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TÔI YÊU HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Nhà thơ Tố Hữu đã từng viết:
“Đã là con chim chiếc lá

Con chim phải hót chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”
Đúng như vậy, tuổi trẻ là những hoài bão, là những mục tiêu, là những phút hành 

động bồng bột và cảm tính. Nhưng hơn hết, tuổi trẻ là tuổi mang nhiều nhất những 
nhiệt huyết, những ngọn lửa để nhóm lên những hành động ý nghĩa, những hành 
động cho đi mà không cần nhận lại.Cũng như ý nghĩa của những câu thơ trên và tôi 
luôn khắc ghi điều đó. Bên cạnh việc học tập trên giảng đường, tôi còn tổ chức và 
tham gia các hoạt động cộng đồng, những chương trình, chiến dịch tình nguyện của 
khoa và của trường tổ chức. Tôi đã đến nhiều vùng đất, tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh 
khó khăn khác nhau.Tôi nghĩ rằng, đời sinh viên sẽ thắm thoát trôi qua rất nhanh, 
rồi mình sẽ lao vào vòng xoáy của cơm áo gạo tiền, và mình sẽ không có nhiều thời 
gian để tham gia vào những hoạt động cộng đồng có ý nghĩa như vậy.

Là một sinh viên thì chúng ta không thể mang tiền của vật chất đầy đủ đến cho 
những hoàn cảnh khó khăn đó, mà cái chính là chúng ta mang cái tinh thần, cái 
tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và sung sức đến với họ. Và các bạn ạ! Hoạt động cộng đồng 
không chỉ là chúng ta cho đi hoàn toàn, mà mình còn nhận lại rất nhiều thứ, với tôi 
đó là những kỹ năng, đó là những kiến thức mới phục vụ cho chuyên ngành mà tôi 
đang theo học.

Có một câu nói tôi đã từng nghe: “tuổi trẻ sống với tương lai, trung niên sống với 
hiện tại và khi về già, chúng ta sống với quá khứ”. Vậy nên, hãy sống thật hết mình 
cho những hoài bão, những hy vọng, sống cống hiến cho tương lai, sống cho thật ý 
nghĩa để khi nhìn lại, ta vẫn có thể tìm lại những hạnh phúc của ngày hôm nay. Đem 
đến nụ cười cho người khác, chúng ta cũng sẽ nhận lại được nụ cười.

Hoài Khương
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Không khí se lạnh của những ngày cuối năm, dấu hiệu của một mùa xuân sắp đến. Cán bộ viên 
chức, giảng viên, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM đang hòa mình vào một 

hoạt động ý nghĩa, hoạt động mang tính sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm 
mới Bính Thân.

Xuân là phải sẻ chia

Từ ngày 21 đến ngày 23/1/2016, Trung tâm 
Dịch vụ sinh viên kết hợp với Công đoàn Trường 
ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM, CLB Khát vọng 
Việt, Đoàn Thanh niên Công an – Viện Kiểm sát 
nhân dân của tỉnh Đắk Nông tổ chức chương 
trình Xuân biên giới 2016 cho đồng bào dân tộc 
thiểu số sống ở vùng biên và các trường tiểu học 
và THPT trên địa bàn hai tỉnh Bình Phước và Đắk 
Nông. Hoạt động gói bánh chưng do sinh viên 
Trường cùng với cán bộ viên chức, giảng viên và 
thanh niên địa phương, tổ chức các gian hàng 
chào Xuân, chương trình văn nghệ mừng Xuân 
Bính Thân 2016, tặng quà Tết  đã đem lại không 
khí ấm cúng, thu hút đông đảo các em học sinh, 
bà con dân tộc tham dự. Các em nhỏ đã được các 
bạn sinh viên tình nguyện tận tình hướng dẫn 
làm hoa mai, hoa đào, làm bao lì xì, được chơi các 
trò chơi dân gian, được cắt tóc, được trò chuyện, 
trao gửi tâm tư… Tại địa điểm trường Tiểu học 
Lộc Khánh của huyện Lộc Ninh, Bình Phước, 
Trung tâm Dịch vụ sinh viên cùng CLB Khát 
vọng Việt tổ chức Hội chợ Xuân, chương trình 
hấp dẫn các em đến tận khi trời đã nhá nhem tối, 
từng hàng dài vẫn chờ đợi đến lượt được cắt tóc, 
được chơi trò chơi… những ánh mắt của các em 
thiếu nhi đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng 
mỗi chiến sĩ tình nguyện. Bên cạnh đó, các tình 
nguyện viên còn đến tận từng gia đình nghèo để 

sửa chữa điện, đến các đầu thôn để dựng cột cờ 
chào mừng Đại hội Đảng, tặng quà Tết cho các 
gia đình chính sách.

Cũng trong khoảng thời gian này, sáng ngày 
27/01/2016 tại Sân vận động Trường ĐH Sư phạm 
Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, hơn 900 sinh viên là 
chiến sĩ Xuân tình nguyện năm 2016 đã hô vang 
“Sẵn sàng” trong buổi lễ ra quân. Chiến dịch năm 
nay có các chương trình có nhiều ý nghĩa thiết 
thực: Tết bạn bè với mục chăm lo cho những sinh 
viên trong Nhà trường có hoàn cảnh khó khăn, 
không có điều kiện về quê ăn tết; Xuân sẻ chia 
với những hoạt động chăm lo cho những hộ gia 
đình chính sách, khó khăn ở những địa phương 
đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới, 
tặng quà cho 30 bệnh nhân nghèo điều trị tại các 
bệnh viện. Chương trình Xuân chiến sĩ, tổ chức 
làm thiệp, viết thư, các ấn phẩm văn hóa, tặng 
quà cho các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở 
biên giới, hải đảo. Chương trình Tết trẻ thơ, tặng 
quà cho 100 em thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn, lang thang cơ nhỡ trên địa bàn quận 9 
và Thủ Đức, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải 
trí cho các em tại các mái ấm, nhà mở trên địa 
bàn Thành phố. Hoạt động “Nghìn bánh chưng 
xanh” thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham 
gia, chiến sĩ Xuân tình nguyện 2016 gói 1000 cái 
bánh chưng gửi tặng các bệnh viện, mái ấm nhà 

Cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên chụp ảnh kỷ niệm 
với các em thiếu nhi tại địa bàn
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Xuân là phải sẻ chia

mở, cơ sở xã hội, công nhân thực hiện nhiệm vụ 
đêm giao thừa. Tổ chức thăm, chăm sóc, phụ giúp 
chuẩn bị Tết, chụp hình, vẽ chân dung lưu niệm 
cho 50 Mẹ Việt Nam anh hùng, các ba, má phong 
trào học sinh, sinh viên, gia đình chính sách.

Gửi gắm đến các chiến sĩ Xuân tình nguyện 
2016, PGS.TS Lê Hiếu Giang – Phó Bí thư Đảng 
ủy, Phó Hiệu trường Nhà trường gửi lời chúc 
sức khỏe đến tất cả các chiến sĩ tình nguyện, hi 
vọng tất cả các đội hình đều hoàn thành thật tốt 
nhiệm vụ, phát huy sức trẻ của mình đóng góp 
cho những địa phương, những hoàn cảnh còn 
khó khăn.

PGS.TS Lê Hiếu Giang – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó 
Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ với các chiến sĩ 

Xuân tình nguyện 2016
Sau thời khắc đồng chí Chỉ huy trưởng tuyên 

bố xuất quân, toàn thể 900 chiến sĩ đồng loạt hô 
vang “Sẵn sàng” đầy nhiệt huyết trên nền nhạc 
“Bài ca Xuân tình nguyện”, đánh dấu mùa chiến 
dịch Xuân tình nguyện mới bắt đầu, bắt đầu với 
những hành trình mang đến những sẻ chia, mang 
đến những hành động đẹp cho đi mà không cần 
nhận lại.

Chiến sĩ đã sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ
 

Hoạt động “Nghìn bánh chưng xanh”

Hoạt động Vì môi trường xanh, sạch, đẹp

Chương trình “Tết bạn bè”
Nguyễn Thị Phương Nam
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