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 Vào lúc 7h00 ngày 09/7 2018, tại sảnh 
Trường Đại học Kinh tế - Luật đã diễn ra buổi 
lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 
2018 với 750 chiến sĩ và 17 đội hình của 3 địa 
bàn lớn là Bình thuận, Bến tre và TP. Hồ Chí 
Minh.

 Tại buổi Lễ ra quân đại diện Lãnh đạo 
nhà trường Thầy Lê Tuấn Lộc - Phó Bí thư 
Đảng ủy, phó Hiệu trưởng Nhà trường phát 
biểu ôn lại truyền thống 17 mùa chiến dịch của 
Kinh tế - Luật và những nhắn nhủ, giao nhiệm 
vụ cho các chiến sĩ trước giờ xuất quân.

 Cùng tham dự, đại diện nhà tài trợ Anh 
Nguyễn Thái Luyện - CEO kiêm chủ tịch Hội 
đồng quản trị Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba 
- Nhà tài trợ kim cương của Chiến dịch cùng 
đến tham dự và trao tặng 100 triệu đồng cho 
nhiều hạng mục công trình chiến dịch, công ty 
mong muốn cùng chung tay đóng góp cả vật 
chất và ngày công cùng tham gia rèn luyện và 
cống hiến.

 Với khí thế hừng hực của ngày đầu tuần 
hứa hẹn sẽ bùng nổ với sức trẻ và lòng nhiệt 
huyết để góp phần vào công cuộc xây dựng đất 
nước.
 “Tuổi trẻ Kinh tế - Luật đi để trải nghiệm 
cống hiến và trưởng thành”.

Đội truyền thông Mùa hè xanh

750 chiến sĩ Kinh tế - Luật nhận lệnh xuất quân!!!
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Nơi bắt đầu những tình yêu
                           màu xanh ....

 Các chiến sĩ Trường Đại học Kinh tế - Luật 
đã đi qua tuần đầu tiên của Chiến dịch tình nguyện 
Mùa hè xanh 2018 (9/7/2018 – 15/7/2018). Những cái 
nắng oi ả cùng những cơn mưa nặng hạt không thể 
nào làm dịu đi lòng nhiệt huyết và sức trẻ sục sôi của 
màu áo xanh tình nguyện.

 750 chiến sĩ ở 17 đội hình đã phủ sóng ở tất 
cả các mặt trận với sự nhiệt huyết và sức trẻ, tấm lòng 
nhiệt thành và mong muốn cống hiến hết mình đã 
tạo ra nhiều thành quả đáng ghi nhận ngay từ những 
ngày đầu. 4 đội hình thuộc xã Măng Tố, xã Đức Tín, 
xã Long Thới, xã Hòa Phú đã đến thắp nến tri ân tại 
nghĩa trang liệt sĩ. Cùng nhiều các hoạt động đền 
ơn đáp nghĩa khác như dọn dẹp nghĩa trang thương 
binh liệt sĩ; thăm các đồng chí lão thành cách mạng, 
bà mẹ Việt Nam anh hùng; tặng quà, dọn dẹp và nấu 
cơm cho gia đình chính sách; các hoạt động cao điểm 
“Chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn, tham 
gia đảm bảo an sinh xã hội”; thực hiện công trình 
“Sáng mãi những chiến công” của các đội hình. Đó là 
các hoạt động hết sức ý nghĩa nhằm tiếp thêm động 
lực và sức mạnh để các chiến sĩ có thể cống hiến hết 
sức trẻ của mình. 

 Cùng với đó các chiến sĩ áo xanh đã thực hiện 
nhiều hoạt động thiết thực khác tại địa bàn đóng 
quân mang đậm tính giá trị sâu sắc. Đó là công trình 
phát hoang tuyến đường xanh, sạch, đẹp và khu vực 
sau trường học; dọn dẹp trụ sở thôn 3 xã Đức Linh và 
bãi rác ở địa phương của đội hình xã Đức Chính; phát 
quang, làm thông thoáng tuyến chính ấp Kinh Trong 
xã Măng Tố đồng thời làm cỏ và trồng hoa tuyến lộ 
tổ 5, 6; đào mương; cạo biển quảng cáo ở cột điện, 
tường; phụ giúp dân trong việc đồng án. 

 Hơn thế, các bạn chiến sĩ đã bê tông hóa các 
địa điểm vui chơi, các con đường như sân chơi ấp 3, 
xã Long Thới; nâng cấp một tuyến đường giao thông 
nông thôn ở xã Hòa Phú và phường Tam Phú; hỗ trợ 
nâng cấp sửa chữa tuyến đường chính ấp 4 xã Măng 
Tố để các em thiếu nhi và người dân có thể sinh hoạt 
dễ dàng và thuận tiện hơn.

 Khởi công nhà tình bạn cho anh Nguyễn Văn 
Thuận ngụ tại xã Long Thới trị giá 50 triệu đồng, khởi 
công xây dựng nhà cho một hộ gia đình và sửa chữa 
nhà cho hai hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Long 
Phước, sơn nhà cho gia đình chính sách phường Tam 
Phú,... Đó là những điều mà tưởng chừng như không 
thể nhưng các chiến sĩ đã góp công thực hiện được. 
Khi bê từng viên gạch, ấy là lúc nhấm nhuần sự vất vả 
của lao động chân tay mà thường ngày các bạn sinh 
viên cầm bút chưa được nếm trải. 

 Mồ hôi, mặn thật đấy. Song, những thành quả 
ngọt ngào sẽ là niềm vui, là liều thuốc tinh thần xua 
tan mọi vất vả. Chỉ mới một tuần sau ngày ra quân 
chiến dịch Mùa hè xanh 2018 mà các chiến sĩ tạo nên 
những giá trị cô đọng không chỉ hiện hữu bằng vật 
chất mà còn chứa chan trong lòng dân. Hi vọng các 
bạn sẽ giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết này trong suốt 
chiến dịch.

Trúc Lê   
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Đội hình CLE - UEL

 Kế thừa nhiệt huyết từ các thế hệ đi trước qua 
các Mùa hè xanh, các chiến sĩ của Đội hình Tư vấn và 
Giảng dạy pháp luật cộng đồng Trường Đại học Kinh 
tế - Luật (CLE - UEL) tiếp tục cuộc hành trình với 
hành trang là tôn chỉ: “Mang ánh sáng pháp lý đến với 
cộng đồng”. Chiều ngày 10/7/2018, chuyến xe của các 
chiến sĩ Đội CLE - UEL đã đến trạm dừng đầu tiên: 
Uỷ ban nhân dân (UBND) phường Tam Phú, quận 
Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, các chiến 
sĩ đã bắn phát súng đầu tiên với Phiên tòa giả định 
mang nội dung: “Vi phạm quy định về an toàn giao 
thông”. Phiên tòa xoay quanh câu chuyện về người 
phụ nữ điều khiển xe gắn máy, phóng nhanh, vượt ẩu, 
đụng phải một nam thanh niên đang đi bộ băng qua 
đường khiến anh bị đa chấn thương cùng với cái kết 
là 02 năm tù giam về “Tội vi phạm quy định về tham 
gia giao thông đường bộ”. Thông qua phiên tòa, người 
xem có thể thấy được tác hại của việc xem thường các 
quy định về an toàn giao thông đường bộ và ý thức 
hơn khi tham gia giao thông. Phiên tòa diễn ra thành 
công dưới sự theo dõi của đông đảo người dân địa 
phương cùng với các bạn sinh viên tình nguyện khác 
tại địa bàn.

 Ngày 11/7/2018, chuyến xe tình nguyện chở 
những trái tim trẻ mang tên CLE - UEL lại tiếp tục 
lăn bánh và đến với huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí 
Minh. Tại đây, chúng tôi đã có một loạt các hoạt động 
ý nghĩa như phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật, đặt 
bàn tiếp nhận các tình huống, thắc mắc về mặt pháp 
lý của bà con. 
 Đặc biệt, vào sáng ngày 12/7/2018, Đội hình 
Tư vấn và Giảng dạy pháp luật cộng đồng Trường Đại 
học Kinh tế - Luật (CLE - UEL) phối hợp với phối hợp 
với UBND xã Hòa Phú và UBND xã Trung An tổ chức 
chương trình: Phiên tòa giả định và Bài giảng với nội 
dung Bạo lực học đường. 

Trong Phiên tòa, bị cáo là một nữ học sinh, chỉ vì xích 
mích nhỏ trong học tập mà vô tình đâm bạn, làm tổn 
thương cơ thể bạn mình với tỉ lệ tổn thương cơ thể 
15%. Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo phạm tội “Cố ý 
gây thương tích” với mức phạt 09 tháng tù nhưng cho 
hưởng án treo.

 Sau phiên tòa là Bài giảng truyền tải kiến thức xoay 
quanh các vấn đề về thực trạng, nguyên nhân, hậu 
quả, giải pháp của bạo lực học đường trong xã hội 
hiện nay và các quy định của pháp luật hiện hành. Bài 
giảng kết thúc trong tiếng vỗ tay và nụ cười nở trên 
môi mỗi người.

Sự thành công của bài giảng không chỉ bởi những kiến 
thức được chia sẻ đến cộng đồng mà quan trọng hơn 
chính là ý nghĩa đọng lại trong lòng hơn một trăm con 
người đang có mặt trong khán phòng ngày hôm đó.

Đội hình CLE - UEL
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Hòa Phú - Củ Chi

Với đặc thù là một đội hình đóng quân thường trực, 
đội hình Hòa Phú - Củ Chi đã chuẩn bị khá đầy đủ và 
sẵn sàng cho một chiến dịch Mùa hè xanh với khẩu 
hiệu: “Mùa hè xanh, đi là phải xanh, không xanh 
không về”. Sau khi ra quân tại trường, đội hình Hòa 
Phú – Củ Chi đã có nhiều hoạt động ý nghĩa cùng với 
nhân dân địa phương.

Sau khi ổn định chỗ ở, ngày 10/7/2018, đội hình đã có 
buổi sinh hoạt cùng với thiếu nhi địa phương khi kết 
hợp cùng với đội Hoa Phượng đỏ ở địa phương. Buổi 
sinh hoạt đã diễn ra trong không khí vui tươi và tràn 
ngập tiếng cười hạnh phúc của mọi người.
Được kết hợp với đội hình chuyên Tư vấn và giảng 
dạy pháp luật cộng đồng (CLE), đội hình của chúng 
tôi đã tham gia cùng phát tờ rơi và tuyên tuyền phòng 
chống bạo lực học đường cho người dân tại địa 
phương. Sau đó, đội hình đã có 1 buổi sáng bổ sung 
nhiều kiến thức còn thiếu khi tham gia phiên tòa giả 
định và bài giảng về phòng chống bạo lực học đường.

Suốt tuần qua, Hòa Phú liên tục có mưa rào vào buổi 
trưa và chiều nhưng với tinh thần xung kích, năng 
động của những chiến sĩ Mùa hè xanh, đội hình

chúng tôi đã hòa vào cuộc sống của nhân dân, cùng 
trải nghiệm những ngày là nông dân thật sự. Chúng 
tôi tham gia vào cùng giúp dân trồng, chăm sóc và 
cùng thu hoạch rau củ. Những buổi chiều này không 
những giúp chúng tôi thu hoạch được rau củ mà còn 
thu hoạch thêm được nhiều kiến thức về làm vườn 
cùng với những tiếng cười lần trong giọt mồ hôi rơi 
ướt áo.
Chưa đầy một tuần trôi qua, chưa hết ¼ chiến dịch, 
thế nhưng khẩu hiệu “Đi dân nhớ, ở dân thương, làm 
dân tin” chắc chắn sẽ luôn là câu nói mạnh mẽ nhất, 
phổ biến nhất để đem đến cho các bạn chiến sĩ một 
mùa hè xanh đầy ý nghĩa với những hoạt động đẹp.

Đội hình Hòa Phú - Củ Chi

Măng Tố - Tánh Linh

Sau buổi ra quân tại trường Đại học Kinh tế - Luật, 
Đội hình Măng Tố - Bình Thuận đã lên xe di chuyển 
đến địa bàn và tham gia Lễ nhận quân tại địa phương 
với tinh thần sẵn sàng, quyết tâm hoàn thành thắng 
lợi những nhiệm vụ được giao. Luôn mang theo mình 
khẩu hiệu “Tuổi trẻ Kinh tế - Luật đi để trải nghiệm, 
cống hiến và trưởng thành”.

Được sự thống nhất và phân công chỉ đạo của Ban chỉ 
huy chiến dịch, tuần vừa qua đội hình Măng Tố - Bình 
Thuận đã thực hiện các công việc: đào mương thoát 
nước, phát quang bụi rậm, làm vệ sinh các phòng học 
cho các em thiếu nhi, chuẩn bị tổ sinh hoạt hè cho trẻ 
em ở địa phương.



7

Bên cạnh đó, team hậu cần đã tham gia gửi hình món 
ăn trưa để thi cùng các đội hình khác. Tuy không 
giành được giải thưởng là 10kg gạo nhưng team cũng 
đã rất vui vì mọi người ăn khá ngon miệng.

Một tuần trôi qua, thông qua những hoạt động của 
đội hình các bạn chiến sĩ trong đội hình đã dần làm 
quen với công việc và thân thiết hơn với những người 
bạn mới tại nơi đóng quân. 

Đội hình Măng Tố - Tánh Linh

Tử vi tu
ần nà

y 

Bạch Dương (21/3 -19/4)
Tuần mới hứa hẹn sẽ là khoảng thời gian bạn sẽ 
tập trung hoàn thành mọi việc theo đúng kế hoạch. 
Trong những ngày tới, môi trường khách quan sẽ mở 
ra nhiều cơ hội để bạn tận dụng và phát triển, đồng 
thời bạn cũng sẽ vạch ra những dự định tương lai 
cho mình. Trong mối quan hệ cá nhân và gia đình, 
Bạch Dương sẽ thấy vui vẻ, hạnh phúc khi được tụ 
tập với bạn bè và người thân. Về chuyện tình cảm, 
Bạch Dương sẽ nhận được những tín hiệu tích cực 
từ phía đối phương. Tình yêu và tình bạn là nền tảng 
của những trải nghiệm thú vị, nhưng hãy cẩn thận vì 
tuần tới bạn có thể vướng vào những tình huống căng 
thẳng và khó chịu.

Kim Ngưu (20/4-20/5)
Kim Ngưu sẽ tham gia nhiều vào các hoạt động xã 
hội liên quan đến trẻ em hoặc giới trẻ, ví dụ như tổ 
chức các cuộc gặp mặt hoặc các sự kiện khác. Đây là 
thời điểm bạn gặp gỡ những người mới trong cuộc 
sống hàng ngày của bạn hoặc thông qua mạng xã hội 
trực tuyến. Hãy thận trọng bởi có vẻ như tất cả mọi 
người đều không thể hiện đúng bản chất và không có 
ý định mở lòng, thành thật với bạn. Bạn cũng sẽ gặp 
nhiều tình huống oái oăm, khó giải quyết. Tất cả chỉ 
là vấn đề về thời gian và bạn phải kiên nhẫn, không 
nóng vội.
Song Tử (21/5-21/6)
Trong tuần, bạn sẽ bị giới hạn bởi các tương tác xã 
hội nhưng lại có những trải nghiệm đầy xúc động liên 
quan đến người thân hoặc bạn bè. Bạn sẽ cảm thấy 
những kế hoạch quan trọng của mình có bước tiến rất 
chậm, thậm chí không có gì thay đổi nhưng có thể bạn 
buộc phải đưa ra quyết định quan trọng. Có thể bạn 
sẽ gặp nhiều khó khăn dù bạn không phải đối mặt với 
những thách thức và thay đổi lớn. Những cuộc tranh 
luận sẽ khiến mối quan hệ của bạn rạn nứt và hai bên 
đều sẽ bị tổn thương khi bạn nhớ về sai lầm và kinh 
nghiệm trong quá khứ. Vì vậy, bạn nên tiết chế cảm 
xúc và bình tĩnh trong giao tiếp.
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Cự Giải (22/6-22/7)
Cự Giải hãy sẵn sàng chấp nhận 
một số thay đổi không mong 
muốn và đầy tính bất ngờ trong 
các kế hoạch hoặc lối sống của bạn. 
Những ngày tới, bạn nên để mắt 
đến thông tin và vật dụng cá nhân. 
Tuần tới, tình hình tài chính của 
bạn khá tốt bởi bạn sẽ được hưởng 
một khoản tiền nhỏ hoặc “nghe 
ngóng” được một số thông tin tốt 
liên quan đến số tiền bạn sắp nhận 
được. Về mặt tình cảm, có thể bạn 
sẽ trải qua một số cảm xúc nhất 
thời nhưng rất mạnh mẽ với người 
khác giới khá lớn tuổi.

Sư Tử (23/7-22/8)
Bạn sẽ nhận thức rõ ràng hơn về 
những vấn đề bạn quan tâm. Bạn 
cũng nên dành thời gian để tập 
trung giải quyết công việc. Nhiều 
khả năng bạn sẽ gặp phải tình thế 
tiến thoái lưỡng nan phức tạp. Lời 
khuyên là bạn nên cố gắng tìm ra 
giải pháp hiệu quả. Trong tuần, tài 
vận có dấu hiệu đáng mừng. Có 
thể bạn sẽ nhận được một khoản 
tiền nhưng cũng có thể đó chỉ là 
một đề xuất có thể mang lại thu 
nhập cho bạn. Đây cũng là thời 
điểm thuận lợi để bạn thực hiện 
các giao dịch mua bán tài sản hoặc 
vật dụng. Cuộc trò chuyện với một 
người phụ nữ sẽ cho bạn ý tưởng 
để giúp bạn đạt được thành công.

Xử Nữ (23/8-22/9)
“Sống chung” với căng thẳng sẽ 
là động lực để bạn mạnh mẽ và 
quyết đoán hơn trong công việc 
của mình. Bạn sẽ bận rộn cả tuần 
và cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức cả 
về thể chất và tinh thần, nhưng bạn 
sẽ tìm cách đối mặt với những vấn 
đề đó. Vị trí các chòm sao cho thấy 
tuần tới là thời cơ thuận để bạn phát 
triển con đường thăng tiến của bản 
thân. Trong công việc, bạn cảm 
thấy mình tràn ngập năng lượng, 
nhiệt huyết nhưng xen lẫn cảm xúc 
tiêu cực. Tuy nhiên, sự may mắn sẽ 
giúp bạn thuận lợi vượt qua những 

khó khăn. Trong chuyện tình cảm, 
có vẻ như “tình cũ không rủ cũng 
tới”. Hãy cẩn thận.

Thiên Bình (23/9-23/10)
Công việc yêu cầu bạn chủ động 
hơn trong việc sắp xếp các công 
việc hàng ngày. Không chỉ vậy, bạn 
cảm thấy căng thẳng và cần phải 
lập kế hoạch chính xác hơn để mọi 
việc được trôi chảy. Những người 
thân cũng có thể khiến tuần mới 
của Thiên Bình khó khăn hơn khi 
liên tục gây khó dễ với bạn. Nhiều 
điều bất ngờ và ngạc nhiên sẽ đến 
với Thiên Bình trong tuần mới. 

Thần Nông (24/10-21/11)
Tài vận khả quan khi bạn nhận 
được một số tiền nhỏ hoặc các 
khoản định kỳ được gửi vào tài 
khoản ngân hàng. Tuần tới, bạn cố 
gắng đừng bỏ qua bất kỳ lời mời 
nào trong công việc. Chuyện tình 
yêu có vẻ không ổn định bởi vì đối 
phương đặt ra những yêu cầu và 
đòi hỏi cao hơn trong mối quan hệ 
này. 

Nhân Mã (22/11-21/12)
Tuần tới, Nhân Mã nên dành nhiều 
thời gian cho gia đình. Mối quan 
hệ giữa bạn và những người thân 
sẽ được kết nối thông qua những 
bất ngờ và kỳ nghỉ ngắn ngày. Sắp 
tới sẽ là 7 ngày của sự khởi đầu và 
cũng là kết thúc. Bởi bạn có cơ hội 
trải nghiệm những sự kiện có lợi 
cho sự phát triển cá nhân, nhưng 
đồng thời, bạn cũng có những cảm 
xúc tiêu cực liên quan đến nhiều 
vấn đề trong cuộc sống. 

Ma Kết (22/12-19/1)
Khối lượng công việc rất lớn đang 
chờ bạn. Đây đều là những công 
việc đòi hỏi sự tập trung cao độ và 
nghiệp vụ chuyên môn hoặc các kỹ 
năng mềm. Để thuận lợi hơn trong 
công việc, bạn không nên thờ ơ với 
các mối quan hệ đồng nghiệp, bởi 
họ có thể giúp đỡ bạn giải quyết

một số công việc và điều này sẽ có 
lợi cho bạn. Tuy nhiên, cuối tuần, 
bạn sẽ không còn lo lắng hay căng 
thẳng bởi công việc đã được hoàn 
thành một cách tốt đẹp.

Bảo Bình (20/1-18/2)
Tuần tới hứa hẹn những thời cơ 
thuận lợi để Bảo Bình phát triển 
bản thân. Bạn nên tận dụng tối đa 
điều này bởi những cơ hội tốt rất 
hiếm gặp và không đến thường 
xuyên. Bạn mong muốn được 
tham gia vào nhiều công việc 
trong gia đình hơn để chia sẻ bớt 
gánh nặng cho những người thân 
yêu. Những ngày tới sẽ là dịp để 
bạn thể hiện mong muốn của bản 
thân. Hãy tìm đúng thời điểm và 
tặng họ những món quà nhỏ bất 
ngờ. 

Song Ngư (19/2-20/3)
Tử vi tuần mới cho thấy Song Ngư 
sẽ có những lo lắng khác nhau về 
công việc và cuộc sống cá nhân. 
Nỗi sợ hãi và những cảm xúc tiêu 
cực của bạn có thể khiến những 
người xung quanh cảm thấy khó 
chịu và phiền phức. Những ngày 
tới, bạn nên chú ý chăm sóc sức 
khỏe của mình và người thân 
trong gia đình. Bạn sẽ trải qua 
những khoảnh khắc thú vị trong 
các mối quan hệ cá nhân nhưng 
đây có lẽ không phải thời điểm 
bạn nên chủ động. Điều này sẽ 
không có lợi cho cảm xúc của bạn.

Chúc bạn có một tuần thật vui vẻ. 

(Sưu tầm)



9

Phạm Ngọc Nhiều 
Lớp: K16409 
Đội hình: Bến Tre
Là một đội trưởng gương mẫu và xuất sắc, tôi luôn cố gắng đi đầu trong 
những công tác tư tưởng. Từ tư duy chợ đến lê lết đầu đường, từ những 
phát ngôn hành động bắt chước gây sốc, cũng như cao thủ trong những 
màn giả nai ma sói hay ra tay tàn ác trong những ván xì lát đập tay. Tuy 
hơi chợ nhưng không sao, anh em vẫn nhiệt tình hưởng ứng, ủng hộ trên 
mọi nẻo đường đầy rẫy trái cây chờ ngày chôm chỉa, bóng gió để người ta 
cho. Nói hơi dài dòng nhưng mà mùa hè xanh năm nay là cơ hội vô cùng 

Nguyễn Đặng Chiêu Đoan 
Lớp: K17502C
Đội hình: Bến Tre
Tư tưởng lúc đầu của bản thân mình đi tham gia chiến dịch mùa hè xanh là 
vì ngày tình nguyện. Mình biết lí do của bản thân rất thực dụng, nhưng khi 
được đi (vì hôm phỏng vấn đã không dám nói lí do thực sự) tự mình cũng 
đã xác định đã đi thì cống hiến hết mình. Đặt chân lên mảnh đất Bến Tre, 
người dân ở nơi này, 34 chiến sĩ cùng nói cùng cười đã cho mình rất nhiều 
lí do mới ngoài vì ngày tình nguyện. Nếu bạn muốn đi tình nguyện nhưng 
cần 1 lí do thì Mùa hè xanh sẽ cho bạn một lí do. Được chọn làm chiến sĩ 
tiêu biểu trong tuần là nhờ sự ủng hộ của team chợ búa. Cảm ơn sự yêu 
thương của các bạn và bớt làm “mai” lại nheeeee. 

Nguyễn Thị Thiên Hương 
Lớp: K17501C
Đội hình: Bến Tre
Màu áo xanh - màu áo tôi thương. Đến với nó bằng sự chân thành và 
thực hiện những việc màu áo đó cần làm bằng những gì xuất phát từ 
tận lòng mình. Ước mơ được tham gia mùa hè xanh cuối cùng cũng 
đã thành sự thật khi thấy tên mình trong danh sách. Tôi cho rằng mọi 
việc đều có duyên, đến với Bến Tre là một cái duyên và được gặp 33 con 
người còn lại trong đội hình là một cái duyên tuyệt vời hơn. Dù rằng có 
nhiều câu chuyện phía sau vì chưa hiểu ý nhau nhưng dù sao gặp được 
nhau như vậy, ăn ở cùng nhau như vậy đã là điều tuyệt vời lắm rồi.  

lý tưởng bồi đắp làn da, gia tăng độ rượu, củng cố dạ dày và trưng bày hội chợ búa. Một lần nữa cảm ơn anh 
em đã nhiệt tình ủng hộ để đội trưởng Bến Tre được lên sóng.

Ai cũng đã cố hết sức mình làm những gì mình có thể nhất. Chỉ mong khoảng thời gian còn lại ở đây có thể 
tạo ra nhiều hơn những điều ý nghĩa. Và tất cả mọi người trong đội đều có đầy đủ sức khoẻ để thực hiện 
những công việc đó.

Nguyễn Thị Thanh Thảo
Đội hình: đội hình chuyên Đội hình Tư vấn và Giảng dạy pháp luật 
cộng đồng (CLE)
Một cô gái luôn nêu cao tinh thần đồng đội, giàu tình cảm và cũng rất 
hăng say trong mọi công việc. Sự cố gắng không ngừng của cô ấy là 
niềm động lực lớn, có sức mạnh lan tỏa, tinh thần của các thành viên 
cũng vì thế mà được duy trì và dâng cao.

Chiến sĩ tiêu biểu
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Nguyễn Phúc Tài  – IDOL đội hình Bến Tre
Lớp: K17404C
Đội hình: Bến Tre
Là một chiến sĩ Mùa hè xanh Đội hình Bến Tre, tôi tham gia chiến 
dịch mùa hè xanh này vì muốn được cống hiến cho xã hội nhiều 
hơn giúp đỡ mọi người và cũng nhứ được đi khắp nơi đc biết thêm 
nhiều nơi mà tôi chưa từng đến. Và điều đó đã tạo cho tôi có cơ hội 
đc làm quen thêm nhiều bạn đến từ những vùng miền khác nhau 
mặc dù có nhiều người bạn không cùng trường cũng như không 
cùng ngành nhưng chúng tôi luôn có chung 1 mong muốn là có thể 
giúp đỡ những người dân nơi đây 1 phần nào đó trong cuộc sống 
của họ. Cảm ơn cả team đã bình chọn mình là chiến sĩ ưu tú nhất.

Vi Thị Hồng Ngọc
Đội hình: đội hình chuyên Đội hình Tư vấn và Giảng dạy pháp 
luật cộng đồng (CLE)
Là một chiến sĩ giàu lòng nhiệt huyết, hăng say với các hoạt 
động của Đội CLE, Ngọc luôn nhận được sự quý mến và cảm 
phục của tất cả mọi người. Ngọc xứng đáng là chiến sĩ tiêu 
biểu được tuyên dương trong tuần ra quân đầu tiên của Đội.

Nguyễn Quang Hùng 
Lớp: K17411
Đội hình: Đức Tân – Tánh Linh
Là một trong sáu bạn nam hiếm hoi của Đội hình. Chính vì thế 
Hùng luôn biết cách để giúp đỡ, động viên các thành viên trong đội 
để các bạn tăng thêm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao 
phó. Được nhiều thành viên nhận xét là: “Nhiệt tình, có khả năng 
điều phối công việc, giúp đỡ đồng đội” hay: “Nghiêm túc trong 
công việc” chính vì thế mà câu ấy cũng nhận được sự yêu mến của 
các thành viên Bình Thuận 4 lắm nè  <3.

Trương Thị Hạnh 
Lớp K17409
Đội hình: Đức Tân – Tánh Linh
Mỗi người bằng cách này hay cách khác đều sẽ để lại một ấn tượng 
trong lòng mọi người. Với Hạnh, một cô gái dịu dàng, ít nói, luôn quan 
tâm đến mọi người và đặc biệt trong công việc Hạnh lại chăm chỉ vô 
cùng. Chỉ cần đồng đội gọi cô gái này sẽ xuất hiện ở bất kì nơi đâu. 
Không cần nói nhiều chắc mọi người đã nhận ra được điều đặc biệt ở 
cô gái này rồi nhỉ ?
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Chế Thị Ngọc Tân
Lớp: K17406
Đội hình: Hòa Phú – Củ Chi
Là một người đội trưởng kiêm luôn thủ quỹ, Tân luôn là người hoạt động vô 
cùng tích cực, luôn sát sao trong công việc và chi tiêu rõ ràng. Tuy đôi lúc làm 
việc nghiêm khắc, nhưng Tân luôn biết cách quan tâm, chăm sóc từng chiến sĩ 
trong đội. Tuy là nữ giới nhưng Tân 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 trách nhiệm cao khi làm việc nên luôn được đồng đội 
tin tưởng và yêu quý.

Phạm Minh Thiện 
Lớp: K17406
Đội hình: Hòa Phú – Củ Chi
Thiện là chàng trai hiếm hoi của đội. Tuy hơi ít nói nhưng Thiện lo toan 
mọi việc trong đội rất giỏi. Là đội trưởng đội hậu cần, Thiện lo mọi việc 
từ lên list danh sách hậu cần tới việc đi mua từng thứ một. Và những 
ngày sắp tới, Thiện sẽ là một nhân tố trong sự khác biệt của Hòa Phú 
năm nay.

Nguyễn Thị Thu Thảo
Lớp: K16406
Đội hình: Hòa Phú – Củ Chi
Cô gái đội phó của đội hình luôn tạo được thiện cảm cho mọi 
người từ cái nhìn đầu tiên, tuy nhiên chất chứa bên trong là 1 cô 
gái cá tính, mạnh mẽ. Tuy mang vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng Thảo 
tham gia hoạt động vô cùng tích cực và được mọi người tin yêu.

Nguyễn Văn Sỹ
Lớp: K16406
Đội hình: Đức Chính – Đức Linh
Sỹ là đội phó của đội hình Bình Thuận 2 chúng mình, Sỹ vừa 
chăm chỉ nhiệt tình tham gia các hoạt động, công trình thanh 
niên của nhóm vừa quản lý đô đốc các bạn làm việc. Không 
những thế Sỹ còn nấu ăn rất ngon, được các bạn yêu quý.

Hà Thị Hồng Hạnh
Lớp: K1601
Đội hình: Đức Chính – Đức Linh
Chiến sĩ Hạnh là một thủ quỹ trung thực và vô cùng tiết kiệm chi tiêu 
của nhóm. Những khoản chi nào không cần thiết Hạnh sẽ cắt bỏ để 
đắp vào các khoản cần thiết giúp cả nhóm chi tiêu hợp lí hơn. Hạnh 
cũng rất vui tính và thân thiện với mọi người.
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  Lá thư thứ nhất 

 Mỗi người đều có rất nhiều lý do để có thể thích hoặc không thích một mùa nào đó trong năm. Có lẽ 
lý do nhiều nhất khiến một ai đó thích mùa hè vì đó là khi họ được thư giãn cùng với những chuyến du lịch 
sau một năm dài làm việc và học tập vất vả. Còn chúng tôi - những chiến sĩ Mùa hè xanh 2018 của Đội hình 
Tư vấn và Giảng dạy pháp luật cộng đồng Trường Đại học Kinh tế - Luật (CLE - UEL) không gọi đó là ‘Mùa 
nghỉ ngơi” mà thân thương gọi nó là “Mùa cảm xúc”. Bởi lẽ “một ngày mà có thật nhiều cảm xúc”!
Đúng là một cuộc hành trình đi để “trải nghiệm”, “cống hiến” và… “trưởng thành”. Một nửa cuộc hành trình 
có thể là trải nghiệm chưa đủ, cống hiến cũng chưa được nhiều nhưng cảm xúc đã đủ để trọn vẹn. Đó là cảm 
xúc hạnh phúc sau khi đã đưa một phiên tòa đến với người dân. Hay là cảm xúc hãnh diện khi giới thiệu tên 
Đội trong mỗi bài giảng cho các em học sinh. Đôi khi là cảm xúc sung sướng khi thấy nụ cười của mọi người 
khi cầm trên tay tờ rơi mà các bạn đã dành hàng giờ để thiết kế bằng cả cái tâm của mình. Đâu đó lại là cảm 
xúc vui vẻ khi thấy những tấm hình của mình được các bạn tỉ mỉ chọn lọc và chỉnh sửa trên các bài truyền 
thông. Và cảm xúc thương đối với cô gái hậu cần luôn chăm lo, suy nghĩ từng bữa ăn cho các chiến sĩ. Nhưng 
cũng là chút hối tiếc khi phải đến và rời đi quá vội. Chưa bao giờ trong một ngày chúng tôi lại có nhiều cảm 
xúc như thế. “Những cảm xúc không thể gọi tên... ”. Lúc thì vui, lúc thì buồn, cũng có khi thì thấy thương rồi 
đôi lúc lại muốn giận. Có lẽ sẽ không thể mua được hay cố gắng tìm đâu ra được những cung bậc cảm xúc 
ấy. Dường như những cung bậc cảm xúc ấy cũng vẹn tròn như những giọt nước mắt của các chiến sĩ Mùa hè 
xanh năm nay vậy.
 Vẫn còn một chặng đường dài phía trước và hứa hẹn sẽ có rất nhiều những nốt thăng trầm của cảm 
xúc. Chúng tôi sẽ tiếp tục đi, tìm kiếm và lấp đầy sự trải nghiệm cũng như đi để làm nên một Mùa hè xanh 
thật ý nghĩa. Tất cả “Vì một Mùa hè xanh - không xanh không về!”.

Nguyễn Thị Bích Phượng – Đội CLE
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  Lá thư thứ hai

 “Mùa hè xanh” – Đây là hoạt động có thể nói là “Nếu chưa từng tham gia thì không phải là sinh viên 
đại học”. Khi ngồi trên ghế trường cấp 3, tôi đã từng suy nghĩ “Mình phải lo học để có bằng giỏi ra trường, 
để có công việc ổn định,... Không tham gia Mùa hè xanh thì cũng chả sao cả, dù gì đi tình nguyện cũng khổ 
lắm, không có ích gì cho tương lai cả,…” Và có lẽ, tôi biết suy nghĩ đó của tôi là sai lầm khi tôi tham gia vào 
đội hình Hòa Phú – Củ Chi năm nay. 

 Hòa Phú là một địa điểm hoàn toàn xa lạ trong tâm trí của chúng tôi. Nhưng một địa điểm mới sẽ 
là một cuộc trải nghiệm mới dành cho tất cả. Cả đội với 27 con người mà chỉ có 3 nam *buồn sâu sắc* Thế 
nhưng, cả đội đã rất đoàn kết và thân thiết với nhau như đã quen từ trước. Ngày đầu nhận điểm ở, có lẽ mọi 
người vẫn còn hơi ngờ ngợ và hơi “không ưa” nơi ở này vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng bởi vì sự nhiệt tình 
và hiếu khách của người dân nơi đây, các chiến sĩ trong đội đã cảm thấy thoải mái và vô cùng thích thú với 
cuộc sống hiện tại. Sống ở 4 điểm ở khác nhau, khoảng cách giữa các nơi cũng hơi xa, 27 con người vẫn cố 
gắng tham gia tất cả các hoạt động được tổ chức tại xã khi được điều động. Ngoài ra, trong thời gian rảnh, 
chúng tôi cùng hòa vào cuộc sống của nông dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm,… Với nhiều chiến sĩ, đây là lần 
đầu tiên họ được là nông dân thực sự, được cùng bà con làm những công việc trước kia chưa từng làm bao 
giờ. Cuộc sống mùa hè này đã trở nên phong phú và ý nghĩa hơn dự kiến.

 Tham gia Mùa hè xanh năm nay là quyết định đúng đắn nhất của tôi trong mùa hè năm nay. Mùa 
mưa đã đến, nhưng mưa không thể nào ngăn cản được tinh thần hăng hái và cuồng nhiệt của chúng tôi đối 
với nơi đây. Chỉ còn 3 tuần để được khoác trên người chiếc áo Mùa hè xanh nhưng còn rất nhiều việc mà 
chúng tôi chưa làm được. Thế nhưng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhất những việc mà mình 
có thể làm được trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại vì một mùa hè xanh ngát khắp nơi đây.

Đội hình Hòa Phú - Củ Chi
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Nhưng để sử dụng cầu tõm một cách hiệu quả nhất thì phải có những kĩ năng nhất định. Vừa rồi trong team 
của tụi mình có một bạn vì sân si công nghệ, đi vệ sinh mà cũng mang điện thoại đọc báo thế là rớt tõm xuống 
cầu cá. Trong một phút hắn suy nghĩ một là chấp nhận cuộc sống bế tắc, hai là lăn xả xuống con kênh đó mà 
vớt cái đáng giá 3 mét lấy lên. Nhưng dù có vớt thì cũng bị hư, thôi đành cắn cái răng mà chịu. Thiệt là đau 
lòng. Đã bao giờ các bạn nghe về happy room. Nơi mọi nỗi buồn phiền được giải tỏa, nơi cảm xúc được thăng 
hoa và cả nơi lan tỏa mùi hương nao nức lòng người. Nghe đúng chất happy room nhỉ.

Nói giỡn vậy thôi chứ chẳng qua cũng chỉ là cái wc. Mà nay Đội hình Bến Tre (Team Miền Tây duy nhất) xin 
giới thiệu một thể loại của happy room - cầu tõm. Cầu tõm (cầu cá) - có lẽ là nổi ám ảnh kinh hoàng với các 
bạn khi lần đầu tiên nghe đến. Có bạn còn nhịn cả một tuần vì không dám thử. Thực ra cũng chả ghê gớm gì 
đâu. Chỉ là nhà vệ sinh ngoài trời, không có cửa thôi. Điểm khác biệt là bên dưới là một con kênh, thường sẽ 
nuôi cá, chắc là để nguồn nước luôn sạch sẽ, không có vật gì nổi lềnh bềnh, kk. Nếu ai thử đi một hai lần thì 
sẽ quen, có khi còn thích hơn ở nhà nữa, bởi hiếm có phòng vệ sinh nào mà bật điều hòa 24/24, có chế độ auto 
sạch mỗi lần đi, không cần dội nước (Cá dọn giùm luôn).

Với một người dày dặn kinh nghiệm, Đội hình Bến Tre xin chia sẻ cho các bạn team khác một vài bí quyết để 
đời nếu có dịp xuống miền Tây như sau:
 1. Khi đi không nên mang theo bất kì một vật dụng nào khác như điện thoại, laptop, gương, lược,  
 sách,... nếu bạn không muốn chúng sẽ cuốn theo dòng nước hay làm mồi cho cá.
 2. Nên mang quần thoải mái dễ chịu, không dày quá để đảm bảo việc đứng lên ngồi xuống được   
 thuận tiện và việc đi được feeling nhất.
 3. Với những quả có sức công kích lớn nên nhún người dậy mỗi lần xong để tránh việc bạn phải đau  
 đầu khi bị nước văng lên người.
 
Đùa chút thôi, bài viết chỉ muốn giúp các bạn hiểu hơn về chiếc cầu tõm Miền Tây và có những kỹ năng cần 
thiết và không còn xa lạ với chiếc cầu cá nữa nhé! 

Đội hình Bến Tre

CẦU CÁ - NƠI CẢM XÚC THĂNG HOA
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Tuần này ăn gì?

               Trư bát giới đại náo chuồng gà
Nguyên liệu:
- Thịt ba chỉ: 500g
- Trứng gà: 5 quả
- Củ hành tím: 3 củ
- Ớt: 2 trái
- Tỏi: 3 tép
- Nước dừa tươi: 100ml
- Dầu ăn
- Gia vị: đường, hạt nêm, bột ngọt, nước mắm, tiêu.
Sơ chế:
- Củ hành, tỏi, ớt làm sạch, bâm nhuyễn. 
- Nước màu: 2 thìa đường, 2 thìa nước vào chảo đun 
nóng với lửa nhỏ đến khi chuyển sang màu cánh 
gián.
- Thịt heo rửa sạch, cắt miếng vừa ăn hình hộp chữ 
nhật, để ráo. Ướp thịt với 1 thìa nước mắm, 1/2 thìa 
đường, 1/2 thìa hạt nêm, 1/2 thìa bột ngọt, hành,tỏi, 
ớt đã bâm, 1/3 thìa tiêu, nước màu. Để trong 30 phút 
cho thịt thấm gia vị.
- Trứng gà luộc chín, bóc vỏ, để ráo.

Thực hiện:
Bước 1: Phi thơm hành, tỏi bâm với dầu ăn.
Bước 2: Cho thịt đã ướp vào đảo đều đến khi thịt 
thăn lại.
Bước 3: Cho 100ml nước dừa tươi, 100ml nước, trứng 
gà đã bóc vỏ vào.
Bước 4: Vặn nhỏ lửa, đảo nhẹ thịt và trứng đến khi 
thịt chín và nước kho sền sệt thì tắt lửa.

  Bến Tre hóa thạch
Nguyên liệu: (20 phần)
- 1 gói rau câu dẻo Vina thạch
- 2 quả dừa tươi (2 lít nước dừa)
- 150 ml sữa tươi có đường
- Đường trắng
- 200 ml nước cốt dừa
- Cơm dừa, hương vani, nước

Cách làm: 
Bước 1: Hòa đường vào nước dừa đủ độ ngọt. Cho 
sữa tươi hòa tan vào nước cốt dừa, thêm đường 
cho đủ độ ngọt. Cùi dừa cắt sợi, trộn 3 muỗng 
đường để 5 -10 phút cho ngấm.
Bước 2: Hòa gói bột rau câu cùng 1 ống vani, cho 1 
muỗng cafe bột vào hỗn hợp nước cốt dừa, phần 
còn lại cho vào nước dừa, khuấy đều.
Bước 3: Bật bếp lửa vừa, cho bột rau câu hòa tan 
trong từng phần hỗn hợp. Cho phần cùi dừa vào 
hỗn hợp nước dừa. Chờ sôi và rau câu hòa tan thì 
tắt bếp.
Bước 4: Đổ phần nước dừa lẫn cùi dừa vào hũ. Sau 
đó để đông mặt trên thì đổ tiếp hỗn hợp nước cốt 
dừa. Để tủ lạnh cho mát là ăn được ngay.
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Chơi gì tuần này???

Câu hỏi:
1.Đội hình nào có số lượng sinh viên tham gia phỏng vấn Mùa hè xanh 2018 nhiều nhất ở trường ta? 
2.Hãy cho biết một vật dụng gắn liền với chiến dịch và thường được sử dụng ở phần cổ? 
3.Fanpage chính thức của chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh Trường Đại học Kinh tế - Luật ĐH-
QG-HCM là gì? 
4.Khi tham gia chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh, sinh viên sẽ được gọi bằng? 
5.Vào ngày 09/7/2018, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức sự kiện gì để chính thức đưa các bạn 
sinh viên về địa bàn? 
6.Tên của chỉ huy trưởng chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh Trường Đại học Kinh tế - Luật 2018? 
7.Trước năm 1997, “chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh” có tên là gì? 
8.Tỉnh (thành phố) nào là nơi bắt nguồn của chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh? 
9.Đối tượng tham gia đông đảo nhất trong chiến dịch là? 
10.Năm 2018, là lần thứ bao nhiêu chiến dịch được tổ chức?

Hãy tham gia cuộc thi ảnh: Tìm kiếm gương mặt trang bìa của Đội hình Truyền thông Mùa hè xanh UEL 
2018. Chỉ với ít bước thực hiện đơn giản bạn đã có cơ hội xuất hiện trên bìa của mặt báo Mùa hè xanh 2018 
cùng với giải thưởng có giá trị từ phía ban tổ chức. Thông tin chi tiết xem tại Fanpage Mùa Hè Xanh UEL.

Chịu trách nhiệm nội dung
Bùi Hoàng Mol

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


