


LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG THĂM CHIẾN 
SĨ MÙA HÈ XANH 2018

MÓN QUÀ NHỎ, TINH THẦN LỚN!

Trong hai ngày 18/07 và 21/07, đại diện 
lãnh đạo trường, PGS.TS Nguyễn Tiến 
Dũng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trường nhà 
trường và quý thầy cô các đơn vị thuộc 
trường đã đến thăm hỏi tình hình và 
động viên các chiến sĩ tình nguyện Mùa 
hè xanh 2018 tại mặt trận tỉnh Bến Tre 
và tỉnh Bình Thuận.

	 Phấn	khởi	báo	cáo	tình	hình	công	
tác	trong	thời	gian	qua,	các	chiến	sĩ	cho	
biết	 đã	 thực	hiện	mở	nhiều	 lớp	học	hè	
cho	các	em	ở	địa	bàn	thu	hút	hơn	400	
học	 sinh	 các	 cấp,	 xóa	 bỏ	 các	 tờ	 dán	
quảng	cáo	 trên	 các	 cột	điện,	 thực	hiện	
phát	quang	các	tuyến	đường	văn	minh.	
Bên	cạnh	đó,	các	chiến	sĩ	của	đội	hình	
Bến	 Tre	 còn	 góp	 sức	 chung	 cùng	 các	
chiến	sĩ	của	trường	Đại	học	Bách	Khoa	
xây	dựng	nên	tuyến	đường	bê	tông	chắc	
chắn,	an	toàn	dành	tặng	cho	bà	con	tại	
xã	Tân	Lợi	Thạnh,	Giồng	Trôm,	Bến	Tre.
	 PGS.TS	Nguyễn	Tiến	Dũng	đã	khen	
ngợi	tinh	thần	của	các	bạn,	đồng	thời	có	
những	dặn	dò	về	an	toàn	lao	động,	giữ	
gìn	sức	khỏe	để	hoàn	thành	tốt	nhiệm		

vụ.	 Đồng	 thời,	 trong	 chuyến	 thăm	
Trường	Đại	học	Kinh	 tế	 -	 Luật	gửi	đến	
xã	Tân	Lợi	Thạnh	-	Giồng	Trôm	40	triệu	
đồng	để	tiếp	tục	bê	tông	hóa	góp	phần	
vào	tuyến	đường	nông	thôn	mới	tại	nơi	
đây.

	 Cùng	đồng	hành	để	động	viên	và	
tuyên	 dương	 sự	 nỗ	 lực	 của	 các	 chiến	
sĩ	trong	thời	gian	qua	Đ/c	Nguyễn	Hoài	
Trung	-	Phó	Bí	thư	tỉnh	Đoàn	Bình	Thuận	
cùng	thăm	hỏi	và	đã	có	những	món	quà	
dành	tặng	cho	các	mặt	trận	nhằm	khích	
lệ	 tinh	 thần	của	các	chiến	sĩ	 trong	 thời	
gian	tới	tại	địa	phương.

	 Kết	 thúc	 chuyến	 thăm	 là	 lời	 chúc	
của	 Ban	 lãnh	 đạo	 và	 lời	 hứa	 của	 các	
chiến	 sĩ	 sẽ	 hoàn	 thành	 nhiệm	 vụ	 xuất	
sắc	nhất,	để	 lại	hình	ảnh	tốt	đẹp	trong	
mỗi	người	dân.

Tiến Dũng 



TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

 Tuần đầu tiên tại địa bàn trôi qua với những 
cơn mưa dai dẳng nhưng không hề làm nản lòng 
các chiến sĩ. Chúng tôi bắt đầu tuần mới với những 
hoạt động trọng điểm đó là lớp học hè cho các em 
đồng bào Châu Ro vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng 
tuần.

 Đội quân tình nguyện bắt đầu buổi dạy học 
đầu tiên cho các em tại trường Tiểu học Lê Văn 
Hưu. Có năm lớp học từ lớp một đến lớp năm được 
dẫn dắt bởi 6 thầy cô chính là những chiến sĩ của 
đội hình. Các em háo hức nhận tập vở, bút, sách,… 
từ các thầy cô vào lớp và ngồi ngay ngắn theo chỉ 
dẫn để tham gia tiết học, tiếp thu những kiến thức 
bổ ích mà các em chưa được biết đến. 
 Những chiến sĩ còn lại của đội đã tiến hành 
phát quang bụi rậm, nhặt rác,… làm sạch đẹp hơn 
môi trường tại địa phương. Trong tuần vừa qua tại 
trường Mẫu giáo Hoa Hồng ở thôn 7, chúng tôi 
cũng đã thực hiện công trình cây xanh vừa tạo vẻ 
mỹ quan cho ngôi trường, tạo bóng mát cho các em 
vui chơi vừa cho trái, rau củ,... 
 Những ngày ý nghĩa tiếp theo của chiến 
dịch Mùa hè xanh đội hình Bình Thuận 3 đã trôi 
qua, chúng tôi đã thêm yêu nơi này, trở nên gắn bó 
hơn và vẫn không ngừng mong muốn được cống 
hiến nhiều hơn nữa cho xã Đức Tín... 

Đội hình Đức tín

Đi đâu không quan trọng
Quan trọng là đi cùng nhau

Bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ không quan trọng
Quan trọng là nhiệt huyết

Vì nước quên thân, vì dân phục vụ
Bình Thuận 3-Bình Thuận 3-Bình Thuận 3

Đội hình Đức Tín – Đức Linh 

Đội hình Đức Chính 

 Chiều ngày 13/07, đội hình Bình Thuận 2 
Đức Chính - Đức Linh đã có buổi dọn cỏ sân bóng 
chuyền tại Thôn 4. Sân bãi này lúc trước là sân bóng 
chuyền cho các thanh niên trong thôn nhưng sau 
một thời gian không sử dụng, cỏ lên rậm rạp đến 
tận ngang lưng người, thậm chí còn che khuất cả 
lối đi của người dân. Vì vậy đội hình chúng mình 
đã phối hợp các thanh niên đoàn viên trong xã dọn 
lại sân này. Bằng sự chăm chỉ và nhiệt tình của mọi 
người, chỉ trong một buổi chiều hành trình biến 



Đội hình Đức Tân 

sân cỏ trở lại sân bóng chuyền đã hoàn thành. Dù 
có thể đây chỉ là một việc làm nhỏ nhưng mọi người 
đều rất vui khi nhìn thấy thành quả. Ít ra nó cũng là 
một việc làm ý nghĩa, đem lại lợi ích cho người dân. 
Và hơn thế nữa, sau mỗi ngày lao động đội hình 
chúng mình lại càng khắng khít, hiểu nhau hơn, 
yêu thương nhau nhiều hơn. Nụ cười của người 
dân nơi đây và niềm vui của 27 người bạn đồng 
hành còn lại chính là hạnh phúc của từng người đội 
hình chúng mình.

 Đội hình Đức Chính

Đội hình Mê Pu
 Tuần hoạt động thứ hai của các chiến sĩ Mùa 
hè xanh tại xã Mê Pu đã được hoàn thành, bên cạnh 
những hoạt động phát quang và dọn vệ sinh các 
con đường tại địa phương để trả lại không gian sạch 
và xanh cho môi trường. Vào ngày 18/07/2018, các 
chiến sĩ mùa hè xanh UEL đội hình xã Mê Pu đã có 
buổi giao lưu gặp gỡ và vui chơi với các bé thiếu nhi 
của địa phương tại trường Tiểu học Chu Văn An 
thôn 9. Với nhiều hoạt động thú vị và bổ ích, buổi 
giao lưu đã được rất nhiều các bạn nhỏ tham gia lan 
tỏa những tiếng cười và rất nhiều tình cảm giữa các 
bạn chiến sĩ và các bạn thiếu nhi.

 Buổi giao lưu cũng là cầu nối để các chiến 
sĩ tại đây có thể làm quen với các bạn nhỏ tại địa 
phương để chuẩn bị cho những lớp học chuẩn bị 
được khai giảng trong thời gian sắp tới.

Đội hình Mê Pu

 Một trong những hoạt động nằm trong 
chuỗi chương trình Mùa hè xanh 2018 không thể 
không nhắc đến của Đội hình Bình Thuận 4 xã Đức 
Tân, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận chính là 
dạy Tiếng anh cho các em thiếu nhi tại Trường Tiểu 
học Đức Tân.
 Không giống với những lớp học Tiếng anh 
khác, lớp học này được tổ chức theo mô hình mới 
vừa học vừa chơi, có sự kết hợp giữa âm nhạc, các 
điệu nhảy vui nhộn và các trò chơi liên quan đến 
bài học giúp các em tiếp thu bài học nhanh chóng. 
Để buổi học được diễn ra tốt nhất, mỗi lớp học sẽ 
có một giáo viên chính và hai bạn trợ giảng. Số 
lượng các em thiếu nhi mỗi lớp từ 10 - 15 bạn. 

 Buổi học đầu tiên diễn ra vào chiều ngày 
16/7/2018 đã thu hút một số lượng khá lớn các em 
thiếu nhi hưởng ứng và hăng say học tập. Những 
ánh mắt lấp lánh, nụ cười trong sáng của các em 
chính là nguồn động lực lớn cho các chiến sĩ tình 
nguyện, giúp các chiến sĩ tình nguyện cố gắng hơn 
nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Mỗi 
buổi học trôi qua đều là một trải nghiệm mới cho 
mỗi chiến sĩ. Lần đầu tiên chúng tôi được gọi là 
“thầy” là  “cô” nghe thật ấm lòng làm sao! Cái cảm 
giác mà chỉ khi mình trải qua thì mình mới hiểu 
được. Lần đầu tiên chúng tôi cùng các em nhỏ vui 
đùa một cách hồn nhiên như vậy. Chúng tôi như 



được trở về tuổi thơ của mình. Tuổi thơ với những 
điều giản dị và hồn nhiên nhất!
 Sẽ là không quá khi chúng tôi nói rằng đó 
là những kỉ niệm mà chắc chắn rằng chúng tôi sẽ 
không thể nào quên trong hành trình đến với Mùa 
hè xanh 2018 của mình. Cảm ơn Mùa hè xanh, cảm 
ơn các em, cảm ơn mọi người.

Đức Tân - Tánh Linh

Đội hình Hòa Phú
 Sau những cơn mưa rào bất chợt, Hòa Phú 
lại được bao trùm bởi những sắc nắng vàng rực 
trên từng tán lá xanh ngắt một màu. Những giọt 
mồ hôi thấm đẫm chiếc áo xanh tình nguyện cùng 
với những nụ cười luôn hiện hữu trên từng khuôn 
mặt chiến sĩ đã vẽ nên một bức tranh đầy sắc màu 
trên vùng đất Củ Chi hiếu khách này.

 Sau một ngày bận rộn chuẩn bị, với những 
gian hàng trò chơi thú vị và đầy màu sắc, những 
phần quà vô cùng hấp dẫn, bắt mắt, “Ngày hội thiếu 
nhi” với chủ đề “An toàn giao thông” đã diễn ra vào 
sáng ngày 16/07/2018. Trong buổi sáng hôm ấy, 
với sự hỗ trợ của đội hình Hoa Phượng đỏ tại địa 
phương, chương trình diễn ra trong không khí vui 
tươi và tràn ngập tiếng cười. Sau khi đồng chí Ngọc 
Tân – đội trưởng - phát biểu khai mạc ngày hội 
cùng với lời phát biểu từ phía đại diện lãnh đạo xã, 
các em thiếu nhi hăng hái tham gia các gian hàng 
trò chơi để giành về cho mình những phần quà hấp 
dẫn nhất. Ngày hội đã diễn ra thành công tốt đẹp 
như mong muốn của tất cả các chiến sĩ trong đội.

 Một trong những hoạt động nổi bật của đội 
trong tuần vừa qua là việc tham gia lễ ra quân Ngày 
hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện chung 
tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi 
trường, ứng phó biến đổi khí hậu” tại xã Nhuận 
Đức - Củ Chi. Sau khi kết thúc lễ ra quân, các 
chiến sĩ đã bắt tay vào việc dọn vệ sinh tuyến kênh 
mương nông nghiệp ngay tại địa bàn. Mưa bắt đầu 
rơi, nước mưa thấm qua lớp áo xanh hòa lẫn với 
mồ hôi của chiến sĩ, thế nhưng tinh thần của từng 
chiến sĩ vẫn vô cùng hăng hái hoàn thành nhiệm vụ 
để người dân nơi đây có một kênh mương sạch đẹp 
phục vụ cho tưới tiêu ruộng đồng.
 Thực hiện lời dặn của Bác: “Đâu cần thanh 
niên có, đâu khó có thanh niên”, các chiến sĩ Mùa 
hè xanh của đội hình Hòa Phú – Củ Chi đã, đang 
và sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhất 
những nhiệm vụ được giao để mang lại những điều 
tốt nhất, tuyệt vời nhất cho người dân nơi đây.

Đội hình Hòa Phú - Củ Chi



Câu	chuyện	
Mùa	hè	xanh	2018



									1/2	chặng	đường	
TRẢI	NGHIỆM và
                         CỐNG	HIẾN



Chiến sĩ tiêu biểu 
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Lớp K16501
Đội hình: Đức Tín – Đức Linh
Đây là một trong những chiến sĩ thuộc top chăm chỉ hàng đầu, kiêm nấu ăn 
của đội hình, luôn sát sao trong công việc và tích cực đóng góp ý kiến. Ngoài 
ra đồng chí Ngọc còn rất hăng hái và xông xáo trong mọi hoạt động.

Đoàn Thị Tuyết Nhung
Lớp K16504
Đội hình: Đức Tín – Đức Linh
Từ những ngày đầu tham gia vào đội hình, Nhung đã luôn hoạt động tích 
cực, sôi nổi trong mọi hoạt động. Tuy là nữ giới nhưng chiến sĩ Nhung không 
ngại khó ngại khổ, chủ động hoàn thành các công việc nặng nhọc, khó khăn 
của đội một cách tốt nhất, luôn thể hiện thái độ, tinh thần và trách nhiệm cao 
khi làm việc.

Nguyễn Hoàng Hà
Lớp K16503C 
Đội hình: Đức Tín – Đức Linh
Tôi nhận thấy rằng đồng chí Nguyễn Hoàng Hà rất có trách nhiệm với đội, quan 
tâm cũng như chia sẻ và giúp đỡ rất tận tình các thành viên trong đội. Ngoài ra, 
có những ý tưởng rất sáng tạo, những cách thức vừa nghiêm túc vừa mềm dẻo, 
có thể gắn kết các thành viên với nhau cũng như gắn kết đội hình với xã Đoàn 
Đức Tín nơi đây. Bên cạnh đó, Hà là một người làm nhiều nhưng không khoe 
khoang, đôi khi cũng mong manh và yếu đuối trước mắt một đứa con gái mạnh 
mẽ như tôi. Với tôi, Hà là một đội trưởng có tâm. Chúng tôi sẽ mãi yêu L.D.C.T 
của chúng tôi.

Lê Minh Thư
Lớp K16410
Đội hình: Đức Tín – Đức Linh
Bạn được các bạn trong đội gọi với cái tên thân thương là “Má mì” bởi bạn là một 
cô gái nhiệt huyết, luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người. Bạn luôn đánh thức mọi 
người dậy vào đúng 5 giờ sáng, khởi động mọi người bằng bài thể dục “Mùa hè 
xanh” để các bạn sảng khoái bắt đầu một ngày mới, từ đó tạo được nếp sống tốt 
trong đội hình. Ngoài ra, bạn còn chăm lo đời sống tinh thần cho cả đội bằng 
những món ăn ngon, những bài hát hay và những điệu nhảy đẹp. Vì vậy, mọi 
người trong đội yêu mến bạn rất nhiều.

Lê Thị Thanh Hằng
Đội hình : Đức Chính – Đức Linh
Hằng là một chiến sĩ vô cùng chăm chỉ và tích cực của đội hình Bình Thuận 2. 
Tuy là nữ, nhưng Hằng luôn xung phòng làm các công việc nặng như các bạn 
nam. Cuốc đất, nhổ cỏ, lội mương nhặt rác,... Hằng đều làm cả mà không hề 
ngại khó. Hằng vui tính, hòa đồng nên rất được các bạn nhỏ ở đây yêu quý. 



Võ Nữ Ái Huyền
Đội hình : Đức Chính – Đức Linh
Huyền là một cô bé sinh viên năm nhất vô cùng chăm chỉ và đáng yêu. 
Huyền là bếp phó của đội hình mình. Nhờ có Huyền mà bữa ăn của 
cả đội luôn đầy đủ chất dinh dưỡng và thơm ngon. Không những thế, 
ngoài những lúc đi chợ và vào bếp nấu ăn Huyền còn giúp mọi người 
thực hiện các công việc của đội.

Lê Thị Hoài Như
Lớp K16501
Đội hình: Mái ấm nhà mở 2
Với châm ngôn “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ dành phần ai?” Như 
lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát và xung phong làm mọi công việc, hoàn thành 
các nhiệm vụ của một đội trưởng. Theo như nhận xét của các bạn chiến sĩ 
khác thì Như là người dám nghĩ, dám làm. Như chính là một tấm gương 
tốt cho cho các chiến sĩ khác về kỷ luật, phong cách và tác phong làm việc.

Nguyễn Thị Hoài Thương
Lớp: K16501C
Đội hình: Mái ấm nhà mở 2
Thương là một người vui vẻ hòa đồng với một nụ cười luôn nở trên 
môi. Với cương vị là đội phó của đội hình mái ấm nhà mở 2, tuy còn 
những bỡ ngỡ nhưng Thương đã nhanh chóng khắc phục và làm rất 
tốt. Cô gái nhỏ nhắn đã khiến cho những người xung quanh tin tưởng 
vào mình bằng sự nhiệt tình trong công việc cũng như sự hòa động, 
chăm chỉ trong việc tiếp xúc với những người xung quanh.

Lê Thị Mỹ Sen
Đội hình: CLE-UEL
Đối với các hoạt động của Đội, cô ấy luôn tham gia một cách nhiệt tình 
và giúp đỡ đồng đội hết mình. Bên cạnh đó, tinh thần trách nhiệm và 
kỹ năng leader tuyệt vời của cô ấy đã đóng góp không nhỏ đến thành 
công chung của Đội. Mỹ Sen xứng đáng là một chiến sĩ gương mẫu 
của Đội CLE trong tuần này.

Lê Thị Bảo Châu
Đội hình: CLE-UEL
Phụ trách chính Ban Hậu cần – chiến sĩ Bảo Châu không chỉ luôn cố 
gắng trong các hoạt động của Đội mà còn luôn dành sự quan tâm sâu 
sát đến từng thành viên. Sự đóng góp của Châu đáng được ghi nhận và 
tuyên dương cho những nỗ lực mà cô ấy tạo ra. Chúng tôi rất tự hào vì 
có được một người đồng đội giỏi giang và chu đáo như thế.



Nguyễn Thị Mỹ 
Lớp K16407
Đội hình: Đức Tân – Tánh Linh
Sẽ là một thiếu sót nếu như không nhắc đến Mỹ - một trong những 
tấm gương chiến sĩ tiêu biểu. Cô gái này  đảm nhận vị trí rất quan trọng 
trong đội hình - bếp chính của đội hình. Đảm đang, sáng tạo trong các 
món ăn để bữa ăn luôn đảm bào chất dinh dưỡng là những gì mà chúng 
tôi nhìn thấy từ cô gái này. 

Nguyễn Anh Lộc 
Lớp K17404
Đội hình: Đức Tân – Tánh Linh
Không chỉ là một chàng trai dễ thương mà trong công việc Lộc 
được nhận xét là  nhiệt tình, dám dấn thân và luôn hỗ trợ các bạn 
chiến sĩ nữ ở bất kì hoàn cảnh nào.

Trần Thị Hồng Hòa
Lớp: K16404
Đội hình: Trung An – Củ Chi
Đây là chị đội trưởng vô cùng trách nhiệm và nghiêm khắc trong mọi 
hoạt động của chiến dịch Mùa hè xanh. Được mọi người trong đội 
hình rất tin tưởng và yêu mến.

Võ Thái Hưng
Lớp K16410
Đội hình: Long Thới - Nhà Bè
Ngoài tinh thần chiến sĩ đầy nhiệt huyết, làm bất cứ thứ gì có thể làm để 
hỗ trợ cho các công việc của toàn đội Hưng còn làm “Thầy bói” “ mua vui” 
cho đội trong giờ nghĩ giải lao dưới cái nắng gay gắt của Long Thới, Nhà bè
Vậy nên, cậu đã trở thành con người gắn kết các thành viên của đội với 
nhau và là thành phần góp phần làm không khí ngôi nhà tình bạn đầy yêu 
thương mà đội hình đang hỗ trợ vui vẻ, năng động hơn.

Nguyễn Thị Diệp Linh
Lớp: K16501
Đội hình: Hòa Phú – Củ Chi
- Linh là một chiến sĩ hoạt động rất tích cực, hay giúp đỡ mọi người, thân thiện 
và hòa đồng. Trong cuộc sống hàng ngày và công việc, Linh là người chăm chỉ và 
khá linh hoạt trong mọi việc. Chính vì thế, các chiến sĩ trong đội rất tin yêu cô ấy 
và từ đây biệt danh “Linh Mama ấp 2A” bắt đầu xuất hiện. Có lẽ, biệt danh này 
sẽ theo cô gái này đến hết chiến dịch và cả sau này nữa. Linh xứng đáng là “hậu 
phương” vững chắc cho các chiến sĩ còn lại vững tâm tham gia hoạt động trong 
suốt chiến dịch.



Trần Thị Thanh Ngân
Lớp: K17403
Đội hình: Trung An – Củ Chi
Một cô bé đội phó nhỏ nhắn và vô cùng xinh xắn của đội hình. Khi làm 
việc thì rất nhiệt tình và tâm huyết, luôn hi sinh vì lợi ích của tổng thể 
đội hình. Bởi bản tính đó mà được mọi người rất yêu mến và quý trọng.

Nguyễn Nhựt Hương Giang 
Lớp: K17411
Đội hình: Long Thới - Nhà Bè
Cô gái nhỏ bé luôn tận tâm chăm sóc các chiến sĩ Hành quân xanh, cổ vũ 
tinh thần các chiến sĩ trong quá trình nâng cấp hẻm. Luôn cố gắng hoàn 
thành tốt các công việc được giao, quản lý tốt nhóm vậy nên đã giành 
được rất nhiều tình cảm, sự tin tưởng từ các chiến sĩ khác trong đội. 

Nguyễn Đường Anh Thi
Lớp: K17409
Đội hình: Bến Tre
“ Trong cuộc sống của mình, mình luôn tin vào cái duyên. Được lên chuyến xe mang 
màu xanh ấy cùng với 33 con người từ những vùng đất khác nhau đến với mảnh đất 
miền Tây này đó là một cái duyên. Nhờ cái duyên ấy mình được trải nghiệm, học hỏi 
nhiều thứ. Tất cả đã tạo nên một mùa hè đáng nhớ trong chuyến hành trình tuổi trẻ. 
Cảm ơn những con người và mảnh đất mến thương này đã cho mình cơ hội được 
cống hiến, được trưởng thành.

Bùi Thị Quỳnh Trang 
Lớp: K17405
Đội hình: Bến Tre
Sau khi đóng quân tại địa bàn được 3 tuần tôi thực sự cảm kích tấm lòng 
của người dân nơi đây. Họ đã bảo bọc nuôi dưỡng chúng tôi, họ cho chúng 
tôi từng bữa ăn, cho chúng tôi từng buồng chuối, từng chục trứng giúp 
chúng tôi cải thiện bữa ăn. Trong tôi bây giờ mùa hè xanh là nơi tôi được 
gặp gỡ 33 người đồng hành vô cùng tuyệt vời, là nơi tôi cống hiến, trải 
nghiệm,trưởng thành và đặt những dấu chân tình nguyện đầu tiên của tôi 
tại Bến Tre”

Trần Lê Tấn Thịnh
Lớp: K17406
Đội hình: Hòa Phú – Củ Chi
Trong những ngày đầu hoạt động chung với đội, Thịnh là một người khá rụt rè, ít 
nói và có phần “ngại” trước số lượng nữ áp đảo của đội. Thế nhưng, bây giờ chàng 
trai miền Tây ấy đã “bung xõa” hết mình với những hoạt động của đội. Với tinh 
thần sẵn sàng giúp đỡ các bạn nữ, năng nổ, nhiệt tình trong mọi việc (kể cả nấu ăn, 
rửa chén, lau nhà,…) cùng với thái độ “mua vui” không hồi kết, Thịnh nhận được 
rất nhiều sự yêu quý từ các đồng đội và người dân địa phương. Hy vọng rằng chàng 
trai ấy sẽ giữ vững mãi tinh thần ấy cho đến khi kết thúc chiến dịch và cho cả những 
hoạt động sau này nữa.



Bạch Dương (21/3 -19/4)
Tuần tới, việc học tập và công việc của Bạch Dương sẽ đạt được những kết quả như mong đợi. 
Bạn có thể gặp gỡ với một số khách hàng tiềm năng và đạt được thỏa thuận bạn đầu. Bạn nên 
chuẩn bị sẵn sàng cho một tuần làm việc chăm chỉ bởi bạn sẽ có ít thời gian dành cho bản thân 
hơn. Những ngày sắp tới là dịp để bạn xác định kế hoạch tương lai của mình.Một mối quan hệ 
hứa hẹn tốt đẹp sẽ được mở ra nếu đối phương của bạn thuộc cung hoàng đạo Song Tử, Thiên 
Bình hoặc Bảo Bình. 

Kim Ngưu (20/4-20/5)
Những quyết định và hành động của Kim Ngưu sẽ bị chi phối bởi cảm xúc và sự nhạy cảm. 
Nhưng đây đều là những lựa chọn đúng đắn và chính xác nên bạn không cần quá lo lắng. Cẩn 
trọng hơn đối với các vấn đề liên quan đến tài chính. Cho dù bạn sẽ nhận được một khoản tiền 
nhỏ, nhưng điều đó không có nghĩa là tài vận của Kim Ngưu khởi sắc. Kim Ngưu nên cẩn trọng 
trong việc đi lại và tránh sử dụng rượu trong những ngày tới.

Song Tử (21/5-21/6)
Tử vi tuần mới cho thấy Song Tử nên kiểm soát cảm xúc của mình. Bạn cần cố gắng hòa hợp với 
chính mình và với những người bạn gặp gỡ trong cuộc sống hàng ngày. Đây cũng là thời điểm để 
bạn xây dựng những mối quan hệ quan trọng trong công việc. Bạn cũng nên dành thời gian này 
để giải quyết những công việc trong gia đình. Đôi khi, vì một số lý do, bạn sẽ phải cân nhắc và 
xem xét lại cách sắp xếp công việc của mình. Song Tử cố gắng đừng bỏ cuộc vì những cảm xúc 
tạm thời hoặc ý tưởng thay đổi liên tục của mình.

Cự Giải (22/6-22/7)
Bạn có thể gặp một số rắc rối đối với những người lớn tuổi và có nhiều kinh nghiệm hơn trong lĩnh 
vực bạn đang làm việc. Bạn nên tìm ra giải pháp thỏa hiệp cho những rắc rối này. Tuần tới đòi 
hỏi khả năng tập trung và tài “ngoại giao” khéo léo của bạn, đặc biệt với các cung hoàng đạo Cự 
Giải, Thần Nông và Song Ngư. Tình hình tài chính sẽ khiến Cự Giải thất vọng một chút nên hãy 
chi tiêu một cách thông minh, đừng tiêu xài hoang phí.

Sư Tử (23/7-22/8)
Những ngày tới, Sư Tử sẽ bị thu hút bởi một người khác giới mà bạn vô tình gặp trong một sự kiện. 
Một cơ hội bất ngờ có thể đến với bạn trong tình huống bạn không ngờ nhất. Khả năng phát triển 
cá nhân sẽ gây tác động lớn đến công việc của bạn. Tuy nhiên, tuần tới sẽ “trầm trọng hóa” các 
hiểu lầm, khúc mắc hoặc các vấn đề khác trong gia đình. Nhưng đừng lo lắng, thần may mắn rồi 
sẽ về bên bạn thôi.

Tử vi 
12 cung hoàng đạo

tuần này



Xử Nữ (23/8-22/9)
Tử vi tuần mới cho thấy đây là thời điểm để bạn dành nhiều thời gian và tâm huyết vào việc phát 
triển nghề nghiệp. Bạn cần chọn lọc thông tin và đánh giá độ xác thực khi nhận nguồn tin từ 
những người xung quanh. Có vẻ như họ tương đối khó đoán. Tình hình tài chính có những dấu 
hiệu tốt vì bạn sẽ nhận được một khoản tiền nhỏ từ người thân trong gia đình. Sự khôn ngoan và 
tài ngoại giao sẽ giúp bạn vượt qua tình huống phức tạp hoặc những hiểu lầm không đáng có.

Thiên Bình (23/9-23/10)
Tuần tới sẽ là khoảng thời gian để bạn trò chuyện với một người phụ nữ trong chính mối quan hệ 
phức tạp của bạn. Thiên Bình cần tránh đầu tư hoặc tiêu tiền vào những dự án không chắc chắn 
trong tuần tới. Trong công việc, bạn cần tập trung và cẩn trọng hơn, đặc biệt trong các giao dịch, 
tránh gây ra những sơ suất ảnh hưởng đến con đường công danh sự nghiệp. 

Thần Nông (24/10-21/11)
Những mong đợi về sự thành công trong tương lai sẽ khiến bạn lo lắng, hãy kiên nhẫn và bình 
tĩnh hơn nếu muốn đạt hiệu quả cao. Mặc dù sắp tới là những ngày để bạn thăng tiến trong sự 
nghiệp nhưng Thần Nông sẽ buồn “vu vơ” điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần và thái độ, 
sự tập trung trong công việc của bạn. Trong chuyện tình cảm, Thần Nông nên thực tế hơn và cố 
gắng không “đốt cháy giai đoạn”.

Nhân Mã (22/11-21/12)
Đây là khoảng thời gian thích hợp để tham gia một chuyến hành trình, khám phá mới. Chuyến đi 
này sẽ mang đến cho bạn nhiều trải nghiệm và cảm xúc tích cực. Nhân Mã cũng sẽ nhận được 
tin vui khiến tinh thần bạn phấn chấn và vui vẻ. Tuần tới đòi hỏi Nhân Mã phải chú ý hơn trong 
việc tổ chức và thực hiện công việc. Bạn cần chú ý đến sức khỏe của mình và dành thời gian 
dành cho bản thân nhiều hơn.

Ma Kết (22/12-19/1)
Tuần tới, bạn nên tập trung chăm sóc cho gia đình. Có vẻ như người thân của Ma Kết gặp vấn đề 
về sức khỏe. Các kế hoạch tương lai sẽ có bước tiến chậm bởi bạn cần phải vượt qua khá nhiều 
trở ngại và thách thức. Tuy nhiên, những ngày sắp tới lại thuận cho chuyện du lịch. Bạn sẽ nhận 
được lời mời đến những miền đất mới để khám phá và trải nghiệm.

Bảo Bình (20/1-18/2)
Tuần mới hứa hẹn những cảm xúc nảy sinh trong mối quan hệ tình cảm của hai bạn. Bạn và “nửa 
kia” mong muốn được trải nghiệm những điều đặc biệt và muốn dành thời gian cho nhau nhiều 
hơn. Đôi lúc, bạn không cần phải đưa ra lời khuyên, chỉ cần lắng nghe tâm sự của những người 
xung quanh, để họ được nói ra những điều thầm kín trong lòng sẽ tốt hơn.

Song Ngư (19/2-20/3)
May mắn sẽ mỉm cười với Song Ngư bởi tuần tới, cơ hội tưởng chừng đã vuột mất sẽ quay trở lại. 
Bạn cần nắm bắt và tận dụng cơ hội quý báu này. Đặc biệt, tài vận của bạn có những dấu hiệu 
cho thấy bạn có “lộc”. Những người thuộc cung hoàng đạo Song Tử, Thiên Bình và Bảo Bình sẽ là 
người mang nguồn tài chính đến cho bạn. Song Ngư cần chú ý đến hiệu suất công việc nếu muốn 
thăng tiến trong công việc hoặc hoàn thành những mục tiêu, dự định tương lai.

(Sưu tầm)



Tâm sự chiến sĩ

Ngày đầu đứng lớp dạy hè cho các em học sinh đồng bào Châu Ro, một cảm giác bỡ ngỡ đến khó tả bởi tôi 
chưa bao giờ đứng trước nhiều gương mặt hồn nhiên như vậy. May mắn là ngày ấy, lớp tôi cũng đã bầu được 
một lớp trưởng, đó là một bé trai khá dễ thương nhưng cũng khá rụt rè, ánh mắt luôn đượm buồn. Tôi cứ nghĩ: 
“Chắc có lẽ là buổi học đầu tiên, mặc dù đã quen với các bạn trong lớp nhưng với một “cô giáo” mới như tôi 
thì em ấy chắc cũng có phần ngại ngùng”. Nhưng đó chỉ là một phần của câu chuyện, mọi thứ dần trở nên rõ 
ràng với tôi khi giờ ra chơi bắt đầu. Các em như bầy ong vỡ tổ, ùa ra sân trường, nhanh chóng chọn cho mình 
một góc sân và bắt đầu trò chơi thân thuộc của mình, nào là đá banh, đá cầu, bắn bi… Xoay sở với đám nhóc 
một lúc, cuối cùng tôi cũng có thời gian để ngồi lại nghỉ ngơi. Lúc này, tôi bắt gặp lớp trưởng của tôi đang ngồi 
trên bồn hoa, vẻ mặt man mác buồn. Tôi liền đến bắt chuyện với em:
-Sao con buồn vậy?
-…
-Nói cô nghe đi, sao con không chơi cùng các bạn mà lại ngồi đây một mình?
-Con nhớ mẹ. 
-Mới xa mẹ có mấy tiếng đồng hồ mà đã nhớ mẹ rồi ha. Lát học xong, con về nhà là gặp được mẹ rồi.
-Mẹ con đi Sài Gòn rồi, 5 tháng rồi con chưa gặp mẹ, mẹ con đi làm xa. Ba con bỏ mẹ con con đi rồi.
-Cô xin lỗi. Vậy giờ con đang ở với ai?
-Con ở với chị con. Chị con 18 tuổi. Năm sau chị con đi học ở Phan Thiết. Con phải qua nhà dì con ở. 
-…
Câu chuyện mà tôi nghĩ rằng chỉ có thể có trên phim ảnh thì nay cậu học trò nhỏ bé của tôi phải gánh chịu…
Ngày hôm sau, lớp trưởng của tôi không đến lớp. Cậu học trò ấy học rất giỏi, lại còn chăm chỉ, tôi cứ ngỡ cậu 
sẽ đến lớp đầy đủ nhất, một cảm giác thất vọng. Tôi có hỏi các em khác lý do lớp trưởng vắng mặt, câu trả lời 
cũng chỉ xoay quanh vấn đề mưu sinh, em phải đi bán bún, bánh xèo để phụ giúp gia đình. Thì ra, cuộc sống ở 
thôn quê này không đơn thuần như tôi nghĩ, các em đã phải tự bươn trải, lo toan việc cơm áo gạo tiền quá sớm. 
Tôi tự hỏi: “Ngày hôm sau nữa, liệu em có còn đến lớp của tôi nữa không?”. Thôi thì tôi cũng chỉ mong em 
đừng dang dở con đường học vấn này, tuy nó không phải là con đường duy nhất nhưng sẽ là con đường ngắn 
nhất mở sang một trang mới cho cuộc đời em - một cuộc đời tươi sáng hơn, với nhiều niềm tin và hi vọng hơn. 
Hi vọng một ngày nào đó sẽ lại thấy nụ cười lại nở trên môi em, T.L.T.K.

Đội hình Đức Tín - Đức Linh

Cậu học trò - của tôi



Thời gian ơi -
 Đừng trôi nhanh quá

Thời gian đang bắt đầu đếm ngược, chỉ còn hơn 2 tuần nữa là chiến dịch Mùa hè xanh sẽ kết 
thúc. Từng thành viên trong đội rồi sẽ lại trở về cuộc sống sinh viên nơi thành thị tấp nập. Lúc 
mới đặt chân đến vùng đất xa lạ này, tôi không nghĩ thời gian sẽ trôi qua nhanh như vậy. Và tôi 
…  cũng không nghĩ tôi sẽ lại yêu thương vùng đất này như bây giờ. Tôi yêu cảnh sắc nơi đây, 
yêu những người dân chất phác thân thiện, yêu những đứa trẻ hồn nhiên luôn chạy qua chơi 
mỗi khi thấy chúng tôi đi làm về,... Tất cả đều cho tôi cảm giác thân thương gắn bó đến lạ lùng. 

“Chị đi rồi chị có về nữa không?” câu hỏi của một bé gái 7 tuổi làm tôi thấy nghẹn lòng. Tôi 
chợt nghĩ rất lâu rồi mỉm cười đáp lại “Có, chị sẽ lại về với mấy đứa”. Tôi không nói dối, đó là 
thật nhưng là không biết 1 tháng, 2 tháng, 1 năm hay 2 năm,...nữa tôi mới quay lại đây. 

Tôi không chắc là khi nào nhưng chắc chắn tôi sẽ quay lại. Tôi chắc chắn sẽ trở lại để xem sự 
thay đổi của Đức Chính - Đức Linh. Hi vọng lúc đó mọi thứ nơi đây sẽ phát triển, tươi đẹp hơn. 

Châu Dung ( Đội hình Đức Chính - Đức Linh)



	 Từ	nhỏ	đến	lớn	tôi	rất	thích	những	cơn	mưa.	Đơn	giản	vì	
mưa	làm	tôi	cảm	thấy	mát	mẻ,	thoải	mái	giữa	cái	nắng	oi	bức	
của	dải	đất	miền	Trung	quanh	năm	khắc	nghiệt.	Mưa	để	ba	mẹ	
tôi	khỏi	phải	đổ	mồ	hôi	mỗi	khi	làm	đồng	về	mệt	nhọc.	Và	mưa	
để	bọn	trẻ	con	chúng	tôi	được	thỏa	thích	vui	đùa	tắm	mưa,	tát	
nước	vào	nhau	chí	chóe.
	 Và	Mùa	hè	xanh	năm	nay	tôi	lại	có	thêm	lí	do	để	thích	
mưa	hơn.	Bởi	mưa	gắn	liền	với	chúng	tôi	trong	mỗi	hoạt	động.	
Mưa	theo	chúng	tôi	những	buổi	chiều	chuẩn	bị	đồ	hậu	cần	cho	
mỗi	bài	giảng,	phiên	tòa.	Mỗi	tối,	mưa	nhìn	chúng	tôi	qua	ô	cửa	
sổ	lầu	7,	nơi	đó	vẫn	sáng	cho	đến	9,10	giờ	khuya	để	làm	dụng	
cụ.	Mưa	ghé	mua	vui	với	chúng	tôi	ở	khu	tự	học	những	buổi	tập	
tòa	nghiêm	túc.	
	 Mưa	theo	chân	chúng	tôi	đến	cả	địa	bàn	hoạt	động,	đến	
tận	khi	những	bài	giảng,	phiên	tòa	diễn	ra.	Đến	khi	về,	chúng	
tôi	lại	đi	cùng	nhau	dưới	những	cơn	mưa.	Mưa	chứng	kiến	cảnh	
chúng	tôi	tụm	ba,	tụm	bảy	trong	một	cái	dù	và	nghêu	ngao	hát	
trên	trời	dưới	đất	đến	rôm	rả	cả	con	đường.	Có	lẽ	đấy	cũng	là	
cách	chúng	tôi	xua	đi	cái	mệt	mỏi	cuối	ngày.	
	 Dưới	mưa,	 chúng	 tôi	 đi,	 về,	 rồi	 lại	 đi	 nhưng	 chúng	 tôi	
không	cô	đơn	vì	bên	cạnh	chúng	tôi	luôn	là	đồng	đội.	Có	đôi	lúc,	
chúng	tôi	lạnh	nhưng	tình	đồng	đội	sẽ	sưởi	ấm	những	trái	tim.	
Có	đôi	lúc	chúng	tôi	nản	lòng	nhưng	những	cái	nắm	tay	từ	đồng	
đội	 làm	chúng	 tôi	mạnh	mẽ	hơn,	 tiếp	 tục	 chặng	đường	 thực	
hiện	sứ	mệnh:	“Mang	ánh	sáng	pháp	lý	đến	với	cộng	đồng.”

“Sài	Gòn	trời	mưa	hối	hả.
Vẫn	không	ngăn	được	bánh	xe	mang	ánh	sáng	pháp	lý	đến	với	
cộng	đồng	của	chúng	tôi…”

Huỳnh	Thị	Thanh	Lâm	(Đội	CLE-UEL)

Mùa hè xanh 2018 - CLE
 những cơn mưa đồng hành theo bước chân 

người chiến sĩ



 Dép ư? Có đủ kiểu các loại dép, từ những đôi “soang chảnh” trưng bày trong các showroom hàng hiệu nổi 
tiếng đến những đôi dép lào siêu rẻ trên những chiếc xe đẩy bán đầy vỉa hè. Và tôi cũng là một trong số đó. Con 
người thường gọi tôi với một cái tên rất hoành tráng là dép tổ ong. Vốn dĩ chỉ đáng giá 20k, không bằng các đôi 
dép hàng hiệu gucci hay adidas hàng chục mét, nhưng tôi chả thua kém gì tụi nó cả, tôi không sợ trời, không sợ 
đất, không dễ gì mà tôi bị đứt đâu nha. 
 Ngày qua ngày, tôi cùng lũ bạn trang lứa cứ nằm im mãi trong xó tủ của một cửa hàng nhỏ ngoài chợ. Thiết 
nghĩ sẽ không ai rước chúng tôi về đâu vì thời bây giờ ai mà mang kiểu dép này nữa, nhưng ngờ đâu một ngày 
chúng tôi lại trở thành “hot trend” của Đội hình MHX Bến Tre. Ban đầu cũng thấy thiệt là thú dzị vì mình cũng 
đáng giá lắm chưa bộ, đi đâu anh chị cũng đưa tôi theo, đặt cho mỗi đứa một cái tên, về nhà cái là lau chùi và cất 
giữ cẩn thận. Điều buồn cười nhất là cứ mỗi lần vào nhà, rồi lúc ra thì mọi người đều la toáng lên, nào là “Dép tao 
đâu?” “Đứa nào lấy dép tao rồi?”. Haizzzz, con người thật kì lạ, mắt mũi để đâu mà kí hiệu rõ to thế cũng bị nhầm 
lẫn. Mỗi lần như vậy là tôi lại có một chủ nhân khác. Thiết nghĩ “Dép không tự sinh ra hay tự mất đi mà truyền từ 
chân người này sang chân người khác”. Quả đúng thật. Nhưng cũng nhờ điều đó mà tôi lại được đi nhiều hơn. Tôi 
cũng các anh chị băng qua những con đường vũng nước, cùng chạy vun vút truyền xô, bê đá, xách nước và cùng 
ca vang những bài hát khi đi làm tại các ấp. Mỗi lần đi tôi đều để lại những dấu chân như những kỉ niệm tại vùng 
đất Bến Tre thân thương này. Thân tôi nhuốm đầy mồ hôi và cả máu của các anh chị mỗi khi làm việc nặng nhọc, 
nhưng mọi người ai cũng vui và hào hứng đến lại. Hằng đêm, ở một góc tường, tôi luôn chứng kiến các anh chị vui 
đùa cùng nhau qua những ván xì lát chen chúc kẻ thắng người thua, trò ma sói căng não đầy muối hay hội những 
con người chuyên hóng drama.  
 Khác hẳn với không khí xô bồ tại thành phố, nơi đây rất yên bình, dễ chịu. Còn gì sung sướng hơn việc 
sáng cùng đồng đội đi làm, hát vang bài ca tuổi trẻ, tối về xúm lại ăn cơm rồi chơi trò chơi, không phải suy nghĩ gì 
về deadline hay công việc. Tôi cũng đã từng thấy các anh chị khóc trong những buổi tâm sự mỏng, ai cũng có một 
nỗi niềm riêng cần chia sẻ, một điều thầm kín cần giải tỏa trong lòng. Chỉ còn một tuần nữa thôi, tôi nhớ lắm, ước 
gì thời gian trôi chậm thôi để tôi có thể cùng các anh chị làm những điều thật ý nghĩa tại nơi đây và níu kéo những 
khoảnh khắc có lẽ là tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân như vậy...

Bài viết: Đội hình Bến Tre
Hình ảnh: Đội hình Hưng Nhượng - Giồng Trôm 2017

Nỗi lòng của một đôi dép TỔ ONG



Đã 3 ngày tôi rời khỏi nơi ấy - nơi 17 con người cùng trải         
nghiệm, cống hiến và trưởng thành trong suốt 22 ngày qua. Kể 
lại cuộc hành trình này, thực không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ 
biết, chúng tôi gặp nhau như một cơ duyên và gặp những con 
người ở đó cũng là cơ duyên.
 Cả đội hình bắt đầu gây quỹ từ những ngày cuối 
tháng 6. Chúng tôi bán vé số tự sản xuất, bán nước, đi xem 
show... Tất cả đều là mồ hôi, công sức của cả đội hình. Đi 
xem show vất vả từ sáng đến khuya, may có show được 
ngồi, có show lại phải đứng suốt 12 tiếng. Chúng tôi đã 
làm bằng tất cả tâm huyết với hy vọng mang đến cho người 
dân địa phương chút gì đó. Và rồi… Hành trình 22 ngày 
lăn bánh đưa chúng tôi xuống xã Tân Thanh, huyện Giồng 
Trôm, tỉnh Bến Tre...
 Những ngày đầu tiên, mỗi người chúng tôi đều thấy 
đơn độc giữa 16 người còn lại, thấy lẻ loi vô cùng. Ai nấy 
đều suy nghĩ về quyết định tham gia Mùa hè xanh lần này 
của chính mình. Chúng tôi những ngày đầu đều cố gắng 
vơ lấy một ai đó để kết thân, may mắn là tôi cũng thế. Tôi 
thân với một chị, hai chị em hợp tính nhau lắm, chị dễ 
thương và hòa đồng. Rồi vài ngày trôi qua, chúng tôi gặp 
thêm mấy đứa em thân thiết - Quý và Huấn. Tôi cảm nhận 
được tụi nó thương chúng tôi nhiều lắm. Ngoài mấy đứa 
nhỏ phải kể đến chị Yến - Bí thư xã Đoàn, anh Ga - Phó 
bí thư xã Đoàn, anh Toàn, anh Út, anh Cường, anh Quốc, 
bạn Đỉnh, thầy Minh Lực và người dân ở đó nữa. Họ hỗ 
trợ chúng tôi về mọi thứ, đưa chúng tôi đi khám bệnh, mua 
từng liều thuốc, đi ăn đều mang phần về cho chúng tôi, khi 
thì quà bánh, khi thì thịt cá, rau củ quả. Họ chăm sóc và nói 
chuyện với chúng tôi như người thân ruột thịt. 
 Còn với chúng tôi, ký ức về những buổi tối của đội 
hình nhiều không sao kể hết. Ma sói, UNO, Bài Coup với 
đủ kiểu chơi; SPY, đếm số chờ qua mưa; hàng loạt trò chơi 
dân gian;  những buổi tối acoustic ... tất cả bây giờ chỉ còn 
là kỉ niệm. Thương lắm đội hình tôi, có những ngày đi làm 
từ sáng đến chiều, trưa chỉ ngủ được một giờ đồng hồ, tối 
lại phải tập văn nghệ đến tận 11 giờ đêm. Nhưng ai cũng 
nỗ lực và vui vẻ xem đây như trải nghiệm lần đầu tiên của 
cuộc đời mình. Chúng tôi thương cảnh vật, con người và 
cả những câu chuyện nơi đây. Câu chuyện của các ông các 
bà, các cô các chú về cảnh đời, về chiến tranh, về Cảnh sát 
Phơ - chuyên chém người lấy nội tạng nấu cho quân ăn. 

Chúng tôi cho đi và trân trọng từng thứ được nhận lại - 
tưởng chừng mình không thể có được nếu không về Tân 
Thanh. Bản thân tôi thực sự tách biệt với thế giới bên ngoài 
trong suốt 22 ngày qua. Cảm giác an yên mỗi sáng thức dậy, 
cùng mọi người đánh răng, làm lễ trước khi ăn, đếm số đi 
tắm,… Từng có câu nói “nếu bạn làm một việc gì đó liên tục 
21 lần, nó sẽ trở thành thói quen” và tôi đã ở bên đội hình 
của mình trong 22 ngày.

 Nửa chặng đường trôi qua, tôi chợt nhận ra thời 
gian của mình ở đây cũng sắp hết. Mỗi ngày trôi qua, cảm 
giác sợ hãi lúc trở về Sài Gòn cứ dần tăng lên. Đội hình 
càng thân hơn, thì biến cố ngầm lại dần tách chúng tôi ra. 
Nhưng thật may mắn vì chúng tôi đủ bản lĩnh, đủ trưởng 
thành để vượt qua và trân trọng những ngày cuối cùng ở 
cạnh nhau. Đêm cuối trước ngày về, ai cũng rầu rĩ, chẳng 
buồn động tay động chân làm gì cả. Mọi người gượng gạo 
cười với nhau, đến trưa hôm sau lên xe trở về thành phố, 
mới thực giải tỏa hết. Nhìn chị Yến, anh Ga chở đồ theo tới 
UBND huyện, tạm biệt chúng tôi rồi quay mặt đi vì không 
muốn bọn tôi đau lòng khi thấy anh chị khóc, mọi người 
chỉ còn biết nhìn ra kiếng xe thu hết tầm mắt để ghi nhớ 
khoảnh khắc này, còn tôi quay về ôm Kim, khóc nức nở.
 Xe cũng lăn bánh đưa chúng tôi về Sài Gòn.
Bến Tre - Sài Gòn có bao xa, nhưng sự khác biệt về cảnh và 
người lại khiến khoảng cách ấy xa tưởng chừng không bao 
giờ quay lại được...
 Chào Tân Thanh, hẹn ngày về.

P.S: Bài viết trên của chiến sĩ Mùa hè xanh 2017 khi chia tay đội hình Tân Thanh năm đó. Mong rằng các bạn chiến sĩ 
Mùa hè xanh UEL 2018 có thể cảm nhận và quý trọng hơn khoảng thời gian mà chúng ta còn lại với nhau ở mùa hè 
này.  <3 Hãy sống hết mình cho ngày hôm nay với những người xung quanh để sau này khi nhớ lại vẫn sẽ cảm nhận 

được niềm hạnh phúc ngày hôm nay./.

Tân Thanh, ngày 14  tháng 1 năm 2018

Chào Tân Thanh – ngày trở về ấm áp và hoài niệm.

Thanh xuân thu nhỏ 
22 ngày trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành



Tuần này ăn gì?

Chị Dậu rắc chỉ thiên

 

Nguyên liệu:
- Gà ta: 1 con khoảng 1,5 kg
- Sả: 5 nhánh
- Tỏi: 3 tép
- Ớt: 2 trái
- Đường, bột nêm, nước mắm, dầu ăn…
- Ngò rí
Sơ chế:
- Gà làm sạch, để ráo. Chặt gà thành từng miếng vừa 
ăn.
- Sả, ớt rửa sạch, xắt lát.
- Tỏi băm nhuyễn.
- Ngò rửa sạch.
Chế biến:
Bước 1: Cho sả, ớt, tỏi vào chảo phi vàng. (Nếu thích ăn 
cay có thể cho thêm 1 muỗng sa tế).
Bước 2: Cho thịt gà vào chảo, xào đến khi thịt săn lại, 
đường, bột nêm và nước mắm vào chảo gà. Đun với lửa 
lớn cho chảo gà sôi lên để thịt thấm gia vị. Sau đó, cho 
thêm vào chảo gà 1 chén nước lạnh và tiếp tục nấu với 
lửa nhỏ cho gà chín mềm.
Bước 3: Nấu gà cho đến khi cạn nước, thịt săn lại thì 
tắt bếp.
Bước 4: Trút gà ra đĩa, trang trí ớt xắt lát, ngò rí.

Đậu hoàng kim tu tiên 
Nguyên liệu:
- Đậu xanh: 200 gram (đã xát vỏ).
- Bột năng: 2 muỗng cà phê.
- Đường: 100 g
- Nước cốt dừa.

Thực hiện
Bước 1: Cho đậu xanh vào một cái âu to rồi đổ nước vào 
ngâm trong khoảng 1 tiếng đồng hồ để đậu xanh được 
nở mềm ra.
Bước 2: Sau khi ngâm đậu xanh xong, vớt đậu xanh ra 
và đổ đậu xanh và nước vào nồi rồi đặt lên bếp đun 
trong khoảng 20 phút thì cho thêm đường vào (tùy từng 
khẩu vị của mỗi người cho ít hoặc nhiều đường) sau đó 
đun thêm khoảng 15 phút nữa để đậu xanh được nở hết 
và mềm hơn. 
Bước 3: Đổ bột năng vào bát tô to và cho nước vào pha 
tan đều ra rồi đổ nước bột năng vào nồi chè đậu xanh. 
Dùng muôi khuấy đều lên cho bột năng không bị vón 
thành cục.
Bước 4: Vừa khuấy vừa đun đến khi thấy nồi chè được 
sánh lại thì tắt bếp rồi để cho nồi chè nguội và cho thêm 
một chút nước cốt dừa vào trộn đều lên. Sau đó khi ăn 
thì các bạn múc chè đậu xanh ra bát rồi cho thêm chút 
đá nữa vào dầm đều nên và bắt đầu thưởng thức.



Hãy chuẩn bị đồng hồ bấm giờ và trả lời các câu hỏi dưới đây để 
xem ai trả lời nhanh hơn nhé !!!!

1. Hươu cao cổ có ăn cỏ không ?
A. Có  B. Không
2. Khi gặp Thúy Kiều , Kim Trọng trao cho vật gì làm 
tin ?
A. Dải yếm
B. Miếng Lụa
C. Chiếc trâm cài tóc
D. Chiếc khăn hồng
3. Quốc hiệu đầu tiên của nước ta là gì ?
A. Văn Lang
B. Đại Việt
C. Đại Nam
D. Đáp án khác
4. Trong tác phẩm “Nhớ Rừng” của Thế Lữ khi say con 
hổ uống cái gì ?
A. Ánh trăng tan
B. Nước suối
C. Rượu
D. Không uống gì
5. Đại vương ếch trong tác phẩm “Dế mèn phưu lưu 
ký” có tên là gì ?
A. Ếch ương
B. Ếch cốm
C. Ếch đồng
D. Ếch rừng

6.Vũ điệu truyền thống của đảo Hawaii là ?
A. Điệu nhảy Hula
B. Điệu nhảy cha cha cha
C. Vũ điệu SamBa
D. Vũ điệu Tango
7. Vịnh nào của Việt Nam được coi là 1 trong 3 vịnh đẹp 
nhất thế giới
A. Vịnh Hạ Long
B. Vịnh Lăng Cô
C. Vịnh Xuân Đài
D. Vịnh Cam Ranh
8. Loài chim nào có khả năng bay lùi lại phía sau ?
A. Chim ruồi
B. Chim gõ kiến
C. Chim cu
D. Chim rái cá
9. Người sinh ra đầu tiên từ ống nghiệm là người nước 
nào ?
A. Nước Anh
B. Nước Đức
C. Nước Mỹ
D. Nước Pháp
10.Việt Nam có bao nhiêu di sản văn hóa thế giới ?
A. 6 di sản
B. 7 di sản
C. 8 di sản
D. 9 di sản

Chịu trách nhiệm nội dung
Bùi Hoàng Mol

Biên tập và thiết kế
Đội truyền thông Mùa hè xanh UEL 2018

Trò chơi 
“Nhanh như chớp”


