
Tường Thuật Trao học bổng Quảng Bình trực tuyến - 30/4/2007. 
(.Rec –Quangbinhonline.com) 

Giai đoạn rốt-đa. 
Kế hoạch trao học bổng chạy xô trong một ngày (28/4) không thực hiện được vì học sinh 

khối 12 của cả 4 trường THPT đều học sáng trong khi vị trí cách nhau gần 100 km - Đấy, 
offline một cái là gặp rào cản của khoảng cách địa lý các bác nhỉ? Thế mới thấy sự tiện lợi phi 
thường của internet chứ.  Hơn nữa, hôm mấy anh em QBO hội ý nhanh về trao học bổng 
30/4 ở QB wifi thì Mr.Phương (phóng viên Đài PT&TH QB) đã đến dự và ngỏ ý tham gia để 
làm phóng sự chuyên đề thanh niên. Vậy nên càng không thể phí sức, lỡ đâu lên truyền hình 
mà lê thê lách thách, hốc hác vì mỏi bơ phờ vì mệt thì còn chi là người QBO nữa . Vậy là 
chốt hạ: Thứ 6 đi Bố Trạch và Đào Duy Từ, thứ 7 đi Quảng Ninh và Lệ Thủy. Xong việc rồi 
mới mạnh miệng, chỗ này mình đã quyết đoán và quyết định đúng, có tố chất thủ lĩnh nhá 
(tự khen tý) mặc dù sự thay đổi kế hoạch xoành xoạch làm nhiều thành viên long sòng soọc 
đuổi theo không kịp.  

Vấn đề bây giờ là con người: Ai tham gia ngày thứ 6? Những người ở nhà (ThanhHang, 
Xuxukalo, Doho) hôm đó vẫn là ngày làm việc công sở? Quyét một lượt các đồng chí ngoài Hà 
Nội xem nào: Alô Mr.H - Dạ được, tối nay lên xe, chắc ổn. Alô Mss.No - Đỗ chuông và ... no 
answer (he he, chắc đang sleep well). Alô Mss.Xíu - Thôi chết, em phải ở nhà trông cháu. Alô 
Mss.Còng-gió - Em về rồi, nhưng đi Bố Trạch thì để em hỏi mẹ. Oạch. 

Buổi chiều, kết nối được với Mss.No và gật đầu. May quá!  

Đến tối, đang nói chuyện với Còng gió thì máy hết pin, nhà đang mất điện theo chủ 
trương tiết kiệm 2 ngày đèn sáng 1 lần (chẳng biết cái chủ trương này từ đâu ra mà chỉ áp dụng 
với những xã nông thôn như làng miềng còn Đồng Hới city của mấy bác tê vẫn sáng rực từ típ 
nê -ông trong nhà ra đèn nhấp nháy ngoài bụi cây trang trí). Khổ thân, xách xe lên nhà chị gái 
xin tý ... điện cho cục gạch để có cái mà liên lạc với các chiến hữu. 

Về đêm, chú Huy đang trên xe tour không biết có đứa nào chen lấn xô xát gì không mà 
nhắn tin rất tâm trạng  "Cái kiếp vác tù và như mấy anh em nhà QBO thế này ai biết, biết ai 
hả bác?" - Chú lại cả nghĩ rồi. Ngủ đi, mai đi sớm ... 

 

Tập 1: Trao học bổng ở Trường THPT số 1 Bố Trạch.  
7h sáng, đón mọi người ở Chánh Hòa để đi Hoàn Lão, đợi mãi không thấy bóng dáng ai, 

bắt đầu sốt ruột thì No alô - Bác ơi đợi nhé, đang bị công an giữ xe. Thôi rồi, hôm nay là mở 
màn chiến dịch "Tuần an toàn giao thông của thế giới"  kiểu này thì khó thoát, nhất là cái vụ 
lật lật quên mang giấy tờ vì xe mượn. Đành phải đợi chứ biết sao giờ. May là không phải đợi 
lâu vì việc nộp phạt nhanh chống được thực hiện tại chỗ. E hèm, mấy cái giấy chứng nhận cấp 
học bổng chú Huy mang ra ỉ ôi không "phát huy" tác dụng được tẹo nào.  Ơ, mà răng chỉ có 



2 đồng chí, em Còng gió bị công an giữ lại à? Chẳng phải công an giữ mà là phụ huynh không 
cho sinh viên đi xa.  Tóm lại, được 3 nhân tham gia tập này.  

Đón anh em ở trường THPT số 1 Bố Trạch là cô giáo hiệu trưởng tại phòng họp của ban 
giám hiệu trên tầng 2. Mặc dù đây là lần thứ 2 nhóm tình nguyện viên của QBO về trường trao 
học bổng Quảng Bình trực tuyến nhưng lần này mới chính thức thông qua trường từ khâu xác 
nhận thành tích học tập và hoàn cảnh của học sinh đến khâu thông báo trao học bổng tại 
trường. Nhóm có khoảng 15 phút để giới thiệu với nhà trường về cộng đồng QBO cũng như 
Quỹ khuyến học - Một trong số các hoạt động tương ái của QB trực tuyến - bằng thuyết trình 
và văn bản kèm theo. 

Tiếp theo là thủ tục tài chính. Thay mặt các học sinh, cô giáo hiệu trưởng "ký nhận" số 
tiền 1.000.000/suất học bổng vào sổ QKH. Sau đó tiền được chuyển vào bì thư kèm theo thư 
ngỏ gửi mỗi học sinh trước sự chứng kiến của nhà trường và các thành viên QBO. 

Việc trao học bổng được nhà trường cho phép tiến hành trên lớp ngay trong giờ học, bao 
gồm việc giới thiệu “lý do” nhóm TNV QBO có mặt hôm nay, trao học bổng cho học sinh và 
ứng cử viên nhận học bổng phát biểu. Tất tần tật chỉ diễn ra trong thời gian 5 phút. 

Thông tin chi tiết về QBO và QKH sẽ được nhà trường giới thiệu trong buổi tổng kết năm 
học 2006-2007 dựa trên các tài liệu thành viên QBO đã gửi lại trường. 

Dưới đây là một số hình ảnh "minh chứng" cho đoạn tường thuật ở trên  
Trao học bổng cho học sinh Phạm Thị Kim Xinh tại lớp 12A. 

Cô hiệu trưởng vào lớp giới thiệu về Học bổng, thầy giáo tóc đã bạc trắng ở bàn đầu là 
giáo viên đang có giờ Lịch sử của lớp 12A 

 
 



Thành viên của QBO giới thiệu sơ qua về QBO và "lý do" nhóm TNV có mặt trong lớp  
 

 
Đại diện QBO trao học bổng cho hs Kim Xinh trước lớp và sau đó là những tràng pháo 

tay  

 
Trao học bổng cho học sinh Lê Thị Quyến tại lớp 12B. 



Cô hiệu trưởng dẫn nhóm TNV QBO vào lớp và có lời giới thiệu ... 

 
Đại diện thành viên QBO giới thiệu địa chỉ của Quảng Bình trực tuyến, rút kinh nghiệm 

lần trước viết loằng ngoằng trên bảng thì lần này tiến bộ hơn là in ra giấy.  

 
Một thành viên QBO trao học bổng cho hs và phía dưới là các paparazzi tối đa tác nghiệp  



 
... Và những lời dặn dò rất QBO  

 



Tiếp theo là ứng cử viên nhận học bổng cám ơn và phát biểu cảm nghĩ trước lớp. 

 
Tạm biệt THPT số 1 Bố Trạch, anh em QBO lên đường, đến những ngôi trường khác ...  

 



Tập 2: Trao học bổng tại trường THPT Đào Duy Từ (Tp. Đồng Hới)  
Công việc chọn ứng cử viên ở trường Đào Duy Từ ban đầu do Thanh Hằng đảm nhiệm 

với sự giúp đỡ của một số giáo viên đang giảng dạy tại trường, sau đó mình đã liên lạc với ban 
giám hiệu (cụ thể là gặp cô giáo hiệu phó) qua điện thoại để trao đổi về việc trao học bổng cho 
một học sinh của trường. 

Hôm về trao học bổng cũng là lần đầu tiên thành viên QBO đến trường để giới thiệu về 
Quỹ khuyến học QB trực tuyến. Về cơ bản cũng có các bước như đã thực hiện với Trường số 1 
Bố Trạch ở trên nhưng do lần đầu BGH nhà trường biết về QBO nên mọi người cần nhiều thơi 
gian hơn để giới thiệu, cả 3 thành viên QBO cùng phối hợp để thuyết trình tốt nhất trong khả 
năng có thể. Một điểm thuận lợi trong lần đầu tiếp xúc là cả No và DVH đều là học sinh cũ của 
trường, trong đó Mss.No đã từng nổi như cồn ở trường này 10 năm về trước nên cuộc trò 
chuyện diễn ra trong không khí cởi mở chân thành. 

Ban giám hiệu nhà trường đồng ý để nhóm thành viên QBO trao học bổng cho học sinh 
Trần Ngọc Thùy trong giờ học của lớp 12C1. Dưới đây là một số hình ảnh về buổi trao học 
bổng trên lớp. 

Các thành viên QBO gặp gỡ ban giám hiệu nhà trường (thầy giáo hiệu trưởng và cô giáo 
hiệu phó)  

 



 
Thư ngỏ gửi học sinh được nhận hỗ trợ của Quỹ khuyến học Quảng Bình trực tuyến. 

 



 
Thành viên QBO giới thiệu sơ lược vài nét về QBO và Quỹ khuyến học 

 
Đại diện thành viên QBO đồng thời là học sinh cũ của trường trao học bổng cho học sinh 

Trần Ngọc Thùy 

 
Kết thúc ngày thứ nhất với một nửa công việc trôi chảy thành công nên dù hơi mệt do 

phải xê dịch nhiều nhưng ai cũng vui vẻ phấn chấn rạng ngời. Mọi người kéo nhau ra biển để 
hít thở không khí của xứ đất miền nắng gió, để nhìn thấy biển cả bao la và những việc chúng ta 
làm dù rất ý nghĩa nhưng vẫn luôn bé nhỏ  



Tập 3: Trao học bổng tại Trường THPT Quảng Ninh (Quảng Bình)  
Điểm hẹn là cổng chính của Trường Đại học Quảng Bình vào lúc 7h vì kế hoạch là QBO 

sẽ tặng sách cho thư viện ĐHQB vào đầu giờ sáng nhưng rồi kế hoạch này đã bị phá sản vì nhà 
trường chưa lên kế hoạch để "tiếp nhận". Mình đến đúng giờ nhưng trước đó Xuxu, Doho và 
một người bạn còn sớm hơn . Thấy thiếu mấy nhân nên lục đục tìm Alô thì No&DVH, 
Phương&Thảo, Kiên&Thành lần lượt xuất hiện. Cần mấy phút để hỏi han làm quen vì đa số 
mới gặp nhau lần đầu và sau đó thống nhất; mọi nhà tự đổ xăng, mượn mũ bảo hiểm và tập kết 
ở ngã 3 cầu Quán Hàu để cùng nhau lên đường. 

7h sáng, mọi người đến điểm hẹn. 

 
Mở ngoặc thêm, đây là 2 phóng viên đi cùng đoàn (Phương & Thảo đang nghiên cứu các 

tài liệu được QBO cung cấp) 

 



Hôm qua nhận lời làm xế cho Thanh Hang nên sáng nay ghé nhà đón em nó, vừa mới 
dừng ở cổng đã nghe Phụ huynh hỏi thăm: T về lúc mô rứa cháu? Dạ cháu vừa về. Mấy đứa 
bây lại đi làm từ thiện đó à, không để thời gian mà nghỉ ngơi răng? Dạ, bên nhóm cháu có tý 
việc, chú cho H đi rồi trưa về nhé, cháu làm xế. Ngại thật, cứ hứa cho lắm vào rồi ra khỏi nhà 
lại transit sang bác khác đèo, bố H mà biết được thì lần sau cấm cửa  

Vừa qua khỏi cầu dài, thấy bà con rồng rắn xếp hàng để CSGT kiểm tra, miềng vẫn đinh 
ninh giấy tờ, bằng lái, mũ nón đủ cả nên cứ tèn tèn mà rú ga cho đến khi em H nhắc "chú ý tốc 
độ bác ơi, bị bắn là phạt nặng lắm đấy". Ừ nhỉ, lại chủ quan, nhanh chóng giảm ga 30 km/h thì 
đã thấy bên kia đường 2 người của QBO đang rút tiền nộp phạt. Đã bảo là mũ nón cẩn thận rồi 
mà không chịu nghe - Dạ không, tụi em bị bị phạt vì xe không gương. He he, thế thì đành chịu 
chứ biết răng chừ  

Đến ngã 3 cầu Quán Hàu, mưa bắt đầu nặng hạt, anh em phải dừng lại tìm kiếm áo mưa, 
xúng xính lớp trong lớp ngoài nhưng rồi vẫn ướt. Lần đầu tiên mình lên vùng này, muốn ngó 
nghiêng lắm nhưng mưa xối xả nên chỉ một việc điều khiển tay ga mà còn lóng cóng. Khi hết 
huyện lộ, rẻ vào đường HCM cũng là lúc mưa xối xả, đường vắng người nhưng mưa mù mịt, 
nước mưa bắt đầu đập vào mủ vào mặt nghe chan chát, lùng bùng hai tai. Cặp mắt kính của 
mình nước chảy rồng rồng cứ gọi là túi bụi, tự nhiên mình nghĩ giá như nó cũng có cái gạt 
nước như kính ô tô thì có phải đỡ đi bao nhiêu không . Gió rừng thổi mạnh, mấy cái áo tiện 
lợi không chịu được nhiệt bắt đầu tơi ra như xơ mướp, nước cứ thế mà thấm từ lớp ngoài đến 
lớp trong, mình bảo với e.H "Mưa ghê quá, quần ướt lắm rồi em ạ, thế này thì hỏng máy của 
anh mất thôi" - "Hử, máy nào?" - "Thì cái máy ảnh, em chụp xong anh nhét vào túi lúc nảy chứ 
còn máy nào nữa" ...  

Mưa tháng tư, đã làm xấu đội hình nhà QBO lại còn làm mất bao ảnh đẹp dự định bấm 
máy trên đường. 

 



Hôm trước hỏi thăm một thầy giáo ở Trường, bảo là gần lắm làm mình cứ hình dung 3-
5km từ cầu Quán Hàu, rứa mà đi mãi đi mãi chẳng thấy Quảng Ninh đâu. Đã thế còn không 
biết chính xác ngã rẻ là đoạn nào nên vừa chạy vừa lo đi quá vô ... Quảng Trị  

Mãi rồi cũng đến trường, lúc đó đang là tiết học thứ 2, anh em QBO chỉnh đốn đội hình 
và rồng rắn lên gặp ban giam hiệu. Trường hợp em Từ Công Vinh là do mình hỏi thăm qua 1 
giáo viên Toán ở trường và sau đó đã thông qua nhà trường (liên lạc điện thoại) để xác nhận 
thông tin và trường đồng ý. Những thủ tục cơ bản khi tiếp xúc với trường (cụ thể là thầy hiệu 
trưởng) cũng bao gồm: Giới thiệu QBO (có tài liệu kèm theo), giới thiệu QKH QB trực tuyến 
(có tài liệu kèm theo) và đề nghị nhà trường phối hợp tìm các ứng cử viên để trao học bổng 
trong những lần tiếp theo (nếu có), đề nghị được trao học bổng cho học sinh Từ Công Vinh (đã 
thông báo trước đó) và đề nghị nhà trường cho phép ghi băng, quay hình, chụp ảnh khi trao học 
bổng trên lớp.  

Tất cả được thông qua nhanh chóng và nhà trường cho phép QBO trao học bổng trên lớp 
trong khoảng thời gian 5 phút. 

 

Một thành viên ban quản trị QBO đại diện trao học bổng cho em Từ Công Vinh trên lớp 

 
 

 



Ứng cử viên nhận học bổng phát biểu cảm nghĩ và trả lời phỏng vấn, ghi hình tại sân 
trường.  

 
 

 



Bổ sung một số hình - QBO trên các ngả đường. 

Trên đường từ Trường về Nguyệt Áng  

 
 

 



 
Qua đoạn đề Mỹ Trung  

 
Và chen lấn với trâu trên cầu Mỹ Trung  

 
(Toàn bộ hình này do No bấm máy) 



Tập cuối: Trao học bổng cho học sinh Nguyễn Thị Thúy Hằng tại nhà ở 
Xuân Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình. 

Quán cà fê (quên mất cái tên) là nơi "họp báo". Thanh Hang liên lạc với thầy L và thầy đã 
nhanh chóng có mặt, tiếp theo là thầy H đang dự đại hội huyện Đoàn cũng tranh thủ mấy phút 
để đến gặp nhóm. 

Sau khi nắm qua tình hình, thầy L cho biết: Khi được biết về QBO và nhận lời tìm ứng cử 
viên theo đề nghị của một thành viên QBO là Thanh Hang, thầy L đã gặp 1 số thầy cô đang 
giảng dạy các lớp chọn của trường THPT Lệ Thuỷ để lấy "phiếu tính nhiệm", nổi trội hơn cả 
trong số các học sinh được giới thiệu là N.T.T.Hằng lớp 12 A7. Và khi biết được thầy H đang 
dạy Hoá và chủ nhiệm (?) lớp 12A7, thầy L đã tham khảo ý kiến của thầy H và nhờ thầy cung 
cấp thông tin của Hằng cho QBO. 

Sở dĩ các thầy chọn Hằng là vì theo những tiêu chí của QBO (nhấn mạnh về hoàn cảnh 
gia đình) thì Hằng xứng đáng hơn cả. Tuy nhiên, vì cũng chưa có nhiều thông tin về QBO và 
không biết việc giới thiệu này có gì chắc chắn không nên các thầy đã không nêu vấn đề này với 
ban giám hiệu (cụ thể là với thầy hiệu phó, còn thầy hiệu trưởng lúc đó đang thời gian điều trị ở 
bệnh viện). Cả thầy L và thầy H đều cho biết suy nghĩ của mình là "Khi giới thiệu Hằng cho 
QBO, tụi mình hoàn toàn vô tư và không có yếu tố tình cảm chi phối. Chỉ nghĩ đơn giản nếu 
học sinh của mình được các tổ chức, đoàn thể (không lliên quan đến chính trị) hỗ trợ kinh tế để 
bớt khó khăn thì sẽ rất tốt chứ không lường trước được vấn đề này. Tụi mình vẫn biết, trước 
đây các tổ chức (thường là hội khuyến học huyện) trao học bổng đều thông qua trường theo 
nghĩa họ định sẵn chắc chắn có bao nhiêu suất và sau đó trường xét và tổ chức trao học bổng. 
Nhưng lần này với QBO lại khác, vì không biết học sinh được giới thiệu có được cấp hay 
không nên không/chưa giám đưa lên trường” 

Mọi việc đã rõ, mọi người thống nhất sẽ trao học bổng cho học sinh N.T.T.Hằng tại nhà ở 
xã Xuân Thuỷ. Anh em lên xe, bắn đi các ngả hỏi đường đến nhà Hằng … 

QBO “họp báo” nhanh tại cà fê bên đường ... 

 



 
 
Trên đường vào nhà em Hằng … 

 
Đường vào làng cũng hơi ngoằn ngoèo, nhưng may mắn là khi hỏi thăm người làng thì 

gặp cậu em trai của Hằng đang phụ hồ thuê, biết chuyện, ông chủ cho cậu nghỉ tay 1 lúc để dẫn 
mọi người về nhà. Tranh thủ lúc mọi người chưa về mình làm bài phỏng vấn nhanh đối với cô 
em út đang học lớp 5 thì được biết: Nhà có 3 chị em, Hằng là chị đầu đang học lớp 12, anh trai 
thứ 2 đã bỏ học do năm lớp 10 ngã trên cây xuống nên “đầu có vấn đề” không học tiếp được, 
cô út học lớp 5 và cũng giỏi như chị Hằng vậy. Bố mẹ làm ruộng, những khoảng thời gian giữa 
vụ thì bố và anh trai đi phụ hồ thuê, mẹ ra chợ mua rau đầu chợ đem cuối chợ bán kiếm lời.  

Phỏng vấn nhanh đối với em gái của Hằng để biết thêm thông tin  

 



Một lúc sau, mẹ của Hằng về, khi vừa dắt xe vào sân mình có hỏi và biết là O đang bán 
rau ngoài chợ thì em trai Hằng ra gọi và O chạy về. (Có chụp hình mấy bó rau còn lại trên xe 
tiếc là hình đó bị nhoè mất nhưng hình như có bác Doho nghe mình “lươn lẹo” đoạn này). Như 
vậy có một thông tin “mẹ ốm nằm giường” trong hồ sơ của Hằng không chính xác, nay xin 
đính chính lại. Sau khi được giới thiệu, mẹ Hằng vào mở tủ lấy cái ống nhựa “đựng thành tích” 
những năm học ở trường ra “minh chứng” …  

Mẹ của Hằng lấy ống “đựng thành tích” học tập của em …  

 
Và giới thiệu cùng các thành viên QBO 

 



Mấy phút sau thì Hằng cũng vừa học ở trường về, rất ngỡ ngàng khi nhà mình có quá 
nhiều anh chị đến thăm. Loáng thoáng một tý em đã hiểu vì sao “họ” đến và nhanh chóng ngồi 
bên cạnh mẹ để tiếp các anh chị. Khi được hỏi về những thành tích học tập ở trường, Hằng đã 
kể lại những lần dự thi học sinh giỏi huyện và tỉnh trong tâm trạng hân hoan bởi các thành tích 
nối tiếp thành tích và sau đó là ước mơ về nữ “Bờ lu trắng” khi bước vào giảng đường đại học. 
Mong rằng ước mơ của em sớm thành hiện thực! (Hề, hôm đó mình xui em thi vào Đại học 
dược mới chết chứ) 

Các thành viên QBO trao đổi với Hằng về học bổng Quảng Bình trực tuyến  

 
Và Hằng xác nhận về những thành tích mà em đã đạt được trong quá trình học ở Trường 

THPT Lệ Thuỷ  

 



Thay mặt các thành viên QBO có mặt hôm đó, mình đã vui mừng thông báo Hằng sẽ 
nhận được sự hỗ trợ của Quỹ khuyến học QB trực tuyến với suất học bổng trị giá 1.000.000 
VNĐ. Số tiền này tuy không lớn nhưng sẽ giúp Hằng rất nhiều trong kỳ thi đại học xa nhà sắp 
đến.  

Đại diện thành viên QBO trao học bổng cho học sinh Nguyễn Thị Thuý Hằng 

 
Tiếp theo là chụp hình giao lưu:QBO và gia đình học sinh Hằng 

 
Chứng kiến buổi trao học bổng hôm đó ngoài các thành viên QBO còn có gia đình, bà con 

và láng giềng lối xóm. Những cái chép miệng, những lời bàn tán đều xoay quanh “sự nổ lực 
của Hằng xứng đáng nhận được sự chia sẽ của cộng đồng”. Và chúng tôi, những người trực 
tiếp tham gia đều cảm thấy hài lòng vì đã hoàn thành công việc “Nhịp cầu quê hương”. Quỹ 
khuyến học QB trực tuyến đã không phụ lòng tin của cộng đồng khi gửi “tấm lòng vàng” của 
mình đến những hoàn cảnh khó khăn ở khắp mọi vùng miền trên mảnh đất tràn gió đầy nắng. 


