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Chủđề/Bản tin quý I - 2022

Cuộc sống nhiều thử thách, nếu chỉ có bản lĩnh, lòng dũng cảm không thôi thì
chưa đủ, bạn phải có sự lạc quan, niềm tin và nhất là hy vọng. Hy vọng là chìa khóa
thành công của mỗi người. Như chúng ta thấy đấy, hy vọng dù lớn lao hay chỉ là
một đốm lửa, tia lửa đi nữa thì nó vẫn chứa đựng trong đó là cả một chờ đợi, mong
mỏi mãnh liệt. Bởi thế, hy vọng mang đến cho cuộc sống này nhiều ý nghĩa. Hy
vọng tạo cho con người động lực để sống, để tồn tại. Nó cũng tạo cho con người
niềm tin, sự lạc quan hướng đến thế giới của tương lai, mang đến cho chúng ta cuộc
sống lạc quan, sự an yên trong tâm hồn, tìm thấy niềm vui trong bất hạnh khổ đau.
Bởi “cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai – gọi là ngày mai”.

Trong hành trình dài 15 năm qua, Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đã hỗ trợ và
đồng hành cùng hơn 1200 sinh viên, giúp các em viết lên hy vọng cho chính bản
thân mình, trong đó hơn 800 cựu sinh viên đã tốt nghiệp, trở thành những tấm
gương tiếp tục lan toả sứ mệnh tốt đẹp của Quỹ bay xa, mà khi nhắc tới ai cũng cảm
phục, trân trọng và yêu thương.

Một mùa xét cấp học bổng nữa lại tới, kính mời Quý vị và các bạn cùng đón đọc
Bản tin Chung tay Thắp Sáng Niềm Tin - ấn phẩm Quý I/2022 để cùng cập nhật
những tin tức và hoạt động mới nhất tại Quỹ trong thời gian qua & lắng nghe những
tâm tư, chia sẻ… của các em sinh viên nhé!

Chủ đề: Viết lên hy vọng

(Ban biên tập)
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Vào ngày 15/01/2022, Ban liên lạc
Hội cựu sinh viên Thắp Sáng Niềm Tin
đã tổ chức thành công chương trình
Họp mặt toàn thể CSV với chủ đề: “Kết
nối - Chia sẻ - Phát triển”.

Chương trình đã diễn ra thành công
trên quy mô lớn với sự tham gia của đại
diện các đơn vị bảo trợ Quỹ tại Tập
đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Hội
đồng quản lý Quỹ, Ban Điều hành Quỹ
cùng hơn 200 cựu sinh viên Thắp Sáng
Niềm Tin.

Trong không khí thân mật của buổi gặp
mặt, 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, cùng
những mong mỏi, hy vọng của Lãnh đạo
Quỹ đối với sự phát triển, kết nối thành
công của Hội cựu sinh viên Thắp Sáng
Niềm Tin.

Đại diện cựu sinh viên các khu vực trên
cả nước đã chia sẻ, trao đổi kế hoạch,
dự định những mong muốn sẽ thực hiện
trong thời gian sắp tới. Làm thế nào để
phát huy sức mạnh, nguồn lực dồi dào
của 800 cựu sinh viên trên cả nước.

“Kết nối - Chia sẻ - Phát triển” là thông
điệp vô cùng ý nghĩa thu hút các bạn
Cựu sinh viên trở lại, chung tay góp sức
vì cộng đồng TSNT & vì sự phát triển
của chính mỗi thành viên.

Cũng trong chương trình, các vị khách
mời đều bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến
những thành quả của Quỹ đã đạt được
trong hành trình 15 năm qua và mong
muốn các em sinh viên, cựu sinh viên
tiếp tục cố gắng để xây dựng đại gia
đình Thắp Sáng Niềm Tin lớn mạnh
hơn nữa.

Phần cuối chương trình là thời gian tất
cả cùng ngồi lại bên nhau, chào đón
những gương mặt mới và lắng nghe
những “câu chuyện của riêng ai”.

Chương trình kết thúc với nhiều tiếng
cười và cả những giọt nước mắt xúc
động của toàn thể đại gia đình Thắp
Sáng Niềm Tin. Đây chắc chắn sẽ là
một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời của
mỗi chúng ta. Chúc các anh/chị/em sẽ
thành công trên con đường phía trước,
và cùng nhau xây dựng, lan tỏa những
giá trị tốt đẹp của ngôi nhà Thắp Sáng
Niềm Tin bay cao, bay xa hơn nữa!

A. Điểm tinhoạt độngquý I - 2022

1. Hội Cựu sinh viên Thắp Sáng Niềm Tin tổ chức thành công chương trình
Họp mặt toàn thể với chủ đề: “Kết nối - Chia sẻ - Phát triển”

A. Điểm tinhoạt độngquý I - 2022

(Ban Biên Tập)
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Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh vẫn
tiếp tục dai dẳng, các em Tân sinh viên
Quỹ đã gặp nhiều khó khăn do lịch học
của nhiều trường bị thay đổi liên tục,
nhiều người thân trong gia đình bị mất
việc hoặc giảm thu nhập trong khi chi
phí cho sinh viên năm nhất là rất nặng.
Với mong muốn chia sẻ, hỗ trợ các em,
trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần
2022 vừa qua, Ban Điều hành Quỹ đã
hỗ trợ số tiền 1.000.000 VND cho mỗi
em.

Không chỉ mang ý nghĩa về vật chất,
món quà trên còn mang giá trị động
viên tinh thần rất lớn đối với các “em
út” của gia đình Thắp Sáng Niềm Tin,
giúp các em vững tin hơn và có thêm
động lực trên hành trình học tập của
mình. Vì các em biết rằng, phía sau các
em luôn có tình yêu thương của các nhà

tài trợ, của cộng đồng và Quỹ học bổng
Thắp Sáng Niềm Tin.

Bên cạnh đó, toàn thể sinh viên Quỹ
còn nhận được sự quan tâm từ Chú
Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch Quỹ với lì
xì may mắn đầu năm.

Qua những hoạt động này, Hội đồng
quản lý, Ban điều hành Quỹ cùng Ngân
hàng PVcomBank mong muốn nhân
rộng, lan tỏa hơn nữa thông điệp Thắp
Sáng Niềm Tin và hy vọng cộng đồng
dành sự quan tâm nhiều hơn để giúp
các em khắc phục khó khăn, thực hiện
những ước mơ chính đáng của mình.

A. Điểm tinhoạt độngquý I- 2022

2. Điểm nhấn trong công tác hỗ trợ sinh viên dịp
Tết Nhâm Dần 2022

(Ban Biên Tập)
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Ngày 24/02/2022 vừa qua, BĐH Quỹ
học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đã tổ
chức thành công hội nghị triển khai kế
hoạch năm 2022 và các hoạt động kỷ
niệm 15 năm thành lập Quỹ.

Tham dự buổi gặp mặt có đại diện Hội
đồng Quản lý Quỹ - Ông Ngô Ngọc
Quang, cùng Ban Điều hành và đại
diện sinh viên, CSV Quỹ. Ông Nguyễn
Thế Hưng - Giám đốc Quỹ chủ trì cuộc
họp.

Tại hội nghị, tất cả đã cùng nhìn lại kết
quả đạt được trong năm 2021 vừa qua,
những việc đã làm được, những việc
chưa hoàn tất - một năm có nhiều biến
động đối với đời sống xã hội nói chung
và Quỹ học bổng nói riêng.

Dịch bệnh xảy ra theo chiều hướng
phức tạp, đặt ra nhiều vấn đề đối với
toàn bộ hoạt động của Quỹ từ quản lý,
hỗ trợ sinh viên đến công tác tìm kiếm

nguồn tài trợ.

Cũng trong chương trình họp, Ban Điều
hành đã bàn luận và đưa ra những
phương hướng, giải pháp cho hoạt động
của Quỹ trong năm 2022. Một số giải
pháp đã được đề cập như: tận dụng
nguồn lực cựu sinh viên Quỹ, sử dụng
công nghệ, mạng xã hội trong hoạt
động vận động tài trợ nhằm tiếp cận
nhiều hơn các nguồn lực xã hội, nâng
cao chất lượng sinh viên... Trước thềm
cột mốc đặc biệt - kỷ niệm 15 năm
thành lập Quỹ đang tới gần, hoạt động
Truyền thông gây quỹ cũng được Ban
Điều Hành đặc biệt quan tâm và mong
muốn phát triển mạnh hơn nữa.

Hội nghị kết thúc đặt ra nhiều hứa hẹn
cho một năm 2022 đầy hy vọng về một
tương lai tốt đẹp hơn cho Quỹ học bổng
Thắp Sáng Niềm Tin.

A. Điểm tinhoạt độngquý I - 2022

3. Ban Điều Hành Quỹ tổ chức thành công hội nghị triển khai kế hoạch
hạot động năm 2022 và các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Quỹ

(Ban Biên Tập)

(Ban Biên Tập)
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Nằm trong chuỗi những hoạt động
hướng tới cột mốc đặc biệt trong hành
trình phát triển của Quỹ học bổng Thắp
Sáng Niềm Tin - sự kiện kỷ niệm 15
thành lập Quỹ (21/05/2022), Ban
Truyền thông gây quỹ đã triển khai
thành công nhiều nội dung mới rất đặc
sắc, thiết thực tại kênh Youtube Quỹ.

“Light Up” - một dự án hoàn toàn mới
xuất hiện tại kênh Youtube Quỹ. Với
format hấp dẫn, chương trình là cầu nối
giữa các em sinh viên và các anh chị
Cựu sinh viên thành công trên khắp
trong và ngoài nước. Qua đây, chúng ta
có thể hiểu rõ hơn về con đường đến với
thành công của các anh chị - liệu có
“trải đầy hoa hồng” hay là những thử
thách, khó khăn? Những kinh nghiệm
và bài học rút ra sau mỗi chặng đường
là gì? .

“Radio Kết nối yêu thương” - chương
trình “truyền thống” của sinh viên Thắp
Sáng Niềm Tin liên tục được đổi mới

với nhiều nội dung hấp dẫn; là nơi các
bạn có thể cập nhật tin tức về hoạt động
của Quỹ, cũng như có thể chia sẻ những
câu chuyện, tâm sự thầm kín của mình.

“We’re Shining” - nơi chia sẻ câu
chuyện về những gương mặt sinh viên
tiêu biểu của Quỹ học bổng Thắp Sáng
Niềm Tin. Thông qua chuỗi video,
người xem sẽ được giải đáp thắc mắc
hành trình phát triển bản thân của một
sinh viên TSNT diễn ra như thế nào...
Quỹ đã đóng vai trò gì trên hành trình
ấy, cũng như điều đáng giá nhất mà
chúng ta học được.

Serie “Chia sẻ kinh nghiệm học tập và
săn học bổng tại Đại học” được chính
các bạn sinh viên Quỹ đóng góp và xây
dựng với mong muốn phát huy tinh thần
sẻ chia, trợ giúp lẫn nhau để cùng vươn
tới thành công trong việc học tập và
cuộc sống.

A. Điểm tinhoạt độngquý I - 2022

4. Những ý tưởng mới được phát triển trên kênh Youtube Quỹ học
bổng Thắp Sáng Niềm Tin

(Ban Biên Tập)



Trong quý I/2022 vừa qua, Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đã chính thức khởi
động chương trình cấp xét học bổng năm 2022. Theo thông báo từ Ban Điều hành,
50 suất học bổng sẽ được trao cho các bạn học sinh lớp 12 năm học 2021-2022 của
các trường THPT trên cả nước (sẽ thi Đại học năm 2022).

Mức học bổng tối đa 20.000.000 đồng/năm học/sinh viên, bao gồm: Học phí + Sinh
hoạt phí.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/03/2022 đến hết ngày 30/04/2022. Chi tiết xem
thêm tại website: www.thapsangniemtin.vn

A. Điểm tinhoạt độngquý I - 2022

5. Khởi động chương trình xét cấp học bổng năm 2022

7

(Ban Biên Tập)
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C.Bàn trònTSNT

“Thành công được tạo nên từ đâu?”
Đó là câu hỏi mà mỗi người trẻ chúng
ta luôn tự đặt ra cho chính mình. Liệu
thành công tới từ sự may mắn, từ tiềm
lực của gia đình, từ ý chí nghị lực bản
thân hay hoàn cảnh khó khăn mà
chúng ta phải vượt qua. Mong rằng các
bạn có thể phần nào được giải đáp qua
những chia sẻ của khách mời đặc biệt
trong số lần này.

Chị có thể giới thiệu đôi chút về bản
thân mình được không ạ?

“Chị là Nguyễn Thị Huyền - Cựu sinh
viên thế hệ G6 của Quỹ học bổng Thắp
Sáng Niềm Tin. Chị sinh năm 1994,
hiện tại chị đang giữ vai trò founder và
Giám đốc của 2 công ty về trang trí nội
thất (Nghiện đồ Decor) và phân phối
rượu vang (Vang nhập khẩu Ruby).

Ngoài ra thì chị có đầu tư thêm một số
dự án bất động sản”.

Động lực nào đã thôi thúc chị startup
và lý do chị lựa chọn kinh doanh các
mặt hàng decor, rượu vang? Liệu có
liên quan gì đến ngành học của chị
trước đó là Du lịch?

“Thực ra đây là một sự lựa chọn rất ngẫu
nhiên. Trước giờ chị chưa từng nghĩ thử
sức ở hai lĩnh vực này do chuyên ngành
học của chị là Du lịch và chị cũng thích
nghề du lịch và đi đây đi đó. Tuy nhiên
những năm gần đây do ảnh hưởng của
dịch bệnh Covid-19 và nhiều lý do khác
đã mở ra những cơ hội mới trong hành
trình phát triển của chị.

Đầu tiên, trong quá trình đầu tư bất
động sản, chị phát hiện ra mình rất có
hứng thú với thiết kế nhà đẹp. Sau đó
càng tìm hiểu sâu hơn, chị càng thấy
nhu cầu về thị trường trang trí nhà cửa
tại Việt Nam là cực kỳ lớn. Xã hội càng
phát triển, mọi người lại càng muốn
ngôi nhà và không gian sống của mình
có gu thẩm mỹ cao hơn, đẹp hơn. Cuối
cùng, chị quyết định là sẽ tạo nên một
thương hiệu đồ Decor của riêng mình.
Và thực sự rất may mắn, chị đã tìm được
cho mình một người đồng hành cùng
chung chí hướng. Đó là anh Lương Văn
Triển, cũng là cựu sinh viên Thắp Sáng
Niềm Tin. Trải qua nhiều khó khăn
thách thức, có thể nói hiện tại thì
thương hiệu đã trở thành một trong
những thương hiệu lớn trong ngành, đặc
biệt là khu vực các tỉnh phía Nam.

“Không gì là không thể cho một trái tim luôn sẵn sàng”
Trò chuyện đầu năm cùng chị Nguyễn Thị Huyền - Cựu sinh viên thế hệ G6
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Mối lương duyên của chị với rượu vang
là câu chuyện rất đặc biệt. Nhiều năm
lăn lội với công việc kinh doanh đã
mang tới cho chị nhiều người bạn và
đối tác, mà tình cờ trong đó có một
người hiện nay đang phân phối mặt
hàng này. Chính họ đã đưa tới lời mời
cho chị làm đại lý phân phối. Có thể
cũng nhờ cái duyên mà việc buôn bán
của chị khá thành công, đạt được
doanh thu ấn tượng và năm 2019 chị
quyết định “chơi lớn”, tự mở showroom
rượu vang của riêng mình”.

Chị đã làm thế nào để tạo dựng
thương hiệu và uy tín trong lòng khách
hàng và cạnh tranh với những đối thủ
nặng ký trên thị trường?

“Chị nghĩ thực sự việc xây dựng thương
hiệu là một thách thức rất lớn khi phải
làm sao để người tiêu dùng có thể nhớ
tới và tạo ấn tượng đậm nét mà khi có
nhu cầu với mặt hàng sẽ nghĩ ngay tới
thương hiệu của mình. Công ty đã xây
dựng cho mình 1 bộ nhận diện thương
hiệu từ logo, hình ảnh, website, FB
fanpage... Cho tới nay, công ty đã triển
khai nhiều hoạt động Marketing trên đa
kênh, đảm bảo độ phủ thương hiệu của
công ty tăng trưởng một cách ổn định.

Về rượu vang, do tính chất là loại thức
uống để người tiêu dùng thưởng thức và
đưa vào cơ thể, nên chất lượng phải là
ưu tiên hàng đầu. Chị rất may mắn khi
là nhà phân phối độc quyền của hãng
rượu Chile nổi tiếng nhất thế giới Casas
Patronales. Tất nhiên đi kèm với đó cũng
là áp lực về doanh số hàng năm phải
được đảm bảo và tăng trưởng ổn định để
dành được hợp đồng độc quyền”.

Với khối lượng lớn công việc như vậy,
chị có thể chia sẻ cách quản lý thời
gian để cân bằng công việc & cuộc

sống được không ạ?

“Chị luôn quan niệm, mình chỉ có một
lần để sống thì phải sống làm sao cho
thật trọn vẹn. Không phải cứ kinh doanh
là phải dành toàn bộ thời gian và sức
khoẻ cho nó. Trong bất cứ hoàn cảnh
nào mình cũng phải chủ động, có thể sẽ
phải giảm bớt một số hoạt động không
cần thiết vì năng lượng của con người có
giới hạn. Ngoài ra, các em cần xây dựng
cho mình một bảng kế hoạch công việc
cụ thể, qua đó sắp xếp, theo dõi và đánh
giá hiệu quả công việc của mình”.

Chị có thể chia sẻ về khoảng thời gian
khó khăn nhất của mình và làm thế
nào để chị có vực dậy tinh thần, học
tập tốt và đạt nhiều thành tích trong
hoàn cảnh như vậy?

“Khoảng thời gian khó khăn nhất trong
cuộc đời chị có lẽ là lúc ba mẹ chị gặp
tai nạn. Cho tới bây giờ, chị cũng không
thể tưởng tượng nổi tại sao mình lại vượt
qua được. Nhưng chị nghĩ cũng giống
như quy luật cuộc sống vậy, “trời sinh
voi trời sinh cỏ”. Chính trong khoảnh
khắc ngặt nghèo nhất, con người sẽ
sinh ra ý chí và sức mạnh để vượt qua.

Thời điểm chị chuẩn bị bước chân vào
đại học là 1 bài toán thực sự khó do
hoàn cảnh đặc biệt của mình, Nhưng
chị rất may mắn đã biết tới Quỹ học
bổng Thắp Sáng Niềm Tin qua 1 nhà
hảo tâm, đỗ phỏng vấn và trở thành thế
hệ G6 của gia đình Thắp Sáng Niềm
Tin (năm 2012). Quỹ đã trao cho chị
một học bổng thực sự rất giá trị, giúp
chị bớt đi nỗi lo về tài chính và cả tinh
thần nữa. Chị thực sự rất biết ơn quỹ vì
ngày hôm nay chị có thể vượt qua khó
khăn, trở thành người sống có ích và có
điều kiện giúp đỡ cho gia đình. Và chị
nghĩ rằng, cách tốt nhất để báo đáp quỹ

9

C. Bàn trònTSNT



là chị phải sống thật tốt và đưa bàn tay
chị giúp đỡ các em sinh viên có hoàn
cảnh giống chị khi xưa”.

Theo chị, thành công của chị được tạo
nên từ những yếu tố nào?

“Chị nghĩ rằng, những thành quả chị
đạt được ngày hôm nay đều tạo nên từ
tính cách của bản thân. Theo chị, “tính
cách tạo nên số phận”. Nếu chúng ta
luôn siêng năng , chăm chỉ, thì dù là
công việc gì rồi cũng thành công, còn
nếu mình không chịu khó học hỏi thì
cho dù có nhiều lợi thế, tình cảm sẵn
cũng không thể phát huy hết được.

Yếu tố còn lại có lẽ do hoàn cảnh.
Chính hoàn cảnh khó khăn của gia
đình đã tiếp thêm động lực và tạo nên
con người chị. Chị rất mong muốn rằng,
các bạn các em dù trong hoàn cảnh nào
hãy luôn vững tin vào bản thân. Bên
cạnh đó, không thể phủ nhận những sự
giúp đỡ khác như Quỹ học bổng Thắp
Sáng Niềm Tin chẳng hạn”.

Chị có thể bật mí về dự định trong
năm nay của chị được không?

“Dự định lớn nhất của chị trong năm
nay có lẽ là dự án thành lập quỹ hỗ trợ
cho các bạn học sinh THPT. Khác với
quỹ mình, chị muốn dành sự giúp đỡ
cho các em học sinh ngay từ khi còn
ngồi trên ghế nhà trường theo mô hình
1-1: một nhà hảo tâm sẽ theo sát một
em học sinh. Hiện tại chị đã giúp đỡ
được 10 em, và năm tới chị rất mong
muốn sẽ giúp đỡ được 20, 30 em nữa”.

Nếu được nhắn nhủ đến những bạn có
hoàn cảnh như chị trước đây, hiện
đang gặp khó khăn hoặc trải qua những
biến cố, chị sẽ nhắn nhủ điều gì?

“Điều đầu tiên chị muốn nhắn nhủ tới
các em: là sinh viên trong thời đại công
nghệ số 4.0, mỗi bạn đều cần phải biết
nắm bắt và học hỏi về những kiến thức
đó. chị chắc chắn rằng đó chính là xu
hướng của tương lai.

Điều thứ hai là việc học ngoại ngữ. Chị
rất thích một câu nói thế này, “Biết
thêm một ngoại ngữ là biết thêm một
cuộc đời”. Hiện tại là thời đại thế giới
phẳng, chúng ta không nên chỉ bó hẹp
suy nghĩ mà cần nhìn rộng ra thế giới.
Ngoại ngữ là công cụ cực kỳ quan trọng,
mà không có nó các em thực sự sẽ rất
thiệt thòi.

Cuối cùng, chị cảm nhận được trong
thời đại này, các bạn có rất nhiều cơ hội
để thành công. Chị biết, có rất nhiều
bạn vì suy nghĩ chỉ là sinh viên năm
nhất năm hai mà tự hạn chế đi những
điều mình mơ ước. Tuổi trẻ cần có riêng
cho mình những khát khao để ấp ủ và
biến thành hiện thực. Chị rất tin tưởng
các em sẽ thành công và mong muốn
rằng, các bạn sẽ biết cách sống thật
hạnh phúc với điều đó”.

Cảm ơn chị Huyền đã dành thời gian
chia sẻ! Chúc chị thật nhiều sức khỏe,
bình an và chinh phục những đỉnh cao
mới!

(Ban Biên Tập)
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“Đêm trở về chầm chậm lối sương giăng

Chị cựa mình lắng nghe nhịp đời trôi khe khẽ

Tháng ba…”

(Ký ức tháng ba - Miền ký ức)

Khi tiết trời không còn lạnh giá, ánh
nắng đã hồng thêm một chút, ấy là lúc
xuân dần tạm biệt chúng ta để đem
tháng ba về đó! Tháng ba mang theo
biết bao màu sắc đặc trưng cùng những
hoài niệm thật đáng nhớ. Không cố
định như những loài hoa mùa xuân như
những khúc ca riêng biệt, hoa bưởi tỏa
hương trên những quãng hè, những góc
đường, thơm mà không gắt, hoa ban
mang vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng không
kém phần rực rỡ,... Tháng ba không chỉ
đẹp về màu sắc mà còn đẹp bởi những
mùi hương, và ẩn hiện trong đó là dáng
dấp của những con người có “màu sắc
riêng biệt” như tháng ba, đó là hành
trình phấn đấu, nỗ lực để luôn tỏa sáng
trong mọi hoàn cảnh. Bạn Phan Tuyết
Cương - sinh viên chuyên ngành Sư

phạm Tiếng Anh trường Đại học An
Giang - ĐHQG TP. HCM, thành viên
G12 Cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin
Cần Thơ đã giúp mọi người thấy được
rằng “tỏa sáng” là hành trình nỗ lực, cố
gắng hết mình để có thể thực hiện được
những mong muốn của bản thân, của
những người luôn quan tâm, yêu thương
mình.

Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ,
trong suốt 4 năm đại học, chị đã đạt
được nhiều thành tích, giải thưởng đáng
ngưỡng mộ: giải Ba Olympic tiếng Anh
dành cho sinh viên chuyên ngành khu
vực miền Nam năm 2021, danh hiệu
“Sinh viên 5 tốt” cấp Đại học Quốc gia
TP. Hồ Chí Minh năm 2021. Đồng thời
chị cũng là người năng động nhiệt huyết
trong các hoạt động tình nguyện quốc tế
với các trường đại học đến từ Úc,
Hongkong,.... Ngoài ra, Tuyết Cương
còn là nghiên cứu sinh tại dự án nghiên
cứu với Đại học Newcastle (Anh). Ít ai
biết được rằng, chỉ cách đây 4 năm,
Tuyết Cương vẫn là một cô bé rụt rè,
nhút nhát cùng vốn tiếng Anh ít ỏi. Để
có được thành quả hôm nay, Tuyết
Cương đã trải qua một hành trình gian
nan để hoàn thiện bản thân, để truyền
đi thứ ánh sáng tươi mới đến những
người xung quanh.

Phải chăng sống là để tỏa sáng? Cuộc
sống không phải lúc nào cũng màu
hồng, nó luôn ẩn chứa vô vàn thử thách,
khó khăn đòi hỏi con người phải tìm
cách vượt qua. Để đạt được mục đích
của mình, khi vượt qua hết tất cả những
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trở ngại, con người sẽ trở nên kiên
cường, mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn

Nhắc đến hai từ “tỏa sáng”, Tuyết
Cương chia sẻ: “Từ đầu tiên nghĩ đến
khi nhắc đến hai từ “tỏa sáng” đó là chữ
“Tâm”, điều đó có nghĩa là tỏa sáng từ
bên trong bản thân mình, không phải
dựa vào ánh nhìn của người khác.
Những hoạt động mà mình đã hoàn
thành, những thành tựu đã đạt được tự
bản thân nhìn nhận đã tỏa sáng hay
chưa, hay mình đã biết thỏa mãn với
những gì mình đã làm được? Điều đó đã
là một phần của sự tỏa sáng. Từ thứ hai
khi mình muốn nhắc đến đó chính là
“Không bỏ cuộc”. Đối với bản thân
mình trong hành trình từ một người e
dè, nhút nhát tới bản thân của hiện tại,
điều mình lấy làm kim chỉ nam đó là
luôn nhắc nhở bản thân không bao giờ
bỏ cuộc. Ví dụ than chì và kim cương
đều được tạo thành từ cacbon, nhưng
để từ một viên than chì vỡ vụn trở thành
một viên kim cương quý giá, cứng rắn
phải trải qua vô vàn áp lực. Điều này
cũng giống như mình đã trải qua rất
nhiều khó khăn, thử thách, không từ bỏ
mà phải can đảm đối mặt để vượt qua,
rút ra bài học từ những lần vấp ngã đó
để dần dần mới trở thành một viên kim
cương quý giá và có thể tỏa sáng. Điều
cuối cùng mình muốn nói đến khi nhắc
tới hai từ “tỏa sáng” đó là việc mình
truyền cảm hứng cho người khác, việc
mình lan tỏa “ánh sáng” của mình đến
với người xung quanh. Một bầu trời đêm
nếu chỉ có ánh trăng thì rất lẻ loi dù
trăng rất sáng, nhưng khi có những ngôi
sao bên cạnh, ánh sáng của trăng của
sao khiến bầu trời thêm đẹp biết bao. Vì
thế mà việc mình lan tỏa ánh sáng đến
người khác và học hỏi từ họ, những ánh
sáng đó bổ trợ cho nhau để tạo nên một
bầu trời thật đẹp.

Ngạn ngữ đã có câu: “Không phải điều
gì óng ánh cũng là vàng”. Đúng vậy, sự
tỏa sáng không nằm ở giá trị bên ngoài
của con người mà xuất phát từ chính
phẩm chất bên trong. Tỏa sáng được
khẳng định qua quá trình mà người đó
nỗ lực, cố gắng, qua kết quả đã đạt
được và quan trọng là qua cách họ lan
tỏa ánh sáng đó tới xung quanh.

Quá trình thay đổi bản thân là một
hành trình dài đòi hỏi con người luôn
nỗ lực cố gắng và luôn đi tìm cơ hội cho
bản thân được phát triển. Tuyết Cương
chia sẻ thêm:

“Khi nhìn lại sự thay đổi của bản thân,
cột mốc mà mình nhớ đến đó là chương
trình tình nguyện quốc tế đầu tiên mà
mình tham gia Vietnam Field School
cùng với sinh viên đại học Australia.
Khi đó mình là sinh viên năm hai và
trình độ tiếng Anh còn thấp, mình nhìn
các bạn xung quanh rất can đảm, tham
gia nhiệt tình mà không ngại ngần gì cả.
Lúc ấy mình đã tự hỏi bản thân giữa việc
chịu chấp nhận thay đổi hoặc luôn sống
trong sự nuối tiếc thì mình chọn cái nào.
Và mình đã lấy hết can đảm để đăng ký
trở thành tình nguyện viên.
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Biết được trình độ tiếng anh chưa tốt, là
trở ngại lớn trong công việc tình nguyện,
Tuyết Cương luôn giữ cho mình một tinh
thần làm việc tự tin, đối diện với nó và
làm tiền đề vượt qua những rào cản, tự
tìm cho bản thân cơ hội để trau dồi, làm
việc trên tinh thần nỗ lực và cố gắng.

Thật khó để chúng ta biết được kết quả
khi đặt cuộc sống và công việc lên bàn
cân so sánh. Chúng ta không thể có một
cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy khi có một
công việc bấp bênh. Nhưng cũng không
trở thành người hạnh phúc khi đứng trên
thành công của sự nghiệp nếu không có
một cuộc sống cân bằng với các mối
quan hệ tốt đẹp từ gia đình, bạn bè đến
xã hội.

Tuyết Cương chia sẻ: “Dù bận tới đâu,
đến cuối tuần về nhà, mình sẽ tắt laptop
đi và dành thời gian tâm sự với mẹ, với
em, lắng nghe những điều mà gia đình
mình trải qua trong tuần vừa qua, kể cho
mẹ nghe những điều mình trải qua và
những dự định sắp tới. Nếu có thời gian
mình cũng đi gặp bạn bè, đơn giản chỉ
ngồi kể cho nhau nghe những câu
chuyện, cùng nhau nấu những bữa ăn,
tâm sự để hiểu nhau hơn. Trong giai
đoạn đó nếu mình làm việc thì tất cả
những giá trị mất đi hoàn toàn, công
việc của mình cũng không thể hoàn
thành tốt được nên mình nghĩ để cân
bằng thì nên tập trung vào một công việc
trong một khoảng thời gian nhất định.
Và khi đã bắt đầu làm thì hãy đặt cái
tâm của mình vào việc đó, thời gian đó
phải là khoảng thời gian có giá trị”.

Cuộc đời là một hành trình dài với nhiều
khó khăn, thử thách. Để đạt được thành
công bạn phải dùng cảm vượt qua nỗi sợ
hãi và sẵn sàng tiến về phía trước. Và
đôi khi có một điều gì đó tác động vào

tâm lý mỗi người, thôi thúc con người
hành động. Và đó chính là động lực.
Động lực của mỗi người là khác nhau:
người từ gia đình, người từ bạn bè hay
từ một điều gì đó thôi thúc bạn, nhưng
đối với Tuyết Cương : “Đối với mình,
động lực lớn nhất chính là bản thân
mình. Những việc mà mình làm phải
xuất phát từ bản thân mình trước, sau đó
mới nghĩ cho người khác. Ví dụ khi mình
tham gia các hoạt động xã hội thì mình
nghĩ đó là việc mình cần phải làm để
trau dồi kỹ năng cho bản thân, để rồi sau
này khi mình tốt nghiệp rồi sẽ có công
việc tốt. Và khi có công việc tốt thì
đương nhiên mình có thể giúp đỡ cho
gia đình, cũng có thể giúp đỡ cho bạn bè
của mình, và những kinh nghiệm mình
có mình có thể chia sẻ với bạn bè. Nếu
mình lấy người khác là động lực thì đôi
khi mình sẽ bị phụ thuộc vào họ, và nếu
bản thân mình là động lực và động lực
xuất phát từ bên trong mình ra thì lúc
nào mình cũng có thể điều khiển được
nó và sử dụng nó một cách tối ưu nhất.
Mỗi ngày mình sẽ cố gắng thêm một ít
để làm sao mình hôm nay tốt hơn mình
của ngày hôm qua”.

Động lực của Tuyết Cương không phải
điều gì đó ích kỷ khi lấy mình làm động
lực mà đó là một điều rất chính đáng.
Bởi khi bản thân mình tốt thì mình mới
có khả năng giúp đỡ được mọi người
xung quanh. Và mỗi ngày chúng ta hãy
mong một điều gì đó xảy ra. Bạn có thể
đứng trước gương và hét thật to ước
muốn của mình. Đặt ra các kỳ vọng mỗi
ngày cho bản thân cũng là cách tốt nhất
để bạn biết rằng bạn vẫn có mục tiêu
cần hoàn thành và phải nỗ lực hết mình
để đạt được nó.

(Ban biên tập)

D. We’re shining

13



E. Tâmsự -Giao lưu -Chia sẻ

E. Tâmsự - Giao lưu - Chia sẻ

“Ngày đi, tháng chạy, năm bay. Thời
gian nước chảy, chẳng quay được về “

Thật vậy, thời gian trôi qua rất nhanh.
Mới đây, tôi còn là cô sinh viên năm
nhất chập chững bước ra khỏi vòng tay
của cha mẹ, bỡ ngỡ, tò mò khi bước qua
một môi trường sống khác. Là đứa con út
của đại gia đình TSNT, được mọi người
quan tâm, chỉ dạy từng li, từng tí.
Thoáng chốc ba năm đã trôi qua, một
mùa xét cấp học bổng mới lại tới.

Những cảm xúc trong tôi lại ùa về, tôi
nhớ như in khoảng khắc tôi nhận được
thông báo hồ sơ của tôi đã xét duyệt, tôi
đã vỡ òa trong hạnh phúc, tất tưởi chạy
từ trong nhà ra vườn để báo cho mẹ, hai
mẹ con ôm chầm lấy nhau mà khóc. Lâu
lắm rồi tôi mới thấy mẹ vui như vậy. Chỉ
một cuộc điện thoại của Quỹ học bổng
TSNT đã gieo cho hai mẹ con tôi rất
nhiều hi vọng, những trăn trở, lo lắng,

muộn phiền dần vơi đi. Cảm ơn Quỹ
Học bổng rất nhiều. Vì nhen nhóm trong
tôi những khát khao cháy bỏng, giúp tôi
vững tin hơn để theo đuổi ước mơ của
mình. Cảm ơn đại gia đình TSNT đã yêu
thương, dạy dỗ, cho tôi những trải
nghiệm tuyệt vời để tôi có thể dần hoàn
thiện bản thân và trưởng thành như hôm
nay. Mỗi thành viên trong đại gia đình,
mỗi người một vùng miền, một tính
cách, một hoàn cảnh nhưng chúng ta
đều có ý chí, nghị lực vượt qua khó khăn.
Từ đó, cảm thông, sẻ chia cùng nhau, trở
thành những người thân của nhau...

Một mùa xét cấp học bổng nữa lại tới.
Hơn ai hết trong số chúng ta - sinh viên
đang nhận được sự giúp đỡ từ quỹ biết
rằng đây là cơ hội lớn trong cuộc đời,
bước ngoặc thay đổi bản thân. Vì bạn
được đi học, được theo đuổi đam mê khi
gia đình không đủ điều kiện, được dạy
dỗ, được học hỏi và trải nghiệm để hoàn
thiện bản thân,...

Mong rằng những bạn có hoàn cảnh khó
khăn nhưng có quyết tâm vươn lên trong
học tập sẽ biết được thông tin của quỹ
để đăng kí, để có cơ hội trở thành thế hệ
G16 của đại gia đình TSNT. Mong rằng
sự may mắn sẽ đến với những bạn thật
sự xứng đáng. Đừng hạ thấp giấc mơ chỉ
để phù hợp với hoàn cảnh. Hãy củng cố
niềm tin để làm được những thứ tuyệt
vời hơn. Bởi không có giấc mơ nào là
quá lớn, vấn đề nằm ở chỗ bạn có thật
sự tin tưởng vào giấc mơ đó, tin tưởng
vào khả năng của chính mình hay không
mà thôi!

(Nhóm truyền thông Cộng đồng TSNT Huế)

Hy vọng
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Tôi trở về căn phòng trọ ở cuối ngõ,
hoa phượng đã nở đỏ, phủ kín những
khoảng trời nhỏ từ ngõ nhìn lên, chen
vào những đường dây điện chằng chịt
nhức mắt. Những cánh hoa chen trong
những tán lá xanh rì, những cánh khác
thì buông mình xuống con đường bê
tông vòng vèo.

Tôi vốn rất thích hoa phượng, hồi học
cấp 3, tôi thường ép những cánh
phượng trong quyển nhật ý, tuỳ ý viết
những dòng suy nghĩ vẩn vơ, ngây ngô
đến bật cười cạnh những cánh hoa ấy.
Mỗi lần mở ra xem lại, cái mùi hương
ngai ngái dễ chịu và cái màu vàng úa
của những cánh hoa chưa bao giờ khiến
tôi nguôi hoài niệm. Hoài niệm về một
cô gái từng cười giòn tan mỗi ngày đến
lớp, về cô gái mơ về bản thân trong tà
áo dài đứng trên bục giảng…

Ấy vậy mà, bản thân tôi của hiện tại,
nhìn những tán phượng đỏ rực kia,
chẳng còn thấy rạo rực… Hoa phượng
với tôi bây giờ, không phải tượng trưng
cho màu đỏ của sự nhiệt huyết nữa mà
là màu đỏ báo hiệu hè về, trong đầu tôi
chỉ có những suy nghĩ khó chịu về thời
tiết oi bức, về kẹt xe, khói bụi, về tiền
điện, tiền nước tăng vù vù… Tôi mặc kệ
những tán phượng, mặc kệ những rung
cảm đã từng…

12 năm trời ôm giấc mơ trở thành cô
giáo, tôi giờ đây đã là sinh viên sư
phạm năm 3 rồi. Đúng, tôi đang đi trên
con đường mà tôi mơ ước cơ mà, sao tôi
lại buồn đến thế?

Vì lẽ… Tôi đã qua cái thời tha hồ mộng
mơ rồi ư?

Tôi bước vào đại học với những nỗi lo
cơm áo gạo tiền. Ngày đầu tiên ngồi ở
giảng đường, tôi nghe tin bố phải nhập
viện cấp cứu. Tôi thậm chí không đủ
tiền bắt một chuyến xe về quê thăm bố,
tôi khóc ướt sũng chiếc gối, thu mình
trong một góc nhỏ của kí túc xá. Bố may
mắn qua khỏi, nhưng liệt nửa người, cả
gia đình trông chờ vào chiếc máy may
cọc cạnh của mẹ. Nhà tôi không có đất
mặt đường, không mở được tiệm may,
mẹ nhận hàng về gia công, bị người ta
cắt xén thù lao cũng đành chịu. Tiếng
máy rè rè đến mờ sáng cũng không lo
nổi tiền thuốc thang cho bố.

Bố tôi hiền lành, ai cũng khen ngoại tôi
kén được ông con rể được nhất làng. Bố
tôi thương mẹ nên trong ngày qua ngày
chỉ biết nhìn mẹ vất vả sớm tối, bố tự
trách mình vô dụng, nghĩ nhiều bạc hết
mái đầu. Từ bao giờ bố đâm ra cọc cằn.
Mẹ cũng ngày càng khắt khe hơn, khó
kiềm chế hơn. Không khí gia đình lúc
nào cũng ngột ngạt đến khó thở. Khó
thở đến mức tôi đôi lúc chẳng muốn về
nhà.

Ngoài giờ học, tôi đâm đầu đi làm thêm
để chi trả cho sinh hoạt phí đắt đỏ trên
Hà Nội, dè sẻn để cố gửi về nhà được
đồng nào hay đồng đó. Tôi chẳng quan
tâm đến những bài học trên lớp, chẳng
thèm mơ mộng để hình ảnh tà áo dài
ngày nào, trong đầu tôi, toàn những lo
và nghĩ…

Những ngày âu lo...
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Gần 5 tháng trôi qua, sau bao lần cố
viện cớ bận học, bận làm, tôi cũng lên
chuyến xe khách cuối ngày về nhà.
Lòng tôi trống rỗng, không cảm xúc gì,
hoặc có mà tôi không cảm nhận được,
không nhung nhớ, không háo hức,
không mong chờ, chỉ là… về nhà thôi…

Chiếc xe bị hỏng máy giữa đường, gần
10 giờ đêm rồi, tôi càng thêm bực bội,
chỉ nghĩ tại sao dở hơi về nhà làm gì.
Gần 11 giờ xe vẫn không sửa được,
khách trên xe đã gọi người nhà ra đón
về gần hết, anh tài xế cũng khuyên tôi
không nên đợi làm gì, chi bằng gọi
người nhà ra sớm. Tôi mở điện thoại ra,
15 cuộc gọi nhỡ của mẹ. Tôi đã làm gì
mà không cả mở điện thoại vậy? Cuộc
gọi đến, tôi nghe máy, từ đầu dây bên
kia, tiếng mẹ tôi hớt hải, hỏi dồn dập.
Tôi bỗng khóc oà lên, khóc như thể tôi
3 tuổi chứ không phải 21 tuổi nữa. Tôi
nhớ mẹ, nhớ cái giọng choe chóe của
mẹ tôi mỗi lần cao giọng, nhớ ngôi nhà
nhỏ của tôi, nhớ giọng bố trầm trầm
bênh vực mỗi khi tôi bị mắng… Tôi

không có quyền làm trẻ con nữa nhưng
vẫn có quyền làm đứa con bé bỏng của
bố mẹ cơ mà? Sao tôi không nhận ra?

Tôi khóc mãi cho đến khi nghe tiếng xe
đạp cọc cạch của mẹ tôi đến gần và
giọng choe chóe quen thuộc của mẹ tôi
vang lên mắng: “Ối giờ hơn 20 tuổi đầu
có tí chuyện cũng khóc thút thít, người
ta cười cho, lên xe đi về”

Lâu rồi tôi không ngoan ngoãn như thế…

Con đường đất vòng vèo dẫn vào nhà
tôi, con đường đất đầy sỏi đá, tiếng côn
trùng kêu râm ran hoà cùng tiếng 2 mẹ
con nhà kia, mẹ mắng con cãi như hình
ảnh mẹ tôi thuở nào, cũng trên chiếc xe
đạp này, đưa tôi đi học mỗi ngày.

Hôm ấy tôi mới nhận ra, thì ra tôi vẫn
khao khát trở thành giáo viên để hoàn
thành ước mơ của mẹ ngày nào, để
không đứa trẻ nào mới 10 tuổi phải bỏ
học đi phụ vữa nuôi các em mà quên
hết mặt chữ như bố tôi…

Tôi vẫn nhớ mẹ đã bán chiếc xe dream
bố mẹ tích góp mãi mới mua được cho
tôi đi học…

Tôi vẫn nhớ câu chuyện bố tôi lăn chiếc
xe lăn dọc con đường sỏi đá ra đường
lớn để gửi cho tôi yến gạo vì mẹ tôi đi
trả hàng không về kịp…

Tôi vẫn nhớ tôi quyết tâm học thật giỏi,
kiếm thật nhiều tiền để chữa lành chân
cho bố tôi…

Tôi nhớ, tôi nhớ hết, nhớ không thiếu
một kí ức nào nhưng lâu nay tôi cứ ép
mình phải nén nó thật sâu dưới đáy
lòng để hôm ngày hôm ấy phải được
khóc thút thít như một đứa trẻ…

Bố mẹ ơi, con nhớ nhà lắm…

(Ban Biên Tập)
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Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta có thêm ngày mới để yêu thương

Dù biển đời ngọt đắng sóng trùng dương

Ta vẫn thơ trong cuộc sống đời thường.

Niềm vui lớn lao nhất mỗi ngày đó là
mỗi sớm thức dậy ta có thêm một ngày
để yêu thương, để thực hiện ước mơ của
mình. Và hạnh phúc hơn cả khi trên
hành trình ấy, chúng ta biết mình
không đơn độc mà có cả gia đình lớn và
những người ta quý mến. Đó là Quỹ học
bổng Thắp Sáng Niềm Tin.

Thoáng một cái, đã mười lăm năm trôi
qua kể từ ngày đầu tiên thành lập Quỹ.
Chặng đường ấy có thể không quá dài
nhưng đủ để chứng minh được sự cố
gắng, nỗ lực, bao sự hi sinh, giúp đỡ mà
các cô chú, anh chị HĐQL và BĐH
Quỹ đã luôn yêu thương để đưa Thắp
Sáng Niềm Tin ngày một vững mạnh và
phát triển, giúp đỡ thêm nhiều các em
sinh viên nghèo vượt khó, chắp thêm

đôi cánh để bay cao bay xa. Từ thế hệ
đầu tiên các anh chị G1 hôm nào còn
là những cô, cậu bé học trò ngây ngô
nay trở thành những tân kỹ sư, bác sĩ,
luật sư, chuyên viên kinh tế… Có người
trụ lại thành phố để thực hiện hoài bão
của mình, có người yên bình với cuộc
sống tại quê nhà thân thương; có anh,
chị đã kết hôn và yên bề gia thất. Hay
thế hệ G10, G11 vừa hoàn tất chương
trình Đại học, xuất sắc tốt nghiệp với
tấm bằng danh giá, nắm trog mình
những kiến thức, kinh nghiệm quan
trọng cho chặng đường sắp tới. Bên
cạnh đó còn có những em G15 - sinh
viên năm nhất mới bỡ ngỡ bước chân
vào giảng đường Đại học cũng nhờ sự
dìu dắt của Quỹ mà các em được yên
tâm đến trường như bao bạn cùng trang
lứa thay vì quyết định bỏ học vì gia
đình không đủ điều kiện. Và thật nhiều
thế hệ sinh viên, cựu sinh viên của Quỹ
đã, đang và sẽ mạnh mẽ chạm đến ước
mơ của mình.

Món quà vô giá
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Khoảng thời gian mười
lăm năm quý báu ấy biết
bao thế hệ sinh viên đã
cùng Quỹ có thật nhiều
những kỉ niệm đẹp. Đó là
những buổi sinh hoạt
cùng nhau chia sẻ, giúp
cho chúng em được học
thêm nhiều kiến thức
mới, quan trọng đối với
bản thân mà đôi khi bỏ
sót, không chịu tìm hiểu
kĩ; được nhận những lời
tâm sự, chia sẻ thân
thương và cả những kinh
nghiệm quý báu từ cô
chú, anh chị.

Không chỉ có vậy, chúng
em còn may mắn được
trải nghiệm môi trường
làm việc thực tế, chuyên
nghiệp tại ngân hàng
PvcomBank. Dù cho vẫn
còn nhiều bỡ ngỡ, thiếu
kinh nghiệm và làm sai
sót nhiều nhưng mọi
người vẫn luôn ân cần
giúp đỡ, chỉ dạy để sau
này chúng em đỡ vấp ngã

khi bước ra đời. Quỹ học
bổng Thắp Sáng Niềm
Tin là đôi cánh tinh thần,
là môi trường tốt để sinh
viên chúng em có thể
phát triển toàn diện. Từ
tận đáy lòng, chúng em
rất biết ơn và cảm thấy
thật may mắn khi mình là
một thành viên của Quỹ.

Chúng em hiểu rằng,
chặng đường thực hiện
được ước mơ không hề dễ
dàng vì thế luôn phải cố
gắng nỗ lực và sẽ tiếp tục
để không phụ tình yêu
thương, sự giúp đỡ và
niềm tin mà quý cô chú,
anh chị đã dành cho
chúng em.

Nhân dịp chương trình
xét cấp học bổng năm
2022 đang diễn ra và
sinh nhật 15 năm của
Quỹ học bổng Thắp Sáng
Niềm Tin cũng sắp tới
gần, chúng em, những
thế hệ sinh viên và cựu

sinh viên may mắn được
Quỹ yêu thương, giúp đỡ
xin gửi tới Quỹ những lời
tri ân chân thành nhất,
chúc quý cô chú, anh chị
trong BĐH Quỹ luôn luôn
bình an, hạnh phúc và
thành đạt.

Chúc cho gia đình Thắp
Sáng Niềm Tin phát triển
ngày càng vững mạnh!

(Đinh Lam Trường
- Cộng đồng TSNT Đà Nẵng)



Giải trí

Hạt dẻ có chân

- Con: Mẹ ơi, hạt dẻ có chân không
ạ?

- Mẹ: ???

- Con: Thế mà con vừa ăn một hạt
dẻ có chân đó mẹ.

- Mẹ: Trời,mày chưa thấy con gián
bao giờ hả????

Bà vợ hay quên

Ăn xong, khi đã lên xe đi được khá
xa, bà vợ mới sực nhớ là mình quên
cặp kính trên bàn ăn. Suốt quãng
đường trở lại quán, ông chồng luôn
mồm cằn nhằn tính hay quên của
bà vợ.

Đến chỗ cũ, khi bà vợ tất tả chạy
vào tìm kính, ông chồng dặn với
theo:

- Bà nhớ cầm ra luôn cho tôi cả mũ
lẫn ô nhé!

Giải Trí

Truyện cười

(Ban biên tập)
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