Khi Ñaûng vieân treû laø sinh vieân
Với bề dày thành tích, tư duy năng động
sáng tạo trong hoạt động công tác
Đoàn, Nguyễn Ngọc Trâm - sinh viên
K56 Chất lượng cao (CLC) - Khoa Luật,
ĐHQGHN, xứng đáng đứng trong hàng
ngũ của Đảng, trở thành tấm gương tiêu
biểu của lớp, của Khoa.

đình thuận

N

gọc Trâm sinh ra và lớn lên trong một gia đình
viên chức nhà nước. Từ nhỏ gia đình luôn là
chỗ dựa tinh thần, là nguồn động viên lớn của
Trâm trong học tập cũng như trong các hoạt động cộng
đồng và công tác xã hội. Vốn là cựu sinh viên Khoa Luật,
ĐHQGHN nên bố đã định hướng cho con gái của mình
thi vào ngành luật và cũng là người truyền cảm hứng,
khơi niềm đam mê luật học cho Trâm. Bố luôn là người
bạn chia sẻ, định hướng cho Trâm trong lối sống, tư duy
học tập. Khoa Luật, ĐHQGHN đã trở thành ngôi trường
chắp cánh ước mơ cho Trâm trở thành một luật sư giỏi
trong tương lai.
Kế thừa và phát huy kinh nghiệm học tập của các anh
chị khóa trước, Trâm đã nhanh chóng bắt nhịp với môi
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trường sinh viên. Lớp K56 CLC đã luôn tín nhiệm, ủng
hộ Trâm trong suốt quá trình làm cán bộ lớp với vai trò
Bí thư kiêm lớp phó đời sống. Tập thể các bạn trong lớp
ai cũng tham gia nhiệt tình các hoạt động do đoàn, hội,
lớp tổ chức, đó phải chăng là khả năng thu hút, khả
năng thuyết phục của một cô bí thư. Trâm tâm sự: “Em
luôn tâm niệm rằng mỗi phong trào, hoạt động của
Khoa, lớp khi phát động phải cuốn hút được đông đảo
đoàn viên thanh niên tham gia và phải có sức lan tỏa. Vì
vậy, em luôn cùng các bạn xây dựng lớp thành một chi
đoàn vững mạnh, có nhiều đoàn viên tích cực, ưu tú”.
Nhiều thầy cô, bạn trong lớp K56 CLC nhận xét Trâm có
năng lực nổi trội, có khả năng lãnh đạo, quản lý, phân
tích vấn đề, thuyết trình trước đám đông, có khả năng
làm việc nhóm rất tốt. Ở Trâm tinh thần trách nhiệm rất
cao đối với công việc nên thầy cô và các bạn rất yên tâm
khi giao phó các nhiệm vụ.
4 năm học tập tại Khoa, Trâm đã gặt hái được rất
nhiều thành tích, liên tục được nhận bằng khen xuất sắc
trong học tập, công tác Đoàn, Hội và các phong trào
sinh viên khác. Trong các đội hình tình nguyện, tiếp sức
mùa thi, các hoạt động từ thiện, văn hóa, văn nghệ, thể
thao do Đoàn Khoa, ĐHQGHN phát động dường như
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Trâm không vắng mặt lần nào.
Chia sẻ về kỉ niệm sâu sắc, ấn tượng nhất trong các
hoạt động tình nguyện, Trâm cho biết: “Trong mùa
tình nguyện năm 2013 khi đến với địa bàn Trai Hút –
Yên Bái, chúng em phải đi tàu hết hơn 9 tiếng và đi
bộ mất 3km mới vào đến điểm trường đóng quân.
Tại đây em đã được trải nghiệm cuộc sống của các bà
con dân tộc thiểu số - cuộc sống thiếu thốn và khó
khăn. Có những hôm chúng em phải đi bộ 8km để
đến với thung lũng Khe Măng, thực hiện công trình
thanh niên ở đó. Có thể nói 21 ngày tình nguyện là
những ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời sinh viên
của em”.
Là thành viên tích cực tham gia các hoạt động
phong trào của Đoàn, Hội nhưng Trâm không xao
nhãng công việc học của mình. Kết quả học tập
trung bình các năm cũng khá cao 3,28. Năm học vừa
qua, Trâm được nhận học bổng của Khoa, học bổng
Nguyễn Thái Bình do báo Tiền Phong trao tặng. Sau
những năm tháng tích cực học tập và nghiên cứu,
dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy cô, Trâm đã hoàn
thành chương trình đào tạo, viết khóa luận tốt nghiệp
và bảo vệ thành công trước hội đồng với số điểm 9,7.
Đối với mỗi sinh viên đây là cơ hội và cũng là yêu cầu
để sinh viên công bố kết quả công trình nghiên cứu
khoa học đánh dấu bước ngoặt quan trọng. Đối với
Trâm kết quả sẽ là động lực, đòn bẩy để Ngọc Trâm
cố gắng nhiều hơn trong lộ trình tiếp theo của mình.
Cho biết về những thuận lợi và khó khăn trong quá
trình học tập của một sinh viên khi rời xa gia đình,
Trâm tâm sự: “Học chuyên ngành nào cũng khó và
vất vả, nhưng đặc thù của ngành luật học thì khó hơn,
đòi hỏi ở một sinh viên sự chăm chỉ, cần cù và tư duy
thông minh, nhạy bén, em phải cố gắng rất nhiều.
Những thuận lợi mà em cũng như các bạn sinh viên
của Khoa có được đó là được các thầy cô giảng dạy,
chỉ bảo, hướng dẫn tận tình, trong học tập cũng như
ban đầu làm quen với nghiên cứu khoa học. Những
thầy, cô để lại cho em ấn tượng sâu sắc thầy PGS.TS
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cho em, dạy dỗ em không chỉ có kiến thức chuyên
môn mà cả về kĩ năng sống”.
Để có được những kết quả đó, cần phải có sự nỗ lực
bản thân, sự rèn luyện vượt khó, chuyên tâm học tập.
Phần thưởng cao quý nhất đối với Trâm, sẽ đi suốt
cuộc đời của Trâm đó là sự tin tưởng của tập thể các
bạn trong lớp, sự tin yêu của thầy cô và là tấm gương
sáng xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở
thành đảng viên của Chi bộ Sinh viên thuộc Đảng bộ
Khoa Luật, ĐHQGHN. Trong buổi Lễ kết nạp, Trâm đã
chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm sắp xếp thời gian, học
tập, tham gia, tổ chức các hoạt động đoàn thể như
thế nào để đạt hiệu quả cao: “Theo em, khi tiếp cận
một môn học mới, trước tiên phải nghiên cứu kĩ giáo
trình cũng như những văn bản pháp luật liên quan
đến môn học đó. Sau đó cùng với sự hướng dẫn của
giảng viên trên lớp, em hệ thống lại những kiến thức
đã thu nạp được cùng với kinh nghiệm thực tế mà
các thầy cô đề cập tới, từ đó em rút ra được những
bài học cho riêng mình. Hơn thế nữa, học nhóm cũng
là một trong những phương pháp mà em cho rằng
hiệu quả, bởi nó rèn cho mình những tư duy phản
biện cùng với cách lập luận logic. Còn đối với mỗi sinh
viên khi tham gia hoạt động Đoàn, Hội tuy mất nhiều
thời gian nhưng mang lại cho sinh viên cơ hội trưởng
thành, gặp gỡ, học hỏi những tấm gương vượt khó...
Thời gian đầu có thể chưa quen và thấy lúng túng
giữa lịch học và lịch hoạt động phong trào nhưng nếu
biết cách sắp xếp thời gian biểu một cách khoa học,
ưu tiên những việc quan trọng và chia sẻ công việc
với mọi người trong nhóm thì sẽ dễ dàng hoàn thành
nhiệm vụ”.
Kế hoạch của Trâm sau khi tốt nghiệp cử nhân Luật
sẽ tiếp tục tham gia học sau đại học. Trong tương
lai, Trâm mong muốn được làm việc trong các ngân
hàng, các doanh nghiệp về lĩnh vực pháp chế bởi sự
năng động và môi trường chuyên nghiệp sẽ luôn giúp
Trâm nỗ lực bản thân để có thể đạt được thành công
trong cuộc sống.
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