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Ngöôøi coN hieáu thaûo

Nhà có 3 chị em, Thơm là chị cả trong gia 
đình. Bố làm công nhân Công ty khai 
thác than ở Quảng Ninh. Mẹ cày cấy 

trên mảnh ruộng 4 sào. Em thứ hai của Thơm 
đang là sinh viên Trường Đại học Y Thái Bình. 
Em út đang học THPT. Ba chị em ăn học mà thu 
nhập của gia đình chỉ có trông mong vào đồng 
lương ít ỏi của bố và thửa ruộng của gia đình. 
Là chị cả trong nhà, nên từ nhỏ Thơm phải lao 
động vất vả hỗ trợ mẹ mọi việc trong gia đình và 
ngoài đồng ruộng.

Mặc dù khó khăn vất vả, nhưng niềm vui lớn 
nhất của bố mẹ Thơm là được nhìn thấy các con 
trưởng thành, ngoan ngoãn, từng đứa bước 
vào đại học. Thơm chia sẻ, Bố em thường nói 
“không ai giầu ba họ, không ai khó ba đời” 
nên các con phải cố gắng học giỏi thay đổi cuộc 
sống. Khi các con cầm tấm bằng tốt nghiệp đại 

Phạm Thị Thơm sinh viên K55, 
Khoa Môi trường, Trường 
ĐHKHTN, ĐHQGHN được nhận 
học bổng ĐHQGHN vì có kết quả 
học tập tốt vượt qua hoàn cảnh 
khó khăn. Thơm tâm sự: “Được 
nhận học bổng Lawrence Sting là 
nguồn động viên lớn của em, còn 
nhiều bạn có hoàn cảnh gia đình 
khó khăn và học tốt hơn em”. 
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học, Bố sẽ nghỉ không đi làm công nhân 
nữa”. Đó là ước mơ của bố nhưng cũng 
là nguồn động lực thúc đẩy chị em Thơm 
luôn cố gắng học tập trong bất cứ hoàn 
cảnh nào. 

Trong suốt quá trình học phổ thông, 
Thơm đều là học sinh giỏi, niềm tự hào 
của thầy cô và bố mẹ. Thơm đã đạt được 
nhiều thành tích cao trong học tập, 
trong một số cuộc thi học sinh giỏi do 
nhà trường, huyện, tỉnh tổ chức. Năm 
lớp 12, Thơm đạt giải 3 học sinh giỏi Văn 
cấp Tỉnh, mặc dù sở trường của Thơm 
là khối A.

Nhà nghèo nhưng ý chí không nghèo, 
ước mơ trở thành nhà khoa học ấp ủ từ 
lâu, thông qua nhiều kênh thông tin, 
Thơm lựa chọn Trường ĐHKHTN là mái 
trường Thơm gắn bó học tập. Ở môi 
trường này, Thơm sẽ có đủ điều kiện để 
biến ước mơ thành sự thật. Thơm cho 
biết: “Trường ĐHKHTN được biết đến là 
ngôi trường đào tạo khoa học có nhiều 
thế mạnh, được trang bị cơ sở vật chất 
tốt, hiện đại, sinh viên được học đi đôi 
với hành, nơi có đông đảo nhà giáo, nhà 
khoa học đầu ngành tâm huyết với sự 
nghiệp xây dựng đội ngũ chủ nhân trong 
tương lai”. Khi hỏi vì sao Thơm lại lựa 
chọn chuyên ngành Môi trường để học, 
một chuyên ngành không phải là mới, 
chưa phải là cũ, nhưng có lẽ ít người theo 
học. Thơm cho rằng, trong giai đoạn 
đất nước đang thời kì phát triển CNH 
- HĐH. Các khu công nghiệp xây dựng 
hàng loạt, ngay ở vùng quê thuần nông 
nghiệp, đất ruộng cũng dần nhường chỗ 
cho các nhà máy, xí nghiệp. Vấn đề bảo 
vệ môi trường là vấn đề cấp bách hiện 

nay không chỉ ở thành phố lớn mà còn ở 
nông thôn. Vì vậy em đã quyết định lựa 
chọn học, nghiên cứu về môi trường với 
mong muốn sau này sẽ góp phần bé nhỏ 
của mình gìn giữ cho môi trường sống 
của quê hương, đất nước “xanh, sạch, 
đẹp”.

Năm thứ nhất, Thơm được nhà trường 
tạo điều kiện ở trong kí túc xá. Ở đây 
là điều kiện thuận lợi cho việc học tập. 
Mọi thông tin của trường lớp, sinh viên 
nắm bắt rất nhanh, không bị bỡ ngỡ, 
nhưng khó có thể làm thêm được gì vì 
quy định về thời gian của kí túc. Năm thứ 
hai, để giảm gánh nặng chi phí cho gia 
đình, Thơm phải đi làm thêm bán hàng 
thuê ở chợ đêm và dạy thêm cho các em 
học sinh phổ thông, Thơm xin ra ngoài 
ở cùng bạn bè để chủ động hơn về thời 
gian đi lại. Rất vất vả trong điều kiện vừa 
học vừa làm mà phương tiện duy nhất là 
xe buýt, nhưng cũng không còn cách nào 
khác, Thơm tâm sự, “Nhiều khi đi dạy, đi 
bán hàng về em cũng mệt, thời gian học 
tập bị san sẻ, nhưng phải cố gắng thôi, 
làm thế nào để việc học không bị giảm 
sút mà vẫn làm thêm được, em đã phải 
tính toán kĩ lưỡng, phải thức khuya, dậy 
sớm. Đó là cách duy nhất để có thể giúp 
đỡ gia đình, các em của em yên tâm đến 
trường”.

Thời gian học đại học 4 năm sẽ là rất 
đẹp đối với những sinh viên có điều kiện 
tốt. Nhưng đối với Thơm lại là thời gian 
thử thách áp lực của học tập và điều kiện 
kinh tế. Có những lúc tưởng như không 
thể bước tiếp được, nhưng rồi Thơm lại 
xác định, nếu mình dừng lại thì các bạn 
vẫn cứ đi, vẫn phải duy trì việc học là 

điều kiện tiên quyết. Bên cạnh sự nỗ lực 
bản thân, được sự giúp đỡ tận tình của 
các thầy cô và bạn bè trong lớp, nhiều 
lúc Thơm thốt lên rằng, mình đã chọn 
đúng môi trường học tập. Con đường 
vượt qua chặng đường gian khó luôn 
có thầy cô và các bạn. Mặc dù thời gian 
khó khăn là vậy, nhưng Thơm vẫn tham 
gia đầy đủ các hoạt động, phong trào 
của trường của lớp. Công sức phấn đấu 
cũng được đền đáp, Thơm trở thành một 
trong những học sinh vượt khó học giỏi 
tiêu biểu của Khoa, Trường được nhận 
học bổng của ĐHQGHN trao tặng.

Là sinh viên khóa đầu tiên chuyên 
ngành Môi trường thuộc chương trình 
Nhiệm vụ chiến lược, quả là khó khăn 
đối với một sinh viên xuất thân từ vùng 
quê xa xôi của tỉnh Thái Bình, gia đình 
nghèo khó, Thơm không có nhiều cơ hội 
học tiếng Anh. Ngoại ngữ là trở ngại ban 
đầu của Thơm khi theo học chương trình 
này vì tiếng Anh của các bạn cùng lớp rất 
tốt. Thơm được Nhà trường cấp kinh phí 
học 1 năm tiếng Anh tại Trường Đại học 
Ngoại ngữ, ĐHQGHN, đây là cơ hội tốt 
nhất cho Thơm phát triển vốn tiếng Anh 
của mình để theo kịp các bạn theo kịp 
chương trình học.

Hiện Thơm đang làm khóa luận tốt 
nghiệp chuẩn bị hành trang sang bước 
ngoặt mới. Thời gian thấm thoát qua đi, 
đoạn đường khó khăn đã khép lại, mở ra 
một đoạn đường mới đầy hứa hẹn trong 
tương lai. Mong rằng trong chặng đường 
tiếp theo, Thơm vững vàng bước và đạt 
được những ước nguyện của mình.
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