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Lôøi ngoû
“Mùa xuân sang ta chúc nhau
Năm mới đến mong bao người

Hạnh phúc ơi xin bay về
Xóa tan bao buồn lo âu.”

Không khí se se lạnh của những ngày cuối năm càng làm cho tâm trạng của mỗi chúng ta thêm 
rộn ràng, háo hức.  Sắc trời sang xuân được trang hoàng lộng lẫy, hòa quyện cùng đất trời để đưa “Tết 
Hồng” đến với mùa Xuân UEL. Khác với màu đỏ rực rỡ thể hiện cho tình yêu nồng cháy, hay màu tím 
lãng mạn thể hiện tình yêu thủy chung sắt son, màu hồng cũng là một biểu tượng của tình yêu lứa 
đôi trẻ trung, sôi nổi và khơi gợi nên cảm xúc lãng mạn, dịu dàng. “Tết Hồng” mang đến hình ảnh một 
năm mới tràn đầy niềm tin, đẹp đẽ và mộng mơ. Cầu mong “Tết Hồng” là sự khởi đầu thuận lợi của 
UEL cho năm mới.

Năm 2020 là một năm dấu ấn đáng nhớ của UEL với nhiều sự kiện quan trọng như Lễ Kỷ niệm 
20 năm Ngày truyền thống và khánh thành tòa nhà KTL.B2 với trang thiết bị thư viện hiện đại và 
khối văn phòng Khoa khang trang. Bên cạnh đó, năm 2020 cũng là một năm đầy biến động khi đại 
dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thiên tai ở miền Trung ảnh hưởng đến hoạt động chung của đất nước. 
Nhìn lại một năm đã qua, Bản tin Kinh tế - Luật gửi đến bạn đọc những câu chuyện và tâm sự về một 
2020 của gia đình UEL.

Bước sang năm Tân Sửu, UEL mong đợi sẽ đón một mùa “Tết Hồng” tươi vui, trọn vẹn. Mùa Tết 
Hồng thể hiện sự tươi trẻ của tuổi đôi mươi nhiều hoài bão, khát vọng. Tết Hồng của sự sẻ chia, đùm 
bọc, yêu thương. Và “Hồng” cũng mang ý nghĩa tượng trưng cho một mùa Tết mang theo sự tích cực, 
lạc quan, khát vọng phát triển sau một năm 2020 nhiều thách thức, khó khăn. Trên hành trình phát 
triển, tập thể thầy trò UEL luôn vững tin và đoàn kết, cùng nhau chinh phục những chặng đường khó 
khăn và vươn tới thành công.

Trước thềm Xuân Tân Sửu, Ban biên tập xin gửi đến mọi nhà lời chúc năm mới: sức khỏe, bình 
an và may mắn. Chúc Trường Đại học Kinh tế - Luật đón một năm mới rực rỡ như “Tết Hồng” của tuổi 
20, ngày càng phát triển, thành công và nâng tầm vị thế Đại học tự chủ.

Ban biên tập



SỰ KIỆN NỔI BẬT
CỦA UEL NĂM 20201Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ UEL lần thứ IV và Đảng bộ 

ĐHQG-HCM lần thứ VI
Sau 2 ngày làm việc (25-26.5.2020), Đại hội Đại 

biểu Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-
HCM nhiệm kỳ IV (2020-2025) đã diễn ra thành công tốt 
đẹp. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng 
bộ; 19 đồng chí là đại biểu chính thức và 03 đồng chí dự 
khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQG-HCM 
lần thứ VI. 

Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Luật, 
ĐHQG-HCM nhiệm kỳ IV (2020-2025) có chủ đề: “Nâng 
cao năng lực lãnh đạo, xây dựng đảng bộ trong sạch vững 
mạnh, tiếp tục phát huy thế mạnh đổi mới, tiên phong và 
sáng tạo, xây dựng Trường Đại học Kinh tế - Luật sớm trở thành một trong những trường đại học định hướng 
nghiên cứu hàng đầu ở Việt Nam” diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Đại hội Đảng bộ các cấp tiến 
tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHQG-HCM lần thứ VI, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI (2020 – 2025) 
và Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

2UEL tổ chức thành công chuỗi sự kiện chào 
mừng và Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống UEL20

Trong năm 2020, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức 
chuỗi sự kiện chào mừng 20 năm Ngày truyền thống, Trường đã tổ 
chức nhiều hoạt động với chủ đề “Kết nối – Đột phá” đầy ý nghĩa 
mang đậm dấu ấn của Trường như các Hội thảo, tọa đàm về đào tạo, 
nghiên cứu khoa học; cuộc thi thiết kế Logo UEL20, Hội diễn văn 
nghệ dành cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên cùng 
tham gia; cuộc thi ảnh đẹp; cuộc thi sáng tác thơ văn,... Đặc biệt, Lễ 
Kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Kinh tế - Luật là 
dấu mốc quan trọng không thể thiếu trong hành trình phát triển của 
nhà trường hướng đến UEL30.
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6Tuyển sinh đại học và sau đại học thành công, UEL mở thêm 2 ngành đào tạo mới bậc cử 
nhân, 01 ngành đào tạo bậc Tiến sĩ

Năm 2020, điểm trung bình trúng tuyển đại học chính quy của UEL là 
26,3 điểm. Đối với Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG- HCM năm 2020, điểm 
trung bình trúng tuyển vào Trường là 874 điểm (tính theo thí sinh trúng 
tuyển). Đồng thời Trường mở thêm 02 chương trình đào tạo mới bậc cử 
nhân là Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản lý và tài chính) chất 
lượng cao và Hệ thống thông tin quản lý (Kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo) 
chất lượng cao.

Đối với tuyển sinh Sau đại học, qua 02 đợt tuyển sinh, số thí sinh 
trúng tuyển là 330, tăng 10% so với năm 2019. Bên cạnh đó 01 chương 
trình đào tạo bậc Tiến sĩ ngành Luật Dân sự và Tố tụng dân sự đã được mở 
thêm trong đợt tuyển sinh năm 2020.

5ĐHQG-HCM phê duyệt Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt 
động của nhà trường theo hướng tự chủ đại học” 

của UEL.
 Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của nhà trường theo hướng tự 
chủ đại học” của UEL đã được ĐHQG-HCM phê duyệt và bắt đầu triển khai 
trong năm 2021. Đề án đổi mới cơ chế hoạt động phản ánh đầy đủ nội dung 
tự chủ đại học như: cơ cấu tổ chức, quản trị trường, cơ chế tài chính, nguồn 
nhân lực, đào tạo và nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất,…

4UEL chủ động, kịp thời trong công tác 
phòng, chống, ứng phó bảo đảm an 

toàn dịch Covid-19 và triển khai đề án 
E-learning hiệu quả

Trong năm 2020, trước tình hình diễn biến phức 
tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do 
chủng virus SARS-CoV-2, Ban Giám hiệu Trường Đại học 
Kinh tế - Luật đã có những chỉ đạo nhanh chóng, kịp thời 
nhằm đảm bảo phòng, chống dịch, hạn chế sự lây lan của 
dịch ra cộng đồng.

Bên cạnh đó, để triển khai công tác phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19, đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên 
toàn Trường đã tích cực điều chỉnh để đáp ứng nhiệm 
vụ dạy và học phù hợp tình hình thực tế. Với yêu cầu 
nhanh chóng chuyển đổi từ dạy học truyền thống sang 
dạy học từ xa, 
dạy học trực 
tuyến, UEL 
đã quyết định 
thực hiện 
triển khai 
giảng dạy 
E - l e a r n i n g 
đối với tất 
cả người học 
của Trường.

3Thành lập Hội đồng Trường
Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Luật nhiệm kỳ 

2020-2025 gồm 25 thành viên đã được bầu chọn qua 
Hội nghị Đại biểu Trường. Được sự tín nhiệm cao của 
Hội đồng, PGS.TS Lê Tuấn Lộc - Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 
2020-2025 đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Trường 
Đại học Kinh tế - Luật nhiệm kỳ 2020-2025. Và trong năm 
2020, Hội đồng Trường đã thực hiện 02 kỳ họp để thảo 
luận và chuẩn 
bị các quy 
định, chủ 
trương về 
việc tự chủ 
đại học vào 
năm 2021.
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8Nhiều cá nhân tiêu biểu của UEL đạt được nhiều giải 
thưởng, danh hiệu cao quý

Năm 2020, Trường Đại học Kinh tế - Luật có nhiều cá nhân được vinh 
danh cho những kết quả phấn đấu và lao động nghiêm túc trong nghiên cứu, 
giảng dạy và công tác. Cụ thể: 01 giảng viên cao cấp đạt danh hiệu Nhà giáo 
Nhân dân, 01 cán bộ quản lý đạt chức danh Phó Giáo sư, 06 chuyên viên đạt 
danh hiệu “Cán bộ trẻ giỏi, thân thiện TP.HCM”, 02 giảng viên đạt danh hiệu 
Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương, 02 đội tuyển cán bộ đạt giải Nhất và 
Khuyến khích Hội thi Ánh sáng thời đại năm 2020 cùng nhiền cán bộ bảo vệ 
thành công luận án Tiến sĩ, luận văn Thạc sĩ.

9Tập thể Trường Đại học Kinh tế - Luật đạt được 
nhiều thành tích cao

Trường Đại học Kinh tế - Luật đón nhận Cờ thi đua của Chính 
phủ; Công đoàn Trường đón nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam; Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Trường cùng xuất 
sắc là lá cờ đầu theo cụm thi đua năm học 2019- 2020.

10Sinh viên UEL đạt nhiều giải thưởng và thành tích nổi bật
Năm 2020, sinh viên UEL gặt hái nhiều thành tích về 

nghiên cứu khoa học, học thuật, các cuộc thi trong nước 
và quốc tế: Huy chương Bạc tại cuộc thi Phiên tòa giả 
định Luật Nhân đạo Quốc tế năm 2020, Huy chương Bạc 
và Huy chương Đồng tại cuộc thi Hòa giải International 
Mediation Singapore 2020, giải Vàng tại cuộc thi Vietnam 
Young Lions 2020, Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu 
khoa học” cấp Thành năm 2020 với 02 giải Nhì, 01 giải Ba 
và 03 giải Khuyến khích, Á quân cuộc thi Marketing On Air 
2020, Người đẹp được yêu thích nhất Hoa hậu Việt Nam 
2020, Á hậu 3 cuộc thi Hoa hậu Lào 2020 cùng các gương 
mặt tiêu biểu Gương điển hình làm theo lời Bác năm 2020, 
Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương,...

7Khánh thành KTL.B2 và Vườn tượng Danh nhân
Tháng 8/2020, công trình Khối Văn phòng Khoa KTL.B2 và Thư viện 

đã đi vào hoạt động. Công trình được khởi công vào tháng 7/2019, có diện 
tích sàn 4.032m2, diện tích xây dựng 576m2, chiều cao công trình 30,4m 
với tổng mức đầu tư khoảng 53,3 tỷ đồng. 

Tại Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Trường (06/11/2020), 
công trình Vườn tượng 20 danh nhân tiêu biểu trên thế giới và Việt Nam 
trong lĩnh vực kinh tế và luật đã được khánh thành. Đây là công trình do các 
tổ chức, cá nhân trong và ngoài UEL tài trợ với mong muốn tỏ lòng biết ơn 
về sự nghiệp của các vị danh nhân lĩnh vực kinh tế, quản lý, luật trong nước 
và quốc tế.
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Đại dịch Covid-19 bùng phát 
trên toàn cầu đã làm ảnh hưởng không 
nhỏ đến nền kinh tế trên thế giới, trong 
đó có Việt Nam. Trong năm 2021, liệu 
nền kinh tế thế giới có phải tiếp tục 
đối diện với những rủi ro do diễn biến 
phức tạp của đại dịch COVID-19?

Kinh tế thế giới
Tăng trưởng toàn cầu ở mức - 4,45% vào năm 

2020. Đại dịch COVID-19 đã có tác động tiêu cực hơn 
đến hoạt động trong nửa đầu năm 2020 và sự phục hồi 
dự kiến sẽ diễn ra chậm hơn so với dự báo trước đây.

Giá cả biến động theo tình hình dịch bệnh 
Giá hàng tiêu dùng giảm vào giai đoạn đầu và giữa 

năm song có dấu hiệu phục hồi vào cuối năm do niềm tin 
vào chữa trị COVID-19.

Lạm phát duy trì ở mức thấp
Lạm phát ở các nền kinh tế phát triển đã tăng trở 

lại kể từ khi chạm đáy vào đầu và giữa những năm 2020 
trong khi lạm phát ở hầu hết các thị trường mới nổi và các 
nền kinh tế đang phát triển dự kiến sẽ duy trì ở mức trung 
bình hoặc giảm trong hai năm tới.

Thất nghiệp có xu hướng tăng
Tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng tăng ở các nền kinh 

tế phát triển và thị trường mới nổi. Tỷ lệ người lao động 
thiếu việc làm ở một số nền kinh tế phát triển cao hơn 
đáng kể so với tỷ lệ thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp ở một số 
nền kinh tế thị trường mới nổi được dự báo sẽ tăng mạnh.

Dự đoán tình hình kinh tế thế giới năm 2021
Tăng trưởng toàn cầu được dự báo đạt 5,2% trong 

năm 2021. Tăng trưởng nhóm các nền kinh tế phát triển 
được dự báo mức 3,9% trong năm 2021. Đối với các nền 
kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi, tăng trưởng 
được dự báo ở mức 6%. Nhìn chung, điều này sẽ khiến 
GDP năm 2021 thấp hơn khoảng 6,5% so với dự báo 
trước COVID-19 vào tháng 1 năm 2020. Bên cạnh đó, 
tác động bất lợi đối với các hộ gia đình thu nhập thấp là 
đặc biệt nghiêm trọng, cản trở những tiến bộ đáng kể đạt 
được trong việc giảm nghèo cùng cực trên thế giới kể từ 
những năm 1990. 

Lạm phát dự kiến sẽ tăng dần vào năm 2021, phù 
hợp với mức tăng dự kiến trong hoạt động. Tuy nhiên, 
triển vọng lạm phát vẫn bị che khuất, phản ánh kỳ vọng 
về tổng cầu vẫn tiếp tục yếu. Trong bối cảnh căng thẳng 
thương mại kéo dài hiện nay, triển vọng tăng trưởng toàn 
cầu đã yếu đi đáng kể. Trong khi sự thay đổi toàn cầu theo 
hướng các chính sách tiền tệ phù hợp hơn đã giảm bớt 
phần nào áp lực thị trường tài chính ngắn hạn, các đường 
đứt gãy dài hạn tạo ra sự không chắc chắn.

Hình 1. Chỉ số giá tiêu dùng
Nguồn: IMF (2020)

Hình 2. Lạm phát giá hàng tiêu dùng
Nguồn: IMF (2020)

Hình 3. GDP thế giới theo quý (2019:Q1 = 100)
Nguồn: IMF (2020)

BỨC TRANH TÌNH HÌNH 
KINH TẾ CỦA THẾ GIỚI 
VÀ VIỆT NAM NĂM 2020

TS Trần Quang Văn – Trung Tâm Nghiên cứu Kinh tế & Tài chính 
 Nguyễn Phan Trúc Phương - Trung Tâm Nghiên cứu Kinh tế & Tài chính
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Kinh tế Việt Nam 
Tăng trưởng kinh tế 
Tại Việt Nam, GDP năm 2020 tăng 2,91% so với 

năm trước, mức thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020. 
Trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng 
tiêu cực đến mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, đây là một thành 
công lớn của Việt Nam, thuộc nhóm cao nhất thế giới. 

Đồng thời, thặng dư thương mại hàng hóa tiếp tục 
tăng lên mức cao kỷ lục, một phần nhờ xuất khẩu sang 
Mỹ tăng mạnh. Xuất siêu hàng hóa của Việt Nam trong 10 
tháng đầu năm 2020 đạt mức kỷ lục 17,7 tỷ USD, trong 
đó tháng 10 xuất siêu 1,4 tỷ USD. Kim ngạch xuất nhập 
khẩu hàng hóa tăng 9,7% và 9,8% so với cùng kỳ năm 
trước.

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào 
Việt Nam gia tăng cho thấy niềm tin vào nền kinh tế đã 
phục hồi. Khi làn sóng COVID-19 thứ hai được kiểm soát 
thành công, vốn FDI đã tăng lên khoảng 2,27 tỷ USD 
trong tháng 10, so với 1,67 tỷ USD trong tháng 9 và 0,8 
tỷ USD trong tháng 8. 

Lạm phát vẫn duy trì mức ổn định. 
Chín tháng đầu năm 2020, chỉ số giá tiêu dùng bình 

quân tăng 3,85% chủ yếu do: i) giá lương thực, thực phẩm 
tăng; ii) giá thuốc và thiết bị y tế tăng; iii) giá nhóm hàng 
giao thông giảm do giá dầu giảm và dịch bệnh.

Bên cạnh đó, giá xăng dầu, giá gas trong nước tăng 
theo giá nhiên liệu thế giới đã làm cho chỉ số giá tiêu dùng 
(CPI) tháng 12/2020 tăng. Bình quân năm 2020, chỉ số 
giá tiêu dùng tăng 3,23% so với năm 2019. 

Thất nghiệp có xu hướng giảm
Tỷ lệ thất nghiệp tại Việt Nam giảm dần từ năm 

2016 đến 2019. Đại dịch Covid-19 là nguyên nhân hàng 
đầu dẫn đến tình trạng thất nghiệp và ngừng việc nhiều 
hơn trong thời gian qua. Dịch đang lây lan mạnh mẽ tại 
nhiều quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có các đối tác 
thương mại hàng đầu của Việt Nam như Trung Quốc, Hàn 

Hình 4. Chỉ số giá tiêu dùng 2015 - 2020
Nguồn: Tạp chí Kinh tế (2020)

Quốc, Nhật Bản, Liên minh Châu Âu, Mỹ. Người lao động 
sẽ không có việc làm hoặc thất nghiệp. Nhìn chung năm 
2020, tỷ lệ thất nghiệp chung ước tính 2,48%.

Triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2021
Mặc dù dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, 

nhưng Việt Nam vẫn có “bệ đỡ” cho nền kinh tế quốc dân, 
là nông nghiệp và du lịch trong nước, góp phần thúc đẩy 
tăng trưởng GDP mạnh mẽ. Việt Nam đặt mục tiêu tăng 
trưởng GDP 6,5% vào năm 2021.

Lạm phát bình quân năm 2021 được dự báo 3,51% 
đến 3,78%. Tuy nhiên, Việt Nam có thể chịu ảnh hưởng 
của các yếu tố như bất ổn và rủi ro kinh tế thế giới, diễn 
biến COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường và luôn 
tiềm ẩn nguy cơ bùng phát làn sóng khác. 

Một năm qua đi, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế 
mà còn trong nhiều lĩnh vực khác đều bị ảnh hưởng bởi 
đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, chúng ta vẫn hy vọng về 
một năm mới đầy khởi sắc khi Việt Nam tiếp tục tập trung 
thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch 
bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân vừa phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội trong trạng thái “bình thường mới”.

Hình 6. Tỷ lệ thất nghiệp 2015 - 2020
Nguồn: Tạp chí Kinh tế 2020

Tài liệu tham khảo
Word Economic Outlook, October 2020: A Long and Difficult Ascent
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2020, Tổng cục thống kê
Tình hình kinh tế Thế giới tháng 12 năm 2020, Ban Dự báo kinh tế vĩ mô, NCIF
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PHÒNG CHỐNG COVID-19 TẠI VIỆT NAM:
CHÍNH SÁCH VÀ BIỆN PHÁP

Cả nước đồng lòng chống đại dịch 
Đầu tiên, Việt Nam đã rất chủ động đối phó với đại 

dịch COVID-19, với việc Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 30/01/2020 thành lập 
Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch viêm đường hô 
hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (Ban Chỉ 
đạo Quốc gia). Ban Chỉ đạo là cơ quan đầu não trong việc 
phòng chống dịch, quy tụ lãnh đạo của các bộ, cơ quan 
Trung ương.

Sau khi thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia, Thủ 
tướng Chính phủ ký Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 
01/02/2020 về việc công bố dịch viêm đường hô hấp 
cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Nhằm khống 
chế sự lây lan của dịch bệnh trong trường học cấp phổ 
thông, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 716/
VPCP-KGVX ngày 02/02/2020 về việc xin ý kiến chỉ đạo 
cho phép học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch 
COVID-19.

Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động 
sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 về 
các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn 

cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó 
với dịch COVID-19. Chỉ thị nhận định rằng cần phải tập 
trung thực hiện “nhiệm vụ kép” bao gồm: phòng chống 
dịch và phát triển kinh tế, xã hội với một số giải pháp như 
hỗ trợ tín dụng 250 nghìn tỷ; gia hạn thuế, tiền thuê đất 
cho doanh nghiệp; hỗ trợ 3000 tỷ trước mắt giúp tháo gỡ 
khó khăn sản xuất kinh doanh; thúc đẩy thương mại điện 
tử; giảm thanh toán bằng tiền mặt; cắt giảm thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp,… 

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 
số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 về quyết liệt thực hiện 
đợt cao điểm phòng, chống dịch COVOD-19. Chỉ thị nhận 
định rằng trong vòng 02 tháng từ khi ghi nhận ca đầu tiên, 
Việt Nam chỉ có 16 ca. Tuy nhiên, chỉ trong 20 ngày (06 
đến 26/3) ghi nhận thêm 137 ca mới tại 23 tỉnh thành. 
Chỉ thị đưa ra một số biện pháp hữu hiệu như: không tụ 
tập 20 người trong phòng, 10 người trở lên ngoài công 
sở, giãn cách 02m; đình chỉ các hoạt động kinh doanh 
không thiết yếu; hạn chế đi lại; hạn chế ra khỏi nhà khi 
không thực sự cần thiết; đeo khẩu trang; thường xuyên 
rửa tay,…

Ngày 30/3/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã ra 
Lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng 

Đến ngày 24/01/2021, Việt Nam ghi nhận 1.548 trường hợp mắc COVID-19, 1.411 trường hợp đã được đội 
ngũ y tế chữa khỏi bệnh, 99 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh. Giám đốc WHO Tây Thái Bình 
Dương Takeshi Kasai đánh giá rằng: “Việt Nam đã cho thế giới thấy sự lãnh đạo hiệu quả, quyết liệt và xuyên suốt nhiều 
cấp chính quyền, từ Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng cho đến các địa phương”. Theo thống kê của WHO, Việt Nam là 
quốc gia có tỉ lệ ca mắc COVID-19 trên tổng dân số thuộc hàng thấp nhất của khu vực Tây Thái Bình Dương.

PGS. TS. Lê Vũ Nam - Phó Hiệu trưởng 
TS. Lê Nguyễn Gia Thiện - Phó Trưởng Khoa Luật

Trong bối cảnh là một quốc gia đang phát triển, nguồn kinh phí dành cho y tế còn nhiều hạn chế, đạt được 
thành tích trên là một sự nỗ lực phi thường với các giải pháp hiệu quả, chủ động.

Chùm ảnh:  Nhà màng trồng cây tại UEL

10

U
E
L

Bản tin Kinh tế - Luật    Số 2610

U
E
L

Bản tin Kinh tế - Luật    Số 26

TẾT RỘN RÀNG

10

U
E
L

Bản tin Kinh tế - Luật    Số 27



bào ta ở nước ngoài, hãy đoàn kết một lòng, thống nhất 
ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những 
chủ trương của Đảng và Nhà nước; sự chỉ đạo, điều hành 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời nỗ lực 
hợp tác thiết thực, phối hợp kịp thời với các nước, bảo 
đảm chiến thắng đại dịch COVID-19.

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch 
nước, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/
CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp 
bách phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ thị hướng đến 
những nội dung như thực hiện cách ly trên phạm vi cả 
nước, người dân chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, các 
nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 
thiết yếu được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo an 
toàn, xử lý triệt để các ổ dịch, kiểm soát chặt các trường 
hợp nhập cảnh và tiến hành cách ly tập trung theo quy 
định. 

Với những sự động viên, kêu gọi đầy ý nghĩa của 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các giải pháp hiệu quả, kịp 
thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 
Quốc gia, đại dịch COVID-19 về cơ bản đã bị đẩy lùi tại 
Việt Nam. Tuy nhiên, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
và Ban Chỉ đạo Quốc gia nhấn mạnh là người dân không 
được lơ là, chủ quan mà vẫn phải tiếp tục thực hiện các 
biện pháp phòng dịch.

Sau khi đợt bùng phát thứ nhất của dịch COVID-19 
được khống chế và kiểm soát rất thành công, Việt Nam 
đối mặt với một đợt bùng phát thứ hai khởi phát từ đầu 
tháng 7/2020 tại Đà Nẵng. Nhằm ngăn chặn và quyết 
tâm đẩy lùi đại dịch, Ban Chỉ đạo đã họp liên tục và đưa 
ra nhiều giải pháp thích hợp như tăng cường công tác 
truy dấu vết các nguồn; đưa bác sỹ, cán bộ y tế từ các địa 

Ngày 10/12/2020, Trường Đại học Kinh tế - Luật  đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác và tài trợ với Công ty Cổ phần Thực 
phẩm G.C Food (GC Food). Đặc biệt, trong nội dung hợp tác, G.C Food sẽ tài trợ cho Khoa Hệ thống thông tin các thiết bị, dụng cụ 
phục vụ nghiên cứu ứng dụng Công nghệ thông tin trong nông nghiệp thông minh như: đầu tư lắp đặt 02 nhà màng (200 m2), 
cây giống và các thiết bị CNTT phục vụ nghiên cứu. Và trong thời gian qua, hai nhà màng đã xuất hiện tại UEL. Năm 2021, cùng 
UEL chờ đón những quả dưa lưới được trồng bằng “nông nghiệp công nghệ cao”.

phương khác trong nước chi viện cho Đà Nẵng; giãn cách 
xã hội trong địa bàn thành phố,… 

Việt Nam là mô hình phòng chống 
dịch hiệu quả

Thành tựu trong công tác phòng, chống đại dịch 
COVID-19 của Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh 
giá cao, nhiều quốc gia đã mạnh dạn xem Việt Nam là 
mô hình phòng, chống dịch hiệu quả cũng như học tập 
và áp dụng các cách thức, biện pháp phòng, chống dịch 
của Việt Nam. Ngày 07/12/2020, Đại hội đồng Liên Hợp 
Quốc đã thông qua Nghị quyết A/RES/75/27 thành lập 
“Ngày quốc tế sẵn sàng chống dịch” vào 27/12 hằng năm. 
Đây là nghị quyết đầu tiên của Đại hội đồng Liên Hợp 
Quốc trong lĩnh vực này, càng vinh dự hơn khi đây cũng là 
nghị quyết đầu tiên do Việt Nam chủ trì đề xuất, thương 
lượng và thúc đẩy thông qua tại Liên Hợp Quốc. 

Dù đạt được nhiều thành tựu trong công tác 
phòng, chống đại dịch và những thành tựu này đã góp 
phần quan trọng trong việc nâng cao hình ảnh của Việt 
Nam trên trường quốc tế, Việt Nam vẫn không được chủ 
quan vì tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn còn diễn biến 
vô cùng phức tạp. Tại Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 
02/12/2020, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ nhiều nội dung 
quan trọng như: i) thực hiện nghiêm chiến lược kiểm soát 
chặt chẽ nguồn dịch từ bên ngoài; ii) các tỉnh, thành thực 
hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, tăng 
cường cách công tác phòng, chống dịch hiệu quả; iii) 
nghiêm túc, mạnh mẽ và thần tốc truy vết các đối tượng 
F1, F2; iv) xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy 
định phòng chống dịch; v) tăng cường kiểm soát biên giới, 
quản lý chặt chẽ hoạt động nhập cảnh; vi) tiếp tục thực 
hiện các chuyến bay ngoại giao và nhân đạo; vii) cách ly 
theo quy định đối với người nhập cảnh; viii) thực hiện giản 
cách xã hội trong trường hợp cần thiết nhưng phải đảm 
bảo đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh; 
ix) tiếp tục công tác tuyên truyền, truyền thông về phòng 
chống dịch trong nhân dân.

Nhờ áp dụng kịp thời và đồng bộ các chính sách 
và giải pháp hiệu quả, Việt Nam đã được cộng đồng quốc 
tế đánh giá là một trong những quốc gia phòng chống 
COVID-19 hiệu quả và thành công nhất.
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Những “cánh én” mang xuân về
TRÊN VƯỜN HOA
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Với mục tiêu xây dựng trường đại học theo định 
hướng nghiên cứu nên các hoạt động khoa học công 
nghệ (KHCN) luôn được lãnh đạo nhà trường quan tâm, 
đầu tư phát triển. Trong năm học 2019-2020, mặc dù gặp 
nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, Trường cũng đã 
hoàn thành các nhiệm vụ KHCN đề ra theo kế hoạch.

Triển khai, thực hiện, nghiệm thu 
các đề tài/đề án

Giai đoạn 2019-2020, Trường đã được Đảng và 
Nhà nước giao thực hiện 03 chuyên đề phục vụ xây dựng 
Chiến lược 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch 05 năm 
2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì vào tháng 
01/2019 và cả 3 nhiệm vụ đều được nghiệm thu vào 
tháng 6/2020 với kết quả Tốt.

Trường đã tổ chức cho đăng ký mới và phê duyệt 
triển khai thực hiện 13 đề tài cấp cơ sở, đề xuất và được 
phê duyệt 10 đề tài cấp ĐHQG-HCM loại B và C. Cùng 
với đó, Trường tiếp tục phát huy vai trò đóng góp xây 
dựng chính sách cho các tỉnh, địa phương, sở ban ngành 
trong cả nước thông qua nhiều đề tài/đề án như đề tài 
với Sở KH&CN TP.HCM, Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai, Sở 
KH&CN tỉnh Khánh Hòa, Sở Du lịch TP.HCM, Chi Cục 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,…

Đồng thời, Trường đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu 
cho 26 đề tài/đề án, trong đó: 01 đề tài cấp nhà nước; 04 
đề tài Bộ trọng điểm, 02 đề tài cấp ĐHQG-HCM loại B, 
04 đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C. Ngoài ra, 01 đề án quốc 
tế “The Digital Consumer 1” do TS Phạm Hoàng Uyên làm 
chủ nhiệm được nghiệm thu thông qua giai đoạn 1 và tiếp 
tục cấp kinh phí giai đoạn 2.

  Trường đã thu hút hơn 9,3 tỉ đồng nguồn kinh phí 
ngoài trường cho các đề tài/đề án và hợp đồng tư vấn 
dịch vụ. Trong đó: 1,84 tỉ từ nguồn ngân sách của ĐHQG-
HCM dành cho các đề tài KH&CN cấp ĐHQG loại B và C; 
6,73 tỉ từ nguồn ngân sách các địa phương và hơn 27000 
Euro từ nguồn kinh phí dành cho đề án quốc tế. 

Công bố trên các tạp chí, kỷ yếu 
khoa học trong nước, quốc tế

Trường đã có 58 bài báo nghiên cứu được công bố 
trên các tạp chí khoa học quốc tế, 131 bài báo được đăng 
trên tạp chí trong nước và 219 nghiên cứu đăng trên các 
kỷ yếu Hội thảo và 34 sách xuất bản. So với năm 2019, số 
lượng bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế tăng lên 
07 bài, sách xuất bản tăng lên 07 đầu sách. Trong khi đó, 
số bài đăng trên tạp chí khoa học trong nước tăng 29 bài 
và số lượng phản biện xã hội tăng 56 bài so với năm 2019. 
Nhìn chung, các công bố tại UEL năm 2020 đều tăng so 
với năm 2019. 

Song song đó, chính sách hỗ trợ công bố quốc tế 
tại Trường đã thúc đẩy giảng viên, nghiên cứu viên đầu 
tư hơn vào chất lượng của các bài báo đăng trên các tạp 
chí quốc tế và danh tiếng nhà trường cũng được biết đến 
rộng rãi trên thế giới. Cụ thể, trong năm 2020 các bài 
được đăng tải trên các tạp chí khoa học uy tín quốc tế 
gồm 02 bài đăng trên tạp chí ISI có IF ≥ 2, 02 bài đăng trên 
tạp chí ISI có IF ≥ 1, 41 bài đăng trên tạp chí Scopus và 13 
bài được đăng trên tạp chí quốc tế khác ISI. Phần lớn các 
công bố tập trung đăng tải trên các tạp chí thuộc Scopus 
thể hiện rõ nhất là số bài công bố trên tạp chí Scopus Q2 
là 16 bài.

Với chính sách khuyến khích phản biện nhằm thể 
hiện uy tín của nhà khoa học và tăng cường nâng cao 
thương hiệu UEL trong năm 2020, các cán bộ và giảng 
viên Trường đã đăng tải 163 bài phản biện xã hội trên các 
phương tiện truyền thông, đại chúng như báo in, báo điện 
tử, truyền hình và mạng xã hội. 

Kết hợp khoa học và công nghệ 
trong tổ chức hội thảo

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh 
Covid-19 nên đã ảnh hưởng đến nhiều hoạt động nghiên 
cứu, đặc biệt là việc tổ chức các Hội thảo khoa học (hạn 
chế tụ tập đông người) nên  số lượng hội thảo tổ chức 
cũng giảm xuống. Tuy nhiên, Trường đã sáng tạo hơn 
trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào tổ 
chức online kết hợp offline. Hình thức này cũng đã giúp 
cho việc tổ chức linh động hơn nhưng vẫn thu được 
những hiệu quả, đạt được mục tiêu đặt ra, như Hội thảo 
quốc tế: “Phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam 

Phòng Quản lý khoa học
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Những “cánh én” mang xuân về
TRÊN VƯỜN HOA
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

– Kinh nghiệm các quốc gia Châu Á” và các Hội thảo cấp 
quốc gia như: “Phát triển kinh tế liên kết tiểu vùng bán 
đảo Cà Mau theo hướng đột phá về cơ chế đặc thù nhằm 
phát triển nhanh và bền vững”,…

Trường đã tổ chức 08 hội thảo cấp Trường; 05 
hội thảo cấp quốc gia; 04 hội thảo cấp Quốc tế. Ngoài 
ra, Trường cũng duy trì, kết hợp với các cơ quan, đơn vị 
nghiên cứu để duy trì các hội thảo trong nước, quốc tế 
thường niên: Khối các trường kinh tế, quản trị kinh doanh 
trong nước tổ chức hội thảo quốc tế ICYREB 2020; 
Trường Đại học Nha Trang tổ chức Hội thảo: “Nghiên 
cứu, đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực kế toán – kiểm toán 
và tài chính – ngân hàng trong thời đại công nghệ 4.0”,… 
Trong chuỗi sự kiện chào mừng 20 năm hình thành và 
phát triển, Trường đã tổ chức các hội thảo, hội nghị trong 
chuỗi chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Trường và 
các hội thảo phối hợp với Ban Kinh tế TW, Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội.

Ngoài các Hội thảo về chuyên môn sâu, Trường 
cũng tiếp tục triển khai tổ chức, phối hợp tổ chức các Hội 
thảo gắn với thực tiễn, giải quyết những vấn đề bức xúc 
trong xã hội đặt ra, những hội thảo này sẽ góp tiếng nói 
phản biện của Trường đối với xã hội. Với sự mở rộng mối 
quan hệ, rất nhiều đơn vị đã trở thành đối tác học thuật 
lâu dài, thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động 
học thuật và hội thảo với Trường.

Hoạt động NCKH dành cho người học
Hoạt động NCKH dành cho sinh viên
Mặc dù tình hình dịch bệnh xảy ra phức tạp, tuy 

nhiên, năm học 2019-2020 lại là năm chương trình 
nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên của Trường đạt 
được những thành tích đáng kế:

- 211 đề tài tham gia đăng ký, số đề tài hoàn thành 
là 161. Đạt tỷ lệ trên 75% cao hơn nhiều so với năm 
2018-2019 (55,2%);

- 550 sinh viên hoàn thành đề tài, 203 sinh viên 
tham gia bảo vệ cấp trường, 33 giải thưởng được khen 
thưởng cấp Trường. 

 Cùng với đó, các đề tài do sinh viên thực hiện 
cũng được đánh giá cao ở các cấp Thành phố (giải thưởng 
Eureka với 01 giải Ba và 01 giải khuyến khích) và cấp Bộ 
Giáo dục và Đào tạo (Giải thưởng Tài năng khoa học trẻ 
Việt Nam với 02 giải Nhì, 01 giải Ba và 03 giải khuyến 
khích). Người học có 19 công bố khoa học trên tạp chí 
chuyên ngành trong nước, quốc tế. 

Hoạt động NCKH dành cho người học sau đại học
Nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng hoạt động 

nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên trẻ, nghiên 
cứu sinh và học viên cao học trường Đại học Kinh tế - 
Luật, cụ thể hoá Kế hoạch tổ chức chương trình nghiên 
cứu khoa học dành cho người học sau đại học tại UEL 
năm học 2018-2019.

Với lần đầu tiên tổ chức vào 10/10/2019, hoạt 
động này đã thu hút được nhiều đối tượng tham gia (85 
học viên cao học, nghiên cứu sinh và 26 cán bộ giảng viên 
trẻ). Mặc dù lần đầu tiên tổ chức, nhưng Hội nghị đã tạo 
được sức lan tỏa tốt, được các đối tượng người học sau 
đại học đánh giá cao, bổ trợ tốt cho quá trình học tập tại 
UEL. 

Giải thưởng NCKH của giảng viên 
và sinh viên trong năm 2020

Đối với giảng viên
Giải thưởng KH&CN thường niên của ĐHQG-

HCM năm học 2019-2020 nhóm cá nhân có công bố 
khoa học xuất sắc: ThS Nguyễn Vĩnh Khương (giảng viên 
Khoa Kế toán – Kiểm toán); TS Lưu Tiến Dũng (giảng viên 
khoa Kinh tế Đối ngoại)

Đối với sinh viên
- Giải thưởng Nhà khoa học trẻ UEL cấp Trường 

năm 2020: có 33 giải 
- Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp 

Bộ năm 2020: có 06 giải gồm 02 giải Nhì, 01 giải Ba, 03 
giải Khuyến khích 

- Giải thưởng nghiên cứu khoa học Eureka năm 
2020 có 2 giải: gồm 01 giải Ba, 01 Khuyến khích

- Phòng Quản lý khoa học được nhận Bằng khen 
của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT đã đạt thành tích xuất sắc 
trong tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh 
viên năm 2020. 

Hoạt động khoa học công nghệ của Trường trong 
năm học 2019-2020 đã có những bước tiến đáng kể, thể 
hiện ở nhiều kết quả nổi bật. Tuy nhiên, vẫn còn 1 số hạn 
chế nhất định và chưa phát huy hết được tiềm năng, thế 
mạnh của Trường. Để hoạt động này tiếp tục phát triển 
trong các năm tiếp theo, đòi hỏi cần phải có những chính 
sách thúc đẩy phù hợp, bên cạnh đó cần phải có nỗ lực, 
cố gắng từ phía các cán bộ, giảng viên để đưa Trường phát 
triển theo định hướng đại học nghiên cứu.
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Trong vài năm qua, chuyển đổi số đã trở thành một trong các xu hướng phát triển ở nhiều quốc gia đặc biệt là 
Việt Nam. Chuyển đổi số là sự chuyển đổi sang sử dụng rộng rãi các công nghệ kỹ thuật số trong các lĩnh vực của nền 
kinh tế và xã hội, nhằm cải tiến hoặc thay thế các sản phẩm truyền thống và dịch vụ. Một trong những lĩnh vực có tiềm 
năng to lớn cho chuyển đổi số là hệ thống giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học. Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ kỹ 
thuật số ở các trường đại học thường bị giới hạn trong việc tạo ra bài giảng đa phương tiện và quyền truy cập vào các 
tài nguyên từ xa trên Internet.

Hiện nay, chuyển đổi số quyết 
định sự chuyển đổi từ việc tạo ra và 
bán dịch vụ truyền thống cho khách 
hàng bao gồm các thủ tục hoạt động 
liên quan, sử dụng công nghệ kỹ thuật 
số để tăng cường hoặc thay thế các 
dịch vụ truyền thống bằng các dịch 
vụ kỹ thuật số. Mục tiêu tổng thể của 
chuyển đổi số trong giáo dục đại học 
là sự chuyển đổi của các dịch vụ giáo 
dục đi kèm các quy trình. Yêu cầu số 
hóa tất cả quy trình liên quan đến các 
bước liên quan giảng dạy và quản lý 
sinh viên. Ví dụ như: nhập học, lựa 
chọn chương trình giảng dạy và các 
khóa học, kết quả của các kỳ thi,...

Đồng thời, các bước phát triển 
của chương trình giảng dạy và các 
công cụ đảm bảo chất lượng cũng 
cần số hóa. Ngoài ra còn số hóa các 
hoạt động như quản lý, lập kế hoạch 
đào tạo, lập thời khóa biểu,...Điều 
này thường yêu cầu triển khai một hệ 
thống quản lý tích hợp trong trường 
đại học, bao gồm hỗ trợ cho nhân 
viên làm việc di động và quản lý từ xa 
tài sản của tổ chức.

Trường đại học là nhà cung 
cấp các dịch vụ giáo dục, trước tiên 
nên tập trung vào việc chuyển đổi 
các dịch vụ hiện có thành các dịch 
vụ kỹ thuật số. Một phần không thể 
thiếu của quá trình này là việc mở các 
chương trình giảng dạy E-Learning 
để có thể tiếp cận người học bên 

ThS Nguyễn Quang Hưng – Khoa Hệ thống thông tin

Chuyển đổi số
trong giáo dục đại học:
TIỀM NĂNG VÀ CƠ HỘI
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ngoài cơ sở đào tạo ở trong nước cũng như quốc tế. Điều 
này liên quan đến việc tạo ra các bài giảng được số hóa 
và cung cấp các nền tảng kỹ thuật số để tương tác giữa 
sinh viên. giảng viên cũng như giữa người học với nhau. 
Quốc tế hóa các dịch vụ cũng đòi hỏi thích ứng trong khi 
sử dụng các ngôn ngữ khác nhau. 

Một số giải pháp chuyển đổi số trong giáo dục đại 
học:

1. Chatbot trong thư viện: Mặc dù thông tin được 
số hóa nhanh chóng, thư viện vẫn là một phần quan trọng. 
Việc số hóa các tạp chí và sách xuất bản định kỳ giúp cung 
cấp trực tuyến tài liệu cho nhiều sinh viên cùng một lúc. 
Điều này làm tăng giá trị và sự thuận tiện của thư viện đối 
với sinh viên và nhân viên. Bên cạnh đó, Chatbot có thể 
trả lời các chủ đề nghiên cứu cơ bản, tìm kết quả phù hợp 
cho sinh viên.

2. Số hóa nội dung giảng tại lớp: Hiện nay, màn 
hình tương tác ngày càng trở nên phổ biến hơn trong các 
trường học. Điều này cho phép sinh viên nhận được bản 
sao kỹ thuật số của tất cả những gì giảng viên viết trên 
bảng trong giờ học. Sinh viên được cung cấp quyền  truy 
cập vào nhiều số liệu thống kê, dữ liệu, bản đồ và thông 
tin trực tuyến trong suốt bài học. Ngoài ra còn có các 
công nghệ mới và ứng dụng dành cho thiết bị di động giúp 
dễ dàng quét hình ảnh hoặc văn bản từ bất kỳ tài liệu nào 
bằng thiết bị di động của sinh viên.

3. Thanh toán kỹ thuật số: Ngoài các khoản thanh 
toán học phí, trường đại học có thể xem xét việc trở thành 
một nơi không dùng tiền mặt khi một ứng dụng trên điện 
thoại hoặc sự chuyển đổi kỹ thuật số của thẻ sinh viên có 
thể trở thành phương tiện thanh toán duy nhất mà các 
trường học chấp nhận trong khuôn viên trường. Dữ liệu 
mà trường học có thể thu thập từ các thanh toán kỹ thuật 
số này có thể hỗ trợ đưa ra các quyết định để phù hợp với 
mong muốn của sinh viên.

4. Chuyển một số chương trình giảng dạy trực 
tuyến: Các khóa học trực tuyến mang lại sự linh hoạt cho 
nhiều sinh viên không chính quy và việc tạo các lựa chọn 
trực tuyến là bước cần thiết mà các trường đại học cần 
thực hiện để duy trì tính cạnh tranh. Với sự không giới 
hạn trong hệ đại học từ xa, việc triển khai một số môn học 
sang dạy trực tuyến và cấp chứng chỉ đào tạo ngắn hạn sẽ 
đáp ứng nhu cầu của nhiều người học khác nhau.

5. Ứng dụng trên thiết bị di động: Ứng dụng của 
trường học có thể được tải vào thiết bị và được sử dụng 
bất kỳ lúc nào để tìm các số điện thoại quan trọng, các sự 
kiện sẽ tổ chức và những thông báo quan trọng thay vì 
gửi qua Email như hiện nay.

6. Phần mềm phân tích dữ liệu và IoT (Internet of 
Things): Thu thập một cách hiệu quả tất cả dữ liệu từ sinh 
viên và các hoạt động qua hệ thống IoT trong khuôn viên 
trường. Việc tổ chức, so sánh và trình bày dữ liệu theo 
những cách có ý nghĩa sẽ giúp cấp quản lý đưa ra cách 
hợp lý hóa các quy trình, bao gồm cả những quy trình sẽ 
mang lại lợi ích nhiều nhất.

Chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng trong mọi 
lĩnh vực trên toàn thế giới, và giáo dục đại học sẽ không 
ngoại lệ. Trường Đại học Kinh tế - Luật luôn đi đầu trong 
đào tạo và nghiên cứu các lĩnh vực kết hợp công nghệ 
với các mảng đào tạo về kinh tế, luật, kinh doanh vốn có 
nhiều tiềm năng để triển khai chuyển đổi số. Đó là cơ hội 
để Trường Đại học Kinh tế - Luật tiếp tục phát triển nhanh 
hơn nữa, trở thành trường đại học uy tín trong nước và 
khu vực.
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Ngày 20 tháng 01 năm 2021, Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) đã công bố các phương thức xét tuyển hệ đại học 
chính quy năm 2021. Nhà trường tiếp tục tuyển sinh với 05 phương thức và đa dạng hình thức như thi tuyển, xét tuyển hoặc 
kết hợp thi tuyển và xét tuyển. Đặc biệt, UEL mở rộng thêm đối tượng tuyển sinh là tuyển thẳng những thí sinh giỏi nhất của 
các trường THPT cùng với việc tăng cường thêm 05 chương trình đào tạo chất lượng cao bằng tiếng Anh nhằm đáp ứng nâng 
cao chất lượng đầu ra của Trường.

Các phương thức xét tuyển hệ đại học chính quy cua
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 của 

Bộ GD&ĐT
Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển (UTXT) theo quy định của ĐHQG-HCM
Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021
Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2021
Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả học THPT và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đối với học sinh Việt Nam và học sinh 

có quốc tịch nước ngoài (học chương trình THPT quốc tế bằng Tiếng Anh hoặc chương trình THPT trong nước) vào các chương 
trình Chất lượng cao, Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp, Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh

Năm 2021, UEL tiếp tục sử dụng phương thức xét tuyển học bạ THPT vào 
các chương trình liên kết quốc tế với các trường đại học Anh quốc như Đại học 
Gloucestershire, Đại học Birmingham City. Thí sinh chỉ cần tốt nghiệp THPT và có 
điểm học bạ 03 năm đạt trên 6.5 cùng trình độ tiếng Anh tương đương IELTS từ 
5.5 trở lên là đủ điều kiện để xét tuyển vào các chương trình liên kết này: Kinh 
doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh và Kế toán – Tài chính. Đây là chương trình 
học đạt chuẩn quốc tế với mức học phí ưu đãi chỉ từ 275 triệu đồng trong 3.5 năm 
học tại Việt Nam.

Năm nay, Trường Đại học Kinh tế - Luật tuyển sinh dự kiến thêm 05 
chương trình chất lượng cao bằng tiếng Anh gồm: Luật dân sự chất lượng cao 
bằng tiếng Anh (mã tuyển sinh: 7380101_503CA), Marketing chất lượng cao 
bằng tiếng Anh (mã tuyển sinh: 7340115_410CA), Toán kinh tế (ứng dụng trong 
kinh tế, quản trị và tài chính) chất lượng cao bằng tiếng Anh (mã tuyển sinh: 
7310108_413CA), Kinh tế quốc tế chất lượng cao bằng tiếng Anh (mã tuyển sinh: 
7310106_402CA) và Thương mại điện tử chất lượng cao bằng tiếng Anh (mã 
tuyển sinh: 7340122_411CA). Điều này thể hiện sự quan tâm đầu tư chất lượng 
theo chuẩn đầu ra của UEL, người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực làm việc 
toàn cầu. Khi theo học chương trình chất lượng cao bằng tiếng Anh, sinh viên sẽ 
được học tập và rèn luyện trong môi trường hiện đại, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh 
trong giảng dạy, phát triển toàn diện bản thân và đáp ứng được yêu cầu của thị 
trường lao động quốc tế.

Năm học 2020-2021, mức học phí đối với các chương trình chất lượng cao 
bằng tiếng Anh của Trường là trung bình 46,3 triệu đồng/năm học, mức học phí 
của chương trình chất lượng cao và chương trình chất lượng cao tăng cường tiếng 
Pháp là trung bình 27,8 triệu đồng/năm học.

Sinh viên trúng tuyển vào Trường bên cạnh việc đa dạng nguồn học bổng 
(theo ngân sách Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân,...) với tổng giá trị lên 
đến hơn 10 tỷ đồng thì cũng có thể tham gia các hình thức cho vay ưu đãi để đóng 
học phí, trang trải việc học tập sinh hoạt. Hiện tại, UEL có các nguồn vay vốn sinh 
viên tại Ngân hàng chính sách xã hội, Quỹ Phát triển ĐHQG-HCM với chương trình 
cho sinh viên vay ưu đãi học tập và Quỹ Đồng hành & Phát triển UEL. Bước vào tự 
chủ đại học, bên cạnh việc nâng cao toàn diện chất lượng đào tạo, Trường Đại học 
Kinh tế - Luật thực hiện mục tiêu không để sinh viên nào phải bỏ học vì không đủ 
điều kiện tài chính đến trường. 

UEL SẼ TUYỂN THẲNG NHỮNG THÍ SINH
GIỎI NHẤT CỦA CỦA CÁC TRƯỜNG THPT
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Cùng với sự phát triển chung của nhà trường và chào mừng kỷ 
niệm 20 năm Ngày truyền thống Trường (06/11/2000 – 06/11/2020), 
trong năm 2020, sinh viên Kinh tế - Luật đã khẳng định được dấu ấn, 
vị thế của sinh viên UEL thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, 
học thuật và văn thể mỹ.

Nhân dịp năm mới, cùng nhìn lại một năm đầy dấu ấn và màu sắc 
của sinh viên Kinh tế - Luật.

Hoạt động học tập - nghiên cứu khoa học 
sinh viên đạt được nhiều thành tích cao

Với định hướng trở thành một trường đại học nghiên cứu, trong 
những năm qua, UEL luôn có sự quan tâm sâu sát và có nhiều giải pháp 
tích cực nhằm nâng cao hiệu quả học tập – nghiên cứu khoa học trong 
sinh viên.

Nhiệm vụ học tập – nghiên cứu khoa học luôn được nhà trường 
và sinh viên quan tâm, đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của mỗi sinh 
viên. Điều này được minh chứng qua kết quả học tập và các danh hiệu 
sinh viên hàng năm, cụ thể trong toàn khoá học 2016 – 2020 Trường 
đã khen thưởng 17 sinh viên tốt nghiệp là thủ khoa Trường, thủ khoa 
ngành; 04 sin viên tốt nghiệp song bằng; 04 sinh viên khoá 17 hoàn 
thành khoá học trước thời hạn; 256 sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi. 

Năm 2020, Trường có 10 sinh viên đạt được Danh hiệu sinh 
viên xuất sắc (kết quả học tập trên 9,0 và rèn luyện trên 90 điểm); 246 
sinh viên đạt Danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Trường, 48 sinh viên 5 tốt 
cấp ĐHQG-HCM và 05 sinh viên 5 tốt cấp Thành, 02 sinh viên 5 tốt 
cấp Trung ương; sinh viên Ngô Trọng Nguyễn – Chủ tịch Hội Sinh viên 
Trường đạt Giải thưởng Sao Tháng Giêng do Trung ương Hội Sinh viên 
Việt Nam trao tặng; sinh viên Trần Đức Thành được nhận Bằng khen 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thành tích xuất sắc trong việc Học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sinh viên Đỗ 
Thị Thanh Trúc đạt Giải Nhì toàn quốc cuộc thi “Học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Năm 2020 cũng là năm ghi nhận nhiều dấu ấn và thành tích nổi 
bật của sinh viên UEL trong hoạt động nghiên cứu khoa học: Trường 
có 116 đề tài đăng ký và hoàn thành cấp Khoa (550 sinh viên tham gia 
và hoàn thành), 45 đề tài đăng ký và hoàn thành cấp Trường (203 sinh 
viên tham gia và hoàn thành), có 33 đề tài đạt Giải (04 Giải nhất, 06 
Giải nhì, 08 Giải ba và 15 Giải khuyến khích); có 25 đề tài tham gia Giải 
thưởng Euréka cấp Thành: đạt 01 Giải ba và 01 Giải khuyến khích; 07 
đề tài tham gia Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ: đạt 
02 Giải nhì, 01 Giải ba và 03 Giải khuyến khích.  

Với những thành tích trong học tập – nghiên cứu khoa học, 
nhiều sinh viên của Trường đã nhận được học bổng có giá trị của 
hơn 30 đơn vị, tổ chức trong nước và quốc tế như: Học bổng Quỹ 
phát triển Châu Á, Học bổng TA, AMCHAM, POSCO, Kumho Asiana, 
Mitsubishi UFJ, Thắp sáng Tường lai, Đồng hành vượt khó… 

NĂM 2020 
MỘT NĂM “KẾT NỐI   ĐỘT PHÁ”
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CỦA SINH VIÊN  
KINH TẾ - LUẬT

Phòng Công tác sinh viên

Sinh viên UEL tự tin khẳng định bản thân  

Năm 2020 đánh dấu sự trưởng thành và khẳng định uy tín của 
các sân chơi học thuật sinh viên mang thương hiệu UEL, có thể kế đến 
nhiều sân chơi truyền thống được tổ chức với quy mô toàn quốc và 
toàn thành như: Sàn giao dịch chứng khoán ảo (FESE), cuộc thi Wapa 
Challenging, cuộc thi Chiến lược xuyên biên giới, Tôi luật sư tương 
lai… Những sân chơi trên không những khẳng định thương hiệu sinh 
viên UEL, góp phần tích cực trong việc phát triển phong trào học 
tập – nghiên cứu của sinh viên mà còn góp phần nâng cao ý thức chủ 
động học tập, nghiên cứu, tương tác giữa lý thuyết và thực tiễn, giúp 
sinh viên vươn lên chiếm lĩnh và làm chủ tri thức.

Thông qua các cuộc thi học thuật trong nước và quốc tế, sinh 
viên UEL đạt được nhiều thành tích, dấu ấn nổi bật như: Huy chương 
Bạc và Huy chương Đồng Cuộc thi hòa giải quốc tế International 
Mediation Singapore 2020; Huy chương Bạc Cuộc thi phiên tòa giả 
định Luật nhân đạo quốc tế 2020 (International Humanitarian Law 
Moot Court Competition 2020); Giải nhất cuộc thi Vietnam Young 
Lion; Giải nhì cuộc thi Marketing on Air 2020; Giải khuyến khích cuộc 
thi Tài năng trẻ Logistics năm 2020 khu vực phía Nam;…

Xuân về trong hoạt động văn thể mỹ 
Bên cạnh nhiệm vụ chính trị là học tập – nghiên cứu khoa học, 

các hoạt động phong trào và văn thể mỹ của sinh viên trong năm 
2020 diễn ra với nhiều màu sắc đa dạng, phong phú, tạo được dấu ấn 
riêng của sinh viên UEL với nhiều thành tích: sinh viên Đậu Hải Minh 
Anh – K19504CP đạt Danh hiệu Người đẹp được yêu thích nhất Cuộc 
thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020; sinh viên UEL đoạt giải ba cuộc thi 
Nhóm nhảy toàn thành năm 2020; Giải nhất Liên hoan Giai điệu lạc 
hồng lần XII năm 2020 với chủ đề “Đất Việt ngàn năm”; Giải tư Giải 
bóng đá sinh viên Thủ Đức năm 2020; Đội tuyển bóng đá vào tứ kết 
Giải futsal HDBank; Hội thao sinh viên toàn Trường với 8 môn thi đấu 
diễn ra thành công tốt đẹp …

Năm 2020 khép lại với những thành công và dấu ấn nổi bật của 
sinh viên Kinh tế - Luật trong học tập – nghiên cứu khoa học, các sân 
chơi học thuật và hoạt động văn thể mỹ. Đây sẽ là tiền đề và là động 
lực giúp sinh viên Trường tiếp tục phấn đấu gặt hái được nhiều thành 
công hơn trong các hoạt dộng tiếp theo, đây là dấu ấn thiết thực 
chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Trường (06/11/2000 
– 06/11/2020). Bằng sức trẻ và nhiệt huyết thanh xuân, thế hệ sinh 
viên UEL hôm nay sẽ viết tiếp truyền thống vẻ vang của các thế hệ 
đi trước bằng sự nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của 
mình trong học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện để góp phần 
xây dựng, phát triển nhà trường nâng tầm hội nhập quốc tế.

“KẾT NỐI   ĐỘT PHÁ”
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92,3% tỷ lệ sinh viên có việc làm 
ngay sau khi tốt nghiệp
HIỆU QUẢ TỪ CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP

Huỳnh Như – Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp

Năm 2020 dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh và sản xuất, 
tuy nhiên tại UEL tỷ lệ sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp hơn 92,43%.

Lồng ghép hướng nghiệp vào các 
hoạt động thực tiễn

Nhận thấy rõ tầm quan trọng của việc hướng 
nghiệp cho sinh viên thông qua các hoạt động trải nghiệm 
thực tiễn liên quan đến chương trình học, Trung tâm 
Quan hệ doanh nghiệp (TT QHDN) đã triển khai các hoạt 
động bổ ích hỗ trợ sinh viên như: tư vấn, giới thiệu thực 
tập, giới thiệu việc làm; tổ chức các chương trình tham 
quan thực tế tại doanh nghiệp; tổ chức Ngày hội Thực 
tập, Ngày hội Tuyển dụng, Ngày hội Doanh nghiệp và Sinh 
viên; tổ chức các buổi hội thảo, chương trình giao lưu, 
định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

Bên cạnh đó, Trung tâm thường xuyên cập nhật 
thông tin tuyển dụng, các chương trình phối hợp với 
doanh nghiệp đến sinh viên qua hình thức đăng tải trên 
website (qhdn.uel.edu.vn), Fanpage, bản tin, gửi thông 
báo tới sinh viên qua email hàng tuần. 

Với mong muốn tạo điều kiện để sinh viên có cơ 
hội được thực hành, trao dồi thêm các kiến thức và kỹ 
năng thực tế tại doanh nghiệp, Trung tâm Quan hệ doanh 
nghiệp phối hợp cùng các doanh nghiệp tổ chức các 
chương trình đào tạo ngắn hạn về kỹ năng nghề nghiệp 
cho sinh viên tại Trường với những khóa học kỹ năng 
chuyên sâu, gắn kết giữa chương trình đào tạo và tình 
hình thực tế tại xã hội.

Hướng đi mới trong tương lai
Trong năm học mới, Trung tâm Quan hệ doanh 

nghiệp tăng cường thiết lập mối quan hệ hợp tác toàn 

diện với các doanh nghiệp trong các lĩnh vực kinh tế, kinh 
doanh và luật. Đồng thời để  tạo cơ hội thực tập, việc làm 
cho sinh viên, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 
cho xã hội, Trung tâm tiếp tục duy trì hợp tác, liên kết với 
doanh nghiệp uy tín. 

“Nhằm tăng cường tập trung trang bị các kĩ năng, 
kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên dễ dàng thích ứng 
với môi trường doanh nghiệp, Trung tâm sẽ tích cực phối 
hợp cùng doanh nghiệp triển khai các khóa học ngắn hạn 
về phát triển các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết.” ThS Lợi 
Minh Thanh – Phó Giám đốc Trung tâm Quan hệ doanh 
nghiệp cho biết.

Chia sẻ về khóa học ngắn hạn do Trung tâm Quan 
hệ doanh nghiệp tổ chức, sinh viên Nguyễn Thị Trúc My 
– K17501 cho biết: “Vừa qua, sau khi tham gia khóa đào 
tạo ngắn hạn về “Kỹ năng pháp lý thực hành” em được 
tiếp xúc với các anh, chị luật sư và có cơ hội được thực 
tập tại Công ty Luật LTT & Lawyer. Đặc biệt, khóa học đã 
tạo điều kiện cho em được thực tập trong môi trường làm 
việc tốt, thân thiện, nhờ vậy em có cơ hội cọ sát với môi 
trường làm việc thực tế, chuyên nghiệp và được học hỏi 
thêm nhiều điều mới. Bên cạnh đó, Trung tâm QHDN còn 
tạo điều kiện cho chúng em tham quan thực tế tại Công 
ty Luật Phước và Các cộng sự để tìm hiểu thêm về văn 
hóa công ty, môi trường làm việc của công ty luật hiện 
nay và giao lưu với các anh, chị luật sư cùng các bạn sinh 
viên ngành luật”.

Cùng ý kiến sinh viên Võ Nguyễn Lam Quỳnh – 
K17502C, “Em rất vui và cảm thấy may mắn khi được giới 
thiệu cơ hội thực tập tại một công ty đa quốc gia, qua đó, 

Năm  2019
+ Tỷ lệ sinh viên có việc làm tại thời 

điểm tốt nghiệp 2019: 94,4% 
+ Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm 

tốt nghiệp 2019: 98,3%

Năm 2020
+ Tỷ lệ sinh viên có việc làm tại thời 

điểm tốt nghiệp 2020: 91,23% 
+ Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm 

tốt nghiệp 2020: 97,6%
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em đã có cơ hội làm việc, gặp gỡ những anh, chị tại doanh nghiệp rất tốt bụng và luôn nhiệt tình hướng dẫn, tạo điều 
kiện cho em hiểu thêm về nghề nghiệp tương lai của mình một cách thực tế. Em đã có một trải nghiệm không thể nào 
quên”.

Qua cảm nhận của sinh viên và doanh nghiệp có thể thấy rằng hoạt động hướng nghiệp thông qua hoạt động 
thực tiễn đã mang lại hiệu quả và được sinh viên, doanh nghiệp ủng hộ. Để hoạt động tiếp tục lan tỏa, sinh viên có thể 
nhận thấy tầm quan trọng của hoạt động, cần tăng cường hơn nữa những hoạt động trợ công tác đào tạo, phối hợp 
liên hệ việc kiến tập, thực tập cho Sinh Viên, làm cầu nối giữa sinh viên và nhà tuyển dụng qua các chuyến tham quan 
doanh nghiệp... Đó cũng là những mục tiêu Trung tâm quan hệ doanh nghiệp hướng đến trong năm học mới, thế hệ 
sinh viên mới cùng những kỳ vọng mới.

Bà Nguyễn Đinh Hà Linh 
-  Giám đốc chiến lược tuyển dụng 
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt 
Nam (Techcombank):

“Các bạn sinh viên trường Đại 
học Kinh tế - Luật rất năng động, nhiệt 
huyết. Đối với các em khối ngành kinh 
tế, các em đã trang bị tốt những kiến 
thức, kỹ năng để có thể hoà nhập, đáp 
ứng được yêu cầu công việc của Ngân 
hàng. Trong quá trình làm việc các em 
đã phát huy được những thế mạnh 
của bản thân cũng như áp dụng tốt 
những kiến thức nhà trường đã trang 
bị cho các em trong suốt những năm 
học”.

Cảm nhận của doanh nghiệp về sinh viên UEL

Tiến sĩ Luật Lê Thị Ánh Nguyệt 
- Công ty Luật TNHH Phước & Các 
cộng sự (Phuoc & Partners)

“Các em sinh viên Trường Đại 
học Kinh tế - Luật rất trẻ trung và 
năng động. Bên cạnh đó, các em sinh 
viên luật có sự chuẩn bị tốt về cách 
tiếp cận một vấn đề pháp lý và rất 
mạnh dạn, tự tin khi trình bày vấn đề, 
đặt vấn đề, trao đổi trước tậpthể. Bên 
cạnh đó, chúng tôi hoàn toàn ngưỡng 
mộ Trường Đại học Kinh tế - Luật đã 
đào tạo cho các em sinh viên có ý thức 
kỷ luật rất tốt và cũng có sự nghiêm 
túc về định hướngvề nghề nghiệp của 
bản thân”.

Nguyễn Thị Kiều Trâm – Giám 
sát nhân sự, Công Ty Cổ phần hàng 
tiêu dùng Masan 

“Masan Consumer đã cơ hội 
hợp tác với UEL trong một số chương 
trình hướng đến cơ hội nghề nghiệp 
và chia sẻ những góc nhìn doanh 
nghiệp cho sinh viên. Qua đó công 
ty nhận thấy rằng, sinh viên UEL bên 
cạnh có kiến thức nền tảng vững chắc 
đồng thời cũng rất năng động và được 
trang bị các kỹ năng cần thiết, đây là 
một trong những yếu tố giúp các bạn 
bắt nhịp tốt và phát triển nhanh khi 
làm việc tại doanh nghiệp. Điều này 
cũng thể hiện nhà trường có sự quan 
tâm sâu sắc đến các tố chất “cần và 
đủ” đối với một sinh viên sau khi ra 
trường.”
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Gần nhau hơn
từ những chuyến đi

ThS Nguyễn Thị Diễm Hiền
Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trường

Mỗi khi sinh viên thi xong học kỳ 1, tiết trời Sài Gòn luôn bỗng nhiên dịu lại, những cơn gió xuân chợt đổ về, ấy là lúc 
Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật lại trăn trở về cái Tết ở những miền xa, bao năm rồi vẫn thế!

Tết đến, Xuân về! Lòng bé thơ náo nức mong ngày 
nghỉ để được ngắm muôn hoa khoe sắc. Lòng cha mẹ đau 
đáu làm sao cho một cái Tết vẹn tròn, no đủ. Lòng các 
cô cậu sinh viên cũng nao nao mau đón chuyến xe sớm 
về quê để sà vào lòng ông bà, để cùng mẹ đi chợ Tết, để 
cùng cha gói mấy cặp bánh chưng, mấy đòn bánh tét, để 
cả nhà quây quần quanh bếp lửa bập bùng canh nồi bánh 
về khuya,… 

Tết đến, vậy mà... biết bao trẻ em nơi xa xôi lại 
thiếu vòng tay cha ấm áp. Bao người mẹ mắt rơm rớm 
nhìn con trong bộ quần áo cũ nhàu,…Cùng nhau gom góp 
những yêu thương - chia sẻ, đoàn công tác của Công đoàn 
Trường Đại học Kinh tế - Luật lại lên đường đến những 
nơi xa xôi ấy, mong nhìn được nụ cười rạng rỡ trong ánh 
nắng Xuân.

Xa lắm, từ những ngày Trường còn là “Khoa Kinh 
tế”, từ khi miền Tây sông nước vẫn còn dày đặc những 
chuyến phà, những chuyến xe nghĩa tình mang quà Tết 
đến với vùng xa của Công đoàn Trường đã tiếp nối, chở 
trên đó bao gửi gắm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, của các 
tổ chức, đoàn thể trong Trường, của thầy cô, của các em 
sinh viên gửi đến miền xa với tinh thần tương trợ, mong 
sao ai ai cũng được đón Xuân mới trong cái náo nức, rộn 
ràng.

Từ Tiền Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, vòng lên Bình 

Phước, Daklak rồi ngược ra Phú Yên. Từ đồng bằng Nam 
Bộ nắng ấm lên Tây Nguyên lồng lộng gió ngàn, các công 
đoàn viên của Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật 
vẫn kề vai sát cánh. Mới sáng sớm ai nấy quần áo phẳng 
phiu, chiều chưa đến đã thoắt cái thành phu khuân vác. 
Nào gạo, nào dầu ăn, xì dầu, nước mắm, nào bột nêm, 
bánh, mứt, kẹo, đường,… phải huy động đủ vật chất, phải 
kêu gọi chung sức chung lòng, phải phối hợp nhịp nhàng 
giữa nhà trường với địa phương thì những chuyến xe mới 
ấm lòng người như vậy.

Còn nhớ, ngày đến Trà Vinh thăm các cụ già neo 
đơn không có thân nhân phụng dưỡng, ai nấy nhìn nhau 
mắt đỏ hoe, thương các cụ tuổi già mà chưa được an 
nhàn, lại chợt nhìn nhau thầm cảm ơn cuộc đời cho ta 
một công việc để yêu và cống hiến, một tập thể để chia 
bùi sẻ ngọt và cả san sẻ những lúc khó khăn. 

Vẫn nhớ, ngày cả đoàn ngược nắng ngược gió lên 
Tây Nguyên, vào sâu trong các làng đồng bào ở xã Ea 
Kuêh (Huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk). Nơi đó, nhà rông 
của người Ê-đê đã được đứng bên mép đường nhựa mới 
mở, vậy mà bao năm qua đồng bào vẫn phải dùng nước 
suối, mùa càng hạn thì đi lấy nước càng xa. Lần ấy, từng 
ánh nhìn cứ đổ dồn vào chiếc máy khoan giếng, mong chờ 
điều kỳ diệu sẽ đến khi từng cột đá hoa cương theo ống 
khoan được lấy lên, to đùng và sáng bóng. Vậy mà lưỡi 
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khoan đã nóng, thậm chí đã mòn mà mạch nước chẳng 
thấy đâu, vẫn chỉ toàn đá với đá. Đồng bào ta đấy, bao 
năm gian nan để giữ trọn dải đất hình chữ S, đến nay vẫn 
chưa hết khó khăn. Những đứa bé đến sân nhà rông từ 
sáng sớm, trên vai địu em, tóc hoe vàng cột vểnh trên đầu, 
không mũ nón giữa cái nắng càng về trưa càng gay gắt, 
chỉ vì vui khi thấy có đoàn công tác dưới xuôi lên, có gạo, 
có bánh để cái Tết thêm phần vui vẻ. Những đứa bé ấy 
tròn xoe đôi mắt như gom cả trời xanh nắng vàng vào đấy, 
ngời lên niềm tin vào ngày mai. Những đứa trẻ trong đoàn 
mới qua một đêm ngủ gà ngủ gật trên xe, tưởng chừng sẽ 
mệt, sẽ dỗi, vậy mà khi nhìn thấy những em bé đồng bào, 
bọn trẻ đã không chờ người lớn nhắc, nối nhau khuân 
gạo, chia quà, lâu lâu lại len lén nhìn đứa chị quệt mũi cho 
đứa em đang địu trên lưng. Có lẽ, trong suy nghĩ còn non 
nớt của trẻ thơ, chúng vẫn đã kịp nhận ra rằng được vui 
chơi, được học hành, có mẹ có cha là niềm hạnh phúc vô 
biên mà chúng đang tận hưởng.

Rồi ngày băng rừng vượt suối để về với Làng Đồng, 
xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cũng để lại 
bao trăn trở. Sóng điện thoại lúc được lúc mất, đoàn phải 
chuyển sang xe tải thường dùng chở gỗ để đi qua những 
con đường hẹp và những con dốc cao ngập bụi đường. Cả 
năm thôn đều bắt đầu bằng chữ Phú (Phú Hải, Phú Ðồng, 
Phú Lợi, Phú Giang và Phú Tiến), tên xã thì nghe trù phú 
và mỡ màng no đủ, vậy mà nơi đó trường học vẫn chỉ là 
điểm trường, chưa có nhà vệ sinh và không tủ sách chứ 
khoan hãy mơ về Thư viện. Trẻ con ở đâu cũng vẫn thế, 
thấy xe, thấy người là náo nhiệt, đứng ngồi nhấp nhổm 
như chờ người thân hẹn từ lâu nay mới trở về. Nghe hỏi 
bằng tiếng Kinh, chúng cũng trả lời bằng tiếng Kinh rất 

sõi, xong rồi đôi lúc lại giúi vào lưng nhau tiếng cười khúc 
khích cùng với một tràng tiếng Ba Na và Chăm HRoi. Một 
xã vùng cao ẩn mình trên núi, chịu nắng hạn mưa dầm 
ngăn cách với ngoài kia với bao sông suối, vậy mà bà con 
vẫn bám đất giữ rừng, kiên trung như những ngày xưa giữ 
gìn căn cứ kháng chiến nuôi cách mạng.

Rời xa Sài Gòn trong những ngày giáp Tết, góp chút 
hơi ấm đến với vùng sâu, vùng xa đã thành một nếp sống 
đẹp của công đoàn viên UEL. Mỗi năm, tinh thần ấy lại lan 
tỏa, không chỉ trong UEL mà các đoàn công tác khác đã 
cùng phối hợp như BIDV Đông Sài Gòn, Tòa án Nhân dân 
Đắk Lắk, Đồn Biên phòng Sông Cầu – Phú Yên,… khiến 
cho khoảng cách địa lý không còn là ngăn cách. 

Một mùa Tết nữa lại đến. Công đoàn UEL đến hẹn 
lại xách ba lô tạm xa Sài Gòn…
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Trao đổi sinh viên quốc tế
trực tuyến tại UEL:

Minh Nhật - Lớp Quản trị kinh doanh K18
Trung Kiên - Lớp Kinh tế quốc tế K19

Chương trình “Trao đổi sinh viên quốc tế trực tuyến” tiếp nhận sinh viên quốc tế theo học trao đổi tín chỉ tại Trường 
dù các em vẫn đang hiện diện tại quốc gia của mình. Điểm đặc biệt của chương trình là việc kết hợp giữa lớp học trực tiếp và 
trực tuyến trên nền tảng ứng dụng công nghệ. Các lớp học tại Trường vẫn diễn ra theo đúng lịch trình học tập nhưng để sinh 
viên quốc tế có thể cùng theo học, lớp học được lắp đặt thêm các thiết bị thu phát, kết nối đường truyền internet và sử dụng 
các ứng dụng họp trực tuyến để tương tác.

Học kỳ này bạn Armi Gem M.Ignao (Philippines) đã 
đăng ký các học phần Quản trị chiến lược và Nghiên cứu 
Marketing tại UEL để hoàn thành việc lấy bằng Cử nhân 
Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Quản trị Marketing tại 
Đại học Bách khoa Thành phố Quezon Philippines. “Việc 
hạn chế đi lại giữa các quốc gia bởi đại dịch Covid-19 ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch du học của tôi. Tuy 
nhiên chương trình trao đổi tín chỉ trực tuyến do Trường 
đưa ra đã giúp tôi kết nối ra phạm vi quốc tế, làm việc độc 
lập và hoạt động theo nhịp độ của riêng mình vì tôi có thể 
truy cập các tài liệu và hoạt động của học phần từ bất kỳ 
máy tính nào.”

Armi Gem M. Ignao kể rằng với sự giúp đỡ và hỗ 
trợ tận tình, UEL đã mang đến cho bạn một môi trường 
học tập rất tốt khi Phòng Quan hệ Đối ngoại luôn sẵn lòng 
giúp đỡ và động viên bạn tự tin hơn trong lớp. Trong hai 
học phần trực tuyến đang theo học, Armi Gem M. Ignao 
chưa bao giờ cảm thấy khó khăn khi trao đổi với giảng 
viên của mình để yêu cầu trợ giúp hoặc giải thích rõ về 
bài tập. 

Bên cạnh đó, những khó khăn ban đầu trong việc 
làm quen với các thiết bị thu phát hình cũng như việc 
kết nối giảng viên với sinh viên quốc tế đã không cản trở 
được tinh thần của cán bộ, nhân viên nhà trường. Chính 
sự tích cực tham gia của các bạn sinh viên quốc tế, sự chủ 
động thay đổi phương pháp dạy của giảng viên và sự tiếp 
nhận nồng nhiệt của sinh viên UEL đã góp phần tạo dựng 
sự thành công nhất định cho chương trình. 

Cùng tham gia chương trình “Trao đổi sinh viên 
trực tuyển”, Marietma Ichvani Rahma (Indonesia) chia 
sẻ: “Những người bạn Việt Nam ở UEL rất tốt bụng, các 
bạn luôn giúp đỡ chúng tôi bình tĩnh lại khi gặp khó khăn. 
Bên cạnh đó, giảng viên tại UEL sử dụng phương pháp 
học tương tác và vui nhộn trong giờ học và điều đó có 
thể khiến chúng tôi hiểu các tài liệu học tập và không 
cảm thấy nhàm chán trong giờ học. Nhờ tài khoản UEL 

E-learning, chúng tôi dễ dàng tiếp cận giáo trình và slide 
từ giảng viên.

Tại các lớp học “xuyên biên giới” này, sinh viên 
quốc tế tham gia lớp học vẫn có thể nghe giảng với chất 
lượng âm thanh, hình ảnh như học trực tiếp, vẫn có thể 
tham gia thảo luận nhóm (thông qua sự kết hợp nhiều 
công cụ liên lạc như Messenger, Whatsapp, Email cùng 
lúc), thuyết trình và làm bài tập tại chỗ.

“Tôi thực sự nhớ lớp học Quản trị đa văn hóa. Tôi 
nghĩ đây là lớp học tuyệt nhất vì cô Ngô Thanh Trà dạy với 
một phương pháp học tập đầy tính tương tác và thú vị. 
Cô đã sử dụng đầy đủ cách thức để giảng dạy như video, 
trò chơi, thảo luận nhóm, thuyết trình nhóm,.. và nó thực 
sự đáp ứng mong đợi của tôi.” Marietma Ichvani Rahma 
nhớ lại.

Cũng đến từ đất nước Indonesia, bạn Tsania 
Cuhandi chia sẻ: “Qua chương trìn này tôi đã kết bạn 
với những người bạn đang ở nước ngoài, đặc biệt là Việt 
Nam. Tuy chỉ biết nhau qua lớp học trực tuyến nhưng các 
bạn luôn sẵn lòng giúp đỡ khi tôi cần và giảng viên cũng 
rất thân thiện, cô ấy luôn nhiệt tình hỗ trợ để tôi có thể 
hiểu bài dễ dàng hơn.”

Ngoài ra, khá nhiều sinh viên theo những chương 
trình ngắn hạn như tham gia vài buổi học, hội thảo... 
Nhóm này đến từ nhiều nơi như Thái Lan, Malaysia, Hàn 
Quốc, Đài Loan, chủ yếu muốn giao lưu học thuật hơn là 
lấy điểm chính thức.

Tham gia chương trình “Trao đổi sinh viên quốc 
tế trực tuyến”, sinh viên sẽ được miễn học phí và được 
hưởng một số chương trình hỗ trợ sinh viên tham gia 
chương trình dựa trên thỏa thuận hợp tác của UEL và các 
đối tác, có cơ hội tiếp xúc, giao lưu văn hóa với sinh viên 
Việt Nam. Cùng với đó là cơ hội được trải nghiệm cuộc 
sống và văn hóa bản địa, tăng cường hiểu biết về Cộng 
đồng ASEAN.
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“Có thể nói rằng tôi rất thích 
học kỳ này và đã học được nhiều 
kiến thức. Tôi đã biết được rằng để 
có thể học trực tuyến thành công, 
bạn phải tự kỷ luật và có khả năng 
làm việc độc lập tốt. Vì sẽ không 
phải trực tiếp đến lớp mỗi tuần 
nên tôi có thể tham gia lớp học 
một cách thoải mái ngay tại nhà 
mình. Tôi phải tự kỷ luật vì không 
phải lúc nào giảng viên cũng nhắc 

nhở về thời hạn của bài tập hoặc các dự án. Đây là một trải 
nghiệm quý báu giúp cho sự phát triển của bản thân tôi, cả 
trong việc học và cuộc sống hàng ngày.”

“Chương trình trao đổi tín 
chỉ trực tuyến cho phép tôi kết nối, 
làm phong phú thêm cho bản thân 
và nâng cao mối quan hệ của mình 
với cộng đồng toàn cầu. Tôi được 
giao lưu và học hỏi từ những người 
khác biệt với bản thân mình và 
tham gia trải nghiệm những điều 
mới mẻ và độc đáo. Trường Đại học 
Kinh tế - Luật đã mở ra nhiều cánh 
cửa cơ hội; Trường đã giúp tôi làm 

quen với những con người tuyệt vời và đã dạy dỗ tôi bằng 
một nền giáo dục đại học xuất sắc và đáng nhớ”.

Marietma Ichvani Rahma
(Indonesia)

Armi Gem M.Ignao
(Philippines)

Chương trình Thạc sĩ Luật Kinh doanh quốc tế Paris 2 là chương trình Thạc sĩ liên kết giữa Trường Đại học 
Kinh tế - Luật và Trường Đại học Panthéon-Assas, Paris 2 (Pháp). Hàng năm. Trung tâm Đào tạo quốc tế đón tiếp 
học viên của chương trình đến học tập, giao lưu văn hoá, nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, chuyên môn và mở 
rộng các mối quan hệ trong lĩnh vực Tư pháp. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên chỉ có 18/29 học 
viên quốc tế sang Việt Nam học tập. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới, sự 
tham gia của các học viên quốc tế tại Trường đánh dấu một thành công lớn trong quy trình tiếp nhận học viên quốc 
tế. Với việc tuân thủ đúng các quy trình kiểm soát và cách ly y tế theo quy định của Chính phủ, tất cả học viên quốc 
tế đủ điều kiện sức khoẻ để học tập và sẵn sàng theo học các môn học trực tiếp tại UEL.

Tại buổi gặp gỡ và giao lưu nhóm học viên quốc tế trong chương trình Thạc sĩ Luật Kinh doanh quốc tế (Paris 
2) các bạn học viên quốc tế đã cảm ơn sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ từ phía nhà trường để các bạn có thể thuận 
lợi được học tập và tham gia các hoạt động giao lưu văn hoá tại Trường. Các bạn cho biết sẽ cố gắng tiếp thu kiến 
thức và thể hiện năng lực của mình để hoàn thành khoá học một cách tốt nhất.

Có thể nói rằng, tuy không trực tiếp nhìn thấy nhau nhưng tại lớp học của chương trình “Trao đổi sinh viên quốc 
tế” đã thật sự gắn kết UEL với bạn bè ASEAN. Để rồi không cần đi xa hay e ngại vì dịch bệnh chỉ cần Zoom, Google 
Meet,... đã có thể cùng nhau tham gia lớp học đặc biệt này và bổ sung thêm kiến thức cùng nhau có một gia đình nhỏ 
có nhiều thành viên đến từ các quốc gia khác nhau luôn sẵn sàng lắng nghe, hỗ trợ nhau.

Vượt qua Covid,
đến với UEL
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Với sự đầu tư hoành tráng Khoa Kinh tế đối 
ngoại đã mang hình ảnh non sông đất nước 
Việt Nam vào chương trình “Vươn cáo khát 
vọng non sông” và Xuất sắc giành giải Nhất 

toàn đoàn.

Với chương trình “UEL - Thời thanh xuân”, Liên 
quân khối Hành chính đã mang đến hội thi 

câu chuyện về thời thanh xuân của các cán bộ 
chuyên viên khối Hành chính. Chương trình đã 

đạt được giải Nhất toàn đoàn

Chương trình “Vững bước 20 năm sinh viên 
Kinh tế - Luật” của Liên quân Khoa Luật 

và Luật Kinh tế đã mang đến cho khán giả 
nhưng màn trình diễn vô cùng ấn tượng

Chương trình của Khoa Kinh 
tế đã tái hiện một “Ký ước 

phương Nam” sinh động, chân 
thực trên sân khấu của Liên 

hoan UEL20.

Khởi nguồn sáng tạo
Hội tụ tình thân

Ngày 30/10/2020, tại Hội trường A, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã diễn 
ra chương trình Liên hoan Văn nghệ UEL20, chủ đề “Khởi nguồn sáng tạo”.

Liên hoan Văn nghệ UEL20 có chủ đề  “Khởi nguồn sáng tạo” do Công đoàn 
Trường Đại học Kinh tế - Luật phối hợp với Phòng Công tác sinh viên, Đoàn Thanh 
niên, Hội Sinh viên tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống 
Trường Đại học Kinh tế - Luật (06/11/2000 - 6/11/2020).

Các tiết mục tham gia Liên hoan hầu hết được đầu tư về nội dung, tư tưởng, 
dàn dựng công phu. Mỗi đội thi có cách dàn dựng khác nhau mang màu sắc riêng, 
nhưng đều toát lên nét đẹp của quê hương, đất nước, nhiệt huyết của sức trẻ và 
không khí tưng bừng chào mừng Ngày truyền thống của Trường.

Hải Yến - Kinh doanh quốc tế K18
Mỹ Thuận - Lớp Marketting K20
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Giải Nhì của Hội thi đã thuộc về chương 
trình “Cho ta thêm lần đôi mươi” của Khoa 
Hệ thống thông tin. Chương trình đã mang 

khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc từ 
nhưng phần trình diễn múa kết hợp hát, rap 

được đầu tư công phu. 

Chương trình “Lửa 20” của Khoa Tài 
chính - Ngân hàng đđã thực sự bùng 

cháy và mang đến cho khán giả những 
tiết mục mãn nhãn. Chương trình đã 

nhận được giải Phong trào.

Chương trình “Bức tranh Tổ quốc” được vẽ 
nên từ những thầy cô, sinh viên của Khoa Kế 
toán - Kiểm toán đã chiếm được trái tim của 
Ban Giám khảo và giành giải Ba toàn đoàn.

Với sự cháy hết mình trên 
sân khấu, chương trình 

“Khát vọng” của Khoa Toán 
Kinh tế đã lan tỏa nhiệt 
huyết đến mọi người và 

nhận được giải Phong trào 
từ Ban Giám khảo.

“Bản sắc Việt trong UEL” được thể hiện 
rõ nét qua phần trình diễn của thầy cô 
và sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh. 
Chương trình đã nhận được giải Phong 

trào từ Ban Giám khảo.
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ẾT NỐI
Những trái tim hồng

CCA tổng hợp

Giờ đây sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh (gọi 
chung là người học) gặp khó khăn trên con đường học 
vấn sẽ bớt đi phần nào nỗi lo khi nhà trường thực hiện 
mục tiêu không để người học nào phải ngưng việc học tập 
vì không đủ điều kiện tài chính bằng việc ra đời Quỹ Đồng 
hành & Phát triển UEL.

Ra mắt tại Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày Truyền thống 
Trường Đại học Kinh tế - Luật (06/11/2020), Quỹ Đồng 
hành & Phát triển UEL được lập ra với mục đích giúp cho 
người học UEL có hoàn cảnh khó khăn mượn tiền để 
đóng học phí và sẽ hoàn trả sau khi ra trường, có việc làm. 

Mặc dù so với thời gian trước đây, người học ngày 
nay đã có được điều kiện sinh hoạt và học tập tốt hơn 
rất nhiều nhưng đâu đó vẫn còn rất nhiều người học gặp 
nhiều khó khăn về tài chính.

Được biết, đây là quỹ xã hội, phi lợi nhuận ra đời 
với mong muốn hỗ trợ người học của Trường có hoàn 
cảnh khó khăn nhưng có ý chí phấn đấu trong học tập. 
Người học có trách nhiệm hoàn trả trong vòng 4 năm sau 
khi tốt nghiệp để Quỹ thu vốn tiếp tục cho các người học 
kế tiếp được mượn tiền. Nhà trường kỳ vọng rằng, Quỹ 
Đồng hành & Phát triển UEL sẽ lan toả yêu thương, kiến 
tạo kết nối các thế hệ người học UEL để tạo hành hệ sinh 
thái người học UEL, cộng đồng Alumni UEL. 

Tại Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống của nhà 
trường, Quỹ đã huy động được gần 01 tỷ đồng và nhận 
được thêm 01 tỷ đồng từ sự tài trợ của Tổng công ty Đầu 
tư và Phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex IDC Corp).

Trước đó, nhằm kiến tạo - kết nối giữa các thế hệ 
người học qua các thời kỳ của Trường Đại học Kinh tế - 
Luật để cùng nhau đồng hành phát triển nhân dịp 20 năm 
ngày truyền thống, UEL tổ chức Gala họp mặt cách thế 
hệ học viên, nghiên cứu sinh và ra mắt Quỹ Đồng hành & 
Phát triển UEL. 

Tại Gala họp mặt, trong không khí ấm áp, thân tình, 
các thế hệ học viên, nghiên cứu sinh của Trường đã chia 
sẻ, ủng hộ và tiến hành đấu giá các vật phẩm để đóng góp 
vào Quỹ Đồng hành & Phát triển UEL.

Hai mươi năm phát triển, với gần 30.000 cử nhân, 
2.2000 thạc sĩ và 60 tiến sĩ tốt nghiệp từ trường, các thế 
hệ người học đã gặt hái được nhiều thành công và là niềm 
tự hào của nhà trường. Với tình cảm dành cho Trường, 
tinh thần tương thân tương ái chia sẻ với những hoàn 
cảnh hiếu học, những thế hệ người học lại tiếp tục trở 
về hỗ trợ, tạo nên một UEL “KẾT NỐI”  những trái tim và 
“ĐỘT PHÁ” với những thành tựu trong tương lai.

QUỸ ĐỒNG HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN UEL

Tết
phú
quý
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ẾT NỐI
Những trái tim hồng

Tết
phú
quý
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của công tác Đoàn Thanh niên
- Hội Sinh viên
chào mừng 20 năm Ngày truyền thống

Những món quà

Trong năm học 2019 - 2020 vừa qua, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên đã cố gắng, nỗ lực, xây dựng nhiều hoạt động, 
chương trình thiết thực, hiệu quả đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác hội và phong trào sinh viên tại 
Trường.

Công tác Đoàn thanh niên – Hội Sinh viên luôn đặt 
tiêu chí lấy sự hài lòng của sinh viên làm trọng tâm trong 
việc thực hiện các chương trình định hướng và luôn là người 
bạn của sinh viên trong môi trường đại học. Nhiều nội dung 
được tổ chức tăng cường nhằm phát huy tính sáng tạo và 
đa dạng của các cơ sở Đoàn. Hoạt động tổ chức ngày càng 
chuyên nghiệp và đáp ứng nhu cầu của đoàn viên, thanh 
niên và đạt được nhiều thành tích vượt bậc.

Thông qua hệ thống các danh hiệu được cụ thể 
hóa các tiêu chí là hình thức rèn luyện trong đoàn viên, 
sinh viên. Trong năm học 2019–2020, đã tổ chức tuyên 
dương tổng cộng 2.663 cá nhân đạt danh hiệu các cấp 
có thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực: tuyên dương 
03 gương tiêu biểu Thanh niên Tiên tiến TP.HCM làm 
theo lời Bác năm 2020; 130 gương cá nhân, tập thể đạt 
danh hiệu Thanh niên Kinh tế - Luật làm theo lời Bác; 12 
Cán bộ trẻ tiêu biểu ĐHQG-HCM (trong đó có 01 gương 
tiêu biểu điển hình); 06 hồ sơ Cán bộ trẻ, giỏi, thân thiện 
TP.HCM, 03 Đảng viên trẻ tiêu biểu ĐHQG-HCM; 23 
gương Đảng viên trẻ tiêu biểu Trường Đại học Kinh tế 

- Luật năm 2020; 89 gương Điển hình cán bộ Đoàn - Hội 
tiêu biểu; 464 gương sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong 
hoạt động nghiên cứu khoa học, học tập, văn thể mỹ; tuyên 
dương 2.583 lượt Sinh viên 5 tốt được tuyên dương các 
cấp.

Với sự phấn đấu không ngừng trong công tác, Đoàn 
Thanh niên Trường đạt danh hiệu đơn vị Xuất sắc dẫn đầu 
trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực đại 
học, cao đẳng, trung cấp Thành phố Hồ Chí Minh (cụm thi 
đua số 3) và là Tập thể Xuất sắc có đóng góp tích cực và 
hiệu quả nhất cho công tác Đoàn và phong trào Thanh niên 
ĐHQG-HCM.

Đồng thời, trong năm học 2019-2020, Hội Sinh viên 
Trường xuất sắc đạt danh hiệu đơn vị dẫn đầu trong công 
tác Hội và phong trào sinh viên TP.HCM, cụm thi đua số 3.

Với không khí hân hoan, phấn khởi lập thành tích 
chào mừng 20 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Kinh 
tế - Luật (06/11/2020 – 06/11/2020) cùng với sức trẻ và 
nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội các cấp, tin chắc 
rằng trong năm học mới, năm học 2020 – 2021, công tác 
Đoàn – Hội Trường sẽ đạt được nhiều thành công và thắng 
lợi mới, chung tay cùng sự phát triển của nhà trường trong 
quá trình khẳng định vị thế.

VP Đoàn - Hội
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Trân trọng chúc mừng

TÂN PHÓ GIÁO SƯ
NĂM 2020

Tiến sĩ
TRẦN HÙNG SƠN

NHÀ GIÁO
NHÂN DÂN

Giáo sư, Tiến sĩ
NGUYỄN THỊ CÀNH

Ứng viên được công nhận đạt tiêu 
chuẩn chức danh Phó giáo sư
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Gặp gỡ những giảng viên trẻ 
đam mê sự nghiệp “trồng người”

Trúc Thủy - CCA

Vừa qua, Trường Đại học Kinh tế - Luật vinh dự khi có 02 giảng viên đạt giải thưởng 
“Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương” là ThS. Nguyễn Vĩnh Khương (giảng viên Khoa Kế toán 
– Kiểm toán) và ThS. Nguyễn Thế Đức Tâm (Phó Bí thư Đoàn Trường, giảng viên Khoa Luật) vì 
đã đạt nhiều thành tích cao trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nhiều cống hiến cho 
xã hội, sống gương mẫu và là tấm gương sáng cho học sinh, sinh viên.

Cơ duyên nào để Thầy biết và quyết 
định gắn bó với nghề giáo?

Được biết “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” là giải thưởng 
cao quý về nghề giáo, cảm xúc của Thầy khi nhận được 

giải thưởng như thế nào?

TS Nguyễn Vĩnh Khương: Tôi đến với nghề giáo như 
một cái duyên. Nhưng “duyên ấy” đã được nuôi dưỡng từ 
khi tôi còn nhỏ, bởi bố mẹ đều làm giáo viên nên tôi có cơ 
hội tiếp xúc thân cận với môi trường giáo dục từ nhỏ, hiểu 
được những tâm huyết, đóng góp, hy sinh của những nhà 
giáo và cũng từng ao ước sau này lớn lên sẽ theo nghiệp 
của bố mẹ. Tôi luôn cảm thấy vinh hạnh và tự hào mỗi khi 
bước lên bục giảng và trên hết tôi luôn ý thức được vai trò 
và trách nhiệm của bản thân đối với nền giáo dục nước 
nhà, đây cũng là lý do lớn nhất để tôi quyết định gắn bó 
với nghề giáo.

ThS Nguyễn Thế Đức Tâm: 
Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và 
tự hào khi là một trong 99 nhà 
giáo đạt Giải thưởng “Nhà giáo 
trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương 
năm 2020 và một trong 400 đại 
biểu chính thức tham gia Đại 
hội Tài năng trẻ Việt Nam năm 

2020. Quãng thời gian tuyên dương tại Hà Nội không quá 
dài, nhưng tôi may mắn có cơ hội giao lưu với nhiều nhà 
giáo, đại biểu tài năng trẻ đến từ khắp mọi miền của Tổ 
quốc. Đặc biệt, tôi cảm nhận sâu sắc sự quan tâm của 
Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với sự nghiệp trồng 
người. Tôi tin rằng hạnh phúc của một người thầy là được 
chứng kiến những học trò của mình ngày càng phát triển 
và trưởng thành. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để luôn là 
một “người lái đò” tận tụy.

ThS  Nguyễn Thế Đức Tâm: Mẹ tôi là một nhà giáo do 
đó ngay từ khi còn nhỏ, tôi được mẹ truyền cho niềm đam 
mê với nghề giáo. Mặc dù sau này, tôi thi vào trường luật, 
nhưng tôi vẫn luôn ấp ủ giấc mơ được đứng trên bục giảng. 
Do đó, tôi quyết định trở thành giảng viên ngành luật.

TS Nguyễn Vĩnh Khương: 
Tôi cảm thấy rất vinh dự và biết 
ơn khi là người được nhận giải 
thưởng cao quý này. Tôi đặc biệt 
gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban 
Giám hiệu nhà trường đã tạo môi 
trường làm việc lý tưởng cho tôi 
được thực hiện những hoài bão 
của mình. Các đồng nghiệp tại 

UEL đã luôn giúp đỡ, hỗ trợ cho tôi. Chính nhờ sự đồng 
hành của mọi người trong mỗi lúc gặp khó khăn đã giúp 
tôi có thật nhiều động lực để cống hiến hăng say và giải 
thưởng này giống như sự khẳng định cho cột mốc đầu 
tiên trong sự nghiệp giáo dục của tôi. Đồng thời, tôi nhận 
thấy đây là bước đệm cho tôi cố gắng phấn đấu, phát triển 
bản thân hơn, truyền lửa, dẫn dắt cho các thế hệ trẻ sau 
này, đóng góp cho sự phát triển của Trường Đại học Kinh 
tế - Luật và nền giáo dục nước nhà.
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Trong quá trình giảng dạy với nhiều 
thế hệ sinh viên, Thầy có thể chia sẻ một 
số kỷ niệm đáng nhớ của mình khi đứng 
trên bục giảng?

Nhân dịp Tết Tân Sửu, Thầy có  lời 
chúc hoặc đôi điều muốn nhắn gửi nào với 
độc giả Bản tin Kinh tế - Luật?

ThS Nguyễn Thế Đức Tâm: Trong quá trình công tác, 
tôi có khá nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Một trong số đó là 
chuyến công tác tại Thành phố Kobe (Nhật Bản) để tham 
gia khóa học mùa hè Kobe SALAD năm 2019 cùng với 
hai sinh viên Khoa Luật và Khoa Luật Kinh tế. Cả ba thầy 
trò chúng tôi vô cùng ấn tượng trước tác phong nghiêm 
túc và khả năng làm việc của các bạn sinh viên Nhật Bản. 
Thêm vào đó, đây là lần đầu tiên chúng tôi được tham gia 
vào một diễn đàn quốc tế về hòa giải thương mại, chủ đề 
còn khá mới mẻ tại Việt Nam vào thời điểm đó. Tôi vinh 
dự được thuyết trình về triển vọng của hòa giải thương 
mại tại Việt Nam, đồng thời lắng nghe các giáo sư đến từ 
nhiều nền luật học của Châu Á chia sẻ kinh nghiệm của 
mình. Ngoài ra, tôi còn hướng dẫn hai bạn sinh viên tham 
gia vào cuộc thi hòa giải diễn ra vào cuối khóa học. Cuối 
cùng, những nỗ lực của chúng tôi cũng được đền đáp 
khi hai bạn sinh viên giành được giải Bạc (Silver Award) 
của cuộc thi Hòa giải Kobe SALAD Moot năm 2019. Một 
năm sau, niềm đam mê dành cho hòa giải thương mại tiếp 
tục là hành trang để chúng tôi tham gia cuộc thi Hòa giải 
thương mại quốc tế International Mediation Singapore 
năm 2020 và giành được một Huy chương Bạc và một 
Huy chương Đồng.

TS Nguyễn Vĩnh Khương: Nhân dịp Tết Tân Sửu sắp 
đến, tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp và chúc tất cả thầy 
cô luôn gặt hái được nhiều thành công trên con đường sự 
nghiệp trồng người và luôn giữ được lửa đam mê với nghề 
để cùng nhau góp phần xây dựng kiến tạo cho nền giáo 
dục nước nhà nói chung và Trường Đại học Kinh tế - Luật 
nói riêng. 

Thầy cũng xin chúc các em sinh viên có một cái Tết 
an yên và hạnh phúc bên gia đình, người thân và bạn bè. 
Thầy hi vọng các em luôn cố gắng, nỗ lực và không ngừng 
sáng tạo để đạt được những thành tựu cho cá nhân, đồng 
thời góp phần phát triển xây dựng cho nhà trường và xã 
hội ngày một trở nên tốt đẹp hơn.

TS Nguyễn Vĩnh Khương: Trong quá trình giảng 
dạy ở đây, tôi có rất nhiều kỉ niệm với thầy cô và sinh 
viên ở dưới ngôi trường thân thương này. Nhưng kỉ niệm 
đáng nhớ nhất, khiến tôi luôn cảm thấy xúc động và đầy 
tự hào khi nhắc đến đó là sau mỗi khóa giảng dạy luôn 
nhận được lời cảm ơn chân thành từ các bạn sinh viên 
từ những kiến thức, định hướng nghề nghiệp đã được tôi 
truyền lửa trong quá trình học tập tại trường. Tôi mong 
muốn mình sẽ luôn có cơ hội tiếp sức cho các bạn vững 
tin trên con đường nghề nghiệp mà các bạn đã chọn.

ThS Nguyễn Thế Đức Tâm: 
Nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, tôi xin kính chúc quý 

độc giả của Bản tin Kinh tế - Luật nhiều sức khỏe, hạnh 
phúc và thành công. Kính chúc Trường Đại học Kinh tế - 
Luật ngày càng phát triển, nhanh chóng vươn lên những 
tầm cao mới.

Bản tin Kinh tế - Luật kính chúc hai thầy vạn sự 
như ý, sẽ luôn đồng hành cùng UEL và gặt hái thêm nhiều 
thành tựu trong năm mới!
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“Xông nhà”
CUỘC THI ISMG 2A020

Trong những tháng cuối năm 2020 vừa qua, đội 
tuyển gồm các sinh viên Lê Nguyễn Hồng Nhung - cựu sinh 
viên lớp (K16504T), Lê Như Bảo Trân, Hồ Phúc Nguyên 
(sinh viên lớp K18504C) và Nguyễn Hoàng Bảo Khương 
(sinh viên lớp K19503C)  đã vô cùng xuất sắc giành được 
Huy chương Bạc và Huy chương Đồng trong cuộc thi 
ISMG 2020 do Viện Hòa giải quốc tế Singapore (Singapore 
International Mediation Institute - SIMI) tổ chức.

Hòa chung không khí chuyển giao giữa năm cũ và 
năm mới, chúng ta cùng nhau trò chuyện và tìm hiểu thêm 
về cuộc thi ISMG và thành tích xuất sắc đến từ các sinh 
viên khoa Luật đầy nhiệt huyết và sáng tạo nhé!

Cuộc thi ISMG được Viện Hòa giải quốc tế 
Singapore (SIMI) tổ chức lần đầu tiên vào năm 2019 
nhằm đánh dấu ngày ký Công ước Singapore về Hòa giải 
và phổ biến rộng rãi phương thức giải quyết tranh chấp 
bằng hòa giải đến cộng đồng sinh viên, học giả quốc tế 
quan tâm đến phương thức này. Do ảnh hưởng của dịch 
COVID, cuộc thi năm 2020 được diễn ra dưới hình thức 
trực tuyến thông qua ứng dụng Zoom trong thời gian từ 
ngày 30 đến 31/10/2020 và ngày 7 đến 8/11/2020 với 
48 đội thi đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế 
giới. 

Được biết đội thi được thành lập dựa trên niềm 
đam mê, yêu thích của các thành viên và sự tuyển  chọn 
công tâm qua các vòng thi của thầy Nguyễn Thế Đức Tâm. 
Bạn Lê Như Bảo Trân cho biết: “Về tên đội, các thành viên 
đã tự hào chọn “UEL” làm tên của bởi lẽ UEL không chỉ là 
mái trường đại học mà là nơi mà các thành viên và thầy 
giáo hướng dẫn đã có quãng thời gian gắn bó, nơi đã tạo 
nên cơ hội, trở thành động lực để mọi người cùng nhau 
cố gắng. Quan trọng hơn hết, đội luôn thi đấu với màu cờ 
sắc áo, với tinh thần “Thống nhất - Vượt trội - Tiên phong” 
của UEL.”

Bạn Hồ Phúc Nguyên chia sẻ: “Nhóm chúng mình 
may mắn có chị Hồng Nhung là thành viên của nhóm 
đã biết đến cuộc thi IMSG từ khoá hè ở trường Đại học 
Kobe, Nhật Bản và đã được trực tiếp tham gia một phiên 
hoà giải giả định. Vậy nên, sau khi nhận được đề xuất đại 
diện tham dự cuộc thi IMSG từ SIMI, chị Nhung và chúng 
mình đã tìm hiểu cuộc thi IMSG 2020 và hào hứng thành 
lập đội để tham gia. Vì cuộc thi diễn ra khi bị ảnh hưởng 

chủ nhân các huy chương
Mỹ Hạnh - Lớp Marketing K20

Quỳnh Nhi - Lớp Hệ thống thông tin quản lý K20
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qua màn hình máy tính. Các bạn đều cực kì vui vẻ và thân 
thiện. Sau cuộc thi các thành viên không chỉ học hỏi được 
nhiều kiến thức bổ ích mà còn được giao lưu với nhiều 
bạn bè trên thế giới.

Cuối cùng, giải thưởng danh giá đã gọi tên đội “UEL 
TEAM”, các bạn xuất sắc giành được Huy chương Bạc 
cho hạng mục Hòa giải viên (Mediator) và Huy chương 
Đồng cho hạng mục Luật sư tham gia hòa giải (Mediation 
Advocacy). Dẫn lời bạn Hồ Phúc Nguyên: “Đến bây giờ 
mỗi thành viên trong nhóm vẫn không quên được cảm 
xúc hồi hộp khi cả nhóm chờ đợi Ban tổ chức cuộc thi 
công bố giải và vỡ òa khi nhận được thông báo nhóm 
nhận được thành tích cao trong cuộc thi. Giải thưởng 
này chính là sự ghi nhận cho những gì chúng mình đã bỏ 
ra suốt quá trình chuẩn bị và tham gia cuộc thi, là minh 
chứng cho tinh thần làm việc của nhóm từ những ngày 
đầu tham dự cuộc thi.”

Phúc Nguyên còn không quên gửi gắm gửi gắm 
đến các bạn sinh viên: “MSG đối với chúng mình là một 
sân chơi rất bổ ích và tạo cơ hội cho các bạn sinh viên 
luật Việt Nam muốn thử sức mình trong lĩnh vực hòa 
giải thương mại. Mình tin rằng với sự quyết tâm, chăm 
chỉ không ngừng và tinh thần đồng đội, bất cứ đội Việt 
Nam nào cũng có thể mang về cho mình những chiếc huy 
chương danh giá này.”

Bên cạnh những câu chuyện chân thật xoay quanh 
quá trình dự thi và đạt giải thưởng, các bạn trong nhóm 
cũng rất nhiệt tình chia sẻ về kinh nghiệm tham gia cuộc 
thi,  Hồng Nhung cho biết: “Qua mỗi năm, mình luôn tìm 
cho bản thân những trải nghiệm mới mẻ để có thể được 
học hỏi nhiều hơn và trưởng thành hơn. Mình nghĩ rằng 
các bạn sinh viên trước hết vẫn nên ưu tiên việc học tập 
lên hàng đầu, tùy vào định hướng riêng mà các bạn nên 
đặt mục tiêu học tập của mình cho phù hợp. Song song 
đó, các bạn nên đặt mục tiêu tham gia các hoạt động học 
thuật khác để hiểu hơn về thực tế nghề nghiệp, giao lưu, 
mở rộng các mối quan hệ của bản thân. Vậy nên, hãy dấn 
thân và trải nghiệm những điều thú vị đó trong suốt hành 
trình sinh viên của mình”

bởi dịch Covid-19, chúng mình đã khá lo lắng cho việc 
tham dự, nhưng khi nhận thông báo về việc Ban tổ chức 
đã quyết định tổ chức dưới hình thức trực tuyến, nhóm 
rất vui mừng vì không bỏ lỡ cơ hội với một cuộc thi quốc 
tế thú vị như vậy. “

Từ đó, dưới sự hướng dẫn của ThS Nguyễn Thế Đức 
Tâm và sự quan tâm, chỉ bảo của giảng viên trong khoa 
đến từ Khoa và các hòa giải viên đến từ Trung tâm Hòa 
giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (Vietnam International 
Commercial Mediation Center – VICMC), nhóm đã cùng 
nhau luyện tập, trau dồi kiến thức và các kỹ năng chuyên 
môn, đặc biệt là kỹ năng ngoại ngữ để tham gia cuộc thi 
với một sự chuẩn bị tốt nhất.

Chia sẻ về những kỉ niệm khó quên trong quá trình 
tham gia cuộc thi, bạn Lê Như Bảo Trân tâm sự thêm:“Đối 
với mình, kỷ niệm đáng nhớ nhất trong suốt quá trình 
chuẩn bị đó chính là những ngày thầy trò ngồi cùng nhau 
để thảo luận vấn đề cũng như tìm hiểu thêm về các kiến 
thức từ trong đề thi. Dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình và tận tâm 
của thầy về hành trình theo đuổi đam mê, cả đội không 
chỉ vỡ òa, bất ngờ trước những kiến thức mới mà còn cảm 
thấy hứng thú khi đi sâu vào trong tình huống thực tiễn 
để “khai phá” những tầng lớp mới của tri thức bên trong. 
Ngoài ra, có những lúc cảm thấy bế tắc vì tình huống, 
thầy và các thành viên luôn sẽ cổ vũ, ủng hộ tinh thần 
của người còn lại. Do đó, chúng mình chưa bao giờ thấy 
cô đơn xuất hiện trong quá trình tham gia cuộc thi này.”

Việc thi đấu dưới hình thức trực tuyến là sự thuận 
lợi trong việc hạn chế di chuyển, tuy nhiên cũng đã tạo ra 
cho đội rất nhiều khó khăn. Trong quá trình thi đấu, đội 
đã gặp một sự cố đáng nhớ, đó chính là “nghẽn mạng”. 
Thời gian luôn là một trong những yếu tố thử thách thí 
sinh, đặc biệt khi các bạn chỉ còn 5-10 phút cuối. Lúc ấy 
cả đội đã cố gắng đưa ra nhiều thông tin nhất để thuyết 
phục đội bạn nhưng chỉ vì lý do “nghẽn mạng” màn hình 
của đội đã bị tối đen khiến thành viên đội bạn và Ban giám 
khảo không còn nghe phần trình bày của đội nữa. Trong 
lúc đó, đội như “toát hết mồ hôi”, loay hoay, cuống cuồng 
cả lên. Tuy nhiên, vì ban tổ chức chương trình rất chuyên 
nghiệp nên họ luôn tìm hiểu lý do và dành thêm thời gian 
cho đội gặp sự cố mạng. Bên cạnh đó, điều mà cả đội vô 
cùng yêu thích là việc được gặp gỡ bạn bè quốc tế thông 
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HÀNH TRÌNH

“THOÁT KHỎI VÙNG  AN TOÀN
CỦA HAI CÔ GÁI KHOA QUẢN TRỊ   KINH DOANH

Lâm Anh Thư và Đặng Nhật Hạ, sinh viên lớp Marketing chất lượng cao K18 (khoa Quản trị kinh doanh) Trường Đại 
học Kinh tế - Luật - đã xuất sắc nhận giải thưởng Gold Winner bảng Students tại cuộc thi Vietnam Young Lions 2020.

Vẽ nên tương lại từ đam mê
 Là một nhánh chính thức của cuộc thi Cannes 

Lions – sân chơi Quốc tế được mệnh danh là Oscar của 
của ngành quảng cáo, Vietnam Young Lions được tổ chức 
bởi AIM Academy để tìm kiếm những tài năng trẻ thuộc 
đại diện cho ngành Marketing – Communication (Tiếp thị 
– Truyền thông) tại Việt Nam.

Cuộc thi lớn nhất ngành Marketing & 
Communication Việt Nam – Vietnam Young Lions 2020 
trở lại với chủ đề “Sáng tạo vì một Việt Nam tốt đẹp hơn” 
(Creativity For A Better Vietnam). Sân chơi quy mô nhất 
ngành được tổ chức nhằm tuyển chọn đại diện Việt Nam 
thi đấu tại đấu trường quốc tế Young Lions nằm trong 
khuôn khổ của Liên hoan Sáng tạo quốc tế Cannes Lions. 
Và ở hạng mục Students, Anh Thư và Nhật Hạ sẽ đại diện 
Việt Nam chinh chiến tại đấu trường Young Spikes thuộc 
Spikes Asia – Liên hoan Sáng tạo khu vực châu Á – Thái 
Bình Dương 2022 tổ chức tại Singapore.

Đến với ngành Marketing, Thư và Hạ cho biết bản 
thân đã có định hướng từ khi còn là học sinh trung học. 
Từ lúc ấy, hai cô gái đã có niềm say mê đối với kinh tế, 

luôn tìm hiểu và trau dồi những kiến thức thực tế cho bản 
thân. Trước ngưỡng cửa đại học, “không hẹn mà gặp” hai 
bạn đã xác định được con đường phát triển và luôn nỗ lực 
để hướng đến mục tiêu trở thành một Marketer chuyên 
nghiệp. 

“Marketing là lựa chọn phù hợp cho việc tự học từ 
việc phát triển sản phẩm tới làm chủ một doanh nghiệp. 
Chia sẻ vui khi chọn ngành học, vì cảm thấy ngành này tên 
chỉ có một chữ, rất ngắn nên các bạn đã không ngần ngại 
và đăng ký học.” Nhật Hạ chia sẻ.

Cuộc thi Vietnam Young Lions 2020 mang ý nghĩa 
rất lớn đối với Anh Thư và Nhật Hạ, đây không chỉ là niềm 
mơ ước của hai cô bạn trẻ từ khi bắt đầu theo đuổi con 
đường trở thành Marketer chuyên nghiệp, mà nó còn 
đánh dấu bước trưởng thành trên con đường tương lai 
mà hai bạn đang theo đuổi. Chính vì vậy, đến với cuộc 
thi này, hai cô bạn luôn mang một tinh thần phấn khởi và 
tự tin để chinh phục thành công mà mình mong muốn, 
đánh giá được năng lực của bản thân cũng như khẳng 
định được sự lựa chọn ngành học của mình là đúng đắn.

Hành trình chạm đến giải thưởng 
Gold Winner

Được sự cổ vũ từ thầy cô trong Khoa Quản trị kinh 
doanh cùng với sự tìm hiểu kỹ lưỡng hai bạn cùng nhau 
đăng ký tham gia cuộc thi. Đến với Vietnam Young Lions 
2020, trên tâm thế là thế hệ tiếp nối để học hỏi và định vị 
năng lực bản thân, trải qua 03 năm học tại Trường Đại học 
Kinh tế - Luật, hai cô bạn đã tích lũy kiến thức, rèn luyện 
kỹ năng và phát triển tư duy của bản thân để suy nghĩ 
có chiều sâu hơn về các vấn đề xung quanh. Đó chính là 
những điều cần thiết đối với con đường trở thành một 
Marketer chuyên nghiệp.

Trải qua thời gian đăng ký và trình bày ý tưởng tại 
vòng loại, sau khi nộp lại cho ban tổ chức, các bạn đã 
nhận được thông báo được chọn vào danh sách 5 đội 
của bảng thi Students tham dự vòng chung kết. Ở vòng 
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“THOÁT KHỎI VÙNG  AN TOÀN
CỦA HAI CÔ GÁI KHOA QUẢN TRỊ   KINH DOANH

Cẩm Tiên 
Lớp Luật Dân sự K18

này, Thư và Hạ vinh dự được gặp gỡ và học hỏi rất nhiều 
điều bổ ích từ những vị chuyên gia đầu ngành trong lĩnh 
vực Marketing, họ là những người có chuyên môn cao 
và thâm niên trong ngành, đang giữ vị trí rất quan trọng 
trong các tập đoàn lớn trên thế giới và đóng vai trò lãnh 
đạo trong khu vực Việt Nam. 

Đối với hai cô bạn, thử thách lớn nhất ở vòng chung 
kết là trải qua 48 tiếng làm bài sau khi nhận được đề thi. 
Trước khi bắt đầu vòng thi đấu căng thẳng, các bạn được 
tham dự ngày hội “Inspiring Day” - ngày hội truyền cảm 
hứng đặc biệt dành cho các thí sinh dự thi Vietnam Young 
Lions 2020. Đây là cơ hội để các thí sinh học hỏi kinh 
nghiệm dự thi, lắng nghe các câu chuyện đầy cảm hứng về 
ngành Marketing – Communication, kết nối  với anh chị 
đi trước trong ngành và chiêm ngưỡng các tác phẩm đoạt 
giải tại các cuộc thi sáng tạo quốc tế. 

“Ban đầu lúc nhận đề thi mình có rất nhiều suy nghĩ 
và lo lắng về áp lực thời gian, tuy nhiên khi bắt tay vào 
thực hiện ý tưởng, chúng mình lại cảm thấy khá thoải mái 
vì xuất phát điểm tham gia cuộc thi từ sự mong muốn trải 
nghiệm và học hỏi, nên áp lực tâm lý không còn là rào 
cản.”

Với sự ăn ý trong tư duy và cách làm việc, Thư và 
Hạ cùng nhau xây dựng và phát triển ý tưởng của mình, 
chuẩn bị phần trình bày trong vòng chung kết. Không e 
dè trước những đối thủ có triển vọng và đầy tiềm năng 
thường xuyên chinh chiến trên đấu trường Vietnam 
Young Lions các mùa trước, hai cô bạn của UEL đã bản 
lĩnh và xuất sắc chinh phục giải thưởng Gold Winner của 
cuộc thi.

Bên cạnh đó trong quá trình tham gia cuộc thi, hai 
cô bạn đã có được sự trải những nghiệm rất thú vị: “Tại 
cuộc thi chúng mình muốn truyền tải thông điệp một cách 
mạnh mẽ và truyền được cảm hứng cho những người 
xung quanh bằng phong thái tự tin nhất, để tạo được sự 
đối lập trong cách trình bày và hình ảnh tụi mình xây dựng, 
nên cả hai quyết định đặt tên team là REEBONZ - ý nghĩa 
là chiếc nơ, ruy băng trên gói quà, vừa thể hiện được sự 
nữ tính,S mềm mại trong cá tính của tụi mình nhưng để lại 
ấn tượng trong phần trình bày và bảo vệ ý tưởng

Thư và Hạ cùng chia sẻ cảm xúc của mình: “Bên 
cạnh giải thưởng cao quý đó, kết quả lớn hơn mà tụi mình 
nhận được chính là được thể hiện và công nhận. Sự công 
nhận về những cố gắng và học hỏi không ngừng đã thật 
sự có kết quả. Khoảnh khắc được hết mình thể hiện ý 
tưởng và cả thể hiện bản thân mình trước những chuyên 
gia hàng đầu trong ngành Marketing. Khoảnh khắc được 
thể hiện sự tự hào, thể hiện cái tôi của mình khi được trở 
thành Gold Winner, đó mới chính là điều quý giá nhất và 
khó quên nhất trong hành trình trưởng thành và tìm kiếm 
ý nghĩa của bản thân.”. Cùng với sự nỗ lực của chính mình, 
Thư và Hạ rất biết ơn sự động viên và hỗ trợ hết mình từ 
giảng viên khoa Quản trị kinh doanh cũng như nhà trường 
đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho hai bạn trong 
suốt quá trình tham gia cuộc thi.

 Trên con đường tương lai, Anh Thư và Nhật Hạ 
đã xây dựng cho bản thân những kế hoạch nhất định. 
Trước nhất, sau khi hoàn thành chuyên ngành ở trường, 
các bạn sẽ cho mình khoảng thời gian dấn thân và trải 
nghiệm nhiều hơn trong thực tế cuộc sống, tích lũy kiến 
thức và trau dồi kỹ năng để trở thành một Marketer tốt 
trong tương lai. Đối với hai bạn, một người làm Marketing 
tốt, không chỉ dừng lại ở việc chạy ra những con số cụ 
thể mà sâu xa hơn chính là việc xây dựng ý tưởng tốt, 
thấu hiểu được nhu cầu của khách hàng đồng thời cũng 
truyền được cảm hứng cho những người xung quanh. Các 
bạn cũng mong muốn được tham gia và thử thách nhiều 
hơn ở những môi trường khác nhau để bản thân được va 
vấp, học nhiều bài học và trưởng thành hơn trước khi bắt 
đầu một công việc ổn định. Đối với cuộc thi Young Spikes 
được tổ chức tại Singapore năm 2022, là một chiến lược 
lâu dài, trong khoảng thời gian này chính là sự chuẩn bị 
cần thiết để Thư và Hạ có được nền tảng vững chắc nhất, 
khi thời điểm chín muồi thì việc chinh phục đỉnh cao này 
sẽ là bàn đạp vững chắc nâng đỡ con đường thành công 
trong nghề nghiệp mà hai bạn đang theo đuổi.
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 Luật Nhân đạo Quốc tế
có khó như lời đồn?

Thảo Chi - Lớp Kinh doanh quốc tế K19
Thanh Thảo - Lớp Kinh doanh quốc tế K19

 
Đội tuyển đến từ Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG– HCM gồm 02 sinh viên Nguyễn Xuân Nhi, 

Trần Hiếu Ngân đã xuất sắc giành được Huy chương Bạc tại Vòng thi Quốc gia của cuộc thi Diễn án Luật Nhân đạo Quốc tế 
(National International Humanitarian Law Moot Court Viet Nam 2020).

Bắt đầu từ số 0 tròn trĩnh 

Xuân Nhi và Hiếu Ngân là sinh viên năm 3 ngành 
Luật thương mại quốc tế của. Khởi nguồn từ sự yêu thích 
và đam mê những kiến thức về luật học, cô bạn Hiếu 
Ngân mạnh dạn lựa chọn UEL là nguyện vọng 1 của mình. 
Còn đối với Xuân Nhi, cơ duyên đến với ngành này cũng 
rất bất ngờ, vốn dĩ lúc đó cô bạn vẫn chưa xác định được 
ngành học yêu thích nhất và khá mông lung về tương lai, 
do vậy đã thử làm nhiều bài trắc nghiệm tính cách trên 
Internet để chọn được ngành học phù hợp với bản thân. 
Lựa chọn UEL là nơi gắn bó trong 4 năm đại học, cả hai 
đều cảm thấy đó là điều may mắn, vì môi trường này mang 
đến nhiều cơ hội để trải nghiệm và rèn luyện bản thân.

Xuất phát điểm của Nhi và Ngân cùng là thành 
viên Câu lạc bộ Nghiên cứu và Tư vấn Pháp luật (LRAC). 
Trong những năm gần đây, LRAC đã hỗ trợ tổ chức cuộc 
thi IHL Moot Court tại UEL nên tạo điều kiện thuận lợi để 
các bạn có cơ hội được biết đến cuộc thi và tích lũy kinh 
nghiệm của các đội thi qua từng năm.  

Các cuộc thi Moot Court giờ đây đã đến gần hơn 
đối với sinh viên ngành luật, là một môi trường hỗ trợ và 
tạo cơ hội cho các bạn sinh viên tham gia và phát triển 
bản thân. Cũng với mục tiêu đó, nên ban đầu Nhi và Ngân 

đăng ký tham dự chỉ với mục đích được cọ sát, giao lưu 
với những người có cùng sở thích, đam mê để tích lũy 
kinh nghiệm, cho bản thân một cơ hội được rèn luyện kỹ 
năng viết và tranh biện bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, đây 
là một lĩnh vực còn khá mới mẻ được triển khai trong 
trường đại học, vì vậy mọi công tác chuẩn bị, hai cô bạn 
đều phải bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh. Từ sự tìm tòi kỹ 
lưỡng bằng việc đọc các tài liệu tham khảo để trau dồi 
một nền tảng kiến thức nhất định, sau đó cố gắng hoàn 
thành bản tự biện hộ (Memorandum) một cách chỉn chu 
nhất, là một quá trình yêu cầu khả năng tự học, tự tìm 
hiểu rất cao để củng cố kiến thức cũng như rèn luyện cho 
kỹ năng của bản thân. Để chuẩn bị cho phiên tranh biện, 
các bạn phải tham khảo những phần thi trước cũng như 
các mẹo trình bày sao cho phù hợp với phong cách cuộc 
thi và tiêu chí chấm điểm của Ban giám khảo. 

Trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, nhờ sự hỗ 
trợ nhiệt tình từ các thầy cô ở Trường qua việc chỉ dẫn 
chi tiết về cách trình bày bài biện luận Memorandum và 
kỹ năng trình bày những vấn đề trong phiên tranh biện. 
Thêm vào nhờ sự động viên, cổ vũ hết mình từ gia đình, 
bạn bè và nhà trường đã tạo nên động lực to lớn để hai 
cô nàng gặt hái được thành quả xứng đáng và hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ.
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Thoát ra khỏi cùng 
an toàn của bản thân

Khi nhận được kết quả đạt 
huy chương Bạc cuộc thi Moot Court 
Viet Nam 2020, cảm xúc của hai bạn 
rất bất ngờ và hạnh phúc vì mọi công 
sức bỏ ra giờ đây đã kết thành quả 
ngọt. Song hành cùng những nỗ lực 
hết mình của bản thân, Nhi và Ngân 
khiêm tốn cho rằng: Phải có một chút 
may mắn thì các bạn mới đạt được 
giải thưởng danh giá như vậy!

Nhận định về cuộc thi, Nhi và 
Ngân đều cảm nhận rằng: Quả thật 
Luật Nhân đạo Quốc tế cũng khó 
không kém những lĩnh vực khác. Tuy 
nhiên, không riêng gì lĩnh vực này, 

Vào ngày 13/12/2020, Văn phòng Ủy ban Chữ Thập đỏ Quốc tế (ICRC) Hà Nội cùng với Trường Đại học 
Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM đã tổ chức Vòng thi Quốc gia của cuộc thi Diễn án Luật Nhân đạo Quốc tế (National 
International Humanitarian Law Moot Court Viet Nam 2020). 

Lấy mô hình là phiên tranh tụng tại Toà án Hình sự Quốc tế, giải quyết một vụ án liên quan đến tội ác chiến 
tranh và những hành động vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế, cuộc thi Cuộc thi Phiên tòa giả định về Luật 
Nhân đạo Quốc tế năm 2020 thu hút 10 đội thi đến từ 07 cơ sở đào tạo luật trên cả nước, bao gồm: Trường đại học 
Luật Hà Nội, Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội, Học viện Ngoại giao Viet Nam, Trường Đại học Huế, Trường Đại học Kinh 
tế - Luật (ĐHQG HCM), Trường Đại học Luật TP. HCM, Trường Đại học Cần Thơ.

trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng thế, 
khi bạn dành đủ thời gian cho nó và 
có một sự đầu tư nghiêm túc thì bất 
cứ ai cũng có thể hiểu và chinh phục 
được.

Trải qua cuộc thi, bản thân của 
Nhi và Ngân đều tích lũy cho mình 
nhiều kinh nghiệm và phát triển kỹ 
năng của mình. “Tuy chưa đạt được 
quá nhiều thành tích cao so với các 
bạn sinh viên tài năng khác và những 
chia sẻ bên dưới chắc chắn các bạn 
đã được nghe nhiều, nhưng chúng 
mình thật lòng muốn nhắn gửi đến 
các bạn: Hãy bước ra khỏi vùng an 
toàn và thử sức, thử thách bản thân, 
đừng ngại sai, ngại thua cuộc khi còn 
có thể, mọi sự cố gắng đều sẽ được 

đền đáp không phải bằng cách này 
thì bằng cách khác.” - Hai cô bạn 
nhắn nhủ.

Năm mới đã đến, Ban biên 
tập chúc Xuân Nhi và Hiếu Ngân có 
thật nhiều sức khỏe, bình an và may 
mắn trong cuộc sống. Mong cho 
những dự định và công việc của hai 
bạn được thuận lợi và thành công, để 
truyền thêm nhiều động lực cho các 
bạn sinh viên nói chung và sinh viên 
đang theo học ngành Luật tại UEL nói 
riêng, hãy cho bản thân nhiều cơ hội 
được dấn thân và trải nghiệm.
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“Mình là Lâm Nhựt Thịnh, sinh viên năm 2 chuyên ngành Công nghệ tài chính của Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại 
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Mình là thành viên của Biệt đội Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2...” – Lời chào thân quen 
nhưng thật tự hào từ cậu bạn sinh viên năm 2 ngành Tài chính – Ngân hàng khi tham gia cuộc thi “Siêu trí tuệ Việt Nam”. 

Nhân dịp năm mới, hãy cùng Bản tin Kinh tế - Luật gặp gỡ chàng trai đã chinh phục 2 thử thách Sudoku lập phương 
- sự kết hợp giữa Mã đi tuần và Sudoku tốc độ tại chương trình “Siêu trí tuệ Việt Nam” mùa 2.

SIÊU TRÍ TUỆ ĐAM MÊ CA HÁT

Cơ duyên gắn bó với UEL
Từng là học sinh chuyên Toán ở cả cấp 2 và cấp 

3 nhưng Nhựt Thịnh tự nhận bản thân mình không có 
duyên với các kỳ thi về Toán. Bù lại lúc đó thì cậu bạn lại 
hứng thú với việc tìm hiểu những kiến thức tổng hợp từ 
đầu năm lớp 10. Đến lớp 11, cảm giác bản thân rất thích 
cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia nên bạn đã quyết định 
gửi bản đăng ký và dừng chân ở trận thi Quý 3. Cuối năm 
2018, Nhựt Thịnh tham gia cuộc thi “Cùng non sông cất 
cánh” và cùng các bạn trong đội lên ngôi vô địch. 

 “Đến hiện tại nó vẫn là một trong những quyết 
định liều lĩnh nhất cuộc đời mình vì đây là một ngành 
quá mới” – Thịnh bày tỏ khi nói về sự lựa chọn của mình. 
Thịnh tâm sự rằng dù dịch vụ về công nghệ tài chính đã 

xuất hiện rất phổ biến ở Việt Nam nhưng ngành học đào 
tạo bài bản thì UEL là trường đại học đầu tiên. Thịnh lựa 
chọn gắn bó với UEL vì đây là một môi trường năng động, 
uy tín về chất lượng đào tạo, ngoài ra còn có nhiều điều 
thú vị từ những hoạt động của các bạn sinh viên. Trong 
khoảng thời gian học tập ở UEL, Thịnh đã có những người 
bạn rất tốt và luôn chi sẻ, đồng hành cùng nhau trong 
công việc và học tập. “Mình may mắn nhận được sự ủng 
hộ từ gia đình cho những quyết định của mình nhưng mà 
với một điều kiện là mình phải thực sự cho ba mẹ thấy 
được đó là những gì mình nói là đúng và hợp lý.”

“Cuộc thi Siêu trí tuệ là một thế giới mới”
Do học về toán nhiều nên khả năng nổi bật nhất 

của Thịnh là tư duy logic. Ngoài ra khi đến chương trình 

Hà Giang - Lớp Thương mại điện tử K19
Đinh Trang - Lớp Tài chính - Ngân hàng K19
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“Siêu trí tuệ”, Nhựt Thịnh còn rèn luyện thêm về khả năng 
ghi nhớ và tư duy về không gian và dùng chính khả năng 
tư duy logic của mình để tối ưu hóa quá trình ghi nhớ.

Trong khoảng thời gian tham gia cuộc thi, Nhựt 
Thịnh cảm thấy gấp rút và vất vả nhất là vào khoảng tháng 
9 và tháng 10. Vì đó là khoảng thời gian mà phải chuẩn 
bị mọi thứ để tham gia Siêu trí tuệ, vừa chuẩn bị về thử 
thách, vừa chuẩn bị về tinh thần sức khỏe, và phải tuân 
thủ theo lịch học tại Trường. Qua đến vòng 2, chương 
trình được quay vào đầu tháng 12, vì thời gian chuẩn bị 
rất ngắn và thử thách phải đối mặt quá lớn. “Lần này là 
mình hoàn toàn nghỉ 2 tuần ở trường luôn! Mình cảm thấy 
mình rất là “chơi lớn” trong học kỳ này, chỉ có một  hôm 
mình không nghỉ là hôm đó kiểm tra, tức là không đi học 
mà vẫn đi kiểm tra đó! Đây cũng là những kỷ niệm rất là 
đặc biệt khi tham gia cuộc thi, còn vui hay không thì đợi 
điểm thi học kỳ ra mới biết.” - Nhựt Thịnh hài hước chia 
sẻ câu chuyện bên lề cuộc thi.

Trong quá trình ghi hình, thời gian thường kéo dài 
và rất khuya. Phần thi vào lúc 01 giờ đêm đòi hỏi Thịnh 
luôn phải cố gắng duy trì tỉnh táo và thực sự tập trung 
trong khoảng thời gian khá dài để giải quyết được tất 

cả các ô số Sudoku. Cậu bạn chia sẻ thêm: “Mình 
không được phép rửa mặt vì rửa là trôi makeup và 
trông sẽ rất là “thảm họa” trên sóng truyền hình. 
Rất may đã giữ được những năng lượng cuối cùng 
để hoàn thành được tốt phần thi. Hơi tiếc là không 
được như thời gian mình đặt ra nhưng số điểm mà 
Ban giám khảo khoa học làm mình rất hài lòng.”

Niềm đam mê ca hát của Siêu 
trí tuệ Nhựt Thịnh

Nói về tài lẻ của chàng trai này, Thịnh chia 
sẻ từ nhỏ đã nghe và có khả năng hát nhiều dòng 
nhạc. Ở môi trường đại học đầy năng động, cậu bạn 
đã mạnh dạn thể hiện sở thích của mình khi tham 
gia casting và đậu cả Văn nghệ Bang và Văn nghệ 
Khoa. “Trong một năm tham gia, mình học được rất 
nhiều về kỹ năng ca hát, đặc biệt là cách trình diễn 
trên sân khấu. Sắp tới mình sẽ dành thời gian cho 
việc học tập hơn. Thật tiếc vì một ngày chỉ có 24 giờ 
mà thôi, không thể làm nhiều việc cùng lúc được.” - 
Thịnh kể.

Nhựt Thịnh cũng mang trong mình rất nhiều 
dự định về tương lai. Gần nhất là năm tới sẽ tập 
trung lại việc học, đặc biệt là việc học tiếng Anh, 
học thêm về lập trình và một số kỹ năng máy tính và 
tham gia một số dự án về giáo dục. “Đó cũng là cơ 
hội để mình trau dồi bản thân và làm thêm điều tích 
cực cho xã hội.” - Thịnh tâm niệm.

Chúc cho chàng trai tài năng Lâm Nhựt Thịnh 
sẽ tiếp tục giữ vững phong độ và duy trì bản lĩnh 
trong hành trình chinh phục tri thức của Siêu trí tuệ 
Việt Nam!
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Trò chuyện cùng
THÍ SINH ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT 
CUỘC THI HOA HẬU VIỆT NAM NĂM 2020

Gây ấn tượng trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam bởi 
vẻ đẹp ngọt ngào, Đậu Hải Minh Anh ở ngoài cũng là một 
cô sinh viên năng động, thân thiện ngành Luật Tài chính 
– Ngân hàng (chương trình tăng cường tiếng Pháp) của 
Trường Đại học Kinh tế - Luật.

Vừa qua, tại Chung kết toàn quốc Cuộc thi Hoa hậu 
Việt Nam 2020 với chủ đề “Thập kỷ hương sắc” diễn ra 
vào ngày 20/11, sinh viên Đậu Hải Minh Anh đã xuất sắc 
lọt vào Top 22 chung kết cuộc thi, cùng với với số phiếu 
bình chọn cực “khủng”, Minh Anh đã đạt được giải thưởng 
“Người đẹp được yêu thích nhất” cuộc thi Hoa hậu Việt 
Nam năm 2020.

Trò chuyện cùng Minh Anh trong những ngày cuối 
năm, dù bận rộn bởi lịch trình sau cuộc thi, cô bạn vẫn 
nhiệt tình chia sẻ:“Thành công lớn nhất khi tham dự Cuộc 
thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020 là vượt qua chính bản 
thân mình khi lần đầu mang 1 đôi giày cao đến vậy (gần 
20 phân) và cũng là lần đầu được xuất hiện trên một sân 
khấu hoành tráng.” Đối với Minh Anh việc đạt danh hiệu 
“Người đẹp được yêu thích nhất” là cả một quá trình cố 
gắng và nỗ lực của bản thân. Trong đó, kỷ niệm đáng nhớ 
nhất với nữ sinh tài năng này chính là quãng thời gian 
hoạt động và tham gia phần thi hành trình nhân ái.

Nguyễn Ánh - Lớp Kinh tế quốc tế K18
Việt Anh - Lớp Lớp Kinh tế quốc tế K19

“TÔI SẼ TRỞ LẠI UEL VÀO NGÀY GẦN NHẤT”
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Minh Anh cho biết sau cuộc thi, cô đã trưởng thành 
hơn rất nhiều và khi nhiều cơ hội mới mở ra, cô bạn đã có 
thêm thu nhập để phụ giúp bố mẹ. “Về tương lai việc theo 
đuổi nghệ thuật hay không thì mình chưa nói trước được. Tuy 
nhiên, nếu có tham dự nghệ thuật với tư cách gì thì mình cũng 
sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất để xứng đáng là sinh viên 
UEL.” – Minh Anh khẳng định.

Được biết trước khi thử sức ở Hoa hậu Việt Nam 2020, 
Minh Anh từng góp mặt ở đêm chung kết và lọt top 10 thí sinh 
hùng biện tiếng Anh tốt nhất tại Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 
2017. Ngoài khả năng về tiếng Anh và tiếng Pháp, Minh Anh 
còn có năng khiếu hát, làm MC và diễn xuất. Đây có lẻ là một 
trong những lý do để cô bạn giành được tình cảm của nhiều 
người hâm mộ tại cuộc thi lớn vừa qua bên cạnh vẻ ngoài nữ 
tinh, mong manh và nụ cười rạng rỡ.

 Nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu, qua Bản tin Kinh 
tế - Luật, Minh Anh đã gửi lời chúc mừng năm mới  tràn ngập 
niềm vui, hạnh phúc nhất với thầy cô và sinh viên của Trường 
Đại học Kinh tế - Luật.

“TÔI SẼ TRỞ LẠI UEL VÀO NGÀY GẦN NHẤT”
Nhân dịp đầu xuân Tân Sửu, mời các bạn độc giả của 

Bản tin Kinh tế - Luật ghé thăm cô bạn đến từ đất nước Lào 
rất xinh đẹp và tài năng!

Xaynalor Latdavanh - Á hậu 4 của cuộc thi Hoa hậu 
Lào năm 2020 (3rd Runner Miss Laos 2020), đồng thời 
là cựu sinh viên khóa 16 ngành Tài chính - Ngân hàng tại 
Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM.

Xaynalor Latdavanh vừa qua đã tham gia cuộc thi 
Hoa hậu Lào (Miss Laos 2020) và đạt được danh hiệu Á 
hậu 3 của cuộc thi. Bạn đã có chia sẻ về thành công của 
bản thân: “Mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì thành 
quả đã đạt được trong cuộc thi lần này. Với mong muốn 
tiếp tục phát huy nét đẹp truyền thống của nước Lào, đưa 
hình ảnh nước Lào đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Điều 
đó khiến mình càng phải nỗ lực hơn nữa trong thời gian 
đương nhiệm danh hiệu cao quý này.

Nàng Á hậu tâm sự rằng UEL là nơi cô cảm thấy thật 
tự hào khi trở thành sinh viên và được học tập trong suốt 
04 năm đại học tại đây. Xaynalor Latdavanh bộc bạch: “Ở 
UEL, mình cảm nhận được sự yêu thương, tận tụy của 
các thầy cô giảng viên, sự thân thiện của các bạn sinh 
viên Việt Nam. Mình cảm thấy rất hạnh phúc khi là sinh 
viên ngành Tài chính – Ngân hàng, bởi trong quá trình học 
tập tại Khoa mình được trang bị kiến thức từ cơ bản đến 
chuyên sâu về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tiền tệ, quản 
trị tín dụng, quản trị vốn và tài sản,… Đây là ngành học vô 
cùng thú vị đối với mình và mình luôn cố gắng mỗi ngày 
để có thể học tập tốt nhất.”

Chia sẻ về kế hoạch tương lai, Xaynalor Latdavanh 
dự định sẽ quay lại Việt Nam để tiếp tục học Thạc sĩ tại 
UEL vì đây là ngôi trường thân quen với cô bạn, nơi luôn 
có thầy cô yêu thương, giúp đỡ và là môi trường tốt để 
phát triển những dự định trong tương lai.

“Nhân dịp năm mới, mình kính chúc quý thầy cô 
Trường Đại học Kinh tế - Luật có nhiều sức khỏe và công 
tác thật tốt.” - Cô bạn gửi lời chúc đến độc giả.
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HÀNH TRÌNH TRỞ THÀNH

QUÁN QUÂN HỘI THI
“ÁNH SÁNG THỜI ĐẠI”

Phạm Thanh Hùng - Phòng Công tác sinh viên

Tối ngày 13/9/2020, có lẽ là một ngày tuyệt vời và vô cùng đặc biệt. Khoảnh khắc đăng quang với 
bao cảm xúc: vui mừng, phấn khích, sung sướng và hạnh phúc khi sau 16 năm với 9 lần tổ chức, lần đầu tiên 
Đội tuyển Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) đã xuất sắc trở thành Quán quân Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa 
Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần thứ 9 năm 2020.

Đội thi có điểm số cao nhất 
vòng loại

Hội thi “Ánh sáng thời đại” với mục đích góp phần 
tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng 
Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý 
tưởng cách mạng cho đội ngũ cán bộ giảng viên trẻ khu 
vực trường học. Đồng thời, tạo sân chơi để các thí sinh 
nghiên cứu, vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng 
Hồ Chí Minh vào công việc, tham gia đóng góp, hiến kế 
cho ngành giáo dục. 

Hội thi năm 2020 được triển khai từ tháng 7, đã 
thu hút 55 đội tuyển với hơn 300 thí sinh là cán bộ giảng 
viên trẻ đến từ 24 quận, huyện và các trường đại học, cao 
đẳng, trung cấp trên địa bàn TP.HCM tham gia.

Năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 
nên Hội thi diễn ra trễ hơn so với các năm trước, vì vậy 
việc thành lập Đội tuyển và ôn thi của Trường cũng gặp 
nhiều khó khăn. Đội thi chỉ có 05 ngày đề thành lập đội 
và ôn thi trước khi bước vào vòng loại (Vòng loại mỗi cá 
nhân của từng Đội sẽ thi trắc nghiệm trên máy tính với 50 
câu hỏi chính thức và 05 câu hỏi phụ, tổng điểm của Đội 
sẽ là tổng điểm của 5 thành viên).

Với sự nỗ lực, cố gắng và trách nhiệm của từng cá 
nhân, Đội thi UEL đã xuất sắc giành được điểm số cao 
nhất tại vòng loại (180 điểm) để tiếp tục bước vào vòng 
thi Bán kết 1.

Kịch tính, hấp dẫn từ vòng thi Bán 
kết và Chung kết

Trải qua vòng loại đầy căng thẳng, 18 đội thi xuất 
sắc nhất sẽ tiếp tục bước vào vòng Bán kết 1 để chọn 06 
đội thi xuất sắc vào vòng Bán kết 2. Vòng Bán kết 1 và Bán 
kết 2 gồm có 3 phần thi: Điểm son lịch sử, Mùa thu độc 
lập và Ánh sáng thời đại. 

Để xuất sắc vượt qua vòng Bán kết 1 và Bán kết 2, 
ngoài sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm thì Đội thi UEL đã 
có sự phân công ôn tập các mảng kiến thức rất bài bản và 
khoa học: ThS Trần Thị Lộc - Giảng viên Khoa Kinh tế phụ 
trách phần kinh tế chính trị và kiến thức về kinh tế xã hội; 

anh Phạm Thanh Hùng – Chuyên viên Phòng Công tác 
Sinh viên, có nhiều năm làm công tác Đoàn đảm nhiệm 
các Nghị quyết về Đoàn và tư tưởng Hồ Chí Minh; ThS 
Nguyễn Ngọc Phương Thảo – Chuyên viên Phòng Công 
tác Sinh viên tìm hiểu về lịch sử Đảng và nghị quyết Đảng; 
anh Nguyễn Đức Bình – Chuyên viên Trung tâm Quan hệ 
doanh nghiệp tập trung vào các di sản văn hóa, lịch sử 
TP.HCM, các công trình và di tích; còn ThS Lê Nguyễn Gia 
Thiện - Giảng viên Khoa Luật nắm về luật, chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa Mác - Lênin.

Không chỉ tự tìm hiểu và ôn tập tại nhà, các thành 
viên trong đội còn thường xuyên gặp nhau vào buổi chiều 
để trao đổi và thảo luận với các thầy cô khác, tạo nên 
không khí tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ 
Chí Minh sôi nổi trong Trường. Không ai bảo ai, mọi người 
đều ý thức tự nghiên cứu, học tập với trách nhiệm cao. Và 
càng đọc, càng tìm thì đội thi càng thấy những bài học sâu 
sắc để áp dụng vào thực tế cuộc sống.

Sau 2 phần thi Bán kết 1 và Bán kết 2, Đội tuyển 
Trường Đại học Kinh tế - Luật đã xuất sắc bước vào vòng 
Chung kết. Tại đây, các phần thi diễn ra rất gay cấn, các vị 
trí dẫn đầu liên tục thay đổi qua từng câu hỏi.

Điểm nổi bật của vòng Chung kết là phần thi “Bản 
lĩnh nhà giáo trẻ” vì đòi hỏi các đội thi đưa ra những 
phương pháp hay để giải quyết các tình huống, cũng như 
trình bày những lập luận phản biện, thẳng thắn chỉ ra 
những điểm yếu trong câu trả lời của đội bạn. Ở phần thi 
Chung kết, Đội thi UEL đã được Ban tổ chức đưa ra tình 
huống khi sinh viên chia sẻ trên mạng xã hội những thông 
tin, bài báo không chính xác thì các bạn phải làm gì? Đội 
thi đã đề ra giải pháp: trước tiên phải tìm hiểu lý do sinh 
viên chia sẻ bài báo đó, sau đó cung cấp những thông tin 
chính xác cho sinh viên, đồng thời các trang Fanpage của 
Trường, Khoa chủ động chia sẻ những thông tin chính xác 
để định hướng sinh viên,…Cách trả lời này đã được Ban 
Giám khảo đánh giá rất cao và đội đã “ghi điểm”, thuyết 
phục Ban Giám khảo ở khả năng tranh luận và phản biện 
của mình.

Và trong đêm Chung kết Hội thi, với việc xuất sắc 
đoán được từ khóa chủ đề ở vòng thi Ánh sáng thời đại 
là “Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần XI” qua 03 dữ kiện, Đội 
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tuyển UEL đã sớm ghi tên mình vào 
ngôi vị cao nhất hội thi khi các câu 
hỏi vẫn còn tiếp tục. Chính việc mọi 
người chủ động tìm hiểu tài liệu, 
đoàn kết, bản lĩnh trên sân khấu đã 
mang về chiến thắng đầu tiên của 
UEL tại sân chơi này.

Món quà ý nghĩa và 
thiết thực chào mừng 20 
năm Ngày truyền thống 

Ai đó đã từng nói “Muốn đi 
nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa 
hãy đi cùng nhau”. Và chiến thắng có 
được nhờ vào nỗ lực và cố gắng của 
cả tập thể UEL. Đó là sự tạo điều kiện, 
hỗ trợ, luôn động viên và quan tâm 
đến Đội tuyển của nhà trường, đó là 
đã sự đoàn kết, trách nhiệm và hết 
mình tham gia của các thành viên của 
Đội tuyển (Đội UEL 1 và 2)  và một 
phần không thể thiếu đó là cổ động 
viên. Thầy cô và các em sinh viên đã 
luôn đồng hành, hỗ trợ, đã “cháy” hết 
mình cho những đêm thi, để sắc xanh 
UEL luôn rực rỡ tại Hội thi. Với danh 
hiệu Quán quân Hội thi Ánh sáng 
thời đại năm 2020, đây có lẽ là món 
quà tri ân ý nghĩa của cán bộ, giảng 
viên trẻ gửi đến Trường nhân kỷ niệm 
20 năm Ngày truyền thống.

20 năm xây dựng và phát triển 
với nhiều thành tựu đạt được, Đội 
tuyển cán bộ giảng viên trẻ tự hào 
và vinh dự vì đã góp thêm một mảng 
màu tươi sáng, góp phần tô vẽ thêm 
bức tranh UEL 20 năm đầy màu sắc 
và rực rỡ.
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Hãy cứ đam mê, sống và cống hiến hết mình, sống trọn vẹn để thời 
thanh xuân tuyệt vời nhất.

Trong tương lai dự định của Trọng Nguyễn là gì?
Trong thời gian sắp tới, mình sẽ đảm bảo công tác và học tập, chuẩn 

bị cho việc tốt nghiệp. Sau đó ổn định việc làm cho ngành học của mình, 
chuẩn bị thật tốt cho những dự định trong tương lai. Và có thể sẽ lên một 
kế hoạch du lịch dài ngày khắp mọi miền Việt Nam (cười).

Nếu có cơ hội, mình sẽ quay lại hỗ trợ và giúp đỡ những bạn sinh viên 
trưởng thành trong môi trường Đoàn – Hội giống như mình.

Được biết anh vừa nhận được giải thưởng “Sao Tháng Giêng”, bạn có 
cảm xúc khi nhận được giải thưởng cao quý này?

Thật sự rất vinh dự và tự hào kể từ khi nhận quyết định trao giải 
thưởng “Sao Tháng Giêng” của Trung ương Hội Sinh viên. Bởi vì phải phấn 
đấu rất nhiều về mặt học tập, nghiên cứu, rèn luyện, và có thâm niên trong 
công tác mới đủ tiêu chuẩn xét giải, mà cả thời làm công tác chỉ được nhận 
một lần duy nhất. Và không thể không kể đến sự quan tâm, hỗ trợ và động 
viên rất nhiều từ các anh, chị và cả những người em, người đồng đội của 
mình luôn là động lực để mình phấn đấu nhiều hơn nữa  để có được giải 
thưởng này.

Nhắc đến Ngô Trọng Nguyễn, chúng ta không thể không nhớ đến hình ảnh của 
một Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG – HCM luôn đi đầu 
trong các hoạt động Đoàn - Hội cũng như đã gặt hái được những thành tích xuất sắc 
trong học tập. Không những thế, vừa qua Trọng Nguyễn được hiệp thương giữ chức vụ 
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2023.

Chủ tịch Hội sinh viên Trường:

“Không muốn
tuổi trẻ trôi qua
một cách bình thản”

Từ khi nào Trọng Nguyễn biết và 
quyết định gắn bó với công tác của Hội 
Sinh viên?

Mình biết đến Hội Sinh viên từ 
khi năm nhất. Thoạt đầu, cả Đoàn – Hội 
đều khá xa lạ với mình, vì thời THPT rất 
ít những phong trào nên hầu như mình 
chỉ tham gia với vai trò là Đoàn viên bình 
thường và chủ yếu tập trung váo việc 
học. Đến khi vào đại học, mình được 
tiếp xúc nhiều hơn với các chương trình 
của Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên 
tổ chức, từ đó mình quyết định tham 
gia vào Liên Chi hội Khoa. Được sự tín 
nhiệm từ các anh, chị mình bắt đầu làm 
việc ở Hội Sinh viên Trường và cơ hội 
học tập và phát huy nhiều hơn. Ban đầu, 
đúng là có nhiều áp lực vì mọi thứ đều 
mới mẻ với mình nhưng cứ cố gắng trau 
dồi, học hỏi qua từng hoạt động, từng 
mảng công tác mình cảm thấy tin tưởng 
vào sự lựa chọn của mình hơn.

Bạn có thể chia sẻ về cách để duy trì nhiệt huyết của bản thân, cân bằng giữa 
học tập và tham gia trong các phong trào không?

Theo suy nghĩ riêng của mình, để có thể giữ được nhiệt huyết của bản 
thân thì chúng ta phải yêu thích công việc mình đang làm trước. Bởi vì khi có yêu 
thích, có đam mê mình mới có thể tận tâm và cố gắng hoàn thành nó. Đồng thời 
phải luôn có cho mình một mục tiêu để phấn đấu. Mình không muốn tuổi trẻ trôi 
qua một cách bình thản, không có lý tưởng rồi tự biện hộ cho mình là sống an 
nhàn, trầm tĩnh. Dù có nhiều khó khăn, áp lực thì phải luôn nghĩ về lý do tại sao 
mình bắt đầu, mình cố gắng vì điều gì để làm động lực phấn đấu.

Và để cân bằng giữa việc học tập và tham gia hoạt động phong trào thì 
theo mình cũng giống như việc giữa bạn học tập và bạn đi chơi. Thay vì sau giờ 
học, chọn đi dạo phố, trung tâm thương mại, hay chơi game,…mình chọn tham 
gia phong trào. Ở đó cũng có bạn bè, cũng có niềm vui mà còn nhiều cái học hỏi 
nữa. Quan trọng hơn hết là do mình lựa chọn môi trường mình đến thôi.

Là Phó Chủ tịch Hội sinh viên 
TP.HCM nhưng cũng là một chàng sinh 
viên, sở thích thường ngày của bạn là gì?

Sở thích của mình là trau dồi kiến 
thức, kỹ năng qua từng ngày để luôn là 
phiên bản tốt nhất của bản thân mình. 
Trong mọi việc, dù ở vị trí nào đi nữa, 
mình luôn cố gắng từ những điều nhỏ 
nhất. Khi mình ở giai đoạn nào thì nó 
luôn có ý nghĩa của giai đoạn đó, dù là 
một sinh viên bình thường, một cán bộ 
Hội, hay cả là Thủ lĩnh sinh viên chỉ cần 
cố gắng từ những điều nhỏ nhất thì chắc 
chắn sẽ thành công.

Huệ Mẩn - Lớp Marketting K20
Quỳnh Như - Lớp Luật Tài chính - Ngân hàng K19
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“Du xuân”

Tượng Karl Marx với hình ảnh của tòa nhà A

Vườn tượng 20 Danh nhân vào một buổi 
sáng tại UEL

Tượng vua Lê Thánh Tông - người đề xuất tư 
tưởng pháp lý trong xây dựng Bộ Luật Hồng Đức

Tượng danh nhân Jean-Jacques 
Rousseau

Tượng Paul Samuelson - 
nhà kinh tế học người Mỹ 
với trường phái kinh tế 
tổng hợp

Tượng John Maynard Keynes với một góc tòa 
nhà KTLB2 vừa hoàn thành và đưa vào hoạt 

động năm trong năm 2020

DANH SÁCH
20 DANH NHÂN VƯỜN TƯỢNG

1.Danh nhân kinh tế - Luca Pacioli

2.Danh nhân kinh tế - Adam Smith

3.Danh nhân kinh tế - David Ricardo

4.Danh nhân kinh tế - Karl Marx

5.Danh nhân kinh tế - Vilfredo Pareto

6.Danh nhân kinh tế - Bạch Thái Bưởi

7.Danh nhân kinh tế - John Maynard Keynes

8.Danh nhân kinh tế - John von Neumann

9.Danh nhân kinh tế - Milton Friedman

10.Danh nhân kinh tế - Paul Samuelson

11. Danh nhân Luật -  Socrate

12. Danh nhân Luật - Aristoteles Stagiritis

13. Danh nhân Luật -  Socrate -Justinianus

14. Danh nhân Luật -  Lê Thánh Tông

15. Danh nhân Luật - Charles-Louis de Secondat

16. Danh nhân Luật -  Rousseau

17. Danh nhân Luật -  Napoleon

18. Danh nhân Luật -  Phan Văn Trường

19. Danh nhân Luật -  Nguyễn Hữu Thọ

20. Danh nhân Luật -Martin Luther King
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Đây là không gian để sinh viên UEL tham quan và 
có thêm kiến thức về các danh nhân thuộc các 
lĩnh vực đào tạo của Trường. Bên cạnh đó, đây 
cũng là một “góc sống ảo” yêu thích của sinh viên 
với không gian xanh, thoáng mát.

Tượng danh nhân Bạch Thái Bưởi (một doanh 
nhân người Việt đầu thế kỷ XX)

Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống, Trường Đại học Kinh tế - Luật  đã tổ chức Lễ 
khánh thành công trình Vườn tượng 20 danh nhân tiêu biểu trên thế giới và Việt Nam trong lĩnh 
vực Kinh tế và Luật - với sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài UEL. Nhà trường 
thực hiện công trình này với mong muốn tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các vị danh nhân vĩ đại - 
những người đã có nhiều đóng góp to lớn cho thế giới; đồng thời, khơi dậy tinh thần hiếu học, 
xem trọng nhân tài và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của sinh viên. Vậy là Tết này không 
cần không cần đi xa, hãy cùng “du xuân’ tại Vườn tượng 20 danh nhân của UEL nhé.

VƯỜN TƯỢNG 20 DANH NHÂN
Hưng Nguyên - Lớp Kinh tế quốc tế K20

Hoài Vi - Lớp Thương mại điện tử K19

Tượng danh nhân người Pháp Charles-Louis 
de Secondat - hay được biết đến dưới tên 

Montesquieu

Tượng Luca 
Pacioli  - danh 
nhân người 
Ý phát minh 
ra chế độ kế 
toán kép

Tượng Socrate  - nhà triết học Hy Lạp cổ đại, 
xây dựng nền tảng về phương pháp luận

11. Danh nhân Luật -  Socrate

12. Danh nhân Luật - Aristoteles Stagiritis

13. Danh nhân Luật -  Socrate -Justinianus

14. Danh nhân Luật -  Lê Thánh Tông

15. Danh nhân Luật - Charles-Louis de Secondat

16. Danh nhân Luật -  Rousseau

17. Danh nhân Luật -  Napoleon

18. Danh nhân Luật -  Phan Văn Trường

19. Danh nhân Luật -  Nguyễn Hữu Thọ

20. Danh nhân Luật -Martin Luther King
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TẾT NÀO

TẾT NHÀ Mai Lê Ngọc Trâm - Lớp Thương mại điện tử K20

Tết đến rồi, mời bạn nghe tôi kể về chuyện ngày 
Tết của tôi - Tết Miền Trung, Tết Bình Định, Tết 
Quy Nhơn và Tết nhà tôi - nơi tôi đã trải qua gần 18 
năm với 18 lần cái Tết ở đây — nơi có cả niềm vui lẫn nỗi 
buồn, những ký ức kỷ niệm từ thời còn thơ ngây đến cái 
thời đủ trưởng thành để xách vali đến mảnh đất khác 
để học hành và làm việc. Tết Bình Định - Tết tôi có 
gia đình, có họ hàng, có bạn bè chơi với nhau từ bé, có 
ngôi nhà đã gắn bó với gia đình tôi cả chục năm. Dù 
tôi có ở đâu, gặp những chuyện gì thì khi nghĩ đến tôi 
có một gia đình, một ngôi nhà để trở về không phải bơ 
vơ, đó đã là may mắn và hạnh phúc.

Dọn nhà là câu chuyện đau đầu muôn thuở mỗi 
dịp Tết đến Xuân về, nó không lạ với bạn mà cũng 
không lạ với tôi. Được nghỉ Tết là được về nhà nhưng 
không được ăn dầm nằm dề ra đó chờ Tết đến mà phải 
dựng đầu dậy lúc 6 giờ để bắt tay vào cuộc chiến dọn 
dẹp, vệ sinh nhà cửa, đồ đạc sạch sẽ trong những ngày 
cuối năm với ý nghĩa sắp xếp lại những điều chưa ổn 
thoải, xóa bỏ những điều không tốt của năm cũ, chuẩn 
bị đón chào năm mới với nhiều tài lộc và may mắn. Biết 
là thế, nhưng nghĩ đến là nản, mệt lắm, mọi người ạ... 
chỉ mong bản thân có phép thuật hoặc bảo bối của do-
raemon để mọi công việc đều xong chỉ trong 1 giây để 
còn ăn Tết nữa.

Tết mỗi năm mỗi khác nhưng năm nào giáp Tết, 
tôi cũng không thấy mẹ ngủ. Có khi chợt tỉnh giấc lúc 
hai, ba giờ sáng vì tiếng pháo vọng lại đâu đó trong 
xóm, vẫn thấy nhà dưới sáng đèn, mẹ tôi đang chuẩn 
bị đồ đạc cho gia đình đi tảo mộ và nấu một nồi thịt kho 
tàu thật lớn để ăn trong những ngày Tết. Những việc 
giao tế, sắm sửa, tiếp khách, mẹ và ba tôi sẽ đảm trách. 
Tôi của ngày hôm qua thì chỉ cần đi ra đi vào bốc kẹo 
mứt ăn và chúc tuổi khách khứa, nhận tiền lì xì. Rồi lại 
loanh quanh trong xóm chơi đùa, ngắm nghía không 
khí mùa xuân. Nhà nào cũng đầy vỏ hạt dưa,thơm 

phức hương trầm, tiếng cười và xe xếp hàng.
Ngày tôi còn bé, Tết vui cực kỳ, Tết ấm cúng và 

đầy tiếng cười mọi người ạ. Thế nhưng, tôi của ngày 
hôm nay đã 18 tuổi rồi, đã là sinh viên năm nhất của 
Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM, 
tôi không còn được lì xì nữa cũng bắt đầu phải tập chào 
hỏi, tiếp đãi họ hàng giúp bố mẹ mình, ngày Tết cũng 
không còn như xưa nữa.

Ngày Tết thì làm sao thiếu được bánh chưng, 
năm nay vẫn như năm ngoái, gia đình tôi năm người 
quây quần bên nhau cùng gói những cây bánh chưng, 
bánh tét chất lượng. Mẹ, chị và tôi sẽ chuẩn bị nguyên 
liệu nấu bánh gồm đậu xanh, thịt lợn cắt lát, gạo nếp, 
lá dong, hạt tiêu, muối và hạt nêm, trong khi ba và anh 
tôi dựng bếp lửa nấu bánh. Vẫn như mọi năm, mẹ tôi 
là người gói chính, chị tôi phụ gói, còn tôi đứng nhìn vì 
gói không đẹp, không chặt nên mẹ tôi bảo tôi phụ chuẩn 
bị đồ nấu bánh. 

Sau hơn nửa ngày gói bánh là giai đoạn nấu 
bánh tét, cả nhà tôi đặt các cây bánh vào trong cái nồi  
hấp 5 tầng siêu to, cả đêm gia đình thức nằm trước 
sân canh nồi bánh tét đang sôi hừng hực trên bếp lửa 
than hồng. Cả đêm đó, gia đình tôi không ngủ mà nằm 
cạnh nhau tâm sự những chuyện thường ngày, những 
chuyện không kể, mọi người cười nói hạnh phúc vui vẻ 
và tôi ngủ quên hồi nào không biết.

 Sáng dậy, tôi đã thấy những cây bánh tét được 
nấu chín, nói không khoe chứ bánh tét nhà tôi không 
chỉ vừa gói đẹp mà còn rất ngon, rất mềm nữa. Tết dù 
có thay đổi màu sắc hình thức nhưng đó mùa của đoàn 
viên, mùa của tưởng nhớ, của hy vọng. Ngày Tết mà 
được ở bên gia đình thì sẽ càng ấm áp và hạnh phúc. 
Đó là câu chuyện ngày Tết của tôi, còn ngày Tết trong 
bạn thì sao?

bằng
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Cỗ máy thời gian hoạt động không ngừng nghỉ 
cứ cuốn ta theo vòng xoáy bộn bề, lo toan trong cuộc 
sống. Tuy nhiên, sự tuần hoàn của thời gian cũng đem 
đến những thời khắc tuyệt vời. Cứ đến khoảng đầu 
tháng Chạp, là đã thấy mọi người ai cũng đều bận 
rộn, cuống quýt hơn trong cái cảm giác vừa mệt vừa lo 
nhưng đầy hồi hộp, hào hứng. Ngày Tết, kết thúc của 
một năm cũ và chào đón một năm mới.

Người lớn có nỗi lo của người lớn, rằng năm nay 
Tết sẽ có cái này cái kia, sắm thêm được cái kia cái nọ, 
lo cho gia đình nhà cửa, nợ nần sẽ trả được những ai 
vào tháng cuối năm, … rất nhiều việc tất bật. Trẻ con 
chúng tôi ngày ấy cũng có những nỗi lo của mình, rằng 
liệu mình có quần áo mới để mặc không, mình sẽ được 
lì xì nhiều hay ít, nhà mình sẽ trang hoàng cái gì mới 
để đón Tết? Đấy, toàn những lo lắng rất thật, rất gần 
và sống động với mỗi người. 

Nhưng bên cạnh những suy tính ấy còn là niềm 
thích thú của lũ trẻ con khi được đi chợ Tết cùng mẹ, 
cùng bà. Cái chợ ngày thường đã là một thế giới vô 
cùng hấp dẫn với bọn trẻ con, ngày Tết thì càng đặc 
sắc, lý thú. 

Trong phiên chợ Tết, tiếng cười nói khi gặp 
nhau, tiếng trả giá của người mua, tiếng đòi mẹ mua 
quà của trẻ con, tiếng nhạc Xuân vang cả một góc,…
chỗ nào cũng chật kín, chen chúc. Lá dong, lá chuối, củ 
kiệu, dây lạt gói bánh là một trong những món hàng 
đặc biệt mà chỉ chợ ngày giáp Tết mới có và bao giờ 
cũng rất đông người mua. Người bán thì mong bán 
được thật nhiều hàng để có tiền sắm Tết, người mua 
thì đợi cả năm đến lúc này mới dám mạnh tay chi cho 
những thứ bấy lâu ấp ủ. Tất cả tạo nên một bầu không 
khí thật sôi động, đúng nghĩa vất vả quanh năm để có 
một cái Tết đàng hoàng. 

Rất nhiều kỷ niệm về những cái Tết ấu thơ mà 
tôi không thể kể ra hết được. Giờ đây, khi đã là chàng 
sinh viên sắp bước ra ngưỡng cửa của cuộc đời tôi càng 
quý trọng những điều thiêng liêng như thế. Ngày Tết 
ít ỏi và là cơ hội được thật sự nghỉ ngơi mà không phải 
lo đến công việc, đến làm thêm, đến những đêm ngủ 
muộn làm cho kịp tiến độ deadline. Bạn đã thử bao 
giờ ăn Tết ở Sài Gòn chưa? Khi thích một nơi chốn 
nào đó, người ta đi du lịch. Khi đem lòng yêu nó, người 
ta chuyển đến sống. Nhưng thứ níu chân người ta ở 
lại, không đơn giản chỉ là thích hay yêu đâu. Phải là 
sự gắn kết. Và Sài Gòn là nơi giao cảm của những con 
người với bao ước mơ gắn kết ấy. 

Nhà báo Mi Ly đã từng tâm sự rằng: —Những 
người sống ở Sài Gòn sẽ đi từ trạng thái —Tết nhất quyết 
phải về quê—, cho đến —Tết không về quê cũng được—, cuối 
cùng là —Tết không về quê là bình thường— hoặc —Tết 
chắc chắn ở lại Sài Gòn— vì đó là khi họ coi Sài Gòn là 
nhà—. Với tôi, Tết sẽ không phải là tệ khi bạn biết suy 
nghĩ tích cực, sống lạc quan và biết yêu bản thân mình, 
biết trân trọng mỗi khoảnh khắc của cuộc sống. Nó 
có thể là những ngày nghỉ lười biếng, có thêm nhiều 
đồ ăn, tăng thêm vài ký, hoặc là tham gia những hoạt 
động cùng gia đình để tự mình hưởng không khí Tết. 

Nghĩ như thế, Tết với mỗi người sẽ không còn 
phải tất bật mà thật thảnh thơi và dễ chịu. Bởi Tết là 
dịp để khơi gợi sự yêu thương và đoàn tụ của tất cả mọi 
người.

TẾT

CỦA MÌNH…
Nguyễn Quốc Đại Trường An
Lớp Quản trị kinh doanh K17

theo cách riêng
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“Covy” mang cả một thời để nhớ
Cái Tết dài, dài muôn thuở năm xưa
Ăn rồi nằm, dù trời nắng hay mưa
Ngẫm sự đời bên hàng dừa là đủ

Tết năm nay mong không như Tết cũ
Không phải xa những bằng hữu, người thân
Không còn cách trở, lưu luyến, bâng khuâng

Không còn cảnh đôi lần màn ảnh nhỏ

Bánh chưng xanh xếp kề dưa hấu đỏ
Cành mai vàng rộ trước ngõ mừng xuân

Ba mẹ già vẫn ở đó ân cần
Chờ con cháu về quây quần đón Tết

Chào Tân Sửu gạt nỗi buồn qua hết
Hơi ấm nồng nồi bánh tét bánh chưng
Tết sum vầy, hai khóe mắt rưng rưng

Long lanh trên nụ cười mừng khôn xiết

2 0 2 1 này em có biết
Em phải gieo khắp nước Việt nụ cười
Cùng tinh thần sức sống trẻ đôi mươi

Nào! Thân gửi mọi người ngàn lời chúc

Chúc ông bà được vui cười mọi lúc
Bên con cháu, sống hạnh phúc bách niên
Chúc ba mẹ kiếm được thật nhiều tiền

Nhà sung túc, không phải phiền lòng nữa

Chúc anh chị chuyện tình duyên bén lửa
Đầu sự nghiệp ngày ba bữa no nê

Chúc các em đạt điểm số ô kê
Chăm lo học không mải mê sao nhãng

Chúc thầy cô mỉm cười trên bục giảng
Được tăng lương, trò ngoan ngoãn vâng lời

Chúc sinh viên chữa tận gốc bệnh lười
Yêu đương, học tập, đường đời đều ổn

Dù công việc rảnh rang hay bề bộn
Dù giàu nghèo, xấu tốt hay gần xa
Dù trẻ già, cùng chúc Việt Nam ta

Tết đoàn viên, mọi nhà đều hạnh phúc!

TẾT ĐOÀN VIÊN 
Vũ Thuấn Dân

Lớp Kinh doanh quốc tế K20

52

U
E
L

Bản tin Kinh tế - Luật    Số 26

TẾT NHƯ Ý

52

U
E
L

Bản tin Kinh tế - Luật    Số 2652

U
E
L

Bản tin Kinh tế - Luật    Số 27



Đông qua, Tết đến, xuân về
Sinh viên Nam Bắc cận kề hồi hương.

Tạm xa ngôi trường mến thương
Ta về quê cũ đảm đương việc nhà.

Ngày tết bên cạnh ông bà
Làm việc chứ chớ la cà khắp nơi.

Mùa xuân là để đi chơi
Cây hoa đua sắc, nơi nơi đón chào.

Hoa mai cùng với hoa đào
Bánh chưng, bánh tét cồn cào ngày xuân

Cứ tết là có Táo quân
Năm nay trở lại, hân hoan đón chờ.

Khắp phố nơi nơi treo cờ
Bàn thờ tươm tất chỉ chờ xuân sang .

Năm mới kính chúc an khang
Làm bao điều tốt, vẻ vang cuộc đời .

Năm mới bao điều tuyệt vời
Dân ta sẽ được đời đời ấm no.

Dưa hành, bánh chưng xanh
Mứt sen, xôi gấc đỏ

Thịt đông, thịt gà luộc
Giò, nem rán, chè kho...

Bánh thuẩn, ít lá gai
Thịt heo ngâm nước mắm

Giò bò, xôi đỗ xanh
Tôm chua, tré, măng hầm...

Củ cải ngâm chua ngọt
Mứt dừa, canh khổ qua
Thịt kho tàu, bánh tét

Dưa kiệu muối, gỏi gà...

Làm sao kể được hết
Ẩm thực cái Tết ta

Việt Nam chỉ đơn giản
Vị Tết là vị nhà.

TẾT ĐẾN , XUÂN VỀVỊ TẾT
Phạm Đức Anh Tài

 Lớp Kinh tế quốc tế K20
Vũ Thuấn Dân

 Lớp Kinh doanh quốc tế K20
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Năm 2020 đại dịch Covid-19 đã tạo ra những khó 
khăn chưa từng có cho Việt Nam và toàn thế giới khiến 
khoảng cách giữa người với người, giữa quốc gia này với 
quốc gia khác trở nên xa cách hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, 
bằng sự đoàn kết và nhạy bén, với quyết tâm dẫn đầu và 
vượt trội, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã nỗ lực duy trì 
và đẩy mạnh giao lưu quốc tế thông qua nhiều hoạt động 
học thuật như Lớp học xuyên biên giới, Trao đổi tín chỉ trực 
tuyến, Dịch chuyển ảo,… và gần nhất là Chương trình “Cộng 
đồng Anh ngữ cho sinh viên các Trường Đại học Đông Nam 
Á”, phối hợp đồng tổ chức cùng một số trường đại học trong 
khu vực. Đây có thể được xem là một điểm sáng trong bức 
tranh giáo dục đầu năm 2021 với nhiều thử thách nhưng 
cũng đầy khát vọng.

Chương trình có mục tiêu cung cấp không gian cho 
sinh viên các nước Đông Nam Á kết bạn, lập nhóm, trao đổi, 
giao lưu và luyện tập nâng cao trình độ tiếng Anh thông qua 
mạng xã hội thuận lợi nhất cho từng cá nhân người học mà 
không cần tốn bất kỳ khoản chi phí nào. Đồng thời, chương 
trình trao cơ hội cho sinh viên các trường thành viên tham 
gia thực hiện các dự án nhỏ trong thời gian từ một đến hai 
tháng với những nội dung, yêu cầu đa dạng. Để hoàn thành 
dự án, các bạn cần kết nối với các sinh viên của các quốc gia 
khác nhau trong cộng đồng, chủ động lập nhóm, ứng dụng 
công nghệ thông tin để trao đổi, thảo luận, hoàn thiện sản 
phẩm và đăng tải công khai theo mô tả chi tiết từ yêu cầu 
của dự án. 

Sau đó, dựa trên chất lượng của sản phẩm đầu ra, các 
nhóm có kết quả vượt trội sẽ nhận các giải thương do các 
trường thành viên trao tặng, đồng thời, mỗi người học tham 
gia dự án được nhận giấy chứng nhận tham gia chương 
trình. Từ sự tham gia tự nguyện của sinh viên, những hỗ trợ 
chuyên môn chất lượng, nhiệt tình, phi thương mại từ các 
trường thành viên, chương trình hy vọng sẽ phát triển bền 
vững, đóng góp hiệu quả vào mục tiêu nâng cao trình độ 
tiếng Anh của cộng đồng Đông Nam Á. 

Trong giai đoạn thử nghiệm của chương trình (tháng 
11-12/2020), các trường thành viên sáng lập bao gồm 
Trường Đại học Kinh tế - Luật (Việt Nam), Trường ĐH 
Malaya (Malaysia) và Trường ĐH Rangsit (Thái Lan) vận 
hành dự án “Jingle Bell”. Theo đó, sinh viên từ các nước 
đang theo học tại các trường thành viên (nhiều quốc tịch 
như VN, Mianma,…) tham gia cộng đồng facebook, kết bạn 
và lập nhóm trên nguyên tắc : ít nhất 3 quốc tịch/ nhóm, 

trao đổi trực tuyến trong khoảng thời gian 30 ngày để cùng 
thực hiện 01 đoạn clip giới thiệu văn hoá của từng nước 
trong Dịp lễ Giáng sinh và Chào mừng Năm mới.

Trải qua 01 tháng diễn ra Chương trình, vào ngày 
15/01/2021, bằng những nỗ lực để trở thành các “sứ giả 
văn hoá trực tuyến xuyên biên giới”, các bạn sinh viên 
Trường Đại học Kinh tế - Luật cùng với sinh viên từ các 
trường trong khu vực đã hoàn thành một các xuất sắc các 
bài dự thi của mình. Mỗi bài thi là sự kết tinh của sự sáng 
tạo, nhiệt huyết cũng như nguồn năng lực tích cực mà chính 
các bạn sinh viên đã cùng nhau thực hiện. 

“Hello everyone, my name is…, I am from…. Today 
we will be sharing with you our experiences on Christmas 
and New Year Eve” những câu chào hỏi vang lên một cách 
tự hào và vô cùng gần gũi. Tuyệt vời hơn chính là để thực 
hiện được những đoạn clip đầy cảm hứng, các bạn sinh 
viên phải giao tiếp với nhau thông qua các cuộc họp online, 
cùng nhau chia sẻ các ý tưởng, cùng nhau triển khai bằng 
sự nỗ lực không ngừng và những kỹ năng cần thiết của một 
sinh viên toàn cầu. Đó là năng lực tiếng Anh vượt trội, tư 
duy đột phá, tự tin hội nhập, chuyên môn dẫn đầu và trách 
nhiệm cộng đồng.

Một “Cộng đồng Anh ngữ trực tuyến” bổ ích và thân 
thiện đã phá bỏ rào cản biên giới, những bất đồng trong 
ngôn ngữ để cùng nhau mang lại những trải nghiệm giao 
lưu, học hỏi thú vị, gắn kết sinh viên với sinh viên cũng như 
tiến tới hội nhập quốc tế. Tháng 02/2021, chương trình 
sẽ tiếp tục giai đoạn hai với sự tham gia của sinh viên 05 
trường ĐH từ 05 quốc gia trong một dự án khác mang 
nhiều thử thách hơn để giúp sinh viên có nhiều không gian 
thực hành tiếng Anh hơn nữa. Đồng thời, khi sinh viên hiểu 
rõ về văn hóa, đất nước con người sẽ là người mang niềm 
tự hào của quốc gia giới thiệu với thế giới. Đó cũng chính là 
sứ mệnh mà Ban tổ chức chương trình “Cộng đồng Anh ngữ 
cho sinh viên các trường đại học Đông Nam Á” hướng đến.

Sứ giả văn hóa trực tuyến 
xuyên biên giới
năm Tân Sửu

Phòng Quan hệ Đối ngoại
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Tết
khắp
muôn
nơi

TẾT KHẮP MUÔN NƠI
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Độc đáo
Tết nơi xứ người

Mỹ Thuận - Lớp Marketing K20
Hưng Nguyên - Lớp Kinh tế quốc tế K20

Đốt bù nhìn “ano viejo” - Ecuador 

“Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực Tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua.”

                   (Ông Đồ
Vũ Đình Liên)

Ecuador là quốc gia Nam Mỹ - đất nước có vị trí địa lý độc đáo chạy dọc theo đường xích đạo. 
Nét độc đáo trong năm mới ở đây là vào những ngày cuối năm người dân Ecuador làm một con bù nhìn 
từ quần áo cũ, giấy bỏ đi, gọi là “ano viejo”. Nó được coi là thứ lưu giữ những điều không may mắn của 
năm cũ. Khi những khoảnh khắc cuối cùng năm cũ trôi đi mọi người cùng nhau đếm ngược đến 10 và 
cuối cùng họ cùng ném tất cả bù nhìn thành một đống rồi châm lửa đốt rụi. 

Việc này nghe có kỳ lạ đối với chúng ta nhưng với người dân Ecuador hành động đốt bù nhìn là 
cách nói lời tạm biệt với điều không may của năm cũ. Và năm mới đến giống như cơ hội mới để bắt đầu 
lại.

1
Năm mới là khoảng thời gian tất cả mọi người cùng sum vầy bên nhau và chào đón 

một mùa xuân an lành, may mắn. Khắp nơi trên thế giới cùng hòa chung không khí đó và 
tạo nên sự đa dạng rất độc đáo trong phong tục Tết ở khắp năm châu. Nếu người Việt Nam 
chào đón năm mới với hoa mai, hoa đào, củ kiệu dưa hành, câu đối đỏ, bánh chưng xanh 
thì trên thế giới các đất nước phương xa lại ăn Tết theo một cách rất khác.

TẾT KHẮP MUÔN NƠI
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Mỗi nơi, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi phong tục đón năm mới của các quốc gia trên thế giới đều mang trong mình 
những nét đẹp riêng, ý nghĩa riêng. Và tất cả đều phục vụ cho một mục đích chung nhất là cầu mong năm mới đem lại may 
mắn, hạnh phúc và an lành đến với mọi người. Liệu một ngày nào đó bạn có muốn được thử trải nghiệm những phong tục 
đầy thú vị và độc đáo này?

Ngủ ở nghĩa trang trong 
đêm giao thừa - Chile

Dùng vật hình tròn mang lại may mắn - 
Philippines

Đốt nến làm tan chảy chì đoán vận may - Đức

Nụ hôn Venice trong đêm giao thừa - Ý

Hãy tưởng tượng 
bạn sẽ trải qua năm mới 
ở nghĩa trang thử xem 
nào, điều này nghe có 
vẻ đáng sợ vì từ “nghĩa 
trang” luôn cố hữu trong 
đầu chúng ta là nơi u ám, 
lạnh lẽo và chết chóc. 
Nhưng đối với người 

dân Chile, việc đón năm mới ở nghĩa trang là cơ 
hội để họ đón năm mới cùng những người thân 
quá cố của mình.

Khi cha xứ kết thúc bài kinh vào lúc 11 
giờ đêm ngày 31/12, đó cũng là lúc tất cả các 
nghĩa trang sẽ được mở, mọi người mang theo 
bên mình những bản nhạc cổ điển, nến hoặc 
đèn để thắp sáng nghĩa trang với mong muốn 
phần mộ người thân không phải lạnh lẽo trong 
đêm giao thừa.

“Vận” của bạn trong năm mới như thế nào? Hãy đến với nước Đức để chiêm ngưỡng 
cách “xem bói” có một không hai này nhé!

Tại Đức, phong tục đón năm mới là đốt nến bên dưới làm tan chảy miếng chì nhỏ được 
đặt trên thìa. Sau khi chì tan chảy hết và đổ chì lỏng vào nước lạnh. Những hình dạng mới 
của khối chì sẽ chỉ ra những điềm báo về số mệnh của bạn trong năm mới sẽ như thế nào.

Chẳng hạn, nếu khối chì này có hình dạng quả bóng, thì “vận may” của bạn sẽ “lăn” hết 
ra ngoài đường, trong khi hình dạng vương miện sẽ tượng trưng cho sự giàu có. Còn hình 
dạng ngôi sao dĩ nhiên sẽ đem lại nhiều may mắn. Và nếu như hình dạng một thập tự giá thì 
“điềm gở” không mong muốn sẽ ập đến.

Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với phong tục đón năm mới lãng mạn nhất diễn ra tại quốc 
gia cũng lãng mạn không kém - Ý.

Vào thời khắc đón chào năm mới tại quảng trường Piazza San Marco, hàng chục nghìn 
người dân địa phương và du khách tập trung xem pháo hoa và màn trình diễn ánh sáng vô cùng 
rực rỡ và hoành tráng. Khi chùm ánh sáng “hình trái tim” xuất hiện cũng là lúc “một nụ hôn 
Venice” sẽ được trao cho người mình yêu thương. Đây là thời khắc để mọi người chia sẻ tình 
yêu với nhau nhằm chào đón năm mới với niềm hạnh phúc từ con tim.

Một nụ hôn được trao vào những giờ khắc đầu tiên của năm mới không chỉ là một cách 
duy trì tình cảm mà còn được xem là một khởi đầu may mắn và tràn ngập yêu thương trong năm mới. Suy cho cùng, 
tình yêu thương luôn là điều đáng quý nhất trên thế giới này.

Tiếp theo, chúng ta cùng đến 
thăm đất nước láng giềng của Việt Nam 
nằm trong khối ASEAN - Philippines. Tại 
Philippines, có được nhiều tiền là khởi đầu 
mang lại may mắn trong năm mới. Người 
Philippines tin những vật hình tròn tượng 
trưng cho tài lộc, tiền bạc và có nhiều tài 
sản.

Trước đêm giao thừa, họ sẽ chuẩn bị 
bàn tiệc “Media Noche” để cả gia đình thưởng thức vào lúc nửa 
đêm. Bàn tiệc thường có trái cây xếp theo hình vòng tròn, biểu thị 
những đồng tiền xu, với ước vọng đem lại may mắn về tài chính 
cho gia đình. Ngoài ra, trong bữa tiệc, các bà nội trợ thường mặc 
váy có chấm tròn, hay mặc trang phục có họa tiết chấm bi để tượng 
trưng cho đồng tiền xu. 

Sau bữa ăn, mọi người cùng nhau gây ra những âm thanh 
rộn rã nhất và đốt pháo với niềm tin sẽ xua đi ma quỷ. Những đứa 
trẻ sẽ chơi trò nhảy lên nhảy xuống, vì người Philippines tin rằng 
làm như vậy sẽ giúp trẻ em cao hơn.
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“ĂN TẾT”
D Ọ C
M I Ề N
Đ Ấ T
N Ư Ớ C

Tết Nguyên Đán đang cận kề và không khí đón Tết đã ngập tràn trên khắp 
mọi miền Tổ quốc. Việt Nam có 54 dân tộc cùng chung sống. Mỗi dân tộc lại có 
một nền văn hóa với các phong tục tập quán riêng biệt. Không chỉ đặc sắc về ngôn 
ngữ, trang phục, ẩm thực, lối sống, sinh hoạt mà những phong tục độc đáo để 
chào đón Tết Nguyên Đán của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam cũng khác nhau, 
góp phần làm phong phú thêm nét đẹp văn hóa dân tộc, mang hương vị tết lan 
tỏa khắp muôn nơi.

Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về là đồng bào người Mông lại có vô số những lễ hội khác nhau được 
tổ chức. Một trong số đó nổi tiếng nhất chính là Lễ hội Gầu Tào – diễn ra từ mùng 1 Tết đến ngày rằm 
tháng Giêng. Gia chủ muốn tổ chức lễ hội thi sẽ dựng cây nêu trước nhà để báo hiệu cho mọi người. 
Cây nêu thường sẽ cao từ khoảng 10 mét đến 12 mét, thân tre nhẵn, bóng, ngọn tre để nguyên lá và 
được trang trí nhiều màu sắc.  

Sau khi cúng lễ xong thì gia chủ sẽ hát những bài ca ngợi bản làng và chúc tụng mọi người nhân 
dịp năm mới. Hòa vào cùng với tiếng khèn, tiếng sáo là những cô gái, chàng trai trong những bộ trang 
phục dân tộc múa, hát, mời rượu nhau vô cùng thú vị! Ngoài ra, đồng bào dân tộc Mông còn có rất 
nhiều những trò chơi truyền thống trong dịp Tết phải kể đến như đánh yến, leo cột lấy bầu rượu,... 
Nghe thôi đã thấy thật thú vị phải không nào!

Nếu như các dân tộc vùng núi phía Bắc có tục “bắt vợ” thì các dân tộc ở Tây 
Nguyên cũng có tục “bắt chồng”. Vui trong tiết xuân tràn trề nhựa sống, say trong ché 
rượu cần ấm nồng tình yêu lứa đôi, các chàng trai cô gái có tình ý với nhau sẽ ra dấu để 
nàng chuẩn bị “bắt chàng” về chung nhà. Vào “đêm thiêng”, cô gái sẽ cùng 10 người thân 
tộc sang nhà chàng trai để đưa sính lễ và ngỏ ý cầu thân. Nếu cha mẹ đồng ý thì cô gái 
sẽ đến đeo nhẫn vào tay người con trai coi như hai người đã trở thành vợ chồng, còn 
không thì cũng khéo léo từ chối để bên nhà gái không bị bẽ mặt. Ngày cưới chàng trai và 
cô gái rút nhẫn ra, hôn nhẫn và đeo lại cho nhau. Người thân, dân làng sẽ tổ chức màn 
đấu chiêng, cùng nhau uống rượu và múa hát với mong muốn mọi sự mâu thuẫn, bất 
đồng giữa hai họ sẽ được bỏ qua và chung vui chúc mừng cho cặp vợ chồng mới cưới. 
Sau lễ cưới 07 ngày, cô gái tháo nhẫn đưa mẹ chồng cất giữ và ngược lại nhẫn chàng 
trai do mẹ cô gái cất giữ. Tục bắt chồng vốn là một tập tục truyền thống của những tộc 
người theo dòng mẫu hệ.

Tết cổ truyền
của người Mông

Tết ở Tây Nguyên lạ lùng với tục “bắt chồng”

Chí Hào - Lớp Kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo K20
Ngọc Trâm - Lớp Thương mại điện tử K20

Có thể nói, ngày Tết là dịp để lưu giữ những giá trị truyền thống tốt 
đẹp, đậm tính nhân văn của các dân tộc và mỗi dân tộc trên đất nước ta lại 
là một mảnh ghép tạo nên sự đa dạng trong phong tục ngày Tết cổ truyền. 
Hy vọng những chia sẻ trên của sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn rõ hơn về sự 
đa dạng, phong phú của các lễ hội đón Tết, các hoạt động chuẩn bị chào 
đón năm mới của các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam.
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Tết cổ truyền Việt Nam là một nét đẹp văn hóa của người Việt bao đời nay. Đây chính là thời khắc giao mùa giữa 
năm cũ và năm mới, bắt đầu cho một sự khởi đầu mới, với hi vọng về mọi sự may mắn, tốt lành. Dịp Tết cổ truyền hằng 
năm vẫn luôn diễn ra, thể hiện phong tục tập quán tốt đẹp..

Những ngày Tết cổ truyền của người Việt thường diễn ra với rất nhiều phong tục đã được lưu truyền. Sáng 23 Tết, 
mọi người thường đi chọn mua những con cá chép to, đẹp để cúng, thả với quan niệm là tiễn Ông Táo về chầu trời. Trong 
căn bếp của mỗi gia đình cũng không thể thiếu được một mâm cỗ với đầy đủ các món để cúng tổ tiên. Còn đêm 30, người 
dân thường đi ra ngoài và hái những cành lộc non mang về nhà với mong muốn một năm mới thật nhiều may mắn, tài lộc. 
Người dân Việt còn có phong tục xông nhà vào đêm giao thừa. Người xông nhà phải là người hợp tuổi với chủ nhà thì gia 
đình mới may mắn, làm ăn phát đạt. Do đó, chủ nhà sẽ phải chọn người xông nhà thật kĩ để tránh xui xẻo.

Sáng mùng một Tết, người dân có tục con cháu đi chúc Tết ông bà, cha mẹ. Trẻ con rất háo hức khi nhận được 
những phong bao lì xì đỏ thắm với lời chúc may mắn, học giỏi, ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ. Trong những ngày đầu năm 
mới này, người dân cũng có tục đi lễ chùa để cầu may, một số người còn tranh thủ mua muối vì các cụ có câu: “Đầu năm 
mua muối, cuối năm mua vôi”. Với đối tượng học sinh, sinh viên, vào năm mới thường có tục lỗ “khai bút đầu xuân” với 
ước nguyện một năm mới học hành tấn tới, thi cử đỗ đạt.

Ngày Tết của dân tộc Việt có rất nhiều ý nghĩa đặc biệt. Tết là lúc mọi nhà sum họp, quây quần bên nhau. Đó cũng là 
lúc mọi người cùng nhìn lại một năm cũ đã qua và ước nguyện cho một năm mới sắp tới. Tết giúp cho con người gần gũi, 
xích lại gần nhau hơn, tha thứ, bỏ qua cho nhau mọi lỗi lầm. Bởi thế, ai mà không nhớ Tết, không mong đến Tết?

Ðồng bào Chăm còn gọi là Chàm, hiện đang sinh sống tại một số tỉnh như Bình Thuận, 
Ninh Thuận và một số ít tại Châu Giang (tỉnh An Giang). Cũng như các dân tộc anh em khác, 
người Chăm ăn Tết cũng rất linh đình, nhộn nhịp. Hai lễ lớn nhất trong năm là Păng-Katê và 
Păng-Chabư được xem như cái Tết của họ. Păng-Katê cử hành vào ngày 1 tháng 7 theo lịch 
Chăm tức khoảng tháng  9 dương lịch và Păng-Chabư cử hành vào ngày 16 tháng 9 theo lịch 
Chăm tức vào khoảng tháng 2, tháng 3 dương lịch.

Vào những ngày lễ, đông đảo đồng bào Chăm từ các nơi đổ về tại ba nơi hành lễ: đó 
là đền Pô Nưgar, tháp Po Rome ở huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) và tháp Pô Klông Garai ở 
thị xã Phan Rang - Tháp Chàm. Ngày Tết, người Chăm theo đạo Hồi thường đến nhà thờ đạo 
Hồi vào ngày đầu năm để nghe chức sắc, đọc kinh Coran, cầu nguyện đấng Alah, sau đó các 
tín hữu ra sông, ra suối tắm tẩy uế những cái xui, cái xấu của năm cũ và rước cái mới, cái tốt 
lành của năm mới.

Ngày mồng 2 Tết là ngày dành riêng cho các chức sắc ăn Tết tại nhà. Qua ngày thứ ba 
trở đi, cho đến ngày thứ 7 hay thứ 9 thì đến lượt mọi người tổ chức ăn Tết, lần lượt từ nhà này sang nhà khác. Tuy nhiên, 
mỗi gia đình chỉ lựa chọn cho mình một ngày duy nhất trong khoảng thời gian qui định mà thôi. Họ giết lợn, giết gà vịt, 
bày đủ loại hoa quả, bánh trái. Trong dịp Tết, người Chăm không có tục kiêng cữ cho nên bạn bè, hàng xóm trong dịp ở 
xa có thể đến chung vui một cách thoải mái. Trong thời gian ăn Tết, người Chăm còn tổ chức các trò vui chơi như múa 
quạt, tổ chức đánh cồng chiêng, ca hát uống rượu, bắn cung.

Người Khmer vốn có truyền thống văn hóa phong phú và lâu đời nhưng đặc 
điểm riêng biệt và độc đáo là mọi sinh hoạt văn hóa đều gắn bó với chùa chiền, tôn 
giáo đạo Phật. Hầu như tất cả các lễ hội lớn nhỏ trong năm đều được thực hiện tại 
ngôi chùa là chính, không ngoại trừ Tết. Chol Chnam Thmay ‘’Lễ chịu tuổi’’ là lễ hội 
mừng năm mới theo lịch cổ truyền của dân tộc Khmer mang đặc điểm của đạo Phật 
thể hiện tâm niệm, tôn kính với Đức Phật.

Lễ hội Chol Chnam Thmay tổ chức từ ngày 14 đến 16 tháng 4 dương lịch 
hàng năm với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, kéo dài liên tiếp trong 03 ngày. Ở lễ rước Sâng Kran trong Tết 
Chôl Chnăm Thmây, người Khmer sẽ rước đầu thần “Maha Sâng Kran” (Đại nông lịch) đi vòng quanh chính 
điện 3 lần, thắp nhang, đèn, làm lễ đưa Têvêđa cũ và rước Têvêđa mới. Tục “Đắp núi cát’’ được thực hiện bằng 
cách lấy cát sạch đổ thành từng đống quanh đền thờ Phật, chung quanh sân chính điện, đắp những núi cát 
nhỏ theo tám hướng, núi thứ chín ở giữa là trung tâm trái đất (tức núi Sômêru). Sau đó, vị Achar (một người 
am hiểu nghi lễ đạo Phật) hướng dẫn mọi người làm lễ quy y cho các núi. “Phúc duyên đắp cát’’ là một phong 
tục nhằm tích phước, tích đức vào dịp Tết Chôl Chnăm Thmây của người Khmer Nam Bộ. Ngày thứ ba gọi là 
“Tngay Leang Saka”, đây là ngày mọi người dùng nước thơm để tắm Phật, trẻ nhỏ dùng nước thơm để rảy lên 
người các bậc trưởng bối, họ cho rằng làm như thế sẽ đem đến sự trường thọ và hạnh phúc.

Tết cổ truyền của người Chăm

Tết đặc sắc của người Khmer

Tết cổ truyền Việt Nam
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Người tuổi Sửu

kể chuyện đầu xuân
“Trong năm mới Tân Sửu, tôi sẽ cố gắng phấn đấu đầu tư thêm vào hoạt động 

nghiên cứu khoa học để có thêm nhiều công trình chất lượng, góp phần nâng cao hiệu 
quả đào tạo tiếng Anh tại nhà trường. Bước sang con giáp thứ 3, tôi cũng hy vọng sẽ 
tìm được mái ấm gia đình riêng và muốn dành thời gian để đi khám phá mọi miền đất 
nước, để hiểu thêm về con người, lối sống và văn hóa Việt Nam.

Nhân dịp năm mới Tân Sửu, tôi xin kính chúc Ban Giám hiệu, quý thầy cô, toàn 
thể cán bộ nhân viên, học viên, nghiên cứu sinh và sinh viên Trường Đại học Kinh tế - 
Luật cùng gia đình một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng Trâu Tân Sửu 
sẽ mang lại cho tất cả mọi người sự thịnh vượng và an lành. Tôi xin kính chúc Trường 
Đại học Kinh tế - Luật thêm vững mạnh và đạt thêm nhiều thành công theo các kế 
hoạch chiến lược mà nhà trường đã đặt ra. Tôi cũng mong dịch Covid-19 sẽ sớm được 
kiểm soát để thế giới không một ai phải lìa xa những người thân yêu của mình vì dịch 
bệnh này.”

“Năm 2021, tôi chỉ mong 
được làm những điều đơn giản, 
bình thường mà không bị gián 
đoạn vì đại dịch covid như năm 
2020. Tôi hy vọng UEL sẽ gặt hái 
những khởi sắc bền vững trong 
năm đầu tiên tự chủ đại học nhằm 
tạo những tiền đề vượt trội, tiên 
phong trong xu thế trở thành 
trường đại học hiện đại, thân 
thiện, kiến tạo tương lai người 
học trong các lĩnh vực kinh tế, luật 
và kinh doanh.

Kính chúc quý thầy, cô và 
các bạn sinh viên luôn nhiều sức 

khoẻ, hạnh phúc và hưởng 1 cái Tết “an toàn” bên gia đình, người 
thân. Chúc UEL mãi là “ngôi nhà của những ước mơ”, là nơi “đi về 
nhà” của nhiều thế hệ UEL”

“Nhân dịp năm mới là năm 
con trâu, hy vọng bản thân, gia 
đình và mọi người luôn mạnh khỏe 
và gặp nhiều may mắn. Tôi cũng 
chúc cơ sở vật chất của nhà trường 
luôn phát triển, đặc biệt trong năm 
mới sẽ khởi công nhiều công trình 
mới mang dấu ấn mới.”

ThS Phạm Huy Cường
Phó trưởng Bộ môn Ngoại ngữ

Thầy Lê Thái Huy
Phó trưởng Phòng Công tác sinh viên

ThS Nguyễn Hoàng Anh Tiến
Phó trưởng Phòng Cơ sở vật chất

Cát Tường - Lớp Kinh doanh quốc tế K19
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Năm Sửu
kể chuyện Trâu

Yến Nhi - Lớp Quản trị kinh doanh K19
(Sưu tầm)

"Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa"

Con trâu là đầu cơ nghiệp

Trâu trong những câu chuyện “cũ”

Bao đời nay, hình ảnh con trâu đã trở nên gắn bó với 
người nông dân Việt Nam. Với nền văn minh nông nghiệp 
lúa nước ngàn đời, con trâu đã không chỉ là linh vật của sức 
kéo cày không quản nắng mưa lấm bùn với người nông dân 
mà còn là người bạn hiền của biết bao thế hệ, trở thành 
biểu tượng văn hóa ăn sâu vào tiềm thức, tinh thần, tâm 
linh của người Việt.

Người ta tin rằng trong 12 con Giáp, chỉ có “Năm 
Trâu mưa thuận gió hòa”, nên trên trang đầu các cuốn 
“nông lịch” ngày xưa, bao giờ cũng in hình con trâu kéo cày.

Người ta thường nói “khỏe như trâu” quả thật 
không sai! Sức kéo 2 con trâu ghép lại mạnh hơn 4 con 
ngựa. Nước ta là nền canh nông lúa nước, nên con trâu 
là sức kéo khó thay thế, nhất là ở miền Bắc, miền Trung. 
Trong cuộc đua leo núi Fansipan mới đây, một VĐV người 
H’Mông đoạt giải khi được hỏi “mơ ước gì?”, anh ta nói 
ngay “chỉ muốn lấy tiền thừa mua một con trâu cho gia 
đình đỡ cực”. Thế mới thấy “con trâu là đầu cơ nghiệp” vẫn 
luôn đúng đối với nhiều nông gia.

Do lông thưa thớt, lớp mỡ dưới da mỏng, nên sức 
chịu lạnh của trâu kém hơn bò. Ở miền Bắc, mỗi khi có 
gió mùa Đông Bắc người ta phải mặc áo cho trâu, thế mà 
vẫn có cả ngàn con lăn ra chết rét. Trâu là động vật có vú 
duy nhất không có tuyến mồ hôi, khó thải bớt năng lượng 
dư, nên chúng cũng không chịu được nóng. Khi kéo xe 
mà gặp trời nóng, chúng có thể quăng cả người lẫn xe 
nhảy xuống kênh bơi nhàn nhã. Trâu bơi rất giỏi, có thể 
vừa tản nhiệt, vừa cõng chú mục đồng trên lưng bơi qua 
con sông lớn.

Trong những câu chuyện cổ tích thuở ấu thơ, con 
trâu trở thành một nhân vật đặc biệt không thể không 
xuất hiện. Câu chuyện “Trí khôn của ta đây” là một minh 
chứng, qua đó lý giải vì sao trâu không có răng ở hàm trên. 
Hay sự tích hồ Trâu vàng - hồ Tây. Theo huyền sử ngày 
xưa Đinh Bộ Lĩnh thuở để tóc ba chỏm cùng lũ trẻ cưỡi 
trâu rước cờ lau tập trận.Qua lời kể, lời ru à ơi của bà, của 
mẹ, những câu chuyện cổ tích cùng hình ảnh con trâu 
hiền lành, dung dị đã dần dần thấm sâu vào tiềm thức của 
chúng ta từ thiếu thời cho đến ngày nay.

Trâu cũng biết nghe... nhạc!
Chữ “ngưu” ở tiếng Hoa dùng chỉ cả trâu lẫn bò, 

chứ không phân biệt rạch ròi như trong tiếng Việt. Người 
ta thường nói “gẩy đàn tai trâu”, nhưng thực ra trâu (hoặc 
bò) cũng biết “thưởng thức” âm nhạc. Từ thập niên 60 của 
thế kỷ trước, người ta đã phát hiện âm nhạc có thể giúp 
nâng cao sản lượng sữa bò. Con trâu ngoài làm sức kéo, 
còn để ăn thịt, lột da, lấy sữa. Ví như sữa trâu Murrah tính 
hiền hòa, có cặp sừng xoắn mỗi năm có thể cho 3.000 lít 
sữa. Anh hùng lao động Hồ Giáo cũng nhờ chăn trâu mà 
trở thành anh hùng.

Loài vật can đảm

Chuyện người tuổi trâu

Tục ngữ có câu, “Nghé con nào biết sợ cọp”, chứ 
đừng nói đến trâu lớn. Người ta từng thấy một con hổ 
Bengal vồ con trâu lạc đàn, nhưng hổ ta đã lầm đối tượng 
vì đây là trâu rừng. Kết cục, con hổ bị một bầy 17 con 
trâu rừng xếp thành đội hình vòng cung, vừa húc, vừa đá 
đến nát bét mới chịu thôi. Tại  tỉnh Vân Nam (TQ), có một 
ông già bị gấu ngựa tấn công. Đang lúc cầm chắc cái chết 
thì bỗng dưng năm cọn trâu ông ta chăn thả gần đó bày 
thành thế trận vòng tròn, tiêu diệt con gấu để cứu chủ.

Và sau cùng, đón Tết năm Sửu mà không xem một “quẻ” về tuổi Trâu e thật thiếu sót! Người “cầm tinh” con Trâu 
có những “phẩm chất” như: điềm đạm, kiên nhẫn, có ý chí cao, đáng tin cậy. Họ là những người đạt được thành công 
nhờ vào sự cần cù, chăm chỉ. Là người sống thiên về lý trí hơn tình cảm, họ tự hào về bản thân mình và ít chịu thỏa 
hiệp. Người sinh tuổi này nên tập tính hài hước để cuộc sống trở nên vui vẻ hơn. Tuy nhiên, nếu bạn cần lời khuyên 
chân thật, không thiên vị, cứ đến hỏi người tuổi Trâu.
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Năm 2020 đã trôi qua với nhiều biến động, một năm “làng giải trí” mất mát với những sự ra đi của 
nhiều nghệ sĩ Việt đình đám, nhưng cũng là một năm khởi đầu cho những trào lưu mới mẻ và mang ý nghĩa 
tích cực lan tỏa đến cộng đồng.

Âm nhạc Việt 2020:

Nút chạm cảm xúc
PLAYLISTS

TẾT TÂN SỬU 2021
Đi về nhà - Đen & JustaTee

Tết qua màn hình (The Wall Nutszz)

Cả ngàn lời chúc - Rhymastic & Suboi

Tết nay đã về (Trương Thảo Nhi feat RTee)

Thì thầm mùa xuân (Xesi feat Hoaprox)

Đi để trở về 5 - Tết chỉ cần được trở về - Hương Tràm x Tiên Cookie x Biti’s Hunter

Em Chào Tết - Bích Phương x Co.opmart

Tự nhiên cái Tết - Han Sara feat Tùng Maru

Tuổi gì mà chẳng thích lì xì - Bích Phương feat Bình Gold

Thảo Trang - Phòng Công tác sinh viên
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Âm nhạc – Kết nối và cổ động tinh 
thần chiến đấu đại dịch

Đầu năm 2020, trong thời điểm vàng của sự lây lan 
đại dịch, những bác sĩ tuyến đầu của Tổ quốc đã tạm gác 
công việc cá nhân, xa gia đình để hòa chung vào mặt trận 
chiến đấu đại dịch. Người dân Việt Nam lại một lần nữa 
thể hiện tinh thần quật khởi, đồng lòng chống dịch. Hòa 
chung tinh thần ấy, hàng loạt các sản phẩm âm nhạc của 
showbiz Việt ra đời. Những ca khúc cổ động, tuyên truyền 
về phòng chống dịch Covid-19 được thể hiện mạnh mẽ 
và dễ tiếp cận, đi sâu vào đời sống của khán giả. Nổi bật 
nhất trong số đó là ca khúc “Ghen Cô Vy” với Vũ điệu rửa 
tay do Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường của Bộ 
Y tế hợp tác với nhạc sĩ Khắc Hưng, ca sĩ Min, Erik và vũ công Quang Đăng thực hiện đã trở nên nổi tiếng trong nước 
và quốc tế. Bài hát cùng vũ điệu đã tạo ra một hiệu ứng xã hội tuyệt vời giúp cho việc tuyên truyền cách phòng chống 
dịch Covid-19 hiệu quả và gần gũi hơn. Hình ảnh đất nước Việt Nam tuy nhỏ bé mà kiên cường đã được khẳng định 
mạnh mẽ với bạn bè quốc tế.

Âm nhạc – Chạm đến cảm xúc của Tết Việt
Một phần không thể thiếu cho ngày Tết trọn vẹn là những bản nhạc xuân sôi động và tròn đầy ý nghĩa. Nếu Rap 

là thể loại xu hướng của 2020 thì Ballad là thể loại luôn chiếm trọn trái tim của những người yêu âm nhạc và nhất là 
chủ đề “Tết Việt”. Danh sách nhạc “Tết Việt 2021” chắc hẳn sẽ là sự lựa chọn rất đặc biệt với sự hòa trộn của muôn vàn 
màu sắc, thể loại âm nhạc, giai điệu trầm bổng, mới lạ như chính những gì năm 2020 chúng ta đã trải qua, đầy gian nan, 
thử thách nhưng vẫn luôn dũng cảm, mạnh mẽ và hạnh phúc từ những điều nhỏ bé.

Mong rằng 2021, âm nhạc Việt nói riêng và showbiz Việt nói chung sẽ luôn gặt hái được nhiều thành công và 
ngày càng phát triển. Kính chúc tất cả mọi người một năm mới nhiều sức khỏe, như ý và bình an!

Cuối cùng, dành tặng tất cả các bạn những bản nhạc cho một mùa Tết Việt đầm ấm và vui vẻ nhất.

Rap Việt – Khẳng định vị trí trong giới trẻ
Nhắc đến âm nhạc Việt Nam trong năm 2020, chắc hẳn khán giả ai cũng biết đến thể loại đang trở thành xu 

hướng âm nhạc thịnh hành trên thị trường, đó là Rap. Sau nhiều năm các rapper đời đầu cố gắng lan tỏa thể loại âm 
nhạc cá tính này thì đến nay, nhờ các cuộc thi đình đám được phủ sóng truyền thông mạnh mẽ, đầu tư cả về hình thức 
lẫn chất lượng sản xuất âm nhạc, Rap đã trở thành một trào lưu âm nhạc “top” đầu năm 2020.

Giới trẻ chắc chắn sẽ không thể bỏ qua chương trình Rap Việt 2020 với những cái tên như Dế choắt, G-Ducky, 
TLinh,... hay King of Rap với những cái tên ICD, Hieuthuhai, Pháo,… Chương trình mới phát sóng đầu năm 2021, Giọng 
hát Việt Nhí cũng đã chạm đến thể loại Rap cá tính này.

Những bản nhạc cũ được làm mới và viết lời Rap một cách tinh tế, tuy đơn giản nhưng lại truyền tải thông điệp 
và cảm xúc vô cùng mạnh mẽ đến trái tim khán giả Việt. Qua đó, cái nhìn của xã hội về thể loại “kén chọn” này cũng 
thay đổi rõ rệt.
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Tết bắt đầu từ mùi cỏ cháy của những ngôi mộ, mùi thịt kho tàu quen thuộc sau bếp nhà, mùi nồng 
của kiệu ngâm, tiếng trẻ con í ới ngoài sân trước, mùi hoa mai nở rộ, rạo rực trước những hàng bông rực 
sắc... Tất cả gom lại thành một gia vị gọi là tết quê.

Đối với tôi ngày tết có lẽ là những ngày mà nhiều đứa trẻ vùng quê nghèo như tôi luôn chờ đón. Bởi 
khi Tết đến, chúng tôi sẽ được mặc quần áo mới để đi chơi, được mọi người mừng tuổi lì xì cho nhiều tiền 
tiêu vặt. Được ăn rất nhiều món ngon mà chỉ dịp Tết mới thường hay có.

Dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi đi theo quy luật. Khi cái lạnh lẽo của mùa đông dần chuyển giao, 
những chồi non dần nảy lộc, nụ hoa dần hé nở, cây cối lại được khoác lên mình chiếc áo xanh non quyến rũ 
báo hiệu một mùa xuân mới tươi vui đang tràn về. Tất cả lại cùng đưa tiễn năm cũ và hân hoan đón chào 
một năm mới đang đến với mong muốn cho mọi người, mọi nhà đều được sống trong an lành, hạnh phúc. 
Đã bao đời nay, Tết trở thành một lễ hội nằm trong niềm mong đợi và không thể thiếu của dân tộc Việt 
Nam. Những người con đất Việt dù đi đâu, ở đâu thì họ vẫn luôn hướng về cội nguồn. Tết là dịp để mọi 
người quây quần bên nhau, cùng trao cho nhau những lời chúc chân thành, ấm áp.

Tết là cảm giác lắng lại trong chiều cuối năm bên nén nhang thơm, đứng giữa đất trời, nhắm mắt 
cảm nhận từ trong tiềm thức bao la, mơ hồ như có rất nhiều lời rì rầm vọng lại, gửi gắm lòng tin, khích lệ, 
động viên cho những hành trình mang hình hài của nhân nghĩa và yêu thương mà mình đã và đang tiếp 
bước...

Tôi xuất thân từ một vùng quê miền Tây thân yêu, những ngày giáp Tết người dân quê tôi dù giàu 
hay nghèo đều tất bật chăm lo một cái Tết cho trọn vẹn. Tôi còn nhớ những mốc thời gian quan trọng cho 
việc chuẩn bị Tết ở quê tôi. Lối (người miền tây hay dung từ này để chỉ khoảng ước lượng khi không biết 
chính xác ngày) ngày 14 - 15 tháng chạp, tầm 4h sang là sẽ có một âm thanh rất là vui tai thịch thịch thịch, 
đó là tiếng giã bột làm bánh tráng nướng, một âm thanh khó có thể mà thay thế được. Ngày 23 tháng 
chạp, nhà nhà theo tập tục chuẩn bị bữa cơm gia đình nhỏ để cúng ông Táo và không thể thiếu một thứ 
quan trọng đó là cá chép, ở quê tôi hầu hết nhà nhà đều có một cái đìa (người miền tây gọi cái hồ, ao nước 
là đìa) bọn nhỏ chúng tôi mỗi khi đến ngày trước khi cúng đưa ông Táo về trời cũng nhau đi  câu lên những 
chú cá Chép để có một lễ vật cho đủ bộ ngày 23. 

Đến 29 tháng chạp, cái không khí lạnh cái mùi hương hoa mai, hoa vạn thọ lan tỏa khắp mọi nơi, 
nhà nhà tất bật chuẩn bị hoa quả, chùi lư đồng, tủ thờ, dưa hấu, bánh tét…và chính ngày này, thì bọn con 
nít chúng tôi mới được đi chợ tết và nhiệm vụ của chúng tôi là ngồi canh đồ cho má, mặc dù nắng nôi mệt 
mõi nhưng bọn tôi rất háo hứng trông chờ để được đi chợ tết vì được trả công canh đồ bằng một bịch chè 
đậu đen nước cốt dừa cái món mà không phải ai cũng có thể ăn nhưng bọn trẻ chúng tôi ngày đó. Ba mươi 
tháng chạp, tiếng trẻ con í ới ngoài sân trước làm cho con người tôi cả thấy an vui đến lạ thường, mọi người 
đều tụ hợp vào nhà thờ tổ cùng nhau bày biện các món ăn không thể thiếu ngày tất niên nào là dưa hấu, 
bánh tét, thịt kho tàu, canh khổ qua, bánh tráng nướng và cả nước ngọt…cả nhà trang nghiêm kính cẩn đón 
ông bà tổ tiên. Thời khắc đồng hồ điểm đúng 00h00 ngày mùng một tháng giêng, là thời khắc chuyển giao 
năm cũ và năm mới, mọi người trong gia đình cùng nhau quây quần trò chuyện cùng chút nhau những lời 
chúc bình an sức khỏe, bọn nhỏ chúng tôi được mừng tuổi bằng những bao lì xì đỏ thắm. Sau thời khắc 
thiêng liêng ấy, mọi người hàng xóm láng giềng cũng nhau chúc tết, gửi cho nhau những lời chúc bình an 
cho năm mới, cũng nhau đi chúc tết họ hàng, bà con bên nội rồi sang bên ngoại theo thứ tự từ trên xuống 
dưới. Mỗi nhà một chút nhưng đầy đủ yêu thương.

Đơn giản vậy thôi, mà suốt 12 tháng tất bật với công việc, tôi cũng như gia đình tôi chờ đợi những 
ngày ngắn ngủi này. Mệt mỏi là có đấy, lo toan cũng có đấy, nhưng không gì đánh đổi được niềm hạnh 
phúc khi gia đình đoàn tụ, những người con xa nhà được về với quê hương, nguồn cội, con cháu được thấy 
ông bà luôn khỏe mạnh, yêu đời, ông bà mỉm cười mãn nguyện nhìn cháu con ngày một lớn khôn, ngoan 
ngoãn, trưởng thành. Dù cuộc sống có hối hả, xô bồ đến mấy, chỉ một bữa cơm đoàn viên, gia đình quây 
quần bên nhau trong mùi trầm hương ấm áp và linh thiêng lan tỏa vào ngày xuân mưa bay lất phất, cũng 
đủ khiến những người con xa xứ như tôi ao ước, tìm về...

TẾT QUÊ
Ngô Chí Hiếu

Học viên lớp Cao học Kế toán K20

TẾT KHẮP MUÔN NƠI
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UEL chủ trì cuộc họp điều phối viên các Trường Đại học thành viên 
Dự án Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á (PURSEA)

ĐHQG-HCM là đại diện duy nhất của Việt Nam được THE xếp 
hạng ở lĩnh vực Kinh doanh và kinh tế với thứ hạng Top 601+

Trường Đại học Kinh tế - Luật khai giảng năm học 2020 – 2021

Kỳ họp lần thứ hai Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Luật
nhiệm kỳ 2020-2025

Từ ngày 21 đến ngày 23/9/2020, Trường Đại học Kinh tế - Luật chủ trì cuộc 
họp điều phối viên các trường đại học thành viên Dự án Đổi mới quản trị đại học tại 
Đông Nam Á (PURSEA). Dự án PURSEA là Dự án của Liên Minh Châu  u (EU) hỗ trợ 
một số trường đại học của Việt Nam và Campuchia để đổi mới về quản trị đại học 
nhằm đáp ứng nhu cầu, chất lượng quản trị và chất lượng đào tạo đại học trong tiến 
trình hội nhập. Mục đích của cuộc họp nhằm tạo điều kiện để các trường đại học 
thành viên trao đổi với chuyên gia Châu  u về những thuận lợi và khó khăn trong 
quá trình thực hiện lô 4, 5, 6 của Dự án. Đồng thời, cuộc họp này cũng là tiền đề để 
chuẩn bị cho cuộc họp vào tháng 11 năm 2020 giúp các chuyên gia Châu  u có cái 
nhìn cụ thể hơn về thực trạng quản trị tại các trường đại học thành viên để đưa ra 
những đánh giá hữu ích và sâu sắc về hiện trạng các trường đại học tại Việt Nam và 
Campuchia.

Đó là thông tin nằm trong kết quả xếp hạng theo lĩnh vực khoa học - 
World University Ranking by Subject - năm 2020 cho các cơ sở giáo dục đại học 
toàn cầu do tổ chức THE công bố chiều ngày 28/10. Theo đó, ĐHQG-HCM có 
05 lĩnh vực được vinh danh trên bảng xếp hạng này, gồm lĩnh vực Khoa học 
tự nhiên (Physical Sciences) thuộc Top 801-1000, Kỹ thuật (Engineering and 
Technology) Top 601-800, Khoa học máy tính (Computer Sciences) Top 601-
800, Kinh doanh và kinh tế (Business and Economics) Top 601+ và Khoa học sự 
sống (Life Sciences) Top 601-800. Trong đó, ĐHQG-HCM là đại diện duy nhất 
của Việt Nam được THE xếp hạng ở 02 lĩnh vực Kinh doanh và kinh tế, Khoa 
học sự sống. Đây cũng là 02 lĩnh vực tăng thêm so với 03 lĩnh vực của ĐHQG-
HCM được THE xếp hạng năm ngoái.

Ngày 12/10/2020, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật đã diễn ra Lễ khai 
giảng năm học 2019-2020. Năm học 2019-2020, nhà trường chào đón hơn 
2.200 tân sinh viên đã trúng tuyển vào Trường và chính thức gia nhập vào gia 
đình ĐHQG-HCM. Tại buổi lễ, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã khen thưởng 
cho các sinh viên đạt thành tích: các thủ khoa, á khoa và tân sinh viên có thành 
tích cao trong kỳ tuyển sinh; Á khoa, Thủ khoa và thí sinh có thành tích cao nhất 
đối với phương thức xét tuyển dựa trên chứng chỉ tiếng quốc tế và kết quả học 
THPT; 10 sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện Xuất sắc (từ 9.0 trở lên) năm 
học 2019 - 2020. Dịp này với sự đồng hành của các đơn vị, cá nhân, Trường Đại 
học Kinh tế - Luật đã tiếp nhận nhiều sự tài trợ với tổng giá trị hơn 2,8 tỷ đồng.

Ngày 09/10/2020, Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Luật nhiệm kỳ 
2020-2025 đã tổ chức Kỳ họp lần thứ hai. Kỳ họp lần thứ hai Hội đồng trường 
Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Luật đã diễn ra với các nội dung sau: Báo 
cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 và phương hướng hoạt động năm học 2020 
– 2021; Chủ trương xây dựng Kế hoạch chiến lược của Trường giai đoạn 2021 
– 2025; Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Kinh tế - Luật; Thông 
qua việc thành lập Viện Nghiên cứu Pháp luật Quốc tế và So sánh; Thông qua 
Kế hoạch thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường theo hướng 
dẫn của ĐHQG-HCM.
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Thành Đoàn TP.HCM làm việc với
Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật

Kỳ họp lần thứ ba nhiệm kỳ 2020 – 2022
Hội đồng khoa học và đào tạo

Hội thảo “Công tác đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Luật 20 năm
xây dựng và phát triển”

Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Kinh tế - Luật

Vào ngày 08/10/2020 tại phòng A.102, Thành Đoàn Thành phố Hồ 
Chí Minh làm việc với Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM về 
chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020-2021. 
Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Thành Đoàn TP.HCM đã lắng nghe Ban 
Thường vụ Đoàn Trường báo cáo tiếp thu những góp ý của Ban Chấp hành 
Thành Đoàn cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Trường năm 
học 2019-2020 và đề xuất những điểm sáng tạo trong công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên trong năm học 2020-2021.

Ngày 08/10/2020, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức Kỳ họp 
Hội đồng Khoa học và Đào tạo lần thứ ba nhiệm kỳ 2020-2022. Tại kỳ họp, 
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng nhà trường đã thông qua chương 
trình làm việc của Kỳ họp và phát biểu khai mạc. Hội đồng lần lượt nghe Báo 
cáo sơ kết hoạt động giữa 2 kỳ họp (năm học 2019-2020), đưa ra phương 
hướng, nhiệm vụ 2020-2021 và những nhiệm vụ trong tâm năm học 2020-
2021. Đồng thời, báo cáo về việc Triển khai Quyết nghị của Hội đồng Khoa 
học và Đào tạo tại kỳ họp thứ hai ngày 28/6/2019 cũng được trình bày tại 
Kỳ họp lần này.

Ngày 04/11/2020, tại Hội trường A đã diễn ra Hội thảo “Công tác đào 
tạo của Trường Đại Học Kinh Tế - Luật 20 năm xây dựng và phát triển”. Công 
tác đào tạo hiện nay và trong giai đoạn tới cũng đối diện với những thách thức 
lớn. Chính vì vậy, Hội thảo lần này không chỉ nhìn lại, đánh giá các kết quả đạt 
được trong công tác đào tạo 20 năm qua mà còn xác định những tồn tại, hạn 
chế, những vấn đề đang đặt ra và đề xuất những định hướng, giải pháp phát 
triển trong giai đoạn tiếp theo. Trong khuôn khổ của Hội thảo, các đại biểu đã 
có những ý kiến thảo luận, đóng góp để làm rõ các thành tựu, tồn tại, hạn chế 
trong công tác đào tạo đại học, sau đại học, liên kết quốc tế,… của UEL trong 
20 năm xây dựng và phát triển.

Ngày 06/11/2020, Trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức Lễ kỷ niệm 20 
năm Ngày truyền thống của Trường (06/11/2000 – 06/11/2020). Trong Lễ Kỷ 
niệm đã diễn ra nhiều nội dung ý nghĩa gắn liền với chủ đề “Kết nối – Đột phá” của 
20 năm Ngày truyền thống Trường như: Khánh thành Vườn tượng Danh nhân, 
Lễ đón nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng; Nghi thức vinh danh, tri ân 20 
tổ chức, cá nhân đóng góp tiêu biểu cho quá trình phát triển của UEL; Trao tài 
trợ Quỹ Đồng hành và phát triển UEL. Tại buổi lễ,  Ban tổ chức cũng đã dành một 
phút mặc niệm đến các nạn nhân trong đợt thiên tai, lũ lụt và sạt lở tại miền Trung 
vừa qua. Với 140.000.000 đồng vận động được từ sự chung tay đóng góp từ các 
cá nhân trong Trường, đại diện Công đoàn UEL đã trao số tiền này cho Công đoàn 
ĐHQG-HCM để hỗ trợ đồng bào ở miền Trung trong đợt này.
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Hội thảo góp ý đề án: “Phát triển kinh tế liên kết tiểu vùng Bán đảo Cà Mau 
theo hướng đột phá về cơ chế đặc thù nhằm phát triển nhanh và bền vững”

Lễ kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Hội thảo ”Tiêu chí và giải pháp thực hiện chương trình xây dựng
nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn TP.HCM giai đoạn 2021-2025”

Đại hội Liên Chi Hội Thư viện Đại học phía Nam
nhiệm kỳ V (2020-2022)

Với mong muốn nhận thêm các góp ý và hoàn thiện các chuyên đề phục 
vụ cho nghiên cứu đề án, ngày 18/11/2020, Trường Đại học Kinh tế - Luật phối 
hợp cùng Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo góp ý đề án “Phát 
triển kinh tế liên kết tiểu vùng Bán đảo Cà Mau theo hướng đột phá về cơ chế đặc 
thù nhằm phát triển nhanh và bền vững”. Mục tiêu của Đề án là nhằm làm rõ thực 
trạng, điểm xuất phát thấp của tiểu vùng Bán đảo Cà Mau (tiểu vùng) và những yêu 
cầu cấp thiết của phát triển nhanh và bền vững (PTN&BV) tiểu vùng, tạo ra những 
đột phá phát triển mới; Phân tích các cơ sở cho việc đề xuất cơ chế đặc thù cho 
PTN&BV của tiểu vùng gắn với phát triển liên kết kinh tế; Đề xuất phương hướng, 
nhiệm vụ và hệ thống các giải pháp có tính đột phá, đặc thù, trong đó tập trung 
nghiên cứu vấn đề liên kết kinh tế của tiểu vùng.

Sáng 19/11/2020, hòa trong không khí hân hoan và trang trọng của cả 
nước, Trường Đại học Kinh tế – Luật đã tổ chức Lễ kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo 
Việt Nam 20/11. Lễ kỷ niệm có sự tham dự của Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu 
lãnh đạo các Khoa, Bộ môn, Phòng, Trung tâm và các giảng viên, cán bộ viên chức 
của Trường Đại học Kinh tế – Luật. Buổi lễ là dịp để các thế hệ sau gửi những tấm 
lòng tri ân, tôn vinh và tinh thần tôn sư trọng đạo đến các thế hệ nhà giáo, cán bộ 
viên chức của Trường Đại học Kinh tế – Luật. Đồng thời, đây cũng là dịp để toàn thể 
sinh viên, học viên bày tỏ lòng tri ân đối với thầy cô đã và đang giảng dạy tại Trường 
Đại học Kinh tế – Luật.

Ngày 19/11/2020 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật đã diễn ra Hội 
thảo ”Tiêu chí và giải pháp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 
(NTM) theo đặc thù vùng nông thôn TP.HCM giai đoạn 2021-2025”. UEL và 
Văn phòng Điều phối NTM TP.HCM phối hợp tổ chức buổi hội thảo này nhằm 
báo cáo bước đầu kết quả nghiên cứu và ghi nhận ý kiến đóng góp của các nhà 
khoa học, nhà quản lý về tiêu chí và các giải pháp thực hiện chương trình xây 
dựng NTM theo đặc thù vùng nông thôn TP.HCM. Hội thảo là một diễn đàn 
quan trọng để Nhóm tư vấn và Văn phòng Điều phối Nông thôn mới (NTM) 
TP.HCM tiếp thu các ý kiến và hoàn thiện bộ tiêu chí, chương trình XDNTM 
giai đoạn 2021-2025 và các giải pháp thực hiện trước khi trình UBND TP. HCM 
ban hành và triển khai thực hiện.

Ngày 25/11/2020, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật đã diễn ra Đại hội 
Liên Chi Hội Thư viện Đại học phía Nam nhiệm kỳ V (2020-2022). Đại hội được 
tổ chức nhằm đánh giá những thành quả mà VILASAL  đã đạt được và những 
mặt hạn chế trong nhiệm kỳ qua cũng như rút ra bài học kinh nghiệm để từ đó 
xây dựng những định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời Đại hội 
đã bầu ra BCH VILASAL nhiệm kỳ V (2020-2022). Đại  hội cũng có sự tham gia 
của 62 đại biểu chính thức đến từ 47 đơn vị, đại diện cho 86 thư viện thành 
viên về tham dự Đại hội Liên Chi hội Thư viện Đại học phía Nam. Sau phần Bầu 
cử, Đại hội đã thống nhất bầu ra 11 thành viên của BCH VILASAL nhiệm kỳ V 
(2020-2022). Trong đó, ThS Trần Thị Hồng Xiêm (Giám đốc Thư viện Trường Đại 
học Kinh tế - Luật) được Đại hội tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch.
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Hội thảo “Kế toán – Kiểm toán: thực trạng và tương lai
trong bối cảnh chuyển đổi số”

Hội thao Trường Đại học Kinh tế - Luật lần X

Lễ tuyên dương Khen thưởng Sinh viên có thành tích xuất sắc trong các hoạt động 
học thuật, nghiên cứu khoa học, văn thể mỹ

Hội nghị xây dựng Kế hoạch chiến lược Trường giai đoạn 2021-2025

Ngày 27/11/2020, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật đã diễn ra Hội 
thảo “Kế toán – Kiểm toán: Thực trạng và tương lai trong bối cảnh chuyển 
đổi số”. Hội thảo đã mở ra một diễn đàn chuyên môn để thảo luận về các vấn 
đề liên quan đến kế toán, kiểm toán trong bối cảnh lộ trình về áp dụng chuẩn 
mực báo cáo tài chính quốc tế và tác động của chuyển đổi số đến lĩnh vực kế 
toán, kiểm toán. Đồng thời cung cấp thêm các luận cứ khoa học và thực tiễn 
cũng như các giải pháp kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các 
cơ sở đào tạo khối ngành kinh tế, kế toán - kiểm toán và các doanh nghiệp,…
trong việc ban hành các chính sách, chiến lược phát triển, đổi mới nội dung, 
chương trình và phương pháp giảng dạy cho phù hợp với cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0.

Sáng ngày 22/12/2020 đã diễn ra Lễ khai mạc Hội thao Trường Đại học Kinh 
tế - Luật lần X năm 2020. Hội thao Trường nhằm chào mừng 20 năm Ngày truyền 
thống Trường Đại học Kinh tế - Luật và Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Bên cạnh đó, 
Hội thao còn có mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, rèn luyện 
thân thể, nâng cao thể chất cho tập thể cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên 
của Trường. Sau lễ khai mạc, 02 môn thi đầu tiên là chạy bộ thể thao, kéo co, chạy tiếp 
sức đã diễn ra trong không khí sôi nổi, sự tham gia của đông đảo của công đoàn viên và 
sinh viên Trường. Hội thao sẽ tiếp tục diễn ra với các môn thi đấu: cầu lông, cờ cua, cờ 
tướng, cờ ca rô, bơi lội và bế mạc vào ngày 31/12. Được tổ chức hàng năm, Hội thao 
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.

Ngày 24/12/2020, Phòng Công tác sinh viên phối hợp cùng phòng Quản 
lý khoa học tổ chức “Hội nghị tuyên dương, khen thưởng sinh viên đạt thành 
tích cao trong hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học, văn thể mỹ và trao học 
bổng Đồng hành Vượt khó năm 2020”. Với bối cảnh khó khăn và nhiều thử thách 
trong năm 2020 nhưng giảng viên, viên chức và sinh viên UEL vẫn không ngừng 
nỗ lực phấn đấu, kết quả đã đạt được rất nhiều thành tích xuất sắc trong nhiều 
nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, nhà trường vẫn tiếp tục duy trì định kỳ và triển khai 
xét trao học bổng “Đồng hành vượt khó” trong năm 2020 nhằm mục đích hỗ trợ 
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt kết quả tốt trong học tập và sinh viên bị ảnh 
hưởng bởi các đợt thiên tai, bão lũ ở miền Trung thời gian qua. Đây sẽ là nguồn 
động lực để góp phần nào kinh phí giúp các bạn vượt qua những khó khăn, thử 
thách, tiếp học thực hiện ước mơ của mình.

Ngày 12/01/2020, Hội nghị xây dựng Kế hoạch chiến lược Trường giai 
đoạn 2021-2025 đã được diễn ra tại Trường doanh nhân Trí Dũng (quận Tân 
Bình, TP.HCM). Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch 
chiến lược giai đoạn 2016-2020, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình triển 
khai thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược trong giai đoạn vừa qua. 
Trên cơ sở đó làm nền tảng cho việc xây dựng Kế hoạch chiến lược giai đoạn 
2021-2025, tầm nhìn 2035. Thành viên tham dự Hội nghị gồm 77 thầy cô thuộc 
Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị và 
giảng viên, chuyên gia có kinh nghiệm trong công tác xây dựng chiến lược.ới tinh 
thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, các đại biểu tham dự Hội nghị tham gia nhiều 
ý kiến đầy tâm huyết, có tính định hướng cao, đóng góp hiệu quả vào trọng tâm 
giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035.
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1. Điền vào chỗ trống trong lời bài hát sau: 
    “…năm mới năm mẻ,
     nhà nào còn thức mở cửa cho chúng tôi”.
2. Giải chạy đặc biệt nhân dịp kỷ niệm UEL20 do Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên Trường Đại
    học Kinh tế - Luật phối hợp tổ chức với Vietrace365.
3. Đây là một môn nghệ thuật múa dân gian thường được biểu diễn trong các dịp lễ nhất là
    Tết Trung thu, Tết Nguyên đán.
4. Ca khúc mang tính truyền thông trong mùa dịch của Việt Nam nổi tiếng trên thế giới.
5. Một chương trình truyền hình hoàn toàn mới lạ giành cho các rapper.
6. Chiến dịch diễn ra vào dịp Tết nhằm lan toả nghĩa cử tốt đẹp của người trẻ, đặc biệt là
    sinh viên Việt Nam.
7. Hình ảnh không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền Việt Nam, là một biểu tượng
    nhằm xua đuổi tà ma, cầu an yên hạnh phúc.
8. Tên một loại quả có trong mâm ngũ quả truyền thống ngày Tết miền Nam.
9. Một câu chúc hay và ý nghĩa ngày đầu năm mới.
10. Điền vào chỗ trống: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân, đời người bắt đầu từ .....”.

Ban Biên tập trân trọng cám ơn các tác giả đã tham gia viết và gửi bài về Bản tin Kinh tế - Luật số 27.
Mọi thắc mắc, góp ý và bài viết cho Bản tin vui lòng gửi về địa chỉ email: media@uel.edu.vn hoặc liên 
hệ với Ban biên tập theo số điện thoại: (028) 372 44 555 (ext: 6551).
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10 độc giả có đáp án đúng và sớm nhất gửi về hộp thư: media@uel.edu.vn sẽ nhận được 
quà tặng từ Ban biên tập. 
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