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Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn 

 

Tôi là sinh viên khóa 47 thuộc khoa Khoa học Xã Hội và Nhân Văn. Một 

mùa hè nữa lại về, tiếng ve lại vang lên in ỏi giữa những tán cây của Trường 

Đại học Cần Thơ. Và hình như nó đã trở thành một “đặc sản” của trường mỗi 

mùa hè tới. Là một sinh viên năm nhất, lần đầu được “thưởng thức” món “đặc 

sản” ấy khiến tôi cảm thấy nó thật đặc biệt. Và có lẽ đối với tôi, điều đặc biệt 

nhất của mùa hè vừa qua chính là được tham gia “Chiến dịch Thanh Niên tình 

nguyện hè 2022” do Đoàn khoa Khoa học Xã Hội và Nhân Văn tổ chức và có 

lẽ may mắn hơn nữa là bản thân trở thành một trong những thành viên Ban tổ 

chức của chiến dịch lần này.  

Những ngày cuối cùng vào cuối tháng 5 của năm học 2021 - 2022, khi các 

bài thi cuối cùng của năm nhất dần kết thúc, Đoàn khoa Khoa học Xã Hội và 

Nhân Văn đã từng bước chuẩn bị kế hoạch thực hiện “Chiến dịch Thanh Niên 

tình nguyện hè”. Ngay từ những ngày đầu chuẩn bị, chúng tôi luôn có mong 

muốn rằng làm sao để cho các bạn đoàn viên, thanh niên có được một mùa 

hè thật ý nghĩa. Và như thế, kế hoạch từng bước được hình thành. Từ những 

ngày đầu tiên trong công tác chuẩn bị tôi đã được đồng hành cùng 11 anh chị 

trong Ban Chấp hành Đoàn khoa Khoa học Xã Hội và Nhân Văn. Từ khâu lựa 

chọn địa điểm thực hiện chiến dịch, đi tiền trạm, chuẩn bị từng poster, logo, 

bài nhạc chèn vào các clip, kế hoạch đăng bài, kế hoạch dự trù kinh phí đến 

những khâu cuối chuẩn bị đồ đạc và lên đường. Trong quá trình chuẩn bị đó, 

đã không ít lần gặp nhiều khó khăn. Nhất là trong khâu vận động kinh phí. Tôi 

vẫn còn nhớ từng người chúng tôi ngồi với nhau trong Văn phòng Đoàn gọi 

điện vận động mạnh thường quân. Người thì xin hiện kim, người thì xin hiện 

vật. Không những vậy, chúng tôi người thì đem cả nước mắm, nước tương, 



đường bột ngọt,.. đủ các thứ để phục vụ cho các bạn tình nguyện viên trong 

chiến dịch. Ban tổ chức chúng tôi chia thành 5 ban: Ban Điều phối, Ban Truyền 

thông, Ban Mặt trận, Ban Dinh dưỡng, Ban Hậu cần - Y tế. Tôi là người được 

phân công vào ban Mặt trận.  

Ngày 17/7/2022, lễ tập huấn “chiến dịch Thanh Niên tình nguyện hè 2022” 

đã diễn ra. Buổi lễ được xem như công tác chuẩn bị, dặn dò các bạn tình 

nguyện viên, truyền cho các bạn ngọn lửa nhiệt huyết để chuẩn bị lên đường. 

Những ngày cuối cùng cho quá trình chuận bị đã đến. Chúng tôi mỗi người 

một việc, xếp  từng chiếc khăn rằng, từng chiếc áo chiến dịch để làm sao, các 

bạn tình nguyện viên có được một bộ đồ đẹp nhất trong suốt những ngày chiến 

dịch. Sáng ngày 21/7/2022, chúng tôi cùng nhau đóng gói hết tất cả đồ đạc, 

mua những chiếc túi quà thật xinh để chuẩn bị quà cho các em nhỏ ở địa 

phương và làm rất nhiều công việc khác. 13 giờ 30 phút ngày 21/7/2022, 

chuyến xe tình nguyện của chúng tôi đã chính thức lăn bánh đến Trường mầm 

non Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đây chính là địa điểm đã được 

chúng tôi lựa chọn ở lại trong 7 ngày (từ ngày 21/7 - 27/7/2022). Tôi là người 

được phân công trên chuyến xe của các bạn tình nguyện viên để quay clip, 

hoạt náo cho các bạn. Chuyến xe của chúng tôi di chuyển qua những hàng 

cây, những đồng lúa xanh mướt, bầu trời hôm ấy cũng xanh trong đến lạ. Có 

lẽ, điều đó như một tín hiệu của vũ trụ, chuyến xe tình nguyện của chúng tôi 

sẽ thành công tốt đẹp. Địa điểm đầu tiên của chúng tôi là đình thần Tân An, 

chúng tôi ghé thắp hương ở đình. Hoạt động đó được xem như là một hoạt 

động về nguồn, đền ơn - đáp nghĩa. Những ngày tiếp theo ở đó, chúng tôi cùng 

nhau thức dậy mỗi buổi sáng tập thể dục, ăn sáng, ra mặt trận làm công việc 

(phát hoang, diệt lăng quăng,..) và rất nhiều công việc khác. Mỗi buổi tối cả 

ban tổ chức cùng tình nguyện viên lại quây quần bên nhau, kể cho nhau nghe 

về mộtn ngày dài chúng tôi đã trải qua những gì. Trong những chúng tôi có 

những buổi party nho nhỏ, ăn bánh nè, uống trà sữa nè, đủ thứ hết. Chúng tôi 

hay nói vui với nhau là “đi chiến dịch để cai trà sữa, nhưng ngày nào cũng 

được uống trà sữa hết á ta ơi”. Sau cuộc họp với tình nguyện viên, chúng tôi 



lúc nào cũng có cuộc họp của ban tổ chức để bàn bạc lên kế hoạch giải quyết 

những khó khăn và quan trọng hơn nữa là lên thực đơn giúp bếp để ngày mai 

các bạn tình nguyện viên có được những bữa ăn thật ngon. Và tất nhiên, mỗi 

bữa cơm, chúng tôi cùng nhau nói một câu “Cảm ơn bếp, mời cả nhà ăn cơm” 

như thay lời cảm ơn tới căn bếp yêu thương đã cho chúng tôi có những món ăn 

thật tuyệt vời. Trong tất cả các buổi tối ấy, buổi tối đặc biệt nhất chính là hôm 

chúng tôi tổ chức sinh nhật cho anh Khánh (trưởng Ban Truyền thông). Mọi 

người cùng ca hát, ăn uống,.. một bữa tiệc sinh nhật ở một nơi thật đặc biệt. 

Tôi thì được cùng anh chị ra mặt trận cùng các tình nguyện viên dọn dẹp 

đường sá ở địa phương, hỗ trợ các bạn khi cần thiết và làm rất nhiều công 

việc khác. Ngoài ra, mỗi buổi tối, tôi cùng anh chị trong ban truyền thông ngồi 

lại với nhau viết bài, lựa chọn từng tấm hình xinh đẹp nhất trong ngày hôm đó 

để đăng lên fanpage Đoàn Khoa. Ngày 27/7/2022, chúng tôi đi phát quà cho 

trẻ em ở trưởng tiểu học Cao Bá Quát, để trao những phần quà cho các bạn 

nhỏ khó khăn của địa phương. Tôi cùng các bạn tình nguyện tổ chức các hoạt 

động nhảy múa, trò chơi, tận tay trao từng phần quà đến các em. Chiều hôm 

ấy, tiếng cười của các bạn nhỏ vang cả sân trường. Hoạt động ấy đã để lại 

cho chúng tôi rất nhiều kỷ niệm. Chiều ngày 27/7/2022, chúng tôi tham dự lễ 

tổng kết chiến dịch và trao giấy khen cùng với địa phương. Và cuối cùng là lên 

xe và trở về trường.  

Cuối cùng chiến dịch kết thúc trong sự luyến tiếc của từng người tham gia, 

và cả ban tổi chức cũng vậy. 7 ngày tổ chức chiến dịch, hơn 1 tháng chuẩn bị. 

Trong suốt quá trình đó, chúng tôi có đôi lúc mệt mỏi, gặp nhiều khó khăn và 

tưởng chuừng như sắp từ bỏ. Nhưng chúng tôi đã cố găng cùng nhau vượt 

qua những khó khăn ấy để tạo nên một chiến dịch thành công tốt đẹp. Dịch 

ròng rã 2 năm, các hoạt động dường như dừng lại, chiến dịch không thể tổ 

chức được. Đây là mùa hè đầu tiên của tôi khi học ở trường Đại học Cần Thơ 

và cũng là lần đầu tiên sau dịch bệnh, chiến dịch của khoa được tổ chức. Mùa 

hè năm nay với tôi thật đặc biệt và ý nghĩa. Đặc biệt hơn nữa là trong 7 ngày 

ấy, tôi được cùng anh chị và các bạn trảin nghiệm những điều mình chưa từng 



được làm. Bài viết này với tôi, không chỉ đơn thuần là kỷ niệm ở Trường Đại 

học Cần Thơ mà nó như là một trang nhật ký tôi viết cho tuổi trẻ, viết về một 

mùa hè thật đẹp mà tôi được trải qua. Có lẽ, sau chiến dịch điều mà tôi nhận 

được khôing phải là sự mệt mỏi hay chán nản. Mà thứ tôi nhận lại là tình 

thương, những trải nghiệm và bài học quý báu mà anh chị và các bạn anh 

dành cho tôi. Câu nói mà tôi tâm đắc nhất sau khi chiến dịch kết thúc chính là 

“KHI ĐI LÀ ĐỒNG ĐỘI - KHI VỀ LÀ ANH EM”. Hy vọng rằng, những mùa hè 

tiếp theo tại trường đều sẽ là những mùa hè thật ý nghĩa. 

 


