mọi người bởi
“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.

Chắc không chỉ mỗi em mà rất nhiều
bạn đang xa quê, những ngày cuối năm,
ai cũng thèm được trở về nơi ấy, một nơi
dù có đi hết cuộc đời vẫn khao khát được
tìm lại. Đó là nhà. Để được đoàn tụ, sum
họp bên gia đình, được ăn cơm mẹ nấu.
Đó là điều hạnh phúc nhất bây giờ.
Mong rằng cơn bão sẽ sớm qua đi để
năm 2022 sẽ mở ra nhiều điều đáng
nhớ!

“Năm nay đừng ai hỏi kiếm được bao
nhiêu hay đã làm được gì, còn đủ thành
viên cùng nhau đón Tết đã hạnh phúc
nhất rồi”

Năm qua ta đã được gì?
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Tháng 12, thời gian mà người ta ngoảnh
đầu nhìn lại một năm đã qua, một năm
chất chứa nhiều đổi thay với niềm tự hào
về những điều mình đã làm được, hoặc
đâu đó là sự hổ thẹn vì những cơ hội
đánh mất, vì chưa thực sự cố gắng.

Trong những ngày cuối năm thế này, trời
lạnh lắm, lại còn hanh khô nữa. Mình
đạp xe qua thăm mẹ. Gần 1 năm chưa
gặp vì nghỉ dịch, vì mẹ bận rộn với công
việc. Mình thấy mẹ già đi nhiều lắm,
nếp nhăn hằn rõ trên gương mặt mẹ vì
những lo toan trong cuộc sống. Đôi tay
nhỏ bé của mẹ cũng in đậm những vết
chai sạn của cuộc đời.

Mấy cô bán hàng hỏi “Hai bà cháu đi
chợ mua gì đấy ạ, vào xem quần áo đi
bà?” Mình giật mình, mẹ già như thế
thật sao?! Đúng mà... Bởi vì mình lâu
nay chẳng để ý đến những thay đổi nhỏ
của mẹ, chẳng biết mẹ vất vả đến
nhường nào, chẳng biết rằng sau những
cuộc nói chuyện điện thoại với con là
nỗi nhớ con, nhớ nhà vô bờ của mẹ.

Tháng 12, bắt chuyến xe khách về nhà
vài ngày. Gặp bà, gặp em, nhìn lại nếp
nhà liêu xiêu sau 1 năm xa cách. Nhà
mình vẫn vậy, có phần trống trải. Em
lớn hơn một chút, đã cao hơn mình rồi.

Nó háo hức khi mình về, vui với những
gói quà nhỏ mình mua, tíu tít kể mình
nghe những chuyện ở nhà, rằng những
ngày vắng chị, vắng mẹ nó vất vả ra sao.
Trách chị sao lâu rồi chẳng về nhà với
em, dù chẳng nói nhưng mình biết em
luôn nhớ mong và đợi mình về. Chắc ở
nhà, em có nhiều điều muốn kể mình
nghe lắm, em chẳng có ai để suốt ngày
ríu rít như ngày trước.

Quay đi quay lại, cũng chẳng còn mấy
ngày nữa mà Tết. Có lẽ ai cũng biết đời
người là một phép trừ, gặp nhau một lần
cũng là bớt đi một lần gặp gỡ. Tết này,
mình sẽ dành thời gian bên gia đình
nhiều hơn, bên mẹ, bên em, thăm bà.
Bên cạnh những người mà mình trân
quý, chẳng biết chúng tôi có thể cùng
đón bao nhiêu cái Tết nữa cùng nhau chỉ
biết rằng chúng tôi đang xây nên những
kỷ niệm không thể nào quên…

Tạo hoá sinh ra mùa đông để cho con
người gần gũi nhau hơn. Xấp lịch chỉ
còn sót vài tờ, chờ đợi sự đổi khác, được
sang trang. Khép lại một năm, mong mọi
người đều có những niềm vui của riêng
mình, hoan hỉ đón chào tháng mới, năm
mới, khởi đầu mới thật bình an, may
mắn.

(Hoàng Thị Thanh Minh - Cộng đồng TSNT Hà Nội)
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Đông đến rồi… Lại một mùa giáng sinh
nữa sắp đến, cánh cửa của năm 2021
sắp khép lại, nhường chỗ cho cánh cửa
năm 2022 mở ra.

Đối với bạn, mùa đông là như thế nào?

Đối với tôi, mùa đông thực sự đặc biệt,
với thật nhiều sắc độ khác nhau, đem lại
cho con người ta bao xúc cảm.

Mùa đông là những ngày mà những cơn
gió mùa không ngừng thổi ào ạt cuốn bay
từng chiếc lá bàng khô đã rụng rơi từ lâu
trên sân nhà văn hóa xóm.

Mùa đông là màu xám đục của bầu trời
như đang muốn kéo gần khoảng cách
với mặt đất để ôm trọn lấy nhau xua đi
cái lạnh giá của thời tiết.

Mùa đông là mùi của hơi cơm nóng phả
ra từ bữa cơm gia đình sau một ngày
dầm mình trong tiết trời lạnh giá.

Mùa đông là những buổi sáng tinh mơ
dày đặc sương mù buốt giá khiến cho
những con người mê ngủ phải khuất
phục trước cám dỗ của chiếc chăn ấm
và chiếc giường êm ái.

Mùa đông là những tiếng nổ lách tách
bên chiếc bếp lửa nhỏ ấm áp của bà mỗi

khi chiều đến. Đông đến là những lần
cùng bạn bè lang thang những hàng
bánh rán, hàng khoai nướng mỗi chiều
tan học, cùng nhau cười nói vô tư mà
chẳng phải lo nghĩ gì.

Mùa đông là hình ảnh những đôi trai gái
nắm tay nhau đi dưới ánh đèn đường lúc
đêm muộn, dù bàn tay có tê dại đi vì
lạnh nhưng trái tim của họ thì vẫn sưởi
ấm cho nhau.

Mùa đông là tiếng dự báo của cô phát
thanh viên trên bản tin thời sự tối về đợt
gió mùa đông bắc tràn về khiến cho ai
nấy cũng đều lo lắng ủ ấm kỹ hơn.

Mùa đông còn là những cơn đau buốt nơi
cái chân bị tai nạn của bố mỗi khi phải
ở lâu ngoài trời lạnh.

Mùa đông còn là những cơn đau nhức
lưng của mẹ mỗi khi trời trở gió heo may.

Mùa đông là những ngày bố mẹ phải
chắt bóp từng đồng, phải đắn đo suy
nghĩ để làm sao để mua được cho các
con chiếc áo ấm cho bằng bạn bằng bè.

Mùa đông là những ngày bệnh ho của bà
trở nặng, bố mẹ lại cả đêm không ngủ để
thay nhau chăm bà, cầu mong cho bà
mau khỏi ốm.

Mùa đông đến là những ngày mà ánh
mặt trời chiếu sáng ít đi, nhưng dù vậy
thì thời gian nghỉ ngơi của bố mẹ vẫn
chẳng nhiều hơn là bao, bố mẹ vẫn phải
chong đèn miệt mài bên mảnh vườn
nhỏ, bởi bố mẹ nói, tiền ăn học của ba
chị em chỉ trông cậy vào đấy.

Mùa đông đến cũng là những ngày cả
nhà cùng quây quần bên mâm cơm ấm
nóng, kể cho nhau nghe những câu

Mùa đông trong tôi
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chuyện ngày hôm ấy, dù bữa cơm chỉ
đơn sơ giản dị, dù câu chuyện cũng
chẳng to tát đến đâu nhưng không khí
bữa ăn vẫn ấm áp và bình yên đến lạ
thường.

Mùa đông là cảm giác ấm áp và bình
yên khi được rúc vào lòng mẹ như những
ngày thơ bé cùng mẹ xem chương trình
truyền hình mà mẹ thích dù chương
trình ấy đối với tôi cũng chẳng mấy thú
vị, nhưng mỗi lần mẹ cười lên là tôi cũng
bất giác cười theo.

Mùa đông đến, là những lần tôi được bố
chở sau xe giữa đêm lạnh để đi ôn thi
đội tuyển, trong tiếng gió buốt lạnh bên
tai còn có cả những lời dặn dò động viên
dịu dàng nhưng tha thiết của bố cổ vũ
đứa con gái cố gắng học hành để mai
sau thoát khỏi cảnh nghèo.

Đông đến là mùi của cốc cà phê còn tỏa
hơi nóng mỗi sáng sớm tinh mơ phải dậy
sớm để ôn bài.

Đông đến là những ngày đi chạy theo
đoàn xe vào những vùng sâu xa nhất để
phát tờ rơi, kiếm tiền mua những món đồ
yêu thích mà từ lâu chẳng dám xin tiền
bố mẹ.

Đông đến là những ngày bố mẹ lại bắt
đầu bận rộn để chuẩn bị cho ngày tết,
nào thịt nào cá nào gạo muối dầu củi…

những lo toan về một mùa tết nữa lại
đến.

Đông đến còn là ngày những anh chị đi
làm ăn xa cũng dần chuẩn bị về quê để
đón tết cùng gia đình, mang theo trong
mình những tâm sự về cuộc sống làm ăn
vất vả bận rộn nơi xứ người.

Đông đến mang theo sự u ám lạnh lẽo
của thời tiết, sự hanh khô của khí trời
nhưng cũng mang theo cả những hơi ấm
yêu thương của những người thân yêu.

Mùa đông mặc dù trùm lên mình tấm áo
ảm đạm, u ám, nhưng tấm áo ấy lại là
chiếc chăn ấm áp nhất để ấp ủ những
hạt mầm yêu thương, chờ khi xuân sang,
những hạt mầm ấy sẽ lớn nhanh như
thổi và sinh sôi nảy nở không ngừng.

Một năm đã qua đi, với những khó khăn
vì thiên tai và dịch bệnh, thêm vào đó là
cả những áp lực về cuộc sống, công việc,
học tập, nhưng hy vọng tất cả chúng ta
đều có thể vượt qua được giai đoạn khó
khăn này. Và cầu mong cho mọi người
đều có một giáng sinh an lành, một cái
Tết viên mãn ấm áp, đoàn viên bên gia
đình. Bỏ lại những gì đã qua với một nụ
cười thật tươi và đón nhận những điều
sắp đến! Để năm 2022 sẽ là năm của
những ấp ủ được vươn chồi.

(Nguyễn Thị Trúc Quỳnh - Cộng đồng TSNT Hà Nội)
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Giải trí

Tuyệt chiêu

Cô gái đi học trên Hà Nội, nửa đêm

nhận được tin nhắn: “Chào em, mình

làm quen được không? Em có người yêu

chưa?”. "Em có rồi anh ạ!". "Thế á, cha

mày đây, sớm mai bắt xe về quê ngay

họp gia đình chuyện này!".

Hôm sau cô gái nhất quyết không về,

nửa đêm lại có tin nhắn: "Anh phải làm

sao để được làm bạn em? Cho phép anh

làm quen nhá! Em có người yêu chưa?".

"Em chưa!". "Em làm anh thất vọng quá,

một phép thử đơn giản là biết được lòng

nhau ngay, mình chia tay thôi!". "Ôi em

xin lỗi, em tưởng ông già em, cho em

một lời giải thích". "Giải thích gì? Ông

già mày đây, mai không về quê thì đừng

về nữa! Gọi cả thằng đó về cho tao!".

Hẹn hò với nha sĩ

Tý phải lòng một anh chàng nha sĩ trẻ,

đẹp trai. Thế nên cô thường lấy lý do đi

nhổ răng để lén lút đến gặp anh ta. Một

hôm, chàng nha sĩ buồn rầu nói:

- Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi,

chắc chồng em có thể đã bắt đầu nghi

ngờ rồi.

Tý ngạc nhiên:

- Làm gì có chuyện đó, chúng ta đã hẹn

hò được một năm nay rồi mà chồng em

có nói gì đâu.

Chàng nha sĩ khẽ lắc đầu:

- Nhưng em còn có một cái răng thôi,

lần sau biết lấy lý do gì để đến gặp anh

nữa chứ?

Giải Trí

Truyện cười

(Ban biên tập)
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