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MÙA KHAI GIẢNG
“BÌNH THƯỜNG MỚI”

Tạm biệt cái nắng hè rực rỡ và những tháng ngày làm mới bản thân, bầu trời Thu thay áo mới
cũng là lúc bắt đầu mùa khai giảng – mùa dệt nên những ước mơ, khát vọng, đam mê của tuổi trẻ.
Khác với mùa khai giảng các bạn đã từng trải qua, thời gian này, mỗi chúng ta là một chiến sĩ
chiến đấu và luôn hướng tới khát vọng chiến thắng đại dịch Covid-19 để nhanh chóng thiết lập lại
cuộc sống “bình thường mới”. Dù các hoạt động hầu hết đều thực hiện trên nền tảng trực tuyến nhưng
vẫn đảm bảo việc học tập rèn luyện sức khỏe và ..., chúng ta vẫn luôn tin tưởng vào một tương lai tươi
sáng, mọi thứ sẽ trở lại bình thường và ngày chúng ta gặp lại nhau sẽ sớm đến.
Năm học 2021-2022, hơn 2.300 tân sinh viên khóa 21 của Trường Đại học Kinh tế - Luật mang
trên mình nhiệt huyết, năng lượng của tuổi trẻ sẵn sàng “bùng nổ” và trải nghiệm những điều thú vị ở
UEL. Vượt qua vô vàn khó khăn và thử thách suốt chặng đường vừa qua, tất cả các bạn đều là những
chiến binh quả cảm, kiên cường và sẵn sàng thích nghi với điều kiện đất nước hiện nay để hoàn thành
ước mơ đến với giảng đường. Tại UEL, các bạn sẽ luôn được tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để
phát huy khả năng của mình, bên cạnh sự hỗ trợ nhiệt tình của viên chức, người lao động đầy tâm
huyết và kinh nghiệm. UEL không chỉ cung cấp cho bạn nền tảng kiến thức vững chắc phục vụ nghề
nghiệp tương lai mà hơn hết sẽ mở ra môi trường lý tưởng để rèn luyện kỹ năng, khám phá khả năng
tiềm ẩn của bản thân và phát triển năng lực của sinh viên. Từ đó, mỗi cá nhân sẽ hoàn thiện mình hơn
và đóng góp tích cực cho xã hội. Vì vậy, hãy tự tin là chính mình và để UEL chắp cánh cho ước mơ của
các bạn bay cao và xa hơn, như tinh thần UEL:
“Unity - Excellence - Leadership”.
UEL tin rằng chỉ cần các bạn cố gắng, nỗ lực hết mình thì thành công chắc chắn sẽ không bỏ lại
các bạn sau lưng. Mong rằng các bạn sinh viên thế hệ Z hãy đóng góp những giá trị tốt đẹp, tích cực
cho gia đình, xã hội và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc với UEL!
Trước thềm năm học mới, Ban biên tập xin gửi lời chúc mừng hân hoan đến tất cả các bạn sinh
viên cùng toàn thể đội ngũ viên chức, người lao động Trường Đại học Kinh tế - Luật, hy vọng tất cả mọi
người có nhiều sức khỏe, bình an để UEL giữ vững tinh thần - Cùng Việt Nam vượt qua đại dịch”.

Ban biên tập
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Thư

CHÚC MỪNG
NĂM HỌC MỚI
CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC

Thân ái gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người
lao động ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh, cùng các em học
sinh, sinh viên yêu quý!
Trong bức thư cuối cùng nhân dịp bắt đầu năm học
mới vào tháng 10 năm 1968, Bác Hồ đã căn dặn ngành Giáo
dục cùng toàn thể các em học sinh, sinh viên “dù khó khăn
đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”.
Đã 53 năm, ngành Giáo dục của chúng ta giờ đây đang
đối diện với những thử thách rất lớn do đại dịch COVID-19
diễn ra khắp toàn cầu. Nhưng hơn lúc nào hết, tôi tin tưởng
ngành Giáo dục, đặc biệt là đội ngũ các thầy cô giáo cùng
toàn thể các em học sinh, sinh viên sẽ tiếp tục phát huy
truyền thống thi đua, vượt lên khó khăn, học tập và rèn luyện
thật tốt như lời Bác dạy năm xưa.
Với tinh thần, niềm tin đó, thay mặt lãnh đạo Đảng,
Nhà nước, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng,
nỗ lực vượt qua khó khăn cùng với những kết quả của ngành
Giáo dục đã đạt được thời gian qua. Nhân đây, tôi bày tỏ sự
chia sẻ, cảm thông sâu sắc đến ngành Giáo dục, các gia đình
giáo viên, học sinh, sinh viên ở những địa phương dịch bệnh
còn đang diễn biến phức tạp như Thành phố Hồ Chí Minh và
các tỉnh phía Nam, đặc biệt là với những gia đình gặp phải
xáo trộn cuộc sống quá lớn do dịch bệnh và cả những mất
mát về sức khỏe, người thân.
Tôi hiểu, với người làm thầy, làm cô và với các em học
sinh, sinh viên, việc không thể đến lớp vào mùa tựu trường
là cả một sự trống trải đi liền với nỗi buồn sâu sắc. Chúng ta
tự hào vì có những bác sỹ đồng thời cũng là giáo viên, những
em sinh viên, nhất là sinh viên ngành Y, đang ngày đêm miệt
mài ở tuyến đầu chống dịch.
Nhân dịp khai giảng năm học 2021-2022, tôi thân ái
gửi tới các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động đã,
đang công tác trong ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh, các
em học sinh, sinh viên cả nước lời thăm hỏi ân cần, lời chúc
tốt đẹp nhất.
Các đồng chí, các thầy cô giáo và các em học sinh, sinh
viên thân mến,
Trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4, nhiều học sinh,
sinh viên đã trải qua những tháng ngày hết sức khó khăn do
phong tỏa, giãn cách. Việc học trực tuyến còn những hạn
chế, bất cập và không đồng bộ, nhất là vùng nông thôn, miền
núi, vùng sâu, vùng xa, những gia đình thiếu các điều kiện,
phương tiện để học trực tuyến. Tất cả chúng ta đều rất lo
lắng và đồng cảm khi chứng kiến cảnh những F0, F1 là các
cháu nhỏ trong độ tuổi đi học, thậm chí là bậc mẫu giáo,
những thiếu niên, nhi đồng phải rời gia đình, làng xóm để đi
điều trị hoặc cách ly tập trung; do vậy đã bị ngắt quãng việc
học.
Chủ tịch nước đề nghị ngành Giáo dục, cùng các
ngành, các cấp cần lưu ý, có những hành động tương xứng
với tình hình dịch bệnh và có những biện pháp giảm thiểu
tối đa các tác động tiêu cực, đặc biệt là nguy cơ một số học
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sinh, sinh viên bị tụt hậu so với các bạn đồng trang lứa. Hơn bao
giờ hết, toàn xã hội, cả hệ thống chính trị cần sát cánh hơn nữa,
lắng nghe, thấu hiểu và chung tay hành động cùng với ngành
Giáo dục vì tương lai của đất nước, vì tương lai con em chúng ta.
Tuy nhiên, như lịch sử đã chứng minh, không có thách
thức nào có thể vượt cao hơn tinh thần hiếu học, không khó
khăn nào có thể làm chùn bước ý chí phấn đấu, quyết tâm mài
dùi kinh sử, chinh phục tri thức để làm rạng danh tiên tổ, để
phụng sự đất nước của dân tộc Việt Nam trong suốt hàng ngàn
năm văn hiến.
Vì vậy, với các em học sinh, sinh viên, trong bối cảnh
nhiều thử thách này, Chủ tịch nước muốn nhắc lại niềm tin yêu,
hy vọng của Bác Hồ kính yêu đối với học sinh, sinh viên cả nước,
ngay từ buổi đầu lập quốc vào năm 1945:
“Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân
tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các
cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần
lớn ở công học tập của các em”
Quyết tâm cho năm học 2021-2022 và xa hơn của tất cả
chúng ta, không riêng gì ngành Giáo dục, là không để một trẻ em
nào, đặc biệt là các em ở vùng dịch, vùng sâu, vùng xa, những em
có hoàn cảnh khó khăn, bị mất hoàn toàn cơ hội học tập vì đại
dịch và càng không để nền giáo dục Việt Nam, vì dịch bệnh mà
không thể hoàn thành cam kết, trọng trách, sứ mệnh của mình
trước Tổ quốc và Nhân dân.
Bước vào năm học mới 2021-2022, tôi mong muốn
ngành Giáo dục tiếp tục “tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao,
thu hút và trọng dụng nhân tài” như Nghị quyết Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Xây dựng, triển khai kế
hoạch năm học linh hoạt, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho học
sinh, sinh viên, giáo viên, vừa hoàn thành chương trình giáo dục
được thiết kế phù hợp với môi trường số hoá và thích ứng với
mọi diễn biến dịch bệnh. Toàn xã hội, ngành Giáo dục, các bậc
phụ huynh luôn chăm lo, nhắc nhở các em học sinh, sinh viên;
đồng thời mỗi người phải là tấm gương cho con trẻ noi theo
trong công tác phòng, chống dịch; các ngành, các cấp cùng 63
tỉnh, thành phố trong cả nước cần đảm bảo thực hiện an toàn,
đầy đủ và hiệu quả việc tiêm chủng vắc-xin và 5K.
Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao
động ngành Giáo dục và các em học sinh, sinh viên cùng với gia
đình, người thân an toàn trước đại dịch, không ngừng phấn đấu
và đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới.
Thân ái!

NGUYỄN XUÂN PHÚC
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

ư CHÀO MỪNG NĂM HỌC 2021-2022
Th
CỦA GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
mến!
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Quý Thầy Cô giáo và các em sinh viên, học sinh thân

Có lẽ không có ai trong chúng ta hình dung được
Lễ khai khóa của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí
Minh (ĐHQG-HCM) năm học 2021-2022 lại diễn ra trực
tuyến như năm nay. COVID-19 đã tước đi cơ hội của các
thầy, cô giáo được gặp gỡ, trò chuyện và chúc mừng các
em tân sinh viên, học sinh trong buổi lễ truyền thống này.
Tuy nhiên, COVID-19 không thể ngăn được sự quan tâm,
tình cảm yêu thương của các thầy, các cô luôn dành cho
học trò của mình.
Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQG-HCM,
thầy gửi lời chúc mừng đến các em tân sinh viên, học sinh
đã trúng tuyển vào các đơn vị của ĐHQG-HCM. Đây là
một thành tích rất đáng tự hào của các em, một cột mốc
quan trọng, một khởi đầu mới cho hành trình khám phá và
chinh phục tri thức với rất nhiều thách thức và cơ hội mới.
mến!

Quý Thầy Cô giáo và các em sinh viên, học sinh thân

Thế giới ngày hôm nay đang phải đối mặt với rất
nhiều thách thức. Đó là vấn đề về biến đổi khí hậu và phát
triển bền vững, là vấn đề đói nghèo và bệnh tật, là vấn đề
già đi của dân số và cạn kiệt các nguồn tài nguyên, là vấn
đề chủ nghĩa dân tộc và địa chính trị, là vấn đề tác động
của khoa học công nghệ đến nghề nghiệp đến các chuẩn
mực đạo đức xã hội… Gần đây nhất là ảnh hưởng nghiêm
trọng của đại dịch COVID-19 lên mọi hoạt động kinh tế,
xã hội ở phạm vi toàn cầu.
Trong bối cảnh đó, để xây dựng và phát triển đất
nước, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng đã xác định 3 đột phá chiến lược trong đó có
đột phá về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân
lực chất lượng cao; về đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao,
ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ. Đặt kỳ vọng
vào nhân lực, vào khoa học - công nghệ và đổi mới sáng
tạo, Đảng đặt trách nhiệm rất lớn cho các đại học, trong
đó có ĐHQG-HCM.
Có thể nói hơn lúc nào hết, giáo dục đại học phải
ý thức được vai trò quan trọng của mình đối với vận
mệnh của quốc gia, của dân tộc. Cùng với các đại học
khác, ĐHQG-HCM phải có trách nhiệm thực hiện chiến
lược quốc gia, đóng góp quan trọng cho mục tiêu phát
triển đất nước; phải là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và
tương lai của Việt Nam, của Việt Nam với bạn bè quốc tế.
ĐHQG-HCM nhận thức sâu sắc rằng tài sản quý giá nhất
và quan trọng nhất chính là trí tuệ của các thầy, cô giáo và
các em sinh viên, học sinh.
Chiến lược phát triển ĐHQG-HCM giai đoạn
2021-2025, tầm nhìn 2030, đã xác định tầm nhìn và các
giải pháp chiến lược. Theo đó:
Về tầm nhìn: ĐHQG-HCM trở thành một hệ thống
đại học nghiên cứu trong tốp đầu châu Á, nơi hội tụ của
khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa và tri thức
Việt Nam.

Về các mục tiêu cụ thể: đến năm 2025 bắt kịp các
trường đại học nghiên cứu hàng đầu khu vực Đông Nam
Á ở một số lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu; đến năm 2030
nằm trong nhóm 100 trường đại học hàng đầu của châu
Á; đến năm 2030 trở thành Khu đô thị xanh, thông minh
và thân thiện, là một hạt nhân của Khu đô thị sáng tạo
tương tác cao phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh.
ĐHQG-HCM đã chọn ba nhóm chiến lược đột phá,
nhằm ưu tiên đầu tư nguồn lực để tập trung triển khai
thực hiện: (1) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị đại
học; (2) Xuất sắc về đào tạo, khoa học công nghệ và đổi
mới sáng tạo; (3) Xây dựng Khu đô thị đại học xanh, thông
minh, bản sắc;
Các em sinh viên, học sinh thân mến!
Hôm nay các em bắt đầu một chặng đường mới là
sinh viên của ĐHQG-HCM – Đại học có truyền thống về
chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng
tạo và phục vụ cộng đồng, được tổ chức QS xếp vào top
200 thế giới về chất lượng đầu ra của cựu sinh viên. Các
em sẽ là những người viết tiếp trang sử giàu truyền thống
của ĐHQG-HCM. Thầy mong các em sẽ đạt được nhiều
thành tựu lớn hơn nữa thông qua nỗ lực học tập, nghiên
cứu, sáng tạo của mình.
Đối diện với đại dịch COVID-19, thầy muốn gửi
tặng các em một từ “kiên cường”, từ nguyên bản tiếng
Anh resilience. Đó là sự kiên cường, bền bỉ, là khả năng
vượt qua giai đoạn thách thức, khó khăn để đạt được
hạnh phúc, thành công trong tương lai. Thầy muốn các
em giữ vững tinh thần này để sớm vượt qua đại dịch. Thầy
mong được gặp các em tại Khu đô thị ĐHQG-HCM.
Nhân dịp này, xin chúc quý thầy cô giáo và các em
sinh viên, học sinh luôn mạnh khỏe, bình an, bước vào
năm học 2021-2022 với tinh thần lạc quan, gặt hái nhiều
thành công.
PGS.TS Vũ Hải Quân
Giám đốc ĐHQG-HCM
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Hiệu trưởng
NGƯT, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng
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Đầu tháng 9/2021, Trường ĐH Kinh tế - Luật
và Viện nghiên cứu Phát triển công nghệ ngân hàng
ĐHQG-HCM công bố nghiên cứu “Kiến tạo động lực
phục hồi kinh tế TP.HCM giai đoạn COVID-19 lần thứ
4”. Nghiên cứu đã phân tích và nêu lên nhiều kiến nghị
sâu sắc về các chính sách hỗ trợ đặc thù của chính phủ
dành cho TP.HCM cũng như các chính sách vận hành
của TP.HCM để phục hồi sau đại dịch.

Nội dung: Thiên An
Thiết kế: Hoài Chung
Kỹ thuật: TEE26

Theo nhóm nghiên cứu, mặc dù thu ngân sách của TP.HCM trong 7 tháng đầu năm đạt 66,67% nhiệm vụ thu
năm 2021 nhưng số thu này chủ yếu nhờ vào 5 tháng đầu năm. Sụt giảm thu xảy ra liên tiếp 2 tháng 6,7 và khó có khả
năng phục hồi mạnh trong quý 4.
Trong tháng 8/2021, doanh số thương mại dịch vụ tại TP.HCM chỉ còn 35.500 tỷ đồng, chưa bằng 30% doanh
thu hàng tháng trong điều kiện bình thường. Trong khi đó, xuất nhập khẩu giảm mạnh từng ngày. Chỉ sau 2 tuần đầu
tháng 8, thu ngân sách của TP.HCM từ xuất nhập khẩu giảm 3.860 tỷ đồng, chỉ bằng 2/3 của 2 tuần cuối tháng 7/2021.
Dựa vào số liệu thống kê có được đến cuối tháng 8/2021 và các giả định về các khả năng kiểm soát dịch bệnh
của TP.HCM, nhóm nghiên cứu đã đưa ra 3 kịch bản ước tính triển vọng kinh tế TP.HCM năm 2021.
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Nhóm nghiên cứu cho rằng, theo kinh nghiệm từ
các nước, các gói hỗ trợ tập trung vào hai hướng: (1) Hỗ
trợ trực tiếp cho tổng cầu: cắt giảm thuế, tăng chi đầu tư,
chi hỗ trợ việc làm, chi hỗ trợ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu,
đảm bảo an sinh xã hội. Và (2) Hỗ trợ tài chính cho doanh
nghiệp, hạn chế đóng cửa/phá sản: chia sẻ chi phí, bảo
lãnh và cho vay, cung cấp dòng vốn chi phí thấp.
Do đó, chính sách hỗ trợ cần hướng đến các mục
tiêu đảm bảo an sinh xã hội và giúp doanh nghiệp tái hoạt
động.

Nhóm nghiên cứu cũng lưu ý, diễn biến COVID-19
lần IV có thể đã không được tính đến khi lập dự toán chi
ngân sách 2021 của TP.HCM.
“Trên thực tế, suốt thời gian dài TP.HCM phải tập
trung nguồn lực rất lớn cho công tác phòng, chống dịch,
đảm bảo an sinh xã hội và sắp tới sẽ phải tăng chi hỗ trợ
doanh nghiệp tái thiết sau giãn cách nên chúng tôi cho
rằng ngay cả khi thu ngân sách ở kịch bản lạc quan, cân
đối ngân sách 2021 của TP.HCM sẽ vô cùng khó khăn” –
Nhóm nghiên cứu UEL nhấn mạnh.

“Ngoài gói hỗ trợ chung từ Chính phủ, dựa trên nội
lực của TP.HCM và mức độ tổn thương, chúng tôi khuyến
nghị TP.HCM kiến tạo gói hỗ trợ với quy mô 22.291 tỷ
đồng, tương đương 1,7% GRDP năm 2020 của TP.HCM
mới đủ lớn nhằm tạo động lực cho hồi phục kinh tế” –
Nhóm nghiên cứu kiến nghị.
Theo đó, thành phố sẽ dành 17.391 tỷ đồng để hỗ
trợ an sinh xã hội cho cá nhân, hộ gia đình tổn thương
nghiêm trọng, tiểu thương, hộ kinh doanh (chi từ NSTP
theo NQ68, NQ09 và đề xuất mới) và 4.900 tỷ đồng hỗ
trợ doanh nghiệp tức thời (chưa bao gồm các hỗ trợ lãi
suất có tính lặp lại và các dự án đầu tư theo đề án cụ thể.
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Về chính sách an sinh, TP.HCM cần đảm bảo an
sinh xã hội tối thiểu 2 tháng cho cá nhân, hộ gia đình
có thu nhập thấp gặp tổn thất nghiêm trọng và đặc biệt
nghiêm trọng trong thời gian phục hồi kinh tế; Hỗ trợ tiểu
thương, hộ kinh doanh cá thể giảm chi phí kinh doanh
trong giai đoạn phục hồi kinh tế và hỗ trợ dài hạn cho hộ
gia đình có trẻ em trong độ tuổi đi học gặp tổn thất đặc
biệt nghiêm trọng trong thời gian giãn cách, giúp giảm
thiểu tình trạng bỏ học vì gánh nặng tài chính.
Về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, TP.HCM cần
dành 4.000 tỷ đồng hỗ trợ chi phí để doanh nghiệp tái
khởi động sau dịch (tái tạo việc làm). Tốc độ hồi phục kinh
tế sau dịch phụ thuộc lớn vào tốc độ tái tạo việc làm.
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tái khởi động cần nhắm
đến mục tiêu giúp doanh nghiệp hạn chế sa thải lao động,
tuyển dụng trở lại số lao động đã nghỉ việc/nghỉ không
lương trước đây, thu hút lao động có tay nghề quay trở
lại TP.HCM sau khi đã về quê trong giai đoạn giãn cách.

Nhóm nghiên cứu đã đề xuất TP.HCM sử dụng
ngân sách để hỗ trợ 25% lương tối thiểu vùng (tương
đương tỷ lệ trích BHXH+BHYT+BHTN) áp dụng từ tháng
9/2021 đến 3/2022 chia làm 2 giai đoạn:
Từ 1/9/2021 đến 31/12/2021 (4 tháng): Hỗ trợ
1.105.000 đồng/lao động/tháng cho số lao động vượt
trên 50% so với thời điểm 30/5/2021.

Theo nhóm nghiên cứu, ước tính quy mô gói hỗ trợ
4.000 tỷ đồng tương đương 0,29% GRDP TP.HCM. Về kỹ
thuật triển khai, ngân sách thành phố không trực tiếp chi
bằng tiền mặt cho doanh nghiệp mà sau khi xác định số
tiền cần hỗ trợ, tiến hành bù trừ với số tiền doanh nghiệp
phải nộp ngân sách nhà nước và/hoặc số tiền phải nộp
BHXH trong năm 2021.

Nhóm nghiên cứu cho biết, theo công bố của Hiệp
hội doanh nghiệp TP.HCM, khi đợt dịch COVID-19 lần
IV xảy ra trên diện rộng, phần lớn doanh nghiệp và lao
động tại TP.HCM phải ngừng hoạt động. Chỉ 715/1.527
doanh nghiệp ở khu công nghệ cao, khu công nghệ, khu
chiết xuất duy trì ở các mức độ hoạt động khác nhau với
khoảng 65.000/345.000 lao động.

Từ 1/1/2022 đến 31/3/2022 (3 tháng): Hỗ trợ
1.105.000 đồng/lao động/tháng cho số lao động vượt
trên 70% so với thời điểm 30/5/2021.

“Ngay cả khi kiểm soát được dịch bệnh từ ngày 15/9, TP.HCM vẫn phải đối mặt với các bất lợi tiếp tục lan rộng,
làm suy kiệt trầm trọng năng lực tài chính của thành phố. Nếu TP.HCM chậm hồi phục kinh tế, tăng trưởng của cả
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam sẽ giảm mạnh, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, thu ngân sách quốc gia bị ảnh hưởng tiêu
cực” – Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh.
Nhóm nghiên cứu cũng lưu ý, chiến lược phục hồi kinh tế TP.HCM không chỉ giới hạn ở khía cạnh kinh tế thuần
tuý mà đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ với các chính sách về an sinh xã hội, y tế (phòng chống dịch, tiêm vaccine,
chăm sóc sức khoẻ, điều trị nhiễm COVID…) cũng như chú trọng việc hàn gắn liên kết vùng đã bị đứt gãy trong thời
giãn cách.
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Nhóm nghiên cứu đã nêu 5 kiến nghị đối với Chính phủ để giúp TP.HCM phục hồi sau đợt dịch COVID-19 lần IV
này. Trước nhất, Chính phủ cần thành lập Tổ công tác đặc biệt về phục hồi kinh tế TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm
phía Nam để giữ vai trò chủ trì, điều phối hiệu quả tất cả lĩnh vực và địa bàn.
Tiếp đến, ngân sách trung ương bổ sung TP.HCM tối thiểu 13.200 tỷ cho gói hỗ trợ an sinh 50.000 đồng/người/
ngày, duy trì trong 56 ngày từ 23/8 đến 15/10. Đồng thời, Bộ Tài Chính phát hành trái phiếu Chính phủ (ghi nợ ngân
sách trung ương) để phân bổ nguồn vốn này cho TP.HCM kịp thời giải ngân các dự án đầu tư công đã phê duyệt nhưng
bị tắt nghẽn do thiếu vốn. TP.HCM thanh toán chi phí lãi vay theo lãi suất trái phiếu Chính phủ tương ứng với phần vốn
sử dụng. Với mặt bằng lãi suất trái phiếu chính phủ hiện đang khá thấp và hiệu quả của tác động kích thích từ đầu tư
công, TP.HCM đủ khả năng trả lãi vay.
Đặc biệt, từ năm ngân sách 2022, kiến nghị trung ương chấp thuận cho phép TP.HCM tăng tỷ lệ điều tiết từ
18% lên 23% nhằm giúp TP.HCM có nguồn lực phục hồi kinh tế đạt hiệu quả, tạo động lực phát triển cho vùng kinh tế
trọng điểm phía Nam.
Cuối cùng, kiến nghị Chính phủ nâng trần nợ công của TP.HCM và tạo điều kiện TP.HCM phát hành trái phiếu
chính quyền địa phương để tài trợ cho các dự án đầu tư vào hạ tầng y tế; hạ tầng giao thông đặc biệt là giao thông kết
nối giữa TP.HCM với các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; hạ tầng kinh tế số và chuyển đổi số.

Bản tin Kinh tế - Luật I Số 28

11

U
E
L

THÍCH ỨNG

TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 VÀ CÁCH MẠNG CÔ

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO?

ThS Nguyễn Thị Diễm Hiền
Phó trưởng phụ trách Bộ môn Ngân hàng, Khoa Tài chính – Ngân hàng

Tác động của dịch COVID-19 đối với kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2020-2021
Khi dịch COVID-19 lan nhanh trên toàn cầu, song song với việc nghiên cứu vaccine, các quốc gia buộc
phải áp dụng biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội. Điều này khiến chuỗi cung ứng và tiêu dùng toàn cầu
bị ngưng trệ, thậm chí đứt gãy, hoạt động sản xuất kinh doanh vì thế cũng bị gián đoạn. Nền kinh tế thế giới
năm 2020 bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó các nền kinh tế dựa vào xuất nhập khẩu chịu ảnh hưởng
nhiều nhất.
Bên cạnh đó, thu nhập giảm sút và lo sợ dịch bệnh cũng khiến nhu cầu đầu tư, tiêu dùng giảm. Việc
phong tỏa, giãn cách xã hội cũng làm cho các hoạt động dịch vụ như du lịch nghỉ dưỡng, vốn là thế mạnh
đem lại thu nhập cho nhiều quốc gia và thu hút nhiều lực lượng lao động cũng hầu như ngưng trệ. Kinh tế
toàn cầu thiệt hại nặng nề năm 2020 khi tốc độ tăng trưởng GDP là con số âm, điều chưa từng xảy ra trong
suốt một thập niên qua.
Bảng 1: Tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu
hàng năm giai đoạn 2011-2020

Nguồn: Word Bank

Bảng 2: Tỷ lệ thất nghiệp tính trên lực lượng lao động toàn
cầu hàng năm giai đoạn 2011-2020

Nguồn: Word Bank

Dịch COVID-19 cũng kéo theo nạn thất nghiệp khi tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu năm 2020 lên đến 6,47%.
Tại Việt Nam, mặc dù năm 2020 Việt Nam vẫn là điểm sáng so với các nước trong khu vực Đông Nam
Á khi có tăng trưởng GDP là số dương, tuy nhiên tốc độ này giảm rất mạnh so với năm 2019.
Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng
7/2021 giảm 19,8% so với cùng kỳ năm 2020, nhiều chỉ tiêu khác cũng giảm như vốn đầu tư thực hiện từ
nguồn ngân sách Nhà nước giảm 12,4%, khách quốc tế đến Việt Nam giảm 46,4%,...

Tác động của dịch COVID-19 và cách mạng công nghệ 4.0 đối với ngành ngân hàng
bán lẻ trên thế giới và Việt Nam

Tất cả các hoạt động kinh tế đều bị ảnh hưởng khi dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa được khống chế.
Trong thời gian từ đầu năm 2020 đến nay, ngành ngân hàng Việt Nam phải đối mặt với những tác động từ
dịch bệnh, cụ thể:
Thứ nhất, môi trường kinh doanh biến động khi khách hàng của ngân hàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng
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ÔNG NGHỆ 4.0 ĐỐI VỚI NGÀNH NGÂN HÀNG BÁN LẺ:
Tài liệu tham khảo:
Các tài liệu thảo luận tại Vietnam Retail Banking Forum 2019, 2020
Các tài liệu thảo luận tại Vietnam Banking 2019, 2020
https://data.worldbank.org/

từ dịch bệnh. Rủi ro bao gồm rủi ro bất ổn tài chính
toàn cầu, rủi ro an ninh mạng và công nghệ thông
tin, rủi ro đạo đức từ khách hàng, nhân viên, rủi ro
tuân thủ khi phải thực hiện theo hàng loạt quy định
mới trong thời gian chống dịch,… gây ảnh hưởng
lớn đến phương thức hoạt động cũng như kết quả
kinh doanh của các ngân hàng. Nợ xấu cũng có xu
hướng gia tăng khi khách hàng phải giảm công suất
sản xuất, kinh doanh ngưng trệ.
Thứ hai, vần đề cắt giảm chi phí và việc làm
cũng được các ngân hàng đặt ra khi tâm lý, hành
vi và nhu cầu về tiêu dùng thay đổi buộc các ngân
hàng phải thay đổi phương thức làm việc và phục vụ
khách hàng.
Thứ ba, tiến trình chuyển đổi số và thanh toán
không dùng tiền mặt ngày càng mạnh mẽ. Theo
Khảo sát của Mc Kinsey cho thị trường Mỹ 2020, có
75% số khách hàng sẽ tiếp tục sử dụng thương mại
điện tử, các kênh số vào thời kỳ hậu COVID-19. Tại
Việt Nam, theo khảo sát của Nielsen 2020, tỷ lệ này
là 63%. Khảo sát 11.200 khách hàng từ 11 quốc gia
lớn của Capgemini năm 2020 về hành vi khách hàng
sau dịch COVID-19, phần lớn khách hàng cho biết sẽ
dùng Internet banking (57%), dùng mobile banking
(55%), trong khi đó có 21% khách hàng muốn tương
tác với chatbots và hỗ trợ tự động khi giao dịch với
ngân hàng, 30% khách hàng sẵn sàng chuyển sang
giao dịch với Fintech, Bigtech vì không hài lòng khi
trải nghiệm với NHTM.
Trước những vấn đề trên, các ngân hàng Việt
Nam đã chủ động thực hiện mô hình 5Rs, gồm
Respond (thích ứng với “bình thường mới”), Recover
(phục hồi nhanh), Re-invent (đổi mới, sáng tạo trong
mô hình/chiến lược kinh doanh), Restructure (tái cơ
cấu) và Resilience (tăng khả năng chống chịu cú sốc
bên ngoài)
Bên cạnh đó, “Con người và công nghệ” luôn
được ngân hàng quan tâm, mô hình kinh doanh trên
nền tảng số được các ngân hàng coi là xu thế tất yếu.
Chính vì vậy, việc tuyển dụng, đào tạo đội ngũ nhân
sự có kinh nghiệm và kiến thức trong môi trường
cạnh tranh đã thay đổi hoàn toàn bởi công nghệ hiện
nay là một vấn đề quan trọng của các ngân hàng.

nào?

Hoạt động đào tạo thay đổi như thế

Như đã đề cập, con người và công nghệ là hai
yếu tố không thể tách rời đối với môi trường kinh
doanh hiện nay tại các ngân hàng. Các hoạt động của
các ngân hàng đã có sự thay đổi đáng kể khi ứng dụng
công nghệ 4.0, bao gồm: Blockchain, IoTs, Điện toán
đám mây, AI, Big Data.
Như vậy, số hóa ngân hàng là xu thế tất yếu,
phù hợp với xu hướng công nghệ và định hướng của
Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt, đáp
ứng tối đa nhu cầu ngày càng cao của khách hàng,
giúp các ngân hàng tồn tại và phát triển trước làn sóng
cạnh tranh khốc liệt của các công ty fintech, công ty
tài chính mới nổi.
Từ đó, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cần tập
trung một số nội dung:
Thứ nhất, nắm chắc về nghiệp vụ. Mục đích của
ngân hàng là đưa được dịch vụ đến với khách hàng. Sự
hiểu biết nghiệp vụ của nhân viên ngân hàng sẽ tạo sự
an tâm cho khách hàng, đảm bảo cho ngân hàng giảm
được rủi ro pháp lý và rủi ro tuân thủ.
Thứ hai, hiểu về công nghệ, cụ thể là các ứng
dụng công nghệ trong hoạt động của ngân hàng như
Blockchain, IoTs, AI, Big Data. Từ đó có thể tìm kiếm
và hỗ trợ khách hàng, đẩy mạnh các hoạt động trải
nghiệm của khách hàng mà hiện nay nhiều ngân hàng
coi là hoạt động trung tâm của chiến lược số hóa.
Thứ ba, tăng cường các kỹ năng mềm để tăng
khả năng tiếp cận và duy trì khách hàng, xử lý nhanh
chóng các vấn đề phát sinh, giảm được các rủi ro danh
tiếng.
Dịch bệnh COVID-19 và cuộc cách mạng công
nghệ 4.0 đã buộc ngành ngân hàng phải thay đổi cách
thức hoạt động, cách thức quản lý tài chính và cả quản
lý nhân sự. Các cơ sở đào tạo vì thế cũng cần phải nắm
bắt yêu cầu từ các đơn vị sử dụng lao động, từ đó có
những điều chỉnh cần thiết cho chương trình đào tạo
nhằm có thể đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng
cao, đáp ứng yêu cầu của các đơn vị sử dụng lao động
trong tình hình hiện nay.
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XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG
PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

1 2
5 6
9 10
12

NCS.ThS Trần Thị Lệ Thu – Giảng viên Khoa Luật

Hành vi không đeo khẩu trang nơi công
cộng, không giữ khoảng cách theo quy định khi
tiếp xúc, ra đường khi không cần thiết bị phạt
tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng
(theo Điểm a Khoản 1 Điều 12 Nghị định số
117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ
về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế).

Hành vi không thực hiện quyết định áp
dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ
tại nơi công cộng, hoặc cơ sở dịch vụ ăn uống
công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch
tại vùng có dịch thì bị phạt tiền từ 10.000.000
đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt
tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng
đối với tổ chức
(theo Khoản 5 Điều 4; Điểm a, Điểm c Khoản
3 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP).

Hành vi không khai báo y tế, khai báo
không đầy đủ hoặc khai báo gian dối làm lây
truyền dịch bệnh COVID-19 cho người khác bị
xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự, mức phạt
tù đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền đến
100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01
năm đến 05 năm
(theo Điểm 1.1 Mục 1 Công văn 45/TANDTCPC; Điều 240 Bộ luật Hình sự).

Hành vi vứt khẩu trang đã sử dụng không
đúng nơi quy định bị phạt tiền từ 500.000
đồng đến 1.000.000 đồng; nếu vứt ra vỉa hè,
đường phố bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến
2.000.000 đồng
(theo Điểm c, d Khoản 1 Điều 20 Nghị định
số 155/2016/NĐCP ngày 18/11/2016 của Chính
phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực môi trường và Điểm a Khoản 18 Điều 1 Nghị
định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 sửa đổi,
bổ sung một số Điều của Nghị định số 155/2016/
NĐ-CP).
Hành vi không thực hiện quyết định
kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào
vùng có dịch bệnh COVID-19 thì bị phạt tiền từ
20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
(theo Điểm a Khoản 4 Điều 12 Nghị định số
117/2020/NĐ-CP).

Hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp,
chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật,
xuyên tạc về tình hình dịch bệnh COVID-19
có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến
20.000.000 đồng
(theo Điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định
15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính,
viễn thông, tần số tuyến điện, công nghệ thông tin
và giao dịch điện tử).

Hành vi cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra,
kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ; xúi giục, lôi kéo
hoặc kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra,
kiểm tra, kiểm soát hoặc có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ,
xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người thi hành công vụ phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 thì bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng
đến 3.000.000 đồng
(theo Khoản 2 Điều 20 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày
12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã
hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình).
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Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức khi đại dịch
COVID - 19 đang lan rộng và có diễn biến phức tạp. Ở Việt Nam, cả nước đang phải đối mặt với dịch COVID - 19
bùng phát ở hầu hết các địa phương. Đặc biệt, tại TP. Hồ Chí Minh hiện nay, số ca nhiễm mới mỗi ngày đã lên
tới hàng ngàn ca, số ca tử vong cũng đã tăng lên hàng trăm ca. Bài viết này cung cấp cho người đọc thông tin cơ
bản về một số hành vi vi phạm pháp luật hành chính và hình sự phổ biến có thể bị xử lý trong phòng chống dịch
COVID - 19 nhằm giúp các cá nhân, tổ chức nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

3 4
7 8
11
13
Hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai
báo không kịp thời hiện trạng bệnh COVID-19
của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh
COVID-19 thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng
đến 20.000.000 đồng
(theo Điểm a Khoản 3 Điều 7 Nghị định số
117/2020/NĐ-CP).

Hành vi trốn khỏi nơi cách ly; không tuân
thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp
dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế
để phòng, chống dịch COVID-19 thì bị phạt tiền từ
15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng (theo Điểm
b Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP)
hoặc bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự trong
trường hợp lây truyền dịch bệnh cho người khác,
mức phạt tù đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền
đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ,
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01
năm đến 05 năm
(theo Điểm 1.1 Mục 1 Công văn 45/TANDTC-PC
ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân
dân tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng,
chống dịch bệnh COVID - 19; Điều 240 Bộ luật Hình
sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017).
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Hành vi không thực hiện xét nghiệm theo
yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá
trình thực hiện giám sát dịch bệnh COVID-19
thì bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000
đồng
(theo Điểm a Khoản 2 Điều 7 Nghị định số
117/2020/NĐ-CP).

Hành vi trốn khỏi nơi cách ly; không tuân
thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc
áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly mà
gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát
sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19
thì bị xử lý theo Điều 295 Bộ luật Hình sự, mức
phạt tù đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền đến
50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01
năm đến 05 năm
(theo Điểm 1.2 Mục 1 Công văn 45/TANDTCPC; Điều 295 Bộ luật Hình sự).

Hành vi đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin
sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh COVID-19
có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
(theo Điểm a Khoản 3 Điều 99 Nghị định 15/2020/NĐ-CP)
hoặc bị xử lý theo Điều 288 Bộ luật Hình sự, mức phạt tù đến 7 năm
và còn có thể bị phạt tiền đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm
chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến
05 năm (Điểm 1.4 Mục 1 Công văn 45/TANDTC-PC; Điều 288 Bộ
luật Hình sự).

Trong thời điểm hiện
tại, để có thể khống chế
và đẩy lùi được dịch bệnh
không chỉ cần sự lãnh đạo,
quản lý của các cơ quan
nhà nước mà còn rất cần
sự chung tay, góp sức của
người dân trong việc thực
hiện đầy đủ các biện pháp
5K và chấp hành nghiêm
quy định về giãn cách, tuân
thủ các quy định của nhà
nước về phòng chống dịch
bệnh.

Hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực để chống người
thi hành công vụ hoặc gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ
quan nhà nước, của người thi hành công vụ phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 mà chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm
hình sự thì bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
(theo Điểm a,b Khoản 3 Điều 20 Nghị định 167/2013/NĐ-CP)
hoặc bị xử lý theo Điều 330 Bộ luật Hình sự, mức phạt tù đến 7 năm
(theo Điểm 1.9 Mục 1 Công văn 45/TANDTC-PC; Điều 330 Bộ luật
Hình sự).
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THỊ TRƯỜNG THƯƠNG MẠ

CƠ HỘI

Đồng hành với những thách thức, khó
khăn trong bối cảnh dịch bệnh, giai đoạn
2020-2021 Việt Nam chứng kiến nhiều
chuyển biến tích cực từ thói quen mua sắm,
kinh doanh trực tuyến của cộng đồng người
tiêu dùng và doanh nghiệp trong cả nước, tốc
độ tăng trưởng của thương mại điện tử bán lẻ
năm 2020 ổn định ở mức 18%, với doanh thu
bán lẻ đạt 11,8 tỷ USD.

Hình 1. Quy mô thị trường TMĐT bán lẻ tại Việt Nam

Đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn mạnh mẽ
đến hoạt động kinh doanh và hành vi của người tiêu
dùng. Các báo cáo trong ngành và khảo sát người
tiêu dùng cho thấy đại dịch đã thúc đẩy xu hướng
phát triển thương mại điện tử. Nỗi sợ hãi về đại dịch
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đã ảnh hưởng đáng kể đến nhận thức của người tiêu
dùng về lợi ích kinh tế và môi trường của các nền
tảng thương mại điện tử. Việc số hóa kinh doanh
và những thói quen trong đại dịch có thể mang lại
những thay đổi về hành vi tiêu dùng, kể cả sau khi
đại dịch kết thúc. Ba giai đoạn (phản ứng, đối phó,
thích nghi) là hành vi của người tiêu dùng trong đại
dịch COVID-19. Người tiêu dùng có thể phản ứng
với đại dịch bằng cách tích trữ những hàng hóa được
coi là khan hiếm và thiết yếu. Theo thời gian, người
tiêu dùng bắt đầu đối phó bằng cách tăng cường các
kết nối thông tin trên Internet và điều chỉnh nhận
thức về thương hiệu. Sự thích nghi sau đó bao gồm
những thay đổi trong thói quen tiêu dùng như trải
nghiệm tại nhà nhiều hơn, mua hàng trực tuyến tăng
lên trong điều kiện giãn cách xã hội.
Như vậy có thể thấy, việc người dân trong
mùa dịch mua hàng qua các kênh thương mại điện
tử không chỉ thay đổi về cách thức tiêu dùng mà còn
gia tăng nhu cầu gấp nhiều lần. Điều này tạo ra áp
lực rất lớn đến các đơn vị kinh doanh chưa kịp phát

THÍCH ỨNG
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ThS. Nguyễn Quang Hưng – Khoa Hệ thống thông tin

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Quyết định số 645/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ ngày 15 tháng 5 năm 2020 phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát
triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025; theo đó, các giải pháp hỗ
trợ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp, tăng cường năng lực các hệ thống
hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ cho thương mại điện tử để các doanh nghiệp có khả năng
chống chọi với dịch bệnh COVID-19 đang là nhóm giải pháp được ưu tiên triển khai
từ quý IV/2020.
triển thương mại điện tử. Những doanh nghiệp chưa
chuẩn bị sẵn sàng về công nghệ và nhân lực để xử lý
đơn hàng thì chắc chắn sẽ bị quá tải. Ngay cả chuẩn
bị đội ngũ giao nhận cũng là vấn đề cấp thiết mà hiện
nay nhiều doanh nghiệp lớn vẫn gặp lúng túng. Việc
quản lý hàng hóa trong kho cũng đang là trở ngại, khi
không thể kết nối thông tin theo thời gian thực giữa
mặt hàng trong kho và số lượng hiển thị trên các
kênh thương mại điện tử. Đây là những thách thức
mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải vượt qua để
triển khai thương mại điện tử một cách toàn diện.
Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 lại là cơ hội
cho những đơn vị kinh doanh nào có lộ trình phát
triển thương mại điện tử cụ thể và rõ ràng. Trong
bối cảnh hàng loạt ngành chịu nhiều suy thoái thì
thương mại điện tử lại là ngành hiếm hoi ngày càng
tăng trưởng. Một số doanh nghiệp đã tận dụng giai
đoạn này để mở rộng thị trường và có lợi nhuận tăng
vọt. Trong thời gian giãn cách xã hội, nhiều người
tiêu dùng mua hàng online chỉ vì không thể mua trực
tiếp nhưng việc trải nghiệm liên tục giúp họ thấy

được lợi ích của thương mại điện tử. Từ đó người
tiêu dùng bắt đầu có thói quen sử dụng thương mại
điện tử và đây là sẽ là lựa chọn ưu tiên so với các
kênh khác có thể tiếp cận sau khi đại dịch COVID-19
kết thúc.
Với xu hướng phát triển của thương mại điện
tử Việt Nam trong thời gian qua và giai đoạn sắp tới,
thị trường lao động sẽ có nhu cầu rất lớn về nhân
lực trong lĩnh vực này. Trường Đại học Kinh tế - Luật,
Đại học Quốc gia TP.HCM là một trong những đơn
vị tiên phong cả nước trong mảng đào tạo thương
mại điện tử, khi Khoa Hệ thống thông tin bắt đầu
đào tạo ngành này từ năm 2014. Nhà trường đã
có những hợp tác trong nhiều hoạt động với các tổ
chức và đơn vị thương mại điện tử có quy mô như:
Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (Vecom),
Haravan, Thế giới di động, Tiki, Lazada, Shopee,
Sendo… Trong tương lai, sẽ có ngày càng nhiều sinh
viên Trường Đại học Kinh tế - Luật tham gia vào thị
trường thương mại điện tử với rất nhiều cơ hội và
cũng không ít thách thức.
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Thấu hiểu khó khăn của sinh
viên, Trường Đại học Kinh tế - Luật,
ĐHQG-HCM luôn mong muốn tạo
điều kiện bằng những chính sách
hỗ trợ sinh viên, không để học phí
tác động đến ước mơ, ngăn cản
bước chân đến giảng đường đại
học của các em.

Không để sinh viên
phải nghỉ học vì học phí
CCA tổng hợp

học

Chú trọng đến mức chi trả của người

Khi chuyển sang cơ chế tự chủ đại học, Trường Đại
học Kinh tế - Luật (UEL) sẽ không còn được Ngân sách
nhà nước cấp các khoản chi thường xuyên, nhà trường
phải tính đủ chi phí vào giá học phí. Vì vậy, các trường đại
học thực hiện cơ chế tự chủ nói chung và UEL nói riêng
khi chuyển sang cơ chế tự chủ thì việc tăng học phí là điều
không thể tránh khỏi.
Học phí năm học 2021-2022 của UEL căn cứ trên
Đề án định mức kinh tế - kỹ thuật, đề án tự chủ đại học đã
được ĐHQG-HCM phê duyệt, tuy nhiên khi Trường xây
dựng mức thu học phí rất chú trọng đến mức chi trả của
người học trong tình hình kinh tế xã hội hiện nay, nhất là
khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến vô cùng phức
tạp, trong khi đó tân sinh viên của Trường đến từ nhiều
địa phương trên cả nước và có điều kiện tài chính khác
nhau. Từ đó, sau khi xem xét và cân nhắc, nhà trường đã
quyết định mức thu học phí thấp hơn mức đã được phê
duyệt trong đề án, cụ thể các mức học phí năm học 20212022 như sau:
Đối với hệ đại học chính quy, học phí là 18.500.000
đồng/năm riêng các ngành: Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối
ngoại); Kinh doanh quốc tế; Marketing; Thương mại điện
tử mức học phí 20.500.000 đồng/năm. Số tín chỉ của
chương trình đào tạo 130 tín chỉ. Trường có mức thu 29,8
triệu đồng/năm học với chương trình đào tạo chất lượng
cao gồm 130 tín chỉ. Ở chương trình chất lượng cao bằng
tiếng Anh, mức học phí là 46.300.000đ/năm với chương
trình đào tạo 120 tín chỉ. Lộ trình nhà trường tăng theo
quy định là không quá 10% mỗi năm.
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Được biết chất lượng đào tạo là một trong những
ưu tiên hàng đầu của UEL. Bên cạnh việc đổi mới phương
pháp giảng dạy, cập nhật chương trình đào tạo theo
hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội,
tiệm cận các chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới,
có kết hợp với chứng chỉ hành nghề danh giá của các tổ
chức quốc tế. Đồng thời Trường chú trọng tạo dựng môi
trường học tập hiện đại và không gian xanh với cơ sở vật
chất được trang bị và đầu tư hàng năm.
Khi chuyển sang cơ chế tự chủ Trường tiếp tục
chú trọng đầu tư các hạng mục công trình hiện đại và
cần thiết như khối nhà A3, Trung tâm Pháp luật Kinh tế
số, Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng,….
Đồng thời, bên cạnh Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài
chính (với phòng mô phỏng thị trường tài chính), Trung
tâm nghiên cứu Kinh doanh thông minh (BILAB) sẽ hỗ
trợ tích cực trong việc giảng dạy và nghiên cứu của giảng
viên, người học của Trường.

Luôn đồng hành cùng sinh viên

ThS Lưu Văn Lập - Phó Trưởng phụ trách Phòng Kế
hoạch - Tài chính cho biết để phụ huynh và tân sinh viên
đưa ra được lựa chọn tối ưu khi nhập học, UEL đã tăng
cường thêm cách thức đóng học phí hỗ trợ tiện ích và tiết
kiệm nhất, trong đó nếu chỉ cần đóng 1 lần trọn gói có thể
tiết kiệm lên đến gần 30 triệu đồng (mức giảm tùy theo
chương trình đại trà, chất lượng cao, chất lượng cao tăng
cường tiếng Pháp và chất lượng cao bằng tiếng Anh).
“Khi trúng tuyển nhập học, nếu gặp khó khăn bạn
đừng ngần ngại chia sẻ với các thầy cô vì nhà trường sẽ
huy động những nguồn lực từ nội bộ như kêu gọi sự ủng
hộ viên chức, người lao động đến các mạnh thường quân
là cựu sinh viên hay đối tác của Trường. Có thể đây không
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QUỸ
ĐỒNG HÀNH
VÀ PHÁT
TRIỂN UEL

Ra mắt tại Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày truyền
thống Trường Đại học Kinh tế - Luật, Quỹ Đồng hành
và Phát triển UEL được hình thành với mong muốn
không để bất kỳ người học nào của UEL bị bỏ lại phía
sau chỉ vì không đủ khả năng tài chính để trang trải
trong học tập. Đây là Quỹ xã hội, phi lợi nhuận với
mục tiêu hỗ trợ sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh
UEL có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí phấn đấu
để trang trải cuộc sống trong các năm học. Người
học có trách nhiệm hoàn trả trong vòng 4 năm sau
khi tốt nghiệp để Quỹ thu vốn tiếp tục cho các sinh
viên, học viên, nghiên cứu sinh kế tiếp được mượn
tiền. Nhà trường kỳ vọng rằng, Quỹ Đồng hành và
Phát triển UEL sẽ lan tỏa yêu thương, kiến tạo kết
nối các thế hệ người học UEL để tạo hành hệ sinh
thái người học UEL, cộng đồng Alumni UEL.

là một số tiền lớn nhưng tôi tin rằng nó sẽ tiếp sức cho
bạn vượt qua vướng bận về tài chính, tự tin thực hiện ước
mơ của mình. Quan trọng nhất bạn cần có đủ niềm tin,
nghị lực để phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp.” ThS Lưu
Văn Lập nhắn nhủ.

“Các thông tin về học bổng như đối tượng, cách
thức ứng tuyển, giá trị học bổng,,..sẽ được cụ thể hóa
trong Sổ tay sinh viên và được cập nhật trên các phương
tiện truyền thông của nhà trường để sinh viên nắm bắt và
theo dõi”. - ThS Võ Văn Trọng cho biết.

Đồng thời nhằm hỗ trợ tạo điều kiện cho người học,
các chính sách về miễn giảm học phí được thực hiện theo
quy định hiện hành, cụ thể như: Học bổng khuyến khích
học tập; Chính sách miễn giảm cho các sinh viên thuộc diện
khó khăn, trợ cấp xã hội; chính sách giáo dục (gia đình thuộc
diện hộ nghèo, cận nghèo, con thương binh, khuyết tật, dân
tộc thiểu số…) được thực hiện đều đặn theo từng học kỳ.
Nói về nguồn học bổng ngoài ngân sách nhà nước, ThS Võ
Văn Trọng - Trưởng Phòng Công tác sinh viên chia sẻ hằng
năm nhà trường còn triển khai gần 25 quỹ học bổng. Đặc
biệt, có những nguồn học bổng giá trị, để để sinh viên
trang trải một học kỳ hay trong một năm học. Tất cả các
nguồn học bổng đều được nhà trường huy động từ sự kết
nối, gắn bó với các đối tác, tổ chức, cá nhân trong nước và
quốc tế trong 20 năm hình thành và phát triển nhà trường.

Được biết, các quỹ học bổng hướng đến nhiều đối
tượng khác nhau theo từng học bổng như: sinh viên có
kết quả học tập tốt, sinh viên có có hoàn cảnh khó khăn,
vượt khó học giỏi,,..sinh viên có thành tích trong các hoạt
động ngoại khóa hay cuộc thi học thuật,,...
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Ngoài ra, còn chương trình Vay vốn ưu đãi học tập
của Quỹ phát triển ĐHQG-HCM. Tham gia chương trình
này, sinh viên sẽ được ngân hàng hỗ trợ cho vay không
lãi suất.
Bên cạnh đó, Trường đã kết hợp với các cá nhân,
cựu người học, doanh nghiệp – đối tác của Trường thành
lập Quỹ Đồng hành và Phát triển UEL, kết hợp với ngân
hàng thương mại cung cấp tín dụng cho sinh viên và tài
trợ lãi suất.
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NHỮNG KHỞI SẮC TRONG PHÁT TRIỂN

MẢNG DỰ ÁN QUỐC TẾ CỦA UEL
Phòng Quan hệ Đối ngoại

Là một thành viên của ĐHQG-HCM, Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) đã mở rộng mối quan hệ hợp tác
với các cơ quan ngoại giao, các quỹ và tổ chức phi chính phủ gồm Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung, các mạng lưới
giáo dục đại học trong khu vực như AUN (ASEAN University Network - Mạng lưới các Trường Đại học ASEAN),
AUF (Tổ chức đại học Pháp ngữ),…nhằm thúc đẩy phát triển các dự án quốc tế. Những dự án này thu hút hiệu
quả các nguồn lực về tài chính, nguồn học liệu phục vụ công tác đào tạo, hoạt động phục vụ cộng đồng và nghiên
cứu khoa học.

Theo Kế hoạch chiến lược ĐHQG-HCM giai đoạn
2021 - 2025, tăng cường hợp tác và chủ động hội nhập
trở thành chiến lược phát triển mảng hợp tác quốc tế với
mục tiêu thúc đẩy và nâng cao chất lượng đào tạo, năng
lực nghiên cứu khoa học và quản trị đại học, cơ sở vật
chất tại ĐHQG-HCM trong giai đoạn tới.
Về dự án hợp tác đào tạo có thể kể đến những dự án
hợp tác có tầm ảnh hưởng lớn như dự án xây dựng chương
trình liên kết Thạc sĩ Luật Kinh doanh quốc tế giữa UEL
và Đại học Panthéon Assas-Paris 2, chương trình liên kết
Thạc sĩ Luật dân sự với Trường ĐH Panthéon SorbonneParis 1, chương trình tăng cường tiếng Pháp ngành Luật
Tài chính - Ngân hàng do tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF)
tài trợ, hoạt động liên kết đào tạo với đối tác châu Âu
như Trường ĐH Dublin City University (DCU), Ireland;
Universite De Montreal, Alberta University, Cananda, v.v.
Những dự án này là kết quả của quá trình đàm phán lâu
dài giữa Trường Đại học Kinh tế - Luật và các đối tác lớn
trong khu vực và trên thế giới với mục tiêu đến năm 2030
đưa Trường Đại học Kinh tế - Luật trở thành cơ sở đào tạo
đạt chuẩn quốc tế, được xếp hạng trong số các trường đại
học có uy tín khu vực châu Á và người học có đủ năng lực
làm việc trong môi trường toàn cầu.
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Ngoài những dự án quốc tế về đào tạo, nhà trường
ngày càng đẩy mạnh các dự án hợp tác về nghiên cứu.
Trong đó, tiêu biểu là những dự án nhằm nâng cao nhận
thức của xã hội đối với vai trò và đóng góp của phụ nữ
như dự án quốc tế Lý thuyết pháp luật nữ quyền do Quỹ
Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Asia (RLS) tài trợ
với mục tiêu thúc đẩy lý thuyết về Luật nữ quyền được
áp dụng một cách rộng rãi và hiệu quả tại Việt Nam hay
dự án “Women entrepreneurs in Australia and Vietnam:
Building capacity, building relationships” hợp tác giữa
Trường Đại học Kinh tế - Luật và Trường Đại học Deakin
(Australia) trong khuôn khổ chương trình AustraliaVietnam Enhanced Economic Strategy Grant (AVEG) Pilot
Program do Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT), Úc phê
duyệt và cấp kinh phí thực hiện nhằm phát triển năng lực
cho 20 phụ nữ khởi nghiệp tại Việt Nam. Về dự án kết hợp
giữa hoạt động nghiên cứu và nâng cao năng lực nghiên
cứu cũng như kỹ năng làm việc trong môi trường toàn cầu
cho cán bộ giảng viên của Trường phải kể đến dự án The
Digital consumers hợp tác giữa UEL với Trường Đại học
Dublin City (DCU). Dự án nhận được sự tài trợ kinh phí từ
Đại sứ quán Ireland. Điểm đặc biệt của dự án này là ngoài
những đóng góp về lĩnh vực nghiên cứu đặc thù liên quan
đến phân tích hành vi người tiêu dùng trong kỷ nguyên
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công cụ và phương pháp để cải tiến chiến lược và hoàn
thiện chương trình hành động của các trường thành viên
đáp ứng yêu cầu và xu thế phát triển giáo dục trong khu
vực. Dự án đang trong quá trình triển khai và được phía
chuyên gia đánh giá rất cao về sự hợp tác cũng như cách
thức tiếp cận vấn đề của UEL so với các thành viên khác.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng nhà trường tặng quà
lưu niệm cho Trưởng đại diện Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung
số, dự án còn tạo cơ hội thúc đẩy một số một số hoạt
động trao đổi hai chiều giữa UEL và DCU. Cụ thể như dự
án đã tài trợ kinh phí để 05 chuyên gia từ DCU sang UEL
và 06 cán bộ từ UEL sang DCU, trong đó có 04 chương
trình trao đổi dài hạn. Như vậy, bên cạnh mục tiêu nghiên
cứu, những dự án quốc tế này còn góp phần nâng cao
năng lực của đội ngũ cán bộ giảng viên nhà trường.
Đề cập đến các dự án nâng cao năng lực của đội
ngũ giảng viên và sinh viên, những năm gần đây nhà
trường cũng triển khai nhiều chương trình hợp tác trao
đổi giảng viên và sinh viên với các đối tác lớn khu vực
châu Á gồm Trường Đại học Kobe, Trường Đại học Keio
(Nhật Bản), chương trình trao đổi giảng viên và sinh viên
với các trường đại học của Bulgary, Ba Lan,... thông qua
dự án Erasmus + KA-107 do Liên minh châu Âu tài trợ
thông qua tổ chức Văn hóa Giáo dục EACEA. Đặc thù của
những dự án này là thúc đẩy quá trình quốc tế hóa môi
trường học tập và chương trình đào tạo của Trường theo
xu hướng phát triển và hội nhập trong giáo dục thế kỷ 21.
Bên cạnh dự án hợp tác về đào tạo và nghiên cứu
giữa hai trường đại học, UEL còn tích cực tham gia dự
án có tầm ảnh hưởng lớn với nhiều thành viên đến từ
các nước trong khu vực Đông Nam Á và Châu Âu là dự
án “Đổi mới Quản trị Đại học tại Khu vực Đông Nam Á
– PURSEA”. Mục tiêu chính của dự án nhằm xây dựng bộ
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Ngoài tham gia các dự án đặc thù mảng kinh tế,
kinh doanh và luật, nhà trường sẵn sàng phối hợp với các
thành viên khác trong ĐHQG-HCM để cùng triển khai
hợp tác với các đối tác của Ireland để thực hiện các dự án
về bảo vệ môi trường và thích ứng với biển đổi khí hậu.
Chẳng hạn, dự án quốc tế về môi trường HealthyAIR (Lợi
ích của việc giảm thiểu ô nhiễm không khí và ứng phó với
biến đổi khí hậu cho các nước đang phát triển: trường
hợp tại TP.HCM, Việt Nam) hợp tác giữa UEL, Viện Môi
trường và Tài nguyên, ĐHQG-HCM và Trường Đại học
Dublin, Ireland (UCD) do Chính phủ Ireland phê duyệt và
cấp kinh phí thực hiện.
Kết quả là trong giai đoạn 2016–2020, UEL đã
xây dựng và triển khai thành công 04 dự án quốc tế về
đào tạo và 06 dự án quốc tế về nghiên cứu khoa học và
phục vụ cộng đồng. Với những thành công gặt hái được
từ các dự án quốc tế, nhà trường đã thành lập nhóm tham
gia viết một số dự án quốc tế như dự án WTO Chairs
Programme do Tổ chức Thương mại Thế giới tài trợ, dự án
KOICA Fellowship Program do cơ quan hợp tác quốc tế
Hàn Quốc (KOICA), Dự án Luật đánh bắt cá do Phái đoàn
Wallonie Bruxelles, Dự án đánh giá tác động về tâm sinh
lý của sinh viên trong và sau đại dịch COVID-19 do AUF
cấp kinh phí nhằm thúc đẩy khả năng nghiên cứu và tính
chủ động của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong việc thực
hiện và triển khai các dự án quốc tế.
Việc triển khai các dự án quốc tế không chỉ góp
phần tăng cường năng lực cán bộ, năng lực nghiên cứu, cơ
sở dữ liệu khoa học và trao đổi giảng viên, sinh viên quốc
tế mà thông qua các chương trình hợp tác này, nguồn lực
tài chính và cơ sở vật chất của Trường ngày càng được cải
thiện giúp UEL lan tỏa hình ảnh, uy tín của mình trong môi
trường học thuật của khu vực và trên thế giới.

PGS.TS Lê Vũ Nam - Phó Hiệu trưởng Nhà trường tặng quà lưu niệm cho điều phối viên và các chuyên gia của Dự án
Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á (PURSEA)
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“BẤT CHẤP”
COVID-19

sinh viên UEL
vẫn say mê
nghiên cứu khoa học
Hành trình đến với Vòng Chung kết
Giải thưởng nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh
viên “Nhà Nghiên cứu Khoa học trẻ Trường Đại học
Kinh tế - Luật” năm 2021 dành cho sinh viên được
tổ chức nhằm biểu dương thành tích NCKH của sinh
viên trong năm 2021, đẩy mạnh phong trào NCKH
sinh viên Trường, bồi dưỡng năng lực NCKH, góp
phần nâng cao chất lượng học tập của sinh viên và
tuyển chọn tài năng đại diện Trường tham gia các
giải thưởng sinh viên NCKH các cấp.
Qua thời gian triển khai, giải thưởng đã nhận
được nhiều sự quan tâm và tham gia của sinh viên
UEL. Đến với Vòng Chung kết là 42 đề tài nghiên
cứu, chia thành 06 lĩnh vực được tuyển chọn từ sự
thẩm định của các Hội đồng khoa học chuyên môn
cấp đơn vị. Đó cũng là những “đứa con tinh thần” đã
được các nhóm đề tài chăm chút, đầu tư kĩ lưỡng
dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ tận tình của các thầy cô
hướng dẫn.
42 đề tài đã thể hiện được sự đầu tư tâm huyết,
có tính thực tiễn cao và gắn với các ngành đào tạo
của Trường ở 06 lĩnh vực: Kinh tế học - Kinh tế phát
triển - Kinh tế chính trị - Kinh tế đối ngoại; Tin học
quản lý - Ứng dụng công nghệ thông tin - Trí tuệ
nhân tạo; Thương mại - Quản trị kinh doanh và Du
lịch - Marketing; Tài chính, ngân hàng, chứng khoán,
kế toán - kiểm toán, bảo hiểm - tín dụng; Quản lý
giáo dục; Hành chính - Pháp lý.
Vì ảnh hưởng của dịch bệnh, các nhóm đề tài
thực hiện báo cáo trực tuyến. Nhưng không hề bị
tác động bởi ảnh hưởng của khoảng cách hay đường
truyền Internet, phần trình bày về đề tài của các
nhóm qua ứng dụng Zoom đã thể hiện được sự đầu
tư tâm huyết, có tính thực tiễn cao và gắn với các
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131 đề tài hoàn thành, 42
đề tài tham gia Vòng Chung kết
“Giải thưởng Nhà nghiên cứu
khoa học trẻ cấp Trường năm
2021”, và cuối cùng là 25 đề
tài xuất sắc đoạt giải thưởng là
những “hạt giống” được các nhà
khoa học trẻ của UEL ươm mầm
bằng quá trình say mê nghiên
cứu, đầu tư và hứa hẹn tạo nhiều
công trình nghiên cứu đầy giá trị,
góp phần tích cực vào sự phát
triển của phong trào học thuật
của UEL trong quãng thời gian
dịch bệnh COVID-19 diễn biến
phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ
đến quá trình thực hiện đề tài
nghiên cứu.
Trúc Thủy - CCA

ngành đào tạo của UEL.
Đồng thời, theo nhận định từ các thầy cô tham
gia Hội đồng nghiệm thu, các nhóm cũng rất nhạy
bén khi đưa các chủ đề nghiên cứu của mình đặt
trong bối cảnh đại dịch COVID-19 về vấn đề học
trực tuyến trực tuyến, trí tuệ nhân tạo hay về môi
trường.
“Thực tế, thú vị và sáng tạo là những từ ngữ
ngắn gọn nhất để có thể mô tả các đề tài tham dự
Vòng chung kết năm nay. Các nhóm đề tài đã có
bước tiến nổi bật với sự nghiêm túc và óc quan sát
để ghi nhận vấn đề từ thực tế đời sống và đưa vào
đề tài dự thi. Đặc biệt, các nhóm đã vận dụng các
phương pháp nghiên cứu một cách đầy đủ và hiệu
quả vào đề tài của mình” - PGS.TS Lê Vũ Nam - Phó
Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch Hội đồng nghiệm
thu lĩnh vực Hành chính - Pháp lý cho biết.
06 Hội đồng nghiệm thu đã tìm ra 25 đề tài
xuất sắc đạt giải thưởng trong Vòng chung kết Giải
thưởng NCKH sinh viên “Nhà Khoa học trẻ Trường
Đại học Kinh tế - Luật - UEL” năm 2021 với: 06 giải
Nhất, 07 giải Nhì; 06 giải Ba; 06 giải Khuyến khích.

Cùng nhau trưởng thành

Nói về những kỷ niệm khi thực hiện đề tài
nghiên cứu, các thành viên nhóm giải Nhất lĩnh vực
kinh doanh nhớ lại: “Vì chính xác bản báo cáo nghiên
cứu khoa học cuối cùng của chúng mình có tên là
“[NCKH] Báo cáo Final của Final_Finaal_Finaaal
của Final v.21 (25)”. Và để có được bản báo cáo này
nhóm đã làm cùng nhau suốt 7 tháng. Nhóm hiểu
rằng bản thân nhóm còn nhiều điều chưa được hoàn
thiện nhưng các thành viên luôn cố gắng nhiều nhất
có thể. Qua quá trình này, ngoài việc NCKH được

hoàn thành thì nhóm cũng trưởng thành hơn khi
cùng nhau trải qua “đêm Noel với deadline No End”,
“30 chưa phải là Tết nhưng chậm deadline là chết”,
“Gần mực thì đen, gần deadline thì xoá làm lại” và
còn vô vàn kỉ niệm khác nữa. NCKH không chỉ là
một hoạt động học thuật bổ ích mà nó còn là dịp cả
nhóm có cơ hội gắn kết, tạo nên nhiều khoảnh khắc
‘có tiền cũng khó mà mua’ dành cho sinh viên.”
Xuất sắc dành được giải Nhì trong lĩnh vực
Quản lý giáo dục, các thành viên của nhóm đề tài
“Các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn trường đại
học: trường hợp tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ
Chí Minh” chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên chúng em
tiếp xúc với ‘công việc’ làm NCKH. Thật sự là khá
khó khăn và gặp nhiều vấn đề, đặc biệt là trong một
khoảng thời gian không quá dài. Nhưng nhờ sự giúp
đỡ của giảng viên hướng dẫn và sự đồng lòng của
các thành viên trong nhóm, ‘công trình’ cuối cùng
cũng hoàn thiện. Nhưng hơn cả thành tích, quá trình
làm NCKH đã dạy cho tụi em nhiều điều, đó là cách
làm việc nhóm, làm khảo sát, phân tích dữ liệu, tăng
cường khả năng viết thông qua việc tham khảo các
bài nghiên cứu.
Không chỉ được làm việc chung với nhau,
NCKH còn giúp các thành viên nhóm đề tài “Xác lập
quyền tác giả cho trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực hội
hoạ tại Việt Nam” - Giải Nhất lĩnh vực Hành chính
- Pháp lý cùng nhau trưởng thành. ‘‘Từ khâu suy
nghĩ tuyển chọn đề tài, lên khung sườn dàn ý, cho
đến việc họp hành thường xuyên và trao đổi với cô
hướng dẫn, chúng em đã hiểu được bản chất đề tài,
những khó khăn, thách thức cần phải giải quyết và
mong muốn được phát triển đề tài hơn bao giờ hết.
Vượt qua những lần xa nhau vì đại dịch COVID-19,
chúng em cũng đã tìm được phương thức trao đổi
thông tin online một cách tiện lợi hơn và vận dụng
cách thức này để trao đổi thêm với các chuyên gia
trong và ngoài nước bởi lĩnh vực về trí tuệ nhân tạo
vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam.”
Còn rất nhiều kỉ niệm, câu chuyện hay kinh
nghiệm mà chưa thể kể hết được, bởi trong tình hình
xã hội bị tác động do đại dịch, những nhà nghiên cứu
khoa học trẻ của UEL vẫn nhanh chóng thích ứng,
thay đổi để tiếp thu kiến thức, hoàn thiện kỹ năng
qua từng ngày.
Được tổ chức định kỳ hàng năm, Giải thưởng
nghiên cứu khoa học sinh viên “Nhà Khoa học trẻ
Trường Đại học Kinh tế - Luật” luôn bồi đắp để trở
thành vườn ươm màu mỡ, gieo xuống những hạt
giống tài năng trẻ để đem về những mùa quả ngọt
cho tương lai xã hội.

GIẢI THƯỞNG NHÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRẺ CẤP TRƯỜNG NĂM 2021
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Cuộc thi Bình chọn
poster ấn tượng nhất “Giải
thưởng Nhà nghiên cứu khoa
học trẻ cấp Trường năm 2021”
là sân chơi sáng tạo dành cho
sinh viên có khả năng trình
bày, mô tả ý tưởng về đề tài
của mình bằng ấn phẩm. Với
sự ủng hộ hơn 1.100 lựợt
tương tác, 183 lượt chia sẻ,
Poster của nhóm đề tài “Ảnh
hưởng của đa dạng giới trong
hội đồng quản trị đến chi phí
đại diện và hiệu suất doanh
nghiệp: nghiên cứu thực
nghiệm tại Việt Nam” đã giành
giải thưởng của cuộc thi.
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“NHỮNG LẦN ĐẦU TIÊN” ĐÁNG NHỚ UEL
TRONG LÀN SÓNG LÂY NHIỄM ĐẠI DỊCH
COVID-19 LẦN THỨ 4
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Võ Anh Khoa - CCA

Làn sóng dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn ra trong thời gian dài tại TP.HCM cùng nhiều tỉnh thành trên cả
nước đã ảnh hưởng, làm cho cuộc sống có những xáo trộn không hề nhỏ... Có thể thấy rằng không dễ dàng để chuẩn bị
những kế hoạch, kịch bản cho tình hình dịch bệnh phức tạp, khó lường như vừa qua. Trong thời gian này, UEL đã có “những
lần đầu tiên” thật đáng nhớ khi cùng cả đất nước tham gia cuộc chiến với một đối thủ vô hình – virus SAR-CoV-2, đặc biệt
là với biến chủng mới Delta.

Tổ chức thi trực tuyến học kỳ 2 năm
học 2020-2021

Tuần Sinh hoạt công dân - sinh viên
đầu khóa dành cho tân sinh viên khóa 21

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức
tạp, Trường không thể tổ chức thi tập trung theo như
kế hoạch mà phải chuyển qua hình thức thi trực tuyến
(online).Trường đã ban hành Quyết định số 631/QĐĐHKTL ngày 24/6/2021 về Quy định tổ chức thi kết
thúc môn học trực tuyến (online). Phòng Khảo thí & Đảm
bảo chất lượng đã phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng
Công nghệ thông tin xây dựng phương án tổ chức thi trực
tuyến cho các hệ đào tạo.

Từ ngày 24/9/2021 đến ngày 03/10/2021, tân
sinh viên khóa 21 Trường Đại học Kinh tế - Luật đã được
tham gia học tập, sinh hoạt tại Tuần lễ Sinh hoạt công dân
– sinh viên đầu khóa (Tuần SHCD-SV). Đây là lần đầu tiên
Tuần lễ Sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa được
diễn ra theo hình thức trực tuyến trong bối cảnh công
tác phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố nói riêng
và cả nước nói chung đang diễn ra hết sức quyết liệt. Tuy
nhiên không vì vậy mà tinh thần tìm hiểu, học hỏi của tân
sinh viên K21 của Trường giảm xuống.

Nhằm tổ chức các buổi thi trực tuyến thuận lợi,
nhà trường đã tổ chức các buổi tập huấn ra đề thi, coi
thi online cho các cán bộ giảng viên, tổ chức các buổi thi
thử cho giảng viên, sinh viên trước khi triển khai thi chính
thức. Xây dựng các hướng dẫn chi tiết gửi đến từng cán
bộ giảng viên và sinh viên.
Được biết, từ ngày 25/06 đến 21/08 đã diễn ra kỳ
thi kết thúc học phần các hệ đào tạo của Trường (trừ Sau
đại học) bằng hình thức trực tuyến với hơn 950 lớp học
phần dự thi và hơn 37.000 lượt sinh viên dự thi.

Tân sinh viên K21 xác nhận nhập học
và nhập học online

Không còn không khí nhộn nhịp, sôi nổi khi đón tân
sinh viên tại trường như những năm học trước, với năm
học mới đầy biến động này, Trường Đại học Kinh tế - Luật
đã xây dựng Hướng dẫn nhập học cho các bạn tân sinh
viên đại học chính quy khoá 2021 trực tuyến hỗ trợ thí
sinh trúng tuyển nhập học trực tuyến trong tình hình dịch
bệnh phức tạp không thể đến trường. Tài liệu hướng dẫn
nhập học được đăng tải trên các kênh truyền thông của
nhà trường để tân sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận, thực
hiện chính xác và kịp thời gian.

Ra mắt Zalo Official Account “Trường
Đại học Kinh tế - Luật”
Nhằm đem lại những tiện ích tốt nhất và hỗ trợ
các bạn sinh viên trong việc cập nhật tin tức từ Trường
một cách nhanh nhất và có thể chủ động tra cứu thông
tin lúc cần thiết, bên cạnh các kênh thông tin hiện tại,
cuối tháng 08/2021, UEL đã ra mắt thêm kênh thông tin
qua ứng dụng Zalo để thường xuyên cập nhật các thông
báo liên quan đến việc học tập và thông tin về UEL. Đến
cuối tháng 9/2021, sau 01 tháng ra mắt chính thức, kênh
Zalo Official Account của UEL đã có gần 2.000 tài khoản
theo dõi.

Nhà trường cũng nhanh chóng áp dụng việc xác
nhận nhập học cho từng phương thức bằng hình thức
trực tuyến, đồng thời tăng cường các kênh giải đáp, hỗ
trợ Tân sinh viên từ các phòng, trung tâm liên quan.
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BỨC TRANH TUYỂN SINH
TRONG
BỐI CẢNH
ĐẠI DỊCH
CCA tổng hợp

Bức tranh tuyển sinh của Trường Đại học Kinh
tề - Luật được kết nối từ những mảnh ghép là các hệ
đào tạo của Trường. Dù trước hoàn cảnh dịch bệnh
với nhiều biến động nhưng các đơn vị của nhà trường
vẫn luôn cố gắng để tạo nên bức tranh một cách hoàn
thiện, trọn vẹn.
giới thiệu và cung cấp thông tin chương trình BSMS, giải đáp nhưng thắc mắc liên quan đến học phí,
thời gian đào tạo, hình thức tuyển sinh, chỉ tiêu và
phân tích về cơ hội, điều kiện tốt nghiệp, cấp bằng
đến các sinh viên quan tâm. Bước đầu đã có 75 sinh
viên thực hiện đăng ký chương trình vào 06 ngành
đào tạo thạc sĩ.
Những ngày giãn cách xã hội do làn sóng lây
nhiễm COVID-19 lần thứ 4, để hỗ trợ kịp thời đến
người học và thí sinh quan tâm đến công tác đào tạo
sau đại học, Phòng Sau Đại học & Khoa học công
nghệ đã thành lập Văn phòng trực tuyến với mục
tiêu giải đáp các thắc mắc về học vụ của người học
và thực hiện tư vấn tuyển sinh trong thời gian thực
hiện giãn cách xã hội theo hình thức trực tuyến.

Sau đại học: Màu sắc mới đến từ
chương trình BS-MS
Tuyển sinh Sau đại học năm 2021 được triển
khai thực hiện từ tháng 12/2020. Tuy nhiên, trong
bối cảnh thay đổi Quy chế tuyển sinh Sau đại học
của ĐHQG-HCM ban hành vào tháng 02/2021
và cảnh tượng của dịch bệnh diễn biến phức tạp,
Trường Đại học Kinh tế - Luật đã triển khai thực hiện
Đề án tuyển sinh theo quy định của ĐHQG-HCM.
Tuyển sinh Sau đại học năm 2021 có những cải thiện
về tình hình đăng ký dự thi so với những năm trước
đây, cụ thể:
Trình độ thạc sĩ: tổng hồ sơ là 399; Ưu tiên xét
tuyển: 16 hồ sơ
Trình độ tiến sĩ: tổng hồ sơ là 36
Công tác tổ chức ôn thi, bổ sung kiến thức
được thực hiện nghiêm túc. Kịp thời chuyển từ hình
thức ôn thi trực tiếp sang trực tuyến khi tình hình
dịch bệnh diễn biến phức tạp.
Thực hiện Đề án liên thông trình độ đại học
lên sau đại học (BS-MS), nhà trường đã tổ chức công
tác tư vấn chương trình BS-MS cho sinh viên năm 3
và năm 4 vào cuối tháng 3/2021. Buổi tư vấn nhằm
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Trước đó, vào tháng 4/2021 nhà trường đã
tiến hành xét tốt nghiệp và tổ chức thành công lễ
tốt nghiệp và trao bằng đợt 1 năm 2021 cho 105 tân
thạc sĩ và 05 tân tiến sĩ.

Văn bằng 2, Vừa học vừa làm: Thích
ứng với bối cảnh xã hội

Phòng Đào tạo của nhà trường đã tiến hành
xây dựng phương hướng, kế hoạch truyền thông và
xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 (Đợt 1) cho
các hình thức đào tạo Văn bằng 2, Vừa học vừa làm
tại các địa phương: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Thuận,
Bà Rịa – Vũng Tàu. Trước bối cảnh dịch COVID-19
diễn ra phức tạp, công tác đăng ký xét tuyển cho
các hình thức đào tạo được diễn ra bằng hình thức
online và vẫn đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra.
Mặc dù công tác tuyển sinh gặp nhiều khó
khăn bởi tình hình dịch bệnh, nhưng vượt lên tất cả
sáng ngày 15/8, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ
chức đã tổ chức Lễ khai giảng Văn bằng 2, Vừa làm
vừa học - Đợt 1 năm 2021. Điều đặc biệt của Lễ khai
giảng là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên
hơn 369 tân sinh viên đã trúng tuyển các lớp Văn
bằng 2, Vừa làm vừa học – Đợt 1 và thầy cô đã cùng
nhau dự Lễ khai giảng bằng hình thức trực tuyến.

THÍCH ỨNG

Lễ khai giảng đã được
tổ chức qua phần mềm
Zoom và phát trực tiếp
trên 02 Fanpage của
Trường.
Hiện tại, UEL đang
tiếp tục tuyển sinh đợt 2
các lớp Văn bằng hai hình
thức đào tạo Vừa học
vừa làm và Văn bằng một
vừa làm vừa học trình độ
đại học khối ngành Luật,
khối ngành Kinh tế năm
2021 với phạm vi tuyển sinh trên cả nước.

Chương trình liên kết quốc tế: Thu
hút sinh viên từ những suất học bổng

Mùa tuyển sinh năm 2021, dưới sự ảnh
hưởng của đại dịch, Trung tâm Đào tạo quốc tế
(CIP) đã triển khai nhiều chính sách ưu đãi dành
cho thí sinh có mong muốn trở thành tân sinh
viên chương trình liên kết quốc tế của Trường.
Chương trình nhằm hỗ trợ các em vượt qua khó
khăn, có ý chí vươn lên trong học tập với các
suất học bổng đầu vào với 01 suất dành cho Thủ
khoa (30 triệu/suất), 01 suất dành cho Á khoa
(20 triệu/suất) và 05 Khuyến khích (15 triệu/
suất/5 suất) bên cạnh các suất học bổng Lớp dự
bị tiếng Anh như hàng năm. Có thể giá trị các
suất học bổng không quá lớn nhưng phần nào
giúp các thí sinh đến gần hơn ước mơ được tiếp
cận với môi trường học tập quốc tế, đặc biệt là
trong dịch bệnh đang làm ảnh hưởng đến thu
nhập, cuộc sống của nhiều gia đình.
Trước đó, bên cạnh đi tư vấn tuyển sinh
trực tiếp tại các điểm trường THPT trên địa bàn
TP.HCM, các tỉnh thành trên cả nước tại các
Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp như:
Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Phú Yên,...vào thời
điểm TP.HCM và nhiều tỉnh thành đang thực
hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch, CIP
đã thực hiện các chương trình tư vấn tuyển sinh
trực tuyến để cung cấp, cập nhật và giải đáp các
thắc mắc của thí sinh về chương trình liên kết
quốc tế. 02 số livestream
được phát sóng đã thu
hút gần 10.000 lượt xem,
hàng trăm lượt tương
tác, đặt câu hỏi đến
khách mời về thông tin
tuyển sinh của chương
trình liên kết quốc tế hệ
Cử nhân và Thạc sĩ.
Thông tin chi tiết về
tuyển sinh các hệ đào tạo,
vui lòng truy cập địa chỉ trang
thông tin:
https://tuyensinh.uel.edu.vn
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Tuyển sinh đại học chính quy:
Gam màu sáng giữa đại dịch

Năm 2021, Trường Đại học Kinh tế –
Luật tuyển sinh với 06 phương thức xét tuyển
cho 45 chương trình đào tạo. Trong đó, Trường
mở thêm 05 chương trình đào tạo chất lượng
bằng tiếng Anh mới nhằm đào tạo nguồn nhân
lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu hội nhập
quốc tế và xu hướng phát triển của xã hội trên
các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và luật.
Ở phương thức xét tuyển dựa trên kết
quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021, có 16.025
thí sinh với 27.050 nguyện vọng đăng ký vào
UEL, trung bình điểm trúng tuyển vào Trường
là 26,2 điểm. Trong đó, điểm trung bình trúng
tuyển khối ngành Kinh tế là 26,25 điểm, khối
ngành Kinh doanh quản lý là 26,68 điểm và
khối ngành Luật là 26,26 điểm. Có 956 thí sinh
đạt tổng điểm 3 môn thi >= 25 trúng tuyển vào
UEL, 300 thí sinh>= 27 trúng tuyển vào UEL
và có 9 chương trình đào tạo có điểm chuẩn
trúng tuyển trên 27 điểm.
Đối với phương thức xét tuyển dựa trên
Kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM, có
13 chương trình đào tạo với điểm trúng tuyển
từ 900 điểm. Trong đó, chương trình đào tạo
có điểm trúng tuyển cao nhất là Kinh doanh
quốc tế với 931 điểm. Theo phương thức này,
UEL nhận được tổng cộng 7.882 hồ sơ với
15.944 nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Điểm
trung bình trúng tuyển vào Trường của các
thí sinh đợt 1 là 874 điểm. Điểm trúng tuyển
trung bình theo lĩnh vực thí sinh là Kinh tế
(858 điểm), Luật (841 điểm), Kinh doanh quản
lý (893 điểm).
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UEL THÀNH LẬP VIỆN PHÁP
LUẬT QUỐC TẾ VÀ SO SÁNH
Nguồn: Website Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh

Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh được thành lập bởi Trường Đại học Kinh tế – Luật vào tháng 4/2021
dựa trên nền tảng sự phát triển của Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ. Viện là một đơn vị tiên phong, được đầu tư
trang bị các cơ sở dữ liệu Luật hàng đầu tại Việt Nam như HeinOnline, Jstor, Lexis Nexis, ProQuest, và Thư Viện
Pháp Luật. Nhân sự của Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh gồm những nghiên cứu viên có năng lực nghiên cứu
và công bố quốc tế, được đào tạo chuyên sâu tại các trường đại học uy tín trên thế giới ở Anh, Pháp, Đức, Hoa
Kỳ và Nhật Bản.

Sứ mạng
Thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội thông
qua kết quả của các hoạt động nghiên cứu và cung
cấp dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu chất lượng cao trong
lĩnh vực luật.

Mục tiêu chung
● Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học
và đào tạo thông qua các hoạt động nghiên cứu đỉnh
cao trong lĩnh vực luật.
● Tư vấn, khuyến nghị hoàn thiện chính sách
pháp luật phù hợp với nhu cầu hội nhập quốc tế.
● Cung cấp cho xã hội những công trình, sản
phẩm nghiên cứu khoa học chất lượng cao.

INTERNATIONAL COLLABORATION
Tầm nhìn
Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh định hướng
đến năm 2030 trở thành viện nghiên cứu, tư vấn
chính sách và pháp luật hàng đầu tại Việt Nam trong
lĩnh vực luật.

DOMESTIC COLLABORATION
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Vượt thử thách

Sinh viên Kinh tế - Luật
ghi lại những dấu mốc ấn tượng
trên nhiều lĩnh vực

Mạnh Phương - Phòng Công tác sinh viên

Năm học 2020 – 2021, một năm học nhiều thử thách đối với cả thầy và trò Trường Đại học Kinh tế - Luật
do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã và đang gây ra nhiều biến động. Dù thời gian, điều kiện học tập và
nghiên cứu còn nhiều hạn chế nhưng vượt lên trên những khó khăn đó, sinh viên Kinh tế - Luật vẫn miệt mài,
hăng say học tập, rèn luyện và chinh phục nhiều lĩnh vực, đạt nhiều thành quả rất đáng khích lệ tại các đấu
trường trong nước và quốc tế.
Cùng với đó, Trường Đại học Kinh tế - Luật
luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để sinh viên
phát huy sở trường, thế mạnh của mình trên nhiều
lĩnh vực, đặc biệt là học thuật, nghiên cứu khoa học,
văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
Trong lĩnh vực học thuật, nghiên cứu khoa
học, Trường Đại học Kinh tế - Luật có nhiều sinh
viên đã chinh phục thành công danh hiệu “Sinh viên
năm tốt” các cấp (SV5T) – một danh hiệu cao quý ghi
nhận sự phấn đấu học tập và rèn luyện của sinh viên
(Năm học 2020 – 2021, Trường có 146 SV5T cấp
Trường, 48 SV5T cấp ĐHQG, 05 SV5T cấp Thành
phố và 02 SV5T cấp Trung ương).

Bên cạnh đó, sinh viên Trường đã đạt được
nhiều danh hiệu cao tại các cuộc thi học thuật trong
và ngoài nước uy tín như Huy chương Bạc hạng mục
Hòa giải viên và Huy chương Đồng cho hạng mục
Luật sư tham gia hòa giải tại cuộc thi Hòa giải quốc tế
International Mediation Singapore 2022 (nhóm sinh
viên Khoa Luật dưới sự dẫn dắt của ThS Nguyễn Thế
Đức Tâm); Giải Nhất hạng mục Marketer Student tại
cuộc thi Vietnam Young Lion 2020 – 2021 (nhóm
sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh); Giải Khuyến
khích khu vực phía Nam tại cuộc thi Tài năng trẻ
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Logistics năm 2020 (nhóm sinh viên Khoa Kinh tế
đối ngoại với sự dẫn dắt của TS. Nguyễn Hoàng
Dũng); Huy chương Bạc Cuộc thi Phiên tòa giả định
Luật nhân đạo quốc tế 2020 (nhóm sinh viên Khoa
Luật Kinh tế); Giải Khuyến khích tại Kỳ thi ICPC Khu
vực phía Nam năm 2020 (nhóm sinh viên Khoa Hệ
thống thông tin).

Ngoài ra, sinh viên Lâm Nhựt Thịnh (lớp Công
nghệ tài chính chất lượng cao K19) đã tham gia và
có thành tích thi đấu xuất sắc tại cuộc thi Siêu trí
tuệ Việt Nam mùa 2; sinh viên Đỗ Thị Thanh Trúc
(lớp K19502) đã thi đấu và đạt Giải Khuyến khích tại
cuộc thi Tìm hiểu trực tuyến 90 năm truyền thống
vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Trung ương
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

VỮNG VÀNG

Không dừng lại ở đó, năm học 2020 – 2021 còn
ghi dấu ấn của nhóm sinh viên Ngành Kinh doanh số
và Trí tuệ nhân tạo – một ngành đào tạo rất mới của
Trường Đại học Kinh tế - Luật, tại Cuộc thi SOICT –
IBM HACKATHON 2021 do Viện Công nghệ thông
tin và Truyền thông – Đại học Bách Khoa Hà Nội và
Công ty IBM Việt Nam tổ chức tại Việt Nam với giải
Nhì ở Bảng chủ đề mở. Bên cạnh đó, Hội thi Khoa
học sinh viên toàn quốc “Olympic kinh tế lượng
và ứng dụng” lần thứ VI năm 2021 do Trung ương
Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp cùng Học viện Tài
chính tổ chức trong điều kiện dịch COVID-19 tiếp
tục gây ra những khó khăn, thử thách, nhưng tinh
thần thi đấu của các nhóm sinh viên UELvẫn không
giảm sút, bốn nhóm sinh viên đến từ Khoa Toán Kinh
tế, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Khoa Quản trị kinh
doanh đã cống hiến những phần thi đấu ấn tượng và
xuất sắc giành 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và
01 Khuyến khích tại Hội thi này.
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Trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể
thao, sinh viên Đậu Hải Minh Anh (lớp Luật Tài chính
- Ngân hàng Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp
K19) đã tham dự và đạt danh hiệu Người đẹp được
yêu thích nhất Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.
Năm học 2020–2021 cũng là năm sinh viên Trường
đạt được nhiều thành quả cao trong các cuộc thi,
hội diễn, hội thao văn nghệ, thể dục thể thao sau
một quá trình luyện tập miệt mài, vất vả. Có thể kể
đến thành tích của Đội Văn nghệ xung kích (Văn
nghệ Bang) khi đã tham gia thi đấu và đạt giải Ba
Liên hoan nhóm nhảy toàn thành năm 2020, giải
Nhất Liên hoan Giai điệu Lạc Hồng lần thứ XII năm
2020; thành tích của CLB Thể dục thể thao với giải
Khuyến khích Giải bóng đá U23 Sinh viên Thủ Đức
năm 2020, giải Nhì Giải Bóng đá Sinh viên Khu vực
Thành phố Thủ Đức năm 2021, 03 Huy chương Bạc
đối kháng Giải cúp Taekwondo Trường Đại học Văn
Hiến mở rộng lần thứ V, năm 2021.
Ngoài ra, trong thời gian gần đây, thể thao điện tử cũng là môn thi đấu thể thao được nhà Trường quan
tâm, tạo điều kiện. Năm 2021, đội tuyển thể thao điện tử Trường đã tham dự và giành ngôi Vô địch tại Giải
Thể thao điện tử Sinh viên VIRESA mùa Xuân 2021.
Có thể thấy được những nỗ lực không ngừng nghỉ của sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật trong
năm học vừa qua đã được ghi nhận xứng đáng bằng những giải thưởng, danh hiệu cao quý. Chúng ta hoàn
toàn có thể tin tưởng vào thế hệ sinh viên tương lai với sự năng động, sáng tạo, nhiều khát khao và hoài bão,
sẽ chinh phục và vượt qua mọi khó khăn, giới hạn, đóng góp vào sự phát triển trên nhiều lĩnh vực.
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VỮNG VÀNG

NHẬT KÝ QUÁ TRÌNH
CHUẨN BỊ SANG CHÂU ÂU

của hai cô gái

21

tuổi

Trần Thị Bảo Ngọc – Lớp Kinh tế học Cử nhân tài năng K18
Trần Tú Anh – Lớp Quản trị kinh doanh Chất lượng cao bằng tiếng Anh K18

Đó là một buổi chiều khi mình nhận được tin nhắn từ Phòng Quan hệ Đối ngoại, đọc những dòng đầu tiên
là gửi lời cảm ơn là mình thấy thôi xong, 99% là rớt mất rồi. Nhưng mình vẫn cố nán lại đến cuối, mình còn không
tin được là mình thực sự đậu chương trình trao đổi Erasmus+, thực sự được đi Châu Âu rồi!!!
Sau cảm giác vui sướng tột cùng là chuỗi ngày khuyên mình từ bỏ học bổng bởi vì sợ mình có thể
bận rộng với hồ sơ, vì thời gian chuẩn bị khá gấp nhiễm virus, hoặc không có khả năng trở về Việt
cũng như mình còn thiếu kinh nghiệm nên cũng hơi Nam sớm trong tình hình đất nước đóng cửa biên
chật vật. Lời khuyên của mình trong giai đoạn này là giới đã khá lâu.
mọi người nên ghi ra hết tất cả những loại giấy tờ
Tuy nhiên, chúng ta phải biết nắm bắt thời cơ,
cần phải hoàn thiện, loại giấy tờ nào quan trọng, mất xem xét thật kỹ tình hình và đừng ngần ngại thử sức
nhiều thời gian thì nên ưu tiên làm trước và phải lưu mình cho dù có khó khăn thế nào, bởi vì, cơ hội chỉ
ý thật tỉ mỉ, chính xác khi chuẩn bị.
đến một lần trong đời thôi! May mắn rằng, cả hai
Sau khi hoàn thiện giấy tờ là lúc các bạn nên
nghĩ đến việc chuẩn bị hành lí và một tinh thần thật
vững vàng nhé. Mình đã tận dụng khoảng thời gian
một tháng trước ngày lên đường để ôn lại kiến thức
tiếng Anh, luyện nghe, luyện nói nhiều hơn để đỡ bị
bỡ ngỡ và đồng thời cũng tìm hiểu về khí hậu, văn
hoá cũng như thói quen của người bản xứ để có sự
chuẩn bị thật tốt. Các bạn cũng nên liên hệ những
anh chị đi trước để xin lời khuyên, kinh nghiệm. Nhờ
đó mình cảm thấy yên tâm, tự tin và có sự chuẩn bị
tốt hơn hẳn cho chuyến “phiêu lưu” châu Âu năm
nay.

Làm quen cuộc sống và học tập trong
thời kỳ COVID-19

Sang châu Âu lúc tình hình dịch COVID-19
còn căng thẳng là quyết định vô cùng táo bạo của
chúng mình. Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh,
gia đình và bạn bè mình khá lo lắng và ban đầu còn
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không gặp quá nhiều khó khăn trong việc làm quen
cuộc sống vì những người bạn, những thầy cô ở đây
thực sự quá nhiệt tình và dễ thương.
Tụi mình được bạn Buddy đón ở sân bay Sofia
và đưa về ổn định chỗ ở tại Ký túc xá. Các bạn còn
dẫn tụi mình đi đăng kí SIM, đăng kí thẻ đi tàu và
hướng dẫn chỗ mua những vật dụng thiết yếu. Trước
khi sang Bulgaria, mình còn chuẩn bị tâm lí sẽ khó
tiếp xúc với các bạn nước ngoài vì bất đồng ngôn
ngữ cũng như thói quen sinh hoạt. Nhưng bất ngờ
thay, tụi mình chơi với nhau như thể đã quen nhau
từ lâu rồi, tối nào cũng rủ nhau xuống bếp ngồi máy
sưởi, chơi boardgames và còn chơi thể thao cùng
nhau nữa. Đồ ăn ở Bulgaria dễ ăn và đa dạng, xung
quanh kí túc xá có rất nhiều nhà hàng nên mỗi ngày
tụi mình lại khám phá một món mới, sau 4 tháng
miệt mài trải nghiệm ẩm thực địa phương thì hai đứa
mình ai cũng nhìn “phúc hậu” hơn hẳn.

VỮNG VÀNG

Chương trình học tập cho sinh viên trao đổi
không quá nặng nề và áp lực, bọn mình chủ yếu được
giao bài tập nhóm và thuyết trình trong các buổi học.
Thầy cô siêu tâm lí và nhiệt tình, sau những buổi học
tụi mình thường có những buổi “hang out” cùng thầy
cô để trò chuyện về cuộc sống, văn hoá cũng như
kinh nghiệm cho những chuyến du lịch vòng quanh
Bulgaria. Tham gia chương trình trao đổi, mình có
cơ hội được tiếp xúc với một nền giáo dục mới, với
phương pháp giảng dạy mới. Những lần làm việc
nhóm với các bạn đến từ nhiều quốc gia khác nhau
cho mình những trải nghiệm học tập vô cùng thú vị
và cũng giúp mình trở nên tự tin và chủ động hơn khi
bước vào một môi trường mới.

Những trải nghiệm “chưa từng có” tại
miền đất hứa

Phải thừa nhận rằng, mình khá may mắn khi
gặp được những người bạn vô cùng dễ thương, thân
thiện. Tụi mình thường tổ chức những buổi sinh
nhật “bất ngờ” vào lúc nửa đêm, những buổi party
trong thời gian “lockdown”, cũng không thể quên
những hôm leo lên ngọn núi cao nhất Svishtov để
cùng nhau ngắm hoàng hôn, hay chèo kayaking mệt
lả người. Dù học kỳ diễn ra vào thời gian dịch bệnh
vẫn còn phức tạp ở Bulgaria và tụi mình không có
nhiều cơ hội để tham gia các hoạt động ngoại khóa,
nhưng giá trị mà những sinh viên Erasmus+ đem lại
là vô cùng lớn.
Khi tình hình trở nên tốt hơn và dịch bệnh đã
tạm ổn, tụi mình đã có dịp giới thiệu về đất nước,
con người và ẩm thực độc đáo của Việt Nam trong
các buổi giao lưu văn hóa.
Bulgaria là một quốc gia Đông Âu với vẻ đẹp
cổ kính và khí hậu ôn hòa. Tụi mình thường dành
những ngày cuối tuần để đi du lịch cùng nhau, từ
những thành phố thơ mộng như Veliko Tarnovo hay
Plovdiv, đến thủ đô Sofia hay thành phố biển náo
nhiệt Varna.
Được mệnh danh là “đất nước hoa hồng”,
mình thật may mắn được tham gia Lễ hội hoa hồng
tại Kazanlak. Ở đây, có rất nhiều sản phẩm làm từ
loại hoa với mùi thơm nổi bật này như mứt, rượu, túi
thơm, dầu hoa hồng tự nhiên và đặc biệt còn được tự
tay làm nước hoa với mùi hương mình thích. Ngoài
ra, mình còn được tìm hiểu lịch sử lâu đời về chế
xuất hoa hồng và còn có các đoàn diễu hành trong

trang phục truyền thống trình diễn các điệu múa đặc
trưng của Bulgaria.
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Cuộc sống ở khu cách ly

Cuối cùng sau rất nhiều khó khăn và chờ đợi,
tụi mình đã được Đại sứ quán Việt Nam đồng ý cho
mua vé máy bay chính phủ trở về nước ngay khi vừa
kết thúc học kỳ. Có thể nói, “năm Covid thứ hai” đã
giúp cho tụi mình có thêm những trải nghiệm “chỉ có
một lần trong đời”.
Thật may mắn là tụi mình đã được tiêm đầy
đủ hai mũi vaccine khi còn ở Bulgaria, tuy nhiên con
đường về nhà vẫn thật nhiều gian nan. Tụi mình bay
sang Pháp để cùng các công dân Việt Nam tại châu
Âu về nước và được đưa đi cách ly tập trung ở Thanh
Hóa. Cuộc sống ở khu cách ly tuy “cực khổ” một chút
nhưng cũng khá thú vị khi tụi mình được các anh bộ
đội chăm sóc vô cùng tận tình, đầy đủ và quan tâm.
Các anh đi tới từng phòng để hỏi han công dân về vấn
đề sức khoẻ, sinh hoạt, ăn uống. Khi công dân có bất
kì vấn đề nào cần giúp đỡ đều được các anh hỗ trợ
nhiệt tình không quản ngại khó khăn. Vào mỗi buổi
tối, loa phát thanh của sư đoàn sẽ cập nhật cho công
dân những tin tức mới nhất về tình hình COVID-19
cũng như lời kêu gọi cả nước cùng chung tay chống
dịch để nâng cao tinh thần tự giác của mỗi người dân.
Thời gian cách ly những tưởng sẽ nhàm chán và vô
vị này đã làm tụi mình hiểu ra rất nhiều điều về sự hy
sinh của các anh bộ đội, các y bác sĩ và những người
ở tuyến đầu chống dịch.

Mình nhận được gì sau chuyến đi?

Nó TUYỆT VỜI ngoài mong đợi. Mình đã có
khoảng thời gian cực kì vui vẻ cùng những người bạn,
được làm những thứ chưa bao giờ làm và có những
kỉ niệm đẹp mà có lẽ mình không bao giờ quên được.
Mình thực sự cảm thấy biết ơn vì tất cả những điều
đó. Sau tất cả, Erasmus+ không chỉ đơn thuần là
chương trình trao đổi để sinh viên các nước có cơ hội
học tập, giao lưu văn hoá còn cơ hội để tụi mình xây
dựng một “gia đình quốc tế” tôn trọng, yêu thương
và luôn nhớ về nhau đến mãi sau này. Mình biết là, vì
COVID-19 nên các bạn đã trì hoãn hoặc từ bỏ một số
mục tiêu đáng ra sẽ được thực hiện, nhưng nếu có cơ
hội thì hãy tìm mọi cách để đạt được những thứ mình
mong muốn nhé! Mỗi chuyến đi sẽ là một trải nghiệm
đáng nhớ mà không sách vở hay lời nói nào có thể
miêu tả được cảm xúc ấy!!!
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Những lần đầu tiên…
Nói đến sự kiện lớn vào ngày 23/5 vừa qua,
bạn Cao Đức Thắng – sinh viên năm hai Khoa Quản
trị Kinh doanh bồi hồi tâm sự: ”Ngày xưa còn bé, tôi
thấy ba mẹ và ông bà tôi đi bầu cử, tôi thấy thật vinh
dự và hãnh diện làm sao. Khi ấy tôi cũng đòi ba mẹ
cho tôi đi bầu cử nhưng không được vì tôi chưa đủ
18 tuổi. Giờ đây, tôi đã trưởng thành và sắp được
cầm trên tay lá phiếu bầu cử nhưng cảm giác khi bé
vẫn còn nguyên vẹn. Tôi thật tự hào và vinh dự khi
giờ đây tôi đã trở thành một phần nhỏ bé, tham gia
sự kiện trọng đại của dân tộc. Lá phiếu chính là sự
đại diện của nhân dân, mang theo bao tâm tư, tình
cảm đối với các cấp lãnh đạo, tất cả vì một Việt Nam
trong nhiệm kỳ mới được ấm no, hoà bình và hạnh
phúc!”

Tuổi trẻ UEL
và ngày hội
non sông
Đinh Trang - Trung Kiên - Yến Nhi - Nguyễn Ánh

Chủ nhật (ngày 23/5/2021) là ngày hội lớn
toàn dân. Mọi công dân nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên được thực hiện
quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình bầu ra đại
biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân
dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với hơn
66 triệu cử tri của cả nước, những cử tri trẻ của
Trường Đại học Kinh tế - Luật luôn mong chờ và
tích cực tham gia ngày trọng đại này. Đặc biệt, đối
với những cử tri lần đầu tiên vinh dự được tham
gia bỏ phiếu, trực tiếp bầu ra những đại biểu có
đức, có tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của
nhân dân, sự kiện này lại càng có ý nghĩa hơn nữa.
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“Tôi cảm thấy khá hồi hộp vì đây là lần đầu
tiên được bỏ lá phiếu để lựa chọn ra người đại diện
nói lên tiếng nói của nhân dân. Tôi mong rằng các
cử tri sẽ thật trách nhiệm và sáng suốt để bầu được
những đại biểu có tâm, có tài, chăm lo và bảo vệ lợi
ích chính đáng của người dân” – bạn Lưu Dạ Thảo,
sinh viên năm hai Khoa Tài chính – Ngân hàng cho
biết.
“Nếu nói tuổi 18 là tuổi bước vào giai đoạn
trưởng thành thì lá phiếu bầu cử lại là dấu mốc quan
trọng của mỗi người để chúng ta có trách nhiệm hơn
với cuộc sống của chính mình. Lần đầu tiên được
bầu cử, lần đầu tiên được hoà mình vào ngày hội lớn
của dân tộc, đây là một cảm giác mà tôi sẽ không thể
nào quên” - bạn Nguyễn Lữ Bảo Vy – sinh viên Khoa
Luật K19 nói.

Tích cực tìm hiểu thông tin từ danh
sách các ứng cử viên

Như bao cử tri trẻ khác, với lần đầu tiên tham
gia bầu cử, bạn Nguyễn Lê Bảo Ngọc – sinh viên năm
hai Khoa Luật Kinh tế cho chia sẻ: “Là một công dân
của đất nước, tôi biết mình phải nghiêm túc làm tròn
nghĩa vụ của tôi trong kì bầu cử đại biểu Quốc hội
và HĐND các cấp sắp tới. Đan xen niềm háo hức
khi lần đầu được thực hiện nghĩa vụ bỏ phiếu là sự
nghiêm túc, xem xét đánh giá các đại biểu để có sự
lựa chọn sáng suốt và đúng đắn nhất bầu ra những
đại biểu ưu tú, có năng lực để tham gia vào bộ máy
nhà nước và các cấp. Ngoài việc làm tròn nghĩa vụ
của tôi, tôi còn vận động bạn bè xung quanh để họ
thấy được tầm quan trọng của việc bầu cử. Từ đó có
những đánh giá khách quan nhất.”
Cùng ý kiến, bạn Phan Thị Nhị - sinh viên năm
hai Khoa Toán Kinh tế kể rằng bắt đầu đọc lý lịch,
danh sách của những người ứng cử và bày tỏ mong
muốn các cử tri trẻ sẽ thật trách nhiệm và sáng suốt
để bầu được những đại biểu có tâm, có tài, chăm lo
và bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân.

VỮNG VÀNG

“Những ngày qua, nhìn thấy mọi người xung
quanh đều náo nức chờ đến ngày bầu cử, tôi cũng
bồn chồn và háo hức đến lạ. Sắp được cầm trên tay
lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội
đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, bỗng
dưng tôi thấy bản thân thật trưởng thành. Tôi đã
dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu về quyền và
nghĩa vụ của cử tri cũng như tiểu sử, năng lực của
các ứng cử viên đại biểu các cấp. Tôi tin là các đại
biểu sau khi được trúng cử sẽ thực hiện tốt vai trò,
trách nhiệm mà nhân dân đã kì vọng, giao phó.” bạn Phạm Long Thuyên – sinh viên năm hai Khoa Hệ
thống thông tin bày tỏ.
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Tham gia tiếp xúc cử tri

Trước đó vào ngày 17/5, tại Hội trường Trần
Chí Đáo - Nhà điều hành ĐHQG-HCM đã diễn ra
Hội nghị tiếp xúc cử tri là sinh viên, giáo viên của
ĐHQG-HCM với các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội
khóa XV, đơn vị bầu cử số 1 (TP.Thủ Đức,TP.HCM).
Tham gia buổi tiếp xúc cử tri, bạn Nguyễn
Hòa Kim Thái - sinh viên năm nhất Khoa Kinh tế chia
sẻ: “Tôi được nghe các ứng cử viên trình bày chương
trình hành động của mình một cách rất chi tiết, cụ
thể và tâm huyết. Trong đó có những vấn đề nổi bật
như: chính sách an sinh xã hội, giáo dục tư tưởng
chính trị cho thanh niên, phát triển cơ sở hạ tầng cho
thành phố Thủ Đức,... Các ứng viên cũng giải đáp
những thắc mắc của cử tri rõ ràng và tận tình, dựa
trên chuyên môn và kinh nghiệm công tác, làm củng
cố niềm tin của cử tri vào các ứng viên.”
Cùng tham gia buổi tiếp xúc cử tri vừa qua,
bạn Nguyễn Huỳnh Trang Nhã - sinh viên năm hai
Khoa Kinh tế Đối ngoại bày tỏ: “Thật tự hào khi tôi
là một cử tri trẻ được trực tiếp lắng nghe những ứng
cử viên chia sẻ về mục tiêu hoạt động. Tôi cũng hồi
hộp và phấn khởi vì có cơ hội được đối thoại trực
tiếp với các ứng cử viên, được giải đáp những trăn
trở của người trẻ, đề đạt nguyện vọng của mình đến
những người có đức, có tài sẽ đại diện cho tiếng nói
của nhân dân trong tương lai”.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021-2026 đã được tiến hành vào ngày 23/5/2021.
Đây là ngày hội lớn của toàn dân tộc, là ngày để công
dân Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của bản
thân với đất nước. Ý nghĩa này càng trở nên sâu sắc
hơn, đặc biệt với các bạn trẻ đủ 18 tuổi khi lần đầu
tiên được đi bầu cử. Trong sự kiện chính trị quan
trọng của đất nước, việc cử tri trẻ lần đầu tham gia
bầu cử hiểu được quyền và trách nhiệm của mình sẽ
giúp bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại
diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của
nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các
cấp nhiệm kỳ mới.

Bản tin Kinh tế - Luật I Số 28

35

U
E
L

VỮNG VÀNG

THỦ KHOA ĐẦU RA TOÀN TRƯỜNG KHOÁ 17:

“Nếu được chọn lại,
vẫn sẽ chọn UEL”

Quỳnh Như - Lớp Luật Tài chính - ngân hàng K19

“Mình rất bất ngờ và vui mừng khi
nhận được tin này. Mình khoe hết ba mẹ
rồi nhóm bạn thân từ năm lớp 12. Bản
thân không nghĩ mình sẽ là Thủ khoa
đầu ra vì trước giờ mình chưa bao giờ
đạt điểm số cao nhất toàn trường lúc
còn là học sinh” Sinh viên Huỳnh Công
Trương - Thủ khoa đầu ra khoá 17 với
điểm trung bình 9,22 ngành Tài chính Ngân hàng xúc động

Thành tích Công Trương đã đạt
được trong 04 năm đại học
Top 1 và Top 2 sinh viên có điểm
số cao nhất toàn Trường lần lượt trong
hai năm học 2018-2019 và 20192020.
Bài nghiên cứu khoa học “Tác
động của chuyển đổi số lên lạm phát
và tăng trưởng kinh tế ở các nước
ASEAN +3” được đăng trên Tạp chí
quốc tế năm 2020.
Giải Khuyến khích cuộc thi “Sinh
viên nghiên cứu khoa học năm 2020”
cấp Bộ.
Giải Nhất cuộc thi “Nhà Nghiên
cứu khoa học trẻ UEL năm 2020”.
Đại đội trưởng đại đội xuất sắc
nhất kì học quân sự năm học 20172018.
Giải 4 môn Cờ vua đồng đội nam
tại Giải Cờ vua sinh viên TP. HCM lần
thứ 4 - Năm 2019 do Trường ĐH Văn
Lang tổ chức.
Sinh viên 5 tốt cấp ĐHQG-HCM
năm học 2019-2020.
Sinh viên 5 tốt cấp Trường các
năm học 2017-2018, 2018-2019 và
2019-2020
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Được học tập tại Trường là một điều
may mắn
Từ một bộ phim mình vô tình xem trên tivi trong
lúc ôn thi học kỳ 2 lớp 11 về đầu tư tài chính, chàng
trai xứ biển - Huỳnh Công Trương đã quyết tâm chọn
ngành Tài chính - Ngân hàng để theo học.
Mình nỗ lực theo đuổi ngành này vì nhận ra được
sự hữu dụng của nó để đạt được mục tiêu tài chính
cá nhân. Đồng thời, mình cũng khá thích những việc
tính toán liên quan đến tiền, nhưng chỉ ước lượng một
cách tương đối, không cần phải cực kì chính xác như
kế toán”.
“Trở thành sinh viên của Trường là một sự may
mắn của mình vì bốn năm về trước mình chọn UEL là
nguyện vọng 2. Nhưng nếu được lựa chọn lại, mình
vẫn sẽ chọn học tại đây. Ở UEL, thầy cô luôn nhiệt tình
hướng dẫn sinh viên kể cả khi mình đặt ra quá nhiều
câu hỏi. Trường cũng luôn nâng cấp cơ sở vật chất để
sinh viên có môi trường học tập tốt nhất. Chỉ tiếc là
thời gian mình được hưởng sự thoải mái đó trôi quá
nhanh” Công Trương bộc bạch.
“Chuyến đi kiến tập Thái Lan cùng với lớp là
khoảng thời gian khó quên nhất. Đây là lần đầu lớp
mình gắn kết với nhau như vậy, lần đầu tiên mà mình
thay đổi suy nghĩ về hình tượng thầy cố vấn học tập từ
một người có vẻ trầm tính thành một người cực kì vui
vẻ. Chúng mình còn lưu giữ một hợp đồng mà cả lớp
đã ký cùng nhau nữa đó” chàng Thủ khoa kể về kỉ niệm
đáng nhớ nhất, cũng như những điều tốt đẹp mình có
được dưới mái nhà Kinh tế - Luật.

VỮNG VÀNG

Thủ khoa đam mê cờ vua
Không chỉ dừng lại ở những thành tích
trong học tập, Công Trương còn có sở thích
chơi cờ, đặc biệt là cờ vua. Công Trương từng
là Đội trưởng Đội cờ vua từ 02/2019 - 5/2020
và đạt giải 4 môn Cờ vua đồng đội nam khi góp
mặt tại “Giải Cờ vua sinh viên TP. HCM lần thứ
4 - Năm 2019” do Trường Đại học Văn Lang tổ
chức. Ngoài ra, có lẽ quê nhà là thành phố biển
Nha Trang nên Công Trương còn có niềm yêu
thích với bộ môn bơi lội, nhất là bơi ở biển và
trải nghiệm những trò chơi cảm giác mạnh.
Như bao thế hệ sinh viên khác, cũng
không tránh khỏi việc gặp phải những môn
học mà mình không yêu thích. Song, chàng Thủ
khoa luôn tạo cho mình cảm giác mong muốn
học tập bằng cách tạo ra các phương pháp cho
riêng mình như: tự vấn bản thân về câu hỏi sắp
đặt cho thầy cô, bạn bè rằng “Liệu bản thân khi
nghe câu hỏi đó có ấn tượng và muốn trả lời?”;
liên kết kiến thức thành chuỗi nguyên nhân kết quả; khái quát hoá các công thức thành các
câu văn và đặc biệt là không bỏ qua tầm quan
trọng của giáo trình.

“Thật ra đôi lúc mình cũng không cân bằng
lắm giữa học tập và làm việc nhưng vì năng suất
luôn được đặt lên hàng đầu nên mình không tốn
quá nhiều thời gian để hoàn thành công việc”
Công Trương chia sẻ về cách học tập của mình.
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Để theo đuổi bất kì ngành nghề nào cũng
cần phải xác định được nó sớm nhất có thể, xây
dựng kỷ luật cho bản thân và hạn chế việc cả
thèm chóng chán - Tân thủ khoa đầu ra năm nay
gửi đến sinh viên K21 đôi lời nhắn nhủ.
Tốt nghiệp vào một năm khá đặc biệt với
tình hình dịch bệnh đang diễn ra, Công Trương
cũng như sinh viên khoá 17 đều ấp ủ trong mình
những kế hoạch và dự định cho tương lai. Chàng
Thủ khoa cho biết sẽ tìm kiếm một công việc
thực sự phù hợp sau khi tốt nghiệp, thử cảm
giác đi du lịch mà không có kế hoạch, tận hưởng
những điều thú vị ở Sài Gòn và thực sự cố gắng
để duy trì tốt các mối quan hệ”.
Chúc cho Huỳnh Công Trương - Thủ khoa
đầu ra khoá 17 của UEL sẽ thật thành công trên
con đường tương lai phía trước của mình!
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Mỹ Hạnh - Lớp Marketing K20
Quỳnh Nhi - Lớp Hệ thống thông tin quản lý

Tận dụng quỹ thời gian khi còn là sinh viên của mình, bằng tất cả sự nhiệt huyết và với mong muốn có thêm
nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn trong tương lai, Đinh Thị Nguyệt Ánh đã quyết định dấn thân vào một ngành học mới.
Vượt qua nhiều khó khăn, Nguyệt Ánh hoàn thành “cú đúp” khi xuất sắc tốt nghiệp ngành Kinh tế & Quản lý công
và song ngành Kinh tế đối ngoại trước thời hạn.

Nuôi dưỡng và đặt mục tiêu ngay từ
năm nhất
Ấp ủ việc học cả hai ngành học từ học kỳ 2
của năm nhất, Nguyệt Ánh đã chủ động tham khảo
rất nhiều thông tin từ anh chị khóa trên đã có kinh
nghiệm, từ các diễn đàn, hội nhóm chia sẻ về cách để
làm sao cân bằng mọi thứ khi học song bằng. “Thời
gian đầu mình cũng khá khó khăn trong việc đưa ra
quyết định. Nhưng rồi được sự ủng hộ và cổ vũ cũng
như nguồn động lực trong mình đã lớn hơn, mình
mạnh dạn đăng ký học song bằng vào đầu học kỳ 1
của năm hai. Phải nói đây là một quyết định mang
tính bước ngoặt, kể từ đây cuộc sống và suy nghĩ của
mình có thay đổi rất lớn.”
Học tập là cách tốt nhất để chạm đến ước mơ.
Việc học song song hai ngành học cùng một lúc dù
có nhiều áp lực, có thể nói là áp lực gấp đôi so với
các bạn chỉ học một chuyên ngành nhưng đổi lại,
lượng kiến thức mà bạn trau dồi được lại nhân lên
nhiều lần. Nắm bắt được điều này, Nguyệt Ánh bộc
bạch rằng bản thân hy vọng, thông qua chương trình
học song bằng này sẽ tích lũy thêm cho mình nhiều
kiến thức hơn để sau này khi ra trường, đó sẽ là nền
tảng dẫn lối bạn đến với công việc dễ dàng hơn.
Qua thời gian học tập song ngành, Nguyệt Ánh
chia sẻ thêm: “Việc gặp gỡ và giao lưu với các thầy
cô và các bạn học giữa hai lớp là một điều thú vị đối
với mình, mình có cơ hội làm việc với nhiều nhóm
khác nhau, gặp gỡ và được học hỏi từ nhiều thầy cô
và bạn bè khác nhau, từ đó hình thành cho mình rất
nhiều thói quen tích cực như chủ động, nhanh nhẹn,
chăm chỉ,… nhờ đó mà mình đã hoàn thành hai bằng
trước thời hạn.”
Bên cạnh đó, Nguyệt Ánh còn lưu ý thêm về
việc chọn môn học cho mỗi học kỳ. Cuối mỗi kỳ, Ánh
thường sắp xếp các môn cần đăng ký cho kỳ sau, rồi
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xem xét thông báo mở lớp cũng như lớp đã đủ số lượng
hay chưa để có thể tính toán việc cân bằng các môn
trong học kỳ. Đây cũng là một điều quan trọng mà bạn
Ánh nghĩ các bạn sinh viên nên để ý để có một lộ trình
học tập hiệu quả nhất.

Lấy kiến thức làm trung tâm phấn đấu

Chương trình học song bằng áp lực cao, chưa kể
có những kỳ thi chồng chất, liên tục, những bài giảng
và môn học khó hiểu chưa kịp tiếp thu, thế nhưng Ánh
vẫn luôn đặt ra cho mình quyết tâm phải hoàn thành
tốt nhất có thể những mục tiêu và dự định của bản
thân mình. Chính ý chí mạnh mẽ và khả năng sắp xếp
thời gian hợp lý, quản lý bản thân và cân bằng các hoạt
động đã giúp Ánh linh hoạt trong học tập, hình thành
thói quen tốt và đạt được những thành tích xuất sắc.
Mặc dù điểm số của Ánh không quá cao, nhưng
bạn vẫn luôn tin rằng với kiến thức mà mình đã được
tiếp thu từ thầy cô và trải rộng ở nhiều môn học sẽ là
cơ sở để bạn học tập và phấn đấu hơn nữa trong tương
lai, trên con đường sự nghiệp sắp tới.
Mới những ngày đầu của chương trình học song
ngành, Ánh cảm thấy vô cùng áp lực bởi không biết làm
sao để cân bằng giữa các môn học, bài tập, thuyết trình
cũng như hoạt động ngoại khóa. Nhưng rồi với quyết
tâm ban đầu mà mình tự đặt ra cùng với sự hỗ trợ của
bạn bè, Ánh đã tiếp tục làm hết khả năng của mình, nỗ
lực vượt qua khó khăn và dần thích nghi với một cuộc
sống bận rộn hơn - điều mà một cô gái năng động như
Ánh không bao giờ bị khuất phục.
Ánh có chia sẻ thêm rằng, vì quá bận với việc học
và tham gia các hoạt động mà bạn thậm chí còn không
thể chăm sóc bản thân tốt hơn, có những đợt sức khỏe
bị ảnh hưởng, sụt cân và mụn xuất hiện nhiều, Ánh có
cảm thấy mệt mỏi và tự ti. Tuy nhiên, không vì thế mà
Ánh bỏ cuộc, cô nàng hạ quyết tâm hơn nữa, mạnh mẽ
hơn và hăng say hơn trong những hoạt động và ngành
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học mà mình đang theo đuổi, để quyết tâm đạt được
mục tiêu cuối cùng.

Viết tiếp ước mơ du học

Từ những trải nghiệm của bản thân trong khoảng
thời gian học đại học, Nguyệt Ánh đã có những kinh
nghiệm đắt giá của bản thân và mong muốn được chia
sẻ đến các bạn sinh viên khóa sau đó là: “Hãy học tiếng
Anh càng sớm càng tốt”. “Việc biết sử dụng tốt tiếng
Anh có thể mang lại cho bạn khá nhiều lợi thế và cơ hội
ngay cả khi ngồi trên ghế nhà trường và sau này khi đi
làm” - Nguyệt Ánh đúc kết. Ngoài tiếng Anh, cô nàng
còn khuyên các bạn có thể học thêm một ngôn ngữ
mới, vì đây là một điểm mạnh giúp bạn thêm lợi thế hơn
các ứng viên khác trên thị trường lao động.
Hiện tại Nguyệt Ánh đang là thực tập sinh lĩnh vực
xuất nhập khẩu tại công ty TNHH Star Concord. Vì tình
hình COVID-19 vẫn còn phức tạp nên Ánh vẫn đang
làm việc tại nhà và bạn dành hầu hết thời gian còn lại
cho việc ôn luyện tiếng Anh để kịp lấy chứng chỉ IELTS
bổ sung vào hồ sơ du học chương trình sau đại học vào
năm 2022 của mình. Ánh chia sẻ thêm rằng cô nàng
đang có dự định đi du học sau đại học tại Đức để phát
triển thêm về lĩnh vực “Supply Chain Management” liên
quan đến chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại.
Việc học bận rộn, đầy áp lực là thế nhưng Nguyệt
Ánh vẫn luôn không ngừng học hỏi, minh chứng là
những thành tích “cực khủng” mà cô nàng đã đạt được
trong đời sinh viên của mình kể đến như: Giải Nhì
cấp Bộ “Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học
năm 2020”; Công bố 01 bài báo và trình bày tại Hội
thảo quốc tế “Sustainable agricultural development in
Vietnam – Experience of ASIAN countries 2020”; Công
bố 01 bài báo tại Tạp chí Phát triển khoa học và Công
nghệ: Kinh tế - Luật và Quản lý năm 2021; Giải Nhì cấp
trường Cuộc thi Nhà Nghiên cứu khoa học trẻ UEL năm
học 2019-2020; Tham gia vòng chung kết “Giải thưởng
Sinh viên Nghiên cứu khoa học – Euréka lần thứ 22
năm 2020”; Đạt 10 điểm khóa luận tốt nghiệp chuyên
ngành 1 (ngành Kinh tế và Quản lý công).
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Những câu chuyện
chưa kể
của nàng
thủ khoa
xứ Huế
Hưng Nguyên - Lớp Kinh tế quốc tế Chất lượng cao K20

Đặng Thị Thanh Trúc là học sinh Trường
THPT Hóa Châu, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong kỳ thi
tốt nghiệp THPT năm 2021 vừa qua Trúc đã xuất
sắc giành được số điểm 28,85 (chưa tính điểm
ưu tiên) với tổ hợp 3 môn (Toán: 9,6; Vật lý: 9,25,
Hóa: 10), trở thành Tân thủ khoa đầu vào K21 của
Trường Đại học Kinh tế - Luật. Ngoài ra, Thanh
Trúc còn là Á khoa tổ hợp xét tuyển A00 tỉnh và
vô cùng ấn tượng khi nằm trong top 15 thí sinh có
điểm điểm tổ hợp xét tuyển A00 trong Kỳ thi tốt
nghiệp THPT đợt 1 của cả nước.

Chia sẻ về cơ duyên để lựa chọn UEL, Trúc chia
sẻ: ”Em thật sự hứng thú với khối ngành kinh tế. Sau
khi tìm hiểu các trường kinh tế ở phía Nam, em cảm
thấy UEL thật sự rất phù hợp với em. Vậy nên UEL trở
thành ngôi trường đại học mơ ước, cũng là nguyện
vọng 1 mà em chưa bao giờ có ý định thay đổi từ khi
đăng ký.” Lựa chọn ngành Thương mại điện tử xuất
phát tình yêu với toán học và kinh tế cùng tố chất của
bản thân, Thanh Trúc đã đặt quyết tâm phải đậu UEL
ngay từ đầu năm lớp 12.
Nói về quá trình ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi,
Trúc bộc bạch: ”Trước Kỳ thi tốt nghiệp, em rất áp lực
bởi khối lượng kiến thức lớn, điểm chuẩn UEL mọi
năm đều rất cao và sự kỳ vọng của mọi người xung
quanh. Nhưng thay vì mất ăn mất ngủ, mình lại ngủ
nhiều hơn. Ngủ nhiều đến mức chính bản thân cũng
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hoảng. Mỗi lần ngủ dậy đều tự trách bản thân và tự hứa sẽ
cố gắng thay đổi nhưng hôm sau mọi chuyện vẫn y nguyên.”
Trước sự áp lực và vấn đề về giấc ngủ đó, Trúc không
hề nản chí hay bỏ cuộc, thay vào đó Trúc ngày càng cố
gắng, kiên trì và tìm ra những cách để khắc phục những
vấn đề đang gặp phải. “Em đã điều chỉnh giờ giấc một chút,
thay đổi từ thức khuya thành dậy sớm để học tập, làm bài
mỗi sáng rồi đến trường. Do đó, khi học trên lớp em không
còn uể oải, cả ngày cũng có thể tập trung học tập được. Vậy
nên, cứ 4 giờ sáng mỗi ngày, em lại ngồi vào bàn học.” - Trúc
nói thêm.
Nói thêm về bí quyết học tập, ai cũng không khỏi
ngỡ ngàng về cách học tập khoa học, hiệu quả nhưng cũng
đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm của Trúc. Với mỗi môn học
Trúc đều có một cuốn sổ tay nho nhỏ, mỗi ngày đều sẽ ghi
chép những thứ quan trọng đã học được trong ngày hôm
đó để mỗi tối trước khi ngủ lại mở ra xem lại một chút.
Chính nhờ vậy, kiến thức của nàng Thủ khoa luôn được
trau dồi và ghi nhớ một cách lâu và hiệu quả hơn. Bất ngờ
hơn, các câu làm sai cũng được Trúc ghi chú lại tỉ mỉ dù là
câu dễ nhất, để bản thân ghi nhớ và không lặp lại lỗi này
bất kỳ lần nào nữa.
Để nhận được trái ngọt như ngày hôm nay, Trúc cũng
đã phải trải qua vô vàn khó khăn trong suốt những năm
tháng học THPT: “Cuối năm 11, bước vào chương trình 12,
em bị thương ở chân mất một thời gian, không thể đi lại
thuận tiện được. Vậy nên ngoài giờ học chính buổi sáng, em
xin nghỉ tất cả các tiết học buổi chiều ở trường. Lúc đó mắt
vừa bắt đầu cận thị, lại không tiện đi khám mắt, em ngồi ở
bàn cuối, không thấy rõ trên bảng viết gì. Khoảng thời gian
đó, em thật sự không thể theo kịp bài vở trên lớp, cảm giác
vô cùng mơ hồ, đến giờ em vẫn còn nhớ rõ.” - Trúc tâm sự.
Gặp vấn đề như vậy Trúc đã phải từ bỏ việc tham
dự Kỳ thi học sinh giỏi, chuyên tâm học lại phần kiến thức
bị mất. Trúc chia sẻ rằng lúc đó bản thân em phải đối mặt
với cảm giác từ một người học rất tốt trở thành người cái
gì cũng không hiểu, vô cùng nản lòng, đôi lần muốn buông
bỏ. Những giây phút đó là lúc khó khăn nhất trong suốt 12
năm học.
Tuy vậy, trong khoảnh khắc khó khăn đó điều tốt đẹp
nhất mà Trúc có được, có lẽ chính là gia đình, bạn bè, nơi
vẫn luôn sáng đèn khi đi học về trễ, nơi vẫn luôn ủng hộ tất
cả quyết định của bản thân. Nàng Thủ khoa vui vẻ kể: ”Kỷ
niệm đáng nhớ nhất trong lúc ôn thi, có lẽ chính là những
hôm học online ngủ quên tỉnh dậy, phát hiện sách vở ở bàn
học cạnh giường đã được dọn dẹp, laptop cũng đã cất đi,
chăn màn đã được bỏ xuống. Có lẽ là mẹ em đã thu dọn
mọi thứ. Những lúc như vậy, thật sự em cảm thấy rất ấm
áp”.
Đứng trước ngưỡng cửa của giảng đường đại học,
Trúc xem đây là vạch xuất phát cho một chặng đường mới.
Trên chặng đường này nàng Thủ khoa hy vọng sẽ có một
sự khởi đầu tốt đẹp, bắt đầu từ việc cải thiện tiếng Anh và
vượt qua kỳ thi V4SE, làm quen được nhiều bạn bè mới,
tham gia các hoạt động ngoại khóa và cả học tập, rèn luyện
thật tốt. Cô nàng tin rằng 4 năm học ở UEL, mỗi ngày trôi
qua đều thật nhiệt huyết, tươi đẹp với bạn bè.
Một năm học mới sắp bắt đầu cùng với vô vàn khó
khăn, thách thức. Thanh Trúc hy vọng rằng tình hình sẽ
sớm được kiểm soát để ngày được tận mắt nhìn ngắm UEL
không còn xa nữa.
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THỦ KHOA
KỲ THI
ĐÁNH GIÁ
NĂNG LỰC 2021:

“Hạnh phúc với
sự lựa chọn của mình”
Hải Yến - Lớp Kinh doanh quốc tế Chất lượng cao K18
Hưng Nguyên - Lớp Kinh tế quốc tế Chất lượng cao K20

Đối với Huỳnh Trần Thu Hồng, phía sau cánh cửa
Trường Đại học Kinh tế - Luật là một cuộc hành trình
mới nơi Hồng có thể khám phá ra tiềm năng của bản
thân, đặt những bước chân tiến đến gần hơn với ước
mơ của mình. Và tại cánh cổng đó, Hồng đã vô cùng
xuất sắc đạt được số điểm 1016 - trở thành Tân Thủ
khoa Kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2021 do ĐHQGHCM tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Luật.

Khi được hỏi đến cơ duyên nào giúp Hồng
biết đến và lựa chọn kỳ thi Đánh giá năng lực,
Hồng nhiệt tình chia sẻ: “Em đã biết đến kỳ thi
nhiều năm trước thông qua tìm hiểu trên các
phương tiện truyền thông, báo đài. Bên cạnh đó,
nhiều bạn bè trong trường, trong lớp cũng tham
gia khá đông nên em nghĩ hay là mình cũng tham
gia thử sức, biết đâu có thêm một cơ hội nữa cho
bản thân.”
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Để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi, Hồng đã
phải cố gắng học đều tất cả các môn, không để
“mất gốc” môn nào cả. Hồng chia sẻ: “Ngoài việc
học tập em còn phải thường xuyên luyện các bộ
đề để rèn khả năng phản xạ, phát hiện và khắc
phục những lỗi sai thường gặp phải và nghiên cứu
sâu hơn vấn đề để từ đó phát triển những kỹ năng
cần thiết trong phòng thi.”
Tuy nhiên, Thu Hồng vẫn gặp phải rất nhiều
khó khăn trong việc ôn tập, các dạng bài trong lúc
ôn luyện, từ những dạng bài tập đòi hỏi tư duy
suy luận, đến những kiến thức mới, những câu
hỏi mẹo luôn làm khó Hồng. Thế nhưng, Hồng
vẫn luôn tìm cách để khắc phục những điều ấy:
“Những câu đòi hỏi tư duy thì em rèn luyện khả
năng suy luận của mình bằng cách giải quyết nhiều
câu đố, những câu chưa biết thì phải làm nhiều đề
thu thập được nhiều kiến thức nhất có thể, còn
câu dạng đọc hiểu thì phải luôn tỉnh táo đọc kỹ để
tránh bẫy và rút kinh nghiệm sau mỗi lần làm sai.”
- Hồng chia sẻ. Ngoài ra, việc có các bạn bên cạnh
cùng ôn tập và sẻ chia với em đã là nguồn sức
mạnh tinh thần rất lớn giúp Hồng xua tan những
áp lực, mệt mỏi và có nhiều động lực hơn.
Đối với dự định 4 năm tiếp theo, Hồng hào
hứng chia sẻ: ”Em mong muốn được kết bạn với
nhiều người, được biết những kiến thức mới, học
những kĩ năng mới,... để chuẩn bị hành trang cho
quãng đường sau này. Ngoài ra, mong rằng nơi
đây sẽ tuyệt vời với môi trường năng động, nhiệt
huyết, rất phù hợp để học tập, rèn luyện, phát
triển nhiều kỹ năng cần thiết và sinh hoạt trong
bốn năm đại học. Dù chỉ mới đầu năm học thôi
nhưng em đã rất hạnh phúc với sự lựa chọn của
mình.”

Huỳnh Trần Thu Hồng là học sinh Trường THPT
số 1 An Nhơn của tỉnh Bình Định. Trong Kỳ thi Đánh
giá năng lực của ĐHQG-HCM vừa qua, Hồng đã đạt
được số điểm ấn tượng là 1016 và ghi danh trở thành
Tân Thủ khoa K21 của UEL. Khi biết được tin này,
Thu Hồng thực sự rất bất ngờ, vì em nghĩ rằng có
nhiều bạn ngoài kia giỏi hơn em và không ngờ rằng
mình lại trở thành Thủ khoa của ngôi trường mà mình
yêu thích. “Em cảm thấy bất ngờ với kết quả này lắm,
và còn sốc nữa, không có từ gì có thể diễn tả được
cảm xúc của em lúc này!” Hồng bộc bạch chia sẻ.

Đứng trước ngưỡng cửa đại học, Thu Hồng
biết điều sắp sửa đến với em là một cuộc hành
trình mới. Tại nơi đó, em sẽ khám phá thêm được
những tiềm năng của bản thân, những điều mình
chưa biết đến và tiến từng bước gần hơn đến ước
mơ của mình. Với phương châm “Sống vui, sống
khỏe mỗi ngày”, Thu Hồng mong muốn chính bản
thân mình và mọi người hãy cố gắng để những
năm tháng trôi qua đều là quãng thời gian có giá
trị trong cuộc đời mỗi chúng ta.

Bản tin Kinh tế - Luật I Số 28

41

U
E
L

VỮNG VÀNG

Với thành tích nổi bật trong các kỳ thi của năm
2019 và 2020, 02 sinh viên của Trường Đại học Kinh
tế - Luật đã vinh dự được ICAEW vinh danh tại buổi
lễ. Đó là bạn Mai Thị Thu Tiến – nhân viên công ty
PwC Việt Nam, cựu sinh viên khóa 16, ngành Kiểm
toán, Khoa Kế toán - Kiểm toán với điểm số tuyệt đối
100/100 trong môn thi Kế toán tài chính (Accounting).
Đồng thời, bạn Trần Thị Diệu Linh – nhân viên công
ty EY Việt Nam, sinh viên khóa 17, ngành Kiểm toán,
Khoa Kế toán - Kiểm toán cũng đạt điểm số 97/100
môn thi Kế toán tài chính (Accounting) và là 01 trong
04 học viên Việt Nam được ICAEW vinh danh.

Gặp gỡ
những
cô gái
vàng
trong
“làng
Accounting”
của
UEL

Gắn bó với Kế - Kiểm vì một chữ
“duyên”
Thu Tiến bén duyên với chứng chỉ quốc tế
từ những lần giới thiệu từ ICAEW cũng như cuộc
thi học thuật X-Audit (được sự tài trợ từ ICAEW)
khi còn là sinh viên đã tạo cơ hội cho cô bạn làm
quen và bước đầu tiếp cận với chương trình vào
năm 2019. Thu Tiến cho biết rằng trong thời gian
học UEL, kiến thức các môn cấp độ F của chương
trình ICAEW không quá xa lạ với chương trình dạy
của Khoa Kế toán - Kiểm toán. Để đạt được thành
tích đáng ngưỡng mộ đó, Thu Tiến đã tích lũy những
kiến thức được học tập trên giảng đường làm nền
tảng cùng với sự chăm chỉ tiếp thu chương trình học
chuyên sâu và nâng cao hơn của ICAEW là những
yếu tố quan trọng giúp cô bạn hoàn thành mục tiêu
của mình.
Đối với Thu Tiến, cơ duyên lựa chọn ngành
Kiểm toán xuất phát từ việc ấn tượng bởi chương
trình học và giảng dạy của UEL từ chia sẻ của những
anh chị đi trước, việc may mắn khi được tự do quyết
định lựa chọn trường và ngành nghề muốn học mà
không bị ép buộc đã giúp cô bạn phát huy tốt khả
năng của mình. Sau khi thật sự trải nghiệm cuộc
sống sinh viên ở UEL thì cô bạn càng thêm yêu quý,
gắn bó với Trường và hài lòng với sự lựa chọn ban
đầu của mình. “Trong tương lai có thể có nhiều yếu
tố tác động tới hướng đi sau này nhưng mình chắc
chắn không bao giờ hối hận hay tiếc nuối vì đó là sự
lựa chọn của mình.” - Thu Tiến bộc bạch.

Bên cạnh đam mê với kiến thức và chương
trình đang theo đuổi, Thu Tiến nhận định rằng, bí
quyết học tập và ôn luyện một cách thật sự nghiêm
túc với môn học chính là “chìa khóa” giúp cô bạn
chinh phục số điểm tuyệt đối với môn thi Accounting.
Mặc dù Accounting là môn học không quá xa lạ với
Cẩm Tiên
những bạn chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán ở UEL
Lớp Luật dân sự K18
nhưng không vì thế mà bản thân chủ quan trong việc
ôn tập và thi cử.
Trong thời đại kỷ nguyên số, trong tương lai
việc trau dồi thêm những kỹ năng cần thiết cho sinh
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Khác với Thu Tiến, Diệu Linh lựa chọn ngành
Kiểm toán ở UEL chính vì cảm thấy sự phù hợp giữa
tính cách và yêu cầu ngành nghề. Trong số đó, có thể
kể đến thế mạnh ở các môn học tự nhiên đã giúp cô
bạn rèn luyện tư duy tính toán nhanh, việc cẩn thận
và tỉ mỉ khi kiểm tra kết quả làm việc của người khác
hay sở thích xê dịch nhiều nơi cũng là một đặc thù
của ngành, thế nên Diệu Linh đã và đang theo đuổi
với đam mê của mình.
Thu Tiến từng được vinh danh tại buổi lễ thường niên của
ICAEW khu vực Đông Nam Á, tổ chức tại Singapore năm 2019.
Nguồn: ICAEW

viên đam mê ngành Kế toán - Kiểm toán là vấn đề rất
quan trọng. Thu Tiến nhận định với bản thân việc đầu
tư và phát triển khả năng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng
Anh chính là chìa khóa để bổ trợ cho việc tìm hiểu, tiếp
nhận, học hỏi và xử lý các vấn đề vì ngày nay nền tảng
tri thức không chỉ ở giáo trình nước ngoài mà cả trong
môi trường công ty ở nơi cô bạn làm việc đều sử dụng
tiếng Anh. Bên cạnh đó, mỗi bạn sinh viên cần rèn luyện
tính chủ động và tinh thần vững chãi chuẩn bị cho công
việc thực tế, vì ngành này có những khoảng thời gian
rất bận, gọi là “mùa”, vì thế tính chủ động và kiên nhẫn
sẽ giúp các bạn đỡ “quá tải” và đáp ứng được yêu cầu
công việc.
Bên cạnh thành tích đáng ngưỡng mộ là
Prizewinner Accounting ICAEW CFAB (100đ) kỳ tháng
7-9 năm 2019. cô bạn tài năng đã ghi lại dấu ấn rất đặc
biệt với Top 8 của cuộc thi học thuật X-Audit, sau đó
được tuyển thẳng vào PricewaterhouseCoopers (PwC)
- một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới .
Đồng thời tốt nghiệp bằng Giỏi với GPA ấn tượng: 8.75
và xuất sắc nhận được học bổng khuyến khích học tập
nhiều học kỳ. Hiện tại Thu Tiến đang làm việc tại PwC
với mong muốn được học hỏi và trau dồi thêm kinh
nghiệm để tìm kiếm những cơ hội thử sức ở các lĩnh vực
tài chính khác, tiếp thu nhiều kiến thức và kinh nghiệm
đa dạng hơn trong tương lai

Chinh phục chứng chỉ uy tín trong “làng
Accounting”

Cũng như người chị Thu Tiến, Diệu Linh bắt đầu
theo đuổi chứng chỉ quốc tế CFAB khi học năm 3 tại
UEL và được sự giới thiệu từ thầy cô vào chương trình
KPMG S.T.A.R. Đây là chương trình phối hợp giữa nhà
trường, ICAEW và KPMG nhằm đào tạo những ứng
viên tài năng cho ngành Kế toán tài chính. Theo Diệu
Linh, khi nhìn vào thành tích của chứng chỉ quốc tế thì
có đến 2/4 học viên xuất sắc nhất của ICAEW tại Việt
Nam đến từ UEL đã thể hiện được chất lượng giảng dạy
của Khoa Kế toán - Kiểm toán. Đồng thời, Diệu Linh
cho biết rằng chính nhờ vào kiến thức các môn học Kế
toán tại UEL đã xây dựng nền tảng kiến thức giúp cô
bạn chinh phục môn Accounting của ICAEW CFAB dễ
dàng hơn rất nhiều.
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Bí quyết đạt điểm cao của Linh, là nhờ học, tin
tưởng theo sách 100%, từ sách lý thuyết đến sách
bài tập cô bạn đều chăm chỉ luyện tập. Đồng thời,
dành thời gian để luyện tập giải đề trong sách nhằm
phát triển tư duy một vấn đề dưới nhiều khía cạnh.
Điều đó mang lại hiệu quả cao và giúp cô bạn chinh
phục được các câu hỏi biến hóa khôn lường khi đối
mặt với kỳ thi thực tế. Ngoài ra, một yếu tố trọng
yếu khác đó chính là tìm cho mình một giáo viên phù
hợp. Và may mắn Linh có được giáo viên tâm huyết
chính là ThS Trương Thị Hạnh Dung - Giảng viên
Khoa Kế toán - Kiểm toán của UEL - người đã dẫn
dắt các sinh viên với tất cả kinh nghiệm của mình.
“Cô có phương pháp giảng dạy rất hiệu quả, nhờ đó
kiến thức của mình mới sâu đến vậy.” - Diệu Linh
chia sẻ.
Để thực hiện được đam mê của mình, Linh đã
gặp nhiều khó khăn như việc đọc từ vựng tiếng Anh
chuyên ngành, hay có quá nhiều kiến thức mới, lạ
trong bài giảng của cô khiến việc tiếp thu gặp khó
khăn, việc áp dụng lý thuyết vào làm bài tập đôi khi
gặp rắc rối, đề thi quá lắt léo, bị lỡ mất dữ kiện và
kết quả sai. Khó khăn là thế, tuy nhiên sau khi đã tự
động viên bản thân, cô bạn đã vực dậy tinh thần và
tìm ra giải pháp.
Đối với Diệu Linh, việc có trách nhiệm và kỷ
luật với những mục tiêu mình đặt ra từng ngày sẽ
giúp bản thân gặt hái được thành công trong công
việc... Trong tương lai, Linh cho biết sẽ phát triển sự
nghiệp ở vị trí trợ lý Kiểm toán viên và chỉ cần ngày
nào còn theo nghề, ngày đó cô bạn vẫn còn cố gắng
và đảm bảo sẽ hết lòng với nghề.

Trần Thị Diệu Linh đạt điểm 97/100 môn Kế toán Tài chính.
Nguồn: ICAEW
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CHIẾN THẮNG TẠI ĐẤU TRƯỜNG
CHUYÊN NGHIỆP DÀNH CHO SINH VIÊN
Minh Nhật - Lớp Quản trị kinh doanh K18
Hoài Vi - Lớp Thương mại điện tử K19

Đại diện của Trường Đại học Kinh tế - Luật, ngay từ những vòng đấu loại đội Never Back Down đã giữ vững
phong độ xuất sắc cùng với chiến thuật hiệu quả đã vươn lên giành chiến thắng ở trận chung kết và thắng lợi
kịch tính trong trận B05 đầy cảm xúc. Với thành tích này, Never Back Down chính thức trở thành Đương kim vô
địch Giải đấu Thể thao điện tử Sinh viên toàn quốc XGaming UEC 2021.

Nỗ lực để được công nhận
Never Back Down tham gia giải đấu với tổ hợp gồm 06
vận động viên: Phan Trường Giang (K17404C), Nguyễn Đào
Đức Duy (K19404), Nguyễn Phan Hoàng Linh (K19401),
Ngô Minh Nguyên, Phạm Đức Anh Tài (K20402C) cùng sự
dẫn dắt của Đoàn Quốc Cường (K15407) - Đội trưởng và
cũng là nguyên Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Thể thao Điện
tử của UEL. Được biết, trước khi diễn ra giải đấu, hầu hết
các thành viên của Team đều không quen biết nhau và sau
khi biết được thông tin về giải đấu, Quốc Cường đã lên
kế hoạch tuyển thành viên cũng như đóng vai trò gắn kết
những mảnh ghép của Never Back Down.
Chia sẻ về chiến thắng đầy tự hào của đội, các thành
viên đều cảm thấy vui sướng, hạnh phúc và tự hào vì được
vinh danh ở ngôi vô địch toàn quốc trước hàng trăm khán
giả ở nhà thi đấu và hàng ngàn khán giả đang theo dõi trên
sóng livestream. Đây là “quả ngọt” của sự cố gắng không
ngừng nghỉ của cả đội cùng toàn thể thành viên CLB trong
suốt 04 năm qua và là minh chứng cho định hướng đúng
đắn hướng tới việc phát triển phong trào eSports trong môi
trường sinh viên. “Chúng mình đã lên kế hoạch chia sẻ cho
các thành viên, một phần góp vào Quỹ hoạt động của CLB
Thể thao điện tử để giúp CLB phát triển hơn trong tương
lai.” - các thành viên chia sẻ. Chiến thắng của Team đã biến
ước mơ từ nhỏ của các thành viên cũng như niềm ao ước
bấy lâu nay của tập thể CLB và tất cả các bạn sinh viên có
niềm đam mê eSports của Trường thành sự thật. Ngoài ra,
gia đình của các thành viên cũng rất tự hào về chức vô địch
này. Mặc dù, có nhiều phụ huynh không ủng hộ Team trước
khi tham gia giải đấu, nhưng với nỗ lực và thành công thì sự
cố gắng này cũng đã được mọi người công nhận.
Nói về sự kết hợp của đội, mọi người đều thừa nhận
đây là điều may mắn khi đến với nhau là “đúng người đúng
thời điểm”. Để chuẩn bị tốt cho cuộc thi, các bạn đã tham
gia thi đấu ở một số giải đấu bán chuyên nhằm cọ xát thực
lực, trau dồi kỹ năng, kiến thức và chiến thuật với các đội
bán chuyên, chuyên nghiệp và cả những đội quốc tế cũng
như tạo điều kiện để thành viên trong đội thân thiết với
nhau hơn. Bên cạnh đó, điều này còn giúp các thành viên
nắm được điểm mạnh, điểm yếu của nhau, cùng xác định
những mục tiêu chung trong giải đấu chính thức. Do đó,
chính sự ăn ý và đoàn kết đã giúp cùng nhau hỗ trợ để tất cả
thành viên khắc phục những thiếu sót, cũng như phát huy
những điểm mạnh của bản thân.
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Trong từ điển không có 2 từ “bỏ cuộc”
Thành công không chỉ ở sự cố gắng hết mình
mà còn là nỗ lực vượt qua khó khăn. Từ vòng loại
khu vực miền Nam, đối đầu với đối thủ được đánh
giá khá mạnh ngay trận đấu đầu tiên dẫn đến áp lực
tâm lý của các tuyển thủ rất lớn, tuy nhiên, bằng
sự thấu hiểu và động viên nhau, thi đấu đúng chiến
thuật đã mang lại các chiến thắng thuyết phục ở
vòng loại miền Nam và tiến đến vòng chung kết
toàn quốc ở Hà Nội.
“Ban tổ chức (BTC) giải đấu rất chu đáo với
tụi mình khi mọi chi phí di chuyển, ăn ở đều do BTC
chi trả, thậm chí BTC còn chu đáo lo luôn cho thầy
cô dẫn đoàn đi thi đấu và đối với UEL là anh Phạm
Thanh Hùng – chuyên viên Phòng Công tác sinh
viên. Anh cũng là một người vô cùng quan trọng
góp phần trong chiến thắng của tụi mình khi anh
đã gắn bó, chăm sóc tụi mình từng bữa ăn, chuẩn
bị nước cho cả Team trước và sau khi thi đấu, ủng
hộ, động viên tinh thần mọi người mọi lúc mọi nơi.”
- các bạn phấn khởi chia sẻ.
Lần lượt thi đấu và giành chiến thắng ở từng
trận đấu với các đội mạnh đã chứng tỏ được khả
năng và tinh thần đoàn kết của các chàng trai. Tuy
nhiên, việc để thua đội đến từ Trường Cao đẳng FPT
Polytechnic Hà Nội cũng không làm các chàng trai
nản chí khi trận thua này càng làm bùng lên quyết
tâm giành chiến thắng để hiên ngang bước vào trận
chung kết và giành chức vô địch danh giá đầy thuyết
phục trước Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, bởi
trong từ điển của Never Back Downk không có 2 từ
“bỏ cuộc”.

VỮNG VÀNG

Kiên trì theo đuổi đam mê nhưng
không quên nhiệm vụ
Gặt hái được thành tích cao là thế, nhưng
các bạn trong đội vẫn xác định được mục tiêu
trước mắt là hoàn thiện kiến thức chuyên ngành
trên giảng đường đại học của mình. Đối với Quốc
Cường, là thành viên duy nhất đã hoàn thành việc
học tại Trường và đã có một công việc ổn định.
Khi từ chối nhiều lời mời thi đấu của các đội tuyển
chuyên nghiệp sau khi trở lại Sài Gòn, cậu bạn rất
đắn đo cũng như tham khảo ý kiến gia đình và cuối
cùng lựa chọn công việc văn phòng là ưu tiên hiện
tại. Đối với các thành viên còn lại thì vẫn tiếp tục
việc học tập, dù một số bạn cũng được mời tham
gia những đội bán chuyên nhưng cũng như “đàn
anh” Quốc Cường góp ý thì mục tiêu chính hiện
nay là học tập nên tập trung nhiều vào việc học và
hãy giữ lửa đam mê, kiên trì rèn luyện để chuẩn bị
cho các giải đấu trong tương lai.
“Có 1 câu nói mà mình khá là tâm đắc đó
chính là “Hãy theo đuổi đam mê thành công sẽ
theo đuổi bạn”. Mình đã cố gắng hết mình để theo
đuổi đam mê của bản thân, mặc dù đam mê này
vẫn chưa được thế hệ đi trước đón nhận và còn
khá mơ hồ trong suy nghĩ của một số bạn trẻ. Các
bạn sinh viên ở UEL cũng vậy, mỗi bạn sẽ có mỗi
đam mê riêng của mình, hãy luôn luôn để ngọn
lửa đó bùng cháy trong mỗi chúng ta, nuôi dưỡng
nó và sẽ đến một ngày các bạn sẽ tỏa sáng, thành
công bằng chính công sức của bản thân. Không
điều gì hạnh phúc hơn việc theo đuổi được đam
mê của bản thân và được mọi người công nhận.” Quốc Cường tâm đắc.
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Trước thềm năm học mới, Never Back Down
cùng CLB Thể thao điện tử gửi gắm đến các bạn sinh
viên những chia sẻ chân thành: “Chào các bạn sinh
viên và đặc biệt là các bạn tân sinh viên khóa 21 của
UEL. Các bạn hiện tại đã bước vào một môi trường
mới – nơi giúp bạn vừa học tập và vừa làm mọi điều
mà mình mong muốn. Ở UEL không chỉ là nơi để
các bạn học tập mà còn là nơi chắp cánh và ươm
mầm cho những giấc mơ của các bạn. Hãy cố gắng
mạnh dạn, tự tin về bản thân của mình hơn cũng
như chủ động giao lưu và hòa nhập với bạn bè xung
quanh để không bỏ lỡ những giây phút tuyệt vời của
quãng đời sinh viên. Chúc các bạn học tập tốt, rèn
luyện bản thân tốt trong năm học mới. Bật mí vài câu
chuyện thú vị khi tham gia giải đấu XGaming UEC
2021:
● 5/6 thành viên chưa bao giờ thi đấu giải và là
lần đầu tiên các bạn đến 01 sân chơi lớn;
● Lần đầu tiên cả 06 thành viên được ra Hà
Nội, dù đã lên kế hoạch đi chơi hết những di tích, địa
điểm nổi tiếng nhưng vì thời gian không cho phép nên
chỉ gói gọn chuyến đi chơi trong 01 đêm duy nhất. Và
đáng tiếc nhất là không được thăm Lăng Bác;
● Bạn Minh Nguyên thành viên nhỏ tuổi nhất
trong Team đến nay vẫn không dám chia sẻ việc đi Hà
Nội và đạt giải cho bố mẹ biết bởi vì bố mẹ rất khó và
không ủng hộ. Lúc mà cả Team lên thời sự VTV và HTV
thì bạn có chia sẻ: “Chết em rồi, ba mẹ em hay xem TV
lắm”;
Sau trận chung kết đã thi đấu tổng cộng 8
tiếng liên tục, các thành viên rã rời chân tay nên đều
lên giường ngủ sau khi về khách sạn mà “quên luôn”
kế hoạch đi chơi. Tuy nhiên, Quốc Cường và một vài
bạn đã mua đồ ăn về ăn mừng xuyên đêm và mời các
bạn của đội hạng Nhì đến ăn uống chung, cùng nhau
chia sẻ nhiều kỷ niệm sau giải đấu.
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CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XAN

20

NĂM HÀNH TRÌNH
VÀ LẦN ĐẦU KHÓ QUÊN
Văn phòng Đoàn hội

Chiến dịch tình nguyện Mùa hè Xanh năm 2021 là một mùa chiến
dịch đặc biệt đối với các tình nguyện viên áo xanh Trường Đại học Kinh
tế - Luật (ĐHQG-HCM) không chỉ bởi con số 20 năm hành trình mà còn ở
những thành quả đạt được sau nhiều khó khăn, thách thức.

Tiếp nối truyền thống 19 năm chiến dịch, chiến
dịch tình nguyện Mùa hè Xanh Trường Đại học Kinh tế
- Luật (UEL) lần thứ 20 diễn ra trong điều kiện dịch bệnh
COVID-19 phức tạp đã khép lại thành công với nhiều
công trình, phần việc được thực hiện và nhiều hình thức
đổi mới, hiệu quả được áp dụng. Qua một tháng hoạt
động với 454 chiến sĩ, 11 đội hình, 2.500 ngày công tác
xã hội được ghi nhận và tổng giá trị vật chất ước tính
470.000.000 đồng, chiến dịch đã đạt được những kết quả
vượt mong đợi và mang đến cho các tình nguyện viên
tham gia những trải nghiệm khó quên.

Áo xanh Kinh tế - Luật chung tay
phòng chống COVID-19
Nêu cao khẩu hiệu “Tuổi trẻ Kinh tế - Luật chung
tay phòng, chống COVID-19”, thông qua chiến dịch
Mùa hè Xanh, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường
đã huy động hơn 100 sinh viên tham gia đội hình GO
VOLUNTEER! của Thành phố và thành lập Cộng đồng
UEL Volunteer thu hút hơn 3.000 sinh viên Trường tham
gia. Nhờ đó, các hoạt động tình nguyện phòng, chống
dịch tại TP.HCM nói riêng và các tỉnh, thành trên cả nước
nói chung đã huy động được một lượng lớn tình nguyện
viên là sinh viên tham gia hỗ trợ.
Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao
ý thức phòng, chống dịch trong sinh viên như “Bản tin
COVID-19” được thực hiện hằng ngày và các Infographics
tuyên truyền thực hiện nghiêm túc chỉ thị của TP.HCM,
chiến dịch Mùa hè Xanh Kinh tế - Luật năm nay cũng đặc
biệt đổi mới các phương pháp tuyên truyền thông qua
nhiều hoạt động, trò chơi với các phần quà hấp dẫn như
chương trình “Chung tay đánh bay Covid”, chuỗi chương
trình “UEL CHALLENGES: DANCE COVER”, minigame
“Số gì đây” và chương trình “Quân sự Tôi kể này!” thu hút
hơn 5.000 sinh viên tham gia cùng nhiều thông điệp ý
nghĩa được lan tỏa.
Các hoạt động hỗ trợ cho sinh viên tại TP.HCM
tại khu cách ly, các khu trọ cũng được chú trọng, hơn
400.000.000 tiền mặt được huy động, gần 2.000 kg
lương thực thực phẩm được đóng gói và vận chuyển đã
đảm bảo cho 100% sinh viên Trường tại Thành phố và
người dân tại các khu cách ly ở huyện Nhà Bè có đủ điều
kiện vượt qua giai đoạn khó khăn trong mùa dịch.
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Đẩy mạnh các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Vì
đàn em thân yêu”, tham gia đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ
môi trường
Các hoạt động giáo dục truyền thống, nâng cao lý tưởng, đạo đức
gắn với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn” được thực hiện bằng nhiều hình
thức mới, tận dụng được công nghệ hiện đại và đảm bảo tiếp cận được
lượng lớn sinh viên đang theo học tại Trường, tiêu biểu là buổi công chiếu
trực tuyến “Chương trình lịch sử Kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sĩ”
thu hút hơn 2.500 lượt xem. 20 bộ ấn phẩm tuyên truyền về danh nhân
tại khu vườn tượng danh nhân của Trường (gồm infographic và video giới
thiệu) được tích hợp công nghệ QR-CODE và 06 số chuyên mục lịch sử
“Chuyện xưa mà chưa cũ” gắn liền với sự hình thành các con đường có
điểm nổi bật tại TP.HCM cũng là các hoạt động tiêu biểu ứng dụng công
nghệ trong tình nguyện trực tuyến.
Thông qua chiến dịch Mùa hè Xanh, hơn 1.000 quyển tập cho học
sinh, 03 chuyên đề “Đọc truyện cho bé nghe”, 04 chuyên đề pháp luật về
trẻ em và 05 hoạt động tạo môi trường cho trẻ em sáng tạo đã được thực
hiện, mang đến nhiều niềm vui cho các học sinh tại phường Linh Tây (Thủ
Đức), xã Long Thới (Nhà Bè) và con em cán bộ, giảng viên tại Trường. Cũng
tại đây, các hoạt động bảo vệ môi trường như chương trình “F5 Summer”
và chương trình “Plant a tree” đã được thực hiện và thu hút hơn 2.000
lượt sinh viên tham gia và hơn 300.000 lượt tiếp cận cộng đồng.

Nâng cao kiến thức pháp luật, kiến thức chuyên
ngành cho sinh viên
Chú trọng nâng cao kiến thức pháp luật và kiến thức chuyên ngành
cho sinh viên tại Trường, đội hình Tuyên truyền pháp luật đã thực hiện 08
bộ infographics, 08 video clip tuyên truyền, 03 minigame về Luật Thanh
niên; Luật Trẻ em; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Bộ Quy tắc ứng
xử trên không gian mạng; Luật Giáo dục đại học; Luật Hôn nhân & Gia
đình; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật An toàn giao thông; Bộ luật Lao động và
Phòng chống Ma túy.
Để hỗ trợ sinh viên dễ dàng tiếp cận và ghi nhớ hơn nội dung trong
các bộ luật, các chiến sĩ áo xanh đã soạn thảo và bổ sung 3.000 câu hỏi đáp
trắc nghiệm pháp luật trong dự án “Nâng cao năng lực pháp luật thường
thức” dành cho thanh niên, nâng cao hiệu quả của chiến dịch Mùa hè Xanh
năm nay.
Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ vật chất, vấn đề hỗ trợ chăm sóc sức
khỏe sinh viên trong mùa dịch cũng được tập trung thực hiện. Tuy là hoạt
động mới mẻ đối với chiến dịch nhưng các chiến sĩ tại các đội hình đã thể
hiện sự nhiệt huyết, sáng tạo của mình và mang lại nhiều con số ấn tượng
với 08 hoạt động chăm sóc sức khỏe tâm thần, 05 hoạt động chăm sóc sức
khỏe thể chất cho sinh viên và 12 video clip sách nói được thực hiện, thu
hút hơn 105.000 lượt tiếp cận và 2.500 sinh viên tham gia.
Tuy có nhiều khó khăn, bất cập trong giai đoạn TP.HCM đang căng
mình chống dịch, chiến dịch tình nguyện Mùa hè Xanh năm 2021 của UEL
đã mang đến những thành quả ý nghĩa chào mừng chặng đường 20 năm
các chiến sĩ áo xanh đã đồng hành trên các mặt trận, thực hiện nhiều công
trình, phần việc, mang lại niềm vui cho người dân. Các chiến sĩ Mùa hè
Xanh Kinh tế - Luật quyết tâm mang sự xung kích, trí tuệ, sức lực của mình
tiếp tục cống hiến cho các hoạt động tình nguyện của Thành phố và mở ra
chặng đường thứ 21 với nhiều hoạt động ý nghĩa đang chờ đón.
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Anh Thư – Lớp Marketing K18

Trong khoảng thời gian này, tôi không còn gắn mình với lời tự giới thiệu “Xin chào mọi người, mình là Anh Thư,
sinh viên năm ba ngành Marketing, Trường Đại học Kinh tế - Luật”, thay vào đó, tất cả chỉ gói gọn trong một tông
giọng trầm hơn:
- Chào anh/chị, em là Anh Thư, sinh viên kẹt lại ở Sài Gòn vì dịch bệnh…
Và nếu tôi có viết thêm, thì sẽ chỉ là “Em ở lại đây một mình vì quê em cũng là nơi dịch hoành hành căng thẳng”.
Nhưng tôi ở đây - bây giờ là bởi: lúc khốn khó nhất thì tình yêu thương dìu dắt mỗi người chúng ta tiến thêm một bước nữa.
Trong phim Love Actually, tôi gần như xúc động trước mở đầu của nó:
“Whenever I get gloomy with the state of the world, I think about the Arrivals Gate at Heathrow airport. General opinion’s starting makes out that we live in a world of hatred and greed but I don’t see that. Seems to me that love
is everywhere. Often it’s not particularly dignified, or newsworthy - but it’s always there - fathers and sons, mothers
and daughters, husbands and wives, boyfriends, girlfriends, old friends. Before the planes hit the Twin Towers, as far
as I know, none of the phone calls from the people on board were messages of hate and revenge - they were all messages
of love. lf you look for it, I’ve got a sneaking suspicion you’ll find that love actually is all around.”
Quả vậy, có lẽ từ những ngày giãn cách xã hội đầu tiên, tôi đã bị bủa vậy bởi nhiều suy nghĩ tiêu cực. Tin giả,
người trốn cách li, người tích trữ thực phẩm ở siêu thị… Nhưng thế giới vốn không vận hành bằng sự ích kỷ và tính hơn
thua như thế. Song song với đó, những tổ chức thiện nguyện ra sức giúp đỡ, các bài báo ghi công các anh hùng tuyến
đầu, chú Minh Râu bán rau miễn phí cho ai muốn “sin”… Và đến một ngày trời mưa thất thường của Sài Gòn, tôi được
“sưởi ấm lòng” bởi kiện hàng nhu yếu phẩm được hỗ trợ từ UEL thân yêu của mình.
Tôi vẫn còn nhớ đó là một bạn nữ đi chiếc xe chất lỉnh kỉnh kiện hàng. Không biết bạn đã thấm mệt khi chạy một
quãng xa để đến nhà tôi, hay vì mưa lất phất mà lấm tấm vài ba giọt nước trên mái tóc. Chúng tôi không thể nhìn thấy
mặt nhau qua những lớp khẩu trang, nhưng tôi vẫn cảm thấy được rằng bạn mang đến nhà tôi không chỉ kiện hàng thôi
đâu, mà còn là tất cả tinh thần sẵn lòng và sẵn sàng giúp đỡ. Tôi hỏi thăm:
-Bạn đi xa vậy có mệt không? Nghỉ ngơi chút không?
-Không sao đâu bạn. Cũng may khu này không phong tỏa, chứ khu khác, mình không giao tận nhà được nên
thấy rất áy náy.
-Trời, có sao đâu. Bạn đã có lòng rồi.
-Ừa bạn vô nhà đi chứ để dính mưa. Mình mặc áo mưa xong đi luôn cho kịp.
Chưa thể hỏi bạn khóa mấy, ngành nào, tôi chỉ kịp để lại lời cảm ơn và mong bạn di chuyển an toàn trong tiết trời
như vậy. Tôi thử nghĩ: Động lực nào đã khiến bạn ấy chấp nhận trách nhiệm này, dù đó là việc phải chạy hàng chục
cây số dưới mưa nắng Sài Gòn và tiếp xúc với những người thậm chí là đang trong khu phong tỏa? Một câu trả lời:
Love actually.
Tôi cũng muốn nhân bài viết này thổ lộ lòng biết ơn đến với Ban Giám hiệu, thầy cô các đơn vị, Đoàn Thanh niên
– Hội sinh viên đã nỗ lực giúp đỡ sinh viên nhiệt tình như thế. Những lúc “ốm nặng” như vậy, tình yêu thương luôn là
liều thuốc tinh thần để giúp mọi sinh viên an tâm và đủ năng lượng để công việc chính, mục tiêu chính là học tập được
duy trì phát triển trong giai đoạn khắc nghiệt như vậy. Và quan trọng nhất, với mỗi người là niềm tin: Ngày dịch qua,
tình yêu ở lại. Mãi mãi là như vậy!
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Cảm ơn…

vì đã
đồng hành
Thiên Ý - Lớp Kinh tế và Quản lý công Chất lượng cao K17

Tôi rất thích một trích dẫn trong Reply 1997,
họ nói rằng “Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng
gió bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là
gì…”. Thời sinh viên của tôi cũng đã trải qua những
lần “không biết gì” ấy để lớn lên, để trưởng thành,
để có thể tự hào mà cảm ơn UEL đã luôn đồng hành
cùng tôi từ một cô tân sinh viên còn quá nhiều bỡ
ngỡ và sai sót đến một tôi đủ dũng khí như ngày hôm
nay.
Đúng vậy, UEL chứa đựng nhiều hơn một ước
mơ, bởi nó là cả một hành trình giúp tôi từng bước
xây dựng sự nghiệp và hoàn thiện bản thân.
Nhớ lại những ngày đầu biết đến cái tên
“Trường Đại học Kinh tế - Luật”, là lần đầu tiên tôi
biết tại sao mình phải nỗ lực để đỗ đại học. Vì một
khát khao có thể bước vào “ngôi nhà chung” ấy, tôi
đã đánh đổi bằng những ngày tháng học tập không
ngừng nghỉ, cả những lắng lo của một học sinh trung
học khi đứng trước một trong những ngưỡng cửa
quan trọng nhất của cuộc đời.
Giảng đường Đại học đã mang đến cho tôi một
kho tàng kiến thức về kinh tế, chính trị, văn hóa, luật
pháp,… những điều mà từ bé đến giờ tôi chưa từng
am hiểu một cách sâu sắc đến vậy, giúp tôi từng
bước tiếp cận với nền tri thức toàn diện, hiện đại
và hội nhập. Tôi rất ấn tượng về UEL bởi môi trường
năng động, thân thiện, nuôi dạy khả năng chủ động
học hỏi cũng như tạo ra thế giới của nguồn cảm
hứng vô tận ở mọi lĩnh vực từ tự nhiên đến nghệ
thuật. Chính vì thế mà tôi hay đến trường, kể cả lúc
mệt mỏi và tâm trạng bất ổn nhất.
Nhờ có UEL, tôi có thêm nhiều mối quan hệ
tốt đẹp, có thêm những người anh, người chị, nhóm
bạn thân lúc nào cũng “ồn ào” nhưng lại là những
chiến binh can đảm nhất, giàu tình cảm nhất, cùng
nhau vượt qua những kỳ thi khó nhằn, tỉ tê với nhau
vô vàn áp lực của tuổi trẻ, cả những lần cúp học,
chạy trốn bác bảo vệ vì quên mang thẻ sinh viên,…
Giờ nghĩ lại, tôi thực sự rất biết ơn giảng viên, cán
bộ đã luôn ở phía sau, bao dung và hỗ trợ hết mình
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cho những “chú chim non” tập tành bay nhưng lại
không màng những tổn thương này.
Hãy nghĩ thử mà xem, một nơi có thể vừa
cho bạn một nền tảng chuyên môn tốt, vừa cho
bạn kỹ năng và cơ hội nghề nghiệp phong phú,
lại vừa có thể dạy cho bạn những bài học về cách
ứng xử trong cuộc sống, truyền cảm hứng để bạn
trở thành phiên bản hoàn hảo của chính mình thì
có xứng đáng để bạn đánh đổi bốn năm thanh
xuân ở đó không?
Thời gian trôi nhanh vô cùng, và tôi đã
trưởng thành trong một khoảnh khắc nào đó, để
giờ đây khi tỉ mỉ khắc họa lại những kỷ niệm ấy,
trong tôi lại có chút tiếc nuối sâu sắc, tiếc vì bản
thân vốn chưa kịp nhận ra thời sinh viên quý giá
đến nhường nào thì đã không còn là sinh viên
nữa. Tuy vậy, chặng đường đại học đầy tiếng cười
nhưng cũng nhiều nước mắt ấy sẽ mãi là động lực
lớn nhất mà tôi đem theo bên mình, để nhắc tôi
đã từng được yêu thương, được dạy dỗ và chính
mình cũng đã rất mạnh mẽ để bước qua những
vấp ngã đầu đời.
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Huệ Mẫn - Lớp Marketing K20

“Mùa quân sự là mùa hè đẹp nhất đời sinh viên”.
Tôi vẫn thường nghe các anh chị khóa trên trả lời như
thế mỗi khi tôi tò mò hỏi bâng quơ về những kỷ niệm
của họ. Lúc đấy, tôi hoàn toàn không hiểu được ẩn sau
từ “đẹp” mà anh chị đang nhắc tới thực sự có “hình
dạng” như thế nào, tôi chỉ biết, lúc ấy, hình ảnh mường
tượng trong tâm trí về học kỳ quân sự là màu áo xanh
và những quy định nghiêm ngặt.
Không ít lần tôi có dịp đi ngang qua Trung tâm Giáo
dục Quốc phòng và An ninh, một nơi mát mẻ, trong lành,
lòng tôi nhen nhóm những mong đợi được trải nghiệm như
một dịp để “xả hơi” sau khi đã gác lại chuyện học hành, thi
cử. Nhất là khi không ít lần tôi được chứng kiến dòng áo
xanh vui vẻ rảo bước dưới những tán cây trên đường từ ký
túc xá đến Trung tâm. Và cũng chính vì thế khi hình thức
tham gia học kỳ quân sự bị thay đổi, không chỉ riêng tôi mà
toàn thể sinh viên K20 đều cảm nhận chung sự nuối tiếc,
hụt hẫng.
Tuần đầu tiên vẫn diễn ra như kế hoạch, thay vì là
một “cực hình” như lời đồn thì sẽ không có cảnh toát mồ
hôi vì tìm bộ đồ phù hợp, không còn phải đứng dưới tiết
trời gay gắt của mùa hè, cả buổi học tôi vừa ngồi thư giãn
tận hưởng làn gió từ điều hòa, nhâm nhi ly trà và thức ăn
vặt vừa được nghe các giảng viên mô tả lại môi trường học
tập ở Trung tâm. Tôi thật sự không biết
nên vui hay buồn nữa khi hoạt động chính
của cả mùa chỉ còn qua lý thuyết từ thầy
cô, đôi khi “Người thật - Vật thật” sẽ đem
lại cảm giác mới mẻ hơn.
Trong những ngày đầu khóa học,
tôi đã nghĩ quyển nhật ký thanh xuân của
mình đã vô tình đánh mất những trang vẽ
màu xanh và khoảnh khắc tươi đẹp mà tôi
mong ngóng trước đây. Nhưng nếu tôi cứ
mãi chìm trong tiếc nuối mà không thử
cảm nhận, tôi sẽ hối hận vì vô tình bỏ lỡ
nét “đẹp” mới mẻ ấy - điều đặc biệt mà
K20 chúng tôi được trải nghiệm.
Kỳ quân sự lần này, tuy xa mặt
nhưng không cách lòng. Chúng tôi cảm
nhận được sự gắn kết của một đại đội dù
không hề được trực tiếp gặp mặt nhau. Sự
liên kết vô hình nối chúng tôi thành vòng
tròn lớn, liên kết chúng tôi thành một
khối trong suốt một tháng hè. Những tin

nhắn vẫn liên tục hiện lên như cái cách chúng tôi trò chuyện
với nhau dưới tán cây trong thời gian nghỉ trưa, không có
hàng ngũ nhưng vẫn cùng nhau nghiêm chỉnh ngồi trước
màn hình. Những hoạt động tưởng chừng như hủy bỏ đều
được diễn ra theo cách rất khác: có sự bối rối trong phòng
Zoom những buổi ghép đôi, có sự sôi nổi những hôm sinh
hoạt đại đội, có sự nhiệt huyết những buổi học quân ngũ,
quân trang. Dần dần chúng tôi bỏ lại sự tiếc nuối ban đầu,
nắm lấy những thời gian đẹp đẽ của hiện tại, tận hưởng mùa
thanh xuân.
Thời gian dần trôi kéo theo tình yêu trong tôi đối với
mùa quân sự này dần phát triển. Tôi yêu những “lần đầu”
nhiều không đếm xuể: lần đầu cùng các em học quân ngũ,
lần đầu cùng mẹ lắng nghe bài giảng, lần đầu học các tư thế
động tác bằng “dụng cụ tại gia”,... Tôi yêu cách giảng viên
vui vẻ trò chuyện cùng sinh viên trong giờ giải lao. Tôi yêu
những dòng tin nhắn nối tiếp nhau thành một câu chuyện
dài gắn kết chúng tôi và đưa chúng tôi đến với những quan
hệ mới. Và tôi cũng yêu quý tháng hè đẹp nhất đời sinh viên
của tôi.
Tôi đã trải qua một mùa quân sự như thế. Cảm xúc
của tôi được đưa từ cung bậc này sang cung bậc khác. “Từ
ghét ghét thành thương thương”, tôi dần được xúc cảm ấy
dìu dắt trên con đường hoàn thiện bản thân. Kỳ quân sự này
đã trao cho tôi một cơ hội mài dũa để trưởng thành, để thấu
hiểu thế giới và để trân trọng từng
phút giây hạnh phúc của hiện tại.
Kết thúc mùa quân sự cũng
là lúc tôi quay lại với dòng chảy tất
bật của cuộc sống sinh viên. Hệt như
một mối tình đầu, tôi đã có những
rung cảm nhẹ nhàng cho những kỷ
niệm trong thời gian qua khiến tôi
bâng khuâng mỗi khi nhắc lại, có
chút hoài niệm, có chút nhớ nhung
nhưng không còn sự luyến tiếc. Tôi
sẽ không hề ngần ngại vừa “khoe”
với mọi người tôi đã trải qua một kỳ
quân sự trực tuyến, vừa vui vẻ tận
hưởng dư âm ngọt ngào còn đọng lại
trong tâm trí.
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UELer kể chuyện thích nghi với
cuộc sống trong dịch
“NGƯỜI TRẺ VÀ CÂU
CHUYỆN VỀ SỰ LẠC QUAN”
Huệ Mẫn - Lớp Marketing K20
Ngọc Trâm - Lớp Thương mại điện tử K20

1
2
3

Dịch bệnh diễn biến phức tạp dẫn đến mọi hoạt động bị xáo trộn và đình trệ khi TP. Hồ Chí Minh thực hiện
giãn cách trong thời gian dài đã gây nên tác động không hề nhỏ với người dân. Đối với thế hệ trẻ rất năng động
và sáng tạo ngày nay, cuộc sống chậm lại đã gây nên không ít khó khăn trong học tập cũng như công việc. Họ
hiểu được rằng thay đổi là điều tất yếu.
Hãy cùng lắng nghe câu chuyện của các UELer để hiểu thêm về cách họ thích nghi và giữ tinh thần lạc quan
trong mùa giãn cách nhé!

Châu Phước Đức - Tân sinh viên lớp Hệ thống
thông tin quản lý K21
Lúc em đi đóng tiền học, không may lại vào đúng ngân hàng có nhân viên bị F0,
nên vô tình trở thành F2. Việc này ảnh hưởng rất nhiều trong việc đi lại làm hồ sơ nhập
học của em. Do đã tiếp xúc với việc học trực tuyến từ năm lớp 11 nên em nghĩ mình
sẽ sớm thích ứng với hình thức học này tại giảng đường đại học. Trong buổi sinh hoạt
công dân đầu khóa, em có cơ hội được nghe TS Trần Thanh Long giới thiệu về Trường
một cách duyên dáng và hóm hỉnh nên cảm thấy vô cùng ấn tượng về thầy. Tuy gặp
nhiều khó khăn nhưng em vẫn rất hạnh phúc khi bây giờ đã là sinh viên trường đại học
mình yêu thích.

Trịnh Thùy Giang - sinh viên lớp Marketing K20

Trải nghiệm thi cuối kỳ bằng hình thức trực tuyến thật sự đáng nhớ! Có một lần
nhà em bị mất điện, không có mạng để nộp bài, may sao gọi cho cô giám thị và được cô
hỗ trợ nhiệt tình để có thể nộp bài kịp thời gian. Em cảm ơn rất nhiều! Các bạn ơi, dù
dịch bệnh có diễn biến phức tạp và làm mọi thứ tạm dừng thì mình vẫn sẽ giữ tinh thần
lạc quan và chống lại đại dịch vì Việt Nam luôn chiến thắng!

Hồ Nhất Sinh - sinh viên lớp Kinh tế và Quản lý
công Chất lượng cao K18
Khi dịch bệnh quay trở lại và cũng giống như mọi lần khác, cuộc sống online
lại trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Có thể nói ảnh hưởng lớn nhất trong công việc
của mình đó là nghề dạy học tại trung tâm, từ hình thức offline trên lớp, được gặp gỡ
những em học sinh chăm ngoan, trao đổi những kiến thức bổ ích cho nhau, chuyển
sang hình thức dạy học online, đòi hỏi mình phải chủ động xây dựng và tìm hiểu nhiều
phương pháp dạy học tốt hơn để truyền năng lượng tích cực tới các em học sinh. Cách
tạo cho bản thân một niềm tin lạc quan giúp mình cảm thấy nhẹ nhõm và làm cho mình
có nhiều năng lượng tích cực để làm những công việc của bản thân mỗi ngày. Hãy chủ
động làm những thứ mình thích, chia sẻ nhiều hơn và giữ cho mình một niềm tin, một
tinh thần lạc quan trong cuộc sống, đó là liều thuốc quý giá để tạo ra nhiều giá trị trong
tương lai.
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Nguyễn Ngọc Nhi - sinh viên lớp Kinh doanh quốc tế
chất lượng cao K19
Thật sự lúc có kết quả xét nghiệm dương tính, bản thân mình cũng rất sốc và hơi sợ nữa.
Mình sẽ gọi đây là một “Kỳ nghỉ hè đáng nhớ”. Ở khu cách ly, mình phải đeo khẩu trang 24/24,
kể cả lúc ngủ nên nhiều lúc rất đau tai và khá là khó thở. Ở phòng của mình các anh chị F0 khác
lại rất thân thiện và hay giúp đỡ mình, mọi người cho mình cảm giác giống như là những anh chị
em trong một nhà vậy! Bên cạnh đó, mình đã thay đổi và có một lối sống lành mạnh hơn khi dậy
sớm tập thể dục cùng mọi người và ngủ trước 10 giờ. Trải qua gần 2 tuần ở nơi này, nhịp sống
của mình cũng dần thay đổi, biết quan tâm, lắng nghe sức khỏe của bản thân hơn, chăm đọc tin
tức và các bài báo về căn bệnh này để lấy được kinh nghiệm cho riêng mình.

Phạm Thiện Nhật Ly - sinh viên lớp Kinh doanh số và Trí
tuệ nhân tạo CLC K20
Làm tình nguyện viên chống dịch thật sự khác với làm tình nguyện viên ở các chiến dịch
bình thường khác. Việc thường xuyên tiếp xúc với các người bệnh, hiểu được nhiều hoàn cảnh
làm cho mình có thêm động lực để làm việc hơn. Mình có các bạn tình nguyện viên cùng đi với
mình, có Ban Chấp hành Đoàn hỗ trợ, còn có các cô chú, các anh lực lượng cùng đi chung với tụi
mình mỗi ngày. Mọi người luôn tạo ra không khí vui vẻ, đoàn kết và luôn động viên nhau mỗi khi
có 1 thành viên xuống tinh thần. Luôn coi nhau là gia đình là động lực lớn nhất thôi thúc mình
mỗi ngày.

Đặng Uyên Hoàng Dương - sinh viên lớp Quản trị kinh
doanh chất lượng cao K18
Mình bắt đầu làm việc ở vị trí merchandiser từ tháng Sáu đến nay. Mình cũng chưa được
lên công ty lần nào, ngoài lần lên ký hợp đồng và nhận máy tính công ty, do đó nên mình gặp
nhiều khó khăn trong việc thích nghi với công việc mới. Môi trường mới làm mình cảm thấy khó
bắt nhịp được với đồng nghiệp ở giai đoạn đầu. Đặc biệt là khi có các công việc mới nhưng vì làm
online nên mình chẳng biết hỏi ai và việc chỉ trao đổi các các phương tiện trung gian cũng gây
cản trở mình để hòa nhập với mọi người. Nhưng mình nghĩ bản thân cần giữ bình tĩnh và không
hoảng loạn, khi gặp khó khăn có thể nhờ sự hỗ trợ của các anh chị đi trước. Chỉ cần cố gắng,
mình sẽ có thể thích nghi với môi trường mới mà không ngại giãn cách!

Trần Hoàng Khương Duy - sinh viên lớp Kinh doanh quốc
tế Chất lượng cao bằng tiếng Anh K17
Trong thời gian dịch bệnh diễn ra, mình đã thực hiện bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp online,

đó là một thử thách với mình cũng như các bạn sinh viên khác. Tuy nhiên, việc chuyển hình thức thi
từ trực tiếp sang trực tuyến cũng ảnh hưởng rất nhiều. Bên cạnh đó, việc đi lại khó khăn do dịch bệnh
nên mình không thể về phòng trọ để chuẩn bị trang phục cho buổi thi mà phải đi mượn bạn bè để có
một hình thức chỉn chu nhất. Đối với mình, đây là những trải nghiệm thú vị trong cuộc đời sinh viên
dưới mái nhà UEL.
Bên cạnh công việc, mình đang tập trung phát triển kênh Tiktok của bản thân chia sẻ về những
kỹ năng sống, phương pháp học tập, kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing,... Công việc này
rất ý nghĩa khi giúp mình giải tỏa căng thẳng cũng như có thể chia sẻ những kinh nghiệm thực tế mà
thông qua trải nghiệm của bản thân để giúp đỡ những người thật sự cần lời chia sẻ và sự động viên. Và
quan trọng hơn hết, mình muốn lan tỏa hình ảnh và thương hiệu của sinh viên UEL đến nhiều người
hơn. Mình mong rằng, dù dịch bệnh diễn ra khá dài nhưng mỗi chúng ta đều sẽ tìm được công việc
thích hợp, để sống chậm lại và trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn!

Lê Hữu Tuấn Anh - sinh viên lớp Kiểm toán chất lượng cao K18

Mọi thứ xung quanh dần trở nên quen thuộc khi có thể nói đây là lần thứ ba trong quãng
đời sinh viên của mình phải làm việc và học tập online bởi vì dịch COVID-19. Thích ứng với học
trực tuyến là cơ hội giúp mình có nhiều thời gian rảnh và chủ động hơn trong việc tìm hiểu nhiều
lĩnh vực mình quan tâm. Mình yêu thích việc tự nâng cao kiến thức về những lĩnh vực mình quan
tâm thông qua các tài liệu, sách cũng như các bài báo khoa học mà mình tìm được, điều này vừa
giúp tăng khả năng tự học, nghiên cứu và tư duy phản biện. Bên cạnh đó, thời gian làm việc tại
nhà vì dịch bệnh cũng là lúc mà mình có thể hết mình cho niềm đam mê nghiên cứu khoa học,
trong thời gian vừa rồi mình đã có nhiều hơn các cơ hội làm việc trực tiếp các thầy cô và hoàn
thành thêm nhiều nghiên cứu về các chủ đề khác nhau. Đối với mình, cho dù dịch bệnh hay các
điều kiện ngoại cảnh có khó khăn tới đâu, thì nó cũng không làm thay đổi được kế hoạch học tập
và làm việc của chính mình.
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ghĩa tình
hững ngày đại dịch
Trúc Thủy - CCA

Thời gian vừa qua, bên cạnh việc cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh, Trường Đại học Kinh tế
- Luật, ĐHQG-HCM vẫn cố gắng thực hiện các hoạt động hỗ trợ hướng về những hoàn cảnh bị ảnh hưởng bởi
COVID-19 với tấm lòng sẻ chia, ấm áp tình yêu thương.

Sẻ chia yêu thương...

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng nhà trường và ThS Ngô Lê Mạnh Hiếu
- Bí thư Đoàn Thanh niên cùng các đoàn viên Chi đoàn khối Quản lý ủng hộ kinh
phí mua Vaccine COVID-19

Từ ngày 10/5/2021, trước
diễn biến phức tạp của đại dịch
COVID-19, Trường Đại học Kinh
tế - Luật (UEL) đã tạm ngưng
các hoạt động dạy – học trực
tiếp tại Trường. Thay vào đó, nhà
trường thực hiện giảng dạy bằng
hình thức trực tuyến thông qua
hệ thống UEL E-Learning và xây
dựng trang khai báo y tế dành
riêng cho người học, viên chức,
người lao động của UEL (trang:
https://tokhaiyte.uel.edu.vn). Khi
nhận được thông tin về các địa
điểm liên quan đến các ca nhiễm
mới, nhà trường chủ động tiến
hành rà soát dữ liệu từ khai báo
thông tin nơi cư trú của sinh viên
để kịp thời liên hệ, động viên tinh
thần của sinh viên và gia đình.
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Đầu tháng 6/2021 với
mong muốn nắm bắt thông tin
và có phương án hỗ trợ sinh
viên trong giai đoạn dịch bệnh
COVID-19, UEL đã triển khai
khảo sát nhu cầu sinh viên cần
được hỗ trợ và tình hình sinh viên
đang thuộc đối tượng cách ly tập
trung, cách ly tại nhà và trong khu
vực giãn cách xã hội. Thông qua
khảo sát này, UEL đã tìm hiểu và
quyết định hỗ trợ đợt 01 cho 11
sinh viên thuộc đối tượng cách ly
tập trung cùng 73 sinh viên cách
ly tại nhà có quyết định của địa
phương, trong khu vực giãn cách
xã hội tại TP. HCM và tỉnh Bình
Dương. Tổng kinh phí của đợt hỗ
trợ này là 42.000.000 đồng.

Bản tin Kinh tế - Luật I Số 28

Tiếp đó, vào cuối tháng
6/2021, khi nắm bắt được thông
tin 02 ký túc xá của ĐHQG-HCM
(KTX) đã được trưng dụng làm
khu cách ly tập trung và tiếp đến
là làm bệnh viện dã chiến thu
dung điều trị COVID-19 số 01 và
số 02 theo chủ trương của UBND
TP.HCM, UEL nhanh chóng tiếp
tục thực hiện kế hoạch hỗ trợ đợt
02 cho các sinh viên bị ảnh hưởng
bởi dịch bệnh. Đây là 23 sinh viên
đang ở lại tại tòa F01 của KTX,
trong đó có 18 sinh viên Lào và 05
sinh viên Việt Nam do điều kiện
thực tập và địa phương là vùng
có dịch hoặc không có phương
tiện để về quê nên phải tiếp tục ở
lại thành phố. Với đợt hỗ trợ này,
sinh viên Lào nhận được khoản
hỗ trợ 1.000.000 đồng/sinh viên
và sinh viên Việt Nam được hỗ trợ
500.000 đồng/sinh viên.

SẺ CHIA

Cùng nhau chiến thắng
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Đại dịch cũng đã khiến không ít gia đình, các sinh viên và VC-NLĐ của Trường rơi vào hoàn cảnh khó
khăn, rất cần nhận được sự hỗ trợ để vượt qua những thử thách trong thời gian này. Hơn lúc nào hết, tinh
thần tương thân tương ái, truyền thống đoàn kết, yêu thương của các thế hệ VC– NLĐ, sinh viên nhà trường
cần được phát huy, đảm bảo cho VC-NLĐ và sinh viên Trường được an tâm công tác, học tập trong mùa đại
dịch, đặc biệt là sinh viên, VC-NLĐ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không nhận được hỗ trợ sinh hoạt phí từ
gia đình, không thể đi làm thêm để trang trải học tập và sinh hoạt do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.
Ngày 19/7, trong tình hình
dịch bệnh COVID-19 đang ảnh
hưởng sâu sắc đến mọi mặt của
đời sống xã hội và gây khó khăn
đối với cuộc sống UEL thông qua
các tổ chức đoàn thể đã phát
động quyên góp ủng hộ từ các tổ
chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong
và ngoài Trường để kịp thời hỗ trợ
những trường hợp là người học,
viên chức, người lao động đang
gặp khó khăn bởi đại dịch.

Sinh viên UEL tham gia phân phối, hỗ trợ
vận chuyển nhu yếu phẩm

Với tấm lòng nhân ái, san sẻ
vì cộng đồng, sau 15 ngày phát
động nhà trường đã tiếp nhận
được sự đồng hành, ủng hộ của
nhiều tập thể, cá nhân và nhà tài
trợ. Nhà trường đã tổ chức khảo
sát, rà soát và thực hiện hỗ trợ
tiền mặt, vật phẩm tài trợ trong
04 đợt đến với 402 người học,
45 viên chức, người lao động của
Trường đang gặp khó khăn bị ảnh
hưởng của dịch COVID-19. Đồng
thời, nhà trường vẫn đang tiếp
tục triển khai nắm bắt thông tin
để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng
từ nguồn vận động trong các đợt
tiếp theo.

Như một gia đình lớn, Đảng
ủy và Ban Giám hiệu nhà trường
luôn quan tâm, theo dõi sát sao
tình hình của viên chức, người
lao động, người học như những
người thân để cùng san sẻ những
khó khăn, hướng về một niềm
tin chiến thắng đại dịch. Chặng
đường chống dịch thời gian qua
cho thấy càng trong khó khăn,
tinh thần tương thân, tương ái
càng được khơi dậy, tiếp thêm
niềm tin để những hoàn cảnh khó
khăn không bị bỏ lại. Tất cả đều
chung một ý chí và quyết tâm đẩy
lùi dịch bệnh COVID-19 để cuộc
sống được trở lại bình thường.

Tháng 3/2021, nhằm góp phần cùng cả nước ngăn chặn đại
dịch và chung tay đẩy lùi dịch bênh, Trường Đại học Kinh tế - Luật
tổ chức chương trình vận động ủng hộ kinh phí mua Vaccine, ngừa
COVID-19, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Chương trình quyên góp
ủng hộ được phát động với mong muốn sẽ góp phần cùng cả nước
thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ là vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa
phát triển kinh tế xã hội đất nước. Đồng thời khơi dậy mạnh mẽ tinh
thần cộng đồng, góp phần lan tỏa niềm tin và sự chung tay chiến
thắng đại dịch của viên chức, người lao động và sinh viên Trường Đại
học Kinh tế - Luật.

Tối 26-3, trong chương trình kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, UEL tổ chức trao tặng số
tiền 50 triệu đồng quyên góp từ các cán bộ, giảng viên, sinh viên
UEL hỗ trợ và kết nối với các nhà hảo tâm toàn trường đến chương trình ‘Cùng Tuổi Trẻ góp vắc xin COVID-19’
trao quà cho các sinh viên UEL tại KTX
khu B ĐHQG-HCM
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Chùm thơ thanh xuân
và tuổi trẻ

Phạm Thanh Hùng
Phòng Công tác sinh viên

Thanh xuân chẳng phải mưa rào
Thì cũng là những bụi đường dặm xa
Thanh xuân chẳng phải đâu ra,
Là đây, tôi cùng bạn với miền nơi xa...
Đi thôi bạn, đừng ngại ngần chi
Đi thôi bạn, vì thanh xuân có chờ
Vì ngày mai biết ta còn gặp gỡ
Vì tuổi trẻ có bao giờ trở lại...

Đi đi bạn, xa những mái nhà
Những phồn hoa, khói bụi đô thị
Những ấm êm giữ ta ngồi lại
Tìm bình yên nơi chẳng chút thân quen...
Chân ta qua những con đường không tên
Hồn ta mơ những bến bờ hoang vắng
Lòng ta say và tay ta ôm
Cả đất trời, cả thanh xuân và tuổi trẻ...
Thanh xuân là những chuyến đi dài
Để tôi có bạn, để ta có nhau
Để lấp đầy những chông chênh tuổi trẻ
Để giữ lại những ký ức vẹn nguyên
Để sau này ta lại ngồi bên nhau
Kể nhau nghe về thanh xuân rực rỡ...
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Vì tuổi trẻ này,
Tôi đã gửi ước mơ qua màu áo xanh
Những ngày hè rời giảng đường đại học
Xếp bút nghiêng, lên đường đến những miền xa
Mang màu xanh, sức trẻ giúp quê hương...
Vì tuổi trẻ này,
Tôi đã trót yêu màu xanh tình nguyện
Màu áo xanh nghĩa tình khát vọng
Tôi và bạn cùng những người chiến sĩ
Góp cho cuộc đời - sức trẻ tuổi thanh xuân...
Mùa hè Xanh đó,
Vác ba lô về nơi xóm nhỏ
Nón tai bèo nghiêng mình dưới nắng chói
Chân bước qua mọi nẻo đường quê hương
Nghe tim mình rạo rực niềm yêu thương...
Mùa hè Xanh đó,
Bao chiến sĩ đã đến mọi miền Tổ quốc
Góp sắc xanh cho đời thêm tươi
Ôi thanh khiết màu áo xanh tình nguyện
Màu áo tôi yêu - tình yêu tuổi trẻ...

SẺ CHIA
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Mỹ Hạnh - Lớp Marketing K20

Báo thức kêu ầm ĩ
Bình minh kịp ửng hồng
Dậy đánh răng rửa mặt
Vội vào học nhanh thôi

“Tiểu đội hai nghe lệnh
Đứng nghiêm để chào cờ”
Giật mình bừng tỉnh giấc
Kỳ quân sự trong mơ!!!

Cô giáo đang điểm danh
Bật cam và on mic
Cô hỏi tên, xem mặt
Tắt cam ngủ gật gù

Đã bốn tháng trôi qua
Kể từ ngày đến lớp
Nhớ trường và nhớ bạn
Nhớ cả những con đường.

Bỗng hiện về trong mơ
Cảnh trường tôi nhộn nhịp
Thầy cô bao tâm huyết
Bác bảo vệ hiền lành

Sài Gòn ơi, mau khỏe!
Để mình được đến trường
Học tập cùng các bạn
Hăng hái phát biểu bài.

Rồi ghé khu quân sự
Tập bắn súng, ném bom
Thi nhau trườn với chạy
Nắng mưa chẳng quản gì!

Hẹn ngày gặp lại sớm!
Sức khỏe gắng giữ gìn
UEL chờ nhé!
Mình sẽ sớm trở về!
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Trần Minh Triết
Lớp Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính K19

Lễ khai giảng năm học mới là dấu mốc báo hiệu cho chúng tôi rằng đã kết thúc một mùa tuyển
sinh cũ và sẵn sàng bắt đầu chuẩn bị cho giai đoạn tư vấn tuyển sinh mới..
Có rất nhiều người nghĩ rằng hoạt động tư vấn tuyển sinh chỉ diễn ra vào khoảng từ tháng 4
đến gần cuối tháng 8. Nhưng thực sự không phải vậy, hoạt động này diễn ra gần như xuyên suốt cả
năm và khoảng nghỉ giữa hai mùa tuyển sinh không nhiều. Khoảng thời gian trên chính là khoảng thời
gian cao điểm của hoạt động này. Về hình thức thì tư vấn tuyển sinh có 2 hình thức là: trực tiếp và
trực tuyến. Tư vấn tuyển sinh trực tiếp là hình thức giao tiếp trực tiếp với thí sinh và quý phụ huynh
tại các địa điểm tư vấn xác định. Các buổi tư vấn này thường là những buổi tư vấn do các đơn vị báo
chí, truyền thông phối hợp cùng các trường THPT tổ chức ngay tại Trường hoặc là các Ngày hội tư
vấn tuyển sinh – hướng nghiệp lớn. Tư vấn tuyển sinh gián tiếp là hình thức giao tiếp với thí sinh và
phụ huynh thông qua các phương tiện như: điện thoại, email, Fanpage,... Từ tháng 9 đến nửa đầu
tháng 12 là thời gian để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh. Trong khoảng thời gian này, chủ yếu là các
hoạt động giới thiệu thương hiệu của UEL đến với các bạn học sinh lớp 12. Ở khoảng thời gian này
cũng là lúc chúng tôi cập nhật thông tin, tìm kiếm và xây dựng đội ngũ Đại sứ sinh viên nhằm tạo ra
một “Đội quân xanh lè” sẵn sàng mang hình ảnh UEL đến khắp muôn nơi. Đây gọi là giai đoạn tư vấn
hướng nghiệp giúp thí sinh khám phá bản thân để chọn được những ngành nghề phù hợp.
Nửa cuối tháng 12 đến đầu tháng 04 là khoảng thời gian đẩy mạnh tham gia các buổi tư vấn
tuyển sinh – hướng nghiệp trực tiếp. Đây là khoảng thời gian mà cá nhân tôi với tư cách là Đại sứ sinh
viên của UEL yêu thích nhất. Chúng tôi thích cảm giác được vòng quanh Sài Gòn vào mỗi buổi sáng
sớm. Thích cả cảm giác mỗi tuần gặp gỡ trực tiếp để trao đổi, tư vấn với các bạn học sinh. Ngoài ra
trong khoảng thời gian này có hai Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp rất lớn do Báo Tuổi Trẻ
tổ chức tại Trường Đại học Bách Khoa và Trường Đại học Cần Thơ. Ở những ngày hội, các bạn thành
viên của “team xanh lè” phải tất bật chuẩn bị từ sáng sớm đến tối khuya để set-up một gian hàng thật
là “xịn sò” chào đón phụ huynh, thí sinh ghé thăm.
Nửa cuối tháng 4 đến giữa tháng 8 là khoảng thời gian cao điểm của giai đoạn tư vấn xét
tuyển. Nhưng năm nay khoảng thời gian này kéo dài đến tháng 09 vì tình hình dịch bệnh diễn ra phức
tạp trên địa bàn TP.HCM nói riêng và các tỉnh thành khác trên cả nước,...Ở thời gian này, các tuyến
bài truyền thông về Trường, thông tin tuyển sinh và các phương thức xét tuyển được lan tỏa trên các
phương tiện đại chúng như website hay fanpage của Trường, trong các buổi livestream và nhóm tư
vấn tuyển sinh. Có thể nói năm nay thật sự là rất khó khăn đối với những người làm công tác tư vấn
tuyển sinh như chúng tôi khi thông tin thay đổi liên tục nhằm thích ứng với hoàn cảnh dịch bệnh hiện
tại. Làm việc online hoàn toàn nên việc phối hợp, kết nối giữa mọi người nhằm truyền thông những
thông tin hữu ích đến với các bạn cũng rất khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự nhiệt huyết, không ngại khó
khăn của các bạn Đại sứ sinh viên thì những thông tin quan trọng của UEL cũng được các bạn truyền
tải đến với phụ huynh và thí sinh.
Người ta nói “Gian nan thì bắt đầu nản” nhưng ở “team xanh lè” chúng tôi càng gian nan
chúng tôi càng tỏa sáng. Hành trình tuyển sinh năm nay thì có cực, có áp lực đấy nhưng mà đối với
chúng tôi “Áp lực sẽ tạo nên kim cương”. Tham gia hoạt động tư vấn tuyển sinh có cực không? Cực
chứ. Cực nhưng sao vẫn làm? Cực nhưng mà vui. Ở đây tôi tìm được những bạn cùng đam mê, nhiệt
huyết ở đây tôi có những kỉ niệm mà chắc sau này sẽ không thể tìm thấy được như vậy. Ở đây, tôi
được học hỏi rất nhiều những kiến thức, kỹ năng từ mọi người để làm hành trang cho tương lai sau
này của mình. Chẳng biết từ lúc nào tôi đã yêu “team xanh lè” mất rồi. Nếu tôi biết có một ngày tôi
yêu công việc này nhiều như thế, tôi nhất định sẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên.
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San sẻ trong đại dịch

CCA tổng hợp

Trải qua một khoảng thời gian dài chiến đấu với dịch bệnh COVID-19, chắc hẳn ai cũng hy vọng vào một tương lai
dịch bệnh COVID-19 sẽ được kiểm soát. Chúng ta không thể không gửi lời biết ơn sâu sắc đến lực lượng tuyến đầu chống
dịch, họ chính là những “anh hùng” trong thời bình, đang ngày đêm chiến đấu với bệnh dịch, là nơi hậu phương vững chắc
cho viên chức, người lao động và sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật tạm gác lại những công việc hàng ngày, đồng lòng
chung tay, san sẻ cùng chiến đấu trong những ngày không thể nào quên ấy.
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UEL

MÙA DỊCH
Nguyễn Minh Tuấn - Phòng Công nghệ thông tin
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UEL tiếp Trưởng đại diện Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung
Ngày 15/3/2021, đại diện UEL đã gặp gỡ và làm việc cùng ông Philip
Degenhardt - Trưởng đại diện Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung. Buổi làm việc bàn
về việc triển khai dự án “Giới thiệu và triển khai luật nữ quyền” do Quỹ Rosa
Luxemburg Stiftung phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện trong thời gian tới.
Ngoài ra, UEL cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy khả năng xây dựng chương
trình đào tạo Luật nữ quyền bậc đại học và sau đại học dành cho sinh viên
các chuyên ngành Luật trong thời gian tới. Buổi gặp gỡ không chỉ tạo điều
kiện thuận lợi để tìm hiểu về khả năng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa UEL với
mạng lưới các chuyên gia và các văn phòng đại diện của Quỹ Rosa Luxemburg
Stiftung tại các nước trên thế giới mà còn mang lại cơ hội để thúc đẩy cơ hội
triển khai các dự án về mảng luật, kinh tế và kinh doanh trong thời gian tới.

Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) online giữa UEL và Đại học
Panpacific (Philippines)
Ngày 16/3/2021, Trường Đại học Kinh tế - Luật và Đại học
Panpacific (Philippines) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, hỗ trợ lẫn
nhau trong công tác đào tạo. Vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Lễ
ký kết được tổ chức trực tuyến với sự tham gia của đại diện hai Trường.
Theo thỏa thuận đã ký kết, trong thời gian tới, hai bên sẽ xúc tiến các
hoạt động trao đổi sinh viên, trao đổi cán bộ, giảng viên và hợp tác trong
nghiên cứu khoa học, phối hợp tổ chức tọa đàm, hội thảo, hội nghị,…

Buổi họp mặt các giảng viên mới về công tác tại UEL
Sáng ngày 17/3/2021, UEL tổ chức Họp mặt các giảng viên mới về công
tác tại Trường. Buổi họp mặt được tổ chức nhằm triển khai kế hoạch chiến lược
phát triển UEL giai đoạn 2020–2026, thể hiện vai trò quan trọng của nguồn
nhân lực chất lượng cao trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học trong
bối cảnh Trường thực hiện tự chủ đại học từ năm 2021, định hướng UEL trở
thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín trong khu vực về lĩnh vực kinh
tế, luật và kinh doanh. Buổi họp mặt không những là dịp để gặp gỡ các thầy, cô
là nhân sự mới tuyển dụng tại Trường mà còn là không gian tạo điều kiện để các
giảng viên mới trao đổi, thảo luận các kế hoạch chiến lược, chính sách của nhà
trường đối với giảng viên.

Hội thảo khoa học “Tăng cường vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam góp phần thúc đẩy thực hiện tài chính toàn diện
Sáng ngày 31/3/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội LHPN Việt
Nam) cùng Trường Đại học Kinh tế - Luật, thành viên ĐHQG TP.HCM đã phối
hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Tăng cường vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam góp phần thúc đẩy thực hiện tài chính toàn diện”. Qua những tham
luận về tài chính toàn diện được các đại biểu trình bày tại Hội thảo đã mang
đến những góc nhìn rõ ràng, sâu sắc hơn về vấn đề tài chính toàn diện trong
bối cảnh hiện nay.Bên cạnh đó, nhằm động viên các em nữ sinh viên trong
thời gian học tập tại trường đại học và thể hiện sự quan tâm đến nữ sinh viên,
những chủ nhân tương lai trong việc tiếp cận và phát huy tài chính toàn diện,
Ngân hàng HDBank đã trao tặng 25 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng cho
sinh viên UEL.
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Buổi trao đổi hợp tác giữa UEL và Tập đoàn VNPT
Sáng ngày 31/3/2021, tại UEL đã diễn ra Buổi trao đổi hợp tác
giữa nhà trường và Tập đoàn VNPT. Hai bên gặp mặt nhằm triển khai
ứng dụng các hệ thống thông tin quản lý vào chiến lược phát triển
UEL giai đoạn 2020–2026; thể hiện vai trò quan trọng của công nghệ
số trong việc quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao hướng đến tự
chủ đại học từ năm 2021. UEL và Tập đoàn VNPT đã thống nhất ký
kết thỏa thuận hợp tác cũng như trao đổi triển khai các hoạt động tiếp
theo trong thời gian tới. Buổi làm việc đã kết thúc tốt đẹp và đạt hiệu
quả cao.

Lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ - Đợt 1 năm 2021
Sáng ngày 10/4/2021, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật đã diễn ra Lễ
tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ đợt 1 năm 2021. Dịp này, nhà trường
trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ cho 05 nghiên cứu sinh và 102 học viên cao học của
Trường. Tính đến thời điểm hiện tại, Trường đã có 2.100 thạc sĩ, 63 tiến sĩ tốt
nghiệp, hiện đang công tác tại nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và
ngoài nước, với những vị trí chủ chốt trong cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp
và được xã hội đánh giá cao. Hiện Trường Đại học Kinh tế - Luật có 09 chương
trình đào tạo thạc sĩ và 06 chương trình đào tạo tiến sĩ, đáp ứng yêu cầu về
nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Hội thảo về Liên kết ngành công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Ngày 14/4/2021, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông và UEL,
VNUHCM-IBT phối hợp tổ chức Hội thảo Cơ sở Khoa học của Liên kết
ngành công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong hội nhập
quốc tế. Hội thảo được tổ chức nhằm tạo một không gian học thuật
để các học giả, chuyên gia công bố các công trình nghiên cứu, trình
bày và thảo luận về các vấn đề liên quan nhằm góp phần xây dựng cơ
sở khoa học vững chắc, làm tiền đề cho việc tổ chức liên kết ngành
công nghiệp trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có ý nghĩa định
hướng cho sự phát triển trong tương lai của các địa phương.

Hơn 1.000 Sinh viên tham gia Lễ hội tết cổ truyền
Việt nam - Lào - Campuchia 2021
Sáng ngày 17/4, Trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức Lễ hội tết cổ
truyền Việt Nam - Lào - Campuchia với sự tham gia của hơn 1.000 sinh viên
Việt Nam và quốc tế nhân dịp Tết truyền thống của dân tộc Lào (Bunpimay) và
dân tộc Campuchia (Chol Chnam Thmay). Ngày hội góp phần tạo môi trường
rèn luyện kỹ năng hội nhập và cơ hội cho các bạn sinh viên Lào - Campuchia
đón Tết truyền thống (Bunpimay, Chol Chnam Thmay của nước bạn) ngay tại
Việt Nam, thể hiện sự quan tâm của phòng ban, đoàn thể trong Trường đối
với các sinh viên nước ngoài đang theo học tại UEL, cũng như giao lưu, tìm
hiểu nền văn hóa các nước bạn đồng thời đưa hình ảnh đất nước – con người
Việt Nam đến với sinh viên nước bạn.
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Lễ ký kết gia hạn Biên bản ghi nhớ hợp tác
giữa UEL và tổ chức ICAEW
Ngày 20/4/2021, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, đã diễn ra lễ ký
kết gia hạn Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Trường Đại học Kinh tế Luật và Viện Kế toán Công chứng Vương quốc Anh và xứ Wales - ICAEW.
Đây là bản MOU gia hạn sự hợp tác của hai bên sau lần ký kết đầu tiên vào
năm 2017. Sự kiện gia hạn MOU lần này khẳng định cam kết hợp tác bền
chặt giữa ICAEW và UEL, cùng thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng
đào tạo sinh viên và năng lực giảng viên nhà trường theo chuẩn quốc tế,
từ đó góp phần tăng sức cạnh tranh của nguồn nhân lực Tài chính - Kế
toán Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Hiện nay, chương trình kế
toán chất lượng cao bằng tiếng Anh tích hợp chứng chỉ CFAB của ICAEW

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên,
Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội thăm và làm việc tại UEL
Ngày 14/5/2021, PGS.TS Phan Thanh Bình - Nguyên Ủy viên
BCH TW Đảng, Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh
niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội đã đến làm việc và tham quan
các trung tâm phục vụ nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế - Luật.
Tại buổi làm việc PGS.TS Phan Thanh Bình hy vọng tập thể nhà
trường tiếp tục sẽ thực hiện các nghiên cứu khoa học đánh giá giáo dục,
đẩy mạnh hoạt động quốc tế cùng với mở rộng thêm đội ngũ chuyên gia
quốc tế, phát triển trung tâm dữ liệu, bộ dữ liệu về giáo dục Việt Nam.

UEL và Quỹ Rosa-Luxemburg-Stiftung Đông Nam Á
phối hợp tổ chức toạ đàm “Lý thuyết pháp luật nữ quyền”
Được tổ chức vào ngày 04/6/2021 bằng hình thức trực tuyến,
tọa đàm “Lý thuyết pháp luật nữ quyền” đã thu hút được sự quan tâm
và tham gia của nhiều học giả trong lĩnh vực luật học và giới. Buổi toạ
đàm “Lý thuyết pháp luật nữ quyền” là diễn đàn để các học giả và những
người tham gia quan tâm, trao đổi về cơ hội, thách thức trong việc hiểu
và sử dụng lý thuyết này trong nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu
dưới lăng kính nữ quyền. Tại đây, các học giả giàu kinh nghiệm, uy tín
và chuyên môn cao cùng chia sẻ, thảo luận với các học giả trẻ với mục
tiêu thúc đẩy hơn nữa các công bố khoa học có chất lượng cao và mang
ý nghĩa thực tiễn.

Hội nghị giao ban Khoa học công nghệ năm học 2020-2021
và kế hoạch 2021-2025 trong bối cảnh tự chủ
Ngày 28/7/2021, UEL đã tổ chức Hội nghị giao ban Khoa học công nghệ
năm học 2020-2021 và kế hoạch 2021-2025 trong bối cảnh tự chủ nhằm nắm
bắt, tổng hợp kịp thời các thông tin và đánh giá hoạt động khoa học công nghệ
để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học (NCKH) của nhà trường bên cạnh
đó, tại Hội nghị, các Khoa và Bộ môn cùng các đơn vị trong Trường đã trao
đổi, đóng góp những ý kiến xoay quanh: Việc hình thành các nhóm nghiên cứu
trọng tâm cấp Trường và các chính sách với nhóm nghiên cứu trọng tâm; Đẩy
mạnh công bố nghiên cứu khoa học quốc tế; đóng góp cho hoạt động phản
biện xã hội; Góp ý sửa đổi, bổ sung các chính sách khuyến khích công bố khoa
học; Thảo luận về giải pháp tăng số lượng công bố quốc tế; Những hoạt động
hỗ trợ và phát triển hoạt động NCKH của người học,...
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Lễ khai giảng Văn bằng 2, Vừa làm vừa học - Đợt 1 năm 2021
Sáng ngày 15/8, UEL đã tổ chức Lễ khai giảng Văn bằng 2, Vừa làm vừa
học - Đợt 1 năm 2021 với sự tham gia của hơn 300 tân sinh viên đã trúng
tuyển các chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công, Luật Kinh doanh, Luật dân
sự. Phát biểu chào mừng tại Lễ khai giảng, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu
trưởng nhà trường cho biết đây là lần đầu tiên tổ chức lễ khai giảng đặc biệt
trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thầy gửi lời chúc
mừng tân sinh viên đã trúng tuyển lớp Văn bằng 2 chính quy, Vừa làm vừa
học Đợt 1 để bắt đầu một hành trình mới theo đuổi việc học tập, tiếp tục
trang bị và nâng cao kiến thức mới để đáp ứng nhu cầu công việc, cuộc sống.

Kỳ họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo
lần thứ 5, nhiệm kỳ III (2017-2022)
Sáng ngày 25/8/2021, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học
Kinh tế - Luật đã diễn ra kỳ họp lần thứ 5, nhiệm kỳ III (2017-2022). Kỳ họp lần
thứ 5 diễn ra theo hình thức trực tuyến trong bối cảnh thực hiện giãn cách xã
hội vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 với các nội dung sau: Báo
cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Kỳ họp Hội đồng lần thứ 4 và hoạt động của
nhà trường giữa hai kỳ họp; Báo cáo định hướng hoạt động của UEL năm học
2021-2022; Báo cáo xin ý kiến Hội đồng về việc điều chỉnh chương trình đào
tạo và mở ngành mới. Những ý kiến đóng góp sẽ được Hội đồng khoa học và
Đào tạo tiếp thu, tạo cơ sở để lãnh đạo nhà trường điều chỉnh và phát triển
hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học trong giai đoạn tiếp theo và triển
khai thực hiện trong thời gian tới.

Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021
và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022
Ngày 27/8/2021, UEL đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 20202021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 - 2022. Nhằm ghi
nhận kịp thời những nỗ lực phấn đấu của các tập thể, cá nhân trong năm học
vừa qua, Hội nghị đã vinh danh 10 cá nhân là giảng viên các Khoa, Viện và 05
cá nhân là chuyên viên các phòng ban có giờ nghiên cứu khoa học cao năm
học 2020–2021. Cùng với đó, Hội nghị cũng vinh danh 50 chiến sĩ thi đua
cấp Trường ngạch cán bộ quản lý, ngạch giảng viên - nghiên cứu viên ngạch
chuyên viên - nhân viên. Đồng thời nhà trường đã tiến hành triển khai bình
chọn nhân vật xuất sắc nhất của năm học. Cụ thể, danh hiệu viên chức quản
lý, giảng viên - nghiên cứu viên, chuyên viên - nhân viên xuất sắc nhất lần lượt
thuộc về: TS Hồ Xuân Thủy, TS Lưu Tiến Dũng và ThS Huỳnh Thanh Tuyền.

Hội nghị Công tác Cố vấn học tập năm học 2021-2022
Ngày 16/9/2021, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức Hội nghị
Công tác Cố vấn học tập năm học 2021-2022 nhằm kịp thời rà soát, trao đổi,
góp ý các quy định, quy trình liên quan đến công tác cố vấn học tập; đồng
thời giải đáp, phản hồi các ý kiến thắc mắc liên quan đến công tác cố vấn học
tập trong năm học mới. Hội nghị là dịp các cố vấn học tập cùng trao đổi, chia
sẻ những vấn đề quan tâm chung đến lãnh đạo nhà trường, từ đó đề xuất
những giải pháp kịp thời và hiệu quả. Tại Hội nghị, các cố vấn học tập đã tích
cực góp ý các quy định, quy trình liên quan đến công tác cố vấn học tập như:
Dự thảo quy định cố vấn học tập, Sổ tay cố vấn học tập, trang thông tin riêng
cho cố vấn họ.
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TRÒ CHƠI Ô CHỮ

Câu 1: Ứng dụng cảnh báo tiếp xúc gần với người bị nhiễm COVID19
Câu 2: Thực phẩm được chế biến từ bột mì hoặc từ ngũ cốc được nghiền ra trộn với nước,
thường là bằng cách nướng.
Câu 3: Tuyến đường lưu thông với các khu vực khác, ưu tiên cho các phương tiện đã được
phép hoạt động. đảm bảo phòng chống dịch và lưu thông thông suốt.
Câu 4: Chứng nhận người đã tiêm đủ 02 mũi vaccine.
Câu 5: Ứng dụng nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội được sử dụng rộng rãi thời đại dịch.
Câu 6: Ngành tận dụng sự sáng tạo công nghệ để sử dụng trong các hoạt động, dịch vụ tài
chính.
Câu 7: Bắt đầu một năm học mới.
Câu 8: Tên một bài hát của Tling và Mỹ Anh dành tặng cho những bác sĩ đứng đầu chiến tuyến
phòng dịch Covid-19.
Câu 9: Nền kinh tế vận hành chủ yếu dựa trên công nghệ số, đặc biệt là các giao dịch điện tử
tiến hành thông qua Internet.
Câu 10: Một bộ phim tạo hiệu ứng vô cùng lớn cuối tháng 9/2021 đến từ Hàn Quốc.
Câu 11: Hình thức hỗ trợ Oxy cho những người đang mắc Covid-19.
Câu 12: Hình thức giáo dục phổ biến và hiệu quả thời đại dịch.
Câu 13: Biện pháp bảo vệ hàng đầu để phòng ngừa những bệnh truyền nhiễm như COVID-19.
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10 độc giả có đáp án đúng và sớm nhất gửi về hộp thư: media@uel.edu.vn sẽ nhận được quà
tặng từ Ban biên tập.
Ban Biên tập trân trọng cám ơn các tác giả đã viết và gửi bài về Bản tin Kinh tế - Luật số 26
Mọi thắc mắc, góp ý và bài viết cho Bản tin vui lòng gửi về địa chỉ email: media@uel.edu.vn hoặc liên
hệ với Ban biên tập theo số điện thoại: (028) 372 44 555 (ext: 6551).

66

Bản tin Kinh tế - Luật I Số 28

DẤU ẤN UEL
01
Đoàn Thanh niên
Trường nhận Bằng khen
của Trung ương Đoàn về
thành tích 02 năm liên
tục Hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ, dẫn đầu công
tác Đoàn & phong trào
thanh niên TP.HCM.

02
Hội Sinh viên
Trường đạt danh hiệu
“Đơn vị dẫn đầu trong
công tác Hội & phong
trào Sinh viên Thành phố”
năm học 2020 - 2021 và
giữ vững danh hiệu 04
năm liên tục.

03
Đội tuyển Trường
Đại học Kinh tế - Luật đạt
giải Nhì Hội thi “Tầm nhìn
xuyên thế kỷ” lần 11năm 2021

04
Sinh viên Ngô
Trọng Nguyễn là một
trong 65 cá nhân nhận
giải thưởng “Thanh niên
sống đẹp 2021”.
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Đội
“M-CELES”
đến từ Khoa Quản trị
kinh doanh và Kinh tế
đối ngoại xuất sắc giành
giải Quán quân cuộc
thi Marship Connector
2021.

06
Là một trong 100
đại biểu, Nguyễn Hòa
Kim Thái (sinh viên ngành
Kinh tế học K20) tham
gia Hội nghị Thượng đỉnh
Thanh niên ASEAN - Hàn
Quốc 2021 cùng các
đại biểu khác đến từ các
nước thành viên ASEAN
và đối tác Hàn Quốc.

07
Sinh viên Hoàng Thụy
Vân Khanh và Nguyễn Thị
Hồng Nga đến từ Khoa Toán
Kinh tế giành giải Nhất của
Hội thi Vòng Chung Khảo Hội
thi Olympic Kinh tế lượng và
ứng dụng 2021. Bên cạnh đó,
các nhóm sinh viên của Trường
cũng xuất sắc đạt 01 giải Nhì,
01 giải Ba và 01 giải Khuyến
khích của Hội thi.

08
Đội UELauChay
gồm 05 sinh viên với đề
tài ứng dụng AI mang
tính ứng dụng thực tiễn
cao, giải pháp hoàn thiện
cao và trình bày xuất sắc,
đạt giải Nhì với chủ đề
mở cuộc thi SoICT-IBM
HACKATHON 2021.
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