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CÔ GÁI TRẺ MIỀN NÚI QUANH NĂM NỖ LỰC

Hồng Ngọc sinh ra trên mảnh đất Lào Cai thơ mộng, ở vùng 
biên cương xa xôi nơi địa đầu Tổ quốc. Trước khi quyết định 
theo học chuyên sâu về ngoại ngữ, em vốn là học sinh lớp 
chuyên Toán “đá sân” theo học đội tuyển quốc gia môn Địa 
lý. Lúc mới đầu, con đường theo học Địa lý của Ngọc vấp 
phải sự phản đối từ cha mẹ và bạn bè.

Khởi đầu không như mong đợi, Hồng Ngọc chỉ đạt giải 
khuyến khích kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia lớp 11 và khuyến 
khích kỳ thi Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ lớp 10. Mặc 

dù vậy, em vẫn không bỏ cuộc và quyết tâm theo đuổi đến 
cùng ước mơ. Trong những kỳ thi sau, em đã đạt được huy 
chương Vàng kỳ thi Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ lớp 11, 
giải Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia lớp 12. 

Kết thúc học kỳ I lớp 12, sau khi đóng góp những cống hiến 
cuối cùng cho nhà trường THPT mà em yêu quý, Hồng Ngọc 
quay lại lớp để ôn thi đại học. Với em đó là một quãng thời 
gian vô cùng khó khăn, khi em phải đứng trước áp lực của 
một kỳ thi quan trọng khi mà trong đầu em kiến thức 3 môn 
Toán, Văn, Anh hoàn toàn trống rỗng. 

LỆ THỦY

Cuoäc soáng chính laø mô öôùc

DIEÃN ÑAØN SINH VIEÂN

Vượt qua bao bạn cùng khóa khác, trong 
đợt tuyển sinh đại học 2017 vừa qua, Nông 
Thị Hồng Ngọc đã xuất sắc trở thành Thủ 
khoa đầu vào của Trường Đại học Ngoại 
ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội với số điểm 
40,75 ấn tượng. Với số điểm rất cao, nhưng 
hẳn mọi người sẽ còn ngạc nhiên hơn khi 
biết cô gái trẻ này vốn không phải là dân 
chuyên ngoại ngữ.
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Thật ra, lúc đó Ngọc đã có thể tự tìm một lối đi an toàn 
cho bản thân bằng cách nộp hồ sơ tuyển thẳng vào 
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, học ở một nơi có nhiều 
người bạn bè cùng theo học. Nhưng chính tình yêu với 
mái trường ULIS đã cho em động lực. Ngày nhận được 
giấy báo điểm với kết quả môn Anh là 9.4, em vô cùng 
hạnh phúc vì mình đã trở thành một ULIS-er. 

NƠI THỰC HIỆN MỘT ƯỚC MƠ 

“Thật ra trước khi đến với lựa chọn ULIS, em cũng đã 
suy nghĩ rất nhiều lựa chọn khác cho bản thân. Nhưng 
sau quá trình tự tìm hiểu một cách kỹ càng, em phát 
hiện ra Trường Đại học Ngoại ngữ chính là nơi mà em 
vẫn luôn tìm kiếm. ULIS sẽ cho em cơ hội được học 
thêm nhiều ngoại ngữ mới, học bổng du học, cơ hội 
được đi nước ngoài, thay đổi bản thân để trở nên năng 
động hơn… Có lẽ ai cũng từng có một ước mơ hơi 
điên rồ một tí là được đi du lịch vòng quanh thế giới, 
và đó cũng là ước mơ của em, một ước mơ không thể 
thực hiện được nếu thiếu đi khả năng ngoại ngữ tốt. 
Vì thế khi điền nguyện vọng đại học, em không chần 
chừ đăng ký đúng ba nguyện vọng, mà ba nguyện 
vọng đó đều là ULIS” Hồng Ngọc cười khi nói đến lựa 
chọn vào ngành Ngôn ngữ Anh của ULIS.

Sau hơn một tháng học tập ở ULIS, Ngọc một lần nữa 
khẳng định mình đã không lựa chọn sai lầm. Dẫu 
cho chương trình học khá nặng so với phổ thông, 
kiến thức mới không ít, gặp nhiều khó khăn trong 
học môn tiếng, nhưng em chưa từng hối hận vì lựa 
chọn của mình. Thầy cô và anh chị rất cởi mở, luôn 
giúp đỡ hết lòng khi em cần. Đặc biệt, các cô giáo 

lớp tiếng luôn rất tâm lý, dành thời gian tâm sự, lắng 
nghe những khó khăn, động viên cô học trò nhỏ và 
các bạn. Học tập tại ULIS gợi mở cho Ngọc những kiến 
thức vô cùng mới mẻ, phát hiện ra nhiều yếu điểm 
cần chỉnh sửa. Em nghĩ mình sẽ phải nỗ lực rất nhiều 
mới có thể theo kịp các bạn. Dù nhiều khi nó khiến 
em khá nản lòng, Ngọc vẫn tin rằng người có thể vượt 
qua khả năng của bản thân chính là người phi thường 
và “Cuộc sống chính là không ngừng mơ ước, không 
ngừng vươn lên để khẳng định giá trị của bản thân. 
Một viên kim cương chỉ có thể được trân trọng nâng 
niu khi nó đã phải chịu một áp suất vô cùng cao”.

Chia sẻ về kế hoạch tương lai, Hồng Ngọc cho biết 
em sẽ tiếp tục cố gắng để cải thiện kỹ năng nghe, 
nói, đọc, viết tiếng Anh của mình và góp sức mình 
cho câu lạc bộ Dancesport. Ngọc gia nhập CLB này 
bởi em nghĩ muốn trở thành công dân toàn diện thì 
các kỹ năng mềm là vô cùng cần thiết. Em cũng mong 
muốn tham gia các hoạt động tình nguyện của trường 
để giúp đỡ mọi người, tích lũy thêm kinh nghiệm cho 
bản thân. 

“Mục tiêu trước mắt mà em đang nỗ lực phấn đấu 
là trở thành sinh viên 5 tốt, đạo đức, học tập, thể lực, 
tình nguyện, hội nhập. Bên cạnh đó, em cũng mong 
có thể thăm quan cảnh đẹp của Hà Nội cũng như 
các tỉnh thành lân cận như Hà Giang, Hòa Bình, Hải 
Phòng…”, Hồng Ngọc cười nói.

Hồng Ngọc tặng hoa cho Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh trong lễ khai giảng
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