
còn mang ý nghĩa rất lớn về mặt xã hội trong 
việc bảo vệ môi trường. Qua đó giúp mình 
và các bạn sinh viên hiểu hơn về vai trò của 
môi trường với cuộc sống, nâng cao ý thức 
bảo vệ môi trường” - bạn Lương Hát (lớp 
K51, Khoa Du lịch học) chia sẻ.

Cùng với hoạt động bảo vệ môi trường như 
thu gom rác thải, hướng dẫn khách du lịch 
bảo vệ môi trường, cũng trong dịp kỷ niệm 
này, gần 100 sinh viên Khoa Du lịch học chia 
thành 4 nhóm với cờ mang khẩu hiệu “Du 
lịch vì một hành tinh xanh” đã đạp xe diễu 
hành trên những tuyến phố quan trọng của 
Hà Nội nhằm tuyên truyền cho người dân về 
ý thức bảo vệ môi trường.

Trên những chiếc xe đạp các bạn đã tới những 
địa điểm du lịch như công viên Thống Nhất, 
Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Dân 
tộc học... Tại đây, các bạn sinh viên đã nhiệt 
tình giải thích cho khách du lịch hiểu về vai 
trò của môi trường và cách thức bảo vệ môi 
trường, kêu gọi mọi người cùng hành động 
“vì một hành tinh xanh”. Mặc dù thời tiết 
không thuận lợi nhưng các bạn sinh viên đã 
tham gia rất nhiệt tình. Những chiếc xe đạp, 
những khẩu hiệu và trên hết là lòng nhiệt 
thành của các bạn đã tạo nên một không 
khí đầy sôi động trên những tuyến phố du 
lịch của thủ đô Hà Nội - những nơi mà các 
bạn đi qua. Mỗi bạn sinh viên tham gia đạp 
xe vì môi trường đều có những cảm xúc đầy 
phấn khởi. Đặng Thu Thùy (K53, Khoa Du 
lịch học) cho biết: “Mình không ngờ là vào 
đại học lại được tham gia những hoạt động 
bổ ích như thế này. Mình cảm thấy rất vui 
và hy vọng sẽ có nhiều người hưởng ứng 
du lịch xanh - du lịch không khói”. Còn với 
Nguyễn Đức Nam thì điều cậu mong muốn 
nhất là: “Không phải hít bụi nữa”.

Nguyễn Văn Cường - Đội trưởng Đội SVTN 
của Khoa cho biết: “Du lịch vừa là nạn nhân 
đồng thời cũng là tác nhân gây nên ô nhiễm 
môi trường và biến đổi khí hậu. Việc bảo vệ 
môi trường ngày càng trở nên cấp thiết hơn. 
Chính vì vậy mà chúng tôi quyết định đạp xe 
để tuyên truyền cho mọi người hiểu và tham 
gia bảo vệ môi trường. Trong thời gian sắp 
tới chúng tôi sẽ tổ chức những hoạt động 
tuyên truyền rộng hơn nữa, thu hút không 
chỉ các bạn sinh viên Khoa Du Lịch mà còn 
là tất cả những ai quan tâm tới môi trường 
cùng đứng lên bảo vệ môi trường vì một 
hành tinh xanh”. 

  >> TrầN THị TâN

“Vì một 
hành tinh 
xanh”
Đó là tên chương trình kỷ niệm ngày du lịch 
thế giới 27/9 được tổ chức tại hội trường tầng 
8 nhà E, trường ĐhKhXh&nV và cũng là khẩu 
hiệu được in trên những lá cờ tuyên truyền của 
các bạn tình nguyện viên Khoa Du lịch học...

Chủ đề “Du lịch trước thách thức của vấn đề biến đổi khí 
hậu” đã xây dựng cho các bạn sinh viên chuyên ngành du 
lịch ý thức về vai trò của môi trường với du lịch và tầm quan 
trọng của việc bảo vệ môi trường trong thời điểm hiện nay. 
“Chương trình ngoài ý nghĩa kỷ niệm ngày du lịch thế giới
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“Mình muốn được cống hiến sức trẻ” - đó 
là lời khẳng định đầy nhiệt huyết của không 
chỉ chàng Đội trưởng Đàm Đình Nam mà của 
cả 80 thành viên trong Đội công tác xã hội 
(Trường ĐHKHXH&NV). Sau một năm thành 
lập, Đội đã nhanh chóng tìm được chỗ đứng 
trong các hoạt động chung sức cùng cộng 
đồng và mang nụ cười, niềm vui cho biết bao 
mảnh đời bất hạnh…

KHó KHăN NHữNG NGày Đầu THàNH Lập

Tháng 8/2006, đội được thành lập với tên gọi 
Đội tham vấn và hỗ trợ trẻ em. Số lượng thành 
viên ít ỏi, kinh phí hoạt động khó khăn, đã 
có lúc tưởng chừng đội phải giải tán. Nhưng 
những thành viên tâm huyết còn lại không 
chịu lùi bước, họ muốn được cống hiến sức 
trẻ của mình cho xã hội. Những người trẻ ấy 
đã tìm cách cải tổ thành lập Đội sinh viên làm 
công tác xã hội vào ngày 14/9/2007. Từ 15 
thành viên chính thức, đến nay Đội đã có tới 
30 thành viên hoạt động thường xuyên và 50 
cộng tác viên, ở nhiều khoa khác nhau trong 
Trường ĐHKHXH&NV. “Trong tương lai, mình 
muốn nhân rộng mô hình của Đội đến nhiều 
trường đại học và cao đẳng trên địa bàn Hà 
Nội” - Đội trưởng Đàm Đình Nam thổ lộ.

Cũng như nhiều câu lạc bộ tình nguyện khác, 
khó khăn lớn nhất của Đội chủ yếu về mặt tài 
chính, làm sao để tổ chức các hoạt động tập 
thể và duy trì lớp học thường xuyên cho các em 
khiếm thị ở tỉnh hội người mù Hà Tây...?  Câu 
hỏi đó đã được các thành viên trong đội trả lời 
bằng cách tự liên hệ, tìm đến những doanh 
nghiệp, cơ quan, bạn bè và thậm chí là người 
thân của mình để huy động vốn tài trợ. 

HạNH pHúC Là ĐượC Sẻ CHia

Hàng tuần, Tâm (sinh viên K52, Khoa Khoa học 
Quản lý) thành viên của Đội sinh viên làm công 
tác xã hội đều đặn dành thời gian đến thăm 
các em nhỏ khiếm thị ở Trường Nguyễn Đình 
Chiểu. Tâm cho biết: “Qua trò chuyện, mình 
càng thương các em nhiều hơn. Mắt không 
còn sáng nhưng lòng các em luôn sáng...”. 
Còn với Nam, điều mà cậu nhớ nhất là kỷ niệm 
về chương trình “Đêm nhạc da cam”: “Gần 
đến những ngày cuối, 6 trường đại học đã 
nhận lời cộng tác xin rút không tham gia nữa, 
các nhà tài trợ cũng từ chối theo. Lúc đó bọn 
mình tưởng chương trình bị phá sản trong khi 
giấy mời đã gửi đi hết rồi. Bàn bạc chán, tất cả 
đều thống nhất bỏ tiền túi ra tổ chức chương 
trình. Càng phấp phỏng hơn khi tối hôm đó 
trời mưa rất to, nhưng thật không ngờ đã 
nhận được tới 5.000 chữ ký và 1,5 triệu đồng 
quyên góp cho những nạn nhân bị nhiễm chất 
độc da cam/ điôxin trong vụ kiện các công ty 
Hoá chất Hoa Kỳ...”.    

tính đến tháng 9/2008, Đội công tác xã hội đã có nhiều hoạt 
động thành công và ý nghĩa sau 1 năm hoạt động:

+ 9/2007, tổ chức quyên góp ủng hộ và tổ chức chương trình: 
“Đêm hội Trăng rằm" cho trẻ em khiếm thị ở công viên Nguyễn 
Trãi - Hà Đông 

+ 3/2007, kết hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin Quận 
Thanh Xuân tổ tuần lễ vì nạn nhân chất độc da cam Quận Thanh 
Xuân với hai hoạt động nổi bật: Tổ chức triển lãm tranh ảnh phim, 
tư liệu về nạn nhân chất độc da cam; Tổ chức quyên góp ủng hộ 
cho quỹ nạn nhân chất độc da cam.

 + Từ 20/5 - 6/5 kết hợp với Tỉnh hội người mù Hà Tây (nay là Hà 
Nội) đi xin tài trợ để duy trì lớp học cho các em nhỏ. Kết quả xin 
được 20 triệu đồng

+ 30/5 kết hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam - Trung 
tâm nghị lực sống, cùng với 4 trường đại học khác trên đại bàn Hà 
Nội tổ chức chương trình: "Đêm nhạc da cam" tổng kết đợt xin chữ 
kí, quyên góp ủng hộ cho quỹ của Hội .

>> Lê THị THùy LiNH

Tham gia hoạt động xã hội không chỉ giúp các thành viên trong 
Đội học hỏi thêm được kinh nghiệm giao tiếp, quản lý thời gian 
tốt hơn, mở rộng quan hệ mà hơn hết, tham gia các hoạt động 
xã hội còn là môi trường giúp cho các bạn sẻ chia với những 
mảnh đời bất hạnh, sẻ chia với chính những người bạn trong 
Đội của mình, chia với nhau thành công, thất bại, niềm vui, nỗi 
buồn... để nhận ra ý nghĩa từ cuộc sống.

trái tim Sưởi ấm 
những mảnh Đời
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