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“Nữ sinh Cuốn hút” thuộc về Sinh viên Duy Tân 

 

“Nguyên Tâm là cô gái hiền lành, vui tính, dễ gần, sống chân thật và ham muốn học hỏi.” Dù đã biết đến em qua 

đôi dòng giới thiệu ngắn gọn và những tấm hình dự thi “Nữ sinh trong mơ” do Báo Giáo dục tổ chức trên trang 

giaoduc.net, tôi vẫn không khỏi bất ngờ trước một Nguyên Tâm ngoài đời rất đỗi giản dị và tươi trẻ. Em không quá 

xinh đẹp nhưng có nụ cười “cuốn hút” làm say lòng người bởi nét lún đồng tiền duyên dáng ở tuổi 20 tròn trịa. Với 

chút duyên thầm con gái và giọng nói dịu nhẹ, em cởi mở chia sẻ những cảm nhận từ giải thưởng “Nữ sinh Cuốn 

hút” - giải có trị giá ngang bằng với danh hiệu “Nữ sinh trong mơ” trong cuộc thi cùng tên thu hút sự tham gia của 

hàng nghìn nữ sinh trên toàn quốc với 2.271 gương mặt được đăng ảnh. 

  

  

Bước vào cuộc thi muộn hơn so với các thí sinh khác nhưng Phan Lê Vũ Nguyên Tâm lại là một trong số rất ít 

những nữ sinh đạt đến đỉnh cao của cuộc thi. Hành trình “Nữ sinh trong mơ” bắt đầu nhận ảnh dự thi từ 20/3 đến 

20/6/2012 nhưng đến 19/5/2012, Nguyên Tâm mới tham gia.  

Như còn vẹn nguyên những cảm xúc của ngày nhận được kết quả từ Ban Tổ chức, Nguyên Tâm không giấu được 

niềm vui khi nói về giải thưởng: “Khi vừa nhận được kết quả, em đã khóc vì vui mừng. Hàng ngày, hàng giờ vào 

trang để dõi theo những bức hình của mình nhưng em không ngờ rằng kết quả lại tuyệt vời đến vậy. Lúc đó, thực sự 

em không còn biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn.”  - Lời cảm ơn trân trọng nhất gửi đến Ban Tổ chức chương trình, 

lời cảm ơn thân thương nhất gửi đến những người thân và bè bạn, bởi lẽ chính họ đã tạo nên cơ hội và động lực, là 

niềm khích lệ giúp Nguyên Tâm đạt được thành quả đáng ngưỡng mộ ấy.      
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Những bức hình dự thi của cô nữ sinh Duy Tân phần lớn được thực hiện ở ngoại cảnh, luôn toát lên vẻ đẹp hiền lành 

và mang một sắc thái tự nhiên, gần gũi với đời thực. Bật mí bí quyết khi “lên hình”, Nguyên Tâm cho biết: “Em 

thích đi du lịch, dã ngoại cùng với người thân và bạn bè, vì vậy những bức hình của em phần lớn là cách để lưu lại 

kỉ niệm, lưu lại khoảnh khắc được thỏa sức khám phá và tận hưởng vẻ đẹp của quê hương mình. Thú vị nhất là lúc 

chụp hình, em không nghĩ là mình chụp để tham dự một cuộc thi nào nên tâm lý rất thoải mái tự nhiên. Sau này, em 

biết tới cuộc thi qua một lần bầu chọn cho bạn mình, lúc đó dù rất thích nhưng vẫn chưa có ý định gửi ảnh tham 

gia. Phải nói rằng em đến với „Nữ sinh trong mơ‟ cũng là nhờ bạn em đăng ký giúp. (Cười!) 

Hé lộ góc riêng tư liên quan tới những bức hình của mình, Nguyên Tâm chia sẻ: “Nhiếp ảnh gia là những người anh 

mà em thân thiết từ rất lâu. Nhờ thế, em có được niềm vui và nguồn cảm hứng đặc biệt để có được những bức hình 

sinh động.”  Để rồi, qua những bức hình đượm nồng hơi thở cuộc sống,“Nữ sinh cuốn hút” gửi gắm những suy nghĩ 

của tuổi xuân sắc nhất. Em tâm sự: “Dù trong ảnh hay ngoài đời, điều quan trọng nhất là bạn luôn thể hiện được 

chính bản thân với cá tính và cái tôi hồn nhiên trong sáng của tuổi đến trường. Theo Nguyên Tâm, bên cạnh vốn 

văn hóa và kiến thức từng ngày trau dồi, đó cũng là vẻ đẹp đáng yêu nhất mà mỗi nữ sinh cần giữ riêng cho 

mình.”    
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Trở về với sinh hoạt đời thường, cô sinh viên Đại học Duy Tân giữ lại cho mình niềm vui từ danh hiệu “Nữ sinh 

cuốn hút” với đôi chút lo lắng và ít nhiều “cảm thấy áp lực vì từ nay mình sẽ học tập và sinh hoạt  ra sao để giữ 

được hình ảnh đã có sau cuộc thi”. Tuy nhiên, ngay sau câu nói ấy vẫn là một nụ cười duyên đầy tự tin. Nguyên 

Tâm cho biết: “Nếu nhận được những lời mời ghi hình sự kiện hay làm hình ảnh đại diện, em sẽ cân nhắc để tham 

gia mà không ảnh hưởng đến việc học. Mỗi lĩnh vực hoạt động sẽ có những cái hay đáng để học hỏi và công việc 

nào cũng cần có niềm đam mê. Có lẽ giải thưởng lần này đã phần nào giúp em đến gần hơn với đam mê của mình.”  

Những ngày này, Nguyên Tâm đang háo hức chờ đợi lễ trao giải cuộc thi “Nữ sinh trong mơ” sẽ diễn ra tại Hà Nội 

vào 23/7/2012. Với mong ước được nối dài hành trình thiện nguyện, Nguyên Tâm tâm sự: “Tại Đại học Duy Tân, 

em đã học được rất nhiều điều tốt đẹp, đã tham gia được nhiều hoạt động có ích cho xã hội. Tới đây, em dự định sẽ 

dùng phần thưởng 20 triệu đồng để làm công tác từ thiện, đến các địa điểm quen thuộc của sinh viên Duy Tân như 

Chùa Quang Châu hay Làng Hy Vọng. Mong rằng mùa hè năm nay sẽ là một kỳ nghỉ đầy ý nghĩa.” 

(Truyền Thông) 

 


