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Mùa xuân đến mang theo những sắc màu rực 
rỡ của hoa lá, cỏ cây, của trời đất, của con người, tất 
cả hòa quyện, kết nối vào nhau tạo nên vẻ đẹp lộng 
lẫy như chiếc cầu vồng bảy màu. Nếu ví UEL là chiếc 
cầu vồng mùa xuân ấy thì mỗi giá trị mà UEL đang tạo 
dựng chính là mỗi sắc màu của chiếc cầu vồng. Mỗi 
sắc màu mang một ý nghĩa riêng ghép thành bức tranh 
mùa xuân đặc sắc không lẫn vào đâu được của UEL 
gửi gắm đến bạn đọc trong cuốn bản tin này.

Nhìn lại chặng đường 2017, Đảng bộ cùng toàn 
thể cán bộ, viên chức Trường Đại học Kinh tế - Luật đã 
đoàn kết cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. 
Trường có thêm uy tín với xã hội khi đạt chuẩn kiểm 
định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
Đoàn thanh niên Trường vinh dự nhận Huân chương 
lao động hạng Ba. Đặc biệt, khối nhà học tập KTL.B1 
khánh thành và đưa vào sử dụng mang đến niềm vui 
cùng động lực rất lớn cho tập thể thầy trò nhà trường. 

Trước thềm Xuân Mậu Tuất, Ban biên tập xin gửi 
đến mọi nhà lời chúc mừng năm mới: sức khỏe, an 
khang và hạnh phúc. Chúc cho Trường Đại học Kinh 
tế - Luật một năm mới thành công và ngày càng nâng 
tầm chất lượng!

Ban biên tập

ầu vồng mùa Xuân
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KINH TẾ VIỆT NAM 2017
NHỮNG DẤU ẤN QUAN TRỌNG PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình

ThS Nguyễn Văn Nên (tổng hợp)

Năm 2017 được coi là năm thành công của kinh 
tế Việt Nam với nhiều thành tựu lớn cả về tăng trưởng 
GDP, xuất khẩu và thu hút đầu tư. Những nét đặt biệt 
trong bức tranh kinh tế Việt Nam 2017 có thể kể đến:

1. Tăng trưởng kinh tế năm 2017 ở mức cao và 
kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định

Chính phủ đã hoàn thành và vượt 13 chỉ tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội do Quốc hội đề ra, tốc độ 
tăng trưởng GDP đạt 6,81% vượt mục tiêu đề ra là 
6,7% và cao hơn mức tăng trưởng của các năm giai 
đoạn 2011 - 2016. Đóng góp chủ yếu vào mức tăng 
6,81% là khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản phục 
hồi tăng 2,9%, góp 0,44 điểm phần trăm vào mức tăng 
chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8%, góp 
2,77 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ 7,44% góp 2,87 
điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung của nền 
kinh tế. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, CPI tăng 3,53% 
so với cuối năm 2016, tỷ giá ổn định, dự trữ ngoại hối 
tăng cao kỷ lục 51,5 tỷ USD. 

Kết quả tăng trưởng kinh tế năm 2017 cho thấy 
Việt Nam vẫn tiếp tục thuộc nhóm có tốc độ tăng GDP 
cao hàng đầu khu vực và gấp đôi mức tăng trưởng 
chung toàn thế giới. Động lực tăng trưởng chung của 
nền kinh tế được hội tụ và lan tỏa từ đà tăng trưởng 

tốt của công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ, sự 
hồi phục mạnh mẽ của ngành nông nghiệp nhờ tăng 
ứng dụng công nghệ cao và nhiều kết quả nghiên cứu 
khoa học, giống mới, quy trình công nghệ, tiến bộ kỹ 
thuật mới được chuyển giao, góp phần giảm chi phí 
đầu tư, tăng lợi nhuận và cải thiện hiệu quả kinh tế 
trong sản xuất nông nghiệp.

 2. Xuất khẩu tăng mạnh và sự ấn tượng của 
ngành nông nghiệp

Kim ngạch xuất khẩu đạt 213,77 tỷ USD tăng 
21,1% so với năm trước, là mức tăng cao nhất trong 
05 năm qua. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 211,1 tỷ 
USD. Cả năm xuất siêu 2,67 tỷ USD. Có tới 28 nhóm 
hàng hoá xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó, 05 nhóm 
hàng hoá xuất khẩu trên 10 tỷ USD. Đặc biệt xuất 
khẩu rau quả tăng kỷ lục đạt 3,5 tỷ USD, góp phần 
đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 
36,37 tỷ USD, tăng 13% so với năm 2016. Hàng hóa 
của Việt Nam đã có mặt tại gần 200 quốc gia và vùng 
lãnh thổ. Bên cạnh tập trung vào một số thị trường 
giàu tiềm năng, sức mua cao như Hoa Kỳ, EU, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và ASEAN, bước đầu 
xuất khẩu thành công vào một số quốc gia mới ở các 
khu vực châu Phi, châu Mỹ La tinh… 
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3. Thị trường vốn và đầu tư phát triển vượt bậc
Năm 2017, chứng khoán tăng cao nhất trong 

các thị trường ở châu Á. Chỉ số VN-Index tăng 43% 
so với cuối năm 2016 – mức cao nhất gần 10 năm 
trở lại đây; mức vốn hóa thị trường đạt gần 3.360 
ngàn tỷ đồng, tăng 73% so với cuối năm 2016, tương 
đương 74.6% GDP; thanh khoản cải thiện mạnh, quy 
mô giao dịch bình quân đạt gần 4,981 tỷ đồng/phiên, 
tăng 63% so với bình quân năm 2016.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh 
đạt gần 36 tỷ USD trong đó giải ngân kỷ lục 17,5 tỷ 
USD, cao nhất 10 năm qua. Lòng tin của nhà đầu tư 
trong và ngoài nước tiếp tục được phục hồi và củng 
cố. Cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, tạo 
xung lực mới cho khu vực tư nhân trở thành động lực 
chính của năm 2017.

4. Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng
Cuối năm 2017, Việt Nam tổ chức thành công 

năm APEC Việt Nam 2017. Với tuyên bố chung cấp 
cao khẳng định khu vực châu Á - Thái Bình Dương 
tiếp tục đẩy mạnh tự do hóa thương mại đầu tư, tiếp 
tục là động lực tăng trưởng bền vững, bao trùm, ủng 
hộ tiến trình toàn cầu hóa. Sự tham dự đông đủ của 
các nhà lãnh đạo kinh tế APEC tại Tuần lễ Cấp cao, 
trong đó có lãnh đạo các nền kinh tế lớn nhất thế giới  
là một thành công quan trọng, thể hiện sự quan tâm, 
coi trọng của khu vực và thế giới đối với Việt Nam và 
APEC. Lãnh đạo các nền kinh tế APEC đều đánh giá 
cao chủ nhà Việt Nam đã thể hiện tốt vai trò dẫn dắt, 
tạo động lực mới cho một tương lai chung là hòa bình, 
ổn định và thịnh vượng của châu Á - Thái Bình Dương, 
đồng thời khẳng định vai trò của APEC trong quản trị 
kinh tế toàn cầu.

Hội nhập quốc tế sâu rộng đã tạo khí thế mới, 
động  lực  mới   cho  từng  ngành,  từng địa phương, 
doanh nghiệp và cả nước trong tiến trình phát triển, 
mở ra thời kỳ phát triển mới đầy xung lực của đất nước.

5. Tinh thần khởi nghiệp quốc gia tăng cao
Năm 2017 phong trào khởi nghiệp diễn ra hết 

sức sôi nổi và mạnh mẽ. Tính cả năm đã có 126.859 
doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn 

đăng ký gần 1,3 triệu tỷ đồng. Hoạt động khởi nghiệp, 
đổi mới, sáng tạo đang được các nhà quản lý, chuyên 
gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân hưởng 
ứng mạnh mẽ cùng với việc tận dụng cơ hội của cách 
mạng 4.0. Chỉ số đổi mới sáng tạo tăng 10 bậc, xếp 
hạng thứ 47 trên thế giới. 

Bên cạnh những kết quả nổi bật trên, kinh tế 
Việt Nam năm 2017 vẫn còn tồn tại một số yếu kém, 
thể hiện: tăng trưởng vẫn chủ yếu dựa vào tài nguyên 
và lao động giản đơn, năng suất lao động Việt Nam 
thấp hơn các nước trong khu vực, cơ cấu nội ngành 
các ngành kinh tế còn chưa hợp lý, nền kinh tế còn 
phụ thuộc lớn vào nguyên vật liệu của nước ngoài, nợ 
xấu nền kinh tế vẫn khá cao, năng lực cạnh tranh nền 
kinh tế còn thấp, môi trường kinh doanh vẫn còn bất 
cập…. Trong thời gian tới, Việt Nam cần tiếp tục mục 
tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh tái cơ cấu nền 
kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao 
năng suất lao động, cải thiện môi trường kinh doanh 
và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế./.

Nguồn tham khảo:

1.http://cafef.vn/tang-truong-nam-2017-vua-khop-ke-
hoach-muc-tieu-gdp-2018-dat-65-67-20171023105246004.chn

2.http://cafef.vn/kinh-te-viet-nam-nam-2017-co-hoi-cat-
canh-20170124090146485.chn

3 . h t t p s : / / w w w . g s o . g o v . v n / d e f a u l t . a s p x -
?tabid=621&ItemID=18639

4.https://baomoi.com/du-bao-tong-kim-ngach-xuat-
khau-nam-2017-co-the-dat-200-ty-usd/c/23151274.epi

5.http://danviet.vn/tin-tuc/12-van-de-kinh-te-noi-bat-
2017-duoc-cac-chuyen-gia-lua-chon-la-gi-829455.html

6.https://news.zing.vn/toan-canh-buc-tranh-kinh-te-viet-
nam-nam-2017-post799094.html

7.https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/tang-
truong-kinh-te-nam-2017-vuot-6-8-3690751.html
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NHỮNG CƠ HỘI CHO KINH TẾ 
VIỆT NAM SAU APEC 2017

TS Mai Thị Cẩm Tú
Khoa Kinh tế Đối ngoại

Lãnh đạo các quốc gia tham dự APEC cùng chụp hình tại Hội nghị (Nguồn: Internet)

Sau 18 năm là thành viên của APEC, Việt Nam 
đã đăng cai và tổ chức thành công Hội nghị APEC 
vào năm 2006 và năm 2017. APEC 2017 khép lại 
với những kết quả quan trọng, làm tiền đề cho thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và sự thịnh vượng, 
thắt chặt các mối quan hệ hợp tác đa phương và song 
phương cho tất cả các thành viên APEC trong thời 
gian tới. APEC 2017 đã mở ra cho Việt Nam những cơ 
hội lớn phát triển kinh tế trong bối cảnh mới.

Sơ lược về APEC 2017
APEC là viết tắt của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế 

châu Á – Thái Bình Dương (The Asia – Pacific Eco-
nomic Cooperation Forum). APEC được thành lập vào 
tháng 11 năm 1989 với 12 thành viên. Hiện nay diễn 
đàn này đã lên đến 21 thành viên: Úc, Brunei, Can-
ada, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New 
Zealand, Philippines, Singapore, Thái Lan, Mỹ, Trung 
Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Mexico, Papua New 
Guinea, Chile, Việt Nam, Nga, Peru. Trong đó, có 09 
thành viên của nhóm G20, chiếm khoảng 39% dân số 
(khoảng 2,85 tỷ người), 46% diện tích lãnh thổ, gồm 
59% GDP (44,1 nghìn tỷ USD), 49% thương mại toàn 
cầu. Từ một Diễn đàn đa phương khu vực mở, hợp 
tác trong APEC đang ngày càng đi vào chiều sâu, thiết 
thực và hiệu quả hơn.

APEC được thành lập nhằm thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế và sự thịnh vượng trong khu vực, đồng 
thời, thắt chặt các mối quan hệ trong cộng đồng Châu 

Á – Thái Bình Dương. Các biện pháp được thực hiện 
là cắt giảm thuế và các rào cản thương mại, thúc đẩy 
xuất khẩu và xây dựng các nền kinh tế hiệu quả. Mục 
tiêu dài hạn của APEC được nêu rõ trong Tuyên bố 
Bogor 1994 của các nhà lãnh đạo “Thương mại và đầu 
tư tự do và thông thoáng trong khu vực Châu Á – Thái 
Bình Dương vào năm 2010 đối với thành viên APEC 
phát triển và năm 2020 đối với thành viên APEC đang 
phát triển”. 

Những kết quả quan trọng nhất của APEC 2017 
như sau: (i) thông qua Kế hoạch hành động APEC về 
thúc đẩy phát triên bao trùm về kinh tế, tài chính và 
xã hội; (ii) thông qua Khuôn khổ về Phát triển nguồn 
nhân lực trong kỷ nguyên số; (iii) thảo luận về phát 
triển các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, xanh, 
bền vững và sáng tạo; phát triển nông nghiệp bền 
vững; tăng cường an ninh lương thực - nước - năng 
lượng, phát triển nông thôn và đô thị; cải cách cơ cấu; 
nâng cao năng lực; giảm thiểu rủi ro thiên tai; tăng 
quyền năng kinh tế cho phụ nữ; phát triển du lịch bền 
vững; (iv) tái khẳng định cam kết hoàn tất thực hiện 
các mục tiêu Bogor về tự do hóa thương mại và đầu 
tư; thúc đẩy thuận lợi hóa đầu tư, kinh doanh và dịch 
vụ; tăng cường hợp tác kinh tế - kỹ thuật; tiếp tục nỗ 
lực hướng tới hình thành Khu vực Thương mại tự do 
châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP); (v) ủng hộ thành 
lập Nhóm Tầm nhìn APEC nhằm hỗ trợ các quan chức 
cấp cao trong việc xác định hướng đi và tương lai của 
Diễn đàn sau năm 2020.
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Những cơ hội phát triển kinh tế Việt Nam sau 
APEC 2017

1. Cơ hội thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư 
trực tiếp nước ngoài giữa Việt Nam và tất cả thành viên 
APEC mạnh mẽ hơn 

APEC 2017 vẫn tiếp tục kiên định theo đuổi 
mục tiêu ban đầu đặt ra là thương mại và đầu tư tự 
do, thông thoáng trong khu vực Châu Á – Thái Bình 
Dương, hàng hóa và dịch vụ tự do hóa dịch chuyển 
trong khu vực APEC, khuyến khích các hoạt động 
kinh doanh, đầu tư lớn hơn ở khu vực, hướng tới hình 
thành Khu vực Thương mại tự do châu Á - Thái Bình 
Dương (FTAAP). Hàng rào mức thuế quan trong APEC 
đã giảm đáng kể, từ khoảng 20% các mặt hàng còn 
khoảng 4-5% giữa các nền kinh tế. 

APEC 2017 đã tập trung giải quyết nhiều vấn 
đề liên quan đến lộ trình giảm mức thuế quan và giảm 
thiểu các rào cản phi thuế quan trong khu vực. Thêm 
vào đó, các nền kinh tế APEC đóng vai trò rất quan 
trọng đối với thương mại Việt Nam (chiếm khoảng 
70% kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam). Đây 
là cơ hội lớn để Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực 
cạnh tranh xuất khẩu, tận dụng hàng rào thuế quan, 
phi thuế quan và các quy định thông thoáng thương 
mại tự do trong khu vực APEC để tăng trưởng xuất 
khẩu các sản phẩm có lợi thế sang các nền kinh tế  
thành viên APEC mạnh mẽ hơn nữa. 

Thông qua APEC 2017, Việt Nam đã quảng bá 
tiềm năng, cơ hội mới về phát triển, kinh tế, thương 
mại, đầu tư, dịch vụ, kết nối, du lịch. Tại APEC 2017, 
Việt Nam đã ký tổng cộng 121 thỏa thuận hợp tác, 
hợp đồng với các đối tác có tổng trị giá gần 20 tỷ USD. 
Đây cũng là cơ hội để phát triển xuất khẩu và thu hút 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới.

APEC 2017 còn là cơ hội để Việt Nam tiếp cận 
nguồn vốn quốc tế dễ dàng hơn khi thu hút sự tham 
gia của các tổ chức quốc tế lớn như Quỹ Tiền tệ Quốc 
tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Hợp tác 
và Phát triển Kinh tế (OECD) và Ngân hàng Phát triển 
châu Á (ADB). 

2. Cơ hội nâng cao năng lực quản lý kinh doanh, 
mở rộng quan hệ thương mại, tiếp cận khoa học công 
nghệ và trình độ quản lý tiên tiến trên thế giới, tham gia 
sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp một 
cách bền vững 

Hiện nay, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa 
chiếm khoảng 79% số lượng doanh nghiệp ở Châu Á – 
Thái Bình Dương. Các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và 
vừa (DNSN, NVV) đóng vai trò rất quan trọng đối với 
GDP ở châu Á – Thái Bình Dương. APEC 2017 là cơ 
hội để các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh 

nghiệm lẫn nhau, cũng như là cơ hội để các doanh 
nghiệp gặp gỡ các nhà lãnh đạo của các nền kinh tế 
lớn trên thế giới. 

APEC 2017 đã thu hút khoảng 2.000 doanh 
nghiệp, trong đó có khoảng 1.300 doanh nghiệp quốc 
tế tham dự. Các DNSN, NVV Việt Nam có thể tận 
dụng Hành động Boracay hỗ trợ DNSN, NVV tham 
gia thị trường toàn cầu; chương trình Thẻ đi lại doanh 
nhân APEC (thẻ có giá trị thay thị thực nhập cảnh và 
có giá trị nhập cảnh nhiều lần trong 05 năm); nhóm 
Công tác Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEWG) hướng 
tới mục tiêu Bogor thông qua thúc đẩy tăng trưởng 
và phát triển các doanh nghiệp xuất khẩu. APEC đã 
và sẽ hỗ trợ DNSN, NVV trong việc: (i) xây dựng năng 
lực quản lý, doanh nhân và đổi mới; (ii) tài chính; (iii) 
môi trường kinh doanh tiếp cận thị trường và quốc tế 
hóa. Hiện nay, Việt Nam và Hàn Quốc đang phối hợp 
với một số thành viên APEC triển khai sáng kiến “Thúc 
đẩy các SMEs tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ 
toàn cầu”,… để mở rộng quan hệ thương mại và đầu 
tư của mình.

APEC còn  có  một  số chương trình đào tạo 
doanh nghiệp trong các lĩnh vực đặc thù như quy định 
an toàn về các mặt hàng xuất khẩu nhạy cảm về nhiệt 
độ (nông sản, dược phẩm…), giới thiệu công nghệ dịch 
vụ hậu cần mới để giám sát và đảm bảo tình trạng 
nguyên vẹn của hàng hóa, an ninh tài chính của chuỗi 
cung ứng… Cơ hội để các DNSN, NVV Việt Nam nâng 
cao trình độ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm 
và tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, năng lực 
quản lý,…

Cơ hội tiếp cận những sáng kiến liên quan tới 
công nghệ trong APEC (ví dụ như Triển lãm APEC 
Technomart, các nghiên cứu thực tiễn tốt trong quản 
lý phát triển công nghệ, kết nối doanh nghiệp xuyên 
biên giới,…) đã hỗ trợ cho việc chuyển giao công nghệ 
từ những nền kinh tế phát triển sang những nước 
đang phát triển. Cơ hội tiếp cận cơ sở dữ liệu và thông 
tin trực tuyến sẽ tạo thuận lợi từ kinh doanh đến hợp 
tác kinh doanh và thông tin thị trường; tăng thêm các 
dịch vụ  phát  triển  kinh doanh; Cách  mạng  công  
nghiệp 4.0 cũng giúp các doanh nghiệp tham gia vào 
thị trường toàn cầu để mua, bán hàng hóa, dịch vụ.

APEC có các sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp 
thông qua khảo sát nhu cầu trợ cấp xuất nhập khẩu 
của các tổ chức cấp tín dụng xuất khẩu (ECAs), hay 
nguồn ngân sách tài trợ các dự án hỗ trợ doanh nghiệp 
của từng nước thành viên. APEC còn có các nhóm làm 
việc về xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp tham 
gia nhiều hội chợ và triển lãm thương mại trong khu 
vực, đồng thời đưa ra các khuyến nghị tạo điều kiện 
cho các doanh nghiệp phát triển bền vững./. 
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UEL
PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện

Một trong những mục tiêu được xác định trong 
kế hoạch chiến lược của Trường Đại học Kinh tế - Luật 
là xây dựng thành một trường định hướng nghiên cứu. 
Đây cũng là mục tiêu của cả hệ thống Đại học Quốc gia 
TP.HCM mà Trường Đại học Kinh tế - Luật là thành viên, 
đồng thời, cũng là lý tưởng theo đuổi bởi hầu hết các 
trường được cho là thuộc lớp tinh hoa của nền giáo dục 
đại học. 

Đại học nghiên cứu được hiểu là nơi vừa thực 
hiện hoạt động nghiên cứu khoa học vừa đào tạo các 
nhà nghiên cứu. Có thể từ đó nhận ra ngay yêu cầu cơ 
bản để một đại học nghiên cứu được xây dựng là phải 
có những nhà giáo là nhà khoa học lớn đồng thời là 
nhà sư phạm giỏi. Nhà khoa học lớn, nhà giáo có thiên 
hướng nghiên cứu khoa học rõ ràng; thiên hướng đó 
được thể hiện thành chuỗi các hoạt động nghiên cứu 

có mục tiêu cụ thể và nhất quán trong suốt quá trình 
dấn thân vào con đường khoa học và kết quả nghiên 
cứu được cô đọng thành các sản phẩm đặc trưng (học 
thuyết, quan điểm, luận điểm, giả thuyết,…). Nhà sư 
phạm, nhà giáo có khả năng chuyển giao tri thức cho 
người học, đồng thời dẫn dắt, uốn nắn tư duy cũng 
như tính cách con người, nhằm tạo ra một nhóm các 
nhà khoa học thuộc cùng một trường phái, bảo vệ 
cùng một quan điểm, học thuyết,... 

Kinh nghiệm cho thấy để đạt được mục tiêu xây 
dựng đại học nghiên cứu được nhận dạng theo tiêu 
chí trên đây, thì trường phải thành lập các trung tâm 
nghiên cứu chuyên sâu và trao cho các trung tâm này 
quy chế đặc biệt trong đào tạo và nghiên cứu khoa 
học.  

Trường ĐH Kinh tế - Luật thành lập Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ tháng 12.2016

HƯỚNG ĐẾN ĐẠI HỌC 
NGHIÊN CỨU NHƯ THẾ NÀO?
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Là môi trường tương tác khoa học giữa nhà khoa học 
đầu ngành với người học, trung tâm có thể xác định mục tiêu 
nghiên cứu thật đặc thù và được gọi tên tương thích với mục 
tiêu đó. Trong điều kiện Trường Đại học Kinh tế - Luật là cơ 
sở đào tạo và nghiên cứu có thiên hướng chuyên về kinh 
tế, luật và quản lý, thì các trung tâm cũng được xây dựng 
nhằm khai thác năng lực nghiên cứu và đào tạo trong các 
lĩnh vực tương ứng. Có thể thành lập, chẳng hạn, trung tâm 
nghiên cứu tài chính, trung tâm nghiên cứu luật dân sự, trung 
tâm nghiên cứu chính sách công, trung tâm nghiên cứu luật 
thương mại quốc tế,… 

Được xác định trước hết là nơi hoạt động nghiên cứu 
của nhà giáo đồng thời là nhà khoa học đầu ngành, trung tâm 
nghiên cứu là cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng và thực 
hiện các dự án, chương trình nghiên cứu khoa học theo các 
đề tài hình thành từ sáng kiến của nhà giáo - nhà khoa học.     

Cũng được xác định là nơi chuyển giao tri thức và nơi 
đào tạo con người nhằm xây dựng trường phái, trung tâm 
cũng đảm nhận việc đào tạo tiến sĩ. Cụ thể, trung tâm tổ 
chức việc truyền thông để quảng bá rộng rãi về thiên hướng 
nghiên cứu khoa học, thể hiện thành các dự án nghiên cứu 
khoa học và kêu gọi đối tác nghiên cứu, bao gồm đối tác 
dưới hình thức đăng ký nghiên cứu sinh tiến sĩ. Các ứng viên 
nghiên cứu sinh phải có đề tài nghiên cứu được xem là một 
phần hoặc một phân nhánh của dự án nghiên cứu do nhà 
khoa học làm chủ nhiệm. Việc lựa chọn ứng viên được thực 
hiện dựa theo tiêu chí số một là sự tương thích giữa đề tài 
luận án của ứng viên và chủ đề chung của dự án nghiên cứu. 
Với cách tuyển nghiên cứu sinh như thế, nhà khoa học có 
điều kiện xây dựng đội ngũ cộng sự có chất lượng và có tâm 
huyết  cho phép thực hiện thành công dự án nghiên cứu.  

Đào tạo tiến sĩ trong khuôn khổ thực hiện dự án nghiên 
cứu tất yếu dẫn đến sự hình thành và phát triển nhóm nghiên 
cứu mạnh. Sức mạnh của nhóm nghiên cứu được thể hiện 
thành sự tăng trưởng theo chiều rộng với sự gia tăng theo 
thời gian về số lượng từ sự gia nhập vào nhóm của các nghiên 
cứu sinh trẻ; sức mạnh đó cũng được thể hiện thành sự phát 
triển theo thời gian với sự dẫn dắt của nhà khoa học đầu 
ngành và sự bảo đảm tính kế tục nhờ sự lớn mạnh, trưởng 
thành của các nhà khoa học trẻ.  

Việc thống nhất hoạt động nghiên cứu khoa học và 
đào tạo trong khuôn khổ trung tâm nghiên cứu còn tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm các nguồn kinh phí cần thiết 
cho việc triển khai các dự án nghiên cứu kết hợp đào tạo. 
Các nhà đầu tư, nhà tài trợ có thể nhận biết trung tâm như 
một địa chỉ đầu tư, tài trợ rõ ràng, đáng tin cậy nhờ tôn chỉ, 
mục tiêu hoạt động được công bố. Trung tâm càng đạt được 
nhiều kết quả tích cực trong nghiên cứu và đào tạo, thì sức 
thu hút đầu tư, tài trợ càng lớn. Nhờ đó, càng có điều kiện mở 
rộng, đào sâu phạm vi hoạt động của mình, để tự khẳng định 
như là công xưởng tạo tác khoa học./. 

Phòng mô phỏng thị trường tài chính thuộc 
Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính UEL 
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ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU
& KỶ NGUYÊN

ThS Lưu Minh Sang
Khoa Luật

Đặc trưng của cách mạng công nghiệp 4.0 là 
sự hợp nhất các loại công nghệ làm xóa nhòa ranh 
giới giữa lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số và sinh học. 
Biểu hiện điển hình là sự phát triển trí tuệ nhân 
tạo, Internet vạn vật (IoT), robot hóa, khoa học vật 
liệu, sinh học, công nghệ di động không dây liên 
ngành sâu rộng cho tự động hóa sản xuất chế tạo.

Mặc dù hình hài của Kỷ nguyên 4.0 chưa 
hình thành rõ rệt, nhưng những tiền đề của nó đã 
xuất hiện và đang phát triển mạnh mẽ. Với sự ra 
đời của các thế hệ robot, mạng xã hội, điện toán 
đám mây cũng như công nghệ Blockchain, chúng 
ta đang chứng kiến sự thay đổi từng ngày của thế 
giới. Vậy nên, những dự báo về Kỷ 
nguyên 4.0 là hoàn toàn có cơ sở 
và sẽ xảy ra như một điều tất 
yếu trong tiến trình phát triển 
của nhân loại.

Thế giới đang ở giai 
đoạn đầu của Kỷ nguyên 4.0, 
chưa ai dự báo được hết trọn 
vẹn những điều sẽ xảy ra trong 
tương lai. Chỉ biết, trong Kỷ nguyên 
4.0, xã hội loài người có những sự thay đổi mang 
tính bước ngoặt từ cách chúng ta sống, quan hệ 
và làm việc. Kỷ nguyên 4.0 còn được gọi là một 
cuộc cách mạng số. Khi đó, ranh giới giữa thực 
và ảo trong xã hội dần bị xóa mờ. Những quan hệ 
sản xuất, quan hệ xã hội mới hình thành kéo theo 
hàng loạt vấn đề, hệ lụy đặt ra buộc con người 
phải tìm phương thức giải quyết. 

Với sứ mệnh của mình, các trường đại học 
nghiên cứu và những trường đang định hướng đại 
học nghiên cứu đang đứng trước những thời cơ 
và thách thức vô cùng lớn. Bởi lẽ, đại học nghiên 
cứu và Kỷ nguyên 4.0 có mối liên hệ hết sức mật 
thiết. 

Kể từ khi ra đời, các trường đại 
học nghiên cứu đã được ủy thác cho 
hai sứ mệnh thiêng liêng: truyền tải 
tri thức nhân loại và kiến tạo tri 
thức, giá trị mới định hướng tương 
lai của thế giới.

Thực tiễn cho thấy, các trường đại 
học nghiên cứu là cầu nối của tri thức 
học thuật với tri thức của nhân loại. 
Theo nghiên cứu của một số nhà kinh 
tế học, có đến 80% các sáng chế, phát 
minh của thế giới được ươm mầm và 

tạo ra tại các trường đại học nghiên 
cứu hoặc các viện nghiên cứu thuộc các 

trường đại học, nơi làm việc của những nhà 
khoa học hàng đầu. Thêm vào đó, phần lớn những 
nhà khoa học thuộc các cơ quan nghiên cứu độc 
lập hoặc thuộc các doanh nghiệp, tập đoàn đều 
được đào tạo từ cái nôi của các trường đại học 
nghiên cứu. Cho nên, chúng ta hoàn toàn có thể 
khẳng định rằng: đại học nghiên cứu là một trong 
những thành tố khơi mào và thúc đẩy tiến trình 
của những cuộc cách mạng công nghiệp và sắp tới 
đây là cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Với sứ mệnh truyền tải tri thức, các trường đại học nghiên cứu lại trở thành chủ thể thúc đẩy quá 

 Với sứ mệnh của mình, các trường đại học nghiên cứu và những trường định hướng đại học
nghiên cứu đang đứng trước những thời cơ và thách thức vô cùng lớn trong bối cảnh
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (thường được gọi là Cách mạng 4.0, Kỷ nguyên 4.0) là một thuật ngữ 
được Việt hóa từ khái niệm “Industrie 4.0” trong một báo cáo của chính phủ Đức năm 2013. “Industrie 4.0” 
là một xu hướng mang tính tự động hóa, kết nối các hệ thống nhúng (embedded system) và đơn vị sản xuất 
thông minh để tạo ra sự hội tụ kỹ thuật số giữa công nghiệp, kinh doanh, chức năng và quy trình bên trong.
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trình thích nghi của con người 
trước những sự thay đổi của xã 
hội. Để từ đó, những tri thức này 
lại trở thành nền tảng cho những 
sự sáng tạo và kiến tạo tiếp theo.  

 Mặt khác, Kỷ nguyên 4.0 sẽ 
tạo nên những đột phá mang tính 
lịch sử về hình thái kinh tế sản 
xuất, về năng suất lao động và sự 
tiện nghi trong đời sống cá nhân. 
Đi kèm với đó là hàng loạt những 
hệ lụy do hệ quả từ những kết 
cấu xã hội bị phá vỡ. Khi nền tảng 
của xã hội thay đổi đặt ra những 
bài toán mới buộc phải có lời giải 
tương ứng để xã hội phát triển 
hài hòa và bền vững. Đây lại trở 
thành nhiệm vụ và thời cơ của các 
trường đại học nghiên cứu. Bên 
cạnh việc kiến tạo giá trị, đó là sứ 
mệnh phụng sự xã hội, giải quyết 
những bài toán mà xã hội đặt ra 
từ những nghiên cứu, phát minh. 

Điều này đòi hỏi các trường 
đại học nghiên cứu phải có tầm 
nhìn, năng lực thích nghi và khả 
năng kiến tạo giá trị trước yêu 
cầu của Kỷ nguyên 4.0. Muốn vậy, 
các trường đại học nghiên cứu 
phải quan tâm và phát triển hài 
hoà bốn nhân tố quan trọng có 
mối tương tác lẫn nhau, bao gồm: 
nguồn nhân lực,  năng  lực  nghiên 
cứu, năng lực đào tạo và quá trình 
tự thay đổi. Trong đó, nguồn nhân 
lực  là  tâm điểm; năng  lực nghiên 
cứu, năng lực đào tạo là tiềm lực; 
quá trình tự thay đổi là tầm nhìn. 
Yếu tố đặc biệt quan trọng đó là 
quá trình tự thay đổi. Yếu tố này 
phải được tiến hành trên nhiều 
bình diện khác nhau, như chủ 
động đổi mới tư duy quản trị đại 
học; dự báo nhu cầu và tiến trình 
phát triển của xã hội; linh hoạt 
trong triết lý đào tạo; đầu tư cơ 
sở hạ tầng phục vụ nghiên cứu và 
làm chủ công nghệ của thời đại./. 

[INFOGRAPHIC]
CÁC MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI UEL:
ĐIỂM NHẤN NĂM 2017

VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRONG NĂM 2018

Khái quát kết quả nghiên cứu khoa học (NCKH) 
của UEL năm học 2016 - 2017 

Về hoạt động thực hiện đề tài NCKH

Năm học 2016 - 2017, lần đầu tiên UEL triển 
khai thực hiện 01 đề tài cấp Nhà nước và 01 đề tài 
Nafosted (Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc 
gia). Bên cạnh đó, nghiệm thu thành công 06 đề tài 
cấp ĐHQG, trong đó có 01 đề tài cấp ĐHQG loại B 
và phối hợp triển khai 01 đề tài cấp quốc tế. Công tác 
phối hợp với các địa phương cũng được chú trọng và 
cụ thể hóa bằng việc triển khai 02 đề tài cấp tỉnh tại 
Quảng Ngãi và Tây Ninh.

Về công bố khoa học

Trong năm học 2016 - 2017, UEL đã có 12 bài 
đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế, trong đó có 02 
bài đăng tải trên các tạp chí ISI, 06 bài đăng trên tạp 

chí Scopus. Số lượng các bài báo trên các tạp chí trong 
nước tăng lên 136 bài, đều là những tạp chí được tính 
điểm theo danh sách công bố của Hội đồng chức danh 
giáo sư Nhà nước. Ngoài ra, UEL cũng có 146 bài đăng 
trên kỷ yếu Hội thảo trong nước, quốc tế, với nhiều 
bài trong các Hội thảo uy tín. UEL có 26 sách xuất bản 
mới và tái bản.

Hoạt động tổ chức Hội thảo và thu hút nhà khoa 
học nghiên cứu tại UEL

UEL đã phối hợp tổ chức 05 hội thảo trong 
nước, 04 hội thảo quốc tế, thu hút được hơn 180 các 
nhà khoa học Việt kiều, quốc tế tới làm việc và nghiên 
cứu tại Trường với nhiều hình thức khác nhau. Đồng 
thời, UEL cũng đã cử hơn 48 lượt cán bộ khoa học đi 
tham dự các Hội thảo khoa học, hoạt động học thuật 
nhằm mở rộng mạng lưới và nâng cao uy tín khoa học 
của Trường ở phạm vi trong nước và quốc tế.

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI UEL:
ĐIỂM NHẤN NĂM 2017

VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRONG NĂM 2018
PGS.TS Trịnh Quốc Trung

ThS Nguyễn Anh Tuấn
Phòng Quản lý khoa học
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Hoạt động NCKH dành cho người học

Hoạt động nghiên cứu khoa học dành cho người 
học luôn được lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế - Luật 
quan tâm. Trong năm học 2016-2017, UEL đã có 72 đề 
tài hoàn thành ở cấp Khoa. Sau đó, 40 đề tài đã được 
lựa chọn để bảo vệ ở Hội đồng cấp Trường và  trao giải 
thưởng cho 20 công trình ở 05 lĩnh vực : (1) Kinh tế; (2) 
Tài chính – Kế toán; (3) Quản trị kinh doanh; (4) Pháp 
lý; (5) Tin học quản lý. Hoạt động NCKH cũng đã thu 
hút được gần 800 sinh viên tham gia, trong đó có 287 
sinh viên hoàn thành được nghiên cứu của mình, 52 
cán bộ, giảng viên tham gia hướng dẫn sinh viên thực 
hiện đề tài nghiên cứu.

Giải thưởng khoa học công nghệ

Trong năm vừa qua, UEL đã cử 05 đề tài đạt giải 
nhất của 05 lĩnh vực tham gia giải thưởng “Sinh viên 
nghiên cứu khoa học” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ 
chức, UEL đã có 02 đề tài đạt giải Ba. Bên cạnh đó, 
nhà trường có 20 đề tài sinh viên tham dự giải thưởng 
Sinh viên Nghiên cứu khoa học Euréka 2017 và có 02 
đề tài đạt được giải thưởng cao: 01 giải Nhất và 01 giải 
Khuyến khích.

Ngoài ra, UEL cũng có 01 giải khuyến khích của 
PGS.TS Lê Anh Vũ trong công bố bài báo xuất sắc cấp 
ĐHQG.  

Đánh giá hoạt động NCKH trong năm học 2016 - 
2017 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật

Có thể nói, hoạt động NCKH của Trường trong 
năm học vừa qua đã đạt được nhiều thành tích đáng 
ghi nhận được thể hiện cụ thể qua những số liệu và giải 
thưởng như trên. Tuy nhiên, các hoạt động NCKH vẫn 
còn một số hạn chế như sau: 

Một số hoạt động chưa mạnh so với tiềm năng 
của Trường: công bố trong nước và quốc tế.

Thứ nhất, hoạt động NCKH dành cho người học 
đặc biệt là sinh viên đã có những kết quả khả quan, tuy 
nhiên hoạt động dành cho các đối tượng người học khác 
(học viên cao học và nghiên cứu sinh) còn chưa được 
chú trọng, đầu tư phát triển. Ngoài ra, cũg cần gắn kết 
chặt chẽ giữa hướng dẫn nghiên cứu với công bố kết 
quả. 

Thứ hai, nguồn nhân lực dành cho hoạt động nghiên 
cứu mặc dù đã được quan tâm phát triển, tuy nhiên sự 

gắn kết giữa các nhà khoa học còn khá hạn chế.

Thứ ba, nguồn tài chính dành cho hoạt động 
nghiên cứu hiện nay còn dựa nhiều vào nguồn thu sự 
nghiệp và ngân sách của nhà nước. 

Thức tư, công tác xây dựng quy trình, quy định, 
tin học hóa hoạt động quản lý chưa được hoàn thiện.

Định hướng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động 
NCKH của Trường năm học 2017-2018

Trong năm học 2017-2018, Trường Đại học Kinh 
tế - Luật phát triển theo định hướng trường đại học 
nghiên cứu, đồng thời, thực hiện chủ đề năm 2018 của 
ĐHQG TP.HCM 2018: “Khoa học công nghệ nâng tầm 
hội nhập”, vì vậy, cần chú trọng đẩy mạnh hơn nữa các 
hoạt động nghiên cứu khoa học, trong đó, cần quan 
tâm đến các vấn đề:

Tăng cường năng lực nghiên cứu, khả năng 
ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên Trường; 

Xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, tạo sự 
gắn kết giữa các thế hệ nghiên cứu, đặc biệt là hoạt 
động NCKH dành cho học viên cao học, nghiên cứu 
sinh;

Tăng cường các hoạt động phối hợp, giao lưu 
học thuật trong nước và quốc tế với các đơn vị khác;

Xây dựng, hoàn thiện các quy trình, quy định 
rõ ràng, minh bạch, tạo động lực để cho các cán bộ, 
giảng viên tích cực tham gia các hoạt động NCKH; 

Gắn kết giữa hướng dẫn khoa học với công bố, 
nhằm nâng cao năng lực cho người học cũng như số 
lượng các công bố trong Trường; 

Hoàn thiện hồ sơ năng lực, công bố các thế 
mạnh trong nghiên cứu của Trường để thu hút các hoạt 
động phối hợp, tổ chức các hoạt động học thuật với 
các đơn vị, địa phương trong nước, quốc tế.

Để những chính sách này đạt được hiệu quả, bên 
cạnh sự lãnh đạo từ phía Ban Giám hiệu, các đơn vị 
quản lý thì rất cần sự nỗ lực từ phía các nhà khoa học 
trong Trường, đặc biệt là đội ngũ cán bộ giảng viên trẻ. 
Hy vọng với những sự cố gắng của cán bộ, giảng viên 
cùng hỗ trợ từ phía cơ quan chủ quản, trong thời gian 
tới, UEL có thể có sự phát triển đặc biệt trong hoạt 
động nghiên cứu khoa học để từng bước tiến tới mục 
tiêu đại học nghiên cứu trong tương lai./. 
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THỐNG NHẤT

ALUMNI
với vai trò kết nối trường đại học

ThS Võ Văn Trọng
Phòng Công tác sinh viên

Alumni - Cựu sinh viên hay 
cựu người học nói chung được 
xem là một trong những thành 
phần quan trọng đối với một cơ sở 
giáo dục đại học. Theo thống kê 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính 
đến hết năm học 2016 - 2017, 
Việt Nam hiện có 235 trường đại 
học, học viện (bao gồm 170 trường 
công lập, 60 trường tư thục và dân 
lập, 05 trường có 100% vốn nước 
ngoài), 37 viện nghiên cứu khoa 
học được giao nhiệm vụ đào tạo 
trình độ tiến sĩ, 33 trường cao đẳng 
sư phạm và 02 trường trung cấp sư 
phạm. Trung bình mỗi năm cả nước 
có khoảng 200.000 sinh viên tốt 
nghiệp và trở thành cựu sinh viên. 
Do đó, với nguồn lực cựu sinh viên 
của các trường đại học gia tăng 
hàng năm thì câu hỏi đặt ra là “Làm 
thế nào để phát huy vai trò của cựu 
sinh viên – một lực lượng được xem 
là gắn liền với lịch sử phát triển của 
một trường đại học?”

Tham khảo mô hình một số 
trường đại học, cao đẳng các nước 
trên thế giới như ở Mỹ, Anh thì cựu 
sinh viên của các trường sau khi 
tốt nghiệp thường được tập hợp 
và tổ chức thành các hiệp hội và 

khi đó hiệp hội sẽ hỗ trợ sinh viên 
mới tốt nghiệp, tạo diễn đàn để kết 
nối thành viên và cung cấp các mối 
quan hệ theo từng lĩnh vực, ngành 
nghề với sự kết nối đa dạng. 

Đối với các trường đại học 
tại Việt Nam, cựu sinh viên thường 
hoạt động dưới hình thức thông 
qua vai trò kết nối của Ban liên 
lạc, Ban điều hành, Hội Cựu sinh 
viên… và những hoạt động cụ thể 
mà cựu sinh viên có thể tham gia 
thực hiện. Đó chính là: cầu nối giữa 
cựu sinh viên với các thế hệ sinh 
viên và cầu nối giữa cựu sinh viên 
với nhà trường; hỗ trợ cơ hội thực 
tập, việc làm, chia sẻ kinh nghiệm 
cho sinh viên; tham gia đóng góp, 
tương tác vào công tác giảng dạy, 
nghiên cứu tại trường; hoạt động 
tài trợ, ủng hộ vào các hoạt động 
của trường và cả những hoạt động 
xã hội, tình nguyện đem lại lợi ích 
cho cộng đồng. Chính những hoạt 
động và giá trị cựu sinh viên tạo 
ra cũng đã góp phần xây dựng hệ 
thống nhận diện và định vị giá trị, 
thương hiệu cho trường đại học. 
Tuy nhiên, theo đánh giá chủ quan 
của tác giả thì đa số hoạt động cựu 
sinh viên của các trường đại học 

ở Việt Nam chưa được đầu tư và 
phản ánh đúng mức, hầu như mô 
hình hoạt động của cựu sinh viên 
cơ bản chỉ dừng lại mức độ thu 
thập thông tin, kết nối thành viên 
và định kỳ họp mặt truyền thống 
để chia sẻ. Như vậy, còn rất nhiều 
nội dung, lĩnh vực chưa được quan 
tâm đầu tư trong khi tiềm năng của 
cựu sinh viên rất lớn. 

Trường Đại học Kinh tế - 
Luật trải qua 17 năm xây dựng và 
phát triển, một trong nhiều giá trị 
mà Trường đã tạo ra đó là góp phần 
cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực 
chất lượng cao trong lĩnh vực kinh 
tế, luật và quản lý (hơn 20.000 cử 
nhân, thạc sĩ, tiến sĩ). Năm 2015, 
Trường đã chính thức thành lập 
Ban liên lạc Cựu sinh viên Trường 
(UEL Alumni) để góp phần cùng 
với nhà trường tiếp tục thực hiện 
sứ mạng và mục tiêu phát triển. 
Nhiều hoạt động đã được Ban 
liên lạc Cựu sinh viên Trường triển 
khai thực hiện trong thời gian qua 
như tổ chức các hoạt động kết nối 
cựu sinh viên trong các dịp truyền 
thống Trường; thành lập Câu lạc bộ 
nghiên cứu sinh; chia sẻ học thuật, 
định hướng nghề nghiệp, việc làm 

Họp mặt cựu sinh viên nhân dịp kỷ niệm 17 năm ngày truyền thống Trường



20 SỐ 22

THỐNG NHẤT
cho sinh viên; tài trợ cho các hoạt động của Trường, 
trao học bổng hỗ trợ sinh viên và tham gia các hoạt 
động tình nguyện vì cộng đồng… Tuy nhiên, với nguồn 
lực của cựu sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu 
sinh Trường qua 13 khoá tốt nghiệp thì vẫn còn nhiều 
việc mà nhà trường cần tiếp tục quan tâm, đầu tư để 
phát huy và khai thác tốt hơn nguồn lực này. 

Do vậy, để trả lời cho câu hỏi làm sao phát 
huy được vai trò cựu sinh viên mà cụ thể là đối với 
Trường Đại học Kinh tế - Luật, bên cạnh sự hỗ trợ, 
tạo điều kiện và xác định quan điểm rõ ràng của lãnh 
đạo Trường rằng công tác cựu sinh viên là một trong 
những nhiệm vụ nhà trường cần phải quan tâm đầu 
tư…, thì trong thời gian tới, lãnh đạo Trường, các Khoa 
và Ban liên lạc Cựu sinh viên cần tiếp tục triển khai 
một số nội dung: 

Thứ nhất, Trường cần đầu tư hệ thống dữ liệu 
tổng hợp  của  cựu  sinh  viên các khoá  sau  khi  tốt 
nghiệp và có một bộ phận chuyên trách để định kỳ 
tiến hành khảo sát tình hình việc làm, nghề nghiệp của 
cựu sinh viên. Đây cũng là một trong những tiêu chí, 
cơ sở để Trường đánh giá, rà soát quá trình đạo tạo và 
định kỳ cập nhật chương trình đào tạo phù hợp. Trong 
đó, Trường tiếp tục đầu tư phát triển mô hình “cựu 
sinh viên/doanh nghiệp – nhà trường – sinh viên” vì 
đây là sự gắn kết giữa đào tạo chuyên môn - giữa lý 
thuyết, phương pháp luận - với thực tiễn và nhu cầu 
xã hội.

Hiệu trưởng và đại diện cựu sinh viên UEL trao học bổng 
“Đồng hành vượt khó” cho sinh viên 

Thứ hai, phát triển hệ thống Ban liên lạc Cựu 
sinh viên từ các Khoa, Bộ môn và đầu tư cho hoạt 
động của Câu lạc bộ nghiên cứu sinh, học viên cao 
học. Đây mới chính là tiền đề và cơ sở để cựu sinh 
viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh gắn kết với 
Khoa, với Trường, với lĩnh vực đào tạo và đơn vị quản 
lý trực tiếp. Sự kết nối ở đây không chỉ dừng lại là 
công tác liên hệ trao đổi thông tin, họp mặt truyền 
thống mà các Khoa, Bộ môn cần tạo điều kiện để cựu 
sinh viên của đơn vị cùng tham gia vào quá trình đào 
tạo của đơn vị: từ khâu lấy ý kiến góp ý chương trình 
đào tạo; tham gia chia sẻ định hướng nghề nghiệp, 
kỹ năng; hỗ trợ thực tập thực tế giữa sinh viên trong 
cùng ngành nghề giữa các thế hệ (mô hình “mentor – 
mentee”) cho đến các hoạt động hỗ trợ, tài trợ, công 

tác xã hội,… và quan trọng hơn hết là kế hoạch phải 
được các đơn vị triển khai định kỳ để duy trì và phát 
triển kênh kết nối.

Thứ ba, Trường nắm bắt kịp thời và thường 
xuyên giới thiệu nhân rộng gương cựu sinh viên điển 
hình, tiêu biểu và thành đạt trong các lĩnh vực thông 
qua các hệ thống thông tin, truyền thông,… Đây 
chính là một trong những hình thức góp phần gia tăng 
giá trị, thương hiệu và danh tiếng của Trường đến với 
xã hội. Và hướng đến chiến lược phát triển lâu dài 
của Trường, Ban liên lạc Cựu sinh viên cũng phải tính 
đến sự kết nối cựu sinh viên đang làm việc ở các tỉnh, 
thành trên cả nước. 

Hiện nay, Ban Liên lạc Cựu sinh viên Trường 
đang triển khai vận động và cần sự chung tay, góp sức 
của các thế hệ cựu sinh viên cho một số công trình 
hướng đến 20 năm truyền thống Trường (06.11.2000 
- 06.11.2020), đó là:

. 1. Công trình cây xanh, vườn  tượng trong 
khuôn viên Trường (gắn với “con đường kinh tế và 
quảng trường pháp luật”)

. 2. Công trình không gian truyền thống UEL và 
không gian học tập cho sinh viên.

. 3. Công trình hỗ trợ các dự án khởi nghiệp và 
đồng hành cùng sinh viên trong học tập, nghiên cứu 
khoa học.

. 4. Công trình trao tặng học bổng “đồng hành 
vượt khó”

Cựu sinh viên sẽ là một trong những lực lượng lớn 
nếu như trường đại học đánh giá đúng vai trò và khai 
thác hiệu quả, đồng thời sẽ tạo nên những giá trị hữu 
hình và vô hình rất quan trọng cho nhà trường. Theo tác 
giá, ý nghĩa của từ ALUMNI cũng đã gắn liền với những 
giá trị cốt lõi mà cựu sinh viên có thể mang lại:

A – Affirmation: sự khẳng định (với xã hội về uy 
tín, chất lượng đào tạo của Trường và giá trị bản thân).

L – Leading: dẫn đầu sự liên kết, gắn kết giữa cựu 
sinh viên/doanh nghiệp - nhà trường - sinh viên.

U – Unique: sự khác biệt, với khả năng thành thạo 
trong nghề nghiệp gắn với lĩnh vực chuyên môn đã được 
nhà trường đào tạo.

M – Mentoring: với vai trò sẽ là người hướng dẫn, 
cố vấn và hỗ trợ tích cực cho sinh viên trong học tập, 
thực tập, việc làm.

N – Nuclear: hạt nhân quan trọng của trường đại 
học, luôn luôn vận động và phát triển.

I – Identity: nét riêng biệt, khẳng định sự thống 
nhất, nhận diện và định hình những giá trị mà cựu sinh 
viên sẽ tạo ra./.
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QUAN HỆ DOANH NGHIỆP
TRONG BỐI CẢNH

TỰ CHỦ ĐẠI HỌC VÀ
LÀN SÓNG KHỞI NGHIỆP

Huỳnh Như - Lê Văn Vĩ

Trong hơn 17 năm thành lập và phát 
triển, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã dần 
khẳng định uy tín về chất lượng đào tạo đối 
với xã hội, cũng như với các doanh nghiệp. 
Trường luôn ý thức thúc đẩy sự phát triển 
và tiến bộ xã hội thông qua nghiên cứu, đào 
tạo và cung ứng dịch vụ chất lượng cao trong 
lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý là nhiệm vụ, 
sứ mạng hàng đầu. Để hiện thực sứ mạng, 
bên cạnh phát huy nội lực về chất lượng đội 
ngũ, phương pháp giảng dạy, cơ sở vật chất, 
Trường rất quan tâm đến đến việc tìm kiếm, 
hình thành và phát triển mối quan hệ với các 
doanh nghiệp trong bối cảnh tự chủ đại học 
và làn sóng khởi nghiệp. Đây vừa là cơ hội 
cũng là thách thức đối với Trường trong quá 
trình tìm kiếm các nguồn lực từ bên ngoài, 
cũng như xây dựng mối liên kết, tương tác với 
các doanh nghiệp.

Hợp  tác  phát  triển  quan hệ doanh 
nghiệp trong bối cảnh tự chủ đại học 

Trường Đại học Kinh tế - Luật định 
hướng xây dựng mô hình quản trị đại học 
hiện đại và đang thực hiện tiến trình tự chủ 
tài chính. Trong bối cảnh hội nhập, yêu cầu 
tự chủ tài chính đối với các trường đại học 
công lập, giảm áp lực ngân sách cho Nhà nước 
nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đào tạo đã đặt 
ra không ít thách thức. Trường sẽ phải liên 
tục cải tiến, nâng cao phương pháp, nội dung 
giảng dạy tiếp cận chuẩn quốc tế để đáp ứng 
nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Trong bối 
cảnh ấy, mối quan hệ hợp tác giữa Trường và 
doanh nghiệp là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng. Doanh nghiệp sẽ đồng hành cùng 
với Trường trong công tác nâng cao chất 
lượng đào tạo với những kiến thức chuyên 
môn và các kỹ năng cần thiết.

Ngày hội thực tập – UEL Internship Day 2017

Bên cạnh đó, nhận thức của cán bộ, 
giảng viên và sinh viên, đặc biệt là lãnh đạo 
Trường và các Khoa đã có chuyển biến lớn 
trong tư tưởng, tình cảm về mối quan hệ đa 
chiều giữa Trường và doanh nghiệp. Vừa đặt 
mối quan hệ này vào chiến lược cần phải được 
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đầu tư, xây dựng, phát triển, gìn giữ, vừa xem đây là 
kênh thu hút nguồn lực quan trọng để phát triển nhà 
trường trong tương lai. Thông qua nhận thức này,  
hoạt  động  hợp tác phát triển với doanh nghiệp  của 
Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp đã nhận được đồng 
thuận, hỗ trợ mạnh mẽ của lãnh đạo Trường, cán bộ, 
giảng viên và sinh viên.

Sinh viên nhà trường giao lưu với doanh nhân Johnathan 
Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương 

Sự thay đổi gần đây của các doanh nghiệp đã 
có tác động trực tiếp đến phát triển mối quan hệ của 
Trường với doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đặc 
biệt quan tâm đến phát triển hoàn thiện hệ thống 
nhân sự, gặp khó khăn trong tuyển dụng đã chủ động 
thiết lập, phát triển quan hệ với Trường nhằm thu hút 
sinh viên thực tập và lựa chọn những ứng viên tiềm 
năng. Trong những năm gần đây, Trường đã nhận sự 
đồng hành của gần 100 doanh nghiệp cho các hoạt 
động tài trợ dành cho sinh viên cùng nhiều hoạt động 
hợp tác giáo dục khác. 

Điển hình trong việc hợp tác với doanh nghiệp 
về lĩnh vực đào tạo trong thời gian vừa qua, Trung 
tâm Quan hệ doanh nghiệp cùng với các Khoa đã chủ 
động hợp tác với doanh nghiệp để tổ chức những 
khóa học ngắn hạn với sự góp mặt từ các chuyên gia 
hàng đầu trong nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, các Khoa 
và doanh nghiệp cũng đã đồng hành, tích cực hỗ trợ 
nhà trường trong hoạt động đánh giá chất lượng theo 
tiêu chuẩn AUN – QA của Mạng lưới các trường đại 
học Đông Nam Á.

Quan hệ hợp tác giữa nhà trường với doanh 
nghiệp còn là cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận với 
nguồn lao động chất lượng cao, làm mới nguồn nhân 
lực mà không mất nhiều thời gian và chi phí cho việc 
đào tạo lại. Ðể liên kết, hợp tác với nhà trường đạt 
hiệu quả, phía doanh nghiệp nên đóng vai trò truyền 
tải kiến thức thực tế, thiết thực nhất đến các sinh viên 
thông qua việc hợp tác đào tạo, đem đến cho sinh 
viên những chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức thực tế về 
thành công, thất bại hoặc các bài tập tình huống để 
sinh viên thuận lợi hơn khi ra trường. 

Để duy trì và tăng cường hợp tác phát triển với 

doanh nghiệp, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp là 
cầu nối giữa nhà trường với doanh nghiệp. Trong kế 
hoạch, Trung tâm sẽ tiếp tục phát triển, tạo mối quan 
hệ gắn kết với doanh nghiệp để hỗ trợ nhà trường 
trong các công tác như tham gia xây dựng nội dung, 
chương trình đào tạo, hướng dẫn sinh viên thực tập 
tốt nghiệp, tuyển dụng sinh viên sau tốt nghiệp; đẩy 
mạnh chú trọng đầu tư và phát triển hoạt động quan 
hệ doanh nghiệp và hỗ trợ việc làm cho sinh viên. 
Khẳng định hợp tác doanh nghiệp là nhân tố tích cực 
nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường và phát 
triển quan hệ hợp tác với doanh nghiệp theo chiều 
sâu, hiệu quả, bền vững theo nguyên tắc đôi bên cùng 
có lợi. 

Làn sóng khởi nghiệp hiện nay

 Ở Việt Nam, thị trường còn rất rộng lớn, điều 
này tạo ra nhiều cơ hội cho các bạn trẻ có niềm đam 
mê khởi nghiệp. Bên cạnh đó, trong bối cảnh mà nền 
kinh tế khởi nghiệp được quan tâm và thúc đẩy thì 
hoạt động khởi nghiệp của các bạn trẻ ít nhiều đã sôi 
động, khởi sắc hơn. 

Các cuộc thi về khởi nghiệp đã và đang không 
chỉ nhận được phần lớn sự quan tâm từ sinh viên 
mà còn từ phía nhà trường và doanh nghiệp. Cuộc 
thi Khởi nghiệp kinh doanh do Câu lạc bộ Tiềm năng 
quản trị (GPA) thuộc Trường Đại học Kinh tế - Luật tổ 
chức đến nay đã được 06 mùa và ngày càng thu hút 
đông đảo sự tham gia của sinh viên đến từ các trường 
đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM. Năm 2017 
vừa qua, cuộc thi đã nhận được 166 dự án gửi về của 
trên 700 sinh viên tham gia dự thi và trên 2.000 sinh 
viên tham dự các sự kiện bên lề cùng với sự đồng 
hành hỗ trợ cuộc thi của gần 20 doanh nghiệp uy tín. 
Đây thật sự là một hoạt động vô cùng sôi nổi và bổ ích 
dành cho các bạn sinh viên đam mê, yêu thích hoạt 
động khởi nghiệp và cũng là dịp để các doanh nghiệp 
đồng hành cùng nhà trường và hỗ trợ các bạn sinh 
viên.

Trong công tác quan hệ doanh nghiệp, nhà 
trường luôn tạo điều kiện kết nối, khuyến khích các 
doanh nghiệp chủ động đặt các vấn đề về đổi mới, 
sáng tạo đối với sinh viên để sinh viên có định hướng 
xây dựng dự án, ý tưởng khởi nghiệp. Qua đó có thể 
xây dựng nội dung, phát triển ý tưởng và hình thành 
những dự án thiết thực, khả năng ứng dụng cao để 
đưa vào áp dụng thực tế bước đầu để từng bước hỗ 
trợ sinh viên khởi nghiệp thành công. 

Trong thời gian sắp tới, với chiến lược phát triển 
thành một trong những hệ sinh thái khởi nghiệp, việc 
thành lập một câu lạc bộ với chức năng là trung gian, 
biến ý tưởng trên giấy để thương mại hóa trên thị 
trường cùng với sự hỗ trợ tối đa của doanh nghiệp 
và các tổ chức liên quan tại Trường Đại học Kinh tế - 
Luật là việc làm cần thiết và sáng kiến đó đang được 
bồi đắp từng ngày để sớm được hiện thực hóa./.
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THỜI CƠ HAY THÁCH THỨC 
CỦA TIẾP THỊ 4.0 

ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN 
TUYỂN SINH CỦA UEL

Nguyễn Hải Trường An
Trung tâm Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh

Cùng với việc hội nhập quốc tế và sự phát 
triển lớn mạnh của công nghệ thông tin tại Việt 
Nam, trong những năm qua, công tác tư vấn 
hướng nghiệp - tuyển sinh đại học, cao đẳng 
cũng đã có nhiều thay đổi rõ rệt.

“Từ hàng dọc, độc quyền, và cá nhân dịch 
chuyển sang hàng ngang, dung hợp và xã hội”.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tuyển 
sinh đại học 2017 vừa qua, tính đến cuối ngày 19.4, đã 
có 842.490 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi THPT Quốc gia. 
Trong đó, số đăng ký tuyển sinh đại học là 629.788 thí sinh, 
chiếm 74,75%. So sánh với năm 2016, số thí sinh đăng ký 
xét tuyển đại học tăng mạnh hơn 40.000 thí sinh trong khi 
chỉ tiêu lại giảm 20%. Xét trên tổng thể, điều này sẽ tạo 
mức cạnh tranh cao hơn đối với các thí sinh dự tuyển vào 
đại học. 

Các thí sinh Việt Nam giờ đây đã chủ động tìm kiếm 
cơ hội cho mình được học tại ngôi trường đại học, cao đẳng 

phù hợp với năng lực bản thân. Đặc biệt, các trường không 
còn ngồi yên một chỗ chờ thí sinh đến nộp hồ sơ nữa mà 
chủ động xác định đối tượng hướng đến và có kế hoạch 
truyền thông tiếp thị tiếp cận tương ứng. Nhiều trường 
đại học, cao đẳng đã nhanh chóng nắm bắt xu công nghệ 
số hiện đại và tích hợp các phương thức truyền thống để 
tăng cường quảng bá hình ảnh đến với phụ huynh, thí sinh. 
Các phương thức mới này không chỉ mang tính chất truyền 
tải nội dung mà còn là sự tương tác nhanh chóng với thí 
sinh, để kịp thời giải đáp những băn khoăn thắc mắc của thí 
sinh và phụ huynh. Và Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) 
cũng đã kịp thời xây dựng các hoạt động truyền thông tiếp 
thị một cách toàn diện trong tư vấn hướng nghiệp - tuyển 
sinh.

“Khi trực tuyến gặp ngoại tuyến, phong cách 
gặp chân thực, máy-móc-với-máy-móc gặp 
người-với-người”

Năm 2018, phân khúc thị trường đã được làm rõ 
hơn với mục tiêu cụ thể cho đối tượng hướng đến: Tập 
trung quảng bá và đẩy mạnh tuyển sinh chương trình đào 
tạo chất lượng cao và chương trình cử nhân quốc tế; đồng 
thời tăng cường hình ảnh UEL trên các phương tiện truyền 
thông và mạng xã hội. Trong những năm qua, Ban tư vấn 
đã xác định xây dựng phong cách UEL từ nhiều năm nay là 
nói không với việc quảng bá quá lời về UEL khi tư vấn các 
thí sinh thi vào Trường mà trở thành những người bạn đáng 
tin cậy, đồng hành với các thí sinh.

Như vậy, vấn đề đặt ra, chiến lược truyền thông cho 
UEL trong lĩnh vực tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh năm 
2018 cần xây dựng như thế nào để các mục tiêu trên đạt 
hiệu quả cao? 

Trước hết, là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đội ngũ 
ban tư vấn, đây chính là lực lượng quan trọng nhất, quyết 
định sự thành công của cả chiến dịch. Đội ngũ ban tư vấn 
bao gồm tất cả từ các chuyên gia, cố vấn chuyên môn, tư 
vấn viên đến các bạn sinh viên ở các vai trò Kết nối viên, 
Đại sứ sinh viên và Mentor – Mentee (01 sinh viên kèm 01 
thí sinh). Đây là kênh tư vấn được các bạn thí sinh tin tưởng 
và ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trường nhất.

Thứ hai, ngoài việc tham gia các buổi tư vấn hướng 
nghiệp – tuyển sinh của các đơn vị truyền thông lớn, UEL 
còn đến với các trường chuyên, năng khiếu và các trường 
THPT có điểm thi học đại học cao tại các cụm trọng điểm 
từ Nam Trung Bộ trở vào. Đặc biệt, Ban tư vấn tăng cường 
các hoạt động tư vấn trực tuyến của các Khoa hay chương 
trình livestream “Hỏi nhanh – Đáp ngay”  của Đại sứ sinh 
viên và “UEL Messages” với mỗi ngày một lời chúc đến thí 
sinh trước khi diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia cùng số điện 

Hoa mai UEL Giải Nhất Cuộc thi ảnh “Sắc Xuân 2018”
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thoại tư vấn hotline. Bổ sung mã QR code trên tờ ấn phẩm 
để giúp thí sinh truy cập nhanh vào trang http://tuyensinh.
uel.edu.vn. Điều này thể hiện rằng, cả hoạt động trực 
tiếp lẫn trực tuyến vẫn phải cùng tồn tại và hỗ trợ nhau 
trong suốt quá trình diễn ra chiến dịch để đem đến sự trải 
nghiệm tốt nhất cho phụ huynh và thí sinh.

Thứ ba, xây dựng được lộ trình của chiến dịch thành 
từng giai đoạn với những thông điệp, slogan và màu sắc 
nhận diện kết hợp với từng cách thức tiếp cận phù hợp 
kéo dài suốt cả năm.

“Tích hợp phương tiện truyền thống và công 
nghệ số với trải nghiệm khách hàng”

Khi được hỏi là cảm giác đầu tiên của thí sinh khi 
nghe đến UEL như thế nào thì đến 64.4% bạn hoàn toàn 
lạ lẫm nhưng sẽ tìm hiểu về UEL, 15.7% nghe xong chắc 
chắn sẽ học UEL và 6.9% nhầm lẫn UEL với các trường 
khác. 

Vậy làm thế nào để các bạn thí sinh lần đầu nghe 
đến UEL thật lạ lẫm mà vẫn quyết tâm tìm hiểu về UEL? 

Mạng xã hội thông qua Internet giờ đây đã trở 
thành một cộng đồng lớn trực tuyến lớn mạnh nhất, phát 
triển theo cấp số nhân giữa “nhiều người với nhiều người”. 
Do đó, việc tận dụng mạng xã hội để trở thành nơi kết 
nối các đối tượng tiềm năng rộng lớn là một trong những 
phương thức quảng bá và truyền tải thông điệp hoặc cảm 
xúc câu chuyện về UEL một cách hiệu quả. Và sẽ đạt được 
kết quả cao hơn nếu sự kết nối ấy được lan truyền từ 
chính các nhân vật trong những câu chuyện về UEL như 
cựu sinh viên, sinh viên, giảng viên đến với phụ huynh và 
học sinh. Đối với UEL cần tập trung hoàn thiện hệ thống 

trang tin điện tử - website của Trường; Xây dựng hệ thống 
ấn phẩm thông tin trực tuyến và video clip giới thiệu các 
ngành đào tạo tại 08 Khoa và các trang thông tin riêng 
về những chương trình đào tạo đặc biệt (landing page); 
Chương trình “Cựu học sinh trở về trường xưa” dành cho 
các thầy cô, cán bộ đang công tác tại UEL cùng tham gia 
hoạt động tư vấn tuyển sinh tại trường THPT đã học; Tăng 
cường giới thiệu các gương mặt cựu sinh viên nổi bật, khởi 
nghiệp thành công đăng trên website và fanpage. Và đã 
đến thời điểm, UEL cần thực hiện các hoạt động truyền 
thông tiếp thị lan tỏa hơn nữa thông qua tìm kiếm các đối 
tác đại lý thực hiện tiếp thị trực tuyến hoặc các quảng cáo 
tiếp thị số cho các chương trình chất lượng cao và cử nhân 
quốc tế.

“Nhận biết, thu hút, tìm hiểu, hành động 
và ủng hộ”

Sự thành công của hoạt động tư vấn tuyển sinh năm 
2017 đã thể hiện được sự dịch chuyển từ tiếp thị truyền 
thống sang công nghệ số. Đó là bước đầu của việc thu 
hút, tạo sự tò mò và xây dựng mức độ quan hệ với các 
đối tượng tiềm năng. Thế nhưng, để tăng cường và duy trì 
vững vàng cũng như hình thành được sự cam kết với UEL 
của xã hội và đối tượng tiềm năng thì đó chính là thách 
thức của chiến dịch tư vấn hướng nghiệp – tuyển sinh 
2018, nhất là UEL trong giai đoạn chuẩn bị trở thành tự 
chủ đại học. Và điều này cần có sự nhận thức nghiêm túc, 
sự đồng lòng và quyết tâm sâu sắc của tập thể lãnh đạo, 
cán bộ, giảng viên và sinh viên UEL về hoạt động truyền 
thông, tư vấn hướng nghiệp – tuyển sinh này.

Nguồn tham khảo: “Philip Kotler, Tiếp thị 4.0 – Dịch chuyển 
từ truyền thống sang công nghệ số” NXB Trẻ, 2017

Rộn ràng Mùa Xuân

Hành trình 
2018

đã bắt đầu!

Hoa Tiên ông
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Trong bối cảnh “khủng hoảng thừa” bằng cấp 
như hiện nay, để tạo nên sự khác biệt với các ứng viên 
khác, nhiều phụ huynh và sinh viên không ngại tốn 
kém đầu tư cho tương lai bằng cách chọn du học nước 
ngoài, trong đó, phổ biến là các nước có nền giáo dục 
phát triển như Anh, Úc, Mỹ. Tuy nhiên, chi phí đắt đỏ, 
thủ tục khó khăn vẫn là rào cản khiến sinh viên khó 
tiếp cận với các nền giáo dục này. Nhằm khắc phục 
những khó khăn này và tạo cơ hội cho sinh viên Việt 
Nam có cơ hội sở hữu bằng cấp quốc tế với chuẩn 
giáo dục Anh Quốc, Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) 
đã hợp tác với Đại học Gloucestershire (Anh Quốc) mở 
chương trình đào tạo cử nhân theo tiêu chuẩn quốc tế.

Với bề dày về lịch sử và thành tích giáo dục được 
công nhận trên toàn thế giới, chương trình Cử nhân 
Gloucestershire khi liên kết đào tạo với các nước sở 
tại đều được cam kết về chất lượng đúng như tại Anh 
Quốc, nhưng vẫn hài hòa với văn hóa của Việt Nam. 
Do lấy con người làm trọng tâm, chương trình giáo 
dục của Đại học Gloucestershire có những điểm đặc 
trưng nổi bật giúp người học không chỉ tiếp thu kiến 
thức chuyên môn hiện đại mà còn hoàn thiện những 
kỹ năng mềm để dễ dàng thành công trong cuộc sống.

Đòi hỏi kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp 
và học tập: Ngày nay, ngoại ngữ vừa là phương tiện 
giao tiếp, vừa là chìa khóa để mở ra tri thức. Giảng 
viên giảng dạy bằng Tiếng Anh, giáo trình ngoại văn 
nên yêu cầu mọi hoạt động giao tiếp, học tập của sinh 
viên đều phải thường xuyên sử dụng Tiếng Anh. Đây 
là môi trường lý tưởng giúp ngời học rèn luyện để trở 
thành “công dân toàn cầu”. 

NHỮNG KHÁC BIỆT LÀM NÊN THÀNH CÔNG CỦA
SINH VIÊN CỬ NHÂN QUỐC TẾ GLOUCESTERSHIRE

ThS Hoàng Thị Quế Hương
Trung tâm Đào tạo quốc tế

Xuân tình nguyện Sắc  Xuân
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Tiếp cận chương trình đào tạo tiên tiến của Anh 

Quốc, được chuyển tiếp sang các nước khác trên thế 
giới: Chương trình học đạt tiêu chuẩn quốc tế, tương 
đương với chương trình học tại Anh và toàn bộ quá 
trình học tập đều phải qua sự giám sát, kiểm định chặt 
chẽ của Đại học Gloucestershire sẽ giúp sinh viên tiếp 
thu những kiến thức chuyên môn một cách hiệu quả 
nhất.

Sau 1,5 năm học tập tại Việt Nam, nếu sinh 
viên có nguyện vọng du học nhà trường sẽ hỗ trợ 
chuyển tiếp kết quả học tập cho các em sang Đại học 
Gloucestershire hoặc các trường đại học khác tại Anh 
- nơi các em theo học quá trình còn lại. 

Giảng viên đạt chuẩn giảng dạy quốc tế của Đại 
học Gloucestershire: Toàn bộ giảng viên tham gia 
giảng dạy đều có học vị cao, từ Thạc sĩ trở lên, có kinh 
nghiệm học tập, giảng dạy ở nước ngoài. Đồng thời, 
ĐH Gloucestershire cũng cử các giảng viên có kinh 
nghiệm sang Việt Nam giảng dạy.  

Phát triển toàn diện các kỹ năng mềm, hoạt động 
thể chất rèn luyện bản thân: Các bài học hàng ngày 
đều được giảng viên kết hợp với thực hành thực tế, 
giúp sinh viên có cơ hội áp dụng kiến thức được học 
vào thực tiễn, khắc phục tình trạng học vẹt, lý thuyết 
suông.  

Sinh viên Gloucestershire khai giảng đầu năm học mới 
2017 - 2018

Bên cạnh thời gian học tập, Trường cũng thường 
xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khoá giúp sinh 
viên phát triển kỹ năng mềm, rèn luyện thể chất. Có 
thể nói kỹ năng mềm vững vàng là một bí quyết thành 
công, giúp ứng cử viên đắt giá hơn trong mắt nhà 

tuyển dụng. Cùng một vị trí, nhưng người có kỹ năng 
mềm tốt sẽ biết cách xử lý các tình huống phát sinh 
một cách linh động, giải quyết các sự cố trong công 
việc được giao. Môi trường quốc tế làm cho người 
học luôn vận động tư duy, ứng dụng những kiến thức 
để hình thành kỹ năng cần thiết.

Cơ hội giao lưu sinh viên quốc tế, kiến tập nước 
ngoài: Việc đảm bảo đầu ra cho sinh viên luôn được 
Trường chú trọng, quan tâm, vì thế Trường thường 
xuyên tổ chức các buổi giao lưu với sinh viên quốc tế, 
kiến tập nước ngoài. Nhờ các buổi giao lưu quốc tế, 
sinh viên sẽ có cơ hội tìm hiểu các nền văn hoá khác 
nhau, là một lợi thế cho sinh viên khi làm việc ở một 
công ty đa quốc gia. Các buổi kiến tập là điều kiện tốt 
cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế ở 
các doanh nghiệp lớn. Đồng thời, kiến tập là cơ hội để 
sinh viên lựa chọn các công ty phù hợp với năng lực 
và tính cách. 

Sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên P2A 
tại ĐH Rangsit (Thái Lan)

Bằng cấp quốc tế: Bằng Cử nhân được cấp bởi 
Đại học Gloucestershire Anh Quốc, có giá trị quốc 
tế… Cho dù nhiều ý kiến vẫn đánh giá trình độ thật 
cần thiết hơn bằng cấp, đó chỉ là hệ lụy của việc “học 
không đi đôi với hành”. Vì vậy, sở hữu một tấm bằng 
đại học quốc tế chất lượng của một trường uy tín vẫn 
là một hành trình khám phá và chinh phục bản thân. 
Đó sẽ là một tấm vé thông hành mở cánh cửa thành 
công, giúp sinh viên có được công việc tốt nhất, một 
vị trí xứng đáng nhất./. 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
KINH TẾ - LUẬT 

VỚI CHỦ TRƯƠNG 
THỰC HIỆN TỰ CHỦ 

ĐẠI HỌC

ThS Hoàng Ngọc Hiếu
Phòng Tổ chức - Hành chính

“Tự chủ đại học gần như là đường một chiều, là con 
đường chúng ta phải đi” - Phát biểu của Phó Thủ tướng 
Vũ Đức Đam tại Hội nghị Tổng kết thí điểm đổi mới cơ 
chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công 
lập theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24.10.2014 của 
Chính phủ giai đoạn 2014-2017. 

Vấn đề tự chủ đại học 
Khái niệm tự chủ đại học có thể được định nghĩa 

là “sự độc lập ở mức cần thiết đối với các tác nhân can 
thiệp từ bên ngoài mà nhà trường cần có để có thể 
thực hiện được việc quản trị và tổ chức nội bộ, như 
tạo ra và sử dụng các nguồn tài chính ngoài ngân sách 
công, phân bổ các nguồn lực tài chính trong phạm vi 
nhà trường, tuyển dụng nhân sự, xây dựng các tiêu 
chuẩn cho học tập, đào tạo và nghiên cứu, và cuối 
cùng, là quyền tự do trong việc tổ chức thực hiện 
nghiên cứu và giảng dạy”. 

Tự chủ đại học là xu thế phát triển tất yếu của 
giáo dục đại học thế giới. Thực tiễn phát triển của 
nhiều quốc gia trên thế giới đã cho thấy sự phát triển 
bền vững của một quốc gia luôn gắn liền với sự thành 
công của hệ thống giáo dục đại học, trong đó có giao 
quyền tự chủ đại học. Tự chủ đại học bao gồm tự chủ 
về nhân sự, tự chủ học thuật và tự chủ tài chính. Tự 
chủ đại học sẽ tạo động lực để các cơ sở giáo dục đại 
học đổi mới nhằm đạt hiệu quả cao hơn trong hoạt 
động của mình, đồng thời cũng làm tăng tính cạnh 
tranh, tạo điều kiện để đa dạng hóa các hoạt động 
giáo dục. Mức độ tự chủ đại học gắn liền với mô hình 
tự chủ và luôn được thay đổi cho phù hợp với bối cảnh 
kinh tế - xã hội của từng quốc gia. 

Với xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập quốc 
tế hiện nay đã chuyển dịch dần từ mô hình nhà nước 

kiểm soát sang các mô hình có mức độ tự chủ cao 
hơn, từ nhà nước kiểm soát sang nhà nước giám sát. 
Tùy tính chất, quy mô, loại hình đào tạo và chất lượng 
của các cơ sở giáo dục đại học thì mức tự chủ cũng sẽ 
khác nhau. Điều này đặt ra vấn đề tự chủ đại học tùy 
thuộc vào năng lực của từng cơ sở giáo dục đại học 
và yêu cầu quản lý nhà nước trong từng giai đoạn. Đổi 
mới cơ chế quản lý đại học và tiến tới quản trị và tự 
chủ đại học là yêu cầu cấp thiết trong đổi mới giáo dục 
đại học Việt Nam. 

Theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính 
phủ quy định về tự chủ tài chính đối với các đơn vị 
sự nghiệp công lập trên nguyên tắc đơn vị tự chủ cao 
về nguồn tài chính thì được tự chủ cao về quản lý, sử 
dụng các kết quả tài chính và ngược lại. Quy định này 
nhằm khuyến khích các đơn vị tự chủ thấp phấn đấu 
tăng nguồn thu để được mức tự chủ cao hơn. Theo 
đó, Nghị định quy định tự chủ tài chính của đơn vị sự 
nghiệp theo bốn mức độ sau:

(1) Tự chủ tài chính đối với đơn vị tự đảm bảo chi 
thường xuyên và chi đầu tư;

(2) Tự chủ tài chính đối với đơn vị tự bảo đảm chi 
thường xuyên;

(3) Tự chủ tài chính đối với đơn vị tự bảo đảm 
một phần chi phí thường xuyên (do giá, phí dịch vụ sự 
nghiệp công chưa kết cấu đủ chi phí, được Nhà nước 
đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp 
công theo giá, phí chưa tính đủ chi phí);

(4) Tự chủ tài chính đối với đơn vị được Nhà 
nước bảo đảm chi thường xuyên (theo chức năng, 
nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, không có 
nguồn thu hoặc nguồn thu thấp).
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Việc thực hiện tự chủ đại học tại Việt Nam 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại 
Hội thảo cơ hội và thách thức tự chủ đại học

Trong thời gian qua, vấn đề tự chủ trong giáo 
dục đại học công lập ở nước ta đã có nhiều kết quả 
thay đổi tích cực. Kết quả thay đổi này không chỉ xuất 
phát từ đòi hỏi khách quan và xu thế đổi mới môi 
trường của nền giáo dục mà còn được thúc đẩy bởi 
chủ trương, định hướng do Đảng và Chính phủ ban 
hành. Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 77/2014/
NQ-CP của Chính phủ về Thí điểm đổi mới cơ chế hoạt 
động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai 
đoạn 2014 - 2017, tính đến nay đã có 23 cơ sở giáo 
dục đại học công lập thực hiện tự chủ. Trong đó có 12 
cơ sở có thời gian tự chủ trên 2 năm, 11 trường có 
thời gian tự chủ dưới 2 năm. Mô hình thí điểm tự chủ 
bước đầu được đánh giá tích cực. Các cơ sở giáo dục 
đại học được lựa chọn thí điểm đã có những thành 
tựu nhất định trong việc thu hút người học và bảo 
đảm nguồn thu, được xã hội công nhận.

Tuy nhiên, trong thời gian thực hiện đã bộc lộ 
nhiều bất cập, cụ thể: chính sách, pháp luật về tự chủ 
chưa đồng bộ; cơ chế quản lý theo chế độ Bộ chủ 
quản không còn phù hợp. Các cơ sở giáo dục đại học 
được giao thí điểm tự chủ vẫn chưa nhận thức đầy đủ 
về tự chủ đại học, chưa chuẩn bị tốt các điều kiện để 
thực hiện tự chủ. Năng lực quản trị đại học của nhiều 
trường chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, đặc biệt là 
cơ chế đảm bảo tính công khai, minh bạch cũng như 
nâng cao trách nhiệm giải trình với các bên liên quan 
chưa hiệu quả. 

Tự chủ đại học tại Trường Đại học Kinh tế - Luật 
Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) được ĐHQG 

TP.HCM giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài 
chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP tại Quyết 
định số 261/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 05.4.2010. Theo 
đó, Trường là đơn vị sự nghiệp bảo đảm một phần 
chi phí hoạt động thường xuyên. Trong giai đoạn đầu 
thành lập, UEL đứng trước rất nhiều khó khăn, đặc 

biệt là khó khăn về đội ngũ cán bộ giảng dạy và cơ sở 
vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

Với sự ủng hộ của ĐHQG TP.HCM và quyết tâm 
của đội ngũ lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, viên chức, 
UEL đã từng bước vươn mình để khẳng định bằng quá 
trình phát triển đáng ghi nhận: (1) số lượng cán bộ 
viên chức tăng từ 12 lên 347 người, (2) từng bước 
đầu tư xây dựng các toà nhà học tập, làm việc cùng 
nhiều công trình phụ trợ, (3) có nhiều giải pháp hỗ trợ 
và nâng cao thu nhập cho người lao động, (4) nguồn 
kinh phí dành cho nghiên cứu khoa học tăng lên hàng 
năm, (5) chất lượng đào tạo được nâng cao, xây dựng 
được uy tín với người sử dụng lao động và xã hội,… 
Tuy nhiên, trước bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ giữa 
các trường đại học có cùng khối ngành đào tạo, địa 
bàn hoạt động đặt ra vấn đề UEL phải sớm đẩy mạnh 
tiến độ thực hiện tự chủ đại học để có những bước 
phát triển vượt bậc mới.

Ngày 30.11.2017, Hội đồng ĐHQG TP.HCM đã 
họp và thống nhất, xác định chủ trương UEL sẽ là một 
trong những đơn vị tiên phong thực hiện tự chủ đại 
học. Trên cơ sở ĐHQG TP.HCM là đại học trọng điểm 
quốc gia, Trường đã xây dựng đề án tự chủ, trong đó 
xác định loại hình tự chủ tài chính là đơn vị tự bảo 
đảm chi thường xuyên, nhà nước vẫn tiếp tục đầu tư 
và đề xuất được hưởng quyền lợi như trường tự chủ 
hoàn toàn (tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư). 
Hiện nay, Trường đang tiếp tục hoàn thiện đề án tự 
chủ và dự kiến lộ trình bắt đầu thực hiện từ năm học 
2018 – 2019./.

Nguồn tham khảo:
- Ben Wilkson and Laura Chirot (2010). “The 

Intangibles of Excellence: Governance and The Quest to 
Build an Vietnamese Apex University”. Nguồn: http://ash.
harvard.edu/extension/ ash/docs/Apex.pdf

- Báo cáo Hội nghị Tổng kết thí điểm đổi mới cơ chế 
hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập theo 
Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24.10.2014 của Chính phủ 
giai đoạn 2014-2017, tháng 10.2017.
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Với tâm niệm tạo ra một sân chơi học thuật 
có thể vừa học vừa trải nghiệm thực tế, mỗi năm, 
Sàn Giao dịch chứng khoán ảo FESE được tổ chức 
định kỳ vào tháng 11, chương trình mô phỏng 
thực tế với các số liệu lấy từ thị trường thực theo 
thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. 
Không chỉ là các phiên giao dịch đơn thuần, Ban tổ 
chức còn tổ chức các hoạt động bổ trợ kiến thức 
cho các nhà đầu tư sinh viên.  

Trong những ngày đầu được thành lập, khó 
khăn là điều không thể tránh khỏi. Để sàn chứng 
khoán ảo có thể hoạt động, Ban tổ chức đã phải 
lên kế hoạch chuẩn bị trong suốt một năm ròng rã, 
từ khâu xử lý phần mềm, đến phân tích tình hình 
thị trường, kiểm duyệt chất lượng, xin ý kiến Ban 
lãnh đạo, kêu gọi nhà tài trợ cũng như chiến lược 
marketing đến với các bạn sinh viên, đến cộng 
đồng. Với những kiến thức và kinh nghiệm thời 
điểm 14 năm về trước, quả thật không dễ dàng. 
Nhưng thực tế đã chứng minh, hơn 14 năm qua, 
FESE đã thành công trong việc khẳng định uy tín 
cũng như chất lượng chương trình đến với đông 
đảo các nhà đầu tư sinh viên trên cả nước.

Cũng từ đó, Ban tổ chức FESE đã và đang 
nhận được nhiều hơn sự quan tâm ủng hộ của 
các nhà tài trợ lớn, điển hình như Công ty CP 
Chứng Khoán TP.HCM (HSC), Công ty CP Tài 
Việt (Vietstock), Quỹ Bản Việt (VietCapital), Công 
ty CP Chứng Khoán Sài Gòn (SSI), Học viện Tài 
chính UniTrain (UniTrain), PMAX - Performance 
Marketing Agency, Hiệp Hội Kế Toán Công Chứng 
Anh Quốc (ACCA),… Đặc biệt, FESE Group đã vinh 
dự nhận được sự bảo trợ của Sở Giao dịch chứng 
khoán TP.HCM (HOSE). Đây là một niềm tự hào, 

đồng thời là động lực to lớn để FESE có thể tiếp 
tục phát triển và ra sức cống hiến cho các thế hệ 
sinh viên Việt Nam. Đứng trước thách thức của 
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi đội ngũ 
Ban tổ chức phải nỗ lực và sáng tạo hơn nữa để 
cho ra một chương trình thật tốt và chất lượng 
được cải tiến vượt bậc.

Anh Lương Đăng Dũng, một trong những 
thành viên sáng lập FESE Group, hiện đang là 
Giám đốc Công ty GBSoft Founder Vexere.com 
chia sẻ: “Giai đoạn đầu khi trường ta mới được thành 
lập còn khó khăn, bản thân anh và các anh chị lúc đó 
khao khát một chương trình với chất lượng và quy 
mô. Chính điều đó đã khơi dậy sự quyết tâm và FESE 
Group đã ra đời từ đó”. 

Anh Phạm Thanh Vũ, cũng là một trong 
những thành viên sáng lập FESE Group, hiện đang 
là Giám đốc Công ty Bản Việt tâm sự: “Sứ mệnh của 
FESE là tạo ra một cộng đồng sinh viên không dành 
riêng cho một Khoa, một nhóm nào cả, mà dành cho 
tất cả các bạn trẻ muốn làm, muốn khát khao và bứt 
phá mình”.

Khi được hỏi về kỷ niệm nào gắn bó với 
FESE khiến anh/chị nhớ nhất, chị Nguyễn Thị Mỹ 
Tiên – Trưởng Ban tổ chức FESE 12 chia sẻ “Những 
đêm thức đến 11, 12 giờ vẫn còn ngồi ở Trường, rồi 
những đêm thức trắng ở quán nước, ngày chuẩn bị 
cho chung kết, chị và các bạn còn phải mang theo 
chăn để đắp vì hội trường quá lạnh. Những kỉ niệm 
đó khiến chị không thể nào quên được. Vì đó là đam 
mê, cũng là những trải nghiệm của một thời sinh viên 
nhiệt huyết”.

Phương Thảo
FESE Group

14 năm hình thành và phát triển, có thể nói, Sàn Giao dịch chứng khoán ảo FESE là thương hiệu 
học thuật lâu đời nhất tại UEL. Từ lúc còn là một sân chơi nhỏ cho các bạn sinh viên trong Khoa 
Kinh tế, hiện nay, FESE đã mở rộng quy mô sang các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc: 
khu vực miền Nam, miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và đồng bằng Sông Cửu Long. 



32 SỐ 22

TIÊN PHONG

Khó khăn là thế nhưng cùng với lòng quyết 
tâm đồng hành cùng nhau, FESE Group đã thực sự 
trở thành một gia đình, một ngôi nhà chung cho 
các FESE-er ở chốn Sài Gòn rộng lớn này. Những 
giọt nước mắt, những lo lắng, những giận hờn đã 
gắn kết những con người ở những vùng đất xa lạ 
khác nhau thành một. 

Khi nhắc đến sứ mệnh của mình, các thành 
viên FESE Group thường hát câu hát quen thuộc 
trong bài nhạc truyền thống Here I Am - Bryan Ad-
ams “Tonight, we make our dream come true”. Câu 
hát đã nói lên hết nỗi niềm của các thế hệ FESE, 
hằng ngày đều ra sức nỗ lực và cố gắng. Một nơi 
mà chúng ta cùng nhau thực hiện đam mê, cùng 
nhau quyết tâm, cùng nhau khóc, cùng nhau cười, 
cùng nhau mang đến một sân chơi học thuật bổ ích 
cho bạn bè đồng trang lứa.  

Đi qua bao năm tháng, FESE Group đã trở 
thành một thương hiệu học thuật uy tín – chất 
lượng cho các bạn sinh viên trên toàn quốc. Bao 
mùa FESE đã qua – các thành viên FESE Group đã 
trưởng thành và hoàn thiện bản thân hơn. Đến với 
nhau là một cái duyên nhưng gắn bó cùng nhau 
qua năm tháng là điều do chính các thành viên nỗ 
lực tạo dựng. Cảm ơn màu áo cam huyền thoại, 
màu áo đó đã ghi dấu tuổi thanh xuân của bao thế 
hệ FESE-er dưới mái trường Kinh tế - Luật./. 

Những năm đầu khi FESE được tổ chức tại 
Trường ĐH Kinh tế - Luật

Ban tổ chức FESE 14

Chung kết Sàn Giao dịch Chứng khoán ảo FESE 11,
UEL ký kết hợp tác với HSC
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6
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH

KHOA KINH TẾ

- Điểm học tập: 8.64/ Điểm rèn luyện: 85;
- Giải Nhất cấp Trường, Giải Ba cấp Bộ Nghiên cứu khoa học;
- Giấy khen Hội Sinh viên trường Chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong 
chiến dịch Xuân tình nguyện 2017;
- IELTS (British Council) đạt 7.0 ;
- Tham gia trao đổi sinh viên ĐHQG và tỉnh Daegu, tháng 7,8/2017 
thành viên đoàn đại biểu sinh viên (ĐHQG tổ chức);
- Tham gia đoàn tham quan đại học Malaya của Malaysia (Khoa tổ chức 
cho lớp K14401T) .

NGUYỄN THỊ MỸ DIỆU
KHOA KINH TẾ

- Điểm học tập: 8.65/ Điểm rèn luyện: 90;
- Giải Nhất cấp Trường Nghiên cứu khoa học;
- Cuộc thi học thuật “Tôi - người cán bộ công chức tương lai” Giải Nhất 
cấp Trường;
- Thi thử TOEIC 665 - Trung tâm ngoại ngữ - Tin học UEL;
- Giấy khen Hội Sinh viên Trường Chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong 
chiến dịch Xuân tình nguyện 2017;
- Tham gia Chương trình Giao lưu văn hóa Việt - Lào do Trường ĐH Kinh 
tế - Luật tổ chức.

MỘT NĂM THÀNH CÔNG
CỦA SINH VIÊN 5 TỐT

Huỳnh Mạnh Phương
Văn phòng Đoàn - HộiSINH VIÊN 5 TỐT

CẤP TRUNG ƯƠNG
2016 - 2017

GƯƠNG MẶT
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NGÔ NGỌC ANH
KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

- Điểm học tập: 9.65/ Điểm rèn luyện: 98;
- Giải Nhì Giải thưởng sinh viên NCKH Eureka 2016, Giải Nhì Giải thưởng 
tài năng Lương Văn Can năm 2017 do báo Doanh nhân Sài Gòn tổ chức, 
với đề án khởi nghiệp Nhang sen Liên Tâm;
- Giấy khen Hội Sinh viên Trường Chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong chiến 
dịch Xuân tình nguyện 2017;
- Giấy khen Đảng ủy – Ban giám hiệu trường năm học 2016 – 2017;
- Chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 900 điểm;
- Tham gia chương trình “Giao lưu cùng Sinh viên Lào trong Lễ hội Tết - Lào 
Campuchia”;
- Tham dự Diễn đàn thủ lĩnh sinh viên Asean lần tứ IV năm 2015.

NGUYỄN ANH TUẤN
KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

- Điểm học tập: 9.48/ Điểm rèn luyện: 95.
- Giải Ba cấp Trường NCKH.
- Giấy khen Hội Sinh viên Trường Chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong 
chiến dịch Xuân tình nguyện 2017.
- IELTS, tiếng Anh, overall band: 7.5
- Tham gia tham luận tại Hội thảo quốc tế dành cho Nhà khoa học trẻ 
(ICYREB 2017)

LÊ THỊ VIỆT THƯƠNG
KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

- Điểm học tập: 9.19/ Điểm rèn luyện: 95.
- Giải Nhì Giải thưởng sinh viên NCKH Eureka 2016 ; Giải Khuyến khích 
Giải Thưởng Tài năng Lương Văn Can 2016 do Báo Doanh nhân Sài Gòn 
tổ chức.
- Chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 670 điểm.
- Giấy khen Hội Sinh viên trường Chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong 
chiến dịch Xuân tình nguyện 2017.
- Tham gia Chương trình Giao lưu văn hóa Việt - Lào do Trường ĐH Kinh 
tế - Luật tổ chức.

LƯU THỊ THU HẰNG
KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

- Điểm học tập: 8.63/ Điểm rèn luyện: 98.
- Giải Nhất NCKH cấp Trường.
- Chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 605 điểm.
- Giấy khen Hội Sinh viên trường Chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong 
chiến dịch Xuân tình nguyện 2017.
- Tham gia Chương trình Giao lưu văn hóa Việt - Lào do Trường ĐH Kinh 
tế - Luật tổ chức.
- Tham gia “Preparing future accountants and Management for New 
World of NGOs” do Del Goehner giảng dạy.
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Hình thành từ phong trào sinh viên 3 tốt, 
chương trình sinh viên 5 tốt từ những năm 2009 
và hiện nay là phong trào sinh viên 5 tốt. Đại hội 
đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần 
IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018 đã thống nhất triển 
khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhằm tạo môi 
trường để sinh viên rèn luyện trên các mặt: đạo 
đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hội nhập. Với 
sinh viên hiện nay, đây là một danh hiệu cao quý 
để “Rèn đức luyện tài” trở thành người “vừa hồng 
vừa chuyên” như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói 
về thanh niên.

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là cuộc vận động 
lớn trong sinh viên cả nước; là danh hiệu sinh viên 

có uy tín, là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng 
trong mỗi cá nhân sinh viên để rèn luyện, hoàn 
thiện mình ở 05 tiêu chí “Học tập tốt – Đạo đức 
tốt – Tình nguyện tốt – Hội nhập tốt – Thể lực tốt”. 
Đối với các cấp càng cao hơn thì có lẽ Học tập 
tốt và Hội nhập tốt là hai tiêu chí khó nhất và để 
hoàn thiện được thì thực sự là những sinh viên 
toàn diện.

Năm học 2016 – 2017, Trường Đại học 
Kinh tế - Luật có 100 SV5T cấp Trường, 07 SV5T 
cấp Thành, 21 SV5T cấp Đại học Quốc gia, SV5T 
cấp thành và 06 SV5T cấp Trung ương.

Xin chúc mừng tất cả các bạn!

SINH VIÊN 5 TỐT CẤP TRƯỜNG 
NĂM HỌC 2016 - 2017

Cuộc thi ảnh “Sắc Xuân 2018” Cuộc thi ảnh “Sắc Xuân 2018”
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Năm 2017, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật 
đã xuất sắc mang về 01 giải Nhất và 01 giải 
Khuyến khích Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu 
khoa học Euréka; 02 giải Ba Giải thưởng Sinh viên 
nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Có thể nói, năm 
nay là một năm nhiều dấu ấn của sinh viên UEL, 
đặc biệt đối với mảng Nghiên cứu khoa học sinh 
viên. Lần thứ hai, UEL có nhóm đạt giải Nhất Giải 
thưởng  Euréka, với đề tài “Pháp luật về quyền 
tiếp cận biển của cộng đồng - Kinh nghiệm quốc 
tế và một số gợi ý cho Pháp luật Việt Nam”. Dưới 
đây là một số chia sẻ của nhóm với Bản tin Kinh 
tế - Luật.

PV: Nghiên cứu về lĩnh vực Luật, bên cạnh những 
lợi thế, chắc chắn các bạn cũng gặp không ít những khó 
khăn? 

Nhóm: Trong quá trình hoàn thành đề tài và đạt 
được những thành quả như ngày hôm nay thì nhóm 
cũng đã trải qua một số khó khăn nhất định. Trước 
tiên, phải kể đến đó là hạn chế về mặt kiến thức 
chuyên môn cũng như khả năng nghiên cứu có hạn. 
Vì đề tài của nhóm tham khảo khá nhiều luật nước 
ngoài nên rất khó khăn trong việc tìm hiểu pháp luật 
quốc gia đó vì hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia 
là khác nhau. Đặc biệt, đối với lĩnh vực pháp lý, khó 
khăn lớn nhất của sinh viên khi tìm hiểu pháp luật 
nước ngoài đó là khả năng tiếng Anh pháp lý còn hạn 
chế. Khó khăn thứ hai mà nhóm gặp phải là về mặt 
nhân sự, vì nhóm có đến năm thành viên nên trong 

quá trình làm việc thì tranh cãi, bất đồng quan điểm 
là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, thông qua 
đó các thành viên trong nhóm cũng hiểu nhau nhiều 
hơn, qua mỗi lần bất đồng quan điểm nhóm lại tìm 
được phương hướng thống nhất cho bài nghiên cứu 
của nhóm và cũng rút ra nhiều bài học về cách ứng 
xử, cũng như kỹ năng làm việc nhóm cho chính mình. 

Nhóm sinh viên đạt giải Nhất Euréka năm 2017
cùng giảng viên hướng dẫn

PV: Giảng viên hướng dẫn đã hỗ trợ các bạn như 
thế nào trong quá trình thực hiện đề tài?

Nhóm: Nhóm gặp trở ngại trong việc cân bằng 
giữa thời gian học tập và thời gian thực hiện nghiên 
cứu. Nhưng may mắn, vì đã có kinh nghiệm làm  

Nghiên cứu khoa học 
sinh viên 2017:
Một mùa nhiều dấu ấn

Hoàng Anh
Văn phòng Đoàn - Hội

Nữ sinh UEL đón XuânBức ảnh được yêu thích nhất Cuộc thi ảnh “Sắc Xuân 2018”



38 SỐ 22

TUỔI TRẺ UEL

nghiên cứu khoa học từ trước, và được sự trợ giúp 
từ giảng viên hướng dẫn là ThS Lưu Minh Sang, nên 
nhóm đã phân phối và quản lý thời gian của mình bằng 
cách lập kế hoạch lịch trình cụ thể. Đôi lúc, các thành 
viên trong nhóm cảm thấy mệt mỏi, tưởng chừng như 
muốn dừng lại. Nhưng nhóm đã rất may mắn khi được 
thầy Lưu Minh Sang hướng dẫn, động viên và luôn 
truyền năng lượng tích cực cho nhóm, tạo động lực 
để nhóm vững vàng tiếp tục hành trình của mình.  

PV: Nếu có một lời nhắn nhủ cho phong trào nghiên 
cứu khoa học sinh viên. Nhóm sẽ nhắn nhủ điều gì?

Nhóm: Mặc dù quá trình nghiên cứu khoa học 
là trải nghiệm có đầy rẫy những khó khăn và đôi khi 
thành quả đạt được có thể không như mong muốn 
nhưng chắc hẳn, đó vẫn là một trải nghiệm rất đáng có 
trong quãng thời còn là sinh viên đại học. Vì giá trị và 
công việc này đem lại không chỉ là kiến thức mà còn 
giúp các sinh viên gắn kết với nhau, phát triển kỹ năng 
ứng xử, từ đó, hoàn thiện bản thân một cách tích cực. 
Hiện nay, nhóm nhận thấy rằng có tình trạng sinh viên 
đăng ký nghiên cứu khoa học sau đó không tiếp tục 
đề tài nữa. Với những giá trị mà nghiên cứu khoa học 
đem lại, nhóm muốn nhắn nhủ rằng: các bạn đừng bỏ 
dở đề tài nghiên cứu khoa học của mình mà hãy kiên 
trì hoàn thành đến cùng thì giá trị mà các bạn nhận 
được sẽ thật tuyệt vời. Chỉ cần kiên trì và quyết tâm 
thực hiện thì nghiên cứu khoa học sẽ là một kỷ niệm 
đẹp đáng nhớ giúp thời sinh viên của bạn trở nên ý 
nghĩa hơn./

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka 
năm 2017 có sự tham gia của 777 đề tài của 1.758 
thí sinh đại diện cho 85 trường ĐH – CĐ, Học viện 
trên cả nước. Trường ĐH Kinh tế - Luật có 02 đề tài 
đạt giải, bao gồm:

- Giải Nhất: đề tài “Pháp luật về quyền tiếp cận 
biển của cộng đồng - Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi 
ý cho Pháp luật Việt Nam” của nhóm các sinh viên Huỳnh 
Thị Thúy Lai, Trần Trúc Ly, Trần Thị Quỳnh, Nông Thị Sảy, 
Nguyễn Thị Thủy Tiên do Th.S Lưu Minh Sang hướng 
dẫn. 

- Giải Khuyến khích: đề tài “Pháp luật điều chỉnh 
về hoạt động giao dịch Bitcoin ở một số quốc gia và 
hướng đề xuất cho pháp luật Việt Nam” của nhóm các 
sinh viên Đàm Thị Hương Giang, Vũ Thị Minh Phượng, 
Hồ Mộng Trinh do Th.S Nguyễn Thị Lâm Nghi hướng dẫn. 

Tại Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học toàn 
quốc (do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ 
Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
Việt Nam tổ chức), Trường ĐH Kinh tế - Luật có 02 
đề tài đạt giải Ba, bao gồm:

- Đề tài: “Khai phá dữ liệu từ mạng xã hội để khảo 
sát ý kiến đánh giá về chất lượng dịch vụ xe buýt tại Tp. 
Hồ Chí Minh” của nhóm sinh viên Nguyễn Hoàng Cẩm 
Tú, Hồ Thy Nhân Ái, Nguyễn Hoàng Trinh, Nguyễn Thanh 
Bình, Nguyễn Ngọc Minh Thư do ThS. Triệu Việt Cường 
hướng dẫn.

- Đề tài: “Hành vi tiêu dùng trước tác động lan 
truyền thông tin truyền thông trong ngành hàng thực 
phẩm và đồ uống (F&B)” của nhóm sinh viên Nguyễn Thị 
Phương Anh, Phan Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Quỳnh 
Như, Từ Lê Trúc Quỳnh, Trần Trang Thủy Tiên do ThS. 
Nguyễn Thị Thu Trang hướng dẫn. 

Đón Xuân Chiều Xuân

Nhóm sinh viên đạt giải ba Nghiên cứu khoa học cấp Bộ
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CHUYẾN XE ÂM NHẠC: VIẾT CHO 
NHỮNG ĐIỀU ĐÃ QUA….

Nguyễn Vũ Phương – K16504

 Một buổi chiều mưa, tôi đang ngồi nhâm nhi 
tách trà gừng ấm nóng để chóng xoa dịu cơn khan 
của cổ họng. Bất giác chợt “thèm” cái nhịp sống hối 
hả của mấy tuần trước, lúc đội văn nghệ VNB chúng 
tôi tập luyện cho cuộc thi “Chuyến xe âm nhạc” do 
Đài truyền hình TP.HCM tổ chức. Khoảng thời gian ấy 
thật dài, thật đẹp, và để lại thật nhiều kỷ niệm. 
 
 Nếu có ai hỏi tôi, “Chuyến xe âm nhạc” là gì? Tôi 
sẽ trả lời đó là những trang kỷ niệm thật đặc biệt đối 
với tôi trong năm hai đại học. Đó không chỉ đơn thuần 
là một cuộc thi giữa đội văn nghệ của các trường đại 
học, cao đẳng với nhau mà đó còn là một trời kỷ niệm, 
một trời thương nhớ trong lòng tôi. VNB-UEL đã đeo 
bám nhau suốt hai tháng liền tham gia cuộc thi với ba 
mươi con người, ba mươi cuộc sống riêng lẻ, nhưng 
lại có chung một một niềm đam mê với âm nhạc, với 
nghệ thuật và cùng hướng đến sân chơi “Chuyến xe 
âm nhạc” để học hỏi và thử sức.

 Khoảng thời gian chúng tôi tham gia “Chuyến 
xe âm nhạc” là khoảng thời gian không thể nào quên 
được. Đó là hàng chục chuyến xe trên chặng đường 
hơn 10km mà gần ba mươi người chúng tôi đã nối 
đuôi nhau. Đó còn là những lần tập ở sảnh Trường 
có hôm đến 11 giờ khuya của cả đội; là những cơn 
mưa đầu mùa ướt sũng. Những giọt mồ hôi, nước 
mắt, những lần cãi nhau mà chúng tôi đã cùng nhau 
trải qua. Và trong suốt chặng đường dài đó, các anh 
chị cựu VNB chính là hậu phương vững chắc của lớp 

đàn em chúng tôi. Những lời động viên, những lần về 
thăm đàn em của các anh chị cũng như sự có mặt của 
các anh chị trong những lần chúng tôi thi đấu đã tiếp 
thêm sức mạnh để chúng tôi trình diễn hết mình.  

 Cứ thế, các thành viên VNB ngày học tập ở 
lớp, tối luyện tập ở sảnh Trường và cùng nhau hoàn 
thiện bài thi diễn để cùng nhau tỏa sáng trên sân 
khấu. Ở chặng đường cuối cùng của “Chuyến xe âm 
nhạc”, đối với chúng tôi, kết quả và giải thưởng hạng 
Tư đạt được không phải là điều quan trọng nhất mà 
điều quan trọng đó chính là khoảnh khắc tuyệt vời mà 
chúng tôi cùng nhau tạo nên trên sân khấu “Chuyến 
xe âm nhạc”, là nụ cười mãn nguyện khi hoàn thành 
xong bài diễn, là những giọt nước mắt hạnh phúc, là 
những cái nắm tay thật chặt của đồng đội. 

 Khép lại chặng đường dài ấy, từng ngày, từng 
giờ, từng khoảnh khắc trên sân khấu đều để lại trong 
lòng tôi những dấu ấn không thể nào quên. Vẫn còn 
nhớ cuốn tài liệu Kinh tế vi mô của nhỏ em năm nhất 
mang theo để tranh thủ học trong giờ giải lao. Vẫn còn 
nhớ bộ đồng phục ở chỗ làm thêm của người anh năm 
ba chạy vội về trường tập bài diễn. Cũng sẽ nhớ lắm 
những lần hợp xướng của cả ba đội hát – nhảy – múa 
trên những chuyến xe. Nhớ những cái thương nhau 
chẳng nói thành lời, chỉ biết lặng lẽ ở cạnh bên, cùng 
nhau bước hết chặng đường dài ấy.

 Giờ đây, khi cuộc thi đã khép lại, chợt nhớ 
những buổi tập ngày ấy và muốn lại được cùng nhau 
quây quần ở sảnh Trường, cùng hòa mình vào âm nhạc, 
cùng nhau hòa chung tiếng hát, nhảy những giai điệu 
tuyệt vời của tuổi thanh xuân, nâng tay múa những vũ 
khúc của tuổi trẻ ấy. Hẹn gặp lại nhé, “Chuyến xe âm 
nhạc” của một mùa mới./.
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Mọi người trong Trường 
thường hay gọi đùa Thanh 
Nga là cô gái “săn” giải Hoa 
khôi. Thật vậy, năm 2017 
là một năm đầy ý nghĩa với 
Thanh Nga khi xuất sắc đạt 
vị trí Quán quân cuộc thi Nét 
đẹp sinh viên ĐHQG TP.HCM, 
và niềm vui như được nhân 
đôi trong những thời khắc đầu 
tiên của năm 2018, cái tên 
Nguyễn Thị Thanh Nga lại một 
lần nữa được xướng lên cho 
danh hiệu Hoa khôi Nét đẹp 
sinh viên TP.HCM.  

Nói về danh hiệu Hoa 
khôi, Thanh Nga chia sẻ: “Khi 
đoạt danh hiệu ở cuộc thi nào 
mình sẽ làm những việc liên 
quan có trách nhiệm với danh 
hiệu đó chứ không dùng nó 
làm bước đệm để đi xa hơn 
trong lĩnh vực nghệ thuật, vì 
mình hiểu rất rõ bản thân sẽ 
làm tốt những gì và ước mơ 
lớn nhất về điều gì”.  

Cùng nhìn lại hành trình 
của Thanh Nga từ Nét đẹp 
sinh viên ĐHQG TP.HCM đến 
Nét đẹp sinh viên TP.HCM

HÀNH 
TRÌNH 
ĐẾN 

NÉT ĐẸP 
SINH 
VIÊN 

TP.HCM 
CỦA CÔ 

HOA 
KHÔI 

MÁ LÚM 
ĐỒNG 
TIỀN

Phương Linh - CCA

Nữ sinh trình diễn áo dài đẹp nhất tại Nét đẹp sinh viên ĐHQG TP.HCM
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Thanh Nga tại các vòng thi Nét đẹp sinh viên ĐHQG TP.HCM

Thanh Nga tại các vòng thi Hoa khôi Nét đẹp sinh viên TP.HCM

Thanh Nga đăng quang
Hoa khôi Nét đẹp sinh viên TP.HCM

Thanh Nga đạt danh hiệu Quán quân 
Nét đẹp sinh viên ĐHQG TP.HCM
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Diễn đàn Văn hóa thanh niên Đông Nam Á là hoạt 
động thường niên do Mạng lưới các trường Đại 
học Đông Nam Á (AUN) phối hợp với các trường 
thành viên tổ chức theo hình thức đăng cai luân 
phiên. Thông qua các hoạt động chính (thuyết 
trình, hội thảo, trình diễn văn hóa và tham quan 
thực tế), Diễn đàn sẽ thúc đẩy sự quan tâm về 
cộng đồng ASEAN cho từng thành viên tham dự; 
đồng thời tăng cường sự hiểu biết và ý nghĩa của 
hoạt động ngoại giao văn hóa giữa các quốc gia 
trong ASEAN. Diễn đàn lần này đã để lại nhiều ấn 
tượng khó phai trong lòng cô sinh viên năm cuối 
Trần Thị Hiền

Indonesia - đất nước văn minh và thân thiện

Ấn tượng đầu tiên của tôi về thành phố 
Yogyakarta - Indonesia chính là cảm giác quen thuộc 
như ở chính Việt Nam bởi lối kiến trúc và con người 
nơi đây. Một trong những điều chúng tôi khá thích 
thú ở Indonesia là mọi người đi bên trái và mỗi khi 
chúng tôi đi bộ qua đường tất cả xe đều tự động 
dừng lại nhường đường rất lịch sự.  

Chúng tôi được sắp xếp nghỉ ngơi ở nhà khách 
ĐH Gadja Mada - một trong những đại học lâu đời và 
lớn nhất ở Indonesia. Tôi vẫn còn nhớ một người anh 
có nói rằng tất cả những gì tinh túy và hiện đại nhất 
ở thành phố đều tập trung cho trường đại học này 

Trần Thị Hiền 
K14402

Đoàn đại biểu các nước chụp hình kỉ niệm ở đền Pramada
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quả không sai. Các tòa nhà được xây dựng rất đẹp, 
trong phòng bố trí đầy đủ máy lạnh, bàn ghế, bình 
nóng lạnh,… khá tiện nghi. Đặc biệt các nhân viên và 
tình nguyện viên rất thân thiện và nhiệt tình giúp đỡ 
chúng tôi trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Tại đây, chúng tôi có cơ hội được tham quan 
những địa điểm du lịch nổi tiếng và tham gia các hoạt 
động văn hóa đặc sắc. Đền Prambanan là một trong 
những địa điểm chúng tôi được ghé thăm tại thành 
phố Yogyakarta xinh đẹp. Đây cũng là một quần thể 
đền thờ thần Hindu lớn nhất ở Đông Nam Á với lối 
kiển trúc độc đáo và mang nhiều ý nghĩa văn hóa đã 
được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. 
Sự đồ sộ và bí ẩn của ngôi đền đều làm khách tham 
quan phải trầm trồ thán phục. 

Điểm đến tiếp theo không thể không nhắc tới 
là làng du lịch Pentingsari. Tại đây, chúng tôi được các 
nghệ nhân chỉ cách làm rối, kỹ thuật nhuộm màu Ba-
tik bằng sáp nến và cách chơi nhạc cụ truyền thống 
của Indonesia. Dù hoạt động kéo dài tới trưa nhưng 
ai cũng vẫn rất háo hức và tham gia nhiệt tình.

Bên cạnh đó, chúng tôi đã được dạy điệu múa 
truyền thống của người Java. Để học được mọi người 
phải rất tập trung vì điệu múa có rất nhiều động tác 
khác nhau và phải chú ý từng bước chân - tay. Đây 
cũng chính là điệu múa tất cả sẽ cùng nhau biểu diễn 
trong buổi Closing Ceremony.

Gắn kết tình bạn bè quốc tế

Đây là lần đầu tiên tôi có dịp tham gia một diễn 
đàn văn hóa với đông đảo bạn bè quốc tế - những 
người có chung đam mê âm nhạc như tôi đến từ 
nhiều đất nước khác nhau. Bởi lẽ đó ngay trong buổi 
Welcoming, mặc dù không hiểu ngôn ngữ của nhau 
nhưng khi các phần biểu diễn truyền thống của các 
nước bắt đầu mọi người đều cổ vũ và nhún nhảy theo 
rất nhiệt tình. Hầu hết những người bạn tham gia 
diễn đàn đều có tiếng Anh rất tốt vì thế chúng tôi dễ 
dàng hòa nhập với nhau và trao đổi với nhau những 
nét đẹp, đặc trưng trong văn hóa đất nước mình.  

Diễn đàn năm nay có sự đặc biệt là thành viên 
từ các nước khác nhau sẽ được chia đều ra các phòng 
chứ không ở theo đoàn như các năm trước. Tôi may 
mắn được ở chung phòng với hai cô bạn Trung Quốc 
và Thái Lan rất dễ thương. Hai cô bạn này còn chỉ cho 
tôi những câu giao tiếp cơ bản và bài hát của họ nữa.  

Chia tay đất nước Indonesia xinh đẹp, chúng 
tôi không quên gửi cho nhau những món quà kỷ 
niệm và lời mời tới thăm Việt Nam trong tương lai 
gần. Chuyến đi đã để lại cho tôi thật nhiều ấn tượng 
đẹp và những cảm xúc chắc rằng không chỉ cá nhân 
tôi mà tất cả các thành viên tham gia diễn đàn sẽ 
không bao giờ quên./.

Trần Thị Hiền chụp hình kỷ niệm cùng bạn Trung Quốc trong Welcoming Dinner
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HÀNH TRÌNH CHẠM ĐẾN ƯỚC MƠ 
Lê Ngọc Bảo Vân – K15411

Sau khi trở về Việt Nam sau cuộc thi Rube Goldberg Machine Contest tại Hàn Quốc, tôi vẫn luôn 
tự hỏi: “Hành trình tham gia cuộc thi tại Hàn Quốc của nhóm đã bắt đầu và được cả nhóm cùng 

nhau thực hiện như thế nào?”

Nhóm chưa từng có tên cụ thể hay chính thức 
nào và chỉ là gặp nhau, vô tình nói chuyện vu vơ với 
nhau nhiều hơn, cùng một ý tưởng và cùng biến ý 
tưởng đó thành hiện thực. Nhóm gồm 04 thành viên: 
Lê Ngọc Bảo Vân - K15411 (Trưởng nhóm), Trịnh 
Đình Phong - K15411, Trần Anh Thuận - K17411 và 
Nguyễn Anh Nhật - K17411 và nhóm nhận được sự 
dẫn dắt rất nhiệt tình của TS. Lê Hoành Sử - Trưởng 
bộ môn Thương mại điện tử Khoa Hệ thống thông 
tin. Cuộc đời con người ai cũng sẽ có những chuyến 
đi cùng những cột mốc quan trọng để lại những 
cảm xúc vô cùng đẹp và đó sẽ trở thành động lực 
để phấn đấu hơn nữa. Chuyến đi Hàn Quốc vừa qua 
là chuyến đi đáng nhớ nhất và cũng là cột mốc đánh 
dấu sự trưởng thành của cả nhóm.

Hàn Quốc hiện đại và thân thiện

Thú thật cả nhóm đến với chuyến đi lần này 
một cách khá bất ngờ vì trước ngày đi hơn một tháng 
nhóm mới được tiếp cận với cuộc thi Rube Goldberg 
Machine và mới tập tành để làm những hệ thống đầu 
tiên. Và sau đó bất ngờ hơn là nhóm được lựa chọn 
để tham gia cuộc thi này tại Hàn Quốc. Vì các thành 
viên trong nhóm đều không có quá nhiều thời gian 
chuẩn bị cho sản phẩm dự thi cho chính bản thân 
nhưng nhờ sự giúp đỡ của của các thầy cô Khoa Hệ 
thống thông tin và các anh chị Phòng Công tác sinh 
viên, nhóm đã có sự chuẩn bị chu đáo cho bài dự thi 
của nhóm tại đất nước Hàn Quốc.

Điều đầu tiên khiến tất cả các thành viên trong 
nhóm choáng ngợp và vô cùng ấn tượng khi đặt chân 
đến “Xứ sở Kim Chi” chính là sân bay quốc tế Incheon 

– một trong những sân bay đẹp và hiện đại nhất trên 
thế giới. Sau khi làm xong các thủ tục hải quan, cả 
nhóm được di chuyển đến Ký túc xá ĐH Ajou – nơi 
diễn ra cuộc thi để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho ngày 
thi sắp tới. Nhóm rất may mắn khi đặt chân đến Hàn 
Quốc là vào đầu mùa đông nên đã nhìn thấy tuyết, 
dù chỉ khoảng 10 phút và tuyết không dày lắm nhưng 
với những đứa nhỏ được sinh ra và lớn lên tại một 
nước nhiệt đới thì điều đó là vô cùng đặc biệt. 

Nhóm lắp ráp sản phẩm tại cuộc thi

 Trường Đại học Ajou Hàn Quốc - Ajou 
University là trường đại học tư thục được thành lập 
vào năm 1973, sau một thời gian ngắn đã phát triển 
nhanh chóng và trở thành một trong những trung 
tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ uy 
tín nhất của Hàn Quốc. Và quả không sai, điều khiến 
nhóm ấn tượng nhất khi bước chân vào ngôi trường 
này là diện tích rộng lớn với rất nhiều tòa nhà khác 
nhau phục vụ cho việc học tập của các bạn sinh viên. 
Các bạn sinh viên ở đây thực sự rất năng động. Khi 
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còn ở Việt Nam, nhóm khá lo lắng về tiếng Anh không 
đủ tự tin để giao tiếp nhưng với sự nhiệt tình và thân 
thiện của các bạn và các thầy cô tại Hàn Quốc đã 
khiến nhóm nhanh chóng lấy lại tinh thần và thể hiện 
tốt phần dự thi của mình. Các thành viên trong nhóm 
đều đã vượt qua bản thân và trình bày cho tất cả thầy 
cô và các bạn quan tâm về sản phẩm của nhóm cùng 
những ý tưởng một cách tự tin nhất. Tôi tin chắc đó là 
những giá trị lớn lao mà nhóm đã nhận được. Giải Ba 
chung cuộc như một món quà dành cho những nỗ lực 
của nhóm trong hơn một tháng, cả nhóm cảm thấy rất 
tự hào và phấn khởi.

Nhóm bên cạnh sản phẩm dự thi hoàn chính

Trải nghiệm học tập cùng các bạn Hàn Quốc

Ngoài tham dự cuộc thi Rube Goldberg Machine 
Contest, nhóm còn được tham dự một lớp học về IoT 
và máy in 3D tại Ulsan. Không khí học tập thực sự 
rất nghiêm túc cùng với những trang thiết bị hiện đại. 
Một lượng kiến thức khổng lồ, không chỉ là lý thuyết 
mà còn dạy thực hành đã giúp các học viên có cái nhìn 
bao quát nhất và có thể dễ dàng sử dụng những kiến 
thức ấy. Điều gây ấn tượng nhất với các thành viên 
nhóm đó chính là thái độ học tập và làm việc nghiêm 
túc, tích cực, và tỉ mỉ của người Hàn. Dù chỉ tham 
gia lớp học với hai ngày ngắn ngủi nhưng các thầy cô 
rất nhiệt huyết chỉ dạy cho sinh viên những kiến thức 
tốt nhất. Sau các buổi học, các thầy cô thân thiện và 
thường rủ sinh viên đi ăn chung. Tôi tin chắc rằng các 
thành viên trong nhóm đều nhớ về ly sô-cô-la nóng 
giữa một buổi chiều đầy gió mùa đông mà một thầy 
người Hàn đã mua tặng cho cả nhóm.

Hành trình nào cũng đến lúc dừng lại và hành 
trình tại Hàn Quốc cũng như vậy. Nhóm cảm thấy rất 
hạnh phúc vì chuyến đi này. Tôi tin chắc rằng tất cả các 
thành viên của nhóm đã được rèn luyện thêm nhiều 
cho chặng đường phía trước và cả nhóm sẽ luôn cố 
gắng để hoàn thành mục tiêu tiếp theo, những chặng 
đường mới và những đỉnh cao mới./. 
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Ngô Ngọc Anh
và Giấc mơ sen hồng

Hoàng Mol
Phòng Công tác sinh viên

Ngô Ngọc Anh, cô gái đến từ đất sen hồng Đồng Tháp, vừa 
tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế đối ngoại Khoá 13 một cách 
xuất sắc. Đặc biệt, Ngọc Anh từng đạt được nhiều giải 
thưởng và khen thưởng các cấp. Hãy để tôi kể cho bạn 
nghe về hành trình đặc biệt của cô gái này nhé!  

Ngọc Anh học giỏi từ khi còn là học sinh và đã 
từng đạt học sinh giỏi nhất tỉnh Đồng Tháp. Khi đặt chân 
vào giảng đường đại học, thầy cô, bạn bè biết đến Ngọc 
Anh là một cô gái vừa hồng vừa chuyên, năng nổ tham 
gia các hoạt động của sinh viên của Khoa và Trường, làm 
Phó Bí thư Đoàn Khoa Kinh tế đối ngoại và thời sinh viên 
Ngọc Anh gắn liền với công tác Đoàn. Cô gái nhỏ bé này 
không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, tham gia từ hoạt 
động phong trào đến hoạt động học thuật và nghiên cứu 
khoa học. Có lẽ, nghiên cứu khoa học là hoạt động Ngọc 
Anh yêu thích và thành công hơn hết, đã từng thất bại để 
rồi quyết tâm phải hoàn thành được điều mình ước mơ.

Sen không chỉ là là biểu tượng mà còn là tình yêu

Quê Ngọc Anh chắc không có gì nhiều hơn ngoài 
sen hồng, loài hoa đầy hương sắc luôn tỏa sáng nơi bùn 
lầy. Dù đang tất bật với những môn học và kỳ thực tập 
trong năm cuối đại học, Ngô Ngọc Anh vẫn quyết tâm 
tập hợp nhóm nghiên cứu để thực hiện đề tài nghiên cứu 
khoa học về chuỗi giá trị sen Đồng Tháp. Qua quá trình 
tìm hiểu và khảo sát thực tế ở quê mình, Ngọc Anh phát 
hiện nguồn nguyên liệu vỏ gương và vỏ hạt sen chưa 
được tận dụng tốt. Và từ đây, Ngọc Anh nảy sinh ý tưởng 
sản xuất sản phẩm nhang mang thương hiệu nhang sạch 
Liên Tâm.
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Khát khao được đóng góp trí tuệ và công sức 

xây dựng quê hương, Ngọc Anh đã hiện thực hóa 
ước mơ bằng ý tưởng sản xuất nhang sạch từ cây sen 
để nâng cao giá trị cho cây sen Đồng Tháp. 

Ngọc Anh miệt mài tìm tòi, nghiên cứu và phát 
triển sản phẩm nhang sạch từ nguồn phế phẩm của 
cây sen như một giải pháp hữu hiệu để vừa có thể 
gia tăng giá trị kinh tế cho cây sen, vừa đẩy mạnh 
thương hiệu sen Đồng Tháp. “Từ lâu mình đã canh 
cánh trong lòng một quyết tâm là phải làm gì đó để 
đóng góp vào sự phát triển của quê hương Đồng 
Tháp; để quảng bá, tuyên truyền về thương hiệu của 
mảnh đất Sen Hồng thân thương. Dự án khởi nghiệp 
từ cây sen quê nhà chính là đứa con tinh thần mình 
dành nhiều tâm huyết gây dựng”, Ngọc Anh chia sẻ.

Lợi thế nổi bật của sản phẩm nhang sạch từ 
sen Liên Tâm là ít khói so với các dòng nhang từ bột 
gỗ, bột trầm, quế hiện nay. Khói tự nhiên sẽ hạn 
chế việc cay mắt thường thấy khi mắt tiếp xúc khói 
nhang. Mặt khác, nhang không có hóa chất như chất 
tạo màu, tạo mùi hay chất giúp cuộn tròn tàn trong 
sản phẩm. “Giá cả của sản phẩm cũng ở mức trung 
bình đối với người tiêu dùng mà vẫn đảm bảo chất 
lượng cao bởi được sản xuất bằng quy trình tối ưu 
hóa nguồn nguyên liệu sẵn có. Nhang sạch Liên Tâm 
sẽ phấn đấu trở thành một thương hiệu đặc trưng 
của địa phương, một sản phẩm của lòng tin để có 
chỗ đứng vững chắc trong lòng khách hàng”, Ngọc 
Anh nói. 

Khát khao đóng góp cho quê hương 
Hiện sản phẩm nhang sạch Liên Tâm chưa 

được đưa vào sản xuất và kinh doanh chính thức, vẫn 
tiếp tục được nghiên cứu hoàn thiện. Với những sản 
phẩm thí điểm bước đầu người tiêu dùng có phản hồi 
tích cực về chất lượng và thiết kế mẫu mã, Ngọc Anh 
khẳng định, dự án sẽ được triển khai sản xuất kinh 
doanh trong thời gian sớm nhất. 

Không ngừng học hỏi và hoàn thiện, cô gái 
trẻ vẫn tiếp tục trau dồi, nghiên cứu để thành lập 
và điều hành doanh nghiệp, tìm kiếm nguồn đầu tư. 
Theo Ngọc Anh, “Khi khởi nghiệp, ngoài sản phẩm 
là yếu tố quyết định hàng đầu cho sự tồn tại và phát 
triển của dòng đời một dự án, thì đội ngũ nhân sự, 
năng lực quản lý, tầm nhìn của người lãnh đạo cũng 
là những thành tố rất quan trọng”. 

Lần đầu mang dự án đi thi, Ngọc Anh đã vấp 
phải nhiều khó khăn và cảm thấy mình chưa đủ kinh 
nghiệm nên cô xin bảo lưu lại 01 năm. “Một năm qua, 
mình đã học hỏi, tìm hiểu thêm về kinh doanh, mar-
keting và phân phối từ nhiều anh chị đi trước; tham 
gia thực tập và đi làm ở nhiều công ty để lấy kinh ng-
hiệm thực tế.  Điều cần thiết hơn là mình liên tục tìm 
kiếm những nguồn nguyên liệu, cơ sở gia công, học 
hỏi thêm cách làm để hoàn thiện sản phẩm”, Ngọc 
Anh chia sẻ thêm.

Ngọc Anh nhận giải Nhì Tài năng Lương Văn Can

Tháng 10.2017 vừa qua, dự án kinh doanh 
“Nhang sạch từ sen Liên Tâm” của Ngọc Anh đã đoạt 
giải Nhì “Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can” năm 
2017, sau khi vượt qua nhiều dự án nặng ký khác. 
Ngọc Anh cũng phải đối đầu với hơn 1.200 thí sinh 
đến từ 45 trường đại học, cao đẳng, học viện.  Không 
chỉ dừng lại ở các cuộc thi, Ngọc Anh còn được đề 
xuất nhiều khen thưởng. Điển hình là năm học 2016 
– 2017, Ngọc Anh được tuyên dương là Sinh viên 5 
tốt cấp Trung ương. 

Cùng ăn, cùng sống với sen, từ đề tài nghiên 
cứu khoa học về chuỗi giá trị sen Đồng Tháp và dự 
án kinh doanh nhang sen Liên Tâm, Ngọc Anh luôn 
có niềm tin rằng, khi đã hết mình thực hiện những 
điều mình đam mê và tâm huyết thì sẽ gặt hái được 
những kết quả ngoài mong đợi. Đối với Ngọc Anh, 
tình yêu và món nợ ân tình với con người và vùng 
đất Sen Hồng, khát khao đóng góp vào sự phát triển 
quê hương chính là đam mê, là tâm huyết mãnh liệt 
nhất./.  

Ngọc Anh trong Lễ tốt nghiệp Khóa 13
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Thiên Minh – K16408CA

Xaynhavong Chanthavong – Sinh viên Khóa K14
Khoa Tài chính – Ngân hàng

Lorvanxay Souvanxay – Sinh viên Khoá 17
khoa Tài chính - Ngân hàng

Jeanjacques M. Kazingufu – Học viên cao học tại UEL 

“Trường có môi trường học tập rất tốt, cơ sở vật chất hiện 
đại, thầy cô và bạn bè luôn giúp đỡ khi mình gặp khó khăn. 
Đặc biệt là Trường rất quan tâm và hỗ trợ sinh viên nước 
ngoài.
Nhân dịp năm mới, mình xin kính chúc quý thầy cô và các 
bạn sinh viên dồi dào sức khoẻ, thành công trong sự nghiệp 
và con đường học vấn, gia đình luôn hạnh phúc. Tết Việt 
Nam thật vui và để lại nhiều kỷ niệm đẹp!”. 

“Đây là năm đầu tiên tôi học ở UEL. Tôi cảm thấy rất vui vẻ 
và rất tốt, tuy là ban đầu có nhiều khó khăn và rào cản ngôn 
ngữ. Kinh tế - Luật là một trường đại học tốt, tôi thực sự 
cảm thấy rất hài lòng.
Đến Tết Việt Nam thì tôi đã phải về nước rồi, thật sự thấy 
tiếc quá. Tôi mong năm mới Tết đến, thầy cô và bạn bè Việt 
Nam hạnh phúc, nhiều sức khỏe và tận hưởng những ngày 
Tết thật vui vẻ”. 

“UEL là một trong những trường đại học lớn của Việt Nam, là một cơ sở giáo dục cũng như trung tâm nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ có chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý. Đó là lý do vì sao mà tôi đang có mặt ở đây. 

Tôi đã từng trải qua kỳ nghỉ Tết đầy thú vị ở Việt Nam. Thật kỳ lạ đối với tôi, tôi thường nói với những người xung quanh tôi “Chúc 
mừng năm mới”, mặc dù phát âm tiếng Việt của tôi không tốt. Tất cả những điều đó đều là trải nghiệm tuyệt vời. 
Năm mới sắp đến, tôi xin chúc mọi người sức khoẻ, tuổi thọ, an khang và thịnh vượng. Chúc cho mong muốn của mọi người đều 
trở thành sự thật”. 

TỪ CÁC SINH VIÊN QUỐC TẾ
ĐANG HỌC TẠI UEL

Vilasack Phennapha – Sinh viên Khoá 14
Khoa Tài chính - Ngân hàng

XaySoPha Souksavan – Sinh viên Khóa 17
Khoa Quản trị kinh doanh

“Trong thời gian tôi học ở đây, lúc nào cũng nhận được 
sự giúp đỡ rất nhiệt tình đến từ thầy cô và bạn bè. Chính 
điều đó đã giúp tôi vượt qua các rào cản lúc đầu về văn 
hóa và những kiến thức mới lạ. Ai tại đây cũng thân thiện 
cả.
Sắp đến Tết của Việt Nam rồi, tôi cũng muốn chúc các 
thầy cô và các bạn năm mới nhiều niệm vui, hạnh phúc, 
sức khoẻ dồi dào, vạn sự như ý, thành công trong công 
việc và học tập.”

“UEL với tôi là một trường đại học chất lượng cao, cơ sở 
vật chất khá hiện đại. Học ở đây tôi cảm thấy vui vẻ và 
rất thú vị. 
Tôi rất thích tục lệ đi chúc Tết thầy cô của các bạn Việt 
Nam, đó là một tục lệ hay và ý nghĩa. Riêng bản thân tôi, 
tôi chúc các thầy cô và bạn bè ở Việt Nam một cái Tết 
hạnh phúc, vui vẻ, ấm no và an lành”. 
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NHỮNG UELER TUỔI TUẤT MONG MUỐN GÌ TRONG NĂM TUỔI?
Phương Linh – CCA

Năm nay là năm con chó, con chó tượng trưng cho sự trung 
thực, trung thành, vì vậy, tôi hy vọng những điều tốt đẹp sẽ 
đến trong năm mới Mậu Tuất này. Tôi mong thế giới bớt chiến 
tranh, bớt xung đột sắc tộc để người dân có cuộc sống thanh 
bình; mong nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển để đưa 
đất nước và con người Việt Nam ngày càng tiến bộ. Năm 
2018 là năm bản lề triển khai đề án tự chủ đại học với mục 
tiêu đưa UEL trở thành cơ sở đào tạo đạt chuẩn quốc tế như 
trong chiến lược đề ra nên tôi mong tập thể cán bộ, giảng 
viên và sinh viên đoàn kết, nỗ lực vì mục tiêu chung này. Chúc 
năm mới vạn sự như ý!

Trước giờ tôi không để ý nhiều đến những may – rủi trong 
năm tuổi nên tâm lý rất thoải mái. Năm nay tôi có nhiều mục 
tiêu đặt ra cho bản thân, như cố gắng hoàn thành luận án 
tiến sĩ theo đúng tiến độ cũng như đóng góp cho cho Khoa 
phát triển tốt hơn. Năm Mậu Tuất, tôi mong “người bạn lớn” 
UEL ngày càng phát triển, bay nhanh, bay xa và thu hút được 
nhiều sinh viên, học viên theo học hơn nữa.

TS Lê Tuấn Lộc
Phó Hiệu trưởng

ThS Vũ Văn Điệp
Giảng viên Khoa Hệ thống thông tin
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Tôi đang đếm ngược thời gian với tinh thần háo hức để chờ 
đón một năm mới tuyệt vời và có ý nghĩa đối với tôi. Năm 
2018 cũng đúng là năm tuổi của tôi. Tôi mong bản thân và 
gia đình luôn dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. 
Đối với UEL – ngôi nhà thứ hai của tôi, tôi mong UEL luôn tràn 
đầy năng lượng, thành công và ngày càng phát triển hơn nữa 
để khẳng định vị thế trong nước cũng như quốc tế theo đúng 
giá trị cốt lõi: “Unity - Excellence - Leadership”. Kính chúc Ban 
Giám hiệu cùng toàn thể quý thầy cô giảng viên, các cán bộ, 
viên chức và sinh viên UEL đón một năm mới tuyệt vời nhất.

Vào năm tuổi ở những lần trước, tôi gặp nhiều điều may mắn 
nên năm nay, tôi đang hy vọng những điều may mắn tiếp theo sẽ 
đến. Năm 2018, tôi mong có sức khỏe thật tốt để chăm sóc gia 
đình. Về công việc hiện tại đang đảm trách, tôi mong tìm được 
những nhân tố mới để cùng tham gia xây dựng Trung tâm Quan 
hệ doanh nghiệp, mảng đào tạo ngắn hạn, đồng thời, phát triển 
mảng khởi nghiệp tại UEL ngày càng mạnh mẽ hơn. Tinh thần 
học hỏi của sinh viên UEL là điều luôn thôi thúc tôi cống hiến để 
góp phần xây dựng thế hệ người Việt trẻ năng động, sáng tạo. 
Vì thế, tôi mong UEL luôn là một tập thể đoàn kết vì mục tiêu, 
lý tưởng chăm lo cho thế hệ sinh viên và xây dựng mô hình tự 
chủ đại học.

Là một cựu sinh viên ở lại Trường công tác, trong năm mới, tôi mong 
mình sẽ đóng góp nhiều hơn cho nhà trường, cho phong trào thanh niên 
Trường ngày càng vững mạnh. Kính chúc Ban Giám hiệu, quý thầy cô, 
toàn thể cán bộ, viên chức và các bạn sinh viên Trường một năm Mậu 
Tuất an lành và may mắn. Xin gửi đến quý thầy/cô vài câu thơ chúc tết!

Đầu xuân năm mới chúc BÌNH AN
Chúc luôn TUỔI TRẺ chúc AN KHANG

Chúc sang năm mới nhiều TÀI LỘC
Công thành danh toại chúc VINH QUANG

Cung chúc tân niên một chữ nhàn
Chúc cho gia quyến đặng bình an
Tân niên vô vàn niềm hạnh phúc
Xuân đến xin chúc trọn niềm vui.

TS Mai Thị Cẩm Tú
Giảng viên Khoa Kinh tế đối ngoại

ThS Nguyễn Duy Hiệp
Giám đốc Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp 

CN Bùi Hoàng Mol
Phó bí thư Đoàn trường 
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TẾT
CỦA

NHỮNG 
SINH
VIÊN
XA

QUÊ
Thanh Trúc – K15411

Vì nhiều lý do không thể về quê ăn Tết cùng gia 
đình, Tết của những sinh viên xa quê ở lại TP.HCM 
mang nhiều hương vị khác nhau. Tất nhiên không 
thể tránh khỏi cảm giác nhớ nhà nhưng cũng để lại 
không ít kỷ niệm và trải nghiệm.

Hương vị Tết xa quê
  Bạn Trần Đình Thương (sinh viên Khoa Hệ 

thống thông tin) còn nhớ như in cảm giác đón Tết 
xa nhà vào năm ngoái “Lý do chủ yếu mà mình 
không về quê ăn Tết là do kinh phí. Quê mình ở 
xa, ra vào rất tốn kém. Và nếu ở lại đi làm thêm thì 
được lương cao gấp ba lần. Lúc biết mình không 
về quê dịp Tết thì bạn nào cũng hỏi, cũng an ủi 
bớt phần nào. Tết xa nhà rất buồn, đó là lần đầu 
trong đời mình trải qua, nhưng có lẽ đó sẽ là kỷ 
niệm và là động lực để mình cố gắng chia sẻ gánh 
nặng của gia đình.”

 “Đón Tết xa nhà, nhớ nhà là cảm giác luôn 
hiện diện, tuy nhiên đôi lúc, mình lại thấy thoải 
mái khi được tự do và không phải là gánh nặng 
của bất kỳ ai. Nhưng nếu gia đình mình không 
gặp khó khăn thì mình sẵn sàng đánh đổi cảm giác 
thoải mái đó để về quê ăn Tết cùng gia đình” - bạn 
Nguyễn Thị Ngọc Ánh (sinh viên Khoa Luật) chia 
sẻ.  

Những lời tâm sự trên nằm trong số hàng 
triệu mảnh ghép trên khắp đất nước phải đón Tết 

xa quê vì hoàn cảnh. Không ai muốn ăn Tết xa 
quê, xa gia đình, người thân nhưng nếu chỉ nghĩ 
tới nỗi buồn xa quê thì các bạn trẻ sẽ để cái Tết 
trôi qua một cách tẻ nhạt. Nhiều sinh viên chọn 
cách quy tụ những bạn “đồng cảnh ngộ” cùng 
nhau tổ chức những bữa tiệc giản dị, vui tươi để 
cái Tết thêm ấm áp. 

Ấm lòng Tết xa quê
Hằng năm, Trường Đại học Kinh tế - Luật 

đều tổ chức hoạt động chăm lo cho các bạn sinh 
viên Trường không có điều kiện về quê ăn Tết như 
tổ chức gặp mặt, động viên, chúc mừng năm mới, 
đến ký túc xá thăm hỏi và lì xì cho các bạn. Dù giá 
trị phần quà tặng không nhiều nhưng những tình 
cảm yêu thương, chia sẻ cũng đủ làm ấm lòng và 
tạo thêm động lực cố gắng cho các bạn sinh viên 
này. 

Đa phần các sinh viên không có điều kiện về 
quê đón Tết cùng gia đình đều rất lạc quan rằng ở 
lại TP.HCM đi làm thêm cũng là cách để các bạn 
lớn dần và có tiền mua quà gửi về cho bố mẹ ở 
quê. Năm mới không được gần người thân nhưng 
có bạn bè đồng trang lứa, đồng hoàn cảnh bên 
cạnh nên các bạn cũng cảm thấy đuợc chia sẻ và 
vơi bớt nỗi buồn. Dẫu có buồn nhưng biết suy 
nghĩ về hành động của mình để hướng đến mục 
tiêu tốt đẹp thì đó chính là niềm vui trong năm 
mới của những cô cậu sinh viên năng động này./. 
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Điện ảnh: Năm thắng lợi 

Sau nhiều năm bị “lép vế” bởi phim ngoại, 
cuối cùng điện ảnh Việt Nam cũng đã cất lên tiếng 
nói dõng dạc. “Em chưa 18”, một phim hài lãng 
mạn không có ngôi sao, đã bất ngờ gây bão khi ra 
mắt vào tháng đầu tháng 3. Thu về tổng cộng 171 
tỷ đồng, đánh bại bom tấn có bối cảnh Việt Kong: 
Skull Island. “Em chưa 18” trở thành phim ăn 
khách nhất mọi thời đại của phòng vé Việt. Kỷ lục 
này là một tín hiệu vui cho các nhà làm phim trong 
nước. “Em chưa 18” chứng tỏ rằng tiềm năng của 
thị trường trong nước là cực lớn, và khán giả sẵn 
sàng ủng hộ phim Việt, nếu được làm tốt.  

Sau năm 2016 thất thu, điện ảnh Việt đã 
thật sự bùng nổ trong năm 2017. Ngoài Em chưa 
18, các phim có doanh thu “khủng” kế tiếp là Cô 
gái đến từ hôm qua (68 tỷ đồng) và Cô Ba Sài 
Gòn (60 tỷ đồng). Dù cách khá xa phim dẫn đầu, 

nhưng đây vẫn là thành tích đáng mơ ước đối với 
phim nội. Các bộ phim được làm lại từ kịch bản 
nước ngoài như Yêu đi, đừng sợ!, Bạn gái tôi là 
sếp, Sắc đẹp ngàn cân,… dù không công bố doanh 
thu, nhưng dựa trên số vé bán ra, có thể đoán 
được là đạt doanh thu khả quan.  

Thắng lợi của phim Việt năm nay không chỉ 
thể hiện ở mặt thương mại, mà còn ở các dấu hiệu 
chuyên nghiệp đầy hứa hẹn. Đó là việc Cục Điện 
ảnh đã áp dụng hệ thống phân loại mới, tạo nên 
sự đa dạng về thể loại cho phim chiếu rạp, cũng 
như cung cấp thêm không gian sáng tạo cho các 
đạo diễn. Sự cố quay lén phim Cô Ba Sài Gòn đã 
dẫn đến phong trào “Nói không  với livestreaming”, 
do nhà sản xuất Ngô Thanh Vân khởi xướng, có ý 
nghĩa rất tích cực. Chúng ta hoàn toàn có thể đặt 
niềm tin vào một sự bùng nổ của phim Việt trong 
năm 2018. 

V-Pop: Đầy tranh cãi 

Hoài Nam - Cựu sinh viên

2017 là một năm sôi động của showbiz Việt. Có những kỷ lục mới được thiết lập, 
những dấu hiệu khởi sắc và cả những ồn ào tốn không ít giấy mực.

[SHOWBIZ VIỆT 2017: 
KỶ LỤC, KHỞI SẮC VÀ 
ĐẬM MÙI KỊCH TÍNH]
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Nếu phải chọn một ca khúc tiêu biểu cho 
năm 2017, đó chắc chắn sẽ là Em gái mưa của nữ 
ca sĩ Hương Tràm. Ra mắt vào tháng 9, ca khúc 
này tạo nên cơn sốt và liên tiếp xô đổ các kỷ lục 
của nhạc Việt. Với 240 triệu lượt nghe trên Zing 
mp3, Em gái mưa chính thức trở thành ca khúc 
có lượt nghe cao nhất của trang nhạc trực tuyến 
này. Sau một thời gian dài nắm giữ ngôi vương, 
Nơi này có anh của Sơn Tùng M-TP phải lùi lại với 
vị trí thứ hai.  

Nhưng Hương Tràm chắc chắn không phải 
là cái tên hút truyền thông nhất năm qua. Vị 
trí này thuộc về nữ ca sĩ Chi Pu. Vốn được biết 
đến là một hotgirl với các dự án phim ảnh, Chi 
Pu chuyển hướng tập trung vào ca hát với tuyên 
bố gây tranh cãi: “Ở Việt Nam, cứ cầm mic lên là 
thành ca sĩ.” Hai MV ra mắt trong chưa đầy một 
tháng Từ hôm nay và Cho ta gần hơn bị cả khán 
giả và giới chuyên môn đánh giá là “thảm họa”, bởi 
giọng hát yếu ớt và thiếu kỹ thuật của nữ ca sĩ. 
Nhưng chính điều này lại đưa Chi Pu thành nhân 
vật nổi bật bậc nhất V-Pop năm qua.  

Ảnh: kenh14.vn

Tất nhiên, Chi Pu không phải là người duy 
nhất khiến làng nhạc Việt sôi sục. Tranh cãi từ 
lâu đã trở thành đặc sản nơi đây, chủ yếu với giá 
trị PR. Năm qua, chúng ta chứng kiến không ít 
lần dư luận dậy sóng với các phát ngôn của ca sĩ. 

Như Tùng Dương với nhận xét “Già trẻ lớn bé mê 
Bolero là thụt lùi”, cuộc đấu khẩu giữa ca sĩ Miu 
Lê và nhạc sĩ Dương Cầm,… Tất cả tạo nên một 
không gian đầy kịch tính.  

Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng V-Pop 
cũng có những bước tiến đáng ghi nhận. Năm 
2017 chứng kiến sự trở lại của các thần tượng 
âm nhạc như Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Ưng Hoàng 
Phúc,… với các dự án âm nhạc độc đáo, sáng tạo. 
Các ca sĩ trẻ cũng tạo được dấu ấn riêng bằng 
các MV “trăm triệu view” Youtube như Yêu là 
“tha thu” (Only C), Túy âm (Xesi x Masew x Nhật 
Nguyễn),… 

Các lĩnh vực khác: Ngập đầy “kịch tính” 

Không phải ngẫu nhiên mà bộ phim Cô dâu 
8 tuổi của Ấn Độ được khán giả Việt yêu thích 
cuồng nhiệt. Bởi vì, thưởng thức các drama (kịch 
tính) có lẽ đã trở thành điều quen thuộc, không 
thể thiếu, ở bất kỳ lĩnh vực nào. Năm 2017 có 
thể gọi là một năm ngồn ngộn kịch tích, hấp dẫn 
không kém các bộ phim truyền hình. 

Ở lĩnh vực gameshow, MC Trấn Thành 
vướng vào nghi vấn bị đài truyền hình Vĩnh Long 
“cấm sóng” trong hai năm vì thái độ tiêu cực trong 
công việc. Từ đó, khán giả bị cuốn vào những cuộc 
tranh cãi bất tận về thế nào là “hài nhảm” trên 
truyền hình. Nam danh hài sau đó cũng lên mặt 
báo phân trần, và kéo người xem cả nước vào câu 
chuyện như phim dài tập. 

Trong khi đó, các cuộc thi hoa hậu không 
kém cạnh với việc Hoa hậu Đại dương Lê Âu 
Ngân Anh bị tố sửa mũi, Huyền My bị chê trách 
khi không chúc mừng tân hoa hậu Hòa bình Quốc 
tế, phần thi ứng xử của hoa hậu Doanh nhân Thế 
giới người Việt Phi Thanh Vân,… Các cuộc thi sắc 
đẹp vẫn luôn là nơi chốn nhiều kịch tính nhất. 
Nhìn ở một khía cạnh khác thì dù sao những điều 
này cũng lôi kéo được sự chú ý đến sự kiện, làm 
hài lòng các nhãn hàng cũng như thỏa mãn được 
nhu cầu giải trí của nhiều khán giả.  

Với tất cả các điểm sáng và các vấn đề, 
Showbiz Việt vẫn có thể xem là đã trải qua một 
năm 2017 thành công. Điều cần nhất ở một 
ngành công nghiệp giải trí, đúng như tên gọi của 
nó, là cuốn hút được khán giả, tạo ra được không 
gian đầy sức sống. Về mặt này, chúng ta có thể dễ 
dàng xác nhận, và có lý do để trông chờ vào một 
năm 2018 tươi mới phía trước./. 
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Tết đến, Xuân về, cũng là lúc trong lòng mỗi người chợt trở nên chộn rộn, háo hức, chỉ muốn 
nhanh được về bên gia đình, bên mâm cơm đầm ấm yên vui. Tết đến cũng là thời điểm thấy 
rõ nhất những đặc sắc truyền thống của đất nước Việt Nam, đa dạng mà phong phú theo 

đặc điểm địa lý trải dài Bắc – Trung – Nam.

Thiên Minh tổng hợp

Mâm cỗ ngày Tết 

Nhắc đến Tết, người ta lại 
nhớ đến không gian đầm ấm cả 
nhà sum vầy bên mâm cơm Giao 
thừa. Mâm cơm Giao thừa thể 
hiện rõ nhất sự khác biệt giữa các 
vùng miền: tuỳ theo đặc điểm thời 
tiết mà tạo ra những món ăn khác 
nhau.

Đặt chân vào một gia đình  
gốc Bắc, chắc chắn trên mâm cỗ 
ngày Tết không thể thiếu đĩa bánh 
chưng xanh. Người Bắc quan 
niệm rằng bánh chưng hình vuông 
tượng trưng cho đất. Trong “đất” 
là hội tụ đầy đủ của “kim” (gạo nếp 
trắng), “mộc” (lá dong xanh và lạt 
tre), “thủy” (luộc trong nước), hỏa 
(thịt đỏ) và “thổ” (đỗ vàng). Đó là 
nét tinh túy và ý nghĩa sâu xa của 
món ăn này.  

Mâm cỗ miền Bắc còn rất 
tinh tế và cầu kỳ về mặt hình 
thức. Theo truyền thống, mâm cỗ 
thường phải gồm bốn bát và bốn 
đĩa, tượng trưng cho tứ trụ, bốn 
mùa và bốn phương, các món ăn 
phải được thưởng thức theo trình 
tự, phải dùng món trong đĩa trước, 
rồi mới đến món đựng trong bát.  
Bốn đĩa sẽ bao gồm: thịt gà, nem 
rán, bánh chưng, giò lụa (hoặc chả 
quế, giò thủ) rồi đến bốn bát lần 
lượt là: bóng thả, chân giò hầm 
măng khô, mọc nấm thả và miến. 
Món ăn tuy nhiều, nhưng mỗi món 
chỉ bày một ít trên bát đĩa nhỏ, vừa 
đủ dùng, lại vừa hài hòa đẹp mắt.

Mâm cỗ miền Bắc 

Ngược lại, ở miền Nam với 
đặc trưng thời tiết Tết nắng nóng 
hơn, lại nhiều sản vật trù phú nên 
các món ăn trong mâm cỗ miền 
Nam thường có phần phong phú 
và ít nặng nề về nghi thức hơn. Các 
món ăn trong mâm cỗ được chuẩn 
bị với hương vị đầy đủ chua, cay, 
mặn, ngọt và đắng rất hài hòa như: 
mướp đắng (khổ qua) nhồi thịt, 
thịt kho trứng nước dừa, gỏi ngó 
sen, tai heo ngâm dấm, tôm khô củ 
kiệu, lạp xưởng… 

Mâm cỗ miền Nam

Đặc biệt, mướp đắng nhồi 
thịt và thịt kho trứng là hai món 
không thể thiếu trong mâm cỗ Tết 

miền Nam, bởi nó tượng trưng cho 
ước mong sự khổ cực của năm cũ 
sẽ qua đi và vạn sự đều suôn sẻ. 
Một điều thú vị nữa thể hiện sự 
khác biệt vùng miền là người Nam 
thường dùng bánh tét xanh nhân 
đậu xanh thịt mỡ chứ không dùng 
bánh chưng như người Bắc. Bánh 
tét hình dạng thuôn dài, được gói 
thành từng vòng dây, khi ăn sẽ 
không phải bóc lớp lá bọc mà chỉ 
cần dùng chính dây gói tét thành 
từng khoanh dễ dàng, tiện lợi. 

Sang đến “khúc ruột” miền 
Trung, sự giao thoa về mặt địa lý 
giữa hai miền Nam – Bắc đã khiến 
miền Trung có những nét đặt trưng 
khá thú vị. Với khí hậu quanh năm 
khắc nghiệt, mâm cỗ của người 
miền Trung chăm chút và chú ý 
nhiều đến khả năng bảo quản hơn. 
Miền Trung không ăn dưa hành 
hoặc dưa muối mà ăn dưa món, 
được làm từ đu đủ, củ cải, cà rốt, 
hành khô, những món ăn rim kho 
mặn để bảo quản lâu như: củ cải 
kho thịt heo, giò bò, bò kho mật 
mía, thịt heo ngâm nước mắm,… 
Miền Trung còn là nơi nổi bật với 
các món cuốn nên trong mâm 
cơm Tết không thể thiếu các món 
bánh tráng, rau sống cuốn. Bên 
cạnh đó còn có những món bánh 
đặc trưng khác nhau như bánh tổ, 
bánh thuẩn, bánh răng bừa, bánh 
phu thê, bánh măng, bánh in…

Người miền Trung cũng như 
miền Nam, dùng bánh tét để cúng 



56 SỐ 22

DỊU DÀNG SẮC XUÂN
trong mâm cỗ của mình. Tuy nhiên, bánh tét ở đây chỉ 
có đậu xanh, vì dùng thịt mỡ sẽ khó bảo quản bánh 
được lâu, thể hiện đặc trưng vùng miền khá rõ rệt 
trong từng món ăn. 

Mâm cỗ miền Trung

Trang trí ngày Tết 

Với đặc điểm địa lý là nằm giữa chiều dài đất 
nước, có thể nói miền Trung là điểm giao thoa văn 
hóa, có nhiều phong tục giống cả hai miền Nam - 
Bắc, vì vậy, trang trí ngày Tết của gia đình miền Trung 
cũng rất đa dạng, đa sắc màu, đủ loài hoa. Người miền 
Trung có thể chưng mai vàng hoặc đào thắm, không 
câu nệ. Ngoài ra, người dân còn thường chọn thêm 
nhiều loại cây, hoa cảnh để bày trong nhà dịp Tết đến 
xuân về như Mai năm cánh, thược dược, cúc, hồng, 
phong lan,…

Trang trí Tết miền Trung

Với miền Bắc, do thời tiết se lạnh vào những 
ngày đầu năm mà người miền Bắc thường hay chơi 
hoa đào và chưng quất (cây tắc theo cách gọi miền 
Nam). Màu hồng đỏ của hoa đào là một đặc trưng 
không thể thiếu trong dịp Tết đến của người miền Bắc. 
Loài hoa này dễ phát triển trong điều kiện thời tiết 
lạnh, vừa tạo không khí mùa xuân tươi vui, lại vừa có ý 
nghĩa xua đuổi tà ma, đem lại may mắn vào năm mới. 
Ngoài ra, các loài cây trái hay hoa như quất, violet, lay 
ơn, thược dược cũng rất được ưa chuộng ở đây. 

Trang trí tết miền Bắc

Ngược lại, ở miền Nam, với khí hậu nắng ấm gần 
như quanh năm, người miền Nam thường chưng mai 
vàng rực rỡ mỗi độ Tết đến, xuân về. Màu vàng tươi 
sáng của hoa mai là biểu tượng của sự vinh hiển, thành 
đạt, tài lộc. Người dân thường chọn cây có nhiều nụ 
và lộc, vì hoa nở đúng lúc giao thừa hay sáng sớm 
mùng một sẽ mang lại nhiều may mắn, thịnh vượng 
và hạnh phúc cho gia đình trong năm mới. Khác mai ở 
miền Trung một chút, mai vàng ở trong Nam thường 
là mai nhiều cánh và rực rỡ sắc vàng hơn. Ngày nay, 
ngoài mai vàng, người miền Nam cũng hay trang trí 
nhà cửa bằng nhiều loài hoa khác thích hợp với khí 
hậu nắng ấm quanh năm như tắc, phong lan, cúc, hoa 
mào gà, hoa hướng dương,…

Trang trí tết miền Nam

Những phong tục truyền thống của một đất 
nước đánh dấu cho sự phát triển và bề dày lịch sử 
tồn tại của một dân tộc. Chính vì thế, đối với người 
Việt Nam, không gì quan trọng bằng ngày Tết Nguyên 
Đán. Năm mới đang đến, người ta lại nô nức cùng mua 
những cây mai, cành đào trang trí, cùng ngồi quây 
quần bên bếp lửa hồng canh nồi bánh chưng, bánh tét 
và cầu mong một năm an lành và thịnh vượng cho tất 
cả mọi người./. 
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Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn
Chuyến đi của những trải nghiệm khó quên

Lê Thái Huy
Phòng Công tác sinh viên

Cao nguyên đá Đồng Văn

Nếu bạn chưa một lần khám phá du lịch miền Bắc của đất nước hình chữ S, hãy bớt chút thời gian đến với vùng 
núi Đông Bắc tuyệt đẹp với phong cảnh hùng vĩ của núi rừng để được nghe những câu chuyện về văn hoá, lịch sử 

của con người nơi đây. 
 

Hành trình của chúng tôi hơn 50 người con từ 
miền Nam ra Bắc, với điểm đến đầu tiên không thể 
bỏ qua là viếng lăng Bác khi đặt chân đến Thủ đô. Dù 
bạn có viếng thăm Bác bao nhiêu lần, nhưng với tôi 
mỗi lần vào viếng vẫn cảm thấy cay cay khoé mắt khi 
xem những đoạn phim tư liệu về Bác và cảm nhận sự 
ấm lòng đầy tự hào bởi Bác sống mãi trong lòng mỗi 
người con nước Việt. 

Rời xa Hà Nội, chúng tôi bắt đầu khám phá 
những cung đường đèo có một không hai ở Việt Nam. 
Thật thú vị bởi những cung đường ngoằn ngoèo uốn 
lượn. Để đến được với Hà Giang – vùng đất của hoa 
tam giác mạch, chúng tôi đã nhiều lần bỡ ngỡ trước 
cảnh đẹp hoang sơ, hùng vĩ khi nhìn quanh hai bên 
đèo, một bên là những ruộng bậc thang được tạo hình 
như dải tóc người phụ nữ, một bên là những đồi núi 
cao trùng điệp ôm mây lúc ẩn lúc hiện tạo nên bức 
tranh tuyệt đẹp. Đến Hà Giang, chúng tôi được tham 
quan cao nguyên Đá Đồng Văn, ngôi nhà đặc trưng 
của người Mông trong bối cảnh phim “Chuyện của 
Pao”, cột cờ quốc gia Lũng Cú, Quản Bạ, con đường 
hạnh phúc Đồng Văn và ngôi nhà kết hợp độc đáo 
bởi ba kiến trúc khác nhau trong căn nhà Vương (Vua 
Mèo) giữa núi rừng đại ngàn. Không những thế, chúng 
tôi còn được kể cho nghe những phong tục tập quán 
của người Mông, đặc biệt là nét văn hóa đặc trưng dịp 
Tết của họ.

Hiện nay, người Mông đa phần đều ăn Tết theo 
lịch như người Kinh, tuy nhiên, một số bộ phận nhỏ 

vẫn duy trì Tết theo lịch riêng của họ. Người Mông bắt 
đầu nghỉ ngơi từ ngày 25, 26 tháng Chạp để chuẩn bị 
đón Tết và họ bắt đầu niêm phong tất cả các đồ dùng, 
dụng cụ sản xuất lại. Bánh chưng không nhất thiết 
phải có trong bữa cỗ Tết của người Mông, thay vào đó 
phải có mâm bánh dầy được làm từ gạo nếp nương và 
ba món ăn không thể thiếu trong ngày lễ Tết của họ là 
rượu, thịt, và bánh ngô.  

Các nhóm người Mông có phong tục hơi khác 
nhau, nhưng về đại thể đều rất quan trọng lúc cúng 
ma nhà bằng lợn và gà sống vào tối 30 tết. Đặc biệt 
hơn nữa là người Mông không đón giao thừa bởi đối 
với họ, tiếng gà gáy đầu tiên của sáng sớm mùng một 
mới là mốc đánh dấu năm mới bắt đầu. Từ mùng một 
trở đi, nhiều hoạt động được diễn ra mang đậm nét 
văn hóa dân gian như ném papao, múa khèn, múa ô, 
chơi cầu lông gà, hát ống, bắn nỏ,…Và nói đến Tết của 
người Mông thì không thể không nói đến một lễ hội 
gọi là hội Sải Sán hay Gầu Tào. Đây là lễ hội lớn nhất 
của người Mông trong năm, thể hiện rõ nhất những 
đặc trưng văn hóa của họ. 

Rời khỏi Hà Giang, chúng tôi tiếp tục đến với 
Cao Bằng qua những khúc quanh trải dài hình chữ 
“S” uốn lượn. Nơi đây không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp 
hùng thiên của thác Bản Giốc – một trong bốn thác 
lớn nhất thế giới. Nhìn từ xa, thác được chia thành 
ba dòng như những dải lụa trắng tung bay uốn lượn. 
Tiếp theo đó Hang Pắc Pó, suối Lê Nin gắn liền với quá 
trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
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sau hơn 30 năm bôn ba nước ngoài. Bác đã chọn nơi 
đây để ở và làm việc từ ngày 28.01.1941 đến ngày 
07.02.1941. Phía trước cửa hang có một lán nhỏ 
bên sười núi Khuổi Nậm là nơi bác triệu tập Hội nghị 
Trung ương lần thứ 8.

Suối Lê-nin

Để chuyến đi thêm ý nghĩa, chúng tôi đến thăm 
và tặng quà cho 150 em học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn tại trường tiểu học Sóc Giang, xã Sóc Hà, huyện 
Hà Quảng, Cao Bằng. Nhìn nụ cười và ánh mắt long 
lanh của các em, chúng tôi tự hào và xúc động như 
tìm về một thời tuổi thơ, nơi chúng tôi cũng đã từng 
mong chờ những món quà thiện nguyện ấy.   

Nói về Tết, người dân nơi đây, đặc biệt là người 
Tày cho biết Tết của họ mang nét đặc trưng của nền 
sản xuất nông nghiệp lúa nước. So với các dân tộc 
khác trong cộng đồng, Tết của dân tộc Tày rất phong 
phú, diễn ra liên tục vào các tháng trong năm. Tết 
Nguyên đán là Tết lớn nhất, là điểm giao thời kết thúc 
một năm và khởi đầu cho một năm mới. Tết Nguyên 
đán diễn ra từ ngày 30 tháng Chạp năm cũ đến hết 
mùng ba tháng Giêng âm lịch của năm mới. Người Tày 
rất coi trọng Tết Nguyên đán, ngay sau rằm tháng bảy 
âm lịch, bà con đã lo chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, 
thiến gà, vỗ lợn, may quần áo cho con trẻ. Không khí 
Tết rộn ràng hơn vào những ngày cuối năm, người ta 
sửa sang nhà cửa, bài trí cành đào, câu đối Tết trên 
bàn thờ tổ tiên và mổ lợn, thịt gà, làm bánh chưng, 
chè lam, mâm ngũ quả,... cho đêm giao thừa. Khi bước 
sang thời khắc năm mới sau giao thừa, người Tày có 
tục lệ đi lấy nước mới ở mỏ nước đầu làng hoặc sông, 
suối, mong muốn một năm mới tài lộc sẽ vào như 
nước, mọi sự trôi chảy, thuận hòa. Ngày đầu năm, nhà 
nào cũng mong có quý nhân vía tốt đến thăm, chúc 
Tết. Đây là dịp con cháu, họ hàng về sum họp, hội ngộ 
đông vui nhất trong năm. 

Bên cạnh Tết Nguyên đán còn có những lễ hội 
Tết đặc trưng của người Tày như Tết Đắp nọi, Tết 
Thanh minh, Tết Đoan ngọ, Tết Khoăn vài (vía trâu), 
Tết Trung nguyên (Rằm tháng Bảy), Tết Trung thu, Tết 
mừng cơm mới (Tết Trùng cửu), Tết Trùng thập (ngày 
10 tháng Mười âm lịch), Tết Đông chí,… Có thể nói, 

Tết truyền thống của người Tày diễn ra quanh năm, đó 
là nét văn hóa đặc trưng đậm đà bản sắc dân tộc, đã 
trở thành tập quán lâu đời cho đến hôm nay. 

Tạm biệt Cao Bằng, chúng tôi đến với vùng đất 
Bắc Kạn để khám phá Hồ Ba Bể, trước khi tham quan 
cảnh đẹp của “núi liền núi, sông liền sông”, chúng tôi 
được người dân nơi đây chiêu đãi “đặc sản” của người 
đồng bào Tày, Nùng đó là những điệu múa, những 
tiếng khèn cùng những giọng ca âm vang Đông Bắc. 
Mặc dù Tết còn hơn hai tháng nữa nhưng chúng tôi đã 
cảm nhận được mùa xuân đang ùa về khi tình người 
đong đầy, ấm áp qua những câu chuyện kể.

Với đồng bào các dân tộc vùng cao Bắc Kạn, 
ngoài Tết cổ truyền của dân tộc thì ngày Tết Thanh 
Minh hay còn gọi là Tết Hàn Thực là một ngày lễ thể 
hiện sự giao thoa văn hóa của dân tộc Việt Nam với 
các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, được coi là 
dịp lễ thiêng liêng, thể hiện lòng thành kính của con 
cháu với tổ tiên. Vào dịp này, người dân Bắc Kạn có 
tục đi tảo mộ. Mâm lễ cúng tảo mộ được chuẩn bị chu 
đáo, gồm có: chai rượu, gà, xôi Đăm Đeng (loại xôi 
nhiều màu sắc, đặc trưng của khu vực miền núi phía 
Bắc), các loại bánh trái đặc trưng của vùng cao. Tết 
Thanh minh là dịp duy nhất trong năm đồng bào dân 
tộc nơi đây sửa sang, quét dọn mộ phần của gia đình, 
dòng họ. Bên cạnh lễ tảo mộ, ngày này, gia đình nào 
cũng làm một mâm cơm đầy đủ bánh trái, xôi, thịt, hoa 
quả để cúng gia tiên. Ngày Tết Thanh minh – mùng ba 
tháng 3 đã được đồng bào dân tộc vùng cao Bắc Kạn 
gìn giữ và lưu truyền qua bao thế hệ, trở thành một 
nét đẹp văn hóa không thể phai nhạt. 

Trong không gian sương mờ sớm mai, Hồ Ba Bể 
lúc ẩn lúc hiện với mây ôm núi, sông liền sông tạo nên 
một bức tranh thiên nhiên tuyệt hảo. Thi vị là thế, 
nghĩa tình là thế, chúng tôi hiểu nhau hơn và trân quý 
những tình cảm của người dân vùng Đông Bắc. Đây 
sẽ là những trải nghiệm khó quên trong mỗi chúng 
tôi./.

Thăm và tặng quà cho học sinh tại Cao Bằng
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Một vĩ nhân đã từng nói: “Kẻ khốn cùng nhất trên 
thế giới này không phải là người không một đồng xu dính 
túi, mà là kẻ không có nổi một ước mơ”. Câu nói ấy cứ vin 
mãi trong đầu tôi, cho đến một ngày… 

Tôi còn nhớ như in, cách đây chín năm, khi đứng 
trước ngã rẽ của cuộc đời, cầm quyển thông tin tuyển 
sinh trên tay mà cứ loay hoay không tìm được lời đáp cho 
những câu hỏi về tương lai của chính mình. Lúc ấy, tôi 
chợt nhận ra mình chẳng có nổi một ước mơ. 

Thế rồi, bằng một quyết định đầy cảm tính, tôi đã 
hạ bút vào hồ sơ đăng ký tuyển sinh để lựa chọn một 
ngôi trường lúc ấy chưa được gọi là trường. Ngôi trường 
ấy mang tên Khoa Kinh Tế, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh (tiền thân của Trường Đại học Kinh tế - Luật ngày 
nay). 

Lý do đưa tôi đến nơi này đơn giản chỉ vì ở đấy có 
một ngành học đặc biệt: Luật Tài chính – Ngân hàng – 
Chứng khoán. Cái ngành có tên dài nhất và duy nhất ở 
đất nước này. Tôi đã bị sự hào nhoáng của cái mác “Đại 
học Quốc gia” và sự bề thế của cụm từ “Luật Tài chính 
– Ngân hàng – Chứng khoán” lôi kéo và cuốn hút. Ngày 
đó, tôi bước đến Kinh tế - Luật một cách thật ngẫu hứng.  

Tôi nhớ như in cảm giác thất vọng khi vừa đặt 
những bước chân đầu tiên vào Trường và biết được đó 
là một khuôn viên thuê mướn. Tôi hụt hẫng khi thấy biển 
hiệu Trường đặt tạm bợ và khép nép. Những giây phút 
chạm ngõ đầu tiên khiến tôi ngao ngán và nghĩ rằng mình 
đã có một sự lựa chọn sai lầm. Cứ ngỡ cuộc đời tôi rồi 
sẽ trôi qua vô vị để chạy theo tấm bằng đại học cho hết 
ngày đoạn tháng. Học xong thì ngạo nghễ bước về quê, 
làm một công chức an nhàn như kịch bản đã được sắp 
đặt chu toàn của hai vị song thân.  

Nhưng mọi xúc cảm tiêu cực trong tôi đã bị Kinh 
tế - Luật làm đảo lộn một cách đầy ngoạn mục. Kinh tế 
- Luật đã kéo tôi ra khỏi một kịch bản cuộc đời không do 
tôi chắp bút. Kinh tế - Luật đã buộc tôi phải tự viết nên 
kịch bản của cuộc đời mình. Để rồi, đúng một tháng sau 
ngày chạm ngõ ngôi trường thân yêu này, tôi đã chính 
thức khởi động một hành trình cho riêng mình – hành 
trình ước mơ tôi. 

Hành trình của tôi bắt đầu bằng những say mê. 
Tôi say mê những giờ học tại giảng đường với những 
người thầy đầy tâm huyết và uyên bác. Tôi bị cuốn vào 

những cuộc tranh luận sôi nổi của môn Logic học, bị hút 
chặt vào những bài giảng trong tiết học vỡ lòng về công 
bằng và luật pháp. Tôi được truyền đầy lửa từ những anh 
chị khóa trước và cháy hết mình cho những hoạt động 
phong trào với phương châm “nói không với ngày chủ 
nhật”. Tất cả những say mê ấy tích tụ thành niềm đam 
mê mãnh liệt trong tôi với cái ngành mà tôi đã hiếu kỳ 
lựa chọn. 

Kinh tế - Luật đặc biệt lắm! Đặc biệt bởi một không 
gian giáo dục cởi mở và đủ khoảng không để sinh viên 
tìm thấy chính mình. Đặc biệt vì ở đấy có những người 
đưa đò bất kể gian lao buổi đầu để cháy hết mình trong 
từng tiết học. Nhưng đặc biệt hơn cả vẫn là tinh thần cố 
gắng vươn lên không mệt mỏi của tất cả những ai mang 
trên mình sắc áo xanh trắng thân thương vì một thương 
hiệu Kinh tế - Luật vững vàng và chất lượng.   

Dường như Kinh tế - Luật chưa bao giờ có những 
chủ nhật êm đềm hay những mùa hè yên ả. Tất cả đều 
dành cho những sôi động ồn ào đầy nhiệt huyết của 
những cuộc thi học thuật, các hoạt động ngoại khóa và 
chương trình tình nguyện. Tôi đã dấn thân vào tất cả 
những sự ồn ào ấy để khám phá bản thân mình. Chỉ vỏn 
vẹn một năm thôi, Kinh tế - Luật bơm vào tôi căng tràn 
sự năng động và tâm thế sẵn sàng cho màu xanh tuổi trẻ. 
Và cứ như thế, tôi đã tìm thấy được bản ngã của chính 
mình.  

Khi đam mê chớm nở và bản ngã được đánh thức, 
tôi chính thức viết được thành từ với ba chữ “ước mơ 
tôi”. Giờ đây ước mơ tôi đã trở thành hiện thực. Tôi đã là 
một anh giảng viên luật đầy nhiệt huyết tiếp nối những 
con đò chở các em sinh viên chạm đến ước mơ. Cái gì rồi 
cũng sẽ khác, thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi, nhưng tôi vẫn 
sẽ ở nơi này, cùng với Kinh tế - Luật để viết tiếp những 
ước mơ.

Mười tám năm – một chặng đường! Từ giảng 
đường Kinh tế - Luật, ước mơ của hàng nghìn người trẻ 
đã được chắp thêm đôi cánh để bay cao và bay rất xa 
trên con đường tương lai. Kinh tế - Luật đã làm rất tốt 
nhiệm vụ thiêng liêng của mình và Kinh tế - Luật chưa 
bao giờ dừng lại. 

Chào mừng Kinh tế - Luật “18 xuân xanh” đầy 
mạnh mẽ và triển vọng! 

Tản văn
Viết cho bạn tui....

UEL 18 xuân xanh
Lưu Minh Sang
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TẾT SÀI GÒN XƯA TRONG TÔITẾT SÀI GÒN XƯA TRONG TÔI
An Nguyễn

Tôi sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Quê 
quán trong giấy tờ cũng là đất Sài thành này. 
Có thể gọi tôi là người Sài Gòn được chứ nhỉ.

Cái Tết Sài Gòn nhiều người bảo rằng 
không có gì, chán lắm. Riêng với tôi, Sài Gòn 
như đang nghỉ ngơi thư giãn sau cả năm tấp 
nập, ồn ào, nhộn nhịp chốn phố thị. Những 
ngày Tết, Sài Gòn thật yên bình, đi ngoài 
đường không gặp phải cảnh xe cộ nhích từng 
chút một. Không khí thật trong lành với cái 
nắng vàng đặc trưng của tiết trời giao mùa. 

Tôi nhớ cái Tết Sài Gòn năm xưa. Ngày 
tôi còn bé. Những ký ức được ghi nhận của 
đứa trẻ lại trở về mỗi khi Xuân sang. Lớn thêm 
một tuổi tôi lại càng nhận thấy những ký ức 
thật đẹp biết bao, thật ý nghĩa biết bao. Sài 
Gòn trong tôi ngày ấy nhộn nhịp từ 23 tháng 
Chạp. 

Tôi nhớ chợ hoa Nguyễn Huệ. Những 
chậu tắc cao mà tôi cứ len lén hái trộm vài 
trái. Những trái tắc nằm chen chúc nhau trong 
nắm tay bé xíu bởi tôi cứ sợ sẽ bị chủ vườn 
phát hiện dù đã đi thật xa. Hay như ngày ấy 
rộ lên những bông thược dược sắc hồng sắc 
đỏ như muốn nuốt chửng tôi giữa rừng hoa 
bát ngát. Tôi còn thích thú cả với những cây 
mãn đình hồng chót vót hoa trên cao. Tôi cứ 
nhủ rằng phải cố gắng mau lớn để có thể với 
tới hái bông hồng hồng đỏ đỏ kia. 

Tôi nhớ chợ Tết với những kiosk bày đủ 
loại bánh mứt, nhìn rất hấp dẫn. Tôi cứ tranh 
thủ vòi vĩnh mẹ chạy qua chạy lại những nơi 
này để tôi được thích thú ngắm nghía những 
gian hàng đầy sắc màu đấy. Đặc biệt, càng gần 
với giây phút giao thừa là tôi lại càng thích, vì 
xung quanh đã đượm hương vị Tết khắp mọi 
nơi, nhất là sự ồn ào, nhộn nhịp và tất bật của 
mọi người. Dù thế, không hề có tí căng thẳng 
nào mà thay vào đó là những “khuyến mãi chỉ 
có vào dịp Tết”, nụ cười túc trực trên môi, lời 
hay ý đẹp đon đả không ngừng, giảm giá tặng 
thêm thường xuyên, vui cả phố phường. Con 
nít thì thích mê ly vì khi ấy được đi nếm thử 
các loại bánh mứt, được đi mua quần áo mới, 
và đi chọn những chậu hoa đẹp về chưng 
mấy ngày Tết. 

Tôi nhớ mùi vị của dưa hành, củ kiệu 
Ngoại làm. Ăn món Ngoại làm rồi là tôi không 
thể ăn được ở nơi nào khác nữa. Ngày ấy, chỉ 
đến dịp Tết, Ngoại tôi mới làm nào là củ kiệu 
ngâm dấm, củ hành ngâm dấm, gừng ngâm 
dấm và chắc chắn không thể thiếu món củ 
cải ngâm nước mắm. Mở hũ ra là mùi thơm 
lừng đặc trưng, cắn vào là sừng sực giòn 
tan vị chua ngọt vừa phải. Chẳng cần phải 
ăn kèm với bánh tét hay cơm mà tôi có thể 
ngồi ăn dưa kiệu cả hũ hết ngày. Chính vì vậy, 
tôi mong đến Tết cũng là vì lý do này đây và 
Ngoại cũng luôn nhớ làm cho cháu gái yêu vài 
hũ riêng… ăn dần hết Tết.

Tôi nhớ hương vị pháo Tết đì đùng. Cái 
mùi cháy xác pháo với tôi là cột mốc đánh 
dấu chuyển sang một năm mới. Dù rằng tôi 
cũng từng trở thành nạn nhân của việc đốt 
pháo tràn lan của bọn trẻ ngày trước, đến giờ 
vẫn còn lưu dấu vết sẹo. Nhưng làm sao có 
thể quên được âm thanh đủ kiểu của các loại 
pháo Tết, cái thì giòn giã liên hồi, cái thì tách 
tách rõ nhịp hay cũng có kiểu lẹt đẹt từng 
khúc. Dù thế nào thì sau đó là mùi vị khó tả 
của xác pháo, luôn khiến tôi ngất ngây. Đến 

Tản văn



61SỐ 22

DỊU DÀNG SẮC XUÂN

khoảnh khắc giao thừa, tôi buồn ngủ lắm, 
chỉ muốn leo lên giường cuộn tròn trong 
chăn mà khò khò thôi. Vậy mà khi nghe ba 
mẹ tôi gọi ra đốt pháo nè là tôi dẹp ngay nỗi 
buồn ấy qua một bên, nhanh nhảu chạy ra 
trước sân nhà và nhảy tưng tưng vỗ tay cho 
ba châm pháo.

Tôi nhớ cái không khí chuyển giao 
giữa năm cũ và năm mới, sau màn đốt pháo 
truyền thống – ngày ấy chưa có bắn pháo 
bông như bây giờ, tôi chúc Tết và nhận lì xì 
từ ba mẹ rồi cả nhà tôi lại xuất hành đầu 
năm đi khắp trung tâm Sài Gòn với quả 
bóng đỏ to thật to ở phía sau xe. 

Sau đó những ngày Tết là những ngày 
tôi được diện những chiếc đầm đỏm dáng 
đến chúc Tết ông bà, người thân. Thăm họ 
hàng, bạn bè hết rồi đến các công viên, khu 
vui chơi để chụp hình. Ngày ấy, làm gì mỗi 
gia đình có được chiếc máy ảnh số hiện đại 
như bây giờ nên đi đâu nhà tôi cũng tranh 
thủ lưu dấu, dù tôi có đang toe toét cười 
hay nhăn mặt trốn tránh ống kính của các 
bác thợ chụp hình dạo. Và tôi nhớ cả cái 
việc dè chừng trong mọi hành động, lời nói 
để tránh phạm vào những điều kiêng kỵ 
trong ba ngày Tết. Để rồi khi kết thúc mùng 
Ba, tôi thở phào nhẹ nhõm như bỏ được 
gánh nặng trên vai.

Còn nhiều, nhiều những cái nhớ của 
tôi lắm. Mà nhiều lúc chẳng thể nào nhớ 
hết ngay được. Nhưng chắc bạn sẽ nói rằng 
còn thiếu đấy, nào là gói và nấu bánh chưng 
bánh tét, đại gia đình quây quần đêm 30,… 
Còn với tôi, Tết Sài Gòn xưa là chỉ cần thế 
thôi. Nhưng đến Tết là khác lắm. Đèn đuốc 
sáng trưng, trai thanh gái lịch dập dìu, nhạc 
Xuân tưng bừng khắp nơi, mùi mứt kẹo, 
dưa hành, củ kiệu, thịt kho nước dừa không 
lẫn vào đâu được. 

Hồn Sài Gòn.

Ô hay, Tết lại về, tôi lại thấy cay cay 
nơi sống mũi…
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Đông qua đi, Xuân lại đến
Hoa đua nở khoe sắc bên sân trường
Gió đùa lặng lẽ làn sương
Nắng vàng hôn nhẹ muôn phương đất trời

Đung đưa cây cỏ mừng Xuân mới
Lung linh cánh bướm lượn lờ bay
Cô thầy cùng trò lòng phơi phới
Xuân về rộn rã khắp nơi nơi

Đầu năm vài lúc thảnh thơi
Bánh chưng, giò, rượu... vui chơi hết ngày
Mừng cho thành tựu hôm nay
Trường ta tiến bước đổi thay không ngờ

Vài dòng đôi chữ câu thơ
Cũng là lời chúc trong giờ thiêng liêng
Năm mới quên hết muộn phiền
May mắn tài lộc đến liền hôm nay

Kính chúc sức khỏe cô thầy
Như ý, hạnh phúc, tháng ngày vui tươi
Thành công sự nghiệp trồng người
Mãi đời Xuân trẻ nụ cười trên môi.

Mừng Xuân Kinh tế  - Luật
ThS Nguyễn Thôn Dã

Khoa Hệ thống thông tin

Gọi điện về nhà
Nguyễn Tuấn Kiệt – K17502

Con háo hức mong chuyến đi xa   
Mang con đến vùng đất hứa Sài Thành
Và ngày ấy, con nhận ra...
Bụi thời gian phủ trên áo mẹ
Giọt mồ hôi ướt đẫm vai cha
Thằng em nhỏ tuổi còn ngây dại
Ánh mắt nhìn anh nó lên xe
Man mác buồn.

Đêm nay
Lòng con đau 
Nghĩ về mẹ
Mệt mỏi sau ngày dài vất vả
Nghĩ về cha
Chứng đau lưng hành hạ
Con buồn lắm mẹ cha ơi!
Con tìm cha giữa dòng người xa lạ
Dù biết rằng cha chẳng bên con lúc này.

 Tết nay con về trễ mẹ ơi!
Con thông báo qua đường truyền điện thoại
Nghe giọng mẹ trầm lặng
Biết mẹ buồn con cũng chẳng nên câu
Mẹ ạ,
Con đang trẻ lòng nhiệt huyết sôi sục
Thôi thúc con cống hiến cho nước nhà
Con tạm gác nỗi niềm nhớ cha mẹ
Cùng mọi người chăm Tết cho dân ta.

Tết Đoàn viên, con háo hức về nhà
Hai bốn Chạp con về mẹ ạ
Con sẽ về trong tâm thế mới
Mạnh mẽ, trưởng thành, nghị lực hơn xưa
Mùng mười Giêng con vào mẹ ạ
Tiếp hành trình bốn năm đại học
Theo đuổi giấc mơ của con, của mẹ, của quê hương
Cả nhà giữ gìn sức khỏe
Đợi con về ăn cái Tết tròn đầy.
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Ngày 02.10.2017, Trường ĐH Kinh tế - Luật đã long trọng tổ chức Lễ khánh 
thành hạng mục công trình KTL.B1 và khai giảng năm học mới 2017-2018. 
Tham dự buổi lễ có TS. Nguyễn Thành Phong - Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ 
tịch UBND TP.HCM; PGS.TS Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên BCH TW Đảng, 
Giám đốc ĐHQG TP.HCM cùng lãnh đạo các Sở ngành, các doanh nghiệp, 
đối tác và tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên UEL. Năm học 2017 – 2018 là 
năm học đầu tiên Trường ĐH Kinh tế - Luật thực hiện chiến lược phát triển 
Trường giai đoạn 2016 – 2020 với giá trị cốt lõi đã được nhà trường xác 
định: Thống nhất – Vượt trội – Tiên phong (Unity – Excellence – Leadership). 
Năm học này, nhà trường đón nhận hơn 1.600 tân sinh viên, 207 tân học 
viên cao học và 48 tân nghiên cứu sinh Khóa 17. Khối nhà học tập KTL.B1 
khánh thành và chính thức đưa vào sử dụng trong năm học này có ý nghĩa 
quan trọng trong việc thực hiện chiến lược phát triển nhà trường./.

Ngày 06.10.2017, “Hội nghị tổng kết nghiên cứu khoa học sinh viên 
năm học 2016 – 2017 – Giải thưởng Nhà khoa học trẻ UEL” đã được 
tổ chức nhằm tổng kết và đề ra phương hướng cũng như giải pháp 
cho hoạt động nghiên cứu khoa học trong năm học mới. Hội nghị tạo 
cơ hội cho các bạn sinh viên cùng với giảng viên chia sẻ những góc 
nhìn, khó khăn, giải pháp và lời khuyên hữu ích để khuyến khích sinh 
viên tham gia nghiên cứu khoa học. Tại Hội nghị, 20 đề tài xuất sắc 
đã được vinh danh “Giải thưởng Nhà khoa học trẻ UEL”./.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT KHÁNH THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH KTL.B1
VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2016 - 2017
VÀ GIẢI THƯỞNG NHÀ KHOA HỌC TRẺ UEL

Ngày 23.10.2017, tại Trường ĐH Kinh tế - Luật đã diễn ra Hội thảo khoa 
học về  Nghiên cứu – Giảng dạy Kế toán – Tài chính (nACPAE 4th Midyear
International Conference). nACPAE là Hiệp hội các nhà giáo dục Kế 
toán Philippines, được thành lập từ năm 1972 với thành viên là các 
nhà giáo dục tại các trường đại học Philippines. Mục đích của nA-
CPAE là kết nối các giảng viên giảng dạy kế toán thông qua việc tổ 
chức các hội thảo về giảng dạy kế toán. Tiếp nối thành công của các 
kỳ hội thảo trước, Hội thảo năm nay được tổ chức tại Trường ĐH 
Kinh tế - Luật. Với nội dung chính tập trung vào những vấn đề liên 
quan đến nghiên cứu, giảng dạy và thực hành kế toán tài chính, hội 
thảo thu hút khoảng 200 khách tham dự là đội ngũ các nhà khoa học, 
chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, tài chính tại Việt Nam và quốc tế./. 

HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ NGHIÊN CỨU - GIẢNG DẠY KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

Ngày 28.10.2017, Trường ĐH Kinh tế - Luật tổ chức “Ngày hội thực 
tập – UEL Internship Day 2017” (UID 2017) dành cho sinh viên từ 
năm nhất đến năm tư thuộc khối ngành kinh tế, luật và quản lý không 
chỉ của nhà trường mà còn của các trường đại học khác trên địa bàn 
Thành phố. Tham gia UID 2017 có hơn 20 doanh nghiệp ở các lĩnh 
vực: tài chính – ngân hàng, chứng khoán, kế toán – kiểm toán - tư vấn, 
sản xuất kinh doanh, thương mại - dịch vụ, thương mại điện tử, luật 
với gần 2.000 cơ hội tuyển dụng thực tập dành cho sinh viên. UID 
2017 bao gồm các nội dung chính: tư vấn định hướng nghề nghiệp và 
kỹ năng; thu nhận hồ sơ và phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp./.

NGÀY HỘI THỰC TẬP - UEL INTERNSHIP DAY 2017
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Ngày 05.11.2017, Trường ĐH Kinh tế - Luật đã tổ chức Lễ kỷ niệm 
17 năm Ngày truyền thống Trường và đón nhận Huân chương Lao 
động hạng Ba của Đoàn Thanh niên Trường. Cùng ôn lại chặng 
đường 17 năm, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng nhà 
trường cho biết: “Với biết bao cố gắng, tâm huyết của các thế hệ 
lãnh đạo, cán bộ, thầy cô giáo để vượt qua mọi khó khăn. Đến nay, 
trải qua 17 năm nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng được nhiều sinh 
viên có thành tích cao và chuyên môn vững vàng trên tất cả các 
lĩnh vực và truyền thống đó sẽ luôn luôn được giữ vững đến mãi 
sau này”. Sau buổi Lễ, nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra như trồng 
cây, họp mặt cựu sinh viên các Khóa, hoạt động trò chơi – văn nghệ 
cho sinh viên,…/.

Ngày 18.11.2017, tại Trường ĐH Kinh tế - Luật đã diễn ra Lễ kỷ 
niệm 15 năm thành lập Khoa Tài chính – Ngân hàng với chủ đề “15 
năm khẳng định”. Tham dự buổi lễ, bên cạnh lãnh đạo nhà trường, 
các thế hệ lãnh đạo Khoa và các đơn vị đối tác thì các sinh viên, 
cựu sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh cũng tề tựu về 
chúc mừng Khoa tròn 15 tuổi. Tiếp nối những thành tích của chặng 
đường 15 năm, Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế 
- Luật mong muốn sẽ tiếp tục khẳng định tri thức thông qua cam 
kết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nắm bắt sự phát triển 
của thời đại và quản lý hiệu quả; đồng thời, khẳng định tương lai 
và niềm tin thông qua sự ghi nhận của xã hội và đóng góp của các 
thế hệ người học./.  

LỄ KỶ NIỆM 17 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG

KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP

Công đoàn Trường ĐH Kinh tế - Luật đã tổ chức Hội thao Công 
đoàn Trường lần thứ VII năm 2016 nhằm chào mừng 17 năm Ngày 
truyền thống Trường, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tiếp tục 
đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, nâng cao thể chất cho tập 
thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trường. Hội thao bắt 
đầu từ ngày 08.11 với các môn: chạy bộ thể thao (nam và nữ); kéo 
co; bóng đá nam; quần vợt (đôi nam) và cầu lông. Đây là sân chơi 
lành mạnh giúp tăng cường giao lưu, học hỏi giữa cán bộ, viên 
chức, người lao động của Trường, đồng thời, sẽ chọn ra đội hình 
tiêu biểu để tham dự các giải đấu của ngành và các giải đấu giao 
hữu với đơn vị khác./.  

Sáng ngày 20.11.2017, Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 
của Trường Đại học Kinh tế - Luật đã diễn ra trong không khí trang 
trọng nhưng không kém phần vui tươi nhằm tỏ lòng biết ơn và tri 
ân các thế hệ thầy cô đã và đang công tác tại Trường. Buổi lễ cũng 
là dịp để chúc mừng PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện là thành viên chính 
thức của Viện Hàn lâm khoa học hải ngoại Pháp và các thầy cô đạt 
thành tích cao trong năm học vừa qua./. 

HỘI THAO CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT LẦN VII - NĂM 2017

LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
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HỘI NGHỊ CÔNG TÁC SINH VIÊN NĂM 2017

Ngày 23.11.2017, Trường ĐH Kinh tế - Luật đã tổ chức Hội nghị công tác 
sinh viên năm 2017 nhằm rà soát, trao đổi, góp ý các quy định, quy trình liên 
quan đến công tác sinh viên; kịp thời nắm bắt công tác an ninh sinh viên; 
đồng thời giải đáp các thắc mắc của sinh viên và khen thưởng các tập thể, 
cá nhận đạt thành tích xuất sắc. Các ý kiến trao đổi tại Hội nghị chủ yếu 
xoay quanh các vấn đề: điểm rèn luyện, ngày công tác xã hội của sinh viên;… 
Những thắc mắc của sinh viên đều được Hiệu trưởng, đại diện Phòng Công 
tác sinh viên và các đơn vị trong Trường giải đáp thỏa đáng. Tại Hội nghị, 02 
tập thể sinh viên xuất sắc, 14 tập thể sinh viên tiên tiến và 05 cá nhân sinh 
viên xuất sắc năm học 2016-2017 đã nhận khen thưởng của Hiệu trưởng./.  

Sáng ngày 08.12.2017, Trường ĐH Kinh tế - Luật đã tổ chức Lễ 
Tuyên dương Sinh viên 5 tốt và Cán bộ trẻ tiêu biểu năm học 2016 
- 2017. Trong buổi lễ, các cán bộ trẻ tiêu biểu, các tập thể sinh viên 
5 tốt cùng 100 bạn sinh viên đã được vinh danh trên sân khấu cùng 
những phần thưởng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt một 
năm học. Tại buổi lễ, TS Lê Tuấn Lộc – Phó Hiệu trưởng nhà trường 
đã phát biểu chúc mừng các cá nhân, tập thể được vinh danh và 
động viên các bạn cố gắng giữ vững giữ vững thành tích trong những 
năm học tiếp theo./. 

LỄ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT VÀ CÁN BỘ TRẺ TIÊU BIỂU TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
NĂM HỌC 2016 - 2017

Sáng ngày 21.12.2017, Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các đoàn thể 
trong Trường đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM 
và họp mặt nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân 
dân Việt Nam (22.12.1944- 22.12.2017), 28 năm ngày hội Quốc 
phòng toàn dân (22.12.1989- 22.12.2017). Buổi họp mặt còn 
có đại diện chi uỷ, Công đoàn, Đoàn - Hội Trường, nhiều cán bộ, 
viên chức trẻ và sinh viên cùng tham gia kỷ niệm và chúng mừng. 
Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu: TS Lê Tuấn Lộc chia sẻ và mong 
muốn tinh thần chiến đấu và lao động hăng say của các đồng chí 
trong Hội cựu chiến binh, cựu quân nhân sẽ luôn tiếp tục phát huy 
trong công tác hiện tại để xứng đáng với hình ảnh người lính bộ 
đội cụ Hồ. Nhân dịp này, TS Lê Tuấn Lộc và TS Phạm Quốc Thuần 
– Chủ tịch Công đoàn Trường đã gửi đến các cựu chiến binh, cựu 
quân nhân Trường những món quà thể hiện sự tri ân sâu sắc./. 

HỌP MẶT KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
VÀ 28 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22/12)

Ngày 28.11.2017, Trường ĐH Kinh tế - Luật và Công an phường Linh 
Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM đã ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo 
an ninh và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn giữa nhà trường. Để 
thực hiện tốt quy chế phối hợp, Trường ĐH Kinh tế - Luật và Công 
an phường Linh Xuân sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong nhà 
trường đối với tập thể sư phạm và sinh viên trong việc chấp hành 
pháp luật; nắm được âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù 
địch, phương thức thủ đoạn hoạt động của các tội phạm và tệ nạn xã 
hội. Từ đó, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm tự bảo vệ 
mình, bảo vệ nội bộ, bảo vệ chủ trương, chính sách của Đảng. Hai bên 
cũng thống nhất duy trì trao đổi thông tin tình hình, kết quả công tác 
theo định kỳ hàng quý hoặc đột xuất khi cần thiết./. 

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - LUẬT VÀ CÔNG AN PHƯỜNG LINH XUÂN
KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP ĐẢM BẢO AN NINH VÀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI
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TRÒ CHƠI Ô CHỮ
1. Vị khách đầu tiên đến nhà chúc Tết 

được gọi là người ...?

2. Hãy cho biết tên tác giả của bài thơ dưới 
đây?

“Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu

Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau”

3. Các cá nhân, tổ chức kiềm chế để không 
làm những điều mà pháp luật cấm được gọi là … 
pháp luật

4. Điền vào chỗ trống từ còn thiếu trong 
bài thơ “Mưa xuân” của Nguyễn Bính

“Núi lên gọn nét đá tươi màu 

Xe lửa về Nam chạy chạy mau 

Một toán cò bay là mặt ruộng 

Thành hàng … trắng phau phau.”

5. Nước ta có khí hậu nhiệt đới …

6. Chiến dịch nào có ý nghĩa quyết định 
trong toàn bộ cuộc kháng chiến chống Mỹ, buộc 
họ phải xuống thang chiến tranh, ngừng ném 
bom từ vĩ tuyến 20 trở ra Bắc, chấp nhận ngồi 
vào bàn đàm phán Paris 1973, lập lại hòa bình ở 
Việt Nam?

7. Loại tế bào nào trong cơ thể người 
không có nhân ở giai đoạn trưởng thành?

8. Nó là khối khí cầu có nhiều màu bao 
gồm đỏ, vàng, xanh và trắng. Trong đó, chủ yếu 
nhất là màu vàng. Nó trông có vẻ to bởi vì nó ở 
gần chúng ta nhất so với các ngôi sao khác trong 
dãy Ngân Hà. Nó là gì?

9. Hoạt động … của cải vật chất của con 
người được coi là hoạt động cơ bản nhất và là cơ 
sở của đời sống xã hội.

10. Bản chất của pháp luật Việt Nam là 
tính … và tính xã hội

11. Hoa Lư được chọn làm kinh đô của 
nước ta từ thời vua nào?

10 độc giả có đáp án sớm nhất gửi về 
hộp thư: media@uel.edu.vn sẽ nhận 
được lì xì đầu năm từ Ban Biên tập

1       X Ô N G Đ Ấ T 

2      X U Â N Q U Ỳ N H 

3     T U Â N T H Ủ  

4    C H Ữ N H Ấ T 

5    G I Ó M Ù A Ẩ M  

6      M Ậ U T H Â N 

7 H Ồ N G C Ầ U      

8     M Ặ T T R Ờ I  

9   S Ả N X U Ấ T    

10  G I A I C Ấ P      

11     L Ý T H Á I T Ổ 
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