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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, 
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được ý kiến phản hồi của Quý 
vị về địa chỉ email: 
tsnt.bbt@gmail.com 

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

Được sự đồng ý của Hội Đồng Quản lý Quỹ, bắt đầu từ ngày 1/1/2016 (từ học kỳ 2 
năm học 2015 - 2016), Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin sẽ tăng mức học bổng 
áp dụng cho đối tượng sinh viên các trường đại học thuộc diện nộp học phí từ 11 
triệu đồng/năm học/sinh viên lên 12 triệu đồng/năm học/ sinh viên.

Ngay khi thông tin điều chỉnh mức học bổng được công bố, Ban Điều hành Quỹ đã 
nhận được rất nhiều phản hồi từ các em sinh viên trên fanpage của Quỹ: “Chúng 
em vô cùng biết ơn Quỹ đã luôn đồng hành, chăm lo và suy nghĩ cho chúng em. Khi 
mà học phí của các trường đều tăng cao thì việc tăng học bổng thực sự giúp cho 
chúng em giảm bớt nỗi lo rất nhiều. Chúng em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để 
không phụ sự kỳ vọng của các anh chị ….” – một sinh viên chia sẻ.

Ban Điều hành Quỹ tin rằng, với sự quan tâm và chung tay góp sức của các nhà tài 
trợ, chúng ta sẽ mang những điều tốt đẹp nhất đến cho các em, để các em vững 
bước trên con đường theo đuổi tri thức và trở thành một công dân tốt, có ích trong 
tương lai.

BBT

1. QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN 
NÂNG MỨC HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN

Từ ngày 1/1/2016
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2. THẮP LỬA NGÀY ĐÔNG CHO 
ĐỒNG BÀO VÙNG CAO
Ngày 22 - 23/1/2016

Ngày 22 - 23/1/2016, Quỹ học bổng Thắp 
Sáng Niềm Tin phối hợp với Đoàn thanh niên 
PVcomBank tổ chức trao những phần quà đầy 
ý nghĩa cho học sinh Trường tiểu học và đồng 
bào xã Tả Ngảo (huyện Sìn Hồ, Lai Châu) 
trong chương trình từ thiện “Thắp lửa ngày 
đông” lần 2. 

Xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ có hơn 90% người 
dân tộc Hmông, với trên 300 hộ nghèo. Với điều 
kiện địa hình đồi núi và khí hậu khắc nghiệt, 
người dân chỉ canh tác được một vụ và không có 
nghề phụ nên đời sống gặp rất nhiều khó khăn. 
Tình trạng thiếu ăn diễn ra thường xuyên nên 
hàng năm nhà nước vẫn phải hỗ trợ gạo cho 
bà con. Đến với Tả Ngảo, chúng ta không khó 
bắt gặp hình ảnh những đứa bé chân trần đi đất 
với chiếc áo cánh mỏng manh chống lại cả mùa 
đông giá lạnh, cùng những bữa cơm độn sắn. 

Cảm thông với cuộc sống vất vả, thiếu thốn của 
bà con và các em nhỏ dân tộc nơi đây, Quỹ học 
bổng Thắp Sáng Niềm Tin và Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh PVcomBank đã cùng chung tay mang 
những tình cảm ấm áp đến với xã nghèo vùng 
cao. Phần quà cho các em học sinh Trường tiểu 
học xã Tả Ngảo Số 2 gồm: 102 chiếc chăn, 102 

chiếc màn, 800 quyển vở, 400 cây bút chì, 800 
cây bút bi, sách giáo khoa, bánh kẹo; đồng thời 
tặng thêm 100 áo khoác cho 100 em học sinh 
giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ban tổ 
chức hy vọng những món quà nhỏ bé thiết thực 
này sẽ giúp các em có thêm niềm tin, nghị lực 
phấn đấu học tập tốt hơn. Cũng trong chương 
trình, Ban tổ chức đã trao những phần quà thiết 
thực cho 100 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn tại địa phương. Mỗi phần quà trị giá 
hơn 500.000 VNĐ, bao gồm: 10kg gạo, 1 chăn 
ấm, 1 thùng mì tôm, 2kg đường, 1 kg mì chính, 
1 lít nước mắm, 10 gói bột canh, bánh kẹo. Tổng 
trị giá quà tặng của chương trình “Thắp lửa ngày 
đông” là 80 triệu đồng.

Chương trình từ thiện đã kết thúc tốt đẹp trong 
những nụ cười rạng rỡ, tiếng hát rộn ràng của 
các em học sinh; những cái bắt tay thật chặt 
của bà con xã Tả Ngảo. Chuyến đi đã để lại 
cho sinh viên Quỹ những bài học ý nghĩa, bạn 
Huyền Thu, sinh viên Học viện Tài chính chia 
sẻ: “Chuyến đi thực sự rất có ý nghĩa với bản 
thân mình. Mình học được cách sẻ chia, cách 
quan tâm đến mọi người chung quanh. Cảm ơn 
Ban tổ chức chương trình đã cho chúng mình 
trải nghiệm quý giá!”.

(Vũ Thu Thủy 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền)
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Một trong những điểm đặc biệt và đáng tự hào 
của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin là sự 
đoàn kết, yêu thương, chia sẻ giữa các thành 
viên. Và điều đó càng được thể hiện rõ trong 
những ngày đầu xuân năm 2016.

3. THẮP SÁNG NIỀM TIN - 
MỘT GIA ĐÌNH TRÀN ĐẦY YÊU THƯƠNG

43.150.000vnđ 
hỗ trợ Hiền

Em Đinh Văn Hiền – sinh viên Đại học Luật TP 
HCM trong thời gian về nghỉ Tết đã gặp nạn; 
Do hiểu lầm Hiền đã bị chém 7 nhát dao và bị 
thương nặng: xương sọ bị nứt, tay phải bị đứt 
gân. Để kịp thời hỗ trợ Hiền có đủ kinh phí thực 
hiện phẫu thuật, các thành viên trong đại gia 
đình Thắp Sáng Niềm Tin đã cùng nhau góp sức, 
“Một cây làm chẳng lên non. Ba cây chụm lại nên 
hòn núi cao”. Dù đang trong thời gian nghỉ tết 
nhưng với tình yêu thương rộng lớn, các bạn đã 
ủng hộ được 43.150.000 VNĐ hỗ trợ Hiền. Hiện 
tại sức khỏe của Hiền đã ổn định và đã trở lại 
trường học tập.

Cũng nhân dịp đầu xuân, Cựu sinh viên phía 
Nam kết hợp Ban Điều hành Quỹ dành tặng 3 

phần quà là 3 chiếc xe đạp cho các bạn: Trần 
Phú, Trần Thị Ngọc Kim, Võ Thị Lệ Thùy. Đây là 
những cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
nhưng vẫn tích cực tham gia các hoạt động của 
Quỹ. Trong sự xúc động, bạn Võ Thị Lệ Thùy 
chia sẻ: “Em thấy thật hạnh phúc và biết ơn, đây 
là món quà vô cùng ý nghĩa với em, chiếc xe đạp 
này giúp em tiết kiệm thời gian tới trường, đồng 
thời  nhờ nó em có thể tìm được một việc làm 
thêm phù hợp. Em xin phép thay mặt các bạn 
sinh viên được nhận quà gửi lời cảm ơn chân 
thành đến Ban Điều hành Quỹ, các anh chị cựu 
sinh viên đã giúp đỡ, hỗ trợ chúng em. Chúc các 
anh chị một năm mới nhiều may mắn, niềm vui 
và hạnh phúc”.

Trên đây chỉ là một trong số những hoạt động 
“lá lành đùm lá rách” đầy tính nhân văn mà các 
thành viên trong ngôi nhà Thắp Sáng Niềm Tin 
đã thực hiện. Chắc chắn đây không chỉ là món 
quà về vật chất mà còn là món quà tinh thần  lớn 
lao đối với Ban Điều hành Quỹ và Quý vị - những 
tấm lòng nhân ái đang dang rộng vòng tay nuôi 
dưỡng ước mơ của các em. Sự trưởng thành, 
tình yêu thương, lòng nhân ái, của các em chính 
là sự tiếp bước của những trái tim nhân ái mà 
quý vị đang vun đắp từng ngày.

BBT
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B- Điểm tin hoạt động sinh viên Quỹ
1. SINH HOẠT QUÝ IV CỘNG ĐỒNG THẮP SÁNG NIỀM TIN HÀ NỘI - 

NHÌN LẠI TÂN MÙI, NGHINH ĐÓN BÍNH THÂN
17h30 ngày 06/01/2016

17h30 ngày 06/01/2016, tại Hội 
sở PVcomBank, chương trình 
Sinh hoạt - Giao lưu Quý IV của 
cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin 
Hà Nội được diễn ra trong không 
khí thân mật, ấm cúng nhưng 
cũng không kém phần chuyên 
nghiệp và sôi động.

Chương trình hân hạnh chào đón 
sự hiện diện của các khách mời 
đặc biệt: Anh Lê Quang Toán - 
Ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu 
chiến binh Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam; cùng các anh chị trong 
Ban Điều hành Quỹ, tình nguyện 
viên, cựu sinh viên và hơn 100 
em sinh viên của Cộng đồng 
TSNT Hà Nội.

Là chương trình sinh hoạt kết 
thúc năm 2015 nên ngoài phần 
chúc mừng sinh nhật của các 
thành viên trong quý và khen 
thưởng các thành viên tích cực, 
chương trình còn có thêm các 
nội dung đặc biệt ấn tượng như: 
“Chat cùng anh Lê Quang Toán - 
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu 
Chiến binh Tập đoàn Dầu khí Việt 

Nam” và Vở kịch Táo quân 2015. 

“Chat với anh Lê Quang Toán” 
là nội dung đặc biệt, thể hiện 
sự quan tâm của anh Lê Quang 
Toán đến sinh viên Quỹ. Vị trí 
Ủy viên BCH Hội cựu chiến binh 
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
không ngăn trở sự gần gũi, thân 
mật, nhiệt thành của anh với 
sinh viên. Những câu chuyện 
thành - bại, bài học của người đi 
trước được anh bộc bạch chân 
thành. Anh thể hiện sự xúc động 
khi đến tham gia chương trình và 
được sống lại một thời sinh viên 
sôi nổi, tươi trẻ cùng các bạn 
sinh viên Quỹ. Đáp lại tình cảm 

từ anh, các bạn sinh viên thực 
sự hứng thú, lắng nghe và không 
bỏ lỡ cơ hội “chat” cùng anh.

Điểm nhấn của chương trình 
Sinh hoạt quý là Vở kịch Táo 
Quân đặc sắc được đầu tư công 
phu từ kịch bản đến diễn xuất. 
Đằng sau màn kịch dí dỏm, hài 
hước là sự trăn trở về hoạt động 
sinh viên trong năm 2015 vừa 
qua và trong năm mới 2016 sắp 
tới. Phần thể hiện đa sắc thái 
của các diễn viên không chuyên 
nhưng không kém phần tài năng 
đã đem đến cho khán giả những 
tràng cười sảng khoái. Táo quân 
2015 đã thực sự chinh phục khán 
giả nhà, để lại ấn tượng sâu sắc 
và chiếm trọn cảm tình của các vị 
khách mời.

Chương trình sinh hoạt giao lưu 
quý IV/2015 đã khép lại một năm 
hoạt động đầy ý nghĩa của gia 
đình Thắp Sáng Niềm Tin. Mong 
rằng các bạn sẽ tiếp tục phát huy 
sự sáng tạo, nhiệt huyết và trách 
nhiệm của mình trong năm mới.

Thu Thủy  - HV Báo chí
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Thúy Hiền – ĐH Sư phạm Huế

Ngày 23 tháng 1 năm 2016, tại cà phê Clem số 
79 Nguyễn Công Trứ, Cộng đồng Thắp Sáng 
Niềm Tin Huế đã tổ chức buổi giao lưu gặp mặt 
cuối năm và trao quà Tết cho sinh viên Quỹ.

Với mục đích giúp các bạn sinh viên chia sẻ niềm 
vui cuối năm với gia đình, đồng thời thể hiện sự 
quan tâm của Ban Điều hành đến các thành 

viên, Cộng đồng Huế đã trao tặng 47 suất quà 
cho các bạn sinh viên và cựu sinh viên. Số tiền 
hỗ trợ cho các bạn được trích từ phần thưởng 
“Cộng đồng của năm 2015”. Đây là phần thưởng 
xứng đáng với những nỗ lực của tất cả thành 
viên trong cộng đồng.

Ngày 23/01/2016

2. CỘNG ĐỒNG THẮP SÁNG NIỀM TIN HUẾ TRAO QUÀ TẾT CHO SINH VIÊN2. CỘNG ĐỒNG THẮP SÁNG NIỀM TIN HUẾ TRAO QUÀ TẾT CHO SINH VIÊN
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Được sự đồng ý của Ban Điều hành và sự hỗ 
trợ từ cựu sinh viên, chiều ngày 6/3/2016 tại Sân 
bóng Tuổi trẻ, Cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin 
Hà Nội đã tổ chức thành công trận bóng đá nữ 
nhân ngày Quốc tế phụ nữ (8/3).

Đúng 14h30’ tiếng còi khai cuộc trận chung kết 
TSNT Women League 2016 giữa 2 đội tuyển 
nữ: Học viện Tài Chính trong trang phục áo xanh 

(HVTC) - Liên Minh FC trong trang phục áo trắng 
được bắt đầu. Cả 2 đội đều nhập cuộc với tinh 
thần hăng hái và chủ động, cuối cùng sau một 
loạt pha tấn công và áp sát đối phương, khung 
thành của Liên Minh FC đã rung lên. Kết quả 
chung cuộc 1-0 nghiêng về HV Tài chính.

Khi trận đấu kết thúc, các nam sinh của Quỹ học 
bổng Thắp Sáng Niềm Tin khu vực Hà Nội lại tiếp 
tục khiến cho các bạn gái bất ngờ với những trò 
chơi thú vị và không kém chất “quái” lần đầu tiên 
xuất hiện. Những tấm thiệp, bông hoa cùng lời 
chúc ngọt ngào đã được các chàng trai gửi tới 
các cô gái. Đây sẽ là những kỷ niệm đẹp khó phai 
trong cuộc đời sinh viên của mỗi thành viên.

3. CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI TỔ CHỨC
CHƯƠNG TRÌNH CHÀO MỪNG NGÀY 8/3

   Ngày 06/03/2016

Hoàng Thu Lành – HV Báo Chí
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4. CỘNG ĐỒNG MIỀN TRUNG TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH
SINH HOẠT QUÝ I/2016

Ngày 20/03/2016

Ngày 20/3 vừa qua, Cộng đồng Thắp Sáng 
Niềm Tin Huế và Đà Nẵng đã đồng thời tổ chức 
chương trình sinh hoạt giao lưu quý I/2016 với 
những tiết mục đặc sắc và hấp dẫn.

Sinh hoạt quý I - Ngày hội văn hóa của CĐ Huế

Khác hẳn với những lần sinh hoạt trước, sinh hoạt 
quý lần này, cộng đồng Huế đã tổ chức cắm trại 
ngoài trời ở đồi Thiên An - một địa điểm dã ngoại 
lý tưởng ở 
ngay gần 
trung tâm 
thành phố. 
Ở đây, các 
bạn không 
chỉ được 
tham gia 
những trò 
chơi vận 
động vô 
cùng thú vị 
mà tất cả 
còn được 
hòa mình 
vào những 
điệu dân vũ 
cực kỳ dễ 
thương và 
vui nhộn.

Đặc biệt, 
điểm nhấn của chương trình chính là cuộc thi 
trổ tài nấu ăn. Các thành viên được chia làm 4 
đội, mỗi đội sẽ chuẩn bị ít nhất 4 món ăn cho 
mười người ăn. Những người con của Thắp 
Sáng Niềm Tin Huế đã thực sự gây bất ngờ vì 
sự khéo léo và đảm đang của mình. Mùi xào nấu 
thơm phức xen lẫn những câu hỏi thăm về tên 
món, về cách chế biến càng khiến không khí 
trở nên vui vẻ, phấn khởi. Những món ăn được 

các nhóm thực hiện vô cùng phong phú, không 
những ngon mà còn rất đẹp mắt. Phần thuyết 
trình món ăn đã đem lại những tràng cười rộn rã. 
Chung cuộc, mâm cơm của nhóm Y45 đã già̉nh 
giải nhất với đủ các món ăn độc đáo và nhiều 
màu sắc. Trong tiếng nhạc hân hoan mọi người 
cùng nhau thưởng thức bữa trưa thân mật và vui 
vẻ với những món ăn hảo hạng từ mỗi đội.

Không dừng lại ở đó, một loạt game show đã 
được diễn 
ra với nhiều 
điều thú vị. 
Các bạn 
sinh viên 
đã có cơ 
hội thể hiện 
sự am hiểu 
về Quỹ qua 
những câu 
hỏi của ban 
tổ chức, 
hay sự 
đoàn kết, kỹ 
năng thuyết 
trình, làm 
việc nhóm 
qua phần 
thi vẽ tranh 
với chủ đề 
“Sắc màu 
cuộc sống”. 

Sự tự tin, sáng tạo của các bạn sinh viên là chất 
keo tạo nên một chương trình sinh hoạt đầy màu 
sắc.

Chương trình game show khép lại trong tiếng 
cười rộn rã. Và chúng tôi đã thấy mình lớn hơn 
sau mỗi lần sinh hoạt quý!
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Cộng đồng Đà Nẵng – Chương trình của những cảm 
xúc yêu thương

Nếu Cộng đồng Huế mang đến không khí rộn ràng, vui 
tươi thì Cộng đồng Đà Nẵng đã có một chương trình sinh 
hoạt quý với nhiều cung bậc cảm xúc: Đó là hạnh phúc 
khi gửi món quà và lời chúc đến các bạn có thành tích học 
tập trong học kỳ I năm học 2015-2016 và hoạt động tích 
cực trong Quý I/2016, là niềm vui chào đón thành viên Võ 
Thị Phước – Trường ĐH Sư Phạm Đà Nẵng đến với đại 
gia đình Thắp Sáng Niềm Tin và cả  giây phút xúc động 
chia tay anh Duy Mạnh – người anh đã luôn dành cho các 
em sự quan tâm sâu sắc và tình cảm thương yêu nhất. 
Cũng trong chương trình, Cộng đồng đã bầu ra Trưởng 
ban công tác sinh viên, đó là em Bùi Văn Thịnh – sinh viên 
Đại học kiến trúc Đà Nẵng. Năm qua đi, tháng qua đi, tre 
già măng mọc có gì lạ đâu; chúng ta kỳ vọng và tin tưởng 
rằng, Thịnh sẽ cùng các thành viên đưa Cộng đồng Đà 
Nẵng ngày một phát triển và vững mạnh.

Chương trình khép lại với game show âm nhạc vui nhộn, với 
dư âm ngọt dịu của những cung bậc xúc cảm thân thương, 
và lời hẹn cho một chương trình tiếp theo không xa.

BBT
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C - Cựu sinh viên và những điều chưa nói 

ĐINH HỮU LAI - TRÁI TIM YÊU THƯƠNG

Khám phá những điều “chưa nói”

Trong chuyên mục dành riêng cho 
các thế hệ cựu sinh viên của bản 
tin “Chung tay Thắp Sáng Niềm 
Tin” đầu năm 2016, BBT muốn 
giới thiệu một gương mặt cựu sinh 
viên đặc biệt – đó là người luôn 
dành cho Quỹ cũng như các em 
sinh viên sự ủng hộ cả về vật chất 
và tinh thần – anh Đinh Hữu Lai 
– cựu sinh viên Cộng đồng Thắp 
Sáng Niềm Tin TP HCM. BBT đã 
có cơ hội trò chuyện cùng anh và 
khám phá những điều “chưa nói”.

BBT: Cám ơn anh đã tham gia 
buổi trò chuyện ngày hôm nay. 
Anh có thể giới thiệu đôi nét về 
bản thân với độc giả của bản tin 
được không?
 
Anh Đ.H Lai: Anh chào các bạn 
sinh viên Quỹ học bổng cùng các 
anh chị, các bạn theo dõi chuyên 
mục này.

Tên đầy đủ của anh là Đinh Hữu 
Lai, một trong những người đầu 
tiên nhận học bổng Thắp Sáng 
Niềm Tin năm 2007. Anh sinh ra 
và lớn lên ở Hà Tĩnh, học đại học 
Kinh tế - Luật (ĐHQGTPHCM), 
ngành quản trị kinh doanh.

Anh đã đi làm được 5 năm rồi, đã 
thay đổi 4 công ty, hiện đang làm 
phát triển thị trường cho một công 
ty tên là Sunrise Petroleum FZC.

Anh chưa lập gia đình, chắc mất 
khoảng 3-4 năm nữa để thực hiện 
nhiệm vụ này.

Anh Đinh Hữu Lai - Cựu sinh viên Thắp Sáng Niềm Tin năm 2007
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BBT: Chúng em nhận thấy anh 
là một người rất giàu lòng nhân 
ái và đặc biệt là trong thời gian 
qua đã vận động giúp đỡ được 
rất nhiều trường hợp khó khăn 
trong Cộng đồng Thắp Sáng 
Niềm Tin. Anh có thể chia sẻ 
cùng độc giả một vài kỉ niệm 
đáng nhớ trên hành trình thiện 
nguyện của mình được không?

Anh Đ.H Lai: Quỹ học bổng 
mình là Quỹ giàu lòng nhân ái 
và anh là một thành viên nên 
chịu ảnh hưởng thôi đó em ạ.

Nếu có tự đánh giá thì anh 
thuộc loại bình thường, anh 
chưa thấy lòng nhân ái của anh 
đủ lớn khi đứng bên cạnh nhiều 
anh chị, các bạn sinh viên Quỹ 
mình. May mắn là anh cảm 
nhận và tiếp nhận được tình 
nhân ái từ những con người ở 
Quỹ học bổng động viên anh 
hướng thiện hơn.

Anh có vận động giúp đỡ một 
số bạn, không có nhiều. Tại anh 
thấy các bạn ấy cần sự giúp 
đỡ mà các thành viên Quỹ học 
bổng mình cũng rất sẵn lòng 
để chia sẻ cùng với các bạn ấy, 
anh cũng là Trưởng nhóm cựu 
sinh viên nữa nên làm cầu nối 
cho mọi người.

Kỷ niệm à? lần trước quyên góp 
hỗ trợ máy trợ thính cho bạn 
Trần Phú, anh có ấn tượng với 
bạn ấy, đã không còn đôi mắt, 
tai bị viêm nặng, cuộc sống rất 

khó khăn ấy thế mà bạn ấy tỏ 
ra lạc quan và tận hưởng cuộc 
sống, giọng nói giàu năng lượng 
và giao tiếp rất nhã nhặn. Chia 
sẻ với bạn ấy cũng khiến mình 
cảm thấy bản thân may mắn. 

BBT: Anh có thể tiết lộ một chút 
xíu về những nguồn động cơ 
thôi thúc anh giúp đỡ những 
hoàn cảnh khó khăn như vậy 
được không ạ?

Anh Đ.H Lai: Động cơ là vì các 
thành viên Quỹ mình thôi thúc 
anh, thấy một ai trong Quỹ gặp 
vấn đề gì là tìm cách giúp ngay, 
lúc nào cũng sẵn sàng làm gì 
đó vì mọi người. Khi cần, anh 
làm cầu nối giữa các bạn cần 
giúp với các thành viên Quỹ 
mình để giúp đỡ về tài chính, và 
một số vấn đề khác. Các thành 
viên Quỹ mình tuyệt vời lắm, 
mỗi người một cảnh, khó cái 
khó riêng, nhất là về tài chính, 
đều tự thân lập nghiệp, muôn 
vàn nỗi lo nhưng luôn sẵn sàng 
giúp đỡ người khác. Anh nghĩ 
đây là một truyền thống của 
TSNT và thấy tự hào về điều 
này. Anh chỉ làm việc đơn giản 
là kết nối thôi, còn sự giúp đỡ 
đến từ các thành viên trong gia 
đình Thắp Sáng Niềm Tin của 
chúng ta.

BBT: Nhân đây, anh có thể chia 
sẻ cho chúng em biết về một 
vài dự định trong tương lai của 
anh được không ạ?

Anh Đ.H Lai: Anh mong muốn 
kiếm đủ tiền, mua miếng đất 
ở Bình Dương, nơi không gần 
thành thị lắm, làm căn nhà nhỏ 
nhỏ sống qua ngày. Trong vòng 
mấy năm nữa, nếu công việc 
vút lên thì theo luôn công việc, 
nếu cứ bình thường, chắc anh 
nghỉ hưu sớm về nhà đọc sách 
làm gì đó kiếm sống qua ngày, 
sống yên lành với cha mẹ. 

BBT: Anh có muốn nhắn gửi 
gì tới các bạn độc giả, cũng là 
những người em út đáng yêu 
của gia đình mình không ạ?

Anh Đ.H Lai: Các em hãy tự 
hào vì mình đã trải qua khổ đau, 
nghèo khó, cuộc đời ngắn lắm, 
những trải nghiệm đó làm cuộc 
đời mình giàu có hơn. Trong 
tương lai, các em cứ tự tin làm 
những gì mình nghĩ là nên làm, 
phần còn lại thì kệ vậy, đừng 
suy nghĩ nhiều quá.

Cảm ơn anh rất nhiều vì đã 
dành thời gian cho Ban biên tập 
Thắp Sáng Niềm Tin. Em chúc 
anh năm mới sẽ gặp được 
nhiều may mắn và thành công 
hơn nữa trong cuộc sống, và 
tất nhiên, em luôn mong anh và 
tất cả những thành viên trong 
đại gia đình của chúng ta có 
một năm mới thật an yên và 
hạnh phúc!

BBT
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D- Tâm Sự - Giao Lưu - Giải Trí

1. CÓ MỘT NGƯỜI ANH NHƯ THẾ
Lặng lẽ nhưng đầy tâm huyết

Thắp Sáng Niềm Tin là ngôi nhà thứ hai của 
hàng trăm sinh viên nghèo cả nước. Ở ngôi nhà 
ấy, chúng tôi không chỉ trao - nhận học bổng mà 
cả tình yêu thương, đùm bọc giữa những người 
anh em trong một gia đình. Các anh chị trong 
Ban Điều hành Quỹ dù chuyên trách hay kiêm 
nhiệm đều dành cho chúng tôi nhiều hơn những 
điều tuyệt vời. Ngày nghe tin Quỹ học bổng có 
Giám đốc mới, chúng tôi sửng sốt và bất ngờ. 
Bởi chúng tôi mơ hồ lo sợ rằng, một Phó Tổng 
Giám đốc kiêm nhiệm sẽ bận rộn, sẽ chẳng có 
thời gian dành cho chúng tôi; rằng sẽ khó tính, 
khắt khe và xa cách.

Nhưng...

Người ta đồn rằng anh là “người vừa hiền khô 
dễ thương, lại vừa đẹp trai nhất vùng” đến theo 
cùng hoa cỏ tháng ba dịu ngọt.

Người ta đồn rằng anh - “một lãnh đạo dễ gần, 
cởi mở và trách nhiệm với hoạt động chung của 
tập thể”.

Người ta đồn rằng anh “là một người trẻ có tâm”.

Và người ta đã đúng!

Anh là Ngô Ngọc Quang - Phó Tổng giám đốc, 
Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp lớn 
PVcomBank kiêm Giám đốc Quỹ học bổng Thắp 
Sáng Niềm Tin.

Anh Ngô Ngọc Quang
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Ngôi nhà Thắp Sáng Niềm 
Tin chính thức chào đón anh 
trong một ngày tháng năm đầy 
kỷ niệm. “Là chính thức chào 
đón”, bởi ít ai biết rằng thời gian 
anh gắn bó với Quỹ cũng ngót 
nghét số tuổi của Quỹ. Ngay từ 
những ngày đầu sơ khai, khi ấy 
anh còn rất trẻ, anh đã ủng hộ 
Quỹ theo cách của riêng mình, 
lặng lẽ nhưng đầy tâm huyết. 
Trải qua năm tháng, tình cảm 
bền bỉ ấy được nuôi dưỡng, lớn 
dần, lớn dần. Và những thành 
quả của Quỹ ngày hôm nay một 
phần lớn nhờ có sự chung tay 
ủng hộ của những con người 
“áo gấm đi đêm” lặng thầm như 
anh. Thế rồi cũng đến một ngày, 
anh không còn đứng từ xa góp 
sức mà đã trực tiếp điều hành 
Quỹ, cùng tham gia quản lý và 
dựng xây Quỹ. Kể từ thời khắc 
ấy, chúng tôi may mắn có được 
nhiều cơ hội trò chuyện trực 
tiếp với anh hơn, được nghe 
anh hát và được hát cùng anh - 
một điều nằm ngoài sức tưởng 
tượng của chúng tôi. Trong mỗi 
lần gặp gỡ, anh luôn hỏi han về 
chuyện học hành, chuyện làm 
thêm, chuyện cuộc sống của 
sinh viên. Anh thường dặn dò 
rằng “Có khó khăn gì thì nói anh 
giúp đỡ”. Cách anh quan tâm 
chúng tôi nhẹ nhàng, giản dị 
nhưng tình cảm và chân thành 
quá đỗi. Điều đó khiến chúng tôi 
an yên và hạnh phúc biết bao! 
Không chỉ có vậy, người anh ấy 
còn luôn lo lắng tình hình việc 
làm cho những đứa em của 
mình: “Em đi làm chưa? Công 
việc thế nào? Có đúng mong 
muốn của em không? Có gặp 
vướng mắc gì không?...”. Từ 
những câu hỏi thiết thực ấy, anh 
tư vấn cho chúng tôi cách định 
hướng công việc, tạo điều kiện 
để chúng tôi được tiếp cận với 
các cơ hội việc làm phù hợp. 

Không lung linh, hoa mỹ; cũng 
chẳng cao xa, kiêu kỳ; hạnh 
phúc đến từ những điều giản 
đơn như thế.

Và cũng từ thời khắc ấy, chúng 
tôi bị mê hoặc bởi nụ cười thân 
thiện của anh, bởi cái chất hài 
hước dung dị mà mộc mạc. Có 
đôi lần chúng tôi hỏi vui anh 
rằng “Có phải nhờ nụ cười này 
mà anh thoát ế?”. Anh cười: 
“Không đủ đâu em, phải đẹp 
trai và có kỹ năng sale bản thân 
nữa đó!”. Hóa ra đó là bí quyết 
“tìm bạn đời” của anh, quả 
nhiên là khéo léo. Chúng tôi 
đùa rằng “Anh mở lớp dạy kỹ 
năng “sale”  bản thân đi, chắc 
chắn là có nhiều học viên đó!” 
Anh lại cười, nụ cười hiền từ 
vương mùi hạnh phúc. Cái Tết 
này với anh, hẳn sẽ có nhiều 
điều đặc biệt! Bởi:

“Xuân này đã khác xuân xưa
Đã thôi lẻ bóng, đã vừa kết 
duyên”.

Giữa bộn bề công việc và dày 
đặc lịch làm việc với đối tác, 
bạn hàng, chúng tôi chưa từng 
thấy anh vắng mặt trong bất kỳ 
buổi giao lưu hay sự kiện nào 
của Quỹ. Anh luôn sắp xếp 
thời gian để đến và sẻ chia cho 
chúng tôi rất nhiều điều về cuộc 
sống, về cách đối nhân xử thế, 
lắng nghe những tâm sự muôn 
hình vạn trạng của sinh viên. 
Để rồi đến mỗi chương trình 
sinh hoạt quý, chúng tôi thầm 

cảm ơn thật nhiều khi thấy anh 
chăm chú dõi theo, là một giám 
khảo công tâm, một nhà tài trợ 
vàng tiềm năng và hơn ai hết, 
anh luôn nán lại đến cuối cùng 
để chụp ảnh cùng chúng tôi. 
Bức ảnh chung của cả nhà vì 
lẽ đó mà tròn đầy và trân quý 
đến nhường nào. Chương trình 
sinh hoạt quý ấy cũng ấm áp và 
đông vui hơn hẳn khi có thêm 
các anh chị tình nguyện viên 
của Khối lớn, có lẽ tự lúc nào 
anh đã là cầu nối để chúng tôi 
được gần hơn với các anh chị.
Những món quà sinh viên Quỹ 
tự tay làm tặng anh, luôn được 
anh trân trọng dành riêng một 
phần không gian trong phòng 
làm việc - đó là bên khung cửa 
sổ, nơi ánh nắng ban mai chiếu 
rọi những tia nắng ấm áp chào 
ngày mới. Chỉ giản đơn vậy 
thôi nhưng đủ để chúng tôi hiểu 
rằng “luôn có những người yêu 
thương chúng tôi theo những 
cách đơn giản nhất với tình yêu 
trong sáng và thấm đượm tình 
người”.

Một mùa xuân nữa lại về, chúng 
tôi mong mỏi và tin tưởng rằng 
anh sẽ sát cánh cùng ngôi 
nhà Thắp Sáng Niềm Tin suốt 
chặng đường gian nan còn lại, 
đồng hành cùng chúng tôi trên 
mỗi bước đi thử thách của cuộc 
sống. Năm mới, chúc anh thật 
nhiều sức khỏe, luôn gần gũi 
như thế, luôn yêu thương như 
thế và… luôn là Anh như thế!

Tiêu
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Ngày tám tháng ba, tôi chọn từng bông hoa hồng 
thật đẹp, tỉ mẩn bó thành từng bó tặng mẹ. Bao 
năm tháng nhọc nhằn nặng trĩu đôi vai, thời gian 
vô thường đã gặm nhấm, ăn mòn tuổi thanh 
xuân của mẹ. Bất giác nhìn lại mẹ đã già, mái 
tóc điểm hoa, có vài vết nhăn in hằn trên vầng 
trán. Và tôi biết có những người mẹ khác cũng 
như vậy…

Tôi thấy một người mẹ ngồi co ro bên vệ đường, 
trong cái rét cuối mùa lạnh thấu xương, bà khẩn 
thiết mời người qua lại mua cam. Những trái 
cam to tròn mọng nước nằm trong thúng, mẹ 
hao gầy, mòn mỏi trong đêm. Tôi lại thấy một 
người mẹ khác, bán mặt cho đất hí hoáy quét 
rác trong đêm. Khi người ta nằm vo tròn trong 
chăn ấm thì người mẹ ấy lại mỏi mòn ngoài phố 
xá. Bà tỉ mẩn gom từng cái chai nhựa người ta 
bỏ đi cho vào một bao riêng. Bà cười tươi khoe 
với đồng nghiệp: “Bán hết mớ chai này chắc đủ 
tiền mua cho con Hồng đôi dép mới”.

Sáng chớm lạnh, chợ đông người, thân gầy liêu 
xiêu mẹ gánh hàng ra chợ bán. “Ai sữa đậu nành, 
đậu xanh, bánh lọt nóng hổi đây” - Tiếng rao lảnh 
lót giữa chợ đông, mồ hôi mẹ chảy thành dòng, 
ướt áo. Chợ tan, gánh hàng còn nặng trĩu, mắt 
mẹ buồn, lòng mẹ xót, lại một ngày nữa vơi cơm.
Tôi lại thấy một người mẹ nữa, lần này mẹ đi bán 
niềm tin, bán cho người niềm hi vọng đổi đời, 

mẹ mong bán hết những tờ vé số để mẹ còn kịp 
về nấu bữa cơm trưa. Mẹ đi ngang trường học, 
nhìn con mình vô tư đùa giỡn với chúng bạn, mẹ 
vui lây. Đứa con bỗng gọi lớn: “Mẹ ơi!”. Mẹ đặt 
ngón tay trỏ lên môi, mỉm cười rồi lặng lẽ quay 
đi. Tôi thấy bà ấy khóc, có lẽ bà sợ con mình bị 
bè bạn chê cười…

Người đàn ông duy nhất tôi gặp đóng vai một 
người mẹ đảm đang, một thân một mình gà 
trống nuôi con. Suốt thời gian con mình học đại 
học, ông chạy xe ôm. Khắp các nẻo đường ông 
chạy, nơi đâu ông cũng nghĩ tới con mình mà cố 
gắng kiên trì dù ông biết sức khỏe mình đang 
yếu dần. Giọt mồ hôi rơi, giữa trưa nắng không 
lời, ông thầm nhủ: “Cái ngày con mình cầm tấm 
bằng đại học là lúc mình tốt nghiệp trường đời”.

Bên cửa sổ, trong ngôi nhà tình nghĩa, bà mẹ 
tám mươi vẫn ngồi đó ngóng đợi tin thằng Út 
đi chinh chiến chưa về. Mắt bà đã mờ, không 
còn nhận ra người quen. Nhưng khi có ai đó đến 
nhà, bà liền hỏi: “Út đó hả con? Con về với má 
hả con?”. Bốn mươi năm chiến tranh lùi xa, khi 
thù hận được xóa tan bằng những cái bắt tay 
thân thiện nhưng ở đâu đó những nỗi đau còn 
âm ỉ, những bà mẹ vẫn hi vọng, vẫn đợi chờ.

Tôi còn thấy rất nhiều, rất nhiều những bà mẹ 
khác. Họ có thể khác nhau về màu da, về dân 
tộc, về cuộc sống nhưng họ đều có chung 1 tình 
yêu vô bờ bến dành cho đứa con của mình. Vì 
thế hãy nói với mẹ những lời yêu thương khi còn 
chưa quá muộn!

Thanh Vi – CĐ Cần Thơ

2. CHÂN DUNG MẸ
8/3...những dòng viết riêng cho mẹ!
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3. GIẢI TRÍ:D

Khi đi ngang cửa hàng quần áo thời trang, cô 
vợ thốt lên:
- Ôi ước gì em được làm đàn ông!
- Để làm gì cưng?
- Em sẽ mua ngay chiếc váy kia về tặng vợ, cô 
vợ nào mà không thích chiếc váy đẹp như thế!
- !!!

Một ông khách đi xem bói, thầy phán:
- Ông có 2 đứa con trai...
- Bà đoán sai rồi. Tôi đã là cha của 3 đứa con 
trai cơ!
- Đó là do ông nghĩ thế thôi...

Hai bợm rượu nói chuyện với nhau:
- Sao ở nước Ả rập lại bày ra luật cấm uống 
rượu nhỉ?
- Tớ nghĩ là vì lý do an toàn. Thử tưởng tượng 
xem, nếu phải bò lê bò càng về mà ở nhà 4 bà 
vợ lăm lăm 4 cái chày đang chờ ta...

Chủ quan Lý do an toàn

Ước gì em được làm đàn ông

Sưu tầm
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