




Mỗi độ xuân về, ngập tràn không gian của trời 
đất trải mở như bất tận một màu xanh mướt mát. Giữa 
không gian xanh bao la ấy, lòng người mở rộng đón 
mùa xuân đến với tràn trề bao ước vọng và tin tưởng 
vào cuộc đời. Màu xanh của lộc non, màu xanh của 
đất trời và không khí rộn rã ngày xuân mang trong đó 
hơi thở của sự đổi mới, đồng thời, cũng báo hiệu cho 
sự phát triển bền vững phía trước của nền kinh tế. 

Nhìn lại chặng đường 2016, Đảng bộ cùng toàn 
thể cán bộ, viên chức Trường Đại học Kinh tế - Luật 
đã đoàn kết cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ 
năm học. Trường đã vinh dự nhận cờ thi đua đơn vị 
tiêu biểu xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng 
nhiều phần thưởng cao quý khác cho các cá nhân 
và tập thể. Những thành tích đó không chỉ là sự ghi 
nhận những cống hiến, mà còn là động lực để nhà 
trường tiếp tục phấn đấu sao cho mãi xứng đáng. 

Đinh Dậu về, đất nước ngẩng cao đầu tự tin hội 
nhập. Trường Đại học Kinh tế - Luật cũng bước vào 
giai đoạn mới tiếp tục hội nhập và phát triển trên con 
đường trở thành trường đại học có uy tín trong khu 
vực và trung tâm nghiên cứu khoa học lĩnh vực kinh 
tế, luật & quản lý có uy tín hàng đầu Việt Nam. Tập 
thể thầy trò nhà trường sẵn sàng đem hết trí và lực để 
đương đầu với những khó khăn thách thức và chào 
đón những vận hội mới. 

Trước thềm xuân Đinh Dậu, Ban biên tập xin gửi 
đến mọi nhà lời chúc mừng năm mới: sức khỏe, an 
khang và ngập tràn hạnh phúc! 

Ban biên tập
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Hoàng Mol
Cựu sinh viên Khóa 12
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Có gì trong câu chuyện thực tập tại Singapore của anh ấy
(Xem tiếp trang 12)
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NHỮNG ĐIỂM NHẤN TRONG 
KINH TẾ VIỆT NAM 2016

PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình
Th.S Nguyễn Văn Nên

Kinh tế Việt Nam trong năm 2016 đã trải 
qua nhiều biến động đặc biệt như: Việt Nam vừa 
thay đổi bộ máy lãnh đạo của đất nước; tình hình 
chính trị, kinh tế thế giới và khu vực nhiều thay 
đổi; thiên nhiên nhiều thử thách; các vấn đề kinh 
tế - xã hội đặt ra từ những năm trước vẫn chưa thể 
giải quyết triệt để… Song, chúng ta đã nỗ lực vượt 
khó và có được những kết quả khá ấn tượng. Nhìn 
lại một năm qua, có thể tóm tắt những điểm chính 
của nền kinh tế của Việt Nam như sau:

1. Tăng trưởng GDP chưa đạt chỉ tiêu nhưng 
vẫn đạt được mức cao trong khu vực

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
trong năm 2016, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong 
nước (GDP) ước tính tăng 6,21%. Con số này thấp 
hơn mức mục tiêu đặt ra là 6,7% và thấp hơn con số 
báo cáo với Quốc hội (6,3-6,5%). Tuy nhiên, mức tăng 
trưởng 6,21% đạt được trong năm nay vẫn cao hơn 
nhiều so với mức tăng trưởng đạt được trong 6 tháng 
đầu năm là 5,52%. Trong cả năm 2016, khu vực nông, 
lâm nghiệp và thủy sản từng bước phục hồi, 

Nguồn: Cafef.vn

đạt mức tăng trưởng 1,36%; công nghiệp - xây dựng 
tăng 7,57%; dịch vụ tăng trưởng cao 6,98%.  

Nguyên nhân tốc độ tăng trưởng không đạt 
mục tiêu đề ra chủ yếu do tăng trưởng âm của khu 
vực nông, lâm nghiệp và thủy sản trong những tháng 
đầu năm và do sự sụt giảm của ngành khai khoáng, 
giá dầu thô giảm sâu. Tuy tăng trưởng GDP cả năm 
thấp hơn kế hoạch, nhưng vẫn gấp đôi mức trung 
bình toàn thế giới và thuộc nhóm tăng trưởng nhanh 
nhất châu Á và đặc biệt, vẫn duy trì trạng thái quý 
sau cao hơn quý trước liên tục nhiều năm qua.

2. Thị trường tài chính ổn định, lạm phát thấp

Năm 2016 là năm lần đầu tiên Việt Nam áp 
dụng chế độ tỷ giá  trung tâm, bộ  chỉ số  doanh 
nghiệp phát triển bền vững, cơ chế mua ngân hàng 
thương mại với giá 0 đồng và đưa lãi suất tiền gửi USD 
bằng 0%. Với những chính sách điều hành tài chính, 
tiền tệ thận trọng, thị trường tài chính của Việt Nam 
trong năm qua tương đối ổn định mặc dù xảy ra 
nhiều sự cố liên quan đến lĩnh vực ngân hàng. Theo 
báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 
20.12.2016, tổng phương tiện thanh toán tăng 16,47% 
so với cuối năm 2015, huy động vốn tăng 16,88%, tín 
dụng tăng 16,46%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 tăng 0,23% 
so với tháng trước. Tính chung cả năm, CPI đã tăng 
4,74% so với cuối năm 2015. Tính bình quân năm 

Nguồn: Cafef.vn
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2016, chỉ số giá cao hơn năm ngoái 2,66%, 
đều thấp hơn so với giới hạn 5% được phê duyệt. 
Lạm phát cơ bản tháng 12 tăng 1,87% so với tháng 
12/2015, bình quân cả năm tăng 1,83% so với năm 
trước. Nhìn chung, lạm phát ở mức thấp, dù có cao 
hơn năm trước do hội tụ các yếu tố tăng về giá xăng 
dầu, dịch vụ y tế…

3. Các ngành sản xuất phát triển mạnh, cán 
cân thương mại thặng dư

Chỉ số quản trị mua hàng PMI của Việt Nam 
đang có sự tăng vọt mạnh mẽ ở ngành sản xuất 
trong năm 2016. Theo thống kê, từ đầu năm đến 
cuối tháng 11.2016, chỉ số PMI Việt Nam luôn ở trên 
mức 50 điểm, vốn là định mức an toàn đối với ngành 
sản xuất. Đặc biệt, tháng 11, chỉ số PMI Việt Nam đã 
tăng lên 54 điểm, cao nhất trong một năm rưỡi qua. 

Năm 2016 tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 
175,9 tỷ USD, tăng 8,6%; kim ngạch nhập khẩu ước 
đạt 173,26 tỷ USD, tăng 6,1%. Cán cân thương mại 
dừng ở mức thặng dư 2,64 tỷ USD trong năm.

Nguồn: Cafef.vn

4. Môi trường kinh doanh được cải thiện, 
nguồn vốn được khơi thông

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (World 
Bank) năm 2016, Việt Nam xếp thứ 82/190 quốc 
gia về mức độ dễ dàng kinh doanh. Trong những 
năm vừa qua, xếp hạng của Việt Nam đã có sự cải 
thiện đáng kể. Nếu năm 2012, Việt Nam chỉ đứng 
99/183 thì đến năm 2014 đã xếp 93/189 nước; đến 
năm 2015, thứ hạng này tiếp tục được cải thiện lên 

thứ 91 và tiếp tục tăng 9 bậc lên 82 vào năm 2016. 
Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vừa công bố 

báo cáo “Môi trường thương mại toàn cầu 2016”, 
được thực hiện hai năm một lần. Theo đó, môi trường 
thương mại của Việt Nam tăng 14 bậc trong bảng 
xếp hạng “Thúc đẩy thương mại xuyên biên giới 
2016”, lên vị trí 73/136.

Môi trường đầu tư được cải thiện đã khai thông 
các dòng vốn đầu tư xã hội, thể hiện ở sự gia tăng 
dư nợ tín dụng ngân hàng, gia tăng vốn đăng ký của 
doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động, 
từ dòng vốn bổ sung đầu tư mở rộng. Trong năm 
2016, tổng nguồn vốn cung ứng cho nền kinh tế 
tăng 15,1% so với năm 2015, tương đương 170% 
GDP. Thị trường chứng khoán tăng gần 20% và mức 
vốn hóa thị trường đạt 38% GDP so với 32,4% năm 
2015. Tổng vốn FDI thực hiện đến ngày 26/12 ước 15,8 
tỷ USD, tăng 9% so với năm 2015, trong khi tổng vốn 
đăng ký đạt 24,4 tỷ USD, tăng 7,1%. Tổng số vốn ODA 
và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài ký 
kết đạt khoảng 5,38 tỷ USD, tăng 1,4 lần so với năm 
2015. Ước cả năm 2016 giải ngân đạt 3,7 tỷ USD.

5. Hoạt động khởi nghiệp kinh doanh phát 
triển mạnh

Nguồn: Cafef.vn

Năm 2016 là năm khởi nghiệp kinh doanh của 
mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chưa 
bao giờ hoạt động khởi nghiệp nhận được sự quan 
tâm của Chính phủ và toàn bộ hệ thống chính trị như 
hiện nay. Kết quả đã tạo ra những điều kiện thuận 
lợi và tạo động lực để tăng số lượng doanh nghiệp 
mới trong năm. Tính cả năm 2016, cả nước đã có 
110.100 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn 
đăng ký là 891.094 tỷ đồng, tăng 16,2% về số lượng 
doanh nghiệp và tăng 48,1% về số vốn đăng ký so với 
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cùng kỳ 2015.

6. Sản xuất nông nghiệp khó khăn do biến 
đổi khí hậu 

Về tổng thể, khu vực nông nghiệp vẫn đang 
ở trạng thái thấp nhất trong 6 năm vừa qua. Cả 
năm, GDP từ nông nghiệp chỉ tăng trưởng 1,36%. 
Nguyên nhân khiến cho ngành nông nghiệp gặp khó 

là thời tiết khắc nghiệt, thiên tai, hạn hán, lũ lụt diễn 

ra liên tục. Dù bị ảnh hưởng khá nặng nề do sự cố ô 

nhiễm môi trường biển, cũng như mưa, bão, ngập 

úng, lũ lụt, khô, hạn, nhiễm mặn, làm giảm sút cả sản 

lượng đánh bắt, khai thác thủy sản, cũng như giảm 

diện và năng suất trồng trọt, chăn nuôi so với năm 

trước, nhưng sản xuất nông nghiệp vào những tháng 

cuối năm 2016 có xu hướng hồi phục. Tổng kim 
ngạch xuất khẩu nông nghiệp đạt 32 tỷ USD. Đặc 

biệt, xuất khẩu rau quả tăng mạnh nhờ ứng dụng 

công nghệ cao và lần đầu vượt xuất khẩu gạo, góp 

phần đưa tổng kim ngạch nông nghiệp xuất siêu lên 

tới gần 8 tỷ USD. 

7. Kinh tế còn phụ thuộc nhiều vào các do-
anh nghiệp FDI

Tỷ trọng xuất khẩu của các doanh nghiệp 
FDI chiếm hơn 70% trong tổng giá trị xuất khẩu cả 
nước trong năm 2016. Mặc dù khu vực FDI chiếm 

tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu nhưng hàm 

lượng giá trị gia tăng trong giá trị xuất khẩu của khu 

vực này tương đối thấp. Hoạt động chủ yếu của các 

doanh nghiệp FDI là sản xuất, kinh doanh dưới hình 

thức lắp ráp, gia công nên nền kinh tế chưa được 

nhiều lợi ích từ các doanh nghiệp FDI. 

8. Nhiều sự cố ô nhiễm môi trường ảnh hưởng 
đến sản xuất

Vụ vi phạm xả thải của Công ty Hưng Nghiệp 

Formosa Hà Tĩnh đã gây ô nhiễm nghiêm trọng môi 

trường biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, gây hậu 

quả nặng nề đối với sản xuất và đời sống người dân, 

ước tính có khoảng 50.000 người bị ảnh hưởng trực 

tiếp và 176.334 người phụ thuộc.

Ngoài sự cố Formosa, nhiều vấn đề môi trường 

khác như: sự cố vỡ hồ chứa bùn thải của nhà máy 

chì, kẽm của Công ty TNHH CKC ở Cao Bằng; các 

sự cố cá chết xảy ra tại một số tỉnh thành như Đồng 

Nai, Thanh Hóa, Hà Nội; vấn đề ô nhiễm tại Nhà máy 

nhiệt điện Vĩnh Tân tại Bình Thuận; vấn đề khiếu kiện 

liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản của 

Công ty Núi Pháo tại tỉnh Thái Nguyên… cũng đã ảnh 

hưởng không nhỏ đến người dân và các hoạt động 

sản xuất kinh doanh liên quan.

Các vụ việc ô nhiễm môi trường đã làm dấy lên 

mối tương quan giữa việc phát triển kinh tế và bảo 

vệ môi trường. Rõ ràng, đã đến lúc chúng ta buộc 

phải có những chế tài mạnh mẽ đối với các hoạt 

động ảnh hưởng đến môi trường, không thể đánh 

đổi môi trường với kinh tế và đời sống người dân.

Thay lời kết

Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2016 về cơ bản 

đã có phần sáng hơn so với giai đoạn khó khăn trước 

đó. Trong năm nay đã xuất hiện khá nhiều tín hiệu 

khả quan như: kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng kinh 

tế được duy trì ở mức tương đối cao, vốn FDI tăng, 

xuất khẩu tăng, tỷ lệ lạm phát giữ ở mức thấp… 

Trong năm 2017, nếu Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn 

định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao niềm tin của người tiêu dùng và giải quyết 

tốt khó khăn cho doanh nghiệp thì chúng ta hoàn 

toàn có thể đạt được mục tiêu vĩ mô đề ra. Tuy vậy, 

Việt Nam cần phải đẩy nhanh hơn nữa cải cách thể 

chế và tái cấu trúc toàn diện nền kinh tế thì mới đảm 

bảo sự phát triển kinh tế bền vững trong tương lai./.

Tham khảo:
1.http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20160102/kinh-te-

viet-nam-nam-2016-toc-do-tang-truong-se-vuot-trung-
quoc/1031359.html

2.http://cafef.vn/10-su-kien-kinh-te-dang-chu-y-
nam-2016-2016122708231918.chn

3.http://cafef.vn/k inh-te-v iet-nam-nhin- la i -
nam-2016-20161207162621315.chn

4.http://www.nhandan.com.vn/kinhte/nhan-dinh/
item/31579502-diem-sang-kinh-te-viet-nam-nam-2016-va-
trien-vong-nam-2017.html

5.http://moitruongperso.com/nhung-thiet-hai-do-
formosa-ha-tinh-gay-ra-duoc-cong-bo-chi-tiet

6.http://dantri.com.vn/kinh-doanh/tang-truong-
kinh-te-khong-dat-muc-tieu-dat-621-20161228092452334.
htm
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TỰ DO THƯƠNG MẠI,TPP VÀ VIỄN CẢNH VỚI 
“KỶ NGUYÊN DONALD TRUMP”

Th.S Trương Trọng Hiểu 
Thương mại tự do: Lợi ích cân bằng hay chỉ 

một phía?
 Nếu Liên minh châu Âu (EU) hình thành năm 

1993 đánh dấu sự hiện diện của sự hội nhập toàn 
cầu ở mức độ cao nhất thì Hiệp định chung về 
thuế quan và thương mại phiên bản mới - năm 1994 
(GATT 1994) và sự ra đời của Tổ chức thương mại thế 
giới (WTO) vào năm 1995 tạo dựng nên khung pháp 
lý về thương mại quốc tế cùng với một thiết chế 
bảo đảm đáng để tin tưởng cực kỳ. Cũng từ đó, tự 
do hoá thương mại được cổ vũ nhiều hơn, và dần 
trở thành một xu thế chung mà khó có quốc gia nào 
cưỡng lại được. 

 Việt Nam cũng như bao quốc gia đang phát 
triển và kém phát triển khác cũng lung lạc trước bối 
cảnh này. Nỗ lực trở thành thành viên của WTO luôn 
được thôi thúc. Việt Nam được WTO kết nạp, và 
thực sự bắt đầu “cuộc chơi lớn” khi “chính thức hội 
nhập một cách toàn diện” vào nền kinh tế thế giới. 
Lúc bấy giờ, Việt Nam cũng nhìn thấy rất nhiều thời 
cơ cho dù có có phải đương đầu với không ít khó 
khăn, gặp ghềnh. 

 Chỉ có điều, tổng kết 05 năm trở thành thành 
viên trong ngôi nhà chung WTO, Việt Nam đã bắt 
đầu nhận ra, chính xác hơn là đang đối diện với 
sự thật, là mọi thứ không hề dễ dàng có được. Cái 
miếng bánh mà Việt Nam nghĩ rằng tự do thương 
mại có thể trao tặng cho mình giờ vẫn chưa có 
được, thậm chí đã phải tiêu tốn không ít tiền của. 
Có nghĩa rằng, những gì mà Việt Nam kỳ vọng sẽ 
lấy lại trong cuộc chơi chung đấy gần như Việt Nam 
đã không lấy được. Hàng hoá Việt Nam đã không 
thể vào thị trường các nước lớn như kỳ vọng dù 

rào cản thuế quan đã sụt giảm, bởi hàng loạt rào 
cản phi thuế quan khác vẫn đang tồn tại, thậm chí 
mới vừa dựng lên. Việt Nam với trình độ của một 
nền kinh tế nhỏ, đã không thể đáp ứng nổi các tiêu 
chuẩn cao xa đó. Nhưng đương nhiên, trong lúc đó, 
hàng hoá các nước vẫn dễ dàng thâm nhập vào 
thị trường nội địa vì những cam kết gỡ bỏ thuế quan 
mà Việt Nam trước đây có thể sử dụng để bảo hộ. 
Thực tế đã khiến không ít người thốt lên rằng, tự do 
hoá thương mại là giả hiệu, vì thực tế chỉ xảy ra “tự 
do một phía.” Chắc hẳn có người sẽ nói rằng, tại 
sao Việt Nam không nâng tầm, nâng chất lượng 
và tiêu chuẩn sản phẩm. Muốn lắm chứ, nhưng lực 
bất tòng tâm. Và Việt Nam phải cần thêm thời gian. 
Nhưng chính khoảng thời gian cần thêm đấy là con 
dao hai lưỡi và dôi lưỡi bén về phía các nước nhỏ 
như chúng ta. 

Thương mại toàn cầu: Tự do hay bảo hộ?
 Thực ra, không phải đến bây giờ những ai 

quan tâm đến tự do hoá thương mại cũng đều mới 
chưng hửng như chúng ta. Ngay cả khi những tư 
tưởng đòi thúc đẩy thương mại tự do đang thịnh 
hành thì vẫn có những ý kiến phản ứng quyết liệt. 
Sự phản kháng đó xuất phát từ những nơi, những 
ngành phải chịu thiệt thòi trong cuộc chơi này. Hay 
nói cách khác, mọi cuộc chơi đều khó lòng mang 
lại lợi ích cân bằng cho tất cả, và vì thế khó được sự 
đồng thuận tuyệt đối từ tất cả. 

 Khá thú vị là trong cuốn sách nổi tiếng “Lên 
gác rút thang: Chiến lược phát triển nhìn từ quan 
điểm lịch sử”, chuyên gia kinh tế Ha-Joon Chang 
chỉ ra rằng, các nước phát triển trước đây đã đi lên 
không phải bằng cách mở tung cánh cửa tự do 
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thương mại, mà bằng các chính sách công nghiệp 
mang tính bảo hộ ngành/lĩnh vực. Nhưng khi đứng 
vào top dẫn đầu, họ đã “rút thang” và tuyên bố với 
thế giới rằng, cần phải tự do thương mại - điều mà 
bây giờ họ muốn và chứng mình ích lợi của nó bằng 
muôn vàn lý thuyết, nhưng thực ra đó chỉ là lý thuyết 
“chỉ dành cho các nước phát triển” như nhận định 
của giáo sư Charles Kindleberger, Đại học MIT (Hoa 
Kỳ). Bằng những lời ruột gan dành cho Việt Nam 
trong quyển sách ở phiên bản tiếng Việt, Ha-Joon 
Chang đã khẳng định, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài 
Loan đã phát triển kinh tế bằng cách áp dụng thuế 
nhập khẩu và các phương tiện bảo hộ, trợ cấp 
chính phủ, hạn chế FDI và các chính sách phát triển 
ngành non trẻ khác. Ngay cả Hoa Kỳ cũng không sử 
dụng mô hình Hoa Kỳ để phát triển nền kinh tế của 
mình. Và gần như tất cả các nước phát triển hiện 
nay đều đi lên bằng chính sách bảo hộ. Việt Nam, 
theo như ông Chang nhận định là đang ở vào giai 
đoạn nhạy cảm. Vì vậy, lời khuyên được đưa ra là, 
Việt Nam “cần phải có thái độ thận trọng trước các 
học thuyết chính thống về thị trường tự do, thương 
mại tự do, đang được các nước giàu có quảng bá, 
và cần phải học những bài học đích thực từ lịch 
sử, mặc  dù  không   thể  sao   chép  chính   xác  
kinh  nghiệm lịch sử….. Muốn phát triển kinh tế thành 
công thì phải có sự can thiệp một cách hiệu quả 
của Nhà nước và mở cửa nền kinh tế một cách từ từ.”

 Nhìn lại khung cảnh đàm phán và thông 
qua GATT 1994 của hơn hai chục năm trước, người 
ta cũng nhận ra cuộc chiến giằng co giữa tự do và 
bảo hộ thương mại. Thể chế thương mại mới được 
đưa ra là nhằm “thúc đẩy thương mại tự do và ngày 
càng tự do hơn” cũng vướng phải không ít phản 
ứng trên bàn đàm phán, và kết quả cuối cùng của 
nó chính là sự ghi nhận các điều khoản mang tính 
ngoại lệ trong GATT. Và một lần nữa, chính các điều 
khoản ngoại lệ này, đặc biệt là các quy định được 
phép sử dụng các biện pháp phòng vệ, đã được 
tận dụng một cách triệt để và trở thành một công 
cụ hữu hiệu để thực thi chính sách bảo hộ, ngược lại 
với tinh thần chung của GATT, và làm cho bức tranh 
thương mại toàn cầu càng ngày càng có phần ảm 

đạm hơn. Cả hai lý do này là căn nguyên để WTO 
tiếp tục thúc đẩy các vòng đàm phán tiếp theo. 
Kết quả, vòng đàm phán Doha cuối cùng cũng rơi 
vào bế tắc, và việc hoàn thiện thể chế thương mại 
toàn cầu tại WTO vì thế cũng đang còn bỏ ngỏ.

 Tại các cuộc đàm phán tiếp theo, thế giới 
dường như đã có sự phân chia lưỡng cực khá rõ. 
Ngoài bên có ưu thế là các nước phát triển, các 
nước nghèo và đang phát triển cũng đã kết nối, 
đứng ra thành một bên tạo thế cân bằng, và đòi hỏi 
được hưởng những lợi ích chính đáng. Nếu như các 
nước giàu với trình độ phát triển nền kinh tế cao đòi 
được bảo đảm quyền đối với tài sản trí tuệ thì các 
nước thế giới thứ ba đòi hỏi phải được mở cửa để 
sản phẩm nông sản của họ được thâm nhập sâu 
vào thị trường của các nước lớn. 

“Kỷ nguyên Donald Trump”: Số phận của 
TPP và viễn cảnh sau đó 

 Người ta gọi TPP chính là bản tổng kết cuối 
cùng của các Hiệp định FTA thế hệ mới mà các 
nước/nhóm nước đã “đi đêm” và thỏa thuận riêng 
với nhau. TPP có thể được nhìn nhận ở nhiều góc 
độ khác nhau, đặc biệt khi mà chúng ta có thể nhìn 
thấy ý đồ tạo ra một khu vực thương mại riêng, một quy 
chế thương mại riêng ngoài nền kinh tế Trung Quốc. 

 Nhưng mọi nỗ lực dường như đã không được 
đáp trả ở giây phút cuối khi Donald Trump chính 
thức trở thành tân tổng thống Hoa Kỳ và tuyên bố 
từ bỏ TPP. Thật ra, người ta cứ mãi tranh cãi ai sẽ đắc 
cử trước đó, và tại sao lại là Trump sau đó. Trump 
đương nhiên không phải là tổng thống trong lòng 
toàn bộ người dân nước Mỹ, và Trump hiểu điều 
này, nên đã biết đứng về đa số khi tranh cử. Ông ta 
đã tuyên bố vì lợi ích của giới trung lưu (chứ không 
phải thượng lưu - đương nhiên là tỷ lệ thấp hơn), 
giảm thuế cho các ngành/lĩnh vực đang thua thiệt, 
và đặc biệt đã biết kích chủ nghĩa dân tộc và tinh 
thần nước Mỹ. Tuyên bố tất cả phải vì nước Mỹ phủ 
nhận nỗ lực phục vụ nền kinh tế toàn cầu, mà ngụ 
ý rằng phải hướng đến các doanh nghiệp Hoa Kỳ 
và nền kinh tế Hoa Kỳ. Điều này đâu đó hé lộ việc 
lựa chọn chính sách bảo hộ thật sự. Và đương nhiên 
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từ bỏ TPP là cách mà Trump phải trả lại những lợi 
ích của nhóm kinh tế buộc phải hy sinh mà Barack 
Obama đã đem ra đánh đổi. Còn có nhiều điều phải 
tiếp tục phân tích về sự được-mất khi TPP dừng lại, và 
quyết sách của Trump, nhưng chúng tôi muốn chỉ ra 
rằng, chủ nghĩa bảo hộ quốc gia khó lòng mà biến 
mất ngay cả ở phía nhóm đại diện luôn hô hào là 
cần phải được tự do và mở cửa thương mại. 

 Nói thêm một chút về viễn cảnh này, Trung 
Quốc - quốc gia rất cay đắng khi bị loại bỏ khỏi TPP 
được cho là bên hồ hởi nhất khi TPP phải dừng lại. 
Người ta dễ dàng nhận thấy rằng, trong sự trỗi dậy 
của mình, Trung Quốc luôn cố gắng chứng minh 
mình là một siêu cường và là trung tâm của nền kinh 
tế toàn cầu. Bằng chứng, Trung Quốc đã ra sức tìm 
cách để mình trở thành phía có thể chi phối hoạt 
động thương mại của thế giới. Rõ ràng, cũng như họ, 
chúng ta có thể nhận thấy, Hoa Kỳ đứng đằng sau 
Ngân hàng thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế. Ở châu Á 
thì thực ra Nhật Bản là quốc gia chi phối Ngân hàng 
phát triển châu Á. Vì vậy, những năm gần đây Trung 
Quốc đã đứng ra thành lập và vận động các nước 
tham gia một thiết chế tài chính khu vực, và thậm 
chí có thể trở thành toàn cầu, do chính Trung Quốc 
là sân sau. Đó là Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng 
châu Á (AIIB) mà Việt Nam cũng đã tham gia như là 
một thành viên sáng lập vào năm ngoái. Đặc biệt, 
Trung Quốc cũng đã nhanh như chớp quyết định 
tăng cường hậu thuận cho Hiệp định Đối tác kinh 
tế toàn diện khu vực (RCEP). Và đương nhiên, một 
khu vực thương mại mới không Hoa Kỳ có thể sẽ hình 
thành thay thế cho một ngôi nhà không Trung Quốc 
đã bị chối bỏ. Không biết là điều gì sẽ được ghi nhận 
ở RCEP vẫn đang tiếp tục trên bàn đàm phán. Chỉ 
có điều đến giờ phút này Việt Nam có vẻ sẽ rất khó 
khăn nếu đơn phương độc mã đi trên con đường 
riêng. Nhưng phải chăng, những gì mà chuyên gia 
kinh tế Ha-Joon Chang đã nhiệt thành sẻ chia có 
đáng để chúng ta nghiền ngẫm và dành sự lưu tâm 
ít nhiều…/.

TỪ ĐỔI MỚI ĐẾN BÀI 
TOÁN PHÁT TRIỂN 

BỀN VỮNG
PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện

Đổi mới là xu thế không thể đảo ngược 
Ba mươi năm là khoảng thời gian đủ dài để 

thay đổi diện mạo của một đất nước.  Người Nhật 
thậm chí có thể làm được điều đó trong khoảng 
thời gian ngắn hơn: từ đống tro tàn sau khi kết thúc 
chiến tranh Thế giới thứ II, nước Nhật đã được tái 
thiết nhanh chóng và xuất hiện trước thế giới ít lâu 
sau đó, vào năm 1964, trong hình ảnh một đất nước 
phát  triển  mạnh mẽ  thông  qua  việc  tổ chức  
Olympics Tokyo.

Chúng ta khởi động tiến trình đổi mới từ cuối 
năm 1986 không phải từ đống tro tàn. Nhưng hoàn 
cảnh đất nước lúc ấy cực kỳ khó khăn. Thậm chí có 
người nói nếu gọi là nghèo, thì con người ta chỉ có 
thể nghèo đến thế là cùng. Bởi vậy, khẩu hiệu được 
đưa ra lúc đó là hoặc đổi mới, hoặc chết. Và chúng 
ta chọn đổi mới như một tất yếu.

 
Nhưng chọn là một chuyện; còn thực hiện sự 

lựa chọn lại là một chuyện khác. Câu hỏi đầu tiên là 
đổi mới như thế nào? Mục tiêu không chỉ là đưa đất 
nước ra khỏi tình trạng đói nghèo, có điều kiện phát 
triển thành một quốc gia giàu mạnh, mà còn là giữ 
vững sự ổn định về chính trị, xã hội.  Xây dựng, chọn 
lựa mô hình đổi mới đúng đắn không phải là chuyện 
đơn giản. Bài học của Liên Xô và Đông Âu rất quý 
giá.   

 Ba mươi năm vừa làm rút kinh nghiệm, vừa 
học tập và vận dụng kinh nghiệm nước ngoài, công 
cuộc đổi mới đã thực sự giúp đất nước thay da đổi 
thịt. Cuộc sống vật chất của người dân Việt trung 
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bình bây giờ khấm khá hơn nhiều. Bây giờ, trong cuộc 
sống hàng ngày, chúng ta hầu như không dùng từ 
đổi mới để chỉ những gì chúng ta đang làm. Đổi mới 
là xu thế không thể đảo ngược.  Vấn đề đặt ra, trong 
xu thế đó, là làm thế nào để phát triển bền vững.      

Tỉnh táo trước áp lực phát triển 
Điều không thể phủ nhận là mặc dù những 

tiến bộ vượt bậc của đất nước về mọi phương diện, 
nhưng khoảng cách về trình độ phát triển giữa Việt 
Nam và các nước được gọi là tiên tiến vẫn còn xa. 
Thậm chí, chúng ta đang đứng trước nguy cơ tụt 
hậu, nghĩa là bị nới rộng khoảng cách. Đơn giản 
mình tiến thì người ta cũng tiến. Muốn bứt phá, thì 
phải đẩy nhanh hơn nữa có tốc độ phát triển kinh 
tế xã hội. Nhưng, không phải nói như thế rồi cứ chạy 
theo các con số và đạt được sự gia tăng chỉ số phát 
triển bằng mọi giá. Phát triển, dù nhanh hay chậm, 
phải có tính bền vững mới được coi là một giá trị đích 
thực. Đặc biệt, nền sản xuất, một trong những động 
lực chính của phát triển, phải vừa cho ra sản phẩm 
ngày càng đẹp, bền, tốt và tạo lợi nhuận cao cho 
nhà sản xuất, vừa tiết kiệm được nguyên vật liệu và 
nhất là không gây ô nhiễm môi trường. Một Formosa 
gây sự cố môi trường biển trên diện rộng, ảnh hưởng 
tiêu cực nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng triệu 
con người, dứt khoát không thể được coi là đại diện 
cho nền sản xuất này. 

Thể hiện thành những kết quả cụ thể, giá trị 
được mang tên “phát triển bền vững” phải là thứ sở 
hữu được dài lâu, nghĩa là vừa khai thác được để 
phục vụ cho hiện tại, đồng thời tái tạo được, nếu có 
thể, trong tình trạng còn hoàn thiện hơn, để đáp ứng 
các nhu cầu của tương lai. Môi trường sống sạch, 
đẹp, đô thị văn minh, thanh lịch, trật tự xã hội, ý thức 
tôn trọng pháp luật phổ biến, gia đình hoà thuận, 
phụ nữ, trẻ em được bảo vệ tốt, sự lan toả trên diện 
rộng của lòng nhân hậu, bao dung, hướng thiện... là 
những yếu tố tạo thành giá trị đó.  

Nhân cách hoá môi trường 
Mấy năm trở lại đây, những hệ lụy của sự biến 

đổi khí hậu được nhận biết ngày càng rõ: rét đậm rồi 
lại nóng bức, lũ lụt, lở đất quy mô lớn, những đợt triều 
cường gây úng ngập trên diện rộng, những cơn bão 
có đường đi lắt léo và khó lường… Ngày xưa, những 
diễn biến thời tiết cực đoan cũng xảy ra, nhưng 
không phải với mật độ dày đặc như hiện nay. Các 

cảnh báo về sự xuống cấp của môi trường sống đã 
được giới khoa học đưa ra từ cách nay nhiều chục 
năm. Chính từ việc lắng nghe các cảnh báo ấy mà 
các nước tiên tiến đã nhanh chóng xúc tiến việc 
xây dựng khung pháp lý, cũng như kích thích sự hình 
thành các chuẩn mực đạo đức mới, cho ứng xử của 
con người trong mối quan hệ với thiên nhiên. Hội nghị 
toàn cầu về ứng phó với biến  đổi khí hậu diễn ra tại 
Paris năm vừa qua là điểm nhấn cho các nỗ lực ấy.  

Tư tưởng chủ đạo là: phải coi môi trường thiên 
nhiên như một thực thể sống và trong quan hệ với 
con người, thực sự là một bên giao tiếp chứ không 
phải là một đối tượng vô tri, chịu sự tác động một 
chiều mà không có năng lực phản hồi. Cũng như 
con người, môi trường tồn tại trong lộ trình tự hoàn 
thiện, bởi vậy, nó cũng có những nhu cầu, đòi hỏi 
phải được thoả mãn như là những điều kiện cần thiết 
cho sự hoàn thiện ấy. 

Trong quá trình tìm kiếm lợi ích, con người cần 
cư xử với môi trường như một đối tác, nghĩa là phải 
nghĩ rằng bản thân môi trường, khi chấp nhận giao 
tiếp với con người, cũng “mong muốn” thu được lợi 
ích cho riêng mình. Nói cách khác, từ nay con người 
không chinh phục thiên nhiên với tư tưởng thắng 
thua, mà cùng hợp tác với thiên nhiên xây dựng mối 
quan hệ giao tiếp mà trong đó lợi ích của “các bên” 
đều có cơ hội được đáp ứng một cách hợp lý. Đó 
cũng chính là cơ sở cho sự phát triển bền vững./.

Phóng sự ảnh Màu xanh UEL

Tác phẩm “Khoảng xanh UEL” 
của sinh viên  Trương Hồng Ngọc

Tác phẩm “UEL Tân binh” của 
sinh viên  Phạm Thị Ngọc Ánh
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TS. Dương Như Hùng
NCS Võ Thị Ngọc Trinh

Tăng trưởng xanh 
và kiểm soát khí thải carbon 

Tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường
Trong ba thập kỷ vừa qua, Việt Nam đã đạt 

nhiều thành tựu về mặt tăng trưởng kinh tế và trở 
thành quốc gia có thu nhập trung bình, nhưng hiện 
nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức ảnh 
hưởng đến chất lượng tăng trưởng và cả khả năng 
tăng trưởng kinh tế trong tương lai. 

Sự cố Formosa Hà Tĩnh  do  cố  tình  xả  thải  
các  hóa  chất  độc   hại   khiến cá chết hàng loạt tại 
04  tỉnh  khu   vực   miền   Trung   đã   gây   thiệt   hại
nghiêm trọng cho ngư dân và các doanh nghiệp chế 
biến thủy sản. Nhiều khách hàng quốc tế đã hủy hợp 
đồng không mua thủy sản với các doanh nghiệp có 
nhà máy chế biến tại 04 tỉnh này. Ngoài ra, du lịch tại 
các địa phương này cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Dư 
luận đã phản ứng mạnh mẽ với phát biểu vô trách 
nhiệm của một quan chức Formosa rằng “Muốn bắt 
cá, bắt tôm hay nhà máy, cứ chọn đi”. 

Bên cạnh Formosa Hà Tĩnh, chúng ta cũng đã 
chứng kiến cả chục vụ ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng trong năm 2016 như ô nhiễm khói bụi của Nhà 
máy nhiệt điện Vĩnh Tân tại Bình Thuận; hoạt động 
nhuộm và xả thải trực tiếp vào hồ Đá Đen, nguồn 
cung nước sinh hoạt cho khoảng 1 triệu người dân 
trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu của công ty Mei Sheng 
Textiles Việt Nam (100% vốn Đài Loan); sự cố nước 
mưa chảy tràn của Nhà máy sản xuất quặng đồng 
An Phú gây ô nhiễm môi trường tại tỉnh Hòa Bình; gần 
đây còn có các sự cố cá chết xảy ra tại một số tỉnh 
thành như Đồng Nai, Thanh Hóa, Hà Nội... Các vụ ô 
nhiễm môi trường này là những bài học đắt giá về 
quan điểm tăng trưởng kinh tế trước và bảo vệ mội 
trường sau. 

Trước đây chúng ta không chú trọng việc đánh 

giá tác động môi trường của các dự án đầu tư mà 
chủ yếu chỉ quan tâm đến thu hút đầu tư và tăng 
trưởng kinh tế. Ngày nay, vấn đề ô nhiễm môi trường 
đang thực sự đe dọa đến tăng trưởng bền vững của 
quốc gia. 

Bên cạnh các tác động tiêu cực đến môi trường 
của một số dự án đầu tư, chúng ta cũng đang phải 
đối đầu với sự sụt giảm nguồn vốn tài nguyên thiên 
nhiên: diện tích rừng thu hẹp, diện tích đất đai sản 
xuất bị nước biển xâm thực, sự giảm mạnh về tính đa 
dang của hệ sinh thái đang diễn ra nghiêm trọng. 

Tiếp theo là vấn đề an ninh năng lượng không 
được bảo đảm khi mà nguồn tài nguyên năng lượng 
đang dần cạn kiệt và ngành năng lượng Việt Nam 
ngày càng phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch (than 
đá, dầu hỏa, khí gas...) nhập khẩu. 

Cuối cùng là một vấn đề quan trọng đang 
được cả thế giới quan tâm là sự gia tăng xả thải khí 
nhà kính (Greenhouse gas, GHG) làm khí hậu toàn 
cầu nóng lên, từ đó làm gia tăng ảnh hưởng của 
biến đổi khí hậu theo chiều hướng xấu đi. Các báo 
cáo thế giới cho biết Việt Nam là một trong số những 
quốc gia có mức xả thải khí carbon (CO2) tăng cao 
đáng kể do nhu cầu năng lượng ngày càng tăng và 
cũng là nơi đang gánh chịu tổn hại do biến đổi khí 
hậu cao nhất thế giới. 

Tất cả những thách thức trên có khả năng đe 
dọa đến mô hình tăng trưởng của Việt Nam và vì 
vậy chúng ta cần có một mô hình tăng trưởng kinh 
tế mới. Mô hình tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với 
việc bảo vệ môi trường sinh thái, đó là “tăng trưởng 
xanh”. Tăng trưởng xanh được hiểu là quá trình tăng 
trưởng sử dụng nguồn tài nguyên hiệu quả, sử dụng 
nguồn năng lượng “sạch hơn” với công nghệ hiện 

Phóng sự ảnh Màu xanh UEL

Tác phẩm “Tình yêu màu xanh” 
của sinh viên Nguyễn Hạ Huyền

Tác phẩm “Tôi yêu UEL, yêu màu xanh và yêu 
tuổi trẻ” của sinh viên  Phạm Thị Ngọc Ánh
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đại, hướng tới phục hồi và bảo tồn hệ sinh thái tự 
nhiên và nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí 
hậu. Xu hướng phổ biến hiện nay trên thế giới công 
nhận tăng trưởng xanh là biện pháp hữu hiệu để đạt 
mục tiêu phát triển bền vững. Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc cũng đã khẳng định không vì lợi ích 
kinh tế trước mắt mà đánh đổi môi trường.

Công cụ của tăng trưởng xanh - Thị trường carbon
Khí nhà kính được cho là một trong những 

nguyên nhân chính làm biến đổi khí hậu. Để giảm 
phát thải khí nhà kính, một loại công cụ được áp 
dụng trên thế giới là thị trường mua bán quyền xả 
thải khí nhà kính (ETS). Thị trường này được hình thành 
trong  khuôn khổ Nghị định thư Kyoto (Kyoto Protocol, 
1997). Đây là mô hình thực hiện các loại giao dịch 
mua bán quyền phát thải khí CO2 và các loại khí 
khác gây hiệu ứng nhà kính như CH4, N2O, CFC. Vì 
thành phần chủ yếu của khí nhà kính là loại khí CO2 
do các ngành công nghiệp thải ra nên thị trường này 
còn được gọi là thị trường carbon. Sản phẩm mua 
bán trên  thị  trường  này là tín chỉ carbon   (CERs  - 
Certificates  of Emission  Reduction). Tính đến nay, 
những thị trường carbon trên thế giới được chính 
thức   thành   lập    gồm   có:  Châu  Âu  (EU   ETS  - 
European Emission Trading Scheme, 2005); Tokyo, 
Nhật (JVETS - The  Japanese Voluntary  Emissions  
Trading Scheme, 2005); Mỹ (RGGI - the Regional 
Greenhouse Gas Initiative, 2009);   Australia (ACPM 
- Australia’s Carbon Pricing Mechanism, 2012), New 
Zealand (NZ ETS, 2008), Canada (2011), Hàn Quốc 
(K-ETS, 2014). Theo một số ước tính, thị trường khí nhà 
kính sẽ có quy mô 2.000 tỷ USD vào năm 2020, vượt 
qua cả quy mô thị trường dầu hỏa.

Theo Công ước khung của Liên Hiệp quốc về 
biến đổi khí hậu (UNFCCC), Việt Nam tuy không có 
nghĩa vụ phải cắt giảm mức phát thải khí nhà kính, 
song nền kinh tế không hiệu quả nên sản xuất và 
sử dụng năng lượng và phát khí thải nhiều hơn các 
quốc gia thu nhập trung bình khác. Việt Nam cũng 
ngày càng bị lệ thuộc nhiều hơn vào việc nhập khẩu 
các sản phẩm dầu khí và than đá. 

Tháng 09.2012, Thủ tướng chính phủ phê duyệt 
“Chiến lược tăng trưởng xanh” với mục tiêu tiến tới 
nền kinh tế carbon thấp, tái cấu trúc nền kinh tế theo 

hướng sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, 
tăng cường đầu tư vào đổi mới công nghệ, giảm 
cường độ phát thải và tăng khả năng hấp thụ khí 
nhà kính, thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng 
lượng tái tạo trong sản xuất và tiêu thụ năng lượng 
quốc gia, từ đó ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Trong khuôn khổ chiến lược quốc gia về 
tăng trưởng xanh, Quyết định số 1775/QĐ-TTg ngày 
21/11/2012 cho phép Việt Nam thành lập thị trường 
carbon trong nước và tham gia thị trường carbon 
thế giới. Việc hình thành thị trường carbon không 
những góp phần cùng cộng đồng quốc tế nỗ lực 
giảm phát thải khí nhà kính mà còn là cơ hội để tạo 
nguồn thu tài chính, tiếp nhận công nghệ hiện đại ít 
carbon, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Dự 
kiến, thị trường ETS Việt Nam sẽ được thành lập trong 
giai đoạn 2018 - 2020 với kỳ vọng có thể đáp ứng 
cho nhu cầu của khu vực Đông Nam Á. Hiện tại, Việt 
Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị cho thành lập 
thị trường. Một trong những hoạt động chuẩn bị cần 
thiết để thị trường hoạt động tốt sau khi thành lập 
chính là nguồn nhân lực, cụ thể là việc đào tạo các 
chuyên gia về lĩnh vực tài chính khí hậu. 

Từ tháng 04.2016, Trường Đại Học Kinh tế - Luật - 
Đại học Quốc gia TP.HCM tham gia Dự án “Xây dựng 
năng lực về tài chính khí hậu tại Việt Nam”. Đây là dự 
án do Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE), Cơ 
quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Đại học 
Yonsei và Đại học Kinh tế - Luật kết hợp xây dựng với 
đơn vị tài trợ là KOICA. Theo kế hoạch, dự án bao 
gồm ba giai đoạn kéo dài trong ba năm. Giai đoạn 1 
của dự án sẽ hoàn thành vào tháng 02.2017, với mục 
đích nâng cao kiến thức về tài chính khí hậu cho các 
cán bộ là giảng viên các trường đại học, nhân viên 
Chính phủ và nhân viên của HOSE. 

Tóm lại, tăng trưởng kinh tế bền vững cần phải 
gắn liền với bảo vệ môi trường. Đây chính là nội dung 
của tăng trưởng xanh. Dự án thị trường carbon được 
triển khai sẽ góp phần cải thiện vấn đề phát thải khí 
nhà kính và nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường, 
tạo nguồn thu tài chính, và góp phần quan trọng để 
thực hiện thành công chiến lược tăng trưởng xanh 
của quốc gia./.

Phóng sự ảnh Màu xanh UEL

Tác phẩm “Trường UEL của tôi và của bạn...” 
của sinh viên  Trần Bảo ToànTác phẩm “Sức trẻ UEL” của sinh viên Võ Thị Hòa
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MONTANA
Sự phát triển 

xanh toàn diện

Đặng Văn Hà Hùng - K13402

Được có cơ hội tuyệt vời để học tập về chủ 
đề môi trường tại Trường Đại học Montana (Hoa 
Kỳ) có lẽ là một trong những dấu ấn đáng nhớ 
nhất trong hành trình tuổi trẻ của Đặng Văn Hà 
Hùng - sinh viên năm cuối khoa Kinh tế đối ngoại. 
Trước khi đặt chân tới Hoa Kỳ, Hà Hùng đã được 
nghe rất nhiều những câu chuyện về ý thức và 
lối sống văn minh của người dân xứ sở cờ hoa. 
Sau một tháng sinh sống tại thành phố Missoula 
(thành phố lớn nhất của bang Montana), nhiều 
bài học tưởng chừng hết sức đơn giản nhưng lại 
đem tới hiệu quả đáng kinh ngạc với chàng sinh 
viên ham học hỏi này. Hãy cùng xem những chia 
sẻ của Hà Hùng từ chuyến đi bổ ích này nhé. 

Những thói quen hữu ích cho sức khỏe và 
môi trường 

Nếu người dân Việt Nam chúng ta đã quen với 
việc mua những chai nước bằng nhựa để giải khát 
và trong một ngày, mỗi cá nhân có thể tiêu thụ tới 04 
chai thì các bạn hãy tưởng tượng tổng số rác thải sẽ 
lớn tới nhường nào. Nếu không được thu dọn, chúng 
sẽ tràn ngập các con phố, bãi biển, chưa kể sẽ ảnh 
hưởng cực xấu tới môi trường sống của các loài sinh 
vật biển. Khác với thói quen thông thường đó, người 
dân Montana dù trong bất cứ sinh hoạt nào từ học 
tập, làm việc tới thể dục thể thao, họ đều chuẩn bị 
cho mình một chai nước bằng kim loại rất lớn và khi 
được mình hỏi về thời gian sử dụng thì nhiều người 
nói đã dùng nó tới 05-07 năm. Đặc biệt hơn nữa, họ 
luôn hạn chế sử dụng ống hút nhựa, vì đây là thứ rác 
thải khó xử lý và dễ ảnh hưởng không tốt đến môi 
trường. Ngoài ra, Montana còn khiến mình rất ngạc 
nhiên khi ở nơi đó, hầu hết mọi người đều di chuyển 
bằng xe đạp trong phạm vi thành phố. Từ những em 
nhỏ tiểu học tới những giáo sư đã lớn tuổi đều sở hữu 
cho mình một chiếc xe đạp để đến trường và nơi làm 
việc. Chính vì thế, bầu không khí tại thành phố này 
luôn trong lành và ít khói bụi, hạn chế tối đa lượng 
khí carbon khủng khiếp mà những chiếc ô tô thải ra.

Nền nông nghiệp hữu cơ tại Montana 
Điều tiếp theo mà mình cũng đặc biệt ấn tượng 

đó chính là sự phát triển rất mạnh của nền nông 
nghiệp hữu cơ tại bang Montana cũng như những 
bang khác mà mình được đến học tập. Không chỉ 
đem lại những sản phẩm cực kỳ tốt cho sức khỏe 
mà nền nông nghiệp này còn mang lại những tác 
động rất tốt cho môi trường. Đầu tiên phải kể đến 
đó chính là việc loại bỏ sử dụng phân hóa học mà 
thay vào đó là phân bón thiên nhiên sẽ làm cho môi 
trường đất không bị hủy hoại, thậm chí còn giàu dinh 
dưỡng hơn. Vào mùa khô, việc canh tác hữu cơ trên 
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các mảnh đất tại Montana sẽ giúp cho đất giữ được 
nước lâu và không bị hạn hán. Đồng thời, nguồn 
nước xung quanh các mảnh đất cấy trồng này sẽ 
tránh được nguy cơ nhiễm độc, đảm bảo cho sức 
khỏe của người dân. Quan trọng hơn hết chính là sự 
đa dạng sinh học từ nông nghiệp hữu cơ gia tăng 
đáng kể, kích thích sự phát triển của các sinh vật đối 
kháng, từ đó loại bỏ khả năng sử dụng các loại phân 
bón hóa học cũng như thuốc trừ sâu gây hại cho môi 
trường. Thật đáng mừng khi hiện nay, một số trang 
trại ở Việt Nam cũng đang dần phát triển hình thức 
canh tác này, tuy nhiên, hầu hết là do tự phát và quy 
mô còn nhỏ.

Bảo vệ môi trường là ưu tiên hàng đầu 
Điều cuối cùng mà mình muốn chia sẻ đó 

chính là việc thi hành các chính sách phát triển kinh 
tế nhưng luôn ưu tiên hàng đầu vấn đề bảo vệ môi 
trường. Tại bang Montana, có những diện tích đất, 
khu bảo tồn thiên nhiên hay chỉ đơn giản như khu 
leo núi dã ngoại đều nghiêm cấm hoàn toàn các 
hành vi khai thác trái phép hay phát triển kinh tế gây 
ảnh hưởng tới môi trường. Các diện tích đất và rừng 
thiên nhiên này được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt 
kết hợp với ý  thức cao  của  người  dân  đã khiến  
Montana trở thành một điểm du lịch sinh thái thu hút 
hơn 8 triệu khách tham quan trong và ngoài nước 
mỗi năm. Trong đó, đáng chú ý nhất chính là Công 
viên quốc gia Glacier.  Có  thể  nói, tất  cả  các dự án  
công  nghiệp tại đây đều phải thực hiện khảo sát và 
nghiên cứu kỹ càng, ngay cả trong trường hợp xấu 
nhất là sau thời gian hoạt động có gây tác động xấu 
tới môi trường thì sẽ phải hủy bỏ. 

Một trong những công trình mà mình có cơ hội 
tham quan đó chính là đập thủy điện Kerr tại Khu bảo 
tồn Hồ Flathead. Đập thủy điện được chính quyền 
xây dựng ngay tại vị trí là một thác nước lớn, nên 
sau khi đi vào hoạt động, mọi sự tác động về mặt 
thiên nhiên hầu như là không có, nguồn nước và sinh 
vật đều không bị ảnh hưởng. Kết quả này có được 
chính nhờ vào sự khảo sát và điều tra kỹ lượng trước 
khi thực hiện bất kỳ dự án nào của bên liên quan. 
Bên cạnh đó, các nguồn năng lương thiên nhiên như 
năng lượng mặt trời và năng lượng gió đang phát 
triển rất nhanh tại Montana. Các hộ gia đình không 
ngần ngại đầu tư những tấm năng lượng mặt trời tại 
nhà mình, không chỉ để cung cấp nguồn năng lượng 
thân thiện mà còn có thể tích lũy và bán nguồn năng 
lượng ấy để kiếm thêm thu nhập./.

Hà Hùng muốn chia sẻ với mọi người 
rằng, mặc dù so sánh về các cơ hội và 
điều kiện phát triển nền kinh tế xanh hiện 
tại của nước ta đang khá khó khăn nhưng 
Hùng tin rằng nếu cả cộng đồng cùng 
chung tay, bắt đầu thay đổi những việc 
nhỏ nhất như thói quen sống hằng ngày, 
sau đó, đi đến những hành động lớn hơn 
thì Hùng chắc chắn rằng môi trường của 
chúng ta sẽ nhanh chóng trở nên xanh và 
đẹp hơn nữa. 

CÔNG ĐOÀN 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KINH TẾ - LUẬT 
CẦN LÀM GÌ ĐỂ 

HƯỚNG ĐẾN NỀN 
KINH TẾ XANH?

Nguyễn Thị Diễm Hiền 
Ủy ban Kiểm tra Công đoàn

Tác phẩm “UEL - 15 năm một chặng đường” 
của sinh viên Lê Thị Thu Hiền
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1. Kinh tế xanh (Green Economy) là gì?
Chương trình môi trường Liên Hợp quốc (UNEP 

- 2010) đưa ra khái niệm kinh tế xanh là “nền kinh 
tế nâng cao đời sống con người và cải thiện công 
bằng xã hội, đồng thời giảm thiểu đáng kể những rủi 
ro môi trường và những thiếu hụt sinh thái”  

Kinh tế xanh là sự kết hợp giữa ba yếu tố gồm 
kinh tế, xã hội và môi trường. Nó có ý nghĩa quan 
trọng trong việc tạo ra việc làm, bảo đảm tăng 
trưởng kinh tế bền vững và ngăn chặn ô nhiễm 
môi trường, nóng lên toàn cầu, cạn kiệt nguồn tài 
nguyên và suy thoái môi trường. 

Như vậy, nói một cách đơn giản, nền kinh tế 
xanh là nền kinh tế có mức phát thải thấp, sử dụng 
hiệu quả tài nguyên và hướng tới công bằng xã hội. 

Mặc dù khái niệm “kinh tế xanh” không thay 
thế khái niệm bền vững, nhưng nó ngày càng được 
công nhận là mô hình phù hợp làm nền tảng cho 
phát triển bền vững. 

2. Mục tiêu cụ thể và những xu thế đặc thù 
của quá trình chuyển dịch sang nền kinh tế xanh

Quyết định số 1393/QĐ-TTg nêu rõ mục tiêu cụ 
thể của Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh, 
bao gồm (1) tái cấu trúc và hoàn thiện thể chế kinh 
tế theo hướng xanh hóa các  ngành hiện có và  
khuyến khích phát triển các ngành kinh tế sử dụng 
hiệu quả năng lượng và tài nguyên với giá trị gia 
tăng cao; (2) nghiên cứu, ứng dụng ngày càng rộng 
rãi công nghệ tiên tiến nhằm sử dụng hiệu quả hơn 
tài nguyên thiên nhiên, giảm cường độ phát thải 
khí nhà kính, góp phần ứng phó hiệu quả với biến 
đổi khí hậu; (3) nâng cao đời sống nhân dân, xây 
dựng lối sống thân thiện với môi trường thông qua 
tạo nhiều việc làm từ các ngành công nghiệp, nông 
nghiệp, dịch vụ xanh, đầu tư vào vốn tự nhiên, phát 
triển hạ tầng xanh.

3. Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật 
cần làm gì để hướng đến nền kinh tế xanh?

Công đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội, 
là người đại diện của công nhân, viên chức, lao 
động, có vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của công nhân, viên chức, lao động. 
Bên cạnh đó, Công đoàn cũng có vai trò đẩy mạnh 
công tác giáo dục, nâng cao trình độ học vấn, 
tay nghề, phổ biến kiến thức pháp luật cho người 
lao động. Công đoàn cũng có vai trò tuyên truyền 
những giá trị cao đẹp, truyền thống văn hóa dân 
tộc và những thành tựu tiên tiến của văn minh nhân 
loại đến người lao động. Chính vì vậy, để hướng đến 
nền kinh tế xanh nhằm nâng cao đời sống con người 
và cải thiện công bằng xã hội, bảo vệ môi Trường, 
Công đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật cần triển 
khai các công việc sau:

Thứ nhất, các cấp Công đoàn (gồm cả Công 
đoàn cơ sở và Công đoàn bộ phận) cần nhận thức 
rõ rằng kinh tế xanh là rất cần thiết, là biện pháp 
khắc phục khủng hoảng sinh thái. Từ đó, thực hiện 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người lao 
động về kinh tế xanh.

Thứ hai, cán bộ công đoàn phải là những 

người đi đầu trong việc thực hiện và tuyên truyền 
nâng cao hiệu suất và hiệu quả sử dụng năng 
lượng, giảm mức tiêu hao năng lượng, sử dụng tiết 
kiệm và hiệu quả tài nguyên trong hoạt động hàng 
ngày. Tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đoàn thanh 
niên đã triển khai vận động sử dụng tiết kiệm điện 
nơi công sở cho đoàn viên. Tuy nhiên, về phía Công 
đoàn chưa có những hoạt động triển khai trực tiếp 
đến người lao động.

Thứ ba, Công đoàn trường cần lên chương 
trình hành động cho việc phân loại rác tại nguồn. 
Hiện tại, tại Trường ĐH Kinh tế - Luật, rác vẫn chưa 
được phân loại mà vẫn tập trung chung, trong khi 
đó rác thải từ hoạt động hàng ngày vẫn có rất nhiều 
loại có thể tái chế như chai nước, túi nilon…

Thứ tư, đối với các hoạt động xã hội liên quan 
đến bảo vệ môi trường, Công đoàn trường nên triển 
khai và khuyến khích công đoàn viên tham gia như 
tham gia các hoạt động về Ngày môi trường thế 
giới, tham gia trồng cây, bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn 
nước, sử dụng vật liệu tái tạo, năng lượng sạch.

Cuối cùng, do phụ nữ Việt Nam vẫn đảm 
nhiệm chủ yếu vai trò nội trợ trong gia đình nên Công 
đoàn trường cần chỉ đạo Ban nữ công tổ chức các 
buổi nói chuyện chuyên đề về kinh tế xanh đối với 
nữ công đoàn viên nhằm thúc đẩy tiêu dùng bền 
vững và xây dựng lối sống xanh, tiêu dùng tiết kiệm, 
hợp lý, an toàn. 

Kinh tế xanh là xu hướng chung của thế giới, 
là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Với vai trò 
là người đại diện của người lao động, các tổ chức 
Công đoàn nói chung và Công đoàn Trường ĐH 
Kinh tế - Luật nói riêng cần triển khai những việc làm 
cụ thể, từ đó phát huy được vai trò của Công đoàn, 
đồng thời đóng góp công sức vào công cuộc 
chung cho sự phát triển của đất nước./.

TRÒ CHUYỆN CÙNG  NHÓM SINH 
VIÊN GIẢI NHẤT EURÉKA

(Tiếp theo trang 27)
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THÀNH LẬP TRUNG TÂM 
PHÁP LUẬT HOA KỲ -

HƯỚNG ĐI SÁNG TẠO CỦA UEL

PGS.TS Dương Anh Sơn
ThS. Nguyễn Phan Phương Tần

Ngày 07 tháng 12 năm 2016, được sự chấp 
thuận và ủng hộ của Đại học Quốc gia Tp.HCM, 
Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ thuộc Trường Đại học 
Kinh tế - Luật được thành lập và chính thức ra mắt.

Các chức năng và nhiệm vụ chính của Trung 
tâm Pháp luật Hoa Kỳ: 

Thứ nhất, hỗ  trợ  thiết  thực  cho  việc  
nghiên cứu và giảng dạy luật ở Trường Đại học 
Kinh tế-Luật, tạo ra sự khác biệt trong phương 
thức đào tạo của Trường và của Đại học Quốc 
gia Tp.HCM;

Thứ hai, tư vấn cho các doanh nghiệp khi 
họ muốn tiếp cận thị trường Hoa Kỳ;

Thứ ba, tăng cường sự hợp tác giữa 
Trường Đại học Kinh tế - Luật với các trường có 
đào tạo luật ở Hoa Kỳ; 

Thứ tư, thông qua Trung tâm có thể kêu 
gọi nguồn tài trợ tài liệu học tập cho cán bộ, 
giảng viên ngành luật.

Nhìn nhận nhu cầu cấp thiết của việc hội 
nhập thị trường Hoa Kỳ

Việt Nam và Hoa Kỳ là hai quốc gia vốn đã 
có một mối quan hệ vô cùng đặc biệt.  Kể từ ngày 
11.07.1995, Việt Nam và Hoa Kỳ đã xác nhận bình 
thường hóa quan hệ ngoại giao và sau đó dần trở 
thành những người bạn, những đối tác toàn diện và 
tin cậy với nhiều nỗ lực từ cả hai chính phủ. Những cột 
mốc quan trọng có thể kể đến như ngày 03.02.1994, 
Tổng thống Mỹ Bill Clinton tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm 
vận Việt Nam, và tháng 01.1995, Hoa Kỳ và Việt Nam 
ký Hiệp định thiết lập Văn phòng Liên lạc tại thủ đô 
mỗi nước. Sau 20 năm bình thường hóa quan hệ, cả 
hai nước đã không ngừng đẩy mạnh hợp tác trên 
nhiều lĩnh vực, trong đó quan hệ thương mại ngày 
càng được mở rộng và đóng vai trò là một trong 
những lĩnh vực hợp tác trọng yếu. Ngày 13.07.2000, 
hai nước ký kết Hiệp định thương mại song phương, 

Hội đồng Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ
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chính thức mở ra chương mới trong lĩnh vực hợp tác 
kinh tế giữa hai quốc gia. Từ đó đến nay, Hoa Kỳ luôn 
là một đối tác chiến lược trong sự phát triển kinh tế 
cũng như xã hội của Việt Nam. 

Từ yếu tố lịch sử, dịch chuyển thể nhân giữa 
Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng tăng, kéo theo đó là 
sự gia tăng các vấn đề pháp lý cũng như nhu cầu 
giải quyết các vấn đề pháp lý  phát  sinh. Doanh 
nghiệp Việt Nam và công dân Việt Nam thường đối 
diện nhiều tình huống ngặt nghèo trước hệ thống 
pháp luật Hoa Kỳ do thiếu thống tin và hiểu biết. Việc 
nắm bắt và thực thi các nội dung của Hiệp định có 
mối quan hệ mật thiết với sự hiểu biết về luật lệ và 
văn hoá pháp lý Hoa Kỳ.

Do đó, Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế 
- Luật cũng như các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực 
Luật khẳng định tính cấp thiết của việc xây dựng 
một trung tâm nghiên cứu pháp luật Hoa Kỳ, làm nền 
tảng cho các nghiên cứu khoa học trọng điểm của 
lĩnh vực pháp lý nhưng có phạm vi ứng dụng phục 
vụ cho nghiên cứu khoa học và đào tạo cho hầu hết 
các ngành khác thuộc khối kinh tế - quản lý, gồm cả 
luật, kinh tế, kinh doanh, chính sách công và quản 
lý công.

Mở ra hướng đi khác biệt trong phương thức 
đào tạo luật thương mại quốc tế

Trường Đại học Kinh tế - Luật đang là một trong 
những đơn vị đào tạo chuyên ngành luật có uy tín ở 
Việt Nam. Với chiến lược phát triển thành một trong 
những cơ sở đào tại theo hướng nghiên cứu có uy 
tín trong nước và khu vực, việc thành lập một Trung 
tâm Pháp luật Hoa Kỳ với chức năng nghiên cứu và 
tư vấn pháp luật Hoa Kỳ tại Trường là việc làm hết 
sức cần thiết.

Ngay sau khi đi vào hoạt động, Trung Tâm đã tổ 
chức các lớp liên quan đến pháp luật Hoa Kỳ trong 
lĩnh vực kinh tế, quản lý và luật do trực tiếp các giáo 
sư đến từ Đại học Indiana phụ trách. Các lớp đã thu 
hút sự tham gia của đông đảo sinh viên ngành luật 
của Trường. Nhằm mở rộng hiểu biết của giảng viên, 

Các giáo sư đến từ Đại học Indiana nói 
chuyện với sinh viên

sinh viên và các đối tượng quan tâm đến pháp luật 
Hoa Kỳ, Trung tâm sẽ tiếp tục mở các khóa học 
chuyên sâu về luật hợp đồng  Hoa  Kỳ và luật  kinh  
doanh quốc tế trong tháng 01.2017 và tháng 08.2017, 
với sự phối hợp và hỗ trợ của các giáo sư đến từ 
Đại học Indiana (Hoa Kỳ).  Trong thời gian tới, Trường 
Luật Robert H. McKinney thuộc Đại học Indiana (Hoa 
Kỳ) sẽ tham gia cùng các nhà khoa học và giảng 
viên của Trường Đại học Kinh tế - Luật trong việc điều 
hành và thúc đẩy hoạt động của Trung tâm Pháp 
luật Hoa Kỳ./.

“Việc ra đời Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ sẽ là 
nền tảng cho các nghiên cứu khoa học trọng 
điểm trong lĩnh vực pháp lý, có phạm vi ứng 
dụng cho hầu hết các ngành khác thuộc khối 
kinh tế - quản lý, luật… Hơn nữa, hoạt động của 
Trung tâm cũng sẽ là bước đệm cho các sinh 
viên tốt nghiệp trong các chuyên ngành này 
có thể tham gia ngay vào thị trường lao động 
ở vị trí các tổ chức hành nghề luật hoặc các 
doanh nghiệp thường xuyên thực hiện tư vấn 
các vấn đề liên quan đến pháp luật Hoa Kỳ”. 
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng 
Trường ĐH Kinh tế - Luật cho biết.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT: 
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG VÀ THAM GIA KIỂM ĐỊNH 

ĐỂ HỘI NHẬP VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
PGS. TS Nguyễn Ngọc Điện

TS. Nguyễn Thanh Trọng

Sự cần thiết của việc hội nhập chất lượng giáo dục
Chất lượng giáo dục được hiểu là sự thừa nhận 

của xã hội đối với kết quả hoạt động chuyên môn 
của cơ sở đào tạo. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa 
các cơ sở đào tạo, giới thiệu được cho xã hội những 
sản phẩm đào tạo tốt nhất luôn là điều mong muốn 
của một cơ sở đào tạo nghiêm túc, cũng là điều gắn 
với lợi ích sống còn của cơ sở.

Nhà trường có thể (và nên) tổ chức cơ quan 
quản lý chất lượng của mình để có điều kiện thường 
xuyên tiến hành tự đánh giá, nghĩa là đảm bảo chất 
lượng bên trong (Internal Quality Assurance: IQA). Tất 
nhiên, để việc đánh giá được thực hiện một cách 
khách quan và chính xác, cần quan tâm xây dựng 
bộ tiêu chí đánh giá thích hợp và có cơ sở khoa 
học. Bên cạnh đó, nhà trường cũng cần chủ động 
yêu cầu đánh giá ngoài (External Quality Assurance: 
EQA), để có điều kiện nhìn lại mình qua lăng kính của 
người thứ ba. 

Sức ép hội nhập tất yếu đòi hỏi cả việc tự đánh 
giá và đánh giá ngoài đều phải được thực hiện theo 
một bộ tiêu chí khách quan cho phép việc thừa 
nhận kết quả đánh giá được thực hiện không chỉ 
trên bình diện quốc gia mà cả trên bình diện quốc 
tế. Nói cách khác, để cơ sở đào tạo có điều kiện hội 
nhập, một trong những điều kiện then chốt là hoạt 
động đảm bảo chất lượng phải mang tính hội nhập.

Đánh giá chương trình Kế toán theo Bộ tiêu 
chuẩn AUN-QA tại UEL

Đảm bảo chất lượng bên trong của Trường 
Đại học Kinh tế - Luật (UEL)

Đối với các trường Đại học ở Việt Nam, việc 
xây dựng hệ thống giáo dục bên trong cũng chỉ mới 
ở giai đoạn đầu của sự phát triển khi các hoạt động 
kiểm định chất lượng giáo dục được quan tâm thúc 
đẩy trong khoảng 10 năm trở lại đây.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác 
đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Kinh tế - Luật 
đã nghiên cứu, tham khảo mô hình IQA của một số 
trường đại học và các tổ chức giáo dục có uy tín 
trong khu vực và quốc tế để xây dựng hệ thống IQA 
phù hợp nhằm đảm bảo sự vận hành hiệu quả, đạt 
được các mục tiêu chất lượng tương xứng với vị thế 
là một đơn vị thành viên ĐHQG TP.HCM và đáp ứng 
yêu cầu hội nhập về giáo dục đại học. Việc thành 
lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng là bước 
ngoặt quan trọng để hệ thống IQA của Trường hình 
thành và dần được hoàn thiện.

Trong những năm qua, Trường Đại học Kinh tế 
- Luật cũng đã xây dựng hệ thống các chính sách 
như: các quy định về hệ thống quản lý chất lượng 
(ban hành Sổ tay chất lượng); quy trình đánh giá nội 
bộ các chương trình; các quy định khảo sát ý kiến 
người học về môn học, về khóa học; quy định khảo 
sát ý kiến các đối tượng có liên quan về chương 
trình; quy định khảo sát ý kiến sinh viên và cán bộ 
về chất lượng phục vụ và quản lý chương trình; quy 
trình kiểm tra hồ sơ chất lượng;… Những chính sách, 
quy định, quy trình này được xây dựng nhằm cụ thể 
hóa mối quan hệ giữa các quá trình trương tác chính 
trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo, những hoạt 
động được ưu tiên thực hiện để đảm bảo chất lượng 
trong giáo dục đại học.

Đồng thời, để đảm bảo hệ thống vận hành 
hiệu quả, yếu tố con người có vai trò đặc biệt quan 
trọng. Với nhận thức này, Ban Giám hiệu đã bố trí, 
tuyển dụng những cán bộ có năng lực, có khả năng 
tiếp thu những cái mới, có tinh thần trách nhiệm với 
công việc để tham gia vận hành hệ thống IQA-UEL. 

Trường có các hoạt động đánh giá chất lượng 
chuyên biệt như khảo sát lấy ý kiến của các bên 
liên quan về chất lượng giảng dạy môn học (được 
thực hiện cho tất cả các môn giảng dạy ở mỗi học 
kỳ), chất lượng khóa học (định kỳ hằng năm khi có 
khoá sinh viên tốt nghiệp), chất lượng quản lý, phục 
vụ (định kỳ hằng năm).... Những hoạt động này đã 
cung cấp cho lãnh đạo Trường, lãnh đạo các đơn vị, 
giảng viên những thông tin, dữ liệu, ý kiến đóng góp 
có giá trị của của cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu 
sinh viên và nhà tuyển dụng, làm cơ sở cho việc đưa 
ra những giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, 
đào tạo, quản lý và phục vụ của UEL. Công tác tự 
đánh giá và tổ chức đánh giá nội bộ bên trong đối 
với cơ sở đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, đánh giá chương trình theo Bộ tiêu 
chuẩn của AUN-QA được Trường đặc biệt chú trọng. 
Đây là hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong 
quan trọng để tiến hành các hoạt động kiểm định, 
đánh giá ngoài.
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ĐHQG TP.HCM và các trường thành viên làm 
việc với đoàn đánh giá AUN-QA

Kiểm định, đánh giá ngoài ở UEL
Hoạt động kiểm định, đánh giá ngoài những 

năm qua ở UEL đã diễn ra sôi nổi, tích cực và mang 
lại nhiều hiệu quả, đặc biệt là kiểm định cơ sở đào 
tạo theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
đánh giá cấp chương trình theo Bộ tiêu chuẩn của 
AUN-QA.

Về kiểm định cơ sở đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường đã thực hiện 
đánh giá chất lượng cơ sở đào tạo ngoài nội bộ 
ĐHQG TP.HCM theo bộ tiêu chí của Bộ Giáo dục & 
đào tạo vào năm 2011. Từ năm 2011 đến năm 2016 
là quá trình cải thiện không ngừng để nâng cao 
chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học. Đến nay, 
Trường hoàn thành công tác đánh giá ngoài chính 
thức bởi cơ quan kiểm định do Bộ Giáo dục & đào 
tạo chỉ định (Trung tâm Kiểm định ĐHQG Hà Nội) vào 
tháng 11.2016. Trường đang chờ kết quả chính thức 
từ Đoàn đánh giá, tuy nhiên qua nội dung trình bày 
của Đoàn với Nhà trường về kết quả sơ bộ, có thể 
nhận định kết quả đánh giá đối với Trường rất khả 
quan.

Công tác đánh cấp chương trình theo bộ tiêu 
chuẩn AUN-QA đã được đẩy mạnh và tác động tích 
cực trong việc không ngừng cải tiến, nâng cao chất 
lượng đào tạo. Đến nay, Trường đã triển khai tự đánh 
giá 10 chương trình giáo dục (10/12 chương trình đã 
có sinh viên tốt), đánh giá ngoài nội bộ 8 chương 
trình và đánh giá chính thức 4 chương trình theo Bộ 
tiêu chuẩn AUN-QA (kết quả đánh giá chính thức 
AUN-QA ngành Kinh tế đối ngoại là 4,73/7; ngành 
Tài chính - Ngân hàng là 4,5/7; ngành Kinh tế học 
là 4,67/7; ngành Kế toán đang chờ kết quả) đã cho 
thấy chất lượng đào tạo của UEL đạt và đáp ứng tốt 
chuẩn khu vực. Việc vận dụng Bộ tiêu chuẩn AUN-
QA trong việc thiết kế, vận hành và sử dụng để đánh 
giá các chương trình đào tạo đã đóng góp quan 
trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và 
khẳng định uy tín của UEL trong hệ thống giáo dục 
đại học Việt Nam và khu vực ASEAN.

Đoàn đánh giá ngoài khảo sát chính thức tại 
UEL tháng 11.2016

Hướng đến hội nhập chất lượng giáo dục 
giai đoạn 2017 - 2020

Mục tiêu phát triển của UEL đã xác định “đào 
tạo sinh viên có năng lực làm việc trong môi trường 
toàn cầu”.  Để đạt được mục tiêu này, công tác 
đảm bảo chất lượng phải ngày càng đi vào chiều 
sâu, phù hợp và đáp ứng tốt các yêu cầu của các 
bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng ở khu vực và 
quốc tế, là cơ sở quan trọng để có sự thừa nhận về 
tương thích trong chất lượng đào tạo của UEL với 
các trường đại học có uy tín trong khu vực và quốc 
tế. Đến năm 2020, Trường sẽ hoàn thành đánh giá 
cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn AUN; tất cả các 
chương trình có 02 khóa sinh viên tốt nghiệp hoàn 
thành đánh giá ngoài, kiểm định và được công 
nhận đạt chuẩn AUN; phấn đấu có chương trình đạt 
chuẩn AACSB.

Chìa khoá đảm bảo chất lượng: tự chủ đại học 
Sức ép hội nhập quốc tế cũng như sức ép 

cạnh tranh khiến cho trường đại học ngày nay phải 
dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề quản trị. Đơn 
giản, quản trị hiệu quả có tác dụng duy trì và củng 
cố các nguồn lực, tạo điều kiện cho việc nâng cao 
chất lượng đào tạo, nghiên cứu, qua đó củng cố uy 
tín, danh tiếng của nhà trường. Quản trị hữu hiệu đòi 
hỏi trước hết sự thừa nhận tính chủ động và quyền 
phát huy tính chủ động của cơ sở đào tạo trong 
hoạch định và thực hiện chiến lược phát triển, cũng 
như trong việc đưa ra những quyết định quan trọng 
liên quan đến việc thực hiện các chức năng của 
mình. Rõ hơn, trường đại học cần được trao quyền tự 
chủ rộng rãi để có thể xây dựng và triển khai cơ chế 
quản trị phù hợp với các mục tiêu tồn tại và phát 
triển.

So với Luật giáo dục, Luật giáo dục đại học đã 
mở rộng thêm một bước quyền hạn của trường đại 
học, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như đào 
tạo, quản lý tài chính và quan hệ quốc tế. Vẫn còn 
một khoảng cách khá lớn giữa đại học trong nước 
và đại học ở các nước tiền tiến về phương diện tự 
chủ đúng nghĩa. Nhưng phải nhìn nhận rằng đã và 
đang có một lộ trình cho phép trường đại học dần 
dần trở thành chủ nhân đầy đủ của chính mình: nhà 
trường tự quyết định và tự chịu trách nhiệm trước xã 
hội về những hệ luỵ mà sự lựa chọn của mình mang 
lại cho xã hội, cộng đồng./.
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UEL ĐÃ SẴN SÀNG!

Nhìn lại công tác tư vấn hướng nghiệp - tuyển 
sinh 2016 

Bắt đầu triển khai từ tháng 01.2016, UEL đẩy 
mạnh thực hiện trách nhiệm  của  trường,  doanh  
nghiệp đến với cộng đồng trong việc góp phần định 
hướng cho học sinh THPT lựa chọn nghề nghiệp phù 
hợp; cung cấp các thông tin về kỳ thi tuyển sinh đại 
học năm 2016; giải đáp những thắc mắc liên quan 
đến hướng nghiệp và kỳ thi tuyển sinh. Đồng thời, góp 
phần nâng cao chất lượng và đảm bảo số lượng đầu 
vào của sinh viên trường trong năm 2016. Ban tư vấn 
tuyển sinh đã xác định đa dạng hóa các hình thức 
như tham gia chương trình do các đơn vị truyền thông 
tổ chức như: Báo Tuổi Trẻ, Báo Thanh Niên, VTM, HTV, 
VTV,..; tham gia các chương trình do ĐHQG TP.HCM 
tổ chức tại Tp.Hồ Chí Minh và các tỉnh địa phương; tổ 
chức chương trình tại các trường THPT chuyên ở các 
tỉnh thành như Bình Dương, Đăk Lăk; gửi tài liệu (tờ rơi, 
poster) cho sinh viên về lại các trường cũ để truyền 
thông; phối hợp với các trường THPT tổ chức những 
chương trình tham quan UEL.

Hoạt động TV HN-TS không còn là những tháng 
cao điểm mà diễn ra liên tục cả năm với 03 giai 
đoạn: Tư vấn hướng nghiệp (tháng 01 - tháng 3), Tư 
vấn tuyển sinh (tháng 4 - tháng 7) và Tư vấn xét tuyển 

Chào đón năm mới 2017, cũng là thời điểm 
khởi động chương trình tư vấn hướng nghiệp  
tuyển sinh (TV HN-TS) của Trường Đại học Kinh 
tế - Luật (UEL). Và sắp tới đây, Bộ Giáo dục & Đào 
tạo sẽ công bố chính thức 02 quy chế kỳ thi THPT 
Quốc gia và xét tuyển Đại học & Cao đẳng năm 
2017 với một số điều chỉnh và quy định mới. Năm 
2016, năm thứ hai thực hiện đổi mới trong cách 
thức xét tuyển Đại học tạo điều kiện tốt nhất cho 
thí sinh chọn được ngôi trường phù hợp với năng 
lực bản thân, là một năm đầy thách thức đối với 
công tác TV HN-TS của các trường, trong đó có 
cả UEL.

Phóng sự ảnh Sắc Xuân

Hoa mai UEL
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(tháng 8 - tháng 9). 

Trải qua hơn 09 tháng, UEL đã thực hiện 60 buổi 
tư vấn trực tiếp, tiếp cận được 50.000 lượt phụ huynh 
và thí sinh. Các thành viên trong Ban tư vấn đã không 
ngại đường xa, sắp xếp thời gian để đến với học sinh 
các tỉnh thành thuộc khu vực Tây Nguyên, duyên 
hải Trung Bộ, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu 
Long. Tham dự các chương trình tư vấn cho những 
học sinh vùng sâu vùng xa, các thành viên trong Ban 
tư vấn như có thêm động lực để truyền lửa cho các 
em trong việc lựa chọn con đường đi tương lai. Bởi có 
những học sinh đã nán lại đến cuối chương trình, bởi 
có những em sẵn sàng đội mưa đội nắng để được 
lắng nghe những hướng dẫn tận tình từ các thầy cô. 

Năm 2016, UEL cũng đã có những cách thức 
mới trong TV HN-TS. Trong giai đoạn truyền thông số 
phát triển nhanh, kênh mạng xã hội chính là một 
trong những phương thức tiếp cận thí sinh hiệu quả 
nhất. UEL đã đẩy mạnh công tác tư vấn trực tuyến 
trên trang Fanpage mạng xã hội Facebook tại địa 
chỉ: http://facebook.com/tuyensinh.uel.edu.vn, 
cập nhật thông tin mới nhất trên trang web: 
http://tuyensinh.uel.edu.vn và bàn tròn trực 
tuyến: http://bantrontructuyen.uel.edu.vn. Trang              
Fanpage UEL - Tư vấn tuyển sinh đã cán mốc hơn 
10.000 lượt yêu thích trong năm qua. Với việc  thường 
xuyên cập nhật những thay đổi mới nhất từ các 
trang báo uy tín, đến việc cung cấp những thông 
tin kịp thời về việc tuyển sinh của UEL cũng như thực 
hiện những cuộc khảo sát để thống kê nhanh thí sinh 
đăng ký vào UEL đã phần nào giúp cho phụ huynh 
và thí sinh an tâm hơn trong những thời điểm nóng 
bỏng ấy. Đặc biệt, trong giai đoạn chuẩn bị công bố 
điểm trúng tuyển, hộp thư của trang lúc nào cũng 

trong tình trạng quá tải với 500 tin nhắn mỗi ngày và 
số lượng tương tác với page lên đến 100.000 lượt mỗi 
ngày. Hiểu được sự lo lắng của thí sinh và phụ huynh, 
các tư vấn viên đã làm việc không kể không gian và 
thời gian, 24/24 nên đáp ứng được 100% phản hồi 
chuyên sâu. Ngoài ra, đường dây hotline 08-37244550 
đi vào hoạt động ở giai đoạn 3, trung bình mỗi buổi 
nhận được 100 cuộc gọi. Điểm mới của năm 2016 là 
chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến trên kênh 
Youtube được thực hiện 02 số với nội dung liên quan 
đến cách thức xét tuyển vào UEL và các chương trình 
đào tạo chất lượng cao cũng như liên kết quốc tế. 
Buổi hội thảo với sự tham dự của đầy đủ các chuyên 
gia tư vấn của Trường, của các Khoa và các chương 
trình đào tạo đặc biệt. Chương trình đã cung cấp 
những thông tin mới nhất và kịp thời cho các em thí 
sinh ngay sau khi biết được điểm thi của mình. Đồng 
thời, UEL cũng đã tham gia Ngày hội tư vấn xét tuyển 
đại học - cao đẳng do báo Tuổi Trẻ tổ chức. Gian 
hàng UEL với màu sắc rực rỡ và sự tham dự của các 
cố vấn chuyên môn của các Khoa đã thu hút được 
sự quan tâm rất lớn của thí sinh và phụ huynh.  

Nếu trước đây, các trường chỉ cạnh tranh nhau 
trong cùng lĩnh vực thì bây giờ, mỗi thí sinh khi biết 
được điểm thi của mình có thể chọn bất kỳ trường 
nào ở nhiều lĩnh vực khác nhau để tăng cơ hội trúng 
tuyển. Lúc này đây, vai trò của công tác TV HN-TS 
là rất quan trọng. Các em thí sinh cần phải hiểu rõ 
năng lực bản thân phù hợp với ngành nghề nào, 
ngôi trường nào đáp ứng được yêu cầu của em. 
Các trường đại học đóng vai trò chủ động trong việc 
cung cấp thông tin một cách đầy đủ và chính xác 
nhất cho thí sinh, không còn nữa việc nhà trường 
ngồi chờ thí sinh đến nộp hồ sơ như trước kia. 

Phong phú hoạt động tư vấn hướng nghiệp - 
tuyển sinh 2017

Năm 2017, tiếp tục với những đổi mới trong 
phương thức tuyển sinh Đại học - Cao đẳng của Bộ 
Giáo dục & Đào tạo, UEL cũng đã chuẩn bị những 
hoạt động tăng cường chuyển tải thông tin đến với 
thí sinh một cách nhanh nhất. Đối tượng tuyển sinh 
UEL muốn nhắm đến là các học sinh giỏi tại các 
trường chuyên trên cả nước nhằm nâng cao chất 
lượng đầu vào và nâng cao chất lượng đào tạo của 
UEL. 

Bên cạnh các hoạt động truyền thống, năm 

Chợ hoa Tết (Nguồn:Internet) Quây quần gói bánh tét (Nguồn:Internet)
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nay, với sự thành lập Trung tâm Truyền thông và Tư 
vấn tuyển sinh - CCA đã thể hiện sự đầu tư và chăm 
lo cho công tác này của lãnh đạo nhà trường thêm 
đa dạng và thiết thực hơn. 

Điểm nhấn năm nay chính là chuỗi hoạt động 
TV HN-TS dành cho sinh viên với 03 chương trình: Đại 
sứ sinh viên, Kết nối viên và Mentor - Mentee. Chương 
trình Đại sứ sinh viên là những bạn sinh viên được 
tuyển chọn và huấn luyện kỹ càng để tham gia tổ 
chức sự kiện, tư vấn trong các chuyến đi thực tế 
của nhà trường. Chương trình Kết nối viên là mạng 
lưới các cựu học sinh tại các trường THPT được bố trí 
theo từng cụm tỉnh và khu vực, có nhiệm vụ là cầu 
nối thông tin qua lại giữa thí sinh và nhà trường về 
tuyển sinh của UEL. Chương trình Mentor - Mentee là 
một hoạt động đặc trưng trong việc cặp đôi đồng 
hành cùng thí sinh, dành cho những bạn quan tâm 
thật sự đến UEL, các bạn sẽ được bố trí người hướng 
dẫn bên cạnh việc tư vấn ngành học các bạn sẽ 
còn được chia sẻ những kinh nghiệm, giải tỏa những 
căng thẳng trong thi cử cho đến khi các bạn trúng 
tuyển vào UEL.

Ngày xưa, khi công nghệ thông tin chưa phát 
triển, các em thiếu thông tin.

Ngày nay, thông tin trực tuyến ngập tràn, các 
em mất định hướng.

Vai trò những người tư vấn vẫn không phai 
nhạt theo tháng năm. Có những điều mà những 
dòng chữ trắng đen kia không thể giải đáp được 
hết tất cả tâm tư của những sĩ tử. Có những điều 
màn hình sáng loáng kia không so được với cảm xúc 
của những tư vấn viên. Niềm hạnh phúc của các 
chuyên gia là ánh mắt rạng ngời của các em khi 
tìm được cho mình con đường phù hợp, hay như cái 
thở phào nhẹ nhõm khi các em được gỡ rối tơ lòng. 
Có những trăn trở của phụ huynh đi theo vào trong 
giấc ngủ để khi tỉnh giấc vẫn còn nỗi niềm chưa giải 
tỏa. Đó là khoảng thời gian, mỗi thành viên ăn - tư 
vấn tuyển sinh, ngủ - tư vấn tuyển sinh, làm việc - tư 
vấn tuyển sinh. Cả ngày tham gia các chương trình 
tư vấn trực tiếp, tối về lại tranh thủ trả lời trực tuyến 

cốt yếu để làm sao giải đáp được cho nhiều thí sinh 
và phụ huynh từ đó mới yên lòng. Câu hỏi của các 
em luôn xoay quanh những vấn đề về khả năng 
bản thân, lựa chọn ngành học, lựa chọn trường 
học, chương trình đào tạo, cơ hội sau khi ra trường… 
Nhưng càng về sau những câu hỏi lại xoáy sâu hơn 
đòi hỏi những người tham gia tư vấn phải nắm chắc 
không chỉ thông tin tuyển sinh mà còn là hệ thống 
giáo dục sau phổ thông tại Việt Nam, không chỉ hiểu 
sâu về chương trình đào tạo của trường mà còn là thị 
trường lao động hiện nay.

Tất cả đều xuất phát từ cái tâm và tấm lòng 
chân thành của những người làm tư vấn giáo dục. 
Ban tư vấn tuyển sinh trân trọng công sức của mỗi 
thành viên tham gia chương trình. Đó là những con 
người thật sự tâm huyết với công tác hướng nghiệp 
bởi nếu không bạn sẽ gục ngã ngay trước vô vàn 
những câu hỏi tại sao của các em. Kết thúc một 
chuỗi dài, Ban tư vấn tuyển sinh mỉm cười khi nhìn 
thấy sự náo nức mong chờ ngày nhập học của các 
tân sinh viên, ngậm ngùi với những thí sinh thiếu may 
mắn với UEL. Tất cả đều là động lực để mỗi thành 
viên chuẩn bị cho một hành trình mới với những điều 
mới nhưng mục tiêu cũ không đổi: kiến tạo tư duy 
nghề nghiệp cho học sinh. 

Mùa tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh 2017, 
UEL đã sẵn sàng!

Các kênh truyền thông và tư vấn của UEL:

- Website: http://tuyensinh.uel.edu.vn 
- Bàn tròn trực tuyến: 
http://bantrontructuyen.uel.edu.vn 
- Email: tuvantuyensinh@uel.edu.vn 
- Fanpage: 
http://facebook.com/tuyensinh.uel.edu.vn 
- Hotline: 08 - 37244550

Liên hệ công tác tư vấn hướng nghiệp - 
tuyển sinh:

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN 
TUYỂN SINH - CCA

Phòng A.602, Nhà điều hành và học tập UEL
Khu phố 3, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, 

TP.HCM
Điện thoại: 08 - 37244555 (SNB: 6551)

Website: http://cca.uel.edu.vn 
Email: cca@uel.edu.vn
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Trò chuyện 
cùng nhóm sinh viên 

giải Nhất Euréka 
năm 2016

CCA & VP. Đoàn - Hội

Kết thúc Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu 
Khoa học Euréka lần thứ XVIII - năm 2016, Trường 
Đại học Kinh tế - Luật vinh dự có 04 đề tài tham 
gia chung kết và cả 04 đề tài đều đạt giải. Đáng 
vui mừng hơn hết chính là lần đầu tiên Trường có 
nhóm đạt giải Nhất, với đề tài “Nghiên cứu xây 
dựng hệ thống CRM ứng dụng tại Trường Kinh tế 
- Luật” - do Th.S Triệu Việt Cường (Khoa Hệ thống 
thông tin) hướng dẫn. Dưới đây là một số chia sẻ 
của nhóm tác giả với Bản tin Kinh tế - Luật. 

Nhóm sinh viên đạt giải nhất Euréka và Th.S Triệu Việt Cường

PV: Cơ duyên nào đã đưa nhóm các bạn đến 
Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu Khoa học Euréka 2016?

Nhóm: Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa 
học Euréka là một sân chơi lớn đối với những sinh 
viên yêu thích khoa học. Nhóm đến với cuộc thi vì 
mong muốn được học hỏi, giao lưu với bạn bè từ 
các trường trên toàn quốc có cùng sở thích nghiên 
cứu khoa học. Bên cạnh đó, nhóm cũng nhận được 
sự khuyến khích từ các thầy cô trong khoa, các thầy 
cô Hội đồng Ban giám khảo Chung kết Giải thưởng. 
Đó chính là một phần động lực, niềm tin để nhóm 
tham gia cuộc thi này.

PV: Từ đâu mà nhóm các bạn có ý tưởng về hệ 

thống CRM áp dụng trong giáo dục?

Nhóm: Khi theo học ở Trường, nhóm nhận thấy 
khi gửi email, điện thoại có tình trạng bị thất lạc, 
không kịp thời đáp ứng yêu cầu và có phần gây áp 
lực cho các phòng ban. Ngoài ra, một số lớp học 
ngắn hạn, chương trình đào tạo được quảng bá qua 
email rất nhiều. Điều này khiến sinh viên có phần khó 
chịu mà hiệu quả của việc quảng bá lại không đạt 
ở mức cao nhất. Do vậy, nhóm nhận thấy cần phải 
có giải pháp cho những vấn đề trên. Nhóm đã thực 
hiện nghiên cứu cơ sở lý thuyết về CRM, khảo sát 
việc ứng dụng CRM tại các trường đại học trên thế 
giới, khảo sát hiện trạng tại Đại học Kinh tế - Luật, từ 
đó đề xuất quy trình CRM và xây dựng hệ thống CRM 
nhằm hỗ trợ các hoạt động tuyển sinh, tư vấn hỗ trợ 
sinh viên, phụ huynh và marketing đạt hiệu quả hơn. 
Nhóm mất khoảng 6 tháng từ lúc nhen nhóm ý tưởng 
cho đến lúc hoàn thiện đề tài.

PV: Tính ứng dụng thực tiễn mà đề tài này 
mang lại là gì?

Nhóm: Nghiên cứu đã chứng minh được tính 
khả thi và ưu điểm của CRM giúp Trường Đại học Kinh 
tế - Luật giải quyết được các vấn đề trong quản trị 
quan hệ khách hàng, tập trung vào 04 hoạt động 
chính (tuyển sinh, tiếp thị trực tiếp, hỗ trợ sinh viên và 
phụ huynh, quảng bá khóa học). Về mặt thực tiễn, 
nghiên cứu đã khảo sát, đánh giá những mặt còn 
thiếu sót của Trường trong 04 hoạt động này và đề 
xuất, xây dựng hệ thống CRM khả thi ứng dụng tại 
trường.

PV: Trong quá trình thực hiện đề tài, chắc hẳn 
các bạn gặp không ít những khó khăn?

Nhóm: Nhóm gặp khó khăn trong việc xây 
dựng hệ thống. Với những môn học ở trường, nhóm 
được tiếp xúc với kiến thức lập trình, tuy nhiên điều 
đó là không đủ. Vì vậy, nhóm cần phải học thêm, 
tìm kiếm tài liệu để đủ khả năng thực hiện đề tài. 
Bên cạnh đó, phải cân bằng giữa việc học trên lớp 
và việc nghiên cứu khoa học cũng là một điều khó 
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khăn. Nhóm đã cố gắng rất nhiều để tiến lên cùng 
nhau, và nghiệm ra rằng chỉ cần có đam mê thì bạn 
sẽ làm được. Bên cạnh đó, nhóm luôn nhận được 
sự hỗ trợ và khuyến khích từ phía các thầy cô trong 
Khoa Hệ thống thông tin. Th.S Triệu Việt Cường - người 

hướng dẫn là điểm tựa tinh thần cho nhóm những 
khi nhóm cảm thấy nản lòng. Thầy Cường còn cho 
nhóm những lời khuyên bổ ích không chỉ trong việc 
thực hiện đề tài mà còn cả trong học tập lẫn cuộc 
sống. 

PV: Theo nhóm, nhà trường cần làm gì để thúc 
đầy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 
UEL nhiều hơn nữa?

Nhóm: Hiện tại, nhóm nhận thấy công tác và 
hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học tại 
UEL khá tốt. Nhóm cũng xin gởi lời cảm ơn tới các thầy 
cô, anh chị Phòng Sau đại học & Quản lý khoa học 
đã hỗ trợ nhiệt tình để sinh viên UEL nghiên cứu khoa 
học. Nhóm hy vọng trường có thể thúc đẩy thêm 
hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên; mở 
thêm lớp hướng dẫn nghiên cứu khoa học hoặc hội 
thảo về các vấn đề mới để kích thích thêm ý tưởng 
cho sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học./. 

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ XVIII - năm 2016 đã tiếp nhận 621 đề 
tài, với 1.435 thí sinh của 75 trường đại học - cao đẳng, học viện cả nước tham gia. Trường Đại 
học Kinh tế - Luật có 04 đề tài đạt giải, bao gồm: 

 01 Giải Nhất: đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống CRM ứng dụng tại Trường Kinh tế 
- Luật” của nhóm tác giả: Nguyễn Phát Đạt, Tô Thị Diễm, Thái Xuân Duy, Trang Thị Út Quyên, do 
Th.S Triệu Việt Cường hướng dẫn
 01 Giải Nhì: đề tài “Nâng cấp chuỗi giá trị sen Đồng Tháp” của nhóm tác giả Ngô Ngọc 
Anh, Mai Thị Thu Huyền, Lê Thị Việt Thương, Phạm Công Trung, Võ Thảo Vy, do Th.S Nguyễn Văn 
Nên hướng dẫn
 01 Giải Ba: đề tài “Quản lý tập thể quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc - thực 
trạng và hướng hoàn thiện” của tác giả Đinh Trịnh Thanh Tâm, do TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung 
hướng dẫn
 01 Giải Khuyến khích: đề tài “Kinh doanh lưỡng diện và một số vấn đề liên quan đến 
pháp luật cạnh tranh” của nhóm tác giả Đào Minh Châu, Phùng Thị Kim Hà, Nguyễn Thị Hồng 
Hương, Lê Thị Hà Trang, do Th.S Trương Trọng Hiểu hướng dẫn

Rạng rỡ đón xuân
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   Nếu ta nhìn kỳ thực tập qua lăng kính 
học tập, sẽ thấy nó chẳng khác gì một  lớp học, 
nơi sinh viên cũng phải làm việc để có được kỹ 
năng. Việc thực tập cho sinh viên là những thứ 
không có lớp học nào có thể cho: kinh nghiệm 
làm việc và mối quan hệ nghề nghiệp. Thực tập 
đạt chất lượng cao là tiền đề để có nơi làm việc 
tốt; đó là những giá trị vô giá đối với bất cứ sinh 
viên nào. Hãy xem kỳ thực tập là cơ hội để tăng 
kiến thức (kiến thức lý luận và kiến thức thực tiễn 
của ngành nghề), giống như một lớp học không 
phải đóng học phí mà học được nhiều điều.

Một số bất cập trong việc thực tập của sinh 
viên ngành kinh tế

Một số giảng viên do giảng dạy nhiều môn, 
nhiều lớp, hướng dẫn đồng thời nhiều sinh viên, kiêm 
nhiệm nhiều chức vụ nên ít khi đến nơi sinh viên thực 
tập, thường chỉ gặp sinh viên báo cáo định kỳ; do đó, 
nắm thực tiễn quá trình sinh viên thực tâp còn hạn chế. 

Bên cạnh đó, ngại thực tập là một thực trạng 
của không ít sinh viên ở các trường đại học khác 
nhau, trong đó, có sinh viên ngành kinh tế. Nhiều sinh 
viên có tư duy ỷ lại: ra trường chỉ cần có một tấm 
bằng, bố mẹ sẽ lo có nơi làm việc tử tế, không cần tới 
nơi thực tập, hoặc cứ ở nhà nghỉ ngơi, đến thời gian 
gần nộp báo cáo thực tập mới xin số liệu ở cơ quan, 
lên mạng tìm tài liệu có sẵn, đến ngày nộp, chỉ cần 
xin nhận xét kèm chữ ký nữa là ổn                                            

Những năm gần đây, để có được nơi thực tập 
theo đúng chuyên ngành vô cùng khó. Sinh viên phải 
trải qua nhiều vòng từ nộp hồ sơ cho đến thi viết, 
phỏng vấn, không khác gì tuyển nhân viên chính thức. 
Vì vậy, nhiều sinh viên tới những chỗ quen biết để thực 
tập. Một mặt vì tâm lí e dè, “sợ” mình không đủ kiến 
thức, trình độ cũng như kinh nghiệm để làm việc ở 
những nơi khác. Một phần vì sinh viên thiếu kỹ năng 
mềm nên “ngại” đi thực tập bởi phải thay đổi phong 
cách ăn mặc, nói năng, đi đứng… sao cho ra  dáng

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHÚ YẾU 
NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

THỰC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Th.S Lê Trung Tuyến

Hoa xuân Vườn hoa tết ngoại thành TP.HCM (Nguồn:Internet)
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Đối với sinh viên có nơi thực tập, trước khi đến 

thực tập, sinh viên nào cũng háo hức, phấn khởi với 
bao dự định, ý tưởng trong đầu. Nhưng thực tế có 
thể trái ngược. Bên cạnh các đơn vị  tổ chức cho 
sinh viên thực tập được trực tiếp làm việc, chỉ dạy 
tận tình, thì không ít các  đơn vị sinh viên thực tập 
hầu như chỉ đứng bên ngoài và quan sát, ngồi đọc 
tài liệu, chứng từ hoặc làm những việc lặt vặt, không 
liên quan đến ngành nghề. 

Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao 
chất lượng thực tập đối với sinh viên 

A. Giải pháp đối với nhà trường

1. Sửa đổi, bổ sung quy chế thực tập kịp thời để 
phù hợp với sự thay đổi của chương trình, nội dung 
đào tạo ngành; phù hợp sự phát triển kinh tế - xã hội 
và thông tin đầy đủ về quy chế đến sinh viên. 

2. Kiện toàn Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp 
& hỗ trợ sinh viên; đồng thời, có thể tổ chức các buổi 
giao lưu giữa sinh viên - giảng viên cán bộ nhân viên 
trường - doanh nghiệp để tăng cường sự kết nối và 
hiểu biết lẫn nhau. 

3. Để sinh viên lựa chọn giảng viên hướng dẫn 
chỉ nên coi ở mức tham khảo, bởi: có nhiều trường 
hợp sinh viên gặp các sinh viên khóa trước để tìm 
hiểu về giảng viên hướng dẫn; mặt tích cực là muốn 
tìm được giảng viên giỏi, nhiệt tình hướng dẫn. Nhưng 
cũng có trường hợp không ít sinh viên tìm hiểu để lựa 
chọn giảng viên dễ tính, cho điểm cao.  

4. Các Khoa nên đưa ra các đề tài gợi ý để sinh 
viên căn cứ sở trường của mình và thực tiễn nơi thực 
tâp lựa chọn đề tài phù hợp. Khoa nên mở rộng mối 
quan hệ với các doanh nghiêp, nhất là các doanh 
nghiệp có cựu sinh viên của trường làm việc ở đó. Họ 
là “cơ sở” giúp sinh viên có môi trường thực tập tốt 
và quá trình thực tập ở đó sẽ được nhiều thuận lợi.                                                                                             

B. Giải pháp đối với sinh viên

1. Sinh viên phải nhận thức một cách sâu sắc: 
thực tập đem lại những ích lợi nhiều mặt, từ đó, thực 
hiện một cách tự giác. 

2. Vận dụng “kỹ năng mềm” ngay từ lần đầu 
đến đơn vị thực tập, từ tác phong, dáng đi, ăn 
mặc đến lời nói, thái độ, biểu cảm. Nhiều chuyên 
gia nhận xét, người thành đạt chỉ khoảng 30% là do 
những kiến thức chuyên môn, 70% còn lại chủ yếu 
được quyết định bởi những “kỹ năng mềm”. 

3. Luôn luôn ghi chép và thu thập thông tin; 
cởi mở và chủ động tham gia các hoạt động của 
phòng/ban, của tập thể; không quá “vồ vập” nhưng 
cũng đừng quá “thờ ơ”; chủ động làm việc và lựa 
chọn thời điểm thích hợp để thắc mắc. Trong thời kỳ 
hội nhập như hiện nay, giỏi tiếng Anh và tin học là 
một lợi thế cực kỳ lớn. 

4. Luôn hoàn thành tốt công việc được giao. 
Trong quá trình làm, chỗ nào không biết, sinh viên 
phải hỏi ngay, đặc biệt là những công việc liên quan 
đến nghiệp vụ. Đừng ngại những việc vặt như đánh 
máy, photo, fax, trực điện thoại... vì đây là những kỹ 
năng cơ bản cần thiết trong công việc sau này; đó 
cũng là cơ sở để đơn vị đánh giá sự kiên trì, khả năng 
học hỏi và lưu ý đến các chi tiết của sinh viên. Hãy 
nhớ rằng, thái độ và hành vi là những thứ tạo nên 
hình ảnh trong công việc của mỗi người. Các sinh 
viên thực tập được tuyển dụng sau khi tốt nghiệp là 
những sinh viên được mọi người nhớ đến bởi những 
lý do tốt đẹp.

5. Chủ động dọn dẹp không gian làm việc của 
mình ngăn nắp.

6. Xin ý kiến người hướng dẫn một cách khéo 
léo và tế nhị, cho dù công việc đó chỉ giao cho một 
mình bạn và bạn đã biết cách làm. 

7. Khi viết hoàn thành đề tài, sinh viên có thể 
xin phép tự viết bản nhận xét, sau đó trình lên chuyên 
viên hướng dẫn và trưởng phòng/ban xem xét; đạt 
được điều này có thể nói kỳ thực tập thành công./. 

Mầm xuân hé nở (Nguồn:Internet)
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Năm mới Đinh Dậu 2017, mời quý độc giả theo chân Bản tin Kinh tế - Luật khám phá góc tâm 
tư cùng những bí quyết thành công của các cán bộ, giảng viên, chuyên viên nữ giàu nghị lực, đầy 
nhiệt huyết của UEL. Họ cùng một lý do “Vì sinh viên” để gắn bó với ngôi trường này. Và điều đặc 
biệt hơn hết, họ còn có một điểm chung, đều là những phụ nữ tuổi Dậu!

2017

Bản 
lĩnh 
phụ 
nữ 
tuổi 
Dậu
UEL

Thùy Linh - K15402

TS. Nguyễn Thị Lan Anh 
Trưởng Khoa Kế toán - Kiểm toán

Tình cờ một dịp được tiếp xúc với sinh viên, cảm nhận được 
sức trẻ, lòng nhiệt huyết cùng sự gắn kết của những con người Kinh 
tế - Luật, cô Lan Anh quyết định gia nhập đội ngũ giảng viên của 
ngôi trường này. Tuy cũng đôi lần cô trăn trở về đồng lương giảng 
viên không đủ trang trải cho cuộc sống gia đình, muốn tìm kiếm công 
việc có mức thu nhập tốt hơn. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, tinh thần 
đoàn kết, tình cảm sâu nặng của những con người UEL đã níu giữ cô 
ở lại. Thêm vào đó, sự thành công của những thế hệ sinh viên Khoa 
Kế toán - Kiểm toán đã tiếp thêm nguồn năng lượng không hề nhỏ 
giúp cô tiếp tục sự nghiệp trồng người cao cả của mình. Với trình độ 
chuyên môn cao cùng những thành công nhất định đã đạt được, cô 
được đồng nghiệp tín nhiệm đề bạt làm Trưởng Khoa Kế toán - Kiểm 
toán. Vừa làm công tác giảng dạy, vừa làm công tác quản lý, công 
việc bận rộn, ấy thế mà cô vẫn cố gắng chu toàn chuyện gia đình. 
Bí quyết của cô là đề ra kế hoạch chi tiết cho chính mình, quyết tâm 
thực hiện đến cùng công việc đã đề ra, không bao giờ được nuông 
chiều bản thân. Nhân dịp năm mới, cô Lan Anh nhắn gửi đến các 
bạn sinh viên: “Đừng nghĩ rằng từ từ sẽ học, từ từ sẽ rèn luyện mà phải 
làm ngay từ bây giờ để không bao giờ là quá muộn”.
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Th.S Nguyễn Thi Thu Trang
Giảng viên Khoa Luật; Trưởng Phòng Công tác sinh viên 

Sau khi tốt nghiệp đại học ở miền Bắc, cô Trang có đi làm ở 
ngoài một thời gian. Nhưng sau đó, nhận thấy môi trường chưa phù 
hợp, cộng thêm tính cách sôi nổi, thích chia sẻ, thích đi dạy, cô Trang 
về Trường Đại học Kinh tế - Luật làm việc. Càng ngày, cô càng nhận 
thấy rằng quyết định ngày đó của mình là hoàn toàn chính xác. Sự 
biết ơn, yêu mến của các thế hệ sinh viên dành cho cô cùng tinh 
thần đoàn kết của cán bộ giảng viên nơi đây đã trở thành những 
kỷ niệm không bao giờ phai nhạt trong cô. Khi đảm nhiệm chức vụ 
Trưởng phòng Công tác sinh viên (P.CTSV), với cô, đó vừa là một 
thách thức, vừa là sự khởi đầu mới. Cô luôn trăn trở với suy nghĩ: Làm 
sao để P.CTSV thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, trở thành 
cầu nối thực sự giữa sinh viên với nhà trường? Làm sao để hỗ trợ các 
bạn sinh viên một cách tốt nhất? Vừa là giảng viên, vừa là quản lý, 
cô luôn phải cố gắng gấp đôi người khác để hoàn thành tốt nhiệm 
vụ ở cả hai vai trò. Thứ bảy, chủ nhật với mọi người là thời gian vui 
chơi, giải trí, giải tỏa những căng thẳng, mệt mỏi sau một tuần làm 
việc thì với cô, đây là thời gian đầu tư cho giáo trình, cho bài giảng. 
Cô nói rằng những người tuổi Dậu như cô thì không ai tự nhiên thành 
công cả, họ đều phải trải qua một quãng đường dài chăm chỉ, cố 
gắng để từng bước tiến tới thành công. 

Th.S Lê Bích Thủy
 Giảng viên Bộ môn tiếng Anh; Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế

Cô Bích Thủy tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 
Văn, khoa tiếng Anh năm 2003. Gia đình cô có truyền thống gắn bó 
với nghề y, nghề giáo, vì vậy, cô một phần muốn nối nghiệp gia đình, 
một phần muốn giúp sinh viên kinh tế tiếp cận tiếng Anh trong quá trình 
hội nhập. Đây là lý do lớn nhất khiến cô quyết định gắn bó sự nghiệp 
của mình với Khoa Kinh tế, ĐHQG TP.HCM, nay là Trường Đại học Kinh 
tế - Luật. Khi đó, khoa mới vừa thành lập, công việc còn bộn bề, chưa 
có Bộ môn ngoại ngữ. Dần dần, Tổ Ngoại ngữ rồi phòng Hợp tác Quốc 
tế được thành lập bởi sự nỗ lực không ngừng của cô cùng các đồng 
nghiệp. Cho đến nay, phòng Hợp tác Quốc tế (P.HTQT) đã là một phần 
quan trọng đối với các bạn sinh viên trong lĩnh vực du học, chương trình 
trao đổi, giao lưu với các trường bạn trên thế giới. P.HTQT như là “bà mối” 
giúp các thế hệ sinh viên trường tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến quốc 
tế. Đây là điều mà cô cảm thấy tâm đắc nhất trong quãng đường sự 
nghiệp của mình cho đến thời điểm hiện tại. 

Cô Thủy hiện đang sở hữu 03 tấm bằng cử nhân: cử nhân tiếng 
Anh, cử nhân Kinh tế đối ngoại và cử nhân Luật. Chưa dừng lại ở đó, 
cô còn đang theo học chương trình thạc sĩ Luật ở nước ngoài. Khi được 
hỏi bí quyết nào giúp cô có thể vừa đảm đương khối lượng công việc 
“khủng”, vừa thu xếp được việc học hành nâng cao trình độ, cô vui vẻ 
chia sẻ: “Trước khi bắt tay vào làm một công việc gì đó, đặt ra cho mình 
một mục tiêu dài hạn, rồi sau đó chia nhỏ nó thành những mục tiêu ngắn 
hạn. Phương pháp này sẽ giúp bạn dễ dàng đạt được những mục tiêu 
đề ra mà không hề cảm thấy quá sức, ngược lại còn cảm thấy phấn 
chấn, háo hức tự mình tiến tới những mốc tiếp theo”. 
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Phùng Thị Diệu Hương 
Nguyên Chủ tịch Hội sinh viên Trường

Diệu Hương là cái tên không hề xa lạ đối với sinh viên Kinh 
tế - Luật, vì đây là nữ cán bộ cốt cán của Đoàn - Hội Trường 
ngay từ khi mới bước chân vào giảng đường đại học. Chính 
quãng đời sinh viên gắn bó với những hoạt động đoàn thể sôi 
nổi, nhiệt huyết đã níu chân Diệu Hương ở lại Trường sau khi 
tốt nghiệp. Hương chia sẻ rằng những khoảng thời gian chuẩn 
bị cho các chương trình trọng tâm của Đoàn - Hội là khoảng 
thời gian mà Hương nhớ nhất. Khi đó, tuy phải làm việc thâu 
đêm suốt sáng nhưng với tình yêu dành cho Đoàn - Hội cùng 
tinh thần đoàn kết của anh em cán bộ đã giúp Hương vượt 
qua tất cả mệt mỏi, khó khăn. Môi trường làm việc năng động, 
sáng tạo này đã giúp Hương rèn giũa bản thân, học hỏi được 
nhiều thứ từ những người cộng sự. Hương luôn quan niệm: Việc 
hôm nay chớ để ngày mai; luôn sắp xếp theo thứ tự ưu tiên 
các công việc, việc nào làm trước, việc nào làm sau và hoàn 
thành chúng một cách chỉn chu, tránh tình trạng tồn đọng. Có 
lẽ chính nhờ cách làm việc khoa học đó mà Hương cùng bộ 
phận Đoàn - Hội Trường luôn hoàn thành tốt mục tiêu đề ra, tổ 
chức những sự kiện, chương trình nhận được rất nhiều sự quan 
tâm. Đồng thời, cô gái trẻ cũng vượt qua nhiều đối thủ “nặng 
ký” để giành ngôi vị Á quân Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc năm 
2016.  

Nhân dịp năm mới Đinh Dậu, Hương gửi lời chúc sức khỏe, 
hạnh phúc và thành công đến Ban Giám hiệu, quý thầy cô và 
toàn thể cán bộ, nhân viên Trường.  

“Đầu xuân năm mới chúc bình an
Chúc luôn tuổi trẻ chúc an khang
Chúc sang năm mới nhiều tài lộc
Công thành danh toại chúc thành công”
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Trong suốt quãng đời sinh viên, bất kỳ cá 
nhân nào cũng luôn cố gắng để lại một dấu ấn 
cho riêng mình, với tôi, dấu ấn đó chính là trở 
thành một trong ba sinh viên của Đại học Quốc gia 
TP.HCM tham dự Diễn đàn Thủ lĩnh sinh viên Đông 
Nam Á 2016 (ASEAN Student Leaders Forum 2016 - 
ASLF 2016) tại thành phố Manila, Philippines. Đây 
là nơi tôi được hòa mình trong môi trường đa văn 
hóa, đa ngôn ngữ; kết bạn cũng như có những trải 
nghiệm thực tế thú vị và đa diện.

ASLF là một diễn đàn sinh viên thường niên 
nằm trong khuôn khổ hoạt động của AUN - ASEAN 
University Network (Mạng lưới các trường đại học 
Đông Nam Á), nơi sinh viên của các trường đại học 
thành viên có cơ hội cùng nhau làm việc, trình bày 
quan điểm cũng như thảo luận và đề xuất giải pháp 
cho các vấn đề chung mang tính thời sự mà các 
quốc gia trong khu vực đang đối mặt. Những chủ đề 
thảo luận thường đa dạng trong nhiều lĩnh vực như 
kinh tế, môi trường, giáo dục…, hướng tới một cộng 
đồng ASEAN phát triển bền vững và thịnh vượng. 

Diễn đàn lần thứ V được diễn ra tại Philippines 
bởi công tác đồng tổ chức của ba trường đại học 
lớn: Đại học Ateneo de  Manila;  Đại  học  De  La  
Salle và Đại học quốc gia Philippines Diliman. Với chủ 
đề “ASEAN, Our home: Youth engagement towards 
a shared future” (Tạm dịch: “ASEAN, Mái nhà chung 
của chúng ta: Vai trò của giới trẻ nhằm hướng tới 
một tương lai chung), diễn đàn bao gồm không chỉ 
các bài diễn thuyết, phiên tọa đàm, thảo luận về 
những vấn đề nổi bật hiện nay như: vô gia cư, khan 

A S L F  2 0 1 6
NƠI TÔI NHÌN THẤY 
ĐÔNG NAM Á “THU BÉ”

Nguyễn Hoàng Tâm Đan
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hiếm thực phẩm, việc Philippines thắng kiện Trung 
Quốc trong tranh chấp biển Đông… mà bên cạnh 
đó, sinh viên còn được đi thực tế tại địa phương để 
tự trải nghiệm các vấn đề chính trị - xã hội mà nước 
bạn vẫn đang đối mặt. 

Trong khoảng thời gian tham dự diễn đàn, điều 
để lại cho tôi ấn tượng và nhiều suy nghĩ nhất đó 
chính là phiên thảo luận thứ hai về chủ đề chính của 
diễn đàn “ASEAN - Our Home”. Nhóm của tôi có các 
thành viên đến từ Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Phil-
ippines và Việt Nam. Trước đây tôi đã từng có cơ hội 
làm việc với các bạn Philippines nhưng đây là lần 
đầu tiên tiếp xúc và thảo luận với các bạn Malaysia, 
Indonesia. Trong quá trình thảo luận, tôi nhận ra sự 
tương phản rõ nét về nền tảng, văn hóa và mối quan 
tâm giữa chúng tôi. Cùng về vấn đề môi trường, 
chúng tôi có những góc nhìn khác nhau về việc bảo 
vệ nó. Đối với các bạn từ Philippines, Thái Lan và Việt 
Nam, chúng tôi có mong muốn giảm thiểu chất khí 
thải từ nhà máy, xe cộ và công trình; còn với các bạn 
từ Malaysia và Indonesia thì họ mong muốn tất cả 
chúng tôi sẽ cùng nhau phân tích, thảo luận về vấn 
nạn cháy rừng hằng năm ở Indonesia; và từ đó đề 
xuất giải pháp để giúp cho Indonesia có thể phòng 
ngừa cháy rừng, hạn chế ảnh hưởng môi trường 
chung của các quốc gia trong Đông Nam Á cũng 
như không làm tệ hơn quá trình nóng lên của trái 
đất. Sau khi trao đổi và thống nhất, nhóm đã hoàn 
thành nhiệm vụ với phần trình bày về “Fire Fighter” 
(Tạm dịch: lính cứu hỏa). Có thể thấy rằng, trong tình 
huống thực tế đó, chúng tôi đã có cơ hội rèn luyện 
để làm tròn vai trò của những nhà lãnh đạo tương lai, 
vượt qua sự khác biệt về địa lý và văn hóa, chúng tôi 
đã chia sẻ và cùng chung tay, góp sức đưa đến một 
kết quả chung có lợi cho mọi người, cùng hướng đến 
một ASEAN hòa bình và phát triển bền vững. Ý nghĩa 
của diễn đàn đã chạm đến chúng tôi: kết bạn - chia 
sẻ - nỗ lực chung.

Ngoài những nội dung chính, ASLF còn là nơi 
để chúng tôi giao lưu, gắn kết mối tình thân giao 
giữa bạn bè bốn phương. Chúng tôi dành thời gian 
tìm hiểu về nhau nhiều hơn, trao đổi những điểm 
chung và riêng mà quốc gia mình có và tự hào trong 
lúc khám phá văn hóa, danh lam thắng cảnh của 

Philippines. Về phần mình, tôi rất quý mến Philippines 
và những người bạn nơi đây, bởi lẽ không hổ danh là 
đất nước hiếu khách và nói tiếng Anh tốt nhất Đông 
Nam Á, họ luôn vui vẻ và giao tiếp bằng thứ tiếng 
Anh thuần thục, tạo nên không khí gần gũi và thân 
thiết, để lại trong tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Có người nói với tôi rằng:“Hãy kết bạn với người 
khác tuổi. Hãy đi chơi với người nói ngôn ngữ khác. 
Hãy làm quen với những người ở tầng lớp khác. 
Đó là cách bạn nhìn thấy thế giới. Đó là cách bạn 
trưởng thành”. Và tôi đã trưởng thành hơn như thế. 
Nhờ có ASLF 2016, sau một thời gian trở về với cuộc 
sống thường nhật của mình, chúng tôi vẫn luôn nỗ 
lực phát triển bản thân và giữ gìn tình cảm với các 
bạn ở quốc gia khác với sứ mệnh tạo nên sự gắn kết 
giữa các quốc gia Đông Nam Á ngay từ thế hệ trẻ.

Cuối cùng, có một niềm vui không kém, đó là 
tiếp nối tinh thần của chương trình, Việt Nam sẽ là 
quốc gia đăng cai tổ chức Diễn đàn Thủ lĩnh Sinh 
viên Đông Nam Á - ASLF 2017 bởi Đại học Quốc gia 
TP.HCM và Đại học Cần Thơ. Điều này hứa hẹn một 
cơ hội tốt để lan tỏa ý nghĩa của chương trình đến 
các bạn sinh viên Việt Nam hơn cũng như giới thiệu 
hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc, 
văn hóa và con người hiền hòa, thân thiện đến bạn 
bè quốc tế./.
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Huỳnh Thị Thu Trang 
Sinh viên năm tư 
Khoa Kinh tế đối ngoại

HAI “BÔNG HOA 5 TỐT” TIÊU BIỂU CỦA UEL

“Thế giới sẽ không vì sự mệt 
mỏi của bạn mà dừng lại bước 
chân của nó. Ngày hôm nay bạn 
không tận lực để đi, thì ngày mai 
bạn sẽ phải dùng hết sức mình để 
chạy”. Đó là câu châm ngôn mà 
bạn Huỳnh Thị Thu Trang, một trong 
10 gương mặt 5 tốt tiêu biểu của 
Trường Đại học Kinh tế - Luật năm 
học 2015 - 2016, dùng làm kim chỉ 
nam và động lực phấn đấu cho 
mình trong suốt quãng đời sinh viên 
của mình. Đối với Trang, danh hiệu 
Sinh viên 5 tốt không phải là mục 
tiêu cuối cùng, mà đó là thành 
quả được công nhận sau một quá 
trình dài rèn luyện và cũng chính 
là sự khởi đầu cho những cơ hội 
mới. Trong năm học qua, cô bạn 
của chúng ta đã đạt được những 
thành tích vô cùng đáng ngưỡng 

mộ:  thành   viên   đội   tuyển  
Olympic tiếng Anh không chuyên 
toàn quốc 2015 (giải Nhất khu vực 
miền Nam 24.10.2015; giải Nhì toàn   
quốc    05.12.2015),  giải  Khuyến 
khích Chiến lược xuyên biên giới 
2016 do CLB IBC tổ chức. Bên 
cạnh đó, Trang còn là một cán bộ 
năng động, nhiệt tình, không ngại 
dấn thân vào những hoạt động 
phong trào của Đoàn - Hội. Trong 
năm 2015 - 2016, Trang đã nhận 
được giấy khen Cán bộ Đoàn - 
Hội tiêu biểu cho những cống hiến 
của mình, hơn thế nữa cô bạn còn 
tham gia vào đội hình phiên dịch 
hỗ trợ các sinh viên Malaysia trong 
chiến dịch tình nguyện Mùa hè 
Xanh vừa qua và hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao.

VP. Đoàn - Hội
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Là Nguyên Ủy viên Ban thư ký Hội sinh viên, Hồng Hân đã có những đóng góp rất quan trọng trong 
những hoạt động, phong trào tại Trường Đại học Kinh tế - Luật trong năm học vừa qua: tham gia các chiến 
dịch Mùa hè Xanh, Xuân tình nguyện với vai trò Ban chỉ huy, lọt vào top 100 cuộc thi Thủ lĩnh sinh viên toàn 
thành 2015 - Hội sinh viên Việt Nam TP.HCM tổ chức (tháng 11.2015). Hơn thế nữa, Hân còn là Trưởng Ban 
nghiên cứu CLB Nghiên cứu và Tư vấn pháp luật (LRAC) trực thuộc Đoàn khoa Luật kinh tế và là Nguyên Phó 
chủ nhiệm CLB Nghiên cứu khoa học (ERC). Chăm chỉ hoạt động nhưng không quên nhiệm vụ học tập của 
mình, cô bạn đã đạt được những thành tích vô cùng “khủng” trong năm 2015 - 2016: giải Ba cuộc thi sáng 
tác “UEL trong tôi” (thể loại văn) chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống trường, top 60 Today Voice’s 
Contest 2016 - UNESCO-CEP tổ chức (tháng 07.2016). 

Một tin vui cho gia đình sinh viên 5 tốt Kinh tế - Luật đó là cả hai bạn Trang và Hân đều xuất sắc có tên 
trong danh sách sinh viên 5 tốt cấp Đại học Quốc gia TP.HCM và cấp thành năm 2015 - 2016.  Một mùa sinh 
viên 5 tốt nữa lại qua, những “bông hoa 5 tốt” của trường Đại học Kinh tế - Luật ngày càng nở rộ và những 
thế hệ tiếp theo hứa hẹn sẽ vươn xa hơn nữa.

Nguyễn Hồng Hân
Sinh viên năm tư Khoa Luật Kinh tế
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Dịu dàng sắc Xuân
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Lời chúc 
Xuân Đinh Dậu 2017 từ cựu sinh viên UEL

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 
 Cựu sinh viên khóa 01 Kinh tế học

Nguyên Bí thư Đoàn Trường

Võ Phương Hồng Cúc 
Cựu sinh viên khóa 03 Kinh tế đối ngoại

Bộ phận nghiên cứu thị trường, công ty TNHH 
Vinataba - Philip Morris

 “Với 06 năm là sinh viên (từ đại học đến cao học), rồi gần 08 năm công tác 
tại Trường, tôi gần như trưởng thành cùng với sự phát triển của nhà trường 

từ lúc mới thành lập đến thời điểm lớn mạnh như hiện nay. Kinh tế - Luật trở 
thành một nơi gắn bó không thể nào phai mờ trong lòng tôi. Dù có đi đâu, về 

đâu, công tác ở cương vị nào, tôi cũng luôn nhớ về ngôi trường đã gắn bó ngần 
ấy năm trời với biết bao thăng trầm và buồn vui thời tuổi trẻ. Và hơn bao giờ hết, tôi luôn mong 
muốn ngôi trường thân yêu sẽ không ngừng phát triển và tiếp tục là niềm tự hào của nhiều thế 
hệ sinh viên sau này. Trong niềm vui chào năm mới, tôi lại được tin Trường vừa khởi công xây 
dựng tòa nhà học tập KTL.B1. Mong mỏi có thêm môi trường và điều kiện học tập nghiên cứu 
tốt nhất cho thầy trò Kinh tế - Luật không còn xa nữa. Từ Hàn Quốc xa xôi, tôi xin gửi lời chúc yêu 
thương đến nhà trường, đến các thầy cô yêu quý đã từng dìu dắt mình, đến các đồng nghiệp 
bạn bè từng công tác chung, và đến các bạn sinh viên lời chúc sức khỏe cùng thành công. 
Chúc Trường Đại học Kinh tế - Luật ngày càng lớn mạnh và khẳng định vị thế trong sự nghiệp 
giáo dục”.

“Đinh Dậu xuân sang cành biếc lộc 
Đời vui sức khỏe Tết bình an

Thầy trò hăng hái dạy học tốt
Công thành danh lợi đặng rỡ ràng”. 
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Đỗ Thị Kim Loan 
Cựu sinh viên khóa 05 ngành Luật Thương mại quốc tế

 Giám đốc công ty Tư vấn luật D.O và công ty tranh Kim Danh

Nguyễn Nam Sơn
 Cựu sinh viên khóa 12

Chuyên viên Quản trị rủi ro Ngân hàng Shinhan Việt Nam

Lê Chí Dũng 
Trợ lí Kiểm toán Công ty Kiểm toán 

Ernst and Young Việt Nam

“Năm mới xuân về, thay mặt lớp Cử nhân Luật Thương mại quốc tế đầu 
tiên của Trường, em kính chúc toàn thể quý thầy cô và cán bộ của trường 

một năm mới hạnh phúc trong công việc, có sức khỏe để cống hiến và đạt 
được thành tựu mới. Kính chúc UEL vươn lên tầm cao và có vị trí uy tín trong khu 

vực châu Á. Chúng em luôn rất tự hào về các thầy cô và Trường Đại học Kinh Tế 
- Luật, nơi cho chúng em một nền tảng sự nghiệp bền vững và chân chính”.

“Nhân dịp năm mới, em kính chúc các thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh 
phúc, thành công trong công việc và trong sự nghiệp trồng người. Những nụ 

cười luôn nở trên môi khi nhìn thấy những lớp sinh viên của mình nên người. Từ 
tận đáy lòng, chúng em xin gửi lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất tới các thầy 

cô. Sơn cũng xin chúc các bạn sinh viên Trường Đại học Kinh tế -  Luật năm mới gặt hái nhiều 
thành tích xuất sắc trong quãng thời gian học tập và hoạt động tại Trường, mái nhà thứ hai của 
chúng ta”. 

“Nhân dịp năm mới, em xin kính chúc toàn thể Ban Giám hiệu nhà trường, 
các thầy cô giáo, các chuyên viên, cán bộ công nhân viên Trường Đại 
học Kinh tế - Luật luôn dồi dào sức khoẻ, may mắn, nhiều niềm vui trong 
cuộc sống và công việc. Chúc cho Trường Đại học Kinh tế-Luật luôn vững 
bền, phát triển và là một trong những trường hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế và 

luật tại Việt Nam và khu vực”. 
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Con gà, đặc biệt là gà trống hiện diện nhiều 
trong nhiều nền văn hóa phương Đông và phương 
Tây. Là vật nuôi từ được thuần hóa từ lâu trong lịch 
sử, gà gắn bó với cuộc sống con người, nhất là trong 
tôn giáo và thần thoại. Từ thời cổ đại, gà đã là một 
loài vật linh thiêng trong một số nền văn hóa và gắn 
chặt với nhiều hệ thống tín ngưỡng và thờ cúng tôn 
giáo với tư cách là lễ vật. Gà có vai trò quan trọng 
trong đời sống người dân, ở nông thôn, tiếng gà 
trống gáy là tiếng đồng hồ báo thức cho con người 
ở những vùng quê êm ả. Trong văn hóa phương 
Đông, gà là một trong 12 con giáp và là biểu tượng 
cho sự cần cù, chăm chỉ.  

Tranh Đông Hồ Gà chọi  (Nguồn: Internet)

Ở Việt Nam, xét về phương diện huyền sử, gà 
là một dấu tích của  văn  minh và  văn  hóa  nông 
nghiệp. Trên trống đồng Đông Sơn, gà và chim là 
những loài vật được thể hiện khá nhiều. Trong truyền 
thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, gà được nhắc đến với 
tư cách là một trong ba lễ vật thách cưới của Vua 
Hùng để gả con gái Mỵ Nương. Trong lĩnh vực võ 

thuật, vào thời Tây Sơn, tương truyền Nguyễn Lữ là 
người đã sáng tạo ra môn võ Hùng kê quyền hay 
Hồng kê quyền, là bài quyền mô phỏng các kỹ thuật 
của gà chọi, một trong 10 bài danh võ được Liên 
đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam lựa chọn qua các 
kỳ hội nghị chuyên môn toàn quốc. Đặc trưng của 
bài quyền là những động tác dũng mãnh của con 
gà chọi nhỏ bé mà nhanh nhạy trước đối thủ, sử 
dụng ngón tay trỏ để đâm mô phỏng hình mỏ gà, và 
các ngón còn lại co vào như chiếc cựa gà. Bộ pháp 
của bài hết sức linh hoạt, thần tốc, xoay chuyển một 
cách biến ảo đã hỗ trợ cho việc thi triển thủ pháp, 
khiến đối thủ luôn phải hứng chịu những đòn thế có 
tính sát thương.

Trong văn hoá Việt Nam, đặc biệt với nét tranh 
Làng Hồ, hình ảnh chú lợn ủn ỉn, hình ảnh con gà cục 
tác lá chanh là những nét chấm phá về một làng 
quê Việt Nam an bình, với những triết lý sống nhân 
bản. Cũng trong văn hóa dân gian, hình ảnh con 
gà có một vị trí quan trọng, với tục thờ Mẫu, Thánh, 
Ngũ Phủ công đồng, ở những nơi này, biểu tượng 
con gà được đứng ở vị trí trang trọng trước điện thờ 
tiên thánh. Con gà trống cũng có mặt trong những 
câu đố dân gian vì tướng mạo quân tử của nó và 
là vật cúng tế cổ truyền. Trong bài “Nắng mới”, Lưu 
Trọng Lư có tả về gà. Chế Lan Viên từng viết về cái 
tâm trạng nhớ quê da diết khi nghe tiếng gà gáy, và 
tiếng gà gáy trong thơ Việt Nam, khác biệt với tiếng 
cuốc, tiếng oanh, hay tiếng nhạn trong thơ Đường. 

2017 - năm được “hộ trì” bởi con gà (Dậu) 
trong số mười hai con giáp. Trong quan niệm, năm 
Dậu tượng trưng cho một giai đoạn hoạt động lao 
động cần cù siêng năng để đạt đến thành công như 
hình tượng chú gà chăm chỉ từ sáng đến tối./.

HÌNH
TƯỢNG
CON 
GÀ

TRONG
VĂN
HÓA
DÂN
GIAN

Hồng Ngọc tổng hợp
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Một năm mới sắp đến. Trong quan niệm và tình 
cảm của người Việt, Tết là thời điểm thiêng liêng nhất 
của một năm - là thời điểm mà người ta cảm nhận rõ 
rệt hơn bao giờ hết sự giao thoa giữa con người và 
đất trời, giữa cá nhân và cộng đồng của mình, đặc 
biệt là sự gắn kết giữa con người hiện tại với tổ tiên 
và lịch sử dân tộc. Sự giao thoa ấy làm nên tâm hồn 
cao đẹp của người Việt và cũng làm nên bản sắc 
văn hóa của cái Tết cổ truyền Việt Nam. Vì lẽ đó, có 
thể nói rằng Tết là thời khắc mà hồn Việt trỗi dậy một 
cách mạnh mẽ nhất trong lòng người Việt.  

Khu mua sắm Chinatown (Nguồn: Internet)

Những ngày còn là lưu học sinh ở Canada, Tết 
là lúc tôi cảm thấy nhớ nhà da diết nhất. Cái lạnh và 
sắc trời mùa đông âm u ở Canada như một bức tra-
nh tương phản với ánh nắng ấm áp rực rỡ và không 
khí tưng bừng nhộn nhịp của Việt Nam trong những 
ngày giáp Tết. Tuy nhiên, lúc bấy giờ tôi vẫn có thể 
tìm cho mình một chút hương vị Tết Việt ở khu mua 
sắm Chinatown. Trong một siêu thị Việt Nam, khách 
hàng có thể tìm thấy nhiều loại thức ăn, bánh mứt, 
hoa quả và cả nhang đèn, đồ cúng cho đêm giao 

thừa. Có lần, một khách hàng người Việt nói với tôi: 
“Dù không được nghỉ Tết, và thực sự không cảm 
thấy một chút gì là Tết ở Canada này, nhưng mình 
cũng tranh thủ mua ít hoa quả để cúng giao thừa. 
Rồi làm gì thì làm cũng phải có nồi thịt kho tàu, mấy 
cái bánh chưng để ăn Tết với gia đình. Như vậy cũng 
đủ Tết rồi.” Cũng như chị ấy, vào những chiều 30 tôi 
đến Chinatown để mua một ít trái cây về cúng giao 
thừa và nhất là mấy cái bánh chưng, bánh tét để 
bày ở góc bếp suốt mấy ngày Tết. Tuy nhiên, đối với 
tôi như vậy chưa đủ Tết đâu. Tôi cảm thấy vẫn có 
cái gì trống trải rất lớn trong tâm hồn mình. Có cái gì 
đó thiếu thốn trong lòng mình. Có lẽ đó là nỗi khát 
khao về hồn quê, hồn dân tộc. Tôi phải tìm điều đó 
ở đâu đây? Ở ngoài cửa sổ của căn phòng tôi ư? 
Không có gì! Chỉ có tuyết trắng dày đặc. Ở tại mấy 
cái bánh chưng, bánh tét tôi đang đặt trên đĩa ư? 
Có một chút, nhưng không đủ đầy. Rồi bỗng dưng 
tôi bật khóc như một đứa trẻ. Lời bài hát trong phim 
“Đất khách” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn vang vọng 
trong tâm tôi. “Ôi nhớ…. Nhớ bóng dáng người sinh 
thành…. Nhớ bến nước xưa vầng trăng hững hờ… 
Cúi mặt nhìn quê hương trong mơ….” 

Bất giác, tôi lại nhìn ra cửa sổ một lần nữa và 
bắt gặp những tia nắng vàng nhạt hiếm hoi của một 
ngày mùa đông. Cái nắng ấy đột nhiên làm sống lại 
trong tôi không chỉ là ký ức mà còn là những cảm 
giác thật rõ rệt về những ngày 30 Tết ở quê nhà. Dưới 
cái nắng ráng chiều, ở ngoài sân cha tôi thì tranh 
thủ quét dọn, đốt lá cây, còn mẹ tôi thì tranh thủ gói 
bánh tét. Những làn khói từ lá đốt và từ bếp lửa hòa 
vào ánh  nắng tạo ra một “mùi Tết” độc đáo vô cùng 
khó tả trong tôi. Chưa hết, cũng dưới ánh nắng ráng 
chiều ấy tôi không thể nào quên được những “âm 
thanh ngày Tết.” Đó là tiếng chào hỏi của những 

Tản văn:Tết Việt...
 Nơi xứ người

TS. Nguyễn Trương Anh Trâm
Bộ môn Ngoại ngữ
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người đi chợ về. “Mua bông cúng giao thừa chưa chị 
Ba?” “Nhà cửa dọn dẹp xong hết chưa thím Hai?” 
Những âm thanh và màu sắc Tết ấy liên tiếp ùa vào 
trong tôi, làm tim tôi như nhảy múa. Tôi cảm thấy vui 
sướng một cách lạ lùng và nhận ra rằng tất cả hương 
sắc ngày Tết cùng với hồn quê, hồn dân tộc không ở 
đâu xa mà là ngay trong trái tim tôi.

Ngày về nước, tôi từng nghe một số người nói 
rằng Tết Nguyên đán càng lúc càng không vui vì đã 
bị “Tây hóa”, khó tìm được không khí Tết ở thành phố, 
có chăng là ở miền quê mới cảm thấy Tết. Nếu như 
chưa có những trải nghiệm ở nước ngoài thì tôi sẽ 
hoàn toàn đồng ý với nhận xét này. Nhưng những trải 
nghiệm nơi đất khách cho tôi một niềm tin sâu sắc 
rằng là trong trái tim mỗi người Việt “mùi Tết và màu 
Tết” truyền thống sẽ không bao giờ phai nhạt hay mất 
đi cho dù người ta đang đón Tết ở bất cứ nơi đâu, 
dù đang đón Tết một mình hay cùng với gia đình. Tất 
cả mùi vị quê hương đều được cất giữ trong tim một 
cách toàn vẹn, và chỉ một giọt nắng đơn sơ cũng 
đủ đánh thức cả mùa xuân trong trái tim ấy. Và thực 
vậy, tôi cảm thấy mùa xuân tràn ngập trong tôi. Trong 
niềm vui khó tả, tôi ngân nga vài câu thơ mà mình 
vừa chợt nghĩ ra:

Tết xứ người không thân bằng quyến thuộc,

Không dưa hành, thịt chả bánh mứt ngon,

Không ánh nắng rỡ ràng như vẩy gọi,

Không khói lam chiều hòa quyện hồn quê.

Nhưng mùa xuân vẫn không hề lẩn khuất

Mà tỏa dần từ thăm thẳm lòng ta,

Từ con tim là mặt trời rực rỡ,

Từ tâm hồn kết chặt một khối yêu:

Yêu cha mẹ, yêu cộng đồng dân tộc,

Yêu đất trời và yêu cả gia tiên,

Yêu tất cả những gì đang hiện hữu

Trong tên gọi “đất nước” và “quê hương”.

Thèm lắm cái Tết tuổi thơ
Tôi sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ 

vùng trung du của miền Trung nắng gió. Nhà 
tôi ở nằm dưới chân núi Hồng Lĩnh, dãy núi điệp 
trùng chín mươi chín ngọn, ngày hè nghe tiếng 
thông reo, mùa xuân tha hồ ngắm hoa rừng nở. 

Chiều chiều, sau những buổi học ở trường, 
tôi thường theo chân mẹ lên phía sườn núi cắt 
những đám cây bụi nhỏ, mang về phơi khô làm 
chất đốt. Lớn lên một chút, tôi cùng chúng bạn 
thường lập thành nhóm, kéo nhau vào sâu trong 
núi để chặt cây lấy củi. Càng đi sâu vào trong 
núi, cảnh sắc càng đẹp. Có những bãi bằng 
rộng lớn ngay trong rừng cây, lũ trẻ chúng tôi 
thường dừng chân nghỉ mệt sau những chặng 
leo núi bở hơi tai ở đấy. Những sườn núi nhỏ, suối 
nước róc rách, trong veo nhìn thấy cả những 
chú cá nhỏ ly ty bơi lội, thấy cả cát trắng và đá 
cuội dưới đáy. Hai bên suối, cây bui, cây dây 
leo chằng chịt, với đủ các loài hoa dại, đủ hình 
hài, màu sắc. Có những loài hoa đã biết tên, có 
những loài không tên nhưng tùy vào hình dạng 
và màu sắc của cánh hoa mà chúng tôi đặt tên 
cho nó. Tuổi thơ của lũ trẻ miền bán sơn địa luôn 
gắn liền với những kỷ niệm thú vị như thế.

Mùa nào rừng núi cũng đẹp. Mỗi mùa 
là một thế giới màu sắc khác nhau. Hè đến, lá 
thông khô rụng vàng ươm như trải thảm cả rừng 
núi. Hoa bìm bìm, hoa bươm bướm trắng mộng 
mơ khắp các bụi cây, leo lên cả những ngọn 
thông cao ngất. Hoa sim, hoa mua, hoa móc, 
tím ngát nơi nơi, trái chín mọng, múp rụp, ăn 
vào ngọt ngây, cái miệng đứa nào đứa nấy đen 
nhánh nhựa trái cây rừng. Mùa thu, cây thông 
khẳng khiu, các loài cây bụi thi nhau thay lá. Cả 
núi rừng vàng mơ như khu vườn cổ tích. Đông 
về, thông xanh rì, căng đầy nhựa sống. Cây cối 
đều khoác lên mình chiếc áo xanh thẫm. Tất cả 
như thu mình lại để chống chọi với cái lạnh cắt 
da vào những cơn gió bấc, mưa phùn não nề 
của trời đất. Cả núi rừng bỗng nhuốm màu u 
tịch, trầm mặc lạ thường. Cả khu rừng như thu 
mình vào giấc ngủ đông, ấp ủ nhựa chờ cuộc 
sinh sôi năm mới. Thường mùa này, lũ trẻ chúng 
tôi ít vào rừng hơn. Chờ đến cuối đông, khi cái 
rét căm căm đã lùi vào ngày cũ là lúc những tia 
nắng ấm áp mảnh mai lấp ló sau đám mây mờ, 

Phạm Nhật Hạ

Tản văn:
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núi rừng như trở mình tỉnh giấc. Tôi có cảm giác 
như đây là quãng thời gian đẹp nhất của núi rừng 
Ngàn Hống (tên gọi khác của núi Hồng Lĩnh) quê 
tôi vậy.

Hình như mấy tháng mùa đông, cây cối đã 
âm thầm tích nhựa căng tràn, chờ đến giây phút 
giao mùa để bật lên lộc biếc. Tôi cảm nhận được 
sự chuyển mình rạo rực trong từng thớ gỗ, nhành 
cây. Nắng vừa ương nhẹ thôi, chồi non đã bật nẩy 
lên. Đây đó, những nụ hoa đã nhú vội phía sau 
nách lá. Cả núi rừng bắt đầu vào một mùa mới, 

tưng từng sức sống và ngập tràn sắc hoa.

Khắp núi rừng Hồng Lĩnh bừng lên rực rỡ. 
Hoa lá reo vui bản nhạc sắc màu. Chim chóc, 
ong bướm rập rờn trẩy hội, ríu rít hoan ca. Và lũ trẻ 
chúng tôi thì khấp khởi trong lòng chờ Tết.

Ngày ấy chỉ có Tết bọn trẻ con chúng tôi mới 
mong được may quần áo mới thôi. Những đứa con 
gái chúng tôi cứ ước ao có bộ đồ hoa mặc vào 
sáng mùng một. Cả thị trấn đều nghèo. Những ngày 
giáp Tết, tôi được mẹ cho đi chợ cùng (nhiệm vụ 
là trông xe đạp cho mẹ mua sắm). Hàng tết được 
bày la liệt ra cả hai bên đường trước chợ. Nào là 
lá dong gói bánh, miến dong, nhang trầm, rồi nếp, 
rồi thịt, chỗ này mấy cái bu nhốt đầy gà, chỗ kia 
là sạp măng khô, mộc nhĩ. Trời thì rét căm căm, lại 
mưa phùn cớp nhớp, vậy mà chợ cứ đông nghìn 
nghịt. Người mua sắm tất bật hỏi han, trả giá, nhộn 
nhịp vô cùng. Vậy nhưng điều thu hút sự quan tâm 
của tôi lúc đó lại không phải những gian hàng đồ 
ăn, thức uống, áo quần trẻ con, mấy mẹt pháo Tết 
hay hàng hoa đào rừng chi chít những nụ. Tôi luôn 
tìm cách dắt xe đạp lại đứng cạnh hàng câu đối 
tết của những ông đồ tân thời. Những cặp câu đối 
viết trên những tờ giấy dọc màu đỏ, còn gọi lá giấy 
điều nhỏ to, dài ngắn đủ kích cỡ. Chữ Quốc ngữ 
có, chữ Hán nôm có, tất thảy đều mang ý nghĩa 
tốt đẹp cho năm mới. Những câu đối viết sẵn treo 
đỏ rực cả một khoảnh chợ. Thú nhất là được tận 
mắt nhìn các ông đồ múa bút viết nhoằng cái là ra 
những dòng chữ thư pháp như rồng bay, phượng 
múa. Đứng xem mà tôi cứ mắt tròn mắt dẹt, lòng 

đầy thán phục. Tôi cứ nghĩ chắc những thầy đồ 
này phải tài ba lắm chứ chẳng phải tầm thường 
như tôi. Có lẽ, đây là gian hàng đông khách nhất 
chợ. Bởi phong tục quê tôi ngày ấy, bất kể nhà 
nào dù có giàu hay nghèo, ngày Tết cũng phải có 
đôi câu đối đỏ treo ở hai bên gian thờ, nơi trang 
trọng nhất của phòng khách. 

Tan buổi chợ, tôi ngồi vắt vẻo trên cái gác 
ba ga, xung quanh treo nhủng nhẳng đủ thứ thực 
phẩm. Trước ghi đông xe, mẹ tôi treo cặp câu đối 
đỏ cuộn cẩn thận cho vào túi bóng, một tay tôi 
ôm ngang hông mẹ, một tay giữ cố định cành đào 
rừng trên vai. Vừa đi, hai mẹ con tíu tít đủ chuyện 
nhìn thấy trong chợ Tết. Về đến nhà, bố vội vàng 
lấy nước vào bình bằng sứ to, đốt gốc cành đào 
để cắm vào giữ tươi lâu. 

Mọi việc chuẩn bị đã xong, nhà cửa được 
dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp, trang hoàng đâu đó. 
Tôi vẫn còn chờ trông một việc, nếu mà không có 
chắc tết với tôi không có ý nghĩa gì. Tối ba mươi, 
sau khi xong hết mọi việc, nồi bánh chưng đã đỏ 
lửa, bếp lửa ngùn ngụt như xua đi cái lạnh giá heo 
may, mấy chị em ngồi trông bếp, má đứa nào 
cũng ửng lên phúng phính, nứt nẻ. Mẹ tôi cặm cụi 
may những bộ đồ tết cho chị em chúng tôi. Chờ 
mãi vẫn chưa may xong, tôi díp mắt đi ngủ trước. 
Khi tiếng pháo giao thừa đì đùng khắp thị trấn, tôi 
choàng tỉnh. Mẹ tủm tỉm mang những bộ đồ mới 
may xong cho chúng tôi thay. Vậy thôi là cả mùa 
xuân ập đến trong lòng tôi.

Sáng mùng một Tết, mấy chị em xúng xính 
diện đồ mới ra ngoài sân tung tăng, tung tẩy như 
cố ý khoe áo mới vậy.

Bây giờ, cái thị trấn nhỏ bé ngày xưa cũng 
đã phát triển thành một thị xã sầm uất. Mọi thứ 
chỉ cần ra siêu thị mua một lúc là xong. Ấy vậy 
mà tôi lại cứ thèm cái cảm giác được đi chợ Tết, 
thèm được xúm xít cùng cả nhà gói từng cái bánh 
chưng, chăm chút từng cành hoa đào, thèm cái 
cảm giác được mặc chiếc áo hoa và chờ nhận 
những bao lì xì đỏ thắm… Thèm lắm cái Tết tuổi 
thơ…/.
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Tôi 27 tuổi, mấy tháng trước, tôi vẫn nghĩ là 
mình còn trẻ chán, cho tới một buổi chiều, sau 
cơn trúng thực vì mấy con ốc vỉa hè, tôi mới nghĩ, 
ôi, chắc mình cũng sắp già.

Ấu thơ rực rỡ
Ngày bé, tôi thích cái hộp mứt ở nhà nội mỗi 

mùa Tết vô kể, vì trong đó đủ hết các thức ngọt ngào 
nhất thế gian. Nguyên cả năm chỉ thỉnh thoảng được 
mẹ mua cho vài gói kẹo, mấy ngày Tết, tôi cứ tranh 
thủ ăn được nhiều của ngọt thì ăn, coi như mấy ngày 
tết mình tự thưởng cho mình. Mà hồi ấy, mấy lần đi 
chợ Tết, thích nhất là mấy sạp bánh mứt. Mà nói tới 
mấy sạp bánh mứt, thì có chỗ nào mà qua cho được 
khu Chợ Lớn. Chưa cần biết ngon ngọt thế nào, cứ 
nhìn đủ thứ màu là mấy đứa nhóc tì như tôi ưng mắt 
quá thể. Từ ưng mắt chuyển sang ưng bụng, hộp mứt 
khách chưa ăn được miếng nào thì mứt dừa, mứt 
bí, chà là các thứ nằm trong bụng tôi ráo trọi, giờ 
nghĩ lại, hồi ấy mà có máy scan màu, chắc bao tử tôi 
cũng phát sáng với đủ màu xanh đỏ tím vàng.  

Mẹ tôi nào có chịu để cho tôi sống bằng bánh 
mứt qua hết mùa Tết như vậy, mẹ dọa nạt đủ các 
kiểu, mứt này màu ghê quá con ơi, cái này toàn 
đường hóa học đấy con à, cái này người ta phơi ruồi 
nhặng kinh lắm. Nhưng tôi nào có tâm trí đâu mà 
để ý tới, mấy món mứt đầy màu sắc đã hoàn toàn 
chiếm lấy tôi mất rồi. Người ta có làm bánh mứt từ 
trái cây hết đát hay đường hóa học cũng không sao, 
ăn vào đâu có chết. Đó là suy nghĩ năm tôi lên 10. 

Hai mươi nồng nhiệt
Thế rồi, tôi cũng phải lớn lên. 

Năm tôi 20 tuổi, khi mà phố đi bộ Nguyễn Huệ 

chưa ra đời, địa điểm mà tụi tôi hay tụ tập nhất, 
không nghi ngờ gì nữa, là cà phê bệt công viên 30-4 
thần thánh! Thời ấy, ly cà phê công viên giá 7 ngàn, 
chín đứa tụ lại, tổng cộng 63 ngàn cho một chầu cà 
phê của cả nhóm. Cà phê ở đấy ngon không? Thề là 
không ngon, nhưng mà vui. Khi bạn 20 tuổi, niềm vui 
của riêng bạn là nhất, không thứ gì đánh đổi được, 
cho nên, chúng tôi nào có thèm để ý là ly cà phê ấy, 
có cái gì ở “trỏng”, ngoài cà phê.

Chúng tôi còn một địa điểm tụ tập mỗi trưa sau 
giờ học, là canh bún ở đường Tôn Đức Thắng. Canh 
bún vỉa hè, khách ăn chỉ có cái ghế bệt để ngồi, 
tô muỗng đũa đều phải bưng hết trên tay. Chúng 
tôi ngồi bên nhau, ăn tô canh bún trên con đường 
đường đẹp nhất Sài Gòn, nhìn lên những tán cây 
xanh mát, tránh nhìn ra phía kia của vỉa hè, vì cái xô 
rửa chén nằm ở góc ấy, sợ ăn kém ngon và cảnh 
kém phần thi vị.   

Những ngày còn trẻ, chúng tôi chưa khi nào 
nghĩ tới 6 chữ vàng AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM, ôi, 
vì nó quá sức kém duy mỹ trong cái tuổi trẻ dại khờ 

Hồng Vân - Cựu sinh viên

Tản văn:
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của chúng tôi kia mà. Làm thế nào mà bạn có thể 

đặt chữ AN TOÀN VỆ SINH cạnh chữ THANH XUÂN 

CUỒNG DẠI cho được. 

Quanh năm đã bất chấp như thế, thì cớ gì mấy 

ngày đầu năm lại phải quan tâm tới ba cái chuyện 

an toàn vệ sinh thực phẩm cho nặng đầu? 

Khi tôi ba mươi 

Người ta nói, 30 chưa phải là Tết. Tôi chưa 30, 

cũng gần gần 30 thôi, chưa già, nhưng cơ thể nghe 

mùi rệu rã. Hôm kia, tôi đi gặp vài người bạn cũ, ăn 

dăm dĩa ốc ở quán quen. Ở Sài Gòn, nếu không ăn 

ốc vỉa hè, thực mất đi mười phần thú vị. Tụi tôi ưa 

nhại lại cái câu trong tuồng  Bên cầu  dệt lụa,  “Ốc 

quán nghèo nhưng nồng nàn hương vị…”. Mà công 

nhận, hương vị của dĩa ốc còn lâu thật lâu, khi ba 

hôm sau, tôi mới lết dậy trong bệnh viện. Mẹ tất tả 

vừa lo nhà cửa cuối năm, vừa lo cho tôi. Mẹ bảo: Lê 

la cho lắm vô, bày đặt chê đồ mẹ nấu kém hương 

vị, lết xác ra ngoài đường cho lắm, giờ bị vậy chắc 

vui. Còn tôi thì bắt đầu nghĩ ngợi, có khi, tại mình bắt 

đầu già cỗi, chứ xưa giờ, bụng khỏe nhất thế gian, 

ăn hầm bà lằng đủ thế giới có bị gì.

Sau lần ấy, tôi trở nên nhát. Dù là mấy món ăn 

thời trẻ dại, hai những gánh hàng gắn với mình từ 

thời đi học tôi cũng nghĩ, lỡ mình ăn vô một miếng, 

thế nào cũng ngộ độc tới hóa thú. Rồi mắt tôi lại như 

được gắn kính hiển vi, nhìn cả những món bày trong 

nhà hàng năm sao cao vòi vọi, thấy lúc nhúc vi trùng 

trong đó, đi đâu cũng chả dám ăn chi, xuống hẳn 

mười kí lô chứ có ít gì. 

Hôm kia, mẹ vừa bày mấy mâm cơm ngon ơi 

là ngon, cả nhà ai nấy ăn uống ngon lành, có tôi là 

ngồi chống đũa, vì cái kính hiển vi gắn vô não tôi 

từ dạo ấy cứ hoạt động suốt chẳng chịu ngừng, cứ 

nhìn thấy con vi khuẩn trong dĩa thức ăn nhe răng 

cười với mình, dù món mẹ nấu thì an toàn nhất thế 

giới. Mẹ thở dài, do mày già mà ế nên mới mong 

manh thế đó con à./. 
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Phong tục đón Tết cổ truyền tại
 các quốc gia ASEAN

Linh Phạm
Cũng giống như Việt Nam, Tết cổ truyền là 

ngày lễ lớn nhất trong năm của nhiều quốc gia, 
đánh dấu sự kết thúc của mùa đông, khởi đầu 
mùa xuân mới, mang đến những hy vọng về mọi 
sự may mắn tốt lành. Hãy cùng khám phá xem 
phong tục  đón  Tết cổ  truyền ở các quốc gia  
ASEAN “anh em” có gì thú vị nhé! 

1. Thái Lan

Tại đất nước  này, Phật giáo là quốc giáo. Chính 
vì vậy, năm mới của Thái Lan được tính bắt đầu bằng 
ngày sinh của Phật, được gọi là Song Kran. Nói đến 
ngày Tết Thái Lan là nói đến văn hóa té nước. Tục lệ 
này “thay lời muốn nói”, chúc năm mới tốt lành, bình 
an và vạn sự như ý. Những người nào càng ướt càng 
sung sướng vì đó vừa là minh chứng chứng minh họ 
là người được nhiều người yêu quý vừa là yếu tố tinh 
thần đem đến cho họ may mắn suốt cả năm. Không 
chỉ có té nước, đến với Thái Lan, du khách còn được 
tham gia các hoạt động tín ngưỡng như tắm Phật, 
thả chim phóng sinh...

2. Lào 

Bên cạnh té nước giống Thái Lan, tục lệ Rước 
nữ Chúa Xuân cũng là một trong những nét đặc sắc 
văn hóa ngày Tết ở Lào. Theo truyền thuyết, Chúa 
Xuân là con gái thần bốn mặt, là vị thần có công 
đem những điều tốt lành đến cho dân tộc Lào. Mỗi 
năm, dân Lào chọn bảy cô gái đẹp người, đẹp nết 
nhất để thực hiện nghi thức rước nữ Chúa Xuân. Một 
cô đóng giả nữ Chúa Xuân, tay cầm gươm, tay cầm 
vòng lửa cùng sáu cô kia ngồi trên xe mui trần, vừa đi 
vừa múa hát. Trong khi đó, người dân đeo mặt nạ Pu 
Nhơ và Nha Nhơ (hai người đã sinh ra dân tộc Lào) đi 
diễu hành theo sau. Rước nữ Chúa Xuân vừa mang 
yếu tố tâm linh, vừa mang màu sắc lễ hội. Đây là một 

nét văn hóa truyền thống của nước láng giềng anh 
em.

3. Campuchia

Giống như hình tượng ông táo của Việt Nam, 
Tevoda là vị thần được trời phái xuống chăm lo cuộc 
sống của người dân. Hết năm, Trời kêu vị thần này về 
chầu, cử vị thần khác xuống tiếp quản hạ giới. Đêm 
giao thừa, người dân Campuchia làm một mâm cỗ 
thịnh soạn, đốt đèn, thắp hương để tỏ lòng biết ơn 
với thần Tevoda cũ, tiễn thần về trời, đồng thời dang 
tay đón thần Tevoda mới xuống Campuchia. 

Tết cổ truyền của Campuchia có tên là Chol 
Chram Thmay. Trong ba ngày Tết, hoạt động chủ yếu 
của người dân Campuchia là thăm gia đình, viếng 
chùa, tắm Phật, làm cơm dâng sư sãi trong chùa…

4. Brunei

Phần lớn công dân đất nước này chọn đạo Hồi 
là tôn giáo chính nên năm mới ở quốc gia này được 
tính theo Hồi lịch. Điều đặc biệt, Tết ở đây không 
theo một ngày cố định mà được quy định bởi một 
hội đồng quan sát mặt trăng. Tết cổ truyền ở đây 
kéo dài 04 ngày. Ngày đầu tiên năm mới, mọi người 
thường đoàn tụ với gia đình, người thân của mình, 
không ai được đi ra ngoài. Chính vì vậy, nếu bạn có 
mở cửa nhà vào ngày này thì cũng không có ai đến 
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chúc Tết bạn đâu. Ngày thứ hai mới là ngày mở cửa 
đón khách. Mọi người đến thăm nhà và chúc Tết 
nhau. Vào ngày này, du khách không những có thể 
đến tham quan Hoàng cung mà còn được thưởng 
thức bữa tiệc buffet hoàng gia. Người Brunei quan 
niệm rằng ai có cơ hội được bắt tay và nhận quà 
từ quốc vương và hoàng hậu thì sẽ nhận được may 
mắn suốt cả năm. 

5. Malaysia

Ngày đầu năm mới của Malaysia bắt đầu từ 
mùng 01 tháng 01 (theo lịch Hồi giáo). Những ngôi 
nhà được quét dọn, trang hoàng sạch sẽ, phố xá 
được trang trí với nhiều màu sắc rực rỡ. Chỉ có điều 
trước Tết khoảng 10 ngày, những người dân Malaysia 
theo đạo Hồi không mua sắm nhiều thức ngon vật lạ 
cho Tết mà bắt đầu nhịn ăn (chỉ ăn nhẹ trước khi mặt 
trời lặn), vì họ cho rằng đó là sự thể hiện lòng cảm 
thông với sự thống khổ của những người nghèo trên 
trái đất như lời thánh Ala răn dạy. Đến với Malaysia 
vào ngày Tết, du khách không những được chiêm 
ngưỡng công trình kiến trúc Petronas, tòa tháp đôi 
cao bậc nhất thế giới trong ánh đèn điện lung linh 
đến mê hoặc, mà còn được thưởng thức những món 
ăn truyền thống thơm ngon nức mũi như Otak Otak, 
Yee Sang, thịt nướng satay... 

6. Singapore

Cũng giống như Malaysia, Singapore là một 
trong số ít các quốc gia trên thế giới có được sự hội 
nhập của nhiều nền văn hóa, đặc biệt là văn hóa 
Trung Quốc. Vào những ngày giáp Tết, Chinatown 
được trang hoàng bằng đèn lồng đỏ, được khuấy 
động bằng lễ hội múa lân, chợ đêm cùng hàng loạt 
món ăn đường phố. Lễ diễu hành truyền thống Chin-
gay cũng là một điễm sáng trong văn hóa Singa-
pore. Quốc đảo này không những vậy còn thu hút 
du khách bởi ẩm thực ngày Tết lạ mắt: Juanhe là 
món ăn bao gồm bánh mứt, trái cây khô tượng trưng 
cho hòa bình, thống nhất; pengcai là một loại lẩu 
gồm hải sâm, bào ngư, vi cá... tượng trưng cho sự 
sung túc, giàu có, gỏi Yusheng...

Gỏi Yusheng của người Hoa Singapore

7. Myanmar 

Giống như một số quốc gia khác ở Đông Nam 
Á, Tết ở Myanmar cũng có sự góp mặt của phong 
tục té nước, có tên gọi khác là Thingyan. Vào những 
ngày này, người dân Myanmar thường hay làm việc 
thiện, dùng nước thơm lau rửa tượng Phật và té lên 
người nhau để chúc nhau vạn điều may mắn. Bên 
cạnh đó, họ còn biếu nước uống, dầu gội đầu và 
cắt móng tay cho người cao tuổi để tỏ lòng tôn kính 
và cầu chúc mọi điều tốt lành.

8. Philippines

Quan niệm Tết của người dân Phillippines vô 
cùng độc đáo. Vào ngày Tết, mọi người thường thích 
ăn những thức ăn, hoa quả hình tròn, thích mặt đồ 
chấm bi để cầu mong mọi thứ trong năm mới luôn 
tròn trịa và viên mãn.

9. Indonesia 

Người Indonesia thường dựng đền thờ bằng 
trái dừa, lá dừa, cây mía và cây gạo được nhuộm 
đủ màu. Tất cả những thứ trên được sẵn sàng dùng 
để tế thần linh. Sau đó, người dân tổ chức rước kiệu 
vòng quanh thị trấn. Hết Tết, họ dìm kiệu xuống sông 
để cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, tiết trời 
thuận lợi. 
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Thị trường phim Việt mùa Tết năm nay 
được đánh giá rất sôi động, báo hiệu một 
sự khởi sắc mới, đồng thời, cũng là mùa 
cạnh tranh ngầm giữa các nhà sản xuất 
và đạo diễn trẻ. Hãy cùng Bản tin Kinh tế 
- Luật điểm qua một số phim Việt nổi bật 
sẽ ra rạp dịp Tết 2017 này nhé. 

Chạy đi rồi tính

Được đầu tư kinh phí 12 tỷ đồng cùng 
chiến dịch quảng bá và kế hoạch chuẩn 

bị khá kỹ lưỡng, bộ phim “Chạy đi rồi tính” 
hứa hẹn sẽ tạo nên “cơn sốt” trong mùa Tết 
2017. Đây là một bộ phim hài pha chút kinh 
dị, hành động và lãng mạn, với sự góp mặt 
của dàn diễn viên có tên tuổi như: danh hài 
Việt Hương, Diễm My 9X, Hứa Vĩ Văn, Diệu 
Nhi, Duy Khánh... Thông qua bộ phim, bộ đôi 
đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito muốn gửi 
gắm thông điệp hết sức nhân văn “Hạnh 
phúc lớn nhất của người phụ nữ là gia đình”.

Nàng tiên có 5 nhà
Sau thành công của “Nhà có 5 nàng 

tiên”, biên kịch Thạch Tuyền quyết định viết 
tiếp kịch bản “Nàng tiên có 5 nhà”, một bộ 
phim hài giả tưởng có nội dung hoàn toàn 
khác so với bộ phim tạo được làn sóng trước 
đó. Phim có sự góp mặt của danh hài Hoài 
Linh, Chí Tài, nghệ sĩ hài Tấn Beo, Phi Phụng, 

Phương Thùy
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diễn viên Minh Luân, Huy Khánh, Hiếu Hiền, 
Khả  Ngân... Phim kể về một cô gái xinh 
đẹp lọt vào tầm ngắm của bốn đại gia 
cùng những câu chuyện cười ra nước mắt. 
Bộ phim được dự báo sẽ thu về doanh thu 
không nhỏ trong dịp Tết năm nay.   

Rừng xanh kỳ lạ truyện

Với những ai yêu thích diễn viên 
Khương Ngọc thì chắc chắn không thể bỏ 
qua bộ phim thứ hai do anh làm đạo diễn 
sẽ ra mắt trong dịp Tết này: Rừng xanh kỳ 
lạ truyện. Đây là bộ phim hài hành động 
pha chút yếu tố giả tưởng, được truyền 
cảm hứng từ hai cha con người rừng Hồ 
Văn Lang, những người sống trong rừng 
sâu và tách biệt với thế giới bên ngoài 
39 năm trời. Bên cạnh danh hài Hoài Linh, 
cặp vợ chồng giám khảo “Đấu trường 
tiếu lâm” Thu Trang - Tiến Luật, nghệ sĩ hài 
Trung Dân cũng góp mặt trong bộ phim 
này. Xem phim, khán giả sẽ bị choáng 
ngợp không những bởi khung cảnh thiên 
nhiên hùng vĩ tại những cánh rừng ở Việt 
Nam mà còn bởi kỹ thuật điêu luyện của 
ê kíp đoàn làm phim. Theo Khương Ngọc, 
phần kỹ xảo được đầu tư khá mạnh trong 
phim này, chiếm khoảng 35% thời lượng. 

Lục Vân Tiên: Tuyệt đỉnh kungfu

Lần đầu đảm nhiệm vai trò đạo diễn, 
biên kịch kiêm nhà sản xuất, diễn viên 
Hoàng Phúc mang đến bộ phim có kinh phí 
đầu tư khá cao (gần 12 tỉ đồng) là Lục Vân 
Tiên: Tuyệt đỉnh kungfu. Tuy mang màu sắc 
cổ trang nhưng tác phẩm chiếu Tết này có 
câu chuyện gần gũi với người Việt. Nhân vật 
chính trong phim là anh chàng Lục Vân Tiên 
lạc vào xã hội hiện đại và được ông giáo 
mù (phỏng theo hình ảnh cụ Đồ Chiểu) chỉ 
dạy đạo làm người, tinh  thần nghĩa hiệp, 
luân thường đạo lý. Phim có sự góp mặt 
của NSƯT Thành Lộc, Andy Long, Diệp Lâm 
Anh… 

Từ hơn 10 năm nay, khi phim giải trí trở 
lại và thu hút khán giả thì nhiều năm liền, 
Tết vẫn là “mùa vàng” mang lại doanh thu 
cao cho phim Việt. Để thuyết phục khán 
giả Việt ngay trên sân nhà, không chỉ là 
chuyện quảng bá, xây dựng “chiêu trò”, 
mời “ngôi sao” tham gia; mà cần khắc 
phục điểm yếu lớn nhất của phim Việt là 
chất lượng kịch bản, kể cả trong mùa phim 
mà khán giả có vẻ “dễ tính” hơn như dịp 
Tết. Khán giả luôn mong đợi những người 
trẻ sẽ thể hiện được tài năng và “làm nên 
chuyện” cho điện ảnh Việt./.
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Xuân vội vàng
Lê Mai Diệu Yến

(Thư viện)

Giật mình tỉnh giấc ban mai,
Gió trời se lạnh chú gà ngủ quên.
Mùa xuân đang đến trước thềm,
Gà ta mỏi mệt trở mình chào xuân.

Xuân bèn tựa cửa hỏi han,
Đàn gà ra ngõ tỏ bày bốn phương.
Năm qua lũ quét tứ bờ, 
Thiên tai thời tiết thất thường đổi thay.

Ruộng vườn, nhà cửa tan hoang, 
Biển xanh khuấy đục từ nguồn thải ra.
Cá, tôm giận dữ bỏ ta, 
Điều hiu cảnh biển đơn côi khóc thầm.

Mèo kia thèm cá đã lâu, 
Nằm co một góc chẳng buồn giăng câu.
Trẻ nhỏ tựa cửa chờ trông, 
Mẹ mua đồ tết chỉ còn trong mơ.

Mẹ đi đắp đập, ngăn đê, 
Cha, anh ra biển cứu nghi con thuyền.
Nghe xong xuân nghẹn nổi lòng, 
Vội vàng xuân đến dẫu lòng chưa vui.

Thời gian chẳng đợi chẳng chờ,
Năm qua xuân đến là điều hiển nhiên.
Cảnh nhà bề bộn chưa xong,
Đem lời trách cứ thời gian bớt phiền.

Năm nay xuân nguyện với lòng, 
Cử trăm binh tướng, chuyên gia mọi ngành.
Học tài, nghiên cứu hanh thông, 
Đánh tan vấn nạn môi trường từ đây.

Phủ xanh đồi núi giữ rừng,
Chung tay xoa dịu giận hờn thiên nhiên.
Dân tình được giấc ngủ yên, 
Mùa xuân lại tới mọi nhà cùng vui.
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HỒN XUÂN
Trần Nguyễn Phước Thông 

Tết về lộc non đã trổ mầm
Gió đông lui bước chốn xa xăm;
Xuân nay vui vẻ, nhiều điều mới;
Hương hoa gọi gió khẽ âm thầm.

Hạnh phúc êm đềm, Tết đoàn viên
Cả nhà sum họp cúng tất niên,
Mồ hôi lã chã trên trán mẹ
Mẹ ôn tồn cười hiền thắm duyên.

Thời gian năm cũ đã qua mau
Báo hiệu xuân sang vạn sắc màu,
Tiếng nói trẻ con khoe áo mới;
Buồn vui san sẻ gửi trao nhau.

Cuộc đời thật đẹp biết bao nhiêu
Tiếng cười rộn vang ánh nắng chiều
Chúc nhau vui khỏe, thành công mới
Ngập tràn hạnh phúc, mãi thương yêu.
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Ngày 16.10.2016, tại Trường Đại học Kinh 
tế - Luật đã diễn ra Hội nghị tổng kết công 
tác Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên năm 
học 2015 - 2016 và triển khai hoạt động 
năm học 2016 - 2017. Trong năm học vừa 
qua, hoạt động Đoàn Thanh niên - Hội 
Sinh viên có nhiều đổi mới, phát huy vai 
trò xung kích sáng tạo của đoàn viên, sinh 
viên; nhiều cơ sở Đoàn - Hội hoạt động 
tốt, góp phần tạo môi trường rèn luyện và 
trưởng thành tích cực cho đoàn viên, sinh 
viên. Năm học 2015 - 2016, Đoàn trường 
đạt danh hiệu Xuất sắc dẫn đầu cụm thi 
đua số 2 (gồm các trường đại học, cao 
đẳng tương đương cấp huyện có quy mô 
dưới 8.000 đoàn viên). Hội Sinh viên đạt 
danh hiệu Xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua 
số 3 (gồm các trường đại học, cao đẳng 
có quy mô dưới 8.500 sinh viên)./.

Ngày 26.10.2016, Đảng ủy Trường Đại học 
Kinh tế - Luật đã phối hợp cùng huyện Đoàn 
Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) và chính quyền địa 
phương tổ chức khánh thành, bàn giao nhà 
tình thương xây dựng trong chiến dịch tình 
nguyện Mùa hè xanh 2016. Trong chiến dịch, 
Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường đã huy 
động kinh phí từ cán bộ, giảng viên nhà trường, 
đơn vị tài trợ cùng vốn đối ứng của gia đình 
để xây dựng 02 căn nhà tình thương cho 02 
hộ: Nguyễn Văn Bé (xã Vĩnh Thới) và Võ Thành 
Tân (xã Tân Dương). Công trình được thực hiện 
trong 02 tháng, hoàn thành với quy cách nhà 
cấp 4 kiên cố, tổng kinh phí thực hiện là 110 
triệu đồng/căn nhà. Đây là một trong những 
hoạt động thiết thực thể hiện trách nhiệm với 
cộng đồng của đội ngũ cán bộ, giảng viên, 
sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật./.

 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN 
NĂM HỌC 2015 - 2016

KHÁNH THÀNH NHÀ TÌNH THƯƠNG MÙA HÈ XANH 2016

HỘI THẢO KHOA HỌC “CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TÀI CHÍNH  NGÂN HÀNG TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP”
Ngày 29.10.2016, Trường Đại học Kinh tế - Luật 
đã phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước tổ chức Hội thảo khoa học “Chất lượng 
nguồn nhân lực tài chính - ngân hàng trong 
quá trình hội nhập”. Hội thảo nhằm đánh 
giá thực trạng, cơ hội và thách thức đối với 
nguồn nhân lực tài chính - ngân hàng; tìm ra 
những nguyên nhân, hạn chế, đồng thời, đề 
xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực tài chính - ngân hàng. Một 
số diễn giả và đại biểu tham dự Hội thảo đề 
xuất các trường đại học và học viện cần xây 
dựng lại khung chương trình giảng dạy phù 
hợp hơn với thực tế và xu thế hội nhập. Phía 
các hệ thống ngân hàng nên đẩy mạnh hỗ 
trợ giảng viên, sinh viên những kiến thức, tình 
huống xử lý trong thực tế, từ đó hạn chế tình 
trạng phải đào tạo lại nguồn nhân lực sau khi 
tuyển dụng./.
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Ngày 04.11.2016, tại Trường Đại học Kinh tế 
- Luật đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội “Thư 
viện đồng hành cùng sinh viên lần IV năm 
2016” cùng nhiều hoạt động đa dạng, bổ ích 
trong khuôn khổ Ngày hội dành cho các bạn 
sinh viên. Đây là sự kiện thường niên do Hệ 
thống thư viện ĐHQG TP.HCM tổ chức nhằm 
tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với nguồn 
tài nguyên thông tin và dịch vụ phong phú, 
giá trị của các thư viện thành viên. Ngày hội 
diễn ra với nhiều hoạt động thú vị như: khen 
thưởng những độc giả tích cực của Hệ thống 
thư viện ĐHQG TP.HCM; mạn đàm - giao lưu, 
các trò chơi hỏi đáp về nguồn tài nguyên, 
dịch vụ của Hệ thống thư viện ĐHQG TP.HCM 
cùng nhiều gian triển lãm, tặng sách, bán 
sách và văn phòng phẩm giá rẻ…/.

Nhằm phát huy tinh thần tương thân, 
tương ái, sự sẻ chia với đồng bào bị thiên 
tai lũ lụt tại miền Trung, Đoàn Thanh niên 
- Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - 
Luật đã phát động sinh viên học tập tại 
trường đóng góp tiền và hiện vật (quần 
áo, sách vở, lương thực…) để giúp đỡ 
đồng bào vùng lũ. Qua đợt phát động 
đầu, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên 
trường đã thu được 10.293.000 đồng 
cùng hiện vật và đã đóng góp qua báo 
Tuổi trẻ./. 

NGÀY HỘI “THƯ VIỆN ĐỒNG HÀNH CÙNG SINH VIÊN LẦN IV NĂM 2016”

SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO VŨNG LŨ MIỀN TRUNG

Ngày 06.11.2016, Đoàn Thanh niên - Hội 
Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật 
đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 16 năm 
Ngày truyền thống Trường (06.11.2000 - 
06.11.2016) và tuyên dương 86 Sinh viên 
5 Tốt năm học 2015 - 2016. Các hoạt 
động phong phú tại ngày hội đã thu hút 
trên 2.000 sinh viên và cựu sinh viên các 
khóa tham dự. Đây là dịp để các thế hệ 
thầy và trò cùng nhau ôn lại truyền thống 
phát triển của nhà trường; qua đó vun 
đắp lòng tự hào về trường, góp phần xây 
dựng Trường Đại học Kinh tế - Luật ngày 
càng phát triển và vươn xa hơn./.

LỄ KỶ NIỆM 16 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
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Ngày 11.11.2016, Trường Đại học Kinh tế - 
Luật đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ 
đề “Định vị kinh tế Việt Nam trong Cộng 
đồng kinh tế ASEAN (AEC)”, thu hút nhiều 
chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và 
giảng viên các trường đại học tại TP.HCM 
tham dự. Ban Tổ chức đã nhận được rất 
nhiều ý kiến đóng góp của các nhà khoa 
học, các nhà xây dựng chính sách qua 
hơn 100 bài nghiên cứu chất lượng và đã 
chọn được 74 bài phù hợp với chủ đề, biên 
tập thành kỷ yếu Hội thảo, theo 03 nội dung 
chính: Việt Nam trong tiến trình thực hiện 
AEC - Những vấn đề chung; Các ngành, 
lĩnh vực kinh tế Việt Nam trong AEC; Các 
nguồn lực phát triển kinh tế Việt Nam trong 
AEC. Đồng thời, lựa chọn ra 04 bài nghiên 
cứu tiêu biểu để trình bày tại Hội thảo./.

Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật 
đã tổ chức Hội thao toàn trường lần thứ 
VI năm 2016 nhằm chào mừng 16 năm 
Ngày truyền thống Trường 06.11, ngày 
Nhà giáo Việt Nam 20.11 và tiếp tục đẩy 
mạnh phong trào thể dục thể thao, nâng 
cao thể chất cho tập thể cán bộ, viên 
chức, người lao động của Trường. Hội 
thao diễn ra từ ngày 14.11 đến ngày 27.11 
với các môn: chạy bộ thể thao (nam và 
nữ); kéo co; bóng đá nam; quần vợt (đôi 
nam) và cầu lông. Đây là sân chơi lành 
mạnh giúp tăng cường giao lưu, học hỏi 
giữa cán bộ, viên chức, người lao động 
của Trường, đồng thời, sẽ chọn ra đội hình 
tiêu biểu để tham dự các giải đấu của 
ngành và các giải đấu giao hữu với đơn 
vị khác./.

HỘI THẢO KHOA HỌC “ĐỊNH VỊ KINH TẾ VIỆT NAM TRONG CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN”

HỘI THAO CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT LẦN VI - NĂM 2016

Sáng ngày 18.11.2016, Lễ kỷ niệm ngày 
Nhà giáo Việt Nam 20-11 của trường Đại 
học Kinh tế - Luật đã diễn ra trong không 
khí trang trọng nhưng không kém phần 
vui tươi để tỏ lòng biết ơn và tri ân các 
thế hệ thầy cô đã và đang công tác tại 
Trường. Trong dịp này, PGS.TS Nguyễn Tiến 
Dũng - Hiệu trưởng nhà trường đã được 
Nhà nước phong tặng Huân chương 
lao động hạng Nhì; PGS.TS Hoàng Công 
Gia Khánh - Phó Hiệu trưởng nhà trường 
được phong học hàm Phó Giáo sư và 
GS.TS Nguyễn Thị Cành được vinh danh 
là 1 trong 10 phụ nữ Việt Nam tiêu biểu 
năm 2016. Bên cạnh đó, nhiều thầy cô 
nhà trường đã bảo vệ thành công luận 
văn, luận án trong và ngoài nước năm 
2015 - 2016./. 

LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
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Sau hơn 01 tháng diễn ra, ngày 27.11.2016, tại 
Trường Đại học Kinh tế - Luật, FESE Group đã 
long trọng tổ chức Chung kết Sàn giao dịch 
offline và Lễ bế mạc, trao giải Sàn giao dịch 
Chứng khoán ảo FESE 13 - năm 2016. Buổi 
chung kết được diễn ra cùng lúc tại Trường 
Đại học Kinh tế - Đại học Huế. Các hoạt động 
của 2 đầu cầu ĐH Kinh tế - Luật và ĐH Kinh 
tế - ĐH Huế được kết nối qua livestream 02 
chiều, với cùng hệ thống dữ liệu và các diễn 
biến trên thị trường. FESE 13 thu hút sự tham 
gia của hơn 3.000 nhà đầu tư sinh viên đến từ 
16 trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc 
tham gia, với tổng giá trị giả thưởng lên đến 
200 triệu đồng./.

Ngày 05.12.2016, kỳ họp thứ chín, cũng là kỳ họp cuối 
cùng Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học 
Kinh tế - Luật nhiệm kỳ II (2012 - 2016) đã kết thúc tốt 
đẹp. Kỳ họp đánh giá tương đối toàn diện về hoạt 
động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường 
trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh việc phải 
tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu 
khoa học trong thời gian tới. Các thành viên thống 
nhất chủ trương Trường Đại học Kinh tế - Luật sẽ tham 
gia đề án xây dựng một cơ sở đào tạo cao cấp về 
kinh tế và quản lý theo hướng phù hợp với thông lệ 
quốc tế và có những nguồn lực bảo đảm cho sự 
phát triển trong tương lai. Kết thúc nhiệm kỳ, PGS.
TS Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng đánh giá 
cao những nỗ lực của toàn thể hội đồng, của các 
thành viên trong và ngoài Trường trong suốt 04 năm 
vừa qua với 09 kỳ họp. Các thành viên đã có nhiều 
ý kiến đóng góp quý báu, với tinh thần trách nhiệm 
cao, góp phần từng bước nâng cao chất lượng đào 
tạo, nghiên cứu khoa học và hình ảnh của Trường Đại 
học Kinh tế - Luật với xã hội./.  

KHÉP LẠI SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ẢO FESE  MÙA THỨ 13

KẾT THÚC KỲ HỌP THỨ CHÍN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - LUẬT NHIỆM KỲ II (2012 - 2016)

Sau hơn 10 tháng tham gia dự thi, sinh viên 
Trường Đại học Kinh tế - Luật đã xuất sắc có 
04 đề tài đạt giải thưởng “Sinh viên nghiên 
cứu khoa  học  -  Euréka  năm  2016”, bao  
gồm:  Nghiên cứu xây dựng hệ thống CRM 
ứng dụng tại trường Kinh tế - Luật (giải Nhất); 
Nâng cấp chuỗi giá trị sen Đồng Tháp (giải 
Nhì); Quản lý tập thể quyền tác giả tối với tác 
phẩm âm nhạc - thực trạng và hướng hoàn 
thiện (giải Ba) và Kinh doanh lưỡng diện và 
một số vấn đề liên quan đến pháp luật cạnh 
tranh (giải Khuyến khích). Giải thưởng “Sinh 
viên nghiên cứu khoa học - Euréka năm 2016” 
thu hút hơn 1.400 sinh viên các trường đai học, 
cao đẳng trên cả nước tham gia với 621 đề 
tài nghiên cứu khoa học./.

SINH VIÊN ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT XUẤT SẮC VỚI 04 ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI THƯỞNG 
“SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - EURÉKA NĂM 2016”
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1. Điền vào chỗ trống từ còn thiếu trong một 
bài thơ của Xuân Diệu

Giữa vườn inh ỏi tiếng chim vui

Thiếu nữ nhìn sương chói mặt trời

Sao buổi … êm ái thế!

Cánh hồng kết những nụ cười tươi.

2. Ngày mùng bảy tháng Giêng là ngày cuối 
cùng của Tết gọi là gì? 

3. Ngay sau giao thừa hoặc sáng mùng Một 
Tết, người nhà mang thùng ra sông hoặc ra giếng 
làng đổ đầy nước trong chum vại với mong ước năm 
mới “của cải như nước non”. Đây là tục lệ gì? 

4. Sau giao thừa, trẻ em tụ thành từng nhóm, 
đến cửa các nhà vừa hát vừa đánh trống, gõ súc 
sắc: “Súc sắc súc sẻ, nhà nào đỏ đèn đỏ lửa thì cho 
anh em tôi vào....”. Chủ nhà mở cửa ra phát tiền 
mừng tuổi cho các em với mong ước hai bên đều 
gặp may mắn. Đây là tục lệ gì?

5. Điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu ca 
dao sau. Được biết, đây là một phiên chợ Tết thu hút 
người dân từ mọi miền đất nước. Tại phiên chợ xuân 
này, ngoài việc buôn bán lấy may, dân chúng còn 
được thưởng thức các trò vui xuân, đặc biệt là trò 
chơi trai gái bắt chạch trong chum.

Bỏ con, bỏ cháu

Không ai bỏ hội mùng 6 chợ .....

6.  Điền vào chỗ trống từ còn thiếu trong một 
bài thơ của Tố Hữu

Như nghìn năm đẹp nét xuân xưa

Bỗng toả gương trong, sạch bụi mờ

Xuân mới, đơn sơ, đằm thắm vậy

Căng đầy …., dáng non tơ

7. Ngày xưa, các cặp trai gái đang trong thời kì  
hứa hôn, trước Tết người con rể tương lai phải mang 
lễ đến biếu bố mẹ vợ thì gọi là gì? 

8. Giải bài toán sau:

Mùa xuân nghe tiếng trống thì thùng,

Người ùa vây kín cả đình đông.

Tranh nhau đánh đấm đòi mâm lớn,

Tiên chỉ hò la để chỗ ông.

Bốn người một cỗ thừa một cỗ,

Ba người một cỗ bốn người không.

Ngoài đình chè chén bao người nhỉ,

Tính thử xem rằng có mấy ông? 

9. Tìm quy luật vào điền vào ô trống

10. Sự tích dưa hấu hay còn gọi là sự tích Mai 
An Tiêm có từ thời Vua Hùng thứ mấy? 

11. Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) 
lần thứ 29 do Malaysia đăng cai tổ chức sẽ diễn ra 
vào năm nào? 

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

nổi bật cuối năm
 2016
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