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Nguyễn Thị Anh 

Phòng Đào tạo 

 

Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê ở Thanh Hóa, nơi có đồi núi bao 

quanh, không có ánh đèn lấp lánh chốn thị thành, nơi có cái nắng mùa hè oi 

bức, cháy da. Một dịp tình cờ được vào mảnh đất Tây Đô và ghé thăm Trường 

Đại học Cần Thơ, Trường Đại học gì mà có đường nhựa, trong trường lại có 

bùng binh, không khí mát mẻ, trong lành mặc dù đang là mùa hè, tôi thật sự 

rất thích thú và yêu mến luôn nơi này, tôi quyết định thi tuyển và may mắn 

trúng tuyển ngành Sư phạm Giáo dục công dân. Lúc mới vào thi và học, mọi 

thứ đều xa lạ với tôi, nhưng nhờ sự giúp đỡ của các anh chị sinh viên và Quý 

Thầy cô mà tôi nhanh chóng hòa nhập được. Sau này tôi mới biết, các anh chị 

này đã tham gia vào hoạt động tình nguyện hướng đến lợi ích cộng đồng để 

giúp đỡ cho những người khác như tôi và những trường hợp có hoàn cảnh 

khác. Lúc đó, trong tôi luôn thôi thúc mình cũng mong muốn tham gia những 

hoạt động tình nguyện để trao đi những giá trị mà tôi đã từng nhận được. Trong 

suốt 4 năm học đại học cũng như sau khi tốt nghiệp, tôi đã tham gia rất nhiều 

hoạt động như: tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến Trường, hè tình nguyện, dạy 

học, các hoạt động hỗ trợ trẻ em nghèo, thăm và tặng quà cho người già neo 

đơn, tổ chức và hiến máu tình nguyện, các hoạt động do Đoàn thanh niên, Hội 

sinh viên Trường Đại học Cần Thơ tổ chức…trong đó, tôi ấn tượng nhất là 

chương trình “Tiếp sức mùa thi”. 

Hiện tại, tôi tham gia vào công tác tuyển sinh đại học chính quy của 

Trường Đại học Cần Thơ, lòng không khỏi bồi hồi xúc động nhớ lại hành trình 

trở thành sinh viên của tôi, để vào được đại học ngoài việc phải trải qua kỳ thi 
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tốt nghiệp thì tôi cũng như bao sĩ tử khác phải trải qua kỳ thi đại học, một hành 

trình mà thí sinh những năm gần đây không phải trải qua, những cảm xúc mà 

sĩ tử hiện tại chưa chắc có được. Trong suốt những mùa thi năm đó Tiếp sức 

mùa thi là một trong những hoạt động nổi bật của Trường Đại học Cần Thơ, 

cùng với thành phố Cần Thơ ra quân chuỗi những hoạt động tình nguyện hỗ 

trợ thí sinh tham dự kỳ thi đại học như: khảo sát nhà trọ trên địa bàn thành 

phố, vận động và phát suất ăn miễn phí, lập chuyến xe miễn phí, giá rẻ; tư vấn, 

phát cẩm nang cho thí sinh và phụ huynh… 

Còn nhớ những chuỗi ngày chúng tôi chia nhau ra khảo sát những nhà 

trọ khu vực nội ô thành phố Cần Thơ, tiếp nhận nhà nghỉ, khách sạn giá rẻ, 

miễn phí để giới thiệu cho những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, có những 

chủ nhà trọ thật thân thiện, dễ thương khi thấy chúng tôi mặc trên những những 

chiếc áo xanh tình nguyện, nhưng bên cạnh đó cũng có những người thấy 

chúng tôi hỏi là xua đuổi, không rõ tại sao; Có những ngày khảo sát chúng tôi 

đi bộ khắp các con hẻm, bình thường lười tập thể dục, ấy thế mà chúng tôi có 

thể đi suốt ngày như thế không biết mệt mỏi mặc cho cái nắng của mùa hè, 

những giọt mồ hôi ướt đẫm áo. Sau khi hoàn thành khảo sát và tiếp nhận 

những nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ miễn phí, giá rẻ, chúng tôi lập danh sách 

theo từng điểm thi, mỗi điểm thi sẽ có 1 chốt trực hỗ trợ. Chúng tôi tham gia 

với tinh thần đoàn kết, nhường cơm sẻ áo mà người xưa thường nhắn nhủ 

con cháu mình phải biết lắng nghe: 

Bầu ơi thương lấy bí cùng 

Tuy rằng khác giống như chung một giàn 

Kết thúc chuỗi ngày khảo sát, chúng tôi được tập huấn về những nội dung 

liên quan đến hoạt động tư vấn: thông tin kỳ thi, đường đi, nhà trọ…Các bạn 

hãy tưởng tượng, cụm thi tại thành phố Cần Thơ dành cho các thí sinh ở thành 

phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận, vì vậy có rất nhiều phụ huynh và thí sinh 

không biết đường đi, địa điểm thi, dễ lạc đường, nhiệm vụ của tình nguyện 

viên phải nắm được các điểm thi để hướng dẫn cho thí sinh di chuyển. Có 
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những trường hợp thí sinh đi trễ, tình nguyện viên chúng tôi trở thành xe ôm 

miễn phí đưa các em đến tận địa điểm thi. Những tình cảm ấm áp đầy ắp tình 

người khiến cho mùa thi trở nên thân thiện bớt căng thẳng, cam go 

hơn....Ngoài những chốt đặt tại các điểm thi, chương trình còn có 2 chốt là văn 

phòng và cơ động, mà chúng tôi còn hay gọi vui là chốt động phòng, một chốt 

chuyên lo các vấn đề liên quan đến văn bản, điều phối, chốt còn lại cơ động đi 

đến các địa điểm khác để hỗ trợ, tôi may mắn được phân công trong chốt cơ 

động, có cơ hội biết hết các hoạt động của các chốt, được giao lưu, học hỏi 

với nhiều người như công an, thanh niên đoàn phường, sinh viên các trường 

đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố, vì vậy ngoài hoạt động tình nguyện, 

chúng tôi kết nối được nhiều bạn hơn, trao đổi kinh nghiệm cho những chuỗi 

hoạt động tiếp theo như hè tình nguyện, tiếp sức đến trường trước khi bước 

vào năm học mới. 

Sau mùa Tiếp sức mùa thi, tôi may mắn được cấp giấy chứng nhận, là 

động lực nho nhỏ để tôi cống hiến sức trẻ của mình nhiều hơn nữa. Dấu hiệu 

nhận biết không những riêng tôi mà tất cả các bạn tình nguyện viên sau 

chương trình là có làn da bánh mật; Tuy nhiên, giá trị mà hoạt động này đem 

lại cho tôi mới là quan trọng; mặc dù việc làm của tôi nhỏ thôi, những tôi được 

giúp đỡ những thí sinh cũng như mình từng được các anh chị tình nguyện viên 

năm xưa giúp đỡ. Tôi trưởng thành hơn, biết quan tâm, chia sẻ, cho đi nhiều 

hơn; Biết tổ chức các hoạt động hướng đến lợi ích cộng đồng từ sau chương 

trình, có được nhiều kỹ năng mềm mà không phải sinh viên nào cũng có được 

như kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, lãnh đạo, quản lý thời gian, quan sát, 

giải quyết vấn đề, thực hành xã hội…. Những hoạt động này giúp cho tôi đúc 

kết được nhiều kinh nghiệm cho công việc hiện tại, tôi thầm biết hơn Chương 

trình, biết ơn những cán bộ Đoàn, Hội đã tổ chức những hoạt động ý nghĩa, 

biết ơn ngôi trường chúng tôi từng học, Trường Đại học Cần Thơ đã tạo ra tôi 

một con người bản lĩnh và bạn bè tôi những con người có tài, có đức để cống 

hiến cho xã hội, đó là lý do mà tôi đã cố gắng để có thể tiếp tục được làm việc 

tại ngôi Trường mà tôi yêu mến, Trường Đại học Cần Thơ. 
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Đối với cộng đồng, đây là cơ hội để mọi người dân, mọi lực lượng có thể 

thực hiện được nghĩa cử cao đẹp của con người Việt Nam, giúp đỡ người khác. 

Thông qua chương trình Tiếp sức mùa thi, chúng ta còn nhận thấy đó là sự 

đồng hành, chung tay góp sức của các doanh nghiệp, những nhà hảo tâm, của 

những người tốt bụng muốn quan tâm, hỗ trợ cho thế hệ trẻ, đặc biệt các em 

có hoàn cảnh khó khăn có được một điều kiện tốt nhất để tự tin trên con đường 

học vấn. Đó không chỉ là sự tương thân, tương ái trong việc sẻ chia với xã hội 

mà còn cho thấy tinh thần quan tâm, coi trọng việc học của dân tộc Việt Nam.  

https://thanhnien.vn/giao-duc/tiep-suc-mua-thi-lan-toa-gia-tri-nhan-vanhanh-trinh-do-nhieu-the-he-vun-dap-nen-1396989.html

