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ĐỘT PHÁ 5

Lời ngỏ
Hai mươi là độ tuổi đẹp nhất  của đời người, bởi lẽ đó là độ tuổi vừa 

mang một  chút  tinh khôi của xuân xanh cũng vừa mang một  chút  đằm thắm 
của sự trưởng thành. 20 tuổi là thời điểm giao thoa giữa cái cũ và cái mới 
để cùng nhìn lại chặng đường đã qua, ghi nhận dáng vẻ tốt  đẹp vốn có 
của chính mình và tiếp tục đổi mới để phát  triển phù hợp hơn, rực rỡ hơn 
trong tương lai.

Trường Đại học Kinh tế - Luật  thành viên của Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh (UEL) là cái tên quen thuộc của bao thế hệ 
sinh viên. Từ thuở ban sơ với tên gọi “Khoa Kinh tế trực thuộc Đại học 
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh”, ngôi trường “trẻ tuổi” ấy đã vươn 
mình phát  triển để có vị thế vững chắc như ngày hôm nay.

Thấm thoát  thời gian trôi nhanh, ngôi trường UEL thân yêu cũng 
trải qua 20 mùa xuân rực rỡ. Hằng năm cứ đến tháng 11, bao thế hệ giảng 
viên, sinh viên và những con người đã từng gắn bó với nơi đây, lại trở về 
cùng nhau, kể cho nhau nghe những niềm vui, nỗi buồn và những kỷ niệm 
năm xưa, đó cũng là cách mà UEL kết  nối các thế hệ sinh viên. 

Hai mươi năm qua, bằng sự nỗ lực không ngừng UEL đã từng bước 
khẳng định là một  trường đại học cung ứng nguồn nhân lực chất  lượng 
cao, có năng lực phát  triển tự thân và khả năng làm việc trong môi trường 
cạnh tranh quốc tế. Đó cũng chính là cơ sở vững chắc để UEL hướng 
đến trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu của Việt  Nam và khu 
vực. Trở thành điểm đến tin cậy về đào tạo, nghiên cứu khoa học, sáng tạo 
và đổi mới của các nhà khoa học, học giả hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế, 
quản lý và luật. Sự chuyển mình để trở thành trường Đại học số trong 
khu đô thị “Đổi mới – Sáng tạo” của ĐHQG-HCM.

Giờ đây, UEL có thể tự tin chào đón hàng nghìn sinh viên gia nhập 
để trải nghiệm chất  lượng học tập, giảng dạy tuyệt  vời của mình, hứa hẹn 
tuổi 20 sẽ là năm bứt  phá để đi đến những thành công rực rỡ cùng chủ đề 
UEL20: Kết  nối – đột  phá.

 “Tuổi 20 không chỉ là tuổi trẻ, mà còn là cột  mốc ghi dấu sự phát  
triển bền vững của UEL ” Ban biên tập



KếtnốiÝ NGHĨA LOGO
UEL 20 NĂM

20 năm - một giai đoạn đánh dấu cho bước chuyển 
mình mạnh mẽ, đánh dấu cho một thời khắc quan trọng 
trong những bước nhảy vọt. Logo UEL20 mang ý nghĩa 
như con sóng cuồn cuộn đưa UEL lướt đi tiến tới tương 
lai, được thể hiện rõ qua số 20 cách điệu hình tượng con 
sóng bao lấy một phần chiếc logo UEL.

Phần trên số 2 được tạo hình bởi khối 3D hiện đại 
dựa trên hình mẫu mũi thuyền cách điệu thể hiện khát 
khao vươn ra biển lớn, lướt đi qua các ngọn sóng. Dẫu 
trải qua bao nhiêu giông bão, khó khăn, thử thách, con 
thuyền UEL vẫn luôn tiến tới ĐỘT PHÁ trong tương lai, 
tự tin hội nhập quốc tế trong quá trình phát triển của UEL 
đầy mạnh mẽ.

Phần dưới số 2 cách điệu tạo thành ba đường sóng 
uốn lượn là hiện thân của 03 giá trị cốt lõi của UEL “Unity 
– Excellence – Leadership”. Mang ý nghĩa ý chí của tập 
thể, sự KẾT NỐI của đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên 
và cựu sinh viên. Ngoài ra, qua hình tượng ngọn sóng màu 
xanh, màu của sự hy vọng nằm ở ngọn sóng thứ ba như 
là niềm ấp ủ đây chính là bệ phóng giúp UEL vươn xa hơn 
nữa, luôn luôn bứt phá, đổi mới không ngừng.

Tạo hình số 0 cách điệu bằng chính logo nguyên 
bản của Trường, thể hiện sự kế thừa, phát huy truyền 
thống tốt đẹp mà UEL đã tích lũy được trong 20 năm qua.

Dòng chữ “2000 - 2020” nhấn mạnh thêm thời 
gian lịch sử đáng nhớ của UEL. Đây là giai đoạn UEL được 
xây dựng và phát triển, vượt qua bao khó khăn từ những 
ngày đầu, đó cũng chính là nền tảng vững chắc để UEL 
tiến ra sân chơi mới mang tầm quốc tế.

Màu sắc: Sử dụng 2 tông màu chủ đạo là màu đỏ 
và màu xanh

MÀU ĐỎ thể hiện tinh thần nhiệt huyết của sức 
trẻ luôn rực rỡ và nồng cháy. Màu đỏ cũng thể hiện sự 
trải nghiệm, tích lũy, kế thừa, tiếp nối các thế hệ đã cùng 
nhau thực hiện những ước mơ, hoài bão của UEL với 
nhiều định hướng, nhiều chiến lược tiếp tục đưa UEL tiến 
về phía trước.

MÀU XANH DƯƠNG là màu hy vọng, là màu của 
tuổi trẻ, cho tương lai. Chính thế hệ mới của UEL mai này 
cũng sẽ là những cựu sinh viên ưu tú, là những con sóng 
tiếp nối nhau cùng tạo nên một Kinh tế - Luật vững mạnh. 
Đây cũng chính là màu chuẩn logo chính thức của Trường.

Logo UEL20 với ý nghĩa cốt lõi “KẾT NỐI - ĐỘT 
PHÁ” là những yêu cầu mà tuổi trẻ cần phải hướng tới. 
Và chiếc biểu trưng cho UEL20 có thể xem như là minh 
chứng, là lời hứa cho sự kết nối vững chắc các thế hệ và 
bứt phá thành công ở tuổi đôi mươi. Mong rằng UEL của 
tuổi 20 cũng như những độ tuổi tiếp theo sẽ càng ngày 
càng hoàn thiện hơn nữa để UEL mãi là niềm tự hào trong 
trái tim những ai đã gắn bó với UEL dù ít hay nhiều.

Mong rằng chiếc logo UEL20 được sử dụng chính 
thức trong các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, trên 
các sản phẩm quà tặng, ấn phẩm truyền thông trên các sự 
kiện, hoạt động chào mừng UEL20, tiếp tục lan toả thực 
hiện sứ mệnh của mình để các thế hệ UELers cùng nhau 
viết nên câu chuyện tuổi 20.
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Hình vẽ của sinh viên Hồ Thảo Chi - Lớp Kinh doanh quốc tế K19



Ơi KINH TẾ - LUẬT ta ơi
Tim ta tha thiết yêu NGƯỜI xiết bao

Trải bao năm tháng tự hào
TUỔI HAI MƯƠI mới đang trào SỨC XUÂN

TIẾNG THƠM đã nức xa gần:
UY TÍN CHẤT LƯỢNG ĐANG DẦN VƯƠN CAO

MÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN nhường nào
THỐNG NHẤT, VƯỢT TRỘI tự hào TIÊN PHONG

MỘT KHỐI ĐOÀN KẾT ĐỒNG LÒNG
ĐỘI NGŨ TÂM HUYẾT, VỪA HỒNG VỪA CHUYÊN

NĂNG ĐỘNG LỚP LỚP SINH VIÊN
CĂNG TRÀN SỨC SỐNG VƯƠN LÊN KHÔNG NGỪNG

                  
LỄ HỘI HAI MƯƠI tưng bừng

Hân hoan dưới MÁI NHÀ CHUNG tự hào
Bồi hồi ai cũng nao nao

Xốn xang kỷ niệm dâng trào trong tim
NGUYỆN THỀ SON SẮT ĐINH NINH

VỚI KINH TẾ - LUẬT GIỮ TÌNH THỦY CHUNG
                     

THỐNG NHẤT - VƯỢT TRỘI - TIÊN PHONG
ĐỒNG LÒNG, THÂN THIẾT NHƯ TRONG MỘT NHÀ
LUÔN LUÔN TRONG TRÁI TIM TA
TRƯỜNG KINH TẾ - LUẬT MÁI NHÀ THÂN THƯƠNG

MỪNG UEL 
20 TUỔI

PGS.TS Lê Anh Vũ
Giảng viên cao cấp Khoa Toán Kinh tế

Thành phố Hồ Chí Minh, đêm 01/11/2020

Cuộc sống biến hóa khôn cùng
Phải đâu toàn chuyện vui mừng quanh ta

Định luật bất toàn chỉ ra
Còn những tồn tại vốn là tất nhiên

Khi SỰ ĐỒNG CẢM ĐẶT TRÊN
LỢI ÍCH TẬP THỂ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU

Những tồn tại giải tỏa mau
NGHĨA TÌNH TA LẠI THÊM SÂU, THÊM BỀN

UY TÍN TRƯỜNG LẠI NÂNG LÊN
XỨNG ĐÁNG XẾP HẠNG TỐP TRÊN VỮNG VÀNG

                  
HAI MƯƠI TUỔI sức căng tràn

VƯƠN ĐỈNH CAO MỚI sẵn sàng tiến công
THỐNG NHẤT - VƯỢT TRỘI - TIÊN PHONG

ĐỒNG LÒNG, THÂN THIẾT NHƯ TRONG MỘT NHÀ
LUÔN LUÔN TRONG TRÁI TIM TA

TRƯỜNG KINH TẾ - LUẬT MÁI NHÀ THÂN THƯƠNG.

Hình ảnh Lễ ra mắt Câu lạc bộ những nhà Kinh tế học trẻ của Đại học Tổng hợp TP.HCM năm 1990

trường đại học kinh tế - luật
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Những

DẤU ẤN
CCA tổng hợp

đáng nhớ

trường đại học kinh tế - luật
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trường đại học kinh tế - luật
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trường đại học kinh tế - luật
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“Thành công và 
sự phát triển của nhà 
trường đạt được sau 20 
năm luôn gắn liền với 
việc “Kết nối - Đột phá”, 
phát huy truyền thống 
và những thế mạnh của 
ĐHQG-HCM cùng sự chủ 
động, sáng tạo của nhà 
trường”.

Nhìn lại chặng đường 20 năm
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật

Thông điệp của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật

Thưa thầy, 
Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL), ĐHQG-HCM đã 

trải qua 20 năm xây dựng và phát triển. Thầy có thể chia sẻ 
những cảm xúc lúc này về những thành tựu UEL đã gặt hái 
được trong suốt 20 năm gắn bó cùng Trường?

Hai mươi năm đã trôi qua quá nhanh. Nhớ lại sau 
cuộc họp tại số 03 Công trường Quốc tế do Thầy Cố PGS.
TS Trần Chí Đáo, nguyên Giám đốc ĐHQG-HCM chủ trì 
vào giữa tháng 10/2000, các thành viên dự họp tức tốc 
đi lên Thủ Đức để chọn nơi đặt địa điểm Văn phòng Khoa 
Kinh tế, một khoa trực thuộc đầu tiên sẽ được thành lập 
sau khi cấu trúc lại ĐHQG-HCM. Từ những ngày đầu tiên 
đó đến nay, Khoa Kinh tế đến Trường Đại học Kinh tế 
- Luật ngày nay đã trưởng thành nhanh chóng, là thành 
viên tích cực của ĐHQG-HCM, có uy tín và vị thế cao 
trong nước, khu vực ASEAN và thế giới.

Khoa Kinh tế và 10 năm sau là Trường Đại học Kinh 
tế - Luật chính là sản phẩm của ĐHQG-HCM, sự kết nối 
với những con người và truyền thống từ Trường Đại học 
Tổng hợp TP.HCM. Việc thành lập Trường góp phần thực 
hiện chiến lược xây dựng và phát triển ĐHQG-HCM trở 
thành trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên 

cứu khoa học công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng 
cao, đạt trình độ tiên tiến, làm nòng cốt trong hệ thống 
giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước và hội nhập quốc tế,…

 Những sự quan tâm, hỗ trợ của các thế hệ lãnh đạo 
ĐHQG-HCM, các ban chức năng và các trường đại học 
thành viên, đặc biệt là Trường Đại học Kinh tế TP.HCM và 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là hết sức quan trọng 
và cần thiết. Nhưng tất nhiên, yếu tố quyết định chính là 
sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, viên chức, 
giảng viên, người lao động và các thế hệ người học qua 
các giai đoạn. Theo bảng xếp hạng THE World University 
Ranking by Subject đối với các ngành, nhóm ngành đào 
tạo thuộc 11 lĩnh vực khoa học, lần đầu tiên khối Kinh 
tế và Kinh doanh của ĐHQG-HCM (trong đó Trường Đại 
học Kinh tế - Luật đóng vai trò nòng cốt) đứng thứ 601+ 
các trường đại học hàng đầu trên thế giới, chính là một 
sự công nhận tuyệt vời cho những nỗ lực phấn đấu không 
ngừng của nhà trường. 

Xin thầy cho biết những thành tựu UEL đã đạt được 
sau 20 năm phát triển?

Thành công và sự phát triển của nhà trường đạt 

trường đại học kinh tế - luật

KẾT NỐI14



được sau 20 năm luôn gắn liền với việc “Kết nối - Đột phá”, 
phát huy truyền thống và những thế mạnh của ĐHQG-HCM 
cùng sự chủ động, sáng tạo của nhà trường. Có thể khái quát 
những thành tựu chủ yếu của nhà trường như sau:

Thứ nhất, trên cơ sở chiến lược của ngành và ĐHQG-
HCM, nhà trường đã xây dựng và thực hiện chiến lược theo 
định hướng đại học nghiên cứu, theo đuổi giá trị cốt lõi: 
“Thống nhất, vượt trội, tiên phong”. Trong 20 năm qua, dưới 
sự lãnh đạo của một đảng bộ mạnh, với tinh thần đoàn kết, 
kiên trì bám sát và thực hiện chiến lược qua các giai đoạn, 
UEL đã không ngừng trưởng thành và phát triển với tư cách 
là một thành viên tích cực của ĐHQG-HCM, góp phần nâng 
cao vị trí xếp hạng của ĐHQG-HCM và khẳng định uy tín 
trong khu vực và thế giới, tự tin và sẵn sàng bước sang giai 
đoạn mới của tự chủ đại học.

Thứ hai, thường xuyên tăng cường và phát huy hiệu 
quả của việc kết nối các thế hệ, các đối tác trong và ngoài 
nước, tính hệ thống của ĐHQG-HCM và truyền thống từ 
Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM. Việc Trường Đại học 
Kinh tế - Luật là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế và 
tham gia các đề án, dự án quốc tế cũng như mạng lưới các 
trường đại học đào tạo lĩnh vực kinh tế và luật trong nước 
và khu vực, đã góp phần quan trọng nâng cao vị thế, uy tín 
của nhà trường.

Thứ ba, cùng với việc phát triển đội ngũ cả về lượng 
và chất, quy mô và chất lượng đào tạo đại học và sau đại học 
không ngừng tăng lên. Thường xuyên đổi mới, đại trà hoá 
chương trình chất lượng cao, nhiều chương trình đạt chuẩn 
khu vực và quốc tế, điểm chuẩn tuyển sinh đầu vào cao, 
phương pháp đào tạo không ngừng được cải tiến. Tham gia 
ngày càng tích cực và hiệu quả trong nghiên cứu, phản biện 
chính sách, tư vấn, xây dựng chính sách và pháp luật của 
Đảng và Nhà nước trên nhiều lĩnh vực, phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời ngày càng có nhiều 
công trình, bài báo được đăng tải trên các tạp chí quốc tế, 
sinh viên đạt được nhiều giải cao trong các cuộc thi nghiên 
cứu khoa học và hoạt động khởi nghiệp.

Thứ tư, phát huy thế mạnh đa ngành, đa lĩnh vực của 
ĐHQG-HCM và trong Trường nên đã tích cực xây dựng và 
triển khai các chương trình đào tạo song ngành và các đề tài 
nghiên cứu khoa học liên ngành, đồng thời tiếp cận với xu 
hướng cách mạng công nghệ để tổ chức tuyển sinh, đào tạo 
những ngành mới, kết hợp hiệu quả giữa đào tạo và nghiên 
cứu khoa học, tăng cường kỹ năng, phát huy sự năng động, 
khởi nghiệp sáng tạo của người học, thu hút sinh viên quốc 
tế theo học và tạo nhiều cơ hội cho sinh viên trao đổi quốc 
tế. Trên cơ sở đó, người học đã được xã hội đánh giá cao, 
một bộ phận lớn có năng lực làm việc trong môi trường toàn 
cầu.

Thứ năm, với sự quan tâm của ĐHQG-HCM và các 
doanh nghiệp, nhà trường đã có những đột phá trong việc 
đầu tư thư viện, các phòng thí nghiệm, cơ sở dữ liệu mạnh 
để tăng cường định lượng, phân tích và dự báo, án lệ và tiếp 
cận công nghệ trong kinh doanh, quản lý, tài chính; đồng 
thời trong điều kiện khó khăn chung về ngân sách đầu tư 
công nhưng đã sử dụng vốn vay kích cầu để xây dựng và tăng 
cường cơ sở vật chất, giúp cho nhà trường ngày càng khang 
trang với không gian xanh và hiện đại, cải thiện cảnh quan 
của nhà trường. 

Với tầm nhìn phát triển theo đại học định hướng nghiên 
cứu cùng các thành tựu của 20 năm qua, xin thầy cho biết các 
nhiệm vụ trọng tâm của Trường trong thời gian tới là gì?

Những nhiệm vụ trọng tâm của Trường trong thời gian 
tới sẽ là:

Thứ nhất, phát huy những thành quả 20 năm qua, 
Trường Đại học Kinh tế - Luật tiếp tục rà soát và xây dựng 
chiến lược cho giai đoạn mới với tầm nhìn đến năm 2030 và 
2045 để bước sang một giai đoạn mới của tự chủ đại học, đó 
cũng là cơ hội thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của 
nhà trường. Trên cơ sở “Đề án đổi mới cơ chế hoạt động” đã 
được ĐHQG-HCM phê duyệt, phát huy vai trò của Hội đồng 
Trường, tăng cường các nguồn lực, thực hiện đồng bộ các 
yêu cầu của tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình, tái cấu 
trúc bộ máy tổ chức, triển khai hệ thống KPI gắn với công tác 
thi đua khen thưởng và đề án phân phối thu nhập.

Thứ hai, với những kết quả xếp hạng của “THE 
World University Ranking by Subject” đối với lĩnh vực kinh 
tế và kinh doanh của ĐHQG-HCM mới được công bố, nhà 
trường tự tin và tiếp tục đẩy mạnh những nội dung: trích 
dẫn (Citation), thu nhập từ chuyển giao công nghệ (Industry 
Income), viễn cảnh quốc tế (International Outlook), nghiên 
cứu (Research) và giảng dạy (Teaching) để tiếp tục nâng cao 
vị trí xếp hạng của Trường và ĐHQG-HCM. Đầu tư phát triển 
Tạp chí KHCN: Kinh tế, Luật và Quản lý với sự tham gia của 
các nhà khoa học quốc tế để sớm trở thành tạp chí quốc tế 
có uy tín, tăng nhanh các công bố quốc tế,…

Thứ ba, tiếp tục tăng cường chuẩn hoá cơ sở giáo dục 
và các chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA, FIBAA, 
ACCSB,… Phát huy tính liên ngành trong Trường và ĐHQG-
HCM, đầu tư các điều kiện để tạo nền tảng cho sự phát 
triển các hướng tiếp cận tiên tiến phù hợp với yêu cầu của 
công nghệ mới và nhu cầu xã hội. Đó là các cơ sở dữ liệu và 
phương pháp nghiên cứu hiện đại cho kinh tế học pháp luật, 
kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo, SAP với hệ thống thông tin 
quản lý và thương mại điện tử, công nghệ ngân hàng, toán 
ứng dụng trong kinh tế, tài chính và dự báo kinh tế,…

Thứ tư, triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản 
trị đại học và vận hành hiệu quả phương thức E-Learning 
đồng bộ trong toàn Trường, quan tâm xây dựng các chương 
trình đào tạo chất lượng cao bằng tiếng Anh. Tăng cường 
quan hệ trao đổi sinh viên quốc tế, đẩy mạnh các chương 
trình thực tập, thực tế nước ngoài,…

Trong không khí tưng bừng chuẩn bị kỷ niệm 20 năm 
Ngày truyền thống Trường Đại học Kinh tế - Luật, thầy có nhắn 
gửi gì đến tập thể viên chức, người lao động và người học của 
Trường?

Với việc chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới, nhất 
định nhà trường sẽ tiếp tục có những đột phá mới để phát 
triển nhanh và vững chắc hơn. Trên cơ sở những thế mạnh 
của ĐHQG-HCM và của Trường trong điều kiện tự chủ đại 
học, Trường Đại học Kinh tế - Luật sẽ có vị trí xếp hạng xứng 
đáng trong số các trường đại học cùng lĩnh vực của khu vực 
và thế giới. Và chính với kỳ vọng và niềm tin như thế, tôi tin 
tưởng tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động và người 
học của Trường sẽ cùng nhau tiếp tục phát huy những thành 
quả trong 20 năm qua và tự tin, năng động, sáng tạo,… để 
viết nên những trang truyền thống đầy tự hào của sự “Kết 
nối - Đột phá”, góp phần xứng đáng với sự phát triển của 
ĐHQG-HCM và giáo dục đại học Việt Nam.

trường đại học kinh tế - luật
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Ngày 06/11/2000, sau khi tổ chức lại ĐHQG-HCM, Khoa Kinh tế được thành lập như mảnh 
ghép hoàn thiện cấu trúc đa lĩnh vực của ĐHQG-HCM: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân 
văn, khoa học kỹ thuật và khoa học kinh tế (đến năm 2009 thì ĐHQG-HCM mở thêm lĩnh vực khoa 
học sức khỏe). 

Nhiệm vụ giao tuy ngắn gọn, nhưng trách nhiệ m trĩu nặng trên vai các thầy, các cô Khoa Kinh 
tế lúc bấy giờ. Vì đâu chỉ đơn thuần là xây dựng một cơ sở giáo dục đại học kinh tế mới, mà còn là xây 

Với một cơ sở giáo 
dục đại học, 20 năm chưa 
hẳn là dài. Nhưng đối với 
Trường Đại học Kinh tế - 
Luật, 20 năm là thời gian 
để phát triển, khẳng định 
và trở thành một trường 
đại học chất lượng, uy tín, 
một thành viên cứng cỏi 
của ĐHQG-HCM.

20 NĂM ĐỒNG LÒNG VƯỢT THÁCH THỨC
trường đại học kinh tế - luật
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20 NĂM ĐỒNG LÒNG VƯỢT THÁCH THỨC
dựng một lĩnh vực khoa học quan trọng cho đất 
nước với sứ mạng cao hơn chính là hướng đến 
góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao; cung ứng cho xã hội các chuyên gia kinh tế, 
nhà quản lý; đóng góp hiệu quả vào công cuộc 
xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế.

10 năm sau, Trường Đại học Kinh tế - Luật, 
ĐHQG-HCM chính thức được Thủ tướng Chính 
phủ ký quyết định thành lập (tiền thân là Khoa 
Kinh tế, ĐHQG-HCM). Thầy cô giảng viên, cán 
bộ, các thế hệ sinh viên Khoa Kinh tế cùng tham 
gia thực hiện trách nhiệm vinh dự: xây dựng 
một trường đại học thành viên ĐHQG-HCM; 
xây dựng cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, 
dịch vụ chất lượng cao với 03 lĩnh vực: kinh tế, 
quản lý và luật. Đây là những lĩnh vực cần thiết 
trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế 
một cách sâu rộng.

Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-
HCM được thành lập với yêu cầu nhà trường 
phải xác định một hướng đi chuyên môn đúng 
đắn trong hệ thống các trường đại học cùng 
chuyên ngành. Nhiệm vụ xây dựng một mô hình 
trường đại học mới, hiện đại trong hệ thống đại 
học tự chủ, đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng 
cao, góp phần hiệu quả vào sự nghiệp giáo dục 
đại học của Việt Nam; tạo nguồn động lực chính 
cho phát triển đất nước trong giai đoạn toàn 
cầu hóa và công nghiệp hóa đất nước. 

Ngày 28/10/2020, THE WUR by Subject 
(Times Higher Education World University 
Rankings by subject – một tổ chức xếp hạng 
uy tín có cơ sở tại Anh) công bố lĩnh vực Kinh 
doanh, kinh tế của ĐHQG-HCM được xếp trong 
nhóm 601+ thế giới năm 2021, cùng với niềm 
vui chung, chúng ta tự hào về những phấn đấu 
và thành quả của giảng viên, cán bộ và sinh viên 
Trường Đại học Kinh tế Luật, ĐHQG-HCM là 
đội ngũ chính đã tạo nên chất lượng uy tín này. 

Xếp hạng của THE WUR là kết quả từ 
những hoạt động đầy trí tuệ, trách nhiệm và 
tâm huyết của nhà trường. Kết quả đó chính là 
từ những đam mê trên lớp, từ những ngày miệt 

mài nghiên cứu trong thư viện của thầy cô và 
sinh viên, từ hàng nghìn sinh viên của Trường đã 
tốt nghiệp đang đóng góp một cách hiệu quả, 
tích cực cho xã hội. Không ít cựu sinh viên của 
Trường hiện nay đã trở thành những nhà quản 
lý uy tín ở nhiều vị trí khác nhau trong các cơ 
quan, doanh nghiệp. Giờ đây, Trường Đại học 
Kinh tế - Luật là thành viên tích cực, uy tín của 
các tổ chức chuyên môn quốc gia, quốc tế; tham 
gia và xây dựng các mạng lưới quan hệ, hợp tác 
trong và ngoài nước trên nhiều lĩnh vực. Tất cả 
đã góp phần khẳng định một hướng đi đúng, 
hiệu quả và chất lượng chuyên môn cao trong 
đào tạo, nghiên cứu từ vĩ mô đến thực tiễn của 
nhà trường. 

Quả ngọt ngày hôm nay là sự đá nh giá, lòng 
tin của phụ huynh, sinh viên và doanh nghiệp, 
xã hội đối với chất lượng chuyên môn của nhà 
trường. Nhìn lại chặng đường 20 năm mới thấu 
hiểu sự phấn đấu và tâm huyết của thầy và trò 
Trường Đại học Kinh tế - Luật. 

Tôi rất tự hào và xin chúc mừng Trường 
Đại học Kinh tế - Luật với những thành quả đã 
đạt được. Trường Đại học Kinh tế - Luật không 
chỉ là nơi lưu giữ và truyền đạt tri thức, mà 
còn là nơi “Kết nối – Đột phá” của các thế hệ 
giảng viên, cán bộ và sinh viên. Giờ đây, Trường 
đã được khẳng định như thành phần tất yếu, 
hữu cơ cấu thành xã hội, vùng địa phương nhà 
trường đang trú đóng, phải chủ động tham gia 
vào tất cả thách thức, yêu cầu mà địa phương 
mà phải đối mặt. 

Các thế hệ sinh viên Trường Đại học Kinh 
tế - Luật sẽ là lời giải cho bài toán về việc phát 
triển đất nước trong tương lai, đó cũng là trách 
nhiệm, đòi hỏi sự chung tay của xã hội và hệ 
thống giáo dục đại học Việt Nam. Tôi tin tưởng 
rằng Trường Đại học Kinh tế - Luật không chỉ 
hoàn thành tốt, mà còn hoàn thành xuất sắc vai 
trò, trách nhiệm của mình cùng tầm nhìn và sứ 
mạng của nhà trường đã đặt ra. 

Xin kính chúc mừng Trường Đại học Kinh tế 
- Luật 20 năm và mãi mãi.

PGS.TS Phan Thanh Bình
 Ủy viên BCH TW Đảng

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
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Nhớ lại những năm đầu, 
trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, 
nhưng lãnh đạo ĐHQG-HCM qua 
các thời kỳ luôn ủng hộ hết mình, 
cùng với sức mạnh hệ thống của 
ĐHQG-HCM và sự năng động, 
quyết tâm, đoàn kết của 12 cán bộ 
nòng cốt khi thành lập, Khoa Kinh 
tế đã sớm khẳng định chất lượng 
đào tạo tốt, nhanh chóng vươn lên 
trở thành Trường Đại học Kinh tế 
- Luật chỉ sau 10 năm, được xã hội 
và cộng đồng giáo dục đại học ghi 
nhận và đánh giá cao.

Trường Đại học Kinh tế - Luật: 
Sự trưởng thành vượt bậc, thừa hưởng 
và bổ trợ cho sức mạnh hệ thống
ĐHQG-HCM

PGS.TS HUỲNH THÀNH ĐẠT
UV BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội đồng đại học, Giám đốc ĐHQG-HCM
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Chứng kiến Trường Đại học Kinh tế - Luật từ 
những ngày đầu thành lập, bấy giờ là Khoa Kinh tế, 
tôi rất xúc động khi nhìn thấy sự lớn mạnh và trưởng 
thành vượt bậc của Trường, trở thành nhân tố quan 
trọng đóng góp cho sức mạnh hệ thống ĐHQG-
HCM.

Kế thừa truyền thống và phát huy thành quả 
đó, từ năm 2010, ngay sau khi chính thức mang 
tên Trường Đại học Kinh tế - Luật, thành viên của 
ĐHQG-HCM, tập thể lãnh đạo và cán bộ viên chức 
nhà trường càng chủ động trong việc tìm kiếm các 
nguồn lực ngoài ngân sách để tiếp tục phát triển 
cơ sở vật chất khang trang và tiện nghi. Với sự hỗ 
trợ của ĐHQG-HCM, Trường đã được đầu tư các 
phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu mang tính 
tiên phong trong lĩnh vực thị trường tài chính, công 
nghệ ngân hàng, luật và từ đó đã có những nghiên 
cứu đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế của 
Việt Nam cũng như đẩy mạnh công bố quốc tế trên 
các tạp chí uy tín, có thứ hạng cao. Lãnh đạo qua các 
thời kỳ của Trường đã không ngừng đổi mới sáng 
tạo, nâng cao chất lượng nghiên cứu và đào tạo đạt 
chuẩn kiểm định khu vực; có nhiều thành công trong 
việc mở rộng và phát triển các mối quan hệ hợp tác 
quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp để phát triển 
các chương trình đào tạo quốc tế ở cả bậc đại học, 
sau đại học, nghiên cứu khoa học với nhiều trường 
đại học uy tín của Pháp, Anh, Hoa Kỳ,… và thu hút 
được nhiều nguồn tài trợ giá trị lớn để hỗ trợ sinh 
viên. Trường Đại học Kinh tế - Luật cũng đã có nhiều 
đóng góp hiệu quả trong việc tư vấn và phản biện 
chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước,... 
Bên cạnh đó, Trường Đại học Kinh tế - Luật cũng đã 
phát huy tốt vai trò thành viên tích cực và có trách 
nhiệm trong các tổ chức và các mạng lưới hợp tác 
giáo dục khu vực và thế giới; thu hút và triển khai 
được nhiều dự án tài trợ chính phủ và phi chính phủ; 
đẩy mạnh các hoạt động trao đổi, giao lưu sinh viên 
quốc tế; thu hút ngày càng nhiều giảng viên, nhà 
khoa học và sinh viên quốc tế đến giảng dạy, nghiên 
cứu, học tập. Những kết quả của nhà trường đã góp 
phần quan trọng vào thành quả chung của ĐHQG-
HCM. Cụ thể, ngày 28/10/2020, ĐHQG-HCM là đại 
diện duy nhất của Việt Nam được tổ chức xếp hạng 
uy tín của thế giới THE xếp hạng Top 601+  ở lĩnh 
vực Kinh doanh và Kinh tế.

Lãnh đạo ĐHQG-HCM đánh giá rất cao những 
nỗ lực và đóng góp hiệu quả, toàn diện của Trường 
Đại học Kinh tế - Luật; trở thành đơn vị nghiên cứu, 
đào tạo nòng cốt trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và 
luật của ĐHQG-HCM. Trong thời gian tới, Trường 
Đại học Kinh tế - Luật phải là đơn vị tiên phong, dẫn 
dắt và nâng tầm quốc tế về công tác đào tạo, nghiên 
cứu đỉnh cao trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 
và ứng dụng công nghệ số vào quản trị đại học hiện 
đại.

Tôi tin tưởng rằng, với nền tảng vững chắc 
của 20 năm phát triển, với đội ngũ cán bộ viên chức 
trình độ cao, tâm huyết, đoàn kết và mô hình quản 
trị đại học tiên tiến, với sự kết nối hiệu quả các thế 
hệ người học và đặc biệt là sự đồng hành, hỗ trợ, 
hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế cũng như 
Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế - Luật sẽ đáp ứng 
tốt sự kỳ vọng của xã hội, khẳng định vị thế và uy tín 
không chỉ ở Việt Nam mà còn cả trong khu vực; tiếp 
tục phát triển, phát triển nhanh và phát triển vững 
chắc như chủ đề 20 năm mà nhà trường xác định 
“Kết nối – Đột phá” và ba giá trị mà nhà trường đã 
chọn lựa “Thống nhất – Vượt trội – Tiên phong”.
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Cách đây 20 năm, ngày 
06/11/2000 Giám đốc 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 
Chí Minh đã ra Quyết định số: 
441/QĐ/ĐHQG/TCCB thành lập 
Khoa Kinh tế trực thuộc Đại học 
Quốc gia TP.HCM. Sau gần 10 
năm xây dựng và phát triển, ngày 
24/3/2010 Thủ tướng Chính phủ 
đã ra Quyết định số: 377/QĐ-TTG 
về việc thành lập Trường Đại học 
Kinh tế - Luật trên cơ sở nâng cấp 
Khoa Kinh tế trực thuộc Đại học 
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Những ký ức & nghĩ suy
VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

PGS.TS Nguyễn Văn Luân
Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật
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Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, gắn 
chặt với sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của 
cả nước nói chung, ĐHQG-HCM nói riêng, Trường 
Đại học Kinh tế - Luật với tiền thân là Khoa Kinh tế 
trực thuộc ĐHQG-HCM đã trưởng thành một cách 
vững chắc và đạt được những thành tích đáng tự 
hào. Vào những ngày đầu thành lập, Khoa chưa có 
cơ sở trường lớp riêng, đội ngũ cán bộ, giảng viên lúc 
ấy chỉ có 12 người, cơ chế hoạt động của Khoa trực 
thuộc cũng còn chưa được rõ ràng. Những khó khăn 
ban đầu của một cơ sở đào tạo mới thành lập không 
thể mường tượng được. Với sự quan tâm và chỉ đạo 
trực tiếp của Ban Giám đốc ĐHQG-HCM, Ban chủ 
nhiệm Khoa đã xây dựng và hoạch định những bước 
đi cụ thể trong chiến lược phát triển 05 năm giai 
đoạn 2001-2005 và giai đoạn 2006-2010. Cá nhân 
tôi, với tư cách là Trưởng khoa đã cùng với Ban chủ 
nhiệm Khoa lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, giảng viên tích 
cực triển khai thực hiện công tác tuyển sinh, đào 
tạo, xây dựng cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ, để 
đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Khoa trong 
chiến lược chung của ĐHQG-HCM.

Cũng cần phải nói rằng, sự quan tâm, chỉ đạo, 
hỗ trợ của Ban Giám đốc, các Ban chức năng, các 
Trường thành viên thuộc ĐHQG-HCM là hết sức 
quan trọng. Nhưng quan trọng hơn hết trong tiến 
trình xây dựng và phát triển của Trường Đại học 
Kinh tế - Luật (trước đây là Khoa Kinh tế trực thuộc 
ĐHQG-HCM), đó chính là sự chủ động, tinh thần 
trách nhiệm, tâm huyết của Ban chủ nhiệm Khoa 
Kinh tế trước đây, Ban giám hiệu Trường Đại học 
Kinh tế - Luật hiện nay và toàn thể giảng viên, cán 
bộ, viên chức, sinh viên, học viên cao học và nghiên 
cứu sinh đối với sự phát triển của nhà trường và sự 
nghiệp giáo dục của đất nước.       

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, Trường 
Đại học Kinh tế - Luật ngày nay đã đổi thay quá nhiều 

với sự phát triển mạnh mẽ về quy mô đội ngũ cán bộ, 
giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu 
sinh. Đồng thời, Trường cũng không ngừng nâng cao 
chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, tạo nên 
dáng đứng UEL trong hệ thống giáo dục quốc dân và 
sánh vai với các trường đại học tiên tiến trong nước, 
khu vực và quốc tế.  

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, Trường 
Đại học Kinh tế - Luật đã để lại những dấu ấn, những 
kỷ niệm không bao giờ quên trong tâm khảm và trái 
tim tôi. Quý thầy cô, cán bộ, viên chức, sinh viên, 
học viên cao học và nghiên cứu sinh là những đóa 
hoa trong vườn hoa tươi thắm của nhà trường. 

Tiếp nối chặng đường 20 năm xây dựng, 
trưởng thành và phát triển, toàn thể cán bộ, giảng 
viên, viên chức, sinh viên, học viên cao học và nghiên 
cứu sinh Trường Đại học Kinh tế - Luật ngày nay, là 
thế hệ của những người lạc quan với tầm nhìn chiến 
lược; thế hệ với nhiều ước mơ về những điều tốt đẹp 
hơn, quyết tâm hành động để thực hiện những điều 
tốt đẹp đó mỗi ngày. 

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống 
Trường Đại học Kinh tế - Luật, tôi có đôi lời nhắn 
nhủ đến toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, sinh 
viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh; chúng ta 
hãy nỗ lực và nỗ lực hơn nữa, sáng tạo và sáng tạo 
hơn nữa để chiếm lĩnh trong đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao, thêm nhiều công trình khoa học có 
giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, là chỗ dựa tin 
cậy về mặt tư vấn chính sách và phát luật, đóng góp 
tri thức và tài năng cho sự phát triển thịnh vượng 
của đất nước.   

Xin chúc toàn thể quý thầy cô, cán bộ, viên 
chức, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
nhà trường sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Với sự nỗ lực lớn của thầy và trò Khoa Kinh tế vào từng công việc 
trong suốt 10 năm đầu từ xây dựng chương trình đào tạo, mở ngành đào 
tạo, tuyển sinh, thực hiện quy trình đào tạo, tạo dựng cơ sở vật chất, 
phát triển đội ngũ cán bộ - giảng viên có trình độ cao, xây dựng Đề án 
thành lập Trường, quy hoạch, đầu tư xây dựng Trường,… với muôn vàn 
khó khăn nhưng thầy trò Khoa Kinh tế trước đây (Trường Đại học Kinh 
tế - Luật ngày nay) đã vượt qua, xây dựng và phát triển Khoa Kinh tế trở 
thành một cơ sở đào tạo có uy tín, chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, 
luật, kinh doanh và quản lý, khẳng định được vị thế trong hệ thống giáo 
dục quốc dân. Ngày 24/3/2010, Khoa Kinh tế trực thuộc ĐHQG-HCM 
được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường Đại học Kinh 
tế - Luật (thành viên của ĐHQG-HCM). Đó là bước ngoặt có ý nghĩa hết 
sức quan trọng trong sự nghiệp phát triển của Trường Đại học Kinh tế - 
Luật.

“

”
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Thưa cô,
Đồng hành cùng Trường Đại học Kinh tế - Luật từ năm 2002, là người góp phần vun đắp cho Khoa Kinh 

tế “lớn lên” từng ngày, cô nhận xét thế nào về sự phát triển của UEL?
Trong những năm làm cán bộ nghiên cứu tại Viện Kinh tế TP.HCM, tôi vẫn cộng tác thường xuyên với 

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM (tiền thân của Trường Đại học Kinh tế - Luật). Lúc bấy giờ, 
tôi vẫn nung nấu hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ chuyển hẳn về Khoa Kinh tế làm công tác giảng dạy và 
nghiên cứu như lúc đầu khởi nghiệp. Rồi cái ngày kỳ vọng đó đã đến, tháng 11/2002, cách đây 18 năm, tôi 
đã xin chuyển về Khoa Kinh tế. Khi đó, Khoa mới thành lập được hai năm và ngành Tài chính - Ngân hàng 
bắt đầu tuyển sinh từ khóa 02.

 Lúc đầu mới thành lập, Khoa gặp không ít khó khăn về đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất 
phải sử dụng chung của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (cơ sở Thủ Đức). Đến năm học 2008-2009, 
chúng ta mới có “nhà” của mình. Từ con số không đến nay, Trường đã có 03 tòa nhà, các phòng ban, các 
khoa được trang bị phòng làm việc khang trang, thư viện được mở rộng với thiết kế hiện đại, các phòng học 
cũng được trang bị đầy đủ tiện nghi. Đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên được mở rộng về quy mô, từ vài 
chục người đến nay đã lên 389 người và chất lượng đội ngũ được nâng cao với nhân sự giảng viên có trình 
độ Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Giáo sư chiếm trên 30%.

Hai mươi năm - một chặng đường chưa phải là dài, nhưng những gì Trường Đại học Kinh tế - Luật làm 
được là thành công bước đầu, là nền tảng tạo đà cho thế hệ kế tiếp phát triển tốt hơn, nhanh hơn.

“Tuy đã đến tuổi nghỉ 
hưu, không còn là “biên chế” của 
Trường nữa, nhưng tôi còn sức 
khỏe, còn đam mê nghiên cứu, tôi 
mong muốn tiếp tục được đóng 
góp cho Trường trong khả năng 
của mình. Nếu còn sức khỏe tôi 
vẫn mong được cống hiến, muốn 
truyền đạt những kiến thức và 
kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, muốn 
có một thế hệ nối tiếp phát triển 
tốt hơn, năng động hơn.”

18 năm
gắn bó cùng UEL

Mai Tâm
Trung tâm Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh
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Gắn bó cũng đã gần hai thập kỷ cùng UEL, tình 
cảm của cô đối với UEL chắc hẳn đã phát triển theo 
từng ngày?

Gần 20 năm qua gắn bó với Khoa Tài chính 
- Ngân hàng, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và 
Tài chính nói riêng, Trường Đại học Kinh tế - Luật 
nói chung, tôi đã được đồng nghiệp ủng hộ cùng 
cố gắng vượt qua những khó khăn và đã có được 
những thành công nhất định. Từ Khoa Tài chính - 
Ngân hàng đến Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài 
chính của Trường luôn là một tập thể đoàn kết gắn 
bó, lãnh đạo nhà trường cùng các cán bộ, giảng viên 
trong trường luôn ủng hộ, tạo cơ hội cho tôi nghiên 
cứu đạt được những thành công nhất định sau 18 
năm làm việc tại Trường. 

Trong 18 năm gắn bó, đồng hành cùng UEL đối 
với cô kỷ niệm nào là sâu sắc nhất?

Kỷ niệm nhớ nhất của tôi là khoảng thời gian 
hình thành nhóm nghiên cứu tại Khoa Kinh tế năm 
2003. Nhóm may mắn đã trúng thầu dự án nghiên 
cứu do quốc tế tài trợ với những chuyến đi khảo sát 
thực địa.

Lần đi khảo sát thực địa và phỏng vấn doanh 
nghiệp về chính sách ưu đãi đầu tư ở vùng kinh tế 
khó khăn tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. 
Nhóm chúng tôi mượn xe của Khoa di chuyển. Xe 
đang đi đến giữa rừng cao su thì bị hỏng, không liên 
lạc được với bên ngoài để xin “cứu viện”. Giữa rừng 
khó bắt sóng máy điện thoại, rất may là có người 
gánh nước đi qua, lái xe Khoa xin được can nước 
đổ vào đầu máy và cố dịch chuyển được xe ra ngoài. 
Hôm đó mãi khuya mới về đến Thủ Dầu Một, may 
mắn có nhóm sinh viên tại chức ở Bình Dương hỗ 
trợ để về lại Sài Gòn trong đêm. 

Được biết sau khi về hưu, cô lại tiếp tục truyền 
nhiệt huyết và đam mê nghiên cứu đến thế hệ trẻ qua 
vị trí cố vấn khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh 
tế - Tài chính. Cô kỳ vọng điều gì ở các nhà nghiên cứu 
trẻ và các bạn sinh viên đam mê nghiên cứu khoa?

Tuy đã đến tuổi nghỉ hưu, không còn là “biên 
chế” của Trường nữa, nhưng tôi còn sức khỏe, còn 

đam mê nghiên cứu, tôi mong muốn tiếp tục được đóng 
góp cho Trường trong khả năng của mình. Nếu còn sức 
khỏe tôi vẫn mong được cống hiến, muốn truyền đạt 
những kiến thức và kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, muốn 
có một thế hệ nối tiếp phát triển tốt hơn, năng động 
hơn. Hiện nay, tôi đang là Trưởng nhóm nghiên cứu 
mạnh của UEL, nhóm đang cố gắng mỗi năm đăng 02 
bài báo trên tạp chí quốc tế uy tín (Scopus/ISI). Ngoài 
ra, tôi còn làm chủ nhiệm đề tài ứng dụng cho TP.HCM 
về đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu doanh 
nghiệp trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0 và 
mong muốn truyền đạt lại cho các bạn trẻ có thể thay 
thế tôi trong những năm tới.

Cô có thông điệp nào muốn nhắn gửi đến với UEL 
trong hiện tại và tương lai khi Trường tự chủ đại học 
không ạ? 

Tuổi 20 tràn đầy sức trẻ, hy vọng UEL sẽ có 
những đột phá trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, 
Hội đồng Trường đã đi vào hoạt động và đang có kế 
hoạch xây dựng chiến lược phát triển Trường mang 
tính đột phá cho 05 năm, tầm nhìn 10 năm tới. Theo 
đó, Trường sẽ có cơ cấu tổ chức bộ máy hợp lý phù 
hợp với bối cảnh hội nhập trong 05 năm tới. Tôi tin 
tưởng rằng Trường sẽ có nhiều chương trình đào tạo 
được kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc tế, nghiên 
cứu đỉnh cao công bố quốc tế và nghiên cứu phục vụ 
cộng đồng để thực sự trở thành trường đại học theo 
định hướng nghiên cứu, xếp hạng cao trong khu vực 
châu Á trong tương lai.

Bên cạnh đó, Trường sắp chuyển sang tự chủ, 
đây sẽ là cơ hội cho các bạn trẻ phấn đấu nâng cao 
trình độ, từng bước đạt được mục tiêu của bản thân. 
Tôi mong các bạn trẻ, những thế hệ sau hãy thắp lên 
ngọn lửa đam mê yêu ngành, yêu nghề, sống trung 
thực có đạo đức nghề nghiệp,... Đồng thời cũng biết 
phấn đấu cho sự nghiệp chung vì phát triển của ngành, 
của Khoa, của Trường và xã hội. Chúc các bạn, các em 
luôn hạnh phúc và thành công!

Xin chân thành cảm ơn những chia sẻ và tình cảm 
quý báu của cô đã dành cho UEL trong suốt 18 năm qua. 
Kính chúc cô luôn mạnh khỏe và ngày càng có nhiều 
đóng góp cho nền giáo dục nước nhà!

Cô có thể chia sẻ về những thành tựu đã gặt hái được qua 18 năm cùng 
UEL? 

Mười tám năm làm việc tại Trường, tôi đã thực hiện (làm chủ nhiệm) 10 đề tài 
nghiên cứu cấp ĐHQG-HCM, cấp Tỉnh, cấp Bộ và 05 đề tài hợp tác quốc tế, công bố 
trên 70 bài báo trên các tạp chí trong nước, 22 bài báo trên các tạp chí quốc tế, chủ 
biên 18 sách giáo trình, chuyên khảo và tham khảo phục vụ đào tạo, hướng dẫn 05 
Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sỹ, trên 80 học viên cao học bảo vệ 
thành công luận văn thạc sỹ. Như đã nêu, với thành tích trên, nhiều năm qua tôi đã 
đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp ĐHQG-HCM, cấp Bộ, được nhận Bằng 
khen của Giám đốc ĐHQG-HCM, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động Hạng Ba, Hạng Nhì 
của Chủ tịch nước, và đặc biệt năm 2016, tôi đạt giải thưởng Phụ nữ Việt Nam của 
Hội đồng Quản lý Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam.

“

”
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UEL
bây giờ mới kể

Chẳng phải ngẫu nhiên 
mà mọi người hay gọi “UEL 
là nhà”, phải chăng chỉ ở nơi 
đây chúng tôi mới cảm nhận 
được tình thầy trò, bạn bè 
khăng khít keo sơn. Vậy là 
đã gần 20 năm kể từ khi 
chúng tôi nhận được quyết 
định số: 441/QĐ/ĐHQG/
TCCB thành lập Khoa Kinh 
tế, ĐHQG-HCM. Hôm nay, 
giữa một ngày giao mùa của 
tháng 11, chúng tôi mới có 
dịp kể lại những câu chuyện 
từ thuở ngày đầu ấy…

“12 thầy cô đầu tiên là những chiến binh quả cảm, đoàn kết, quyết tâm xây dựng một 
đơn vị mới, một nền giáo dục đại học mới. Tưởng chừng đã bỏ cuộc, 12 thầy cô ấy vẫn chiến đấu 
với khó khăn để hình thành Khoa Kinh tế làm tiền đề cho sự phát triển của Trường Đại học 
Kinh tế - Luật như hiện nay. Tôi cảm thấy biết ơn và tự hào về sự nỗ lực đóng góp không ngừng 
nghỉ của 12 thầy cô đầu tiên.”

“20 năm trôi qua nhanh quá, là một trong những nhân sự đầu tiên gắn bó ngay từ khi 
thành lập Khoa Kinh tế, cá nhân tôi cũng khó hình dung được sự phát triển, những thành tựu 
mà nhà trường đạt được như ngày hôm nay. Cần phải tự hào với vị thế của Trường hiện nay gắn 
với sự lớn mạnh không ngừng của ĐHQG -HCM. Khoa Kinh tế và 10 năm sau là Trường 
Đại học Kinh tế - Luật chính là sản phẩm của ĐHQG -HCM, sự kết nối từ Trường Đại 
học Tổng hợp TP.HCM”.

 “Những ngày đầu ấy Khoa Kinh tế may mắn nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ cơ sở 
vật chất của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. 12 thầy cô kiên cường , không ngại khó, ngại khổ 
đã cố gắng xây dựng Khoa Kinh tế vững mạnh từng ngày. Nhìn lại 20 năm đã qua, tôi không 
khỏi bồi hồi, xúc động vì sự phát triển của Trường Đại học Kinh tế - Luật hiện nay cùng những 
kỷ niệm khó phai của Khoa Kinh tế”.

PGS.TS NGUYỄN VĂN LUÂN

PGS.TS NGUYỄN TIẾN DŨNG

PGS.TS NGUYỄN VĂN TRÌNH

và câu chuyện
những ngày đầu...

Trúc Thủy, Mai Tâm
Trung tâm Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh

trường đại học kinh tế - luật

KẾT NỐI24



“Có thể nói, quyết định cùng 11 thầy cô về xây dựng Khoa Kinh 
tế là một quyết định quan trọng và đúng đắn của bản thân tôi trong suốt 
34 năm công tác kể từ khi ra trường. Kỷ niệm sâu sắc về khoảng thời gian 
này là được làm việc, cống hiến trong một tập thể thân thiện, đoàn kết, 
giàu nhiệt huyết cùng chung vai vì sự phát triển của Khoa Kinh tế. Đối với 
tôi, những năm tháng đầu thành lập Khoa Kinh tế (Trường Đại học Kinh 
tế - Luật ngày nay) luôn là ký ức đẹp, không thể nào quên”.

“Vậy là 20 năm rồi, tôi còn nhớ mãi cảm xúc về những ngày đầu thành 
lập Khoa Kinh tế trực thuộc ĐHQG - HCM. Từ ngày 06/11/2000 trong 
mô hình ĐHQG -HCM có thêm Khoa Kinh tế với 11 thầy cô cùng một thư 
ký Khoa . Thời gian đầu, Khoa Kinh tế được các cấp lãnh đạo, quản lý quan 
tâm, chăm sóc, động viên nhiều lắm! 12 thầy cô vui vẻ, đoàn kết, quyết tâm xây 
dựng Khoa sao cho xứng đáng với lòng mong đợi của các cấp lãnh đạo, quản lý, 
với mô hình khá mới mẻ trong ĐHQG -HCM. Vui nhiều hơn buồn cho đến 
bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi...”.

“ Tôi cảm thấy rất tự hào vì mình là 1 trong 12 thầy cô đầu tiên tiên 
phong thành lập Khoa Kinh tế năm 2000 và là Trường Đại học Kinh tế - 
Luật hiện nay. Đợt tuyển sinh đầu tiên, đối với tôi là khó khăn nhất vì công 
việc trước giờ là giảng dạy, tuy nhiên chỉ với nhân lực ít ỏi, tài chính khó khăn 
không thể thành lập nhiều đơn vị như những trường đại học khác. 12 thầy cô 
đã đoàn kết, gắn bó với nhau cùng nhau vượt qua những khó khăn và hướng 
về tương lai. Khoảng thời gian đã đi qua , tôi vẫn sẽ nhớ mãi vì có quá nhiều 
những kỷ niệm, kỷ niệm nào cũng đáng nhớ và đáng trân trọng….”.

“12 thầy cô với hầu hết đều là giảng viên, chỉ mình tôi là nhân viên văn 
phòng.  Nhớ lại, mỗi ngày tôi đều ngồi một mình trong một căn phòng mà trước 
kia là phòng học của sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, trong phòng , 
ngoài bàn học và tôi thì không có gì cả, cũng không ai cùng đồng hành ... Mặc dù 
vậy, nhưng chúng tôi vẫn chọn và quyết tâm cùng nhau với thủ lĩnh là Thầy 
PGS.TS Nguyễn Văn Luân – Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Hiệu 
trưởng nhà trường. Chúng tôi tin tưởng rằng , chúng tôi sẽ làm được và rồi chúng 
tôi đã làm được”.

 “Khi nhận nhiệm vụ là 1 trong 12 thầy cô về xây dựng Khoa Kinh tế, 
tôi rất lo lắng và hoang mang vì nhân sự ít ỏi. Tuy nhiên, chúng tôi trước đó đã có 
thời gian cùng làm việc ở Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM, nên tôi tin tưởng 
là tất cả mọi người sẽ cùng nhau làm được. Bây giờ Khoa đã phát triển thành 
Trường và gặt hái được nhiều thành tựu, tôi rất vui và tự hào vì mình đã góp một 
phân nhỏ trong sự phát triển của Trường”.

“Chặng đường 20 năm thấm thoắt trôi nhanh, giờ đây Khoa Kinh tế đã 
phát triển thành Trường Đại học Kinh tế - Luật, lớn mạnh hơn nhiều cả về chất 
lượng và uy tín. Tôi thật sự rất tự hào, hãnh diện khi là 1 trong 12 thầy cô đầu 
tiên và không bao giờ tôi có thể quên được những ngày ấy. Thuở ban sơ mà người 
ta gọi là vạn sự khởi đầu nan”.

“ Thời gian thấm thoắt trôi, những thầy cô đầu tiên có người đã không 
còn công tác, tóc xanh đã lấm tấm sợi bạc, nhiều người đã nghỉ hưu, cũng 
có người đã ra đi mãi mãi…Nhưng những dấu ấn mà họ để lại Khoa Kinh 
tế, ĐHQG -HCM trở thành những kỷ niệm không bao giờ quên với mỗi 
người. Giờ nhìn về Trường Đại học Kinh tế - Luật (tiền thân Khoa Kinh tế, 
ĐHQG -HCM) tôi cảm thấy hãnh diện vì sự đóng góp của mình phần 
nào, dù có nhỏ nhoi…”.

“Những ngày đầu mới thành lập, Khoa Kinh tế chỉ vỏn vẹn 12 thầy 
cô với khu vực làm việc tạm bợ phải ngăn ra từ phòng học của sinh viên. Điều 
kiện làm việc vô cùng khó khăn, nhưng ai đã gắn bó với Khoa Kinh tế rồi thì 
sướng khổ gì cũng cố gắng vượt qua . Chúng tôi tự hào vì thế hệ sinh viên khóa 
đầu tiên hiện nay đang đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt trong nhà trường và 
xã hội. Tôi tin UE L đã, đang và sẽ không ngừng phát triển theo xu hướng đào 
tạo hội nhập khu vực và quốc tế”.

PGS.TS NGUYỄN CHÍ HẢI

ThS HÀ THANH MINH

ThS DƯƠNG THỊ VIỆT

ThS DƯƠNG THỊ TUYẾT MAI

TS NGUYỄN KIM ĐỊNH

ThS LÊ TRUNG TUYẾN

TS NGUYỄN VĂN BẢNG

TS HOÀNG MINH TUẤN
Nguyên là Giảng viên chính Khoa Kinh tế

đã từ trần ngày 19/5 năm Kỷ Hợi

ThS PHẠM THỊ HẠ NGUYÊN
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      20 tổ chức VÀ cá nhân
tiêu biểu trong quá   trình phát triển

    Trường Đại học  Kinh tế - Luật

Cố PGS.TS TRẦN CHÍ 
ĐÁO

Nguyên Giám đốc Đại 
học Quốc gia TP.HCM

ThS LÂM TƯỜNG 
THOẠI

Chủ tịch Công đoàn, 
Trưởng Ban Thi đua - 

Khen thưởng
Đại học Quốc gia 

TP.HCM

TS NGUYỄN ĐỨC 
NGHĨA

Nguyên Phó Giám 
đốc Đại học Quốc gia 

TP.HCM

Ông NGUYỄN CẢNH 
THỊNH

Giám đốc điều hành 
- khối khách hàng cá 

nhân Công ty cổ phần 
chứng khoán TP.HCM 

(HSC)

PGS.TS NGUYỄN VĂN 
LUÂN

Nguyên Hiệu trưởng 
Trường Đại học Kinh 

tế - Luật

Ông VŨ ANH KHOA
Chủ tịch UBND quận 

10, TP.HCM

PGS.TS NGUYỄN TIẾN 
DŨNG

Hiệu trưởng Trường Đại 
học Kinh tế - Luật

Trường Đại học Khoa 
học Tự nhiên,

Đại học Quốc gia 
TP.HCM

PGS.TS NGUYỄN NGỌC 
ĐIỆN

Nguyên Phó Hiệu 
trưởng Trường Đại học 

Kinh tế - Luật

Tổ chức Đại học Pháp 
ngữ (AUF)
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      20 tổ chức VÀ cá nhân
tiêu biểu trong quá   trình phát triển

    Trường Đại học  Kinh tế - Luật

PGS.TS NGUYỄN CHÍ 
HẢI

Trưởng Khoa Kinh tế, 
Trường Đại học
Kinh tế - Luật

Trường Đại học 
Panthéon Assass Paris 2

ThS HÀ THANH MINH
Trưởng Phòng Tổ chức - 
Hành chính, Trường Đại 

học Kinh tế - Luật

Công ty Cổ phần Tập 
đoàn Hoa Sen,

(Hoa Sen Group)

ThS PHẠM THỊ HẠ 
NGUYÊN

Nguyên Trưởng Phòng 
Đào tạo, Trường Đại học 

Kinh tế - Luật

Ngân hàng Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn

Việt Nam (Agribank)

ThS DƯƠNG THỊ VIỆT
Nguyên Chủ tịch Công 
đoàn, Trường Đại học 

Kinh tế - Luật

GS NGUYỄN NGỌC 
XUÂN THẢO

Trường Đại học Indiana

GS.TS NGUYỄN THỊ 
CÀNH

Nguyên Trưởng Bộ môn 
Tài chính - Ngân hàng, 

Trường Đại học
Kinh tế - Luật

Ông TONY U YI
Chủ tịch Công ty 

TNHH Công nghiệp 
TRU AIRE Việt Nam
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Trường Đại học Kinh tế - 
Luật (UEL) là một môi trường đào 
tạo còn khá trẻ nên việc tạo dựng 
niềm tin để các bậc phụ huynh tin 
tưởng và ủng hộ con em học tập tại 
UEL là một quá trình phấn đấu và 
nỗ lực hết mình để UEL có được sự 
uy tín như ngày hôm nay.

Lời
ba
mẹ
chưa
kể

“Ba mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con...”
Mặc dù cô con gái đã là sinh viên UEL năm thứ hai thế nhưng cô 

Lại Thị Khánh, phụ huynh của sinh viên Vũ Thị Thanh Hiền (Lớp Kinh 
tế học K19) vẫn bồi hồi nhớ lại thời điểm cùng con chọn ngôi trường 
đại học ngày trước: “Như bao phụ huynh khác, tôi cũng khá hồi hộp, lo 
lắng khi con mình bước vào quãng thời gian chọn ngành, chọn trường 
phù hợp với bản thân vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của con 
sau này”. 

Còn đối với cô Lê Thị Lý, phụ huynh sinh viên Hà Thị Thanh 
Thanh (Lớp Luật thương mại quốc tế K19) cho biết rằng mình luôn 
sẵn sàng ủng hộ hết mình cho niềm đam mê của con và tin tưởng vào 
môi trường mà con mình đã lựa chọn: “Vì là quyết định của con nên 
tôi hoàn toàn tôn trọng. Tôi nghĩ đây là một môi trường học tập rất tốt 
và đáng để các phụ huynh khác đặt kỳ vọng. Tôi hoàn toàn yên tâm khi 
con mình lựa chọn học tập tại UEL”. 

Bên cạnh những ưu thế về chất lượng đào tạo, UEL luôn chú 
trọng việc phát triển về cơ sở vật chất hiện đại để phục vụ cho nhu cầu 
học tập và nghiên cứu của sinh viên. Vì vậy, ấn tượng mà UEL để lại 
cho các bậc phụ huynh khi đến tham quan Trường luôn luôn là dấu ấn 
khó quên. “Lần đầu tiên đến trường, ấn tượng của tôi có lẽ là: “Trường 
của em be bé, nằm lặng giữa rừng cây...” Bé ở đây không có nghĩa là 
quá nhỏ chỉ là không có quá nhiều toà nhà nhưng các tòa đều được 
xây dựng theo kiểu kiến trúc hiện đại, không gian mở lúc nào cũng lộng 
gió” - Bác Nguyễn Văn Hữu, phụ huynh sinh viên Nguyễn Hữu Thành 
(Lớp Quản trị kinh doanh K17) tâm đắc.

Bên cạnh đó, chuyên môn của thầy cô giảng viên cũng luôn là 
vấn đề quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh, không chỉ qua lời 
kể mà cô Trần Thị Tuyết Mai, phụ huynh sinh viên Ngô Minh Long (Lớp 
Makerting K18), còn được “tham gia” vào các buổi học online của 
Long chia sẻ: “Long hay kể về những thầy cô ở trường rất nhiệt tình. 
Nhiều lần Long học online, tôi thấy có nhiều thầy cô giáo giảng dạy, trò 
chuyện cùng sinh viên rất thân thiện và rất tận tình. Tôi cảm thấy yên 
tâm vì đã gửi gắm con mình vào đúng môi trường học tập chất lượng.” 

Nhóm sinh viên
Bảo Nghi

Tấn Trọng
Nhất Sinh

Hà My
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Con đã lớn khôn...
Cuộc sống sinh viên là cơ hội để trưởng thành và chọn lựa con đường đúng đắn cho tương lai của 

mình. Trên khoảng trời bao la mà các thế hệ sinh viên thỏa sức vẫy vùng luôn có sự hiện hữu của những hậu 
phương vững chắc. 

Nói về cô con gái “rượu” trong những ngày đầu làm sinh viên, cô Lê Thị Phường, phụ huynh sinh viên 
Vũ Thị Minh Thư (Lớp Makerting chất lượng cao K18) tâm sự: “Mới ngày nào bước chân lên đất Sài Gòn còn 
nhiều bỡ ngỡ, tôi rất lo lắng vì từ nhỏ Thư chỉ sống trong vòng tay ba mẹ. Sau hai năm, tôi thấy con đã biết 
lo cho bản thân…”

Cô Bùi Thị Liên, phụ huynh sinh viên Lê Ngọc Phương (Lớp Kinh doanh quốc tế chất lượng cao K19) 
cũng bày tỏ nỗi niềm: “Sau hơn 1 năm dõi theo hành trình của con gái tại UEL, tôi cảm thấy Phương trưởng 
thành hơn, ngày càng hoàn thiện bản thân thông qua việc được cọ xát với những điều mới mẻ trong một 
môi trường học tập năng động. Tôi rất vui khi thấy Phương đã biết tự lập kiếm tiền từ những kỹ năng và kiến 
thức được học. Mặc dù số tiền không nhiều nhưng tôi rất hạnh phúc khi con gái cô đã biết trân quý đồng 
tiền được kiếm ra bằng chính bàn tay của mình”. Còn đối với cô Bùi Thị Mai Phương, phụ huynh sinh viên 
Trần Hữu Phương Trang (Lớp Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao K19) thì UEL là một môi trường chắp 
cánh cho ước mơ của Trang bay cao, bay xa hơn: “Con tôi là một người rất thích sự trải nghiệm. Ở một môi 
trường năng động như UEL, con không những được thỏa sức “vùng vẫy” mà còn được học hỏi rất nhiều từ 
bạn bè, anh chị xung quanh. Dù mới chỉ một năm học ở Trường, tôi đã thấy con có sự trưởng thành, chính 
chắn hơn trong suy nghĩ, hành động khi xử lý những công việc dù là nhỏ nhất.”

Những sự quan tâm thầm lặng
Chặng đường 4 năm đại học không quá ngắn cũng chẳng quá dài, thời gian thấm thoát trôi đi rất 

nhanh nếu như bạn không nỗ lực và thay đổi bản thân từng ngày. Chỉ có như vậy, chúng ta mới không phụ 
sự kỳ vọng và tin tưởng mà các bậc phụ huynh đáng kính đã mong mỏi. Cô Nguyễn Thị La, phụ huynh sinh 
viên Nguyễn Thị Hà Trang (Lớp Kinh tế và Quản lý công K19) đã gửi gắm những lời tâm sự chân thành đối 
với các bạn sinh viên: “Còn một con đường khá dài ở phía trước và chắc cũng khá gian nan, cô mong Trang 
luôn giữ vững tinh thần học tập thật tốt, có nhiều trải nghiệm để hoàn thiện bản thân hơn nữa. Chúc các 
bạn sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật luôn đạt được thành tích cao như mình mong muốn. Chúc các 
con thành công.” 

Đồng quan điểm, cô Trần Thị Dung, phụ huynh sinh viên Thiều Thị Hồng Thủy (Lớp Kế toán K18) cũng 
thể hiện niềm tin khi lựa chọn UEL là môi trường cho con mình học đại học và gửi lời nhắn nhủ đến các bậc 
cha mẹ khác còn lo lắng về tương lai của con mình, cô nói: “Với một môi trường học tập tốt mà học phí phải 
chăng như vậy thì đây là lựa chọn đúng đắn của con khi chọn một ngôi trường đại học để gửi gắm tương lai, 
chưa bao giờ cô thấy hối tiếc khi cho con theo học Trường Đại học Kinh tế - Luật.”

Chỉ bằng vài dòng tâm sự ngắn ngủi thôi, chúng ta đều cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc mà các 
bậc phụ huynh dành cho con của mình, cũng như họ rất tin tưởng về môi trường đào tạo và phát triển của 
UEL bằng chất lượng của các bạn sinh viên đã và đang theo học tại nơi đây. Khép lại những câu chuyện đầy 
cảm xúc, xin gửi đến các bạn sinh viên lời nhắn nhủ: Hãy học tập thật tốt để luôn xứng đáng với tình yêu 
thương, sự hy sinh lớn lao thầm lặng, vô điều kiện mà cha mẹ dành cho chúng ta nhé!
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UELTRONG
TÔI

Cựu sinh viên NGUYỄN THỊ THU DUYÊN -  Lớp Kinh 
tế học K15

Cuộc sống là những khúc nhạc, là những bản tình ca dài bất 
tận, cái “duyên” đến với UEL cũng chính là cái “duyên” đưa tôi đến 
với những ước mơ. UEL đã cho tôi một gia đình nhỏ là Đoàn Khoa. 
Đó là gia đình nhỏ đã theo dõi sự trưởng thành của tôi suốt 4 năm 
từ thuở mới chập chững vào Trường, nơi có những người anh chị, 
người bạn, người em dù là không cùng máu mủ nhưng vẫn luôn 
dành cho nhau tình cảm rất đặc biệt. Vậy đó, vô tình tìm được, lại có 
duyên gắn bó suốt 4 năm trời.

Cử nhân MANOTHAM SOPHITH – Lớp Kiểm toán K16
Tôi biết đến và chọn UEL là nơi học tập vì được sự giới thiệu 

của những người quen đã từng học tại Trường trước đây. UEL đã 
mang lại cho tôi những cảm xúc khó quên khi nhà trường rất quan 
tâm đến sinh viên quốc tế. Tôi đã có cơ hội được cùng các bạn 
Lào, Campuchia, Việt Nam đón Tết Bunpimay ngay tại sân trường 
và nhận được thư chúc mừng, lì xì may mắn từ Thầy Hiệu trưởng. 
Đó sẽ mãi là những kỷ niệm khó quên của tôi khi nhớ về UEL.

Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã chào đón và dìu dắt 
cho biết bao thế hệ sinh viên, người ta thường gọi vui với nhau rằng “UEL là nhà”!

Đúng vậy, “UEL là nhà” bởi vì nơi đây không chỉ trang bị cho chúng tôi những kiến thức chuyên ngành mà 
còn rèn luyện cho chúng tôi những phẩm chất đáng quý. Nhắc về UEL, những ai đã trải qua khoảng thời gian 
gắn bó tại đây đều dâng trào những cảm xúc khó tả. Hãy cùng tôi lắng nghe những chia sẻ của những  người 
học tại UEL về lý do chọn học tại đây và dấu ấn mà UEL đã để lại trong họ nhé!

Có thế thấy, mỗi người tìm đến với UEL đều xuất  phát  từ những lý do không giống nhau, nhưng 
chung quy lại, UEL vẫn luôn là người bạn đồng hành với chúng ta từ những giây phút  bắt  đầu đến 
khi ta tạm biệt  nơi đây. UEL trong tôi là một  UEL tuyệt  vời nhất, là một  ngôi nhà thứ 2, nơi đã cho 
tôi tri thức và trang bị hành trang để tôi vào đời. Còn bạn, UEL trong bạn là gì?  

Nhóm sinh viên 
Thúc Khánh, Bảo Nghi, Nhất Sinh, Phương Trang
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UEL
Sinh viên HỒ THỊ TRƯỜNG - K20 Ngành 

Luật Dân sự, Văn bằng 2 chính quy
Là một công chức công tác trong cơ quan 

nhà nước, tôi mong muốn bổ sung, hoàn thiện kiến 
thức về chuyên môn, nghiệp vụ nhất là kiến thức 
về ngành Luật. Đồng thời được sự giới thiệu của 
bạn bè đã từng học tập tại Trường, tôi lại càng tin 
tưởng hơn về đội ngũ giảng viên và chất lượng đào 
tạo. Nhân 20 năm ngày truyền thống Trường Đại 
học Kinh tế - Luật, kính chúc Trường tiếp tục nhiệt 
huyết, không ngừng sáng tạo, không ngừng đổi mới 
để tiến lên.

TS HUỲNH TẤN HƯNG – K10 Tiến sĩ 
Ngành Kinh tế chính trị

Biết được UEL đã từ rất lâu rồi nên tôi cảm 
thấy gắn bó cùng Trường. Do đó, tôi chọn học hai 
chương trình tiến sĩ và thạc sĩ tại UEL dù tuổi đã 
ngoài 70 tuổi. Ở tuổi này, tôi đi học vì muốn trau dồi 
thêm kiến thức và rèn luyện được trí nhớ của mình, 
đối với tôi tri thức là không giới hạn và tôi mong 
muốn bản thân có thể hoàn thiện vốn kiến thức của 
mình. Bên cạnh đó, UEL mang lại cho tôi cảm giác 
thân thương và gắn bó, cho nên qua sự hỗ trợ giảng 
viên hướng dẫn cho đến các cán bộ của Phòng Sau 
đại học, tôi đã vượt qua các khó khăn trong quá 
trình học tập và đã bảo vệ thành công luận án tiến 
sĩ của mình.

ThS PHẠM HỮU DŨNG - Thạc sĩ Luật 
dân sự Paris 1 – Pantheon Sorbone

Tôi lựa chọn UEL là nơi tiếp tục việc học sau 
bậc Đại học vì ngành học ở UEL rất hay và đúng với 
chuyên ngành mà tôi đang làm việc. Đặc biệt, ngành 
học này mang lại lợi thế rất lớn cho công việc của 
tôi, nhất là đối với các trường hợp tư vấn cho khách 
hàng nước ngoài. Bên cạnh đó, UEL là môi trường 
làm việc với một đội ngũ có uy tín, có trách nhiệm 
và luôn nhiệt tình hỗ trợ cho tôi trong suốt quá trình 
học tập.

Học viên cao học LÊ THỊ NHƯ NGỌC –  
Khóa 16 Ngành Quản trị kinh doanh

Tôi là cựu sinh viên của Trường nên hiểu rõ về 
chất lượng đào tạo của đội ngũ giảng viên và điều 
kiện học tập tại UEL. Đây là môi trường lý tưởng 
để học tập vì có các thầy cô giỏi chuyên môn, cán 
bộ nhiệt tình và chú bảo vệ hay cô lao công đều vô 
cùng thân thiện, chính vì vậy, tôi rất tin tưởng và 
lựa chọn tiếp tục học nghiên cứu sinh tại Trường. 
Trong quá trình học, có lẽ kỷ niệm khó quên nhất 
đối với tôi và các bạn cùng lớp là khoảng thời gian 
học môn Tâm lý nghệ thuật lãnh đạo vì chúng tôi đã 
cùng nhau trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Từ 
những kiến thức được học chúng tôi đã tạo ra các 
thước phim, hình ảnh sống động và có được một kỷ 
niệm thật đẹp về thầy Huỳnh Thanh Tú - một giảng 
viên rất tâm huyết với nghề.
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Ì MỘT CHỮ DUYÊN
TẠI UEL

“Vạn điều tính toán không bằng một thoáng 
duyên nợ”

Đó là chia sẻ của sinh viên năm 2 Hoàng Trung Kiên (Lớp Kinh tế 
Đối ngoại K19) khi nói về lý do chọn trường đại học của bản thân. “Quả 
thật em biết đến UEL như một cái duyên khi anh trai em giới thiệu và tư 
vấn cho em về UEL rất nhiều. Những kiến thức, kỹ năng anh trai có được 
khi học tại UEL càng thôi thúc em xét tuyển vào Trường. Sau 1 năm học 
tại trường em nhận ra rằng niềm tin mình đã đặt đúng chỗ khi chất lượng 
học tập ở đây rất tốt, đội ngũ giảng viên ân cần và giàu kinh nghiệm. 
Bên cạnh đó em còn được tham gia các câu lạc bộ, đoàn hội để học hỏi 
và trao dồi các kỹ năng”. Anh trai Kiên là Hoàng Phát - sinh viên K17 và 
cũng là Thủ khoa ngành Kinh tế đối ngoại năm 2007.

“Có thể một lần là vô tình, nhưng lần hai thì là cố tình rồi. Sau một 
thời gian học tập và hoạt động tại UEL, em cảm thấy đây là một ngôi 
trường đáng trải nghiệm với bất kỳ ai.” – Sinh viên Phan Thị Thu Thảo 
(Lớp Kinh tế và Quản lý công K17) tâm sự. Thảo kể vào 2 năm trước khi 
biết được khả năng và sở thích của em gái phù hợp với các lĩnh vực ở 
UEL, Thảo đã giúp em gái định hướng và xét tuyển vào UEL và kết quả 
là hiện tại em gái Thảo – sinh viên Phan Thị Nhị đang là sinh viên năm 2 
Khoa Toán Kinh tế (Lớp Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính 
K19). “Tới thời điểm hiện tại, cả hai chị em vẫn hoàn toàn tin tưởng UEL, 
tin vào sự lựa chọn ngày đó của chính mình. Hy vọng UEL sẽ ngày càng 
phát triển, đào tạo những nhân tài, phục vụ công tác giáo dục cho đất 
nước ngày một tốt hơn.” Thu Thảo tâm tình.

Đã từng có cơ hội học chương trình Văn bằng 2 ngành Kế toán 
tại Khoa Kinh tế vào năm 2007, cô Đặng Thị Thu Hà - phụ huynh sinh 
viên Lê Thanh Hải (Lớp Kinh doanh quốc tế K19) chia sẻ về mối duyên 
của gia đình mình với UEL: “Ngày đó tôi đã được giảng dạy bởi đội ngũ 
giảng viên tâm huyết và chất lượng đào tạo tốt. Bên cạnh đó, theo như 
tôi tìm hiểu tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng uy tín cũng như chất lượng 
của Trường đã được khẳng định và công nhận. Do đó, khi biết ước mơ 
của Hải là trở thành sinh viên của UEL, tôi ủng hộ hoàn toàn và luôn tạo 
điều kiện cho con trai theo đuổi giấc mơ của mình.”

Bạn có tin vào duyên số 
không? Thực ra trong cuộc 
sống của chúng ta, mỗi cuộc 
gặp gỡ đều là cái duyên. Trong 
cuộc đời, với hơn 7 tỷ người 
có muôn vàn cuộc gặp gỡ 
nhưng lại không để lại cho ta 
ấn tượng, vốn dĩ có rất nhiều 
sự lựa chọn nhưng lại đúng 
lúc chúng ta chọn gắn bó với 
nhau. Và đại gia đình UEL 
cũng tìm đến nhau vì một chữ 
duyên lạ lùng như thế! 

Nhóm sinh viên
Cẩm Tiên

Trung Kiên
Phương Trang

Thúc Khánh
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Chữ duyên mang tên “gắn bó”
Chú bảo vệ và cô lao công là hai nhân vật được sinh 

viên UEL mệnh danh là “cặp đôi thần thánh” khi luôn vui 
vẻ, nhiệt tình hỗ trợ sinh viên. Chính bởi những con người 
thầm lặng ấy đã tô điểm thêm cho bức tranh UEL những 
gam màu rực rỡ và tỏa sáng lung linh.

Chú Đặng Quốc Hùng (Tổ bảo vệ) làm việc tại UEL 
với vị trí bảo vệ trường 5 năm. Với khoảng thời gian ấy, 
tình cảm của chú dành ngôi nhà thứ hai lớn lên từng ngày. 

Hỏi vui rằng chú muốn gắn bó với UEL đến lúc nào, 
chú mỉm cười nói “Sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt”. Và lạc 
quan chia sẻ: “Tôi sẽ gắn bó với Trường đến khi không còn 
khả năng được nữa vì đối với tôi sức khỏe là điều quan 
trọng giúp tôi ngày càng gắn bó lâu hơn với ngôi trường 
này”. 

Lau chùi bàn ghế, quét dọn hành lang,…là những 
công việc hàng ngày mà cô Nguyễn Thị Bích Vân (Tổ Tạp 
vụ) làm để mang đến một không gian thoải mái và môi 
trường học thuận lợi cho các bạn sinh viên UEL. Ẩn đằng 
sau những giọt mồ hôi là một niềm vui nhỏ khi được gắn 
bó với các bạn sinh viên UEL. Khoảng thời gian 9 năm gắn 
bó với UEL là một khoảng thời gian rất dài đối với cô từ khi 
“duyên nợ” đến qua giới thiệu của người quen. “Gắn bó 
với UEL đến khi sức khỏe không cho phép và không thể 
làm được nữa.” cô Vân xúc động chia sẻ.

Sợi dây tơ hồng mang tên UEL
Trải qua 20 năm, UEL cần mẫn làm nhiệm vụ gắn kết 

từ những người không quen thành những gia đình nhỏ. 
Đó là những mối duyên lành do sợi dây tơ hồng của UEL 
kết nối.

Học cùng nhau tại lớp Kế toán K03 vào 13 năm 
trước, ThS Cù Xuân Tiến đã cùng người bạn chung lớp tạo 
nên một gia đình nhỏ hạnh phúc.

“Tôi nhớ hồi trước lớp đại học của tôi đông lắm, sĩ 
số khoảng 130 bạn đến từ khắp mọi miền của đất nước. 
Trong giai đoạn đại học đó, tuy tôi làm Bí thư thường xuyên 
tổ chức các hoạt động phong trào cho lớp nhưng mãi đến 
gần cuối năm 2 tôi và vợ mới gặp nhau nhiều trong các 
buổi học nhóm và có cơ hội trò chuyện. Đầu năm 3 chúng 
tôi cùng với hai người bạn nữa lập nhóm “khởi nghiệp” mở 
cửa hàng kinh doanh về đĩa CD (phim, nhạc, phần mềm, 

làm nhạc theo yêu cầu,...) khiến chúng tôi càng gắn bó 
với nhau nhiều hơn. Và sau khi ra trường 5 năm chúng 
tôi quyết định về chung một nhà để cùng nhau thực hiện 
những mục tiêu lớn hơn của cả hai.” – Anh Tiến chia sẻ.

“Thời sinh viên của chúng tôi đã có rất nhiều kỉ 
niệm đáng nhớ như: học ôn thi miệt mài ở vườn điều, 
những chuyến phiêu lưu phượt xe máy cùng nhóm bạn, 
tham gia các gian hàng đêm giao thừa,...Tuy nhiên, kỷ 
niệm đáng nhớ nhất vẫn là sau khi ra trường 11 năm 
chúng tôi tiếp tục trở thành bạn cùng lớp Văn bằng 2 
chính quy chuyên ngành Luật Dân sự tại chính ngôi 
trường mến yêu này. Đặc biệt ở lần học này, khi đi học 
và đi thi cùng chúng tôi vào 2 ngày cuối tuần có thêm 
một người đồng hành nữa là cô công chúa bé nhỏ 7 tuổi.” 
Anh Tiến nói trong niềm vui.

Mối duyên của anh Võ Văn Cường (Lớp Quản trị 
kinh doanh K11) và chị Phạm Thị Lý Thu Thảo (Lớp Luật 
thương mại quốc tế K11) cũng vun đắp tại UEL khi hai 
người sinh hoạt, tập luyện cùng nhau tại Đội Văn nghệ 
xung kích của Trường (VNB). Thế là tại Chiến dịch Mùa 
hè Xanh năm đó, có một cặp đôi đã nên duyên, cùng 
nhau trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống để tạo 
ra một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Còn rất nhiều những chữ duyên, gia đình đã được 
hình thành, kết nối và lan tỏa từ UEL. Duyên phận như 
một sợi tơ hồng gắn kết những cá thể riêng biệt vào 
một cộng đồng chung mà chúng tôi thân thiết gọi đó là 
“đại gia đình UEL”. Lần đầu gặp gỡ cũng là dấu ấn sâu 
đậm nhất, nó khắc ghi trong tim mỗi chúng ta một hành 
trình tuổi trẻ, năm tháng ấy có UEL bầu bạn và mãi về 
sau khi hồi tưởng lại, chúng ta đã cất giữ hồi ức của một 
UEL mãi mãi thân thiện và đáng yêu như thế.
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BÁT CÚ VINH
CỬU KHOA

Tài đi khắp chốn là ĐỐI NGOẠI
Chính trực công minh LUẬT định phân

Tiên học viết code, nên HỆ THỐNG
Phong cho QUẢN TRỊ xử thế nhân
Ngân khố KIỂM kê, KẾ chú trọng

Hàng nghìn trăn trở, KINH TẾ mong:
Bứt lên PHÁP LÝ nào cho hắn?

Phá giải nan nguy, TOÁN thật cần.

Tuy xa nhưng lại rất gần
Một mình sao sánh chín lần “mình ta”?

20 năm đã đi qua
Đồng hành THỐNG NHẤT vươn ra bên ngoài

VƯỢT TRỘI mà chẳng cậy tài
TIÊN PHONG dẫn lối, ngày mai sáng ngời

Cho tôi hỏi nhỏ, bạn ơi
Cửu Khoa bát cú, Khoa tôi nơi nào?

Sinh viên Lương Hữu Phước 
Lớp Tài chính – Ngân hàng K19 Đột

phá



Đột
phá





Hình vẽ của sinh viên Hồ Thảo Chi - Lớp Kinh doanh quốc tế K19



UEL
HƯỚNG ĐẾN TỰ CHỦ ĐẠI HỌC

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Giáo dục đại học (Luật số 34/2018/QH14) ra đời 
đã tạo ra khung pháp lý hoàn chỉnh để các cơ sở 
giáo dục triển khai tự chủ đại học. Trường Đại học 
Kinh tế - Luật (UEL) sẽ bắt đầu quá trình tự chủ từ 
năm 2021 và hứa hẹn sẽ tạo ra bước đột phá phát 
triển trong tương lai.  Để đạt được sự đột phá đó, 
nhà trường đã chuẩn bị và triển khai nhiều hoạt 
động quan trọng để hướng tới quá trình tự chủ 
thành công.

PGS.TS Lê Tuấn Lộc
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường

Khái niệm về tự chủ đại học
Theo UNESCO Tự chủ đại học là mức độ tự 

quản mà cơ sở giáo dục đại học cần có để ra quyết 
định về công tác chuyên môn, các chuẩn mực, nhiệm 
vụ quản lý và các hoạt động liên quan, nhất quán với 
các hệ thống giải trình công, đặc biệt là giải trình về 
ngân sách nhà nước, về sự tôn trọng quyền tự do 
học thuật và quyền con người.

Tự chủ đại học bao gồm 4 khía cạnh: tự chủ về 
tổ chức, tự chủ về nhân sự, tự chủ về tài chính và tự 
chủ về học thuật.

Khi áp dụng cơ chế tự chủ, các trường đại học 
có nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ hơn nhờ sự 
linh hoạt trong việc thực hiện mục tiêu của mình. 
Các trường có quyền tự quyết định cơ cấu tổ chức 
phù hợp với định hướng phát triển, xây dựng bộ máy 
quản lý tinh gọn và hiệu quả để tổ chức các hoạt 
động, đặc biệt tuyển chọn bộ máy lãnh đạo xuất sắc 
và phù hợp thực hiện mục tiêu chiến lược đặt ra.

Cơ chế tự chủ là cơ sở quan trọng để xây dựng 
và phát triển nguồn nhân sự - nguồn lực quan trọng 
nhất để thực hiện mục tiêu chất lượng đào tạo và 
nghiên cứu của trường đại học. Cơ sở đào tạo có 
thể lựa chọn chính sách thu hút, đào tạo và sử dụng 
nguồn nhân lực hiệu quả nhất. Tự chủ về nguồn nhân 
sự là bước đột phá để các trường đại học đạt được 
các mục tiêu đặt ra.

Tự chủ về học thuật là đặc tính cơ bản của đại 
học, việc toàn quyền quyết định về chương trình 
đào tạo, tài liệu giáo trình giảng dạy, cách thức tổ 
chức chương trình đào tạo, hoạt động đảm bảo chất 
lượng bên trong đại học sẽ là tiền đề quan trọng để 
nâng cao chất lượng đào tạo. Tự chủ học thuật cũng 
là cơ sở quan trọng để các trường đại học phát triển 
và nâng tầm hoạt động nghiên cứu khoa học.

Khi tự chủ, các trường đại học sẽ có điều kiện 
huy động và sử dụng nguồn lực tài chính hiệu quả 
nhất. Học phí của người học sẽ tăng lên tương ứng 
với tăng chất lượng đào tạo là cơ sở để các trường 
tăng nguồn vốn để đầu tư. Bên cạnh đó, các trường 
đại học cũng sẽ có cơ hội tăng nguồn thu từ các 
hoạt động nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng, 
vận động tài trợ và thậm chí tổ chức hoạt động kinh 
doanh. Chính sách thu chi hợp lý các nguồn tài chính 
sẽ giúp dễ dàng thực hiện được các mục tiêu về chất 
lượng và phát triển cơ sở đào tạo.

Tự chủ đại học: Xu hướng của sự 
phát triển 

Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) bắt đầu 
trong xu hướng tự chủ đại học bằng việc xây dựng 
Đề án Đổi mới cơ chế hoạt động, 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 
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trường, cơ chế tài chính, nguồn nhân lực; đào tạo và 
nghiên cứu khoa học; cơ sở vật chất...

Để hướng tới tự chủ đại học hiện nay, UEL đã 
tích cực triển khai Nghị quyết 14 của Chính phủ về 
đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt 
Nam giai đoạn 2006-2020, nhà trường đã có những 
bước chuẩn bị và đã triển khai hiệu quả các hoạt 
động chuyên môn, hoạt động quản trị nhằm xây 
dựng đại học có vị thế cao trong nước và khu vực.

Vào tháng 6 năm 2020, nhà trường đã thành 
lập Hội đồng Trường theo luật định để quản trị hoạt 
động của Trường. Hội đồng Trường quyết định về 
chiến lược, kế hoạch phát triển và các chính sách 
phát triển của nhà trường. Đồng thời Hội đồng 
Trường thực hiện giám sát các hoạt động để đảm 
bảo Trường phát triển đạt được mục tiêu đặt ra. Việc 
thành lập Hội đồng Trường là cơ sở quan trọng để 
triển khai các hoạt động hướng tới tự chủ đại học.

Trong lộ trình hướng tới tự chủ đại học hiện 
nay, UEL từng bước xây dựng và khẳng định thương 
hiệu của mình thông qua việc liên tục nâng cao chất 
lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 
đồng.

Để hướng tới tự chủ đại học thành công trong 
giai đoạn 2020-2025, nhà trường tập trung vào 
nhiều hoạt động trọng tâm trước mắt và lâu dài. 
Trong đó, Trường sẽ triển khai xây dựng kế hoạch 
chiến lược giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến 
năm 2030, tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo 
hướng gọn nhẹ và hiệu quả. Bên cạnh đó, Trường 
cũng sẽ thực hiện quá trình chuyển đổi số, áp dụng 
quản trị đại học hiện đại, xây dựng chính sách tuyển 
dụng, đào tạo nhằm phát triển nguồn lực, xây dựng 
chính sách thúc đẩy và nâng tầm hoạt động nghiên 
cứu khoa học, triển khai các đề án quan trọng như 
đề án thu nhập, đề án vị trí việc làm và nhiều đề án 
khác.

Tầm nhìn của UEL là trở thành trường đại học 
định hướng nghiên cứu, đến năm 2030 trở thành 
cơ sở đào tạo đạt chuẩn quốc tế, được xếp hạng 
trong số các đại học có uy tín của Châu Á, người học 
có năng lực làm việc trong môi trường toàn cầu, là 
trung tâm nghiên cứu và tư vấn chính sách hàng đầu 

của Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và luật.
Nhà trường cũng tiếp tục chính sách phát 

triển đội ngũ giảng dạy có trình độ chuyên môn cao 
với từ 50% có trình độ tiến sỹ trở lên và từ 20% có 
học hàm từ Phó Giáo sư trở lên nhằm đáp ứng yêu 
cầu của một trường đại học nghiên cứu. Cùng với 
đó, hoạt động nghiên cứu khoa học sẽ được nâng 
tầm và đạt chuẩn quốc tế, các công trình nghiên cứu 
đăng tải trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín sẽ 
được chú trọng, phản biện và tư vấn chính sách cũng 
là ưu tiên hàng đầu của nhà trường. 

Cùng với đó, chất lượng đào tạo sẽ được nâng 
lên bắt kịp với chất lượng đào tạo của các trường 
đại học hàng đầu thế giới thông qua việc đổi mới 
phương pháp giảng dạy, sử dụng giáo trình, tài liệu 
chuẩn quốc tế, ứng dụng triệt để công nghệ số trong 
giảng dạy và hoàn thiện điều kiện tổ chức giảng dạy. 

 Đồng thời, nhà trường tiếp tục mở các 
chương trình đào tạo mới, nhất là các ngành đào tạo 
đáp ứng nhu cầu của cuộc cách mạng 4.0 trên cơ 
sở tận dụng thế mạnh liên ngành kinh tế, quản lý và 
luật. Tất các các ngành đào tạo của nhà trường sẽ 
được tham gia kiểm định chất lượng theo các chuẩn 
kiểm định khu vực và thế giới. Trong tương lai, môi 
trường học tập và nghiên cứu tại UEL sẽ có tính 
cạnh tranh cao và mang tính quốc tế. Các điều kiện 
học tập và nghiên cứu sẽ đạt chuẩn của trường đại 
học nghiên cứu. 

Tự chủ đại học tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng 
cũng đặt ra nhiều thách thức cho sự phát triển của 
Trường. Nhưng với sự quyết tâm cao của toàn thể 
cán bộ, viên chức, những bước chuẩn bị kỹ lưỡng 
cho quá trình tự chủ, cùng với sự ủng hộ của lãnh 
đạo ĐHQG-HCM, UEL chắc chắn sẽ tạo ra những 
bước đột phá và thành công trong tương lai gần.
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Trung tâm nghiên cứu Kinh tế và 
Tài chính định hướng tương lai

Trung tâm nghiên cứu Kinh tế và Tài chính là 
đơn vị chuyên thực hiện các nghiên cứu hàn lâm và 
nghiên cứu ứng dụng chất lượng cao phục vụ cho 
quá trình phát triển. Với đội ngũ cán bộ khoa học 
giàu chuyên môn gồm những cán bộ cơ hữu và các 
cộng tác viên là các giáo sư, phó giáo sư, các tiến sĩ, 
các thạc sĩ đến từ các trường đại học lớn trên thế 
giới, chẳng hạn Đại học Baylor, Đại học Canbera, Đại 
học Gottingen, Đại học Montpelier…

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng có những đối tác 
là các trường đại học lớn và các viện nghiên cứu uy 
tín như Đại học quản lý Singapore, Đại học Cologne. 
Trung tâm cũng là thành viên của nhiều tổ chức như 
Vietnam International Financial Association. Điểm 
mạnh của Trung tâm là được tiếp cận với cơ sở dữ 
liệu rất tốt của Refinitive. 

Các nghiên cứu của Trung tâm được xuất bản 
trên các tạp chí có thứ hạng cao trên thế giới. Có 
nhiều bài được xuất bản trên tạp chí hạng Q1, Q2 và 
một số bài trên các tạp chí khác. Bên cạnh đó, nhiều 
sách chuyên khảo đã được xuất bản. 

Ngoài ra, Trung tâm cũng thường xuyên tổ 
chức các khóa đào tạo về phương pháp nghiên cứu 
và khoa học số liệu cho các nhà khoa học trẻ. 

UELTrong bối cảnh của cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư đang đặt 
các trường đại học trước những yêu 
cầu thay đổi lớn. Bản thân mô hình đào 
tạo, nghiên cứu của các trường đại học 

hiện nay sẽ dần 
dần không còn phù 
hợp với sự phát 
triển không ngừng 
của khoa học công 

nghệ. Trường Đại học Kinh tế - Luật đã 
nhanh chóng có những bước chuyển 
mình để hướng đến một tương lai mới, 
phù hợp với xu thế toàn cầu.

HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI
Trong tương lai, Trung tâm sẽ trở thành một 

trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu trong 
nước và khu vực. Nâng cao hợp tác với các viện 
nghiên cứu khác để thực hiện nhiều dự án nghiên 
cứu có quy mô quốc tế. Ngoài việc thực hiện các 
dự án nghiên cứu hàn lâm, Trung tâm sẽ chú trọng 
thực hiện các nghiên cứu phục vụ cộng đồng và các 
tổ chức quốc tế. Những dự án nghiên cứu này sẽ là 
nguồn thu quan trọng cho các hoạt động của Trung 
tâm và góp phần vào các nguồn thu của UEL trong 
bối cảnh tự chủ đại học sắp tới.               

BI-LAB bước phát triển mới
Cuối năm 2015, Trường Đại học Kinh tế - Luật, 

ĐHQG-HCM đã khánh thành Trung tâm nghiên cứu 
các giải pháp kinh doanh thông minh (BI Research 
Lab) và phòng học được thiết kế theo tiêu chuẩn 
CDIO (CDIO Classroom).

Trong những năm qua, BI-LAB phối hợp cùng 
các đơn vị trong và ngoài Trường tổ chức các khóa 
học ngắn hạn, các cuộc thi học thuật thu hút sự 
tham gia của nhiều sinh viên. Đây là cơ hội để sinh 
viên có thể tiếp cận kiến thức mới, thực hành kỹ 
năng sử dụng tiếng Anh và các kiến thức nghiên cứu 
về xã hội để áp dụng vào thực tế.

Trong tương lai, BI-LAB sẽ triển khai một số 
hoạt động như tổ chức cuộc thi “Thử thách cùng 

ThS Trần Thị Hồng Xiêm – Giám đốc Thư viện
TS Trần Quang Văn – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính

ThS Nguyễn Quang Hưng – Phó Giám đốc BI-LAB
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ERP SIMULATION GAMES 2020” với chủ đề “Play it 
real” dành cho các sinh viên đang học tại các trường 
đại học thuộc cộng đồng SAP University Alliances 
tại Việt Nam. Cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 
10 - 11/2020 với 03 vòng thi kết hợp với khóa học 
“INTRODUCTION TO SAP S/4HANA” cho các thí 
sinh. Sinh viên có cơ hội hóa thân thành những “nhân 
viên ảo” và được sử dụng những hệ thống hiện đại 
bậc nhất là ERPSIM và Global Bike Go. 

Bên cạnh đó, BI-LAB sẽ mở các khóa học miễn 
phí về bút in và máy in 3D, thiết bị bay không người 
lái cho sinh viên UEL và đặc biệt là các tân sinh viên 
thực hành và trải nghiệm. Tuy mới xuất hiện vài năm 
gần đây nhưng “Internet of things” (IoT) đang trở 
thành một chủ đề ngày càng được nhắc đến nhiều 
vẽ ra viễn cảnh mà mọi vật đều có thể kết nối với 
nhau thông qua Internet không dây. Trong khi các 
doanh nghiệp đang có xu hướng ứng dụng sản phẩm 
công nghệ IoT vào sản xuất ngày càng nhiều bởi thị 
trường sáng tạo tiềm năng và chi phí sản xuất ngày 
càng thấp, BI-LAB dự kiến tổ chức khóa học IoT cho 
sinh viên UEL để cung cấp kiến thức tổng quan về 
IoT.

Ngoài ra, BI-LAB sẽ phối hợp cùng các tập 
đoàn lớn như SAP, Multicampus (thuộc Samsung) để 
đào tạo các khóa học ngắn hạn về ERP, Data. Hỗ 
trợ nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên 
UEL về các hướng Business Intelligence, Artificial 
Intelligence, Big Data, Virtual Reality, Internet of 
things,…
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Thư viện chú trọng hoạt động 
nghiên cứu khoa học

Trong 20 năm hình thành và phát triển, UEL 
luôn định hướng hoạt động và khẳng định vai trò của 
trường là đơn vị nghiên cứu khoa học mạnh về lĩnh 
vực kinh tế, quản lý và luật. Trong hoạt động nghiên 
cứu khoa học (NCKH), để hoàn thành một công 
trình cần có nhiều bên liên quan tham gia với những 
vai trò và nhiệm vụ khác nhau. Trong đó, nhiệm vụ 
và chức năng của Thư viện gắn với hoạt động NCKH 
có thể được mô tả điển hình như sau:

Một là, thường xuyên rà soát, cập nhật và bổ 
sung nguồn tài nguyên thông tin học thuật, cơ sở dữ 
liệu chuyên sâu phục vụ cho hoạt động nghiên cứu 
mũi nhọn của Trường thuộc các lĩnh vực như kinh tế, 
tài chính, kế toán, ngân hàng, quản trị, pháp lý và luật. 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ bổ sung này Thư viện phải 
chủ động trao đổi, liên hệ với các nhà nghiên cứu để 
tìm hiểu về nhu cầu tin của đối tượng mà mình đang 
cung ứng sản phẩm thông tin. Nắm bắt mong muốn, 
nguyện vọng và sự cần thiết của mỗi đề tài nghiên 
cứu hay người làm nghiên cứu được giao nhiệm vụ 
để từ đó có kế hoạch, định hướng xây dựng các bộ 
sưu tập phù hợp, đảm bảo đáp ứng đúng yêu của 
của người nghiên cứu khoa học.

Hai là, nâng cao chất lượng nguồn tài nguyên 
thông tin, phục vụ cho hoạt động NCKH thuộc các 
lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý là nhiệm được trú 
trọng và được triển khai thực hiện trong nhiều năm 
qua tại Thư viện. Thư viện phải luôn đảm bảo khả 
năng cung cấp dữ liệu, thông tin đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ nghiên cứu của mỗi đề tài. 

Ba là, tăng cường cung cấp các phần mềm, 
công cụ, tiện ích hỗ trợ người làm nghiên cứu. Cụ 
thể Thư viện trường đã và đang triển khai phần mềm 
kiểm tra tính trùng lắp của văn bản (Ithenticate), 

phần mềm trích dẫn tài liệu Footnote, zotezo (http://
www.vnulib.edu.vn/index.php/general/10-our-
projects/172-cong-cu-ho-tro) và mendeley (http://
www.vnulib.edu.vn/index.php/general/30-video-
all-tvtt/173-mendeley-ref). Trong thời gian tới Thư 
viện sẽ tiếp tục tìm kiếm và hướng dẫn quý thầy cô, 
nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh và học viên sau đại 
học các phần mềm tiện ích khác, phục vụ nhiệm vụ 
nghiên cứu khoa học.

Bốn là, Thư viện luôn sẵn sàng lắng nghe và 
tìm hiểu nhu cầu sử dụng nguồn tài nguyên thông 
tin từ người làm nghiên cứu khi họ đến với Thư viện. 
Từ đó cán bộ Thư viện sẽ lên kế hoạch, lộ trình triển 
khai việc tìm kiếm và tra cứu thông tin có liên quan 
đến đề tài NCKH của người yêu cầu từ tất cả các 
nguồn cơ sở dữ liệu có sẵn tại Thư viện, từ các đơn 
vị liên kết, hay từ các đơn vị có chứa nguồn tư liệu 
ấy. Tuỳ theo cấp độ và yêu cầu của đề tài nghiên cứu 
mà người dùng Thư viện sẽ đưa ra các yêu cầu về 
tài liệu, thông tin cần thu thập khác nhau. Thậm chí 
là các lĩnh vực, khía cạnh nghiên cứu luôn luôn đa 
dạng, đổi mới và bắt buộc phải có tính cập nhật. Bên 
cạnh đó, Thư viện luôn mở rộng liên kết với các đối 
tác trong nước và quốc tế để ngày càng nâng cao 
chất lượng phục vụ người dùng tại Thư viện Trường 
Đại học Kinh tế -Luật. 

Với mô hình tự chủ được thế giới nhìn nhận là 
phương thức quản trị đại học tiên tiến nhằm nâng 
cao chất lượng đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa 
học. Dựa trên cách nhìn nhận ấy, Thư viện cũng đã 
đề ra một số định hướng phát triển trong thời gian 
tới nhằm đảm bảo đáp ứng các yêu cầu cơ bản để 
trường thực sự đủ năng lực về Thư viện thông tin và 
bước sang mô hình “Trường đại học tự chủ” thành 
công.
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ĐA DẠNG
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TS Nguyễn Thanh Trọng
Trưởng phòng Đào tạo

Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) với tiền thân là Khoa Kinh tế trực thuộc ĐHQG-HCM được 
thành lập vào năm 2000. Trong 20 năm qua, hoạt động đào tạo của Trường không ngừng phát triển. 

Trường tuyển sinh khoá đầu tiên vào năm 2001 với chỉ tiêu 300 sinh viên cho 03 chương trình đào tạo 
(CTĐT) là Kinh tế học, Kinh tế đối ngoại và Kinh tế và quản lý công. Đến năm 2020, Trường có 18 CTĐT đại 
trà, 19 CTĐT chất lượng cao (CLC), 4 CTĐT chất lượng cao bằng tiếng Anh (CA), 16 CTĐT cử nhân tài năng, 
5 CTĐT văn bằng hai và 3 CTĐT song ngành theo phương thức văn bằng hai trong nội bộ ĐHQG-HCM; và 
chỉ tiêu tuyển sinh của Trường là 2100 sinh viên.

Có thể nói điểm nhấn tạo sự khác biệt và cũng là lợi thế của UEL đó là phát triển các CTĐT thuộc khối 
ngành kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật có sự gắn kết với nhau. UEL phát triển các CTĐT ngành luật từ 
năm 2004 khi còn mang tên “Khoa Kinh tế”, giai đoạn 2014 đến nay mở mới các chương trình có tính liên 
ngành kinh tế, quản lý, toán và CNTT như chương trình ngành Thương mại điện tử, Toán Kinh tế, Công nghệ 
tài chính, Kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo. Từ năm 2013, UEL bắt đầu thực hiện kế hoạch đại trà hoá các 
chương trình CLC và mở các chương trình CLC bằng tiếng Anh từ năm 2016.

Quy mô sinh viên đại học chính quy của Trường tăng dần qua các năm: năm 2001 chỉ có 313 sinh viên, 
năm 2005 là 4.362, năm 2010 là 7.127 sinh viên, năm 2015 là 5.750 sinh viên (do có sự sụt giảm sâu về chỉ 
tiêu vào năm 2013), đến năm 2020 là 8.936 sinh viên (bao gồm các sinh viên chưa tốt nghiệp các khoá 12 
đến 16).

Hình 1: Sự gia tăng về số CTĐT của UEL từ năm 2001 đến 2020
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Năm
Nhập học
(sinh viên)

Quy mô
(sinh viên)

Tốt nghiệp
(sinh viên)

Năm
Nhập học
(sinh viên)

Quy mô
(sinh viên)

Tốt nghiệp
(sinh viên)

2001 313 313 2011 1,778 7,143 1,653
2002 684 997 2012 1,739 7,113 1,599
2003 1,032 2,029 2013 1,293 6,785 1,658
2004 1,165 3,194 2014 1,427 6,491 1,558
2005 1,481 4,362 279 2015 1,535 5,750 1,552
2006 1,602 5,280 582 2016 1,499 5,419 1,459
2007 1,776 6,024 907 2017 1,706 6,479 1,035
2008 1,738 6,597 1,057 2018 1,831 6,934 1,076
2009 1,805 6,921 1,313 2019 2,195 7,588 1,092
2010 1,700 7,121 1,490 2020 2,208 8,936 904

Bảng 1: Thống kê chỉ tiêu và quy mô sinh viên ĐHCQ của Trường 20 năm qua

Cùng với sự gia tăng quy mô, chất lượng đầu vào được duy trì và nâng cao, như mới nhất là năm 2020, 
điểm trúng tuyển trung bình của thí sinh theo phương thức thi trung học phổ thông là 26,23 điểm trên tổ 
hợp 03 môn xét tuyển, điểm xét trúng tuyển từ kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM trung bình 
là 874 điểm trên điểm tối đa là 1200, thuộc top các trường có điểm trúng tuyển cao của ĐHQG-HCM nói 
riêng và của cả nước nói chung.

Trường bắt đầu thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ vào năm 2004, công tác tổ chức kế hoạch 
đào tạo, mở lớp cho sinh viên đăng ký học tập luôn đáp ứng tốt các yêu cầu về đào tạo tín chỉ. Năm 2001, 
chỉ có 34 lớp học phần, đến năm 2005 là 278 lớp học phần, năm 2010 là 1,350 lớp học phần, năm 2015 
là 1,155 lớp học phần và năm 2020 là 2,329 lớp học phần. Công tác xây dựng kế hoạch và quản lý đào tạo 
cũng ngày càng chuyên nghiệp, ứng dụng mạnh mẽ CNTT và phát triển các phần mềm phục vụ công tác 
quản lý. Trường cũng đã phát triển hệ thống E-learning để góp phần đổi mới và đa dạng hoá phương pháp 
giảng dạy và học tập. 

Trường cũng tham gia các đề án lớn về đào tạo của ĐHQG như: Đề án đào tạo Cử nhân tài năng, Đề 
án đào tạo Chất lượng cao, Đề án CDIO, Đề án giáo dục 4.0 trên nền tảng CDIO, Đề án Song ngành trong 
nội bộ Trường, Đề án Song ngành trong ĐHQG-HCM. 

Trong 20 năm qua, Trường đã cung cấp cho xã hội hơn 19.000 sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp 
ra trường làm ở các lĩnh vực khác nhau. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp dao động trong khoảng 80% đến 93% so 
với số nhập học. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại Khá, Giỏi nhìn chung tăng dần qua các năm.
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Với những kết quả đạt được trong công tác đào tạo, UEL đã khẳng định là cơ sở đào tạo có uy tín cao 
trong hệ thống giáo dục đại học quốc dân và khu vực. Các thành tựu mà UEL đạt được trong công tác đào 
tạo đại học có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển của Trường trong 20 năm qua và tạo tiền đề quan trọng 
cho giai đoạn phát triển tiếp theo. 

Trong chặng đường phát triển mới, với bối cảnh mới mang đến cho UEL những cơ hội và thách thức 
mới. 

Tự chủ đại học, hội nhập quốc tế là vấn đề đang đặt ra và là xu thế tất yếu có tác động mạnh đến sự 
phát triển của UEL trong giai đoạn mới. Tự chủ cho phép và đòi hỏi Trường chủ động, sáng tạo hơn, phải 
luôn đổi mới và không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng, để cạnh tranh nhưng phải giữ vững bản chất 
của giáo dục, luôn coi sự phát triển của người học là trung tâm trong hoạt động đào tạo của nhà trường, sự 
hài lòng của người học, uy tín của nhà trường đối với xã hội là yếu tố có tính quyết định cho sự phát triển 
bền vững của UEL. Hoạt động đào tạo trong bối cảnh mới không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên 
trong nước mà còn hướng đến đáp ứng nhu cầu của sinh viên, người học từ các nước, sản phẩm đào tạo 
của Trường không chỉ nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các khu vực kinh tế trong nước 
mà còn cung cấp nguồn nhân lực cho thị trường lao động ngoài nước.

Để sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, UEL coi trọng đào tạo nâng 
cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên. Trường đã áp dụng chuẩn tiếng Anh đầu vào, chuẩn quá trình và 
chuẩn đầu ra. Chuẩn tiếng Anh đầu ra hiện tại của tất cả chương trình tương đương TOEIC quốc tế (kỹ năng 
nghe và đọc) từ 500 điểm; (nói, viết) từ 221 điểm trở lên. Mức chuẩn này cao hơn so với mức quy định của 
Bộ GD&ĐT và quy định của ĐHQG-HCM.

Kết quả khảo sát cũng cho biết tỷ lệ sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp khoảng 96%. Sinh 
viên tốt nghiệp từ UEL nhanh chóng hoà nhập vào thị trường lao động, được xã hội, doanh nghiệp, nhà 
tuyển dụng đánh giá cao.

Hình 2: Số lượng sinh viên xếp loại tốt nghiệp qua các khóa (K1-K16)
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TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Qua 20 năm, hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Kinh tế - 
Luật, ĐHQG-HCM đã đạt được những THÀNH TỰU nhất định. Kinh phí dành cho 
hoạt động Nghiên cứu khoa học (NCKH) có xu hướng gia tăng trong những năm 
gần đây và tỉ lệ kinh phí từ các đơn vị ngoài chiếm phần nhiều.

Nhìn lại các công trình NCKH
Nhìn chung, giai đoạn từ 2015-2019 các công 

trình NCKH của Trường có sự thay đổi nhiều về chất 
lượng, đặc biệt các công trình công bố quốc tế tăng 
mạnh trong 02 năm gần đây. Nhờ những chính sách 
hỗ trợ kịp thời cho cán bộ - giảng viên nhằm khuyến 
khích cũng như giúp cho uy tín của nhà trường có 
thể hội nhập quốc tế nhanh hơn.

Từ đầu năm 2020 đến nay, tuy bị ảnh hưởng 
của tình hình dịch bệnh Covid-19 nhưng các công 
trình về NCKH vẫn được cán bộ giảng viên thực 
hiện. Cụ thể, Trường đã có 45 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 163 
phản biện xã hội.

Trong năm 2019, Trường đã có 47 bài báo 
nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học 
quốc tế, 102 bài báo được đăng trên tạp chí trong 
nước và 215 nghiên cứu đăng trên các kỷ yếu Hội 
thảo và 27 sách xuất bản. So với năm 2018, số lượng 
bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế tăng lên 
13 bài, sách xuất bản tăng lên 10 bài. Trong khi đó, 
số bài đăng trên tạp chí khoa học trong nước giảm 
43 bài và bài đăng trên kỷ yếu Hội thảo khoa học 
giảm 73 bài.

Trong 20 năm qua, chất lượng của các bài báo 
đăng trên các tạp chí cấp quốc tế ngày càng được 
cải thiện theo từng năm. Đặc biệt trong năm 2019, 
các bài được đăng tải trên các tạp chí khoa học uy 
tín quốc tế gồm: 06 bài đăng trên tạp chí ISI có IF ≥ 
2, 02 bài đăng trên tạp chí ISI có IF ≥ 1, 25 bài đăng 
trên tạp chí Scopus và 14 bài được đăng trên tạp chí 
quốc tế khác ISI.

Xây dựng các quy định, chính sách 
thúc đẩy NCKH

Với việc xác định tạo ra một môi trường thuận 
lợi, hỗ trợ cho các cán bộ - giảng viên của Trường 
nên các chính sách, quy định NCKH luôn được 
chú trọng xây dựng. Các quy định, chính sách nổi 
bật mà Trường đã ban hành trong giai đoạn 2017 
– 2019 bao gồm: Quy định về “Định mức thời gian 
hoạt động NCKH đối với giảng viên tại trường Đại 
học Kinh tế - Luật”; “Khuyến khích công bố kết quả 
nghiên cứu trên các Tạp chí quốc tế”; “NCKH dành 
cho người học sau đại học tại trường Đại học Kinh tế 
- Luật”; Quy định sửa đổi, bổ sung một số Điều trong 
“Định mức thời gian hoạt động NCKH đối với giảng 
viên tại trường Đại học Kinh tế - Luật”; “Khuyến 
khích người học tại Trường Đại học Kinh tế - Luật 
công bố kết quả nghiên cứu trên các Tạp chí Quốc 
tế”; “Quản trị tài sản trí tuệ trong Trường Đại học 
Kinh tế - Luật”; “Nhóm nghiên cứu tại trường Đại 
học Kinh tế - Luật”; “Trích dẫn và xử lý vi phạm quy 
định về trích dẫn trong hoạt động học tập, giảng dạy 
và NCKH tại trường Đại học Kinh tế - Luật”.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ UY TÍN
trường đại học kinh tế - luật
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Những chính sách và quy định này đã và đang 
tạo ra những hiệu ứng tích cực, góp phần thúc đẩy 
các hoạt động nghiên cứu tại Trường. Ngoài ra, các 
hoạt động phối hợp nghiên cứu, thực hiện các đề 
tài, đề án trong nước, quốc tế và địa phương đã dần 
được sự quan tâm của các cán bộ, giảng viên. Với 
việc xây dựng chính sách hỗ trợ ban đầu khi nhà 
trường hỗ trợ các nhà khoa học viết các đăng ký 
thực hiện đề tài các cấp được hưởng mức hỗ trợ 
theo từng mức theo thực hiện đề tài NCKH cấp cơ 
sở.

Phương hướng phát triển trong 
tương lai

Cần chú trọng trong việc xác định NCKH là 
trọng tâm trong các hoạt động của Trường. Đây 
chính là hoạt động thể hiện năng lực khoa học, giúp 
nâng cao vị thế và uy tín của Trường trong thời gian 
tiếp theo.

Các hoạt động nghiên cứu trong Trường cần 
được đẩy mạnh theo hướng nâng cao chất lượng và 
gắn kết giữa đào tạo với NCKH. Với những nghiên 
cứu mang tính hàn lâm, các hoạt động công bố cần 
được tăng cường hơn để thể hiện năng lực và uy tín 
của nhà khoa học nói riêng cũng như của Trường 
nói chung. Đối với những hoạt động khoa học mang 
tính ứng dụng, sự gắn kết trực tiếp giữa nghiên cứu 
với tư vấn chính sách và giải quyết những vấn đề 
thực tiễn của xã hội cần phải sâu sắc để thể hiện 
trách nhiệm xã hội của nhà trường với sự phát triển 
của doanh nghiệp, địa phương và nhà nước. 

Chú trọng hoạt động lan tỏa và thu hút các 
nhà khoa học hàng đầu về làm việc, nghiên cứu tại 
Trường. NCKH cần được tạo thành một hệ thống 
gắn kết, thu hút được sự quan tâm, tham gia của 
nhiều thế hệ người học: sinh viên, học viên, nghiên 
cứu sinh, các nhà khoa học trong Trường.

Để hoạt động NCKH thật sự có sự đột phá, 
cần có đầu tư và nỗ lực từ phía các nhà khoa học 

cũng như bộ phận quản lý và bộ phận hỗ trợ. Bên 
cạnh áp dụng công nghệ trong quản lý, các cán bộ, 
giảng viên và nhà khoa học cần phải nỗ lực nâng cao 
năng lực nghiên cứu, trình độ ngoại ngữ, kết hợp 
giữa nghiên cứu liên ngành, đa ngành để tạo ra thế 
mạnh và các nhóm nghiên cứu mạnh, đủ năng lực 
cạnh tranh, thực hiện các đề tài, dự án cấp tỉnh, Bộ, 
nhà nước và quốc tế. Tiếp tục hoàn thiện các quy 
trình, quy định, chính sách, tạo ra môi trường thuận 
lợi, động lực để thúc đẩy các hoạt động NCKH tại 
Trường. 

Với sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ 
xã hội thông qua NCKH, đào tạo và cung ứng dịch vụ 
chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý. 
Công tác NCKH được Trường xác định là một hướng 
đi quan trọng để hướng tới tầm nhìn trong tương lai.

Phòng Quản lý khoa học
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2015 2016 2017 2018 2019 7/2020
Cơ sở 15 17 24 13 16 15
Cấp ĐHQG-HCM 7 5 9 8 13 10

Cấp Địa phương   2 2 4 5

Cấp Bộ   1 1 4  

Cấp Nhà nước/Nafosted   2    

Quốc tế  1  1 2 1

Tổng 22 23 38 25 39 31

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cơ sở 535 550 846.8 445 615 540

Cấp ĐHQG-HCM 1,660 1,440 1,245 2,120 5,100 1,720

Cấp Địa phương 0 0 2,334 4,972 2,161 6,161

Cấp Bộ 0 0 100 3,950 1,765 0

Cấp Nhà nước/Nafosted   3,815    

Quốc tế  234.5  2,450 820 7,70.4

Tổng 2,195 2,224 8,341 13,937 10,461 9,191

2015

2195 2,224.45

8,340.75

13,936.99

10,460.81

9,191.20

2016 2017 2018 2019 2020

TÌNH HÌNH MỞ MỚI ĐỀ TÀI CÁC CẤP TẠI UEL GIAI ĐOẠN 2015
(Tính đến tháng 7/2020)

KINH PHÍ DÀNH CHO ĐỀ TÀI CÁC CẤP TẠI UEL GIAI ĐOẠN 2015 – 2020

KINH PHÍ ĐỀ TÀI KH&CN
CÁC CẤP GIAI ĐOẠN 2015

(Tính đến tháng 7/2020)

Đơn vị: Triệu đồng

Đơn vị: đề tài
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2015 2016 2017 2018 2019 7/2020

3

12

3

14

5

31

4

28

4

24

2 3

2015 2016 2017 2018 2019 7/2020

19

85

287

18 0 11

100

217

25
1 20

136 146

26 11 34

145

288

17

69
52

102

215

27

107

45

131

219

34

163

Số bài đăng trên tạp chí khoa học quốc tế
Số bài đăng trên kỷ yếu Hội thảo khoa học

Phản biện xã hội

Số bài đăng trên Tạp chí Khoa học trong nước

Sách xuất bản

NHỮNG SỐ LIỆU NỔI BẬT
VỀ NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC

SỐ LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA UEL  GIAI ĐOẠN 2015
(Tính đến tháng 7/2020)

SỐ LƯỢNG HỘI THẢO TỔ CHỨC GIAI ĐOẠN 2015 
(Tính đến tháng 7/2020)

Hội thảo quốc tế

Hội thảo trong nước

Nguồn: Phòng Quản lý khoa học

“Từ một trường đại học mới thành lập vẫn còn non trẻ, qua 20 năm phát triển đã trở thành 
ngôi trường đại học có nhiều đóng góp vào xây dựng nền tảng lý luận của quốc gia, của Đảng. 
Trường đã thực hiện nhiều đề án nghiên cứu về việc xây dựng lý luận cho Đảng, Hội đồng Lý luận 
Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương. Ngoài ra, nhà trường cũng đã xây dựng những cơ sở lý luận 
thực tiễn, quản lý khoa học và trực tiếp hỗ trợ cho các địa phương. Đồng thời, những kiến thức và 
kinh nghiệm được giảng dạy từ Trường giúp sinh viên khi tốt nghiệp có thể đáp ứng được những 
đòi hỏi khác nhau của thị trường lao động. Chính vì thế, Cục Việc làm luôn coi Trường Đại học Kinh 
tế - Luật là một địa chỉ đáng tin cậy để phối hợp nghiên cứu, xây dựng và triển khai các chính sách 
của Đảng và Nhà nước. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống, tôi chân thành chúc Trường 
ngày càng phát triển, trở thành đại học hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và luật, tiếp tục 
đóng góp cho việc tư vấn xây dựng các chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho 
đất nước. Một lần nữa xin chúc toàn thể nhà trường hạnh phúc và phát triển!”

TS Vũ Trọng Bình
Cục Trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB và XH)
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Nhớ những ngày đầu mới thành lập do điều 
kiện cơ sở vật chất còn hạn chế nên Trường phải sử 
dụng chung 21 phòng học của Trường Đại học Khoa 
học Tự nhiên với tổng diện tích sàn là 4.800 m2 để 
phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập. Với sự 
nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, viên chức, 
Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) ngày 05/5/2010 
đã tiến hành nghiệm thu và đưa vào sử dụng tòa nhà 
khối điều hành và học tập với tổng diện tích sàn 
14.719 m2 và Trường chuyển hoàn toàn mọi hoạt 
động quản lý, giảng dạy và học tập về cơ sở  Linh 
Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Trong giai đoạn năm 2015-2020, với mục tiêu 
không ngừng cải thiện môi trường giảng dạy - học 
tập, nghiên cứu khoa học cho cán bộ - viên chức, 
sinh viên để nâng cao chất lượng giáo dục đại học 
theo xu hướng hội nhập quốc tế, Trường đã tập trung 
chú trọng vào công tác quy hoạch, lập kế hoạch đầu 
tư, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đồng 
bộ nhằm đổi mới chất lượng giáo dục đại học theo 
hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học, 
tăng cường khả năng tương tác giữa giảng viên và 
sinh viên. 

Năm 2017, Trường đã tập trung nguồn lực 
hoàn thiện xong quy hoạch 1/500 và đã được 
ĐHQG-HCM phê duyệt, kế hoạch đầu tư trung 
hạn cũng đã đưa vào triển khai thực hiện. Theo đó, 
những công trình, dự án đầu tư trang thiết bị đã tạo 
ra một diện mạo mới cho Trường, góp phần nâng 
cao hình ảnh của Trường nói riêng và của hệ thống 
ĐHQG-HCM nói chung. Điều này góp phần thúc 
đẩy, tạo động lực cho nhà trường tiếp tục nỗ lực 
nâng cao chất lượng cơ sở vật chất phục vụ cho đào 
tạo nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cộng 
đồng và xã hội. 

Đặc biệt, Trường đã tiến hành nghiệm thu 
và đưa vào sử dụng khối lớp học KTL.B1, khối văn 
phòng khoa KTL.B2 với tổng diện tích sàn 9.155 
m2  nâng tổng diện sàn phục vụ cho công tác giảng 
dạy và học tập lên 27.182 m2. Các tòa nhà được 
đầu tư máy móc, trang thiết bị, nội thất hiện đại, có 
nhiều tiện ích dành cho cán bộ, giảng viên, sinh viên 
học tập, tổ chức các hoạt động như sinh hoạt đoàn, 
nhóm, sinh hoạt nghề nghiệp. Trong giai đoạn này, 

Trường cũng đã tiến hành san lấp và cải tạo cảnh 
quan một cách mạnh mẽ với tổng diện tích cây xanh 
cảnh quan là 30.000 m2, 700 cây gỗ quý phối hợp 
với Uỷ ban Nhân dân TP.HCM trồng, tạo nên một hệ 
sinh thái cảnh quan thoáng mát, trong lành góp phần 
nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

Giai đoạn 2015-2020 là cột mốc để lại nhiều 
ý nghĩa quan trọng đối với Trường Đại học Kinh tế 
- Luật. Đây là giai đoạn khởi đầu cho lộ trình mới - 
trở thành trường đại học hiện đại, theo định hướng 
nghiên cứu. Chính vì vậy, trong thời gian này Trường 
đã tập trung công tác xây dựng đầu tư xây dựng cơ 
sở vật chất, trang thiết bị mới theo hướng hiện đại, 
đồng bộ để chuẩn bị cho một lộ trình phát triển dài 
hạn. 

 Trường đã tiến hành triển khai đầu tư và đưa 
vào sử dụng Trung tâm Nghiên cứu Tài chính với 
nguồn dữ liệu dồi dào, đầy đủ các thông tin về tài 
chính trong và ngoài nước, dữ liệu liên tục được cập 
nhật. Đây được coi là một trong những trung tâm 
kinh tế tài chính hiện đại nhất của các trường đại 
học thuộc khối ngành kinh tế ở khu vực phía Nam. 
Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng, 
Phòng Nghiên cứu Kinh doanh Thông minh với các 
thông tin về quản lý kinh tế, quản lý nhân sự, Trung 
tâm Pháp luật Hoa Kỳ, Phòng Dạy học số,… với máy 
móc được tiếp cận đầu tư công nghệ theo xu hướng 
phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, 
Phòng thực hành ngoại ngữ, thực hành vi tính được 
đầu tư các thiết bị hiện đại, bố trí đầy đủ máy tính 
và các phần mềm đặc thù phục vụ cho việc học tập - 
giảng dạy và nghiên cứu.

Hướng đến việc trở thành một trường đại học 
số, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Trường 
được chú trọng đầu tư đồng bộ bao gồm hệ thống 
mạng LAN cho tất cả các đơn vị, toàn bộ khuôn viên 
được phủ sóng mạng không dây. Hệ thống mạng lõi 
đã được đầu tư đồng bộ với băng thông 20Gbps. 
Trường còn trang bị hệ thống máy chủ, lưu trữ với 
tài nguyên, dung lượng hệ thống sao lưu dữ liệu hiện 
đại, trang bị hệ thống tường lửa mạnh, hệ thống 
chống virus trong phạm vi toàn trường. Internet đã 
đáp ứng tốt được nhu cầu sử dụng trong giảng dạy 
- học tập, nghiên cứu và quản lý của cán bộ, giảng 

PHÁT TRIỂN CƠ SỞ VẬT CHẤT 
THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI,
NÂNG TẦM HỘI NHẬP QUỐC TẾ

TS Trần Thanh Long - Trưởng phòng Cơ sở vật chất
ThS Phạm Quang Đại - Chuyên viên phòng Cơ sở vật chất
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viên và nhu cầu học tập của sinh viên với các băng 
thông đường truyền trong nước 350Mbps, băng 
thông quốc tế 7MBps. Để đẩy mạnh hơn nữa hiệu 
quả trong công tác quản lý, giảng dạy và NCKH, 
Trường đã đầu tư và đưa vào sử dụng các phần mềm 
chuyên dụng, có bản quyền phục vụ công tác quản 
lý ở một số phòng chức năng như: phần mềm quản 
lý đào tạo, tuyển sinh sau đại học, quản lý khảo thí, 
quản lý nhân sự, quản lý tài chính – kế toán, ngân 
hàng đề thi, quản lý thư viện. Hệ thống các phần 
mềm này được đầu tư đồng bộ tạo ra sự thống nhất 
dữ liệu chung toàn Trường. 

Bên cạnh đó, UEL đã đưa vào sử dụng hệ 
thống website, email và mạng nội bộ cho 100% cán 
bộ viên chức và người học với cơ sở dữ liệu chung. 
Hệ thống mạng được quản lý bởi tổ quản trị mạng 
chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn cho hệ thống máy 
tính và nguồn dữ liệu. Để hỗ trợ cho việc giảng dạy 
- học tập, NCKH chuyên sâu, UEL đã lập kế hoạch 
đầu tư mua sắm các phần mềm bản quyền như giải 
pháp hoạch định nguồn lực tổ chức (SAP), quản lý 
cơ sở dữ liệu kinh tế tài chính của Thomson Reuters, 
mô phỏng thị trường tài chính (Rotman) và các phần 
mềm xử lý dữ liệu thống kê. 

Thư viện cung cấp khá đầy đủ sách, giáo trình, 
tài liệu tham khảo chuyên ngành tiếng Việt và tiếng 
nước ngoài phục vụ nghiên cứu giảng dạy, học tập 
của bạn đọc. Với 10.517 nhan đề, 34.789 bản, bao 
gồm cả băng, đĩa, tài liệu nội sinh, báo và tạp chí 
chuyên ngành thuộc các lĩnh vực đào tạo của Trường. 

Với tiêu chí đáp ứng hiệu quả, kịp thời và đầy 
đủ nguồn tài nguyên cho cán bộ, giảng viên và sinh 
viên, các hoạt động của thư viện luôn được xây 
dựng, cập nhật và phát triển trên tiêu chí phong phú, 
đa dạng và chất lượng. Các dịch vụ được cung cấp 
phải tiện ích và chất lượng. Vì thế, hiện nay thư viện 
Trường đang nỗ lực cải tiến và đưa vào nhiều hoạt 
động, dịch vụ đáp ứng nhu cầu dạy, học và nghiên 
cứu khoa học. 

Trong giai đoạn 2021-2025, nhà trường sẽ nỗ 
lực tìm kiếm nguồn vốn triển khai xây dựng dự án 
toà nhà Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chính 
sách A3, khối lớp học KTL.B3 theo quy hoạch 1/500 
đã được duyệt nhằm đáp ứng đầy đủ tốt nhất về số 
lượng phòng, diện tích học tập và nghiên cứu khoa 
học. Song song đó, nhà trường sẽ tiếp tục trang bị 
thêm các máy móc, trang thiết bị tin học hiện đại từ 
nguồn vốn Ngân hàng Thế giới WB tại cơ sở Linh 
Xuân cho tiến trình hướng tới tự chủ đại học, nâng 
tầm hội nhập quốc tế. Trường Đại học Kinh tế - Luật 
đã sẵn sàng hướng đến thực hiện chuyển đổi trở 
thành Đại học số.
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HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI VÀ
ỢP TÁC QUỐC TẾ

20 NĂM NÂNG TẦM UEL TRONG NƯỚC VÀ KHU VỰC
PGS.TS Lê Vũ Nam

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế-Luật

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Trường 
Đại học Kinh tế - Luật (UEL) đã xác định quan hệ đối 
ngoại và hợp tác quốc tế phải là khâu đột phá nhằm 
giúp nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo và 
nghiên cứu khoa học, tiến nhanh, tiến mạnh và bền 
vững trong tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế, 
để đạt tầm nhìn đến năm 2030 trở thành “Cơ sở đào 
tạo đạt chuẩn quốc tế, được xếp hạng trong số các 
trường đại học có uy tín khu vực châu Á, người học có 
đủ năng lực làm việc trong môi trường toàn cầu”.

Chiến lược phát triển của UEL giai đoạn 2016-
2020 chỉ ra mục tiêu quan trọng trong hoạt động đối 
ngoại và hợp tác quốc tế là “nâng cao vị thế, uy tín/
danh tiếng trong nước, trên bình diện khu vực và 
quốc tế”. Các giải pháp cụ thể nhằm đạt được mục 
tiêu đề ra khá đa dạng, bao gồm: Nhóm giải pháp 
tăng cường liên kết quốc tế; Nhóm giải pháp đẩy 
mạnh hợp tác với cơ quan Trung ương, địa phương 
và doanh nghiệp.

Trong những năm qua, hoạt động quan hệ đối 
ngoại và hợp tác quốc tế của UEL ngày càng mở 
rộng, đi vào chiều sâu, phục vụ thiết thực công tác 
đào tạo, NCKH góp phần khẳng định vị thế và uy 
tín trên bình diện trong nước, khu vực và quốc tế. 
Trường đã tạo được mối quan hệ tốt đẹp với các cơ 
quan Trung ương, địa phương và doanh nghiệp, các 
trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức trong 
nước và ngoài nước trong nghiên cứu khoa học, liên 
kết đào tạo, trao đổi giảng viên, học viên và cung 
ứng nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện nay, UEL 
là thành viên Hiệp hội Kinh tế - Luật Châu Á (AsLEA) 
và là một trong 05 thành viên điều hành của Mạng 
lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam. Nhà trường 
đã ký thỏa thuận hợp tác (MOU) với hơn 100 cơ sở 
đào tạo luật, kinh tế và quản lý trong khu vực và thế 
giới. Trên 70% các MOU ký kết đã được triển khai 
bằng những hoạt động cụ thể ở những mức độ khác 
nhau.

Các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế 
của UEL diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú 
và đa dạng như: trao đổi sinh viên, trao đổi giảng 

viên, học kỳ hè, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học; 
tiếp đón đoàn ra, đoàn vào; tìm nguồn tài trợ thông 
qua các chương trình học bổng trong và ngoài nước; 
tham gia các tổ chức trong nước và quốc tế; triển 
khai các dự án quốc tế,...

Nổi bật trong hoạt động quan hệ đối ngoại và 
hợp tác quốc tế của nhà trường là việc trúng thầu 
và triển khai các dự án quốc tế lớn như: Dự án Tăng 
cường Khả năng Hội nhập Nghề nghiệp thông qua 
đối thoại trường đại học-doanh nghiệp; Dự án Xây 
dựng Hệ thống Hỗ trợ Khởi nghiệp trong môi trường 
đại học; Dự án Chương trình đào tạo Chất lượng 
cao song ngữ Việt - Pháp dựa trên sự hợp tác các 
công ty nhằm tăng cường khả năng tìm kiếm việc 
làm cho thị trường lao động quốc tế hóa (ngành Luật 
Tài chính-Ngân hàng và ngành Marketing); Dự án 
Đổi mới Quản trị đại học do Quỹ Châu Âu tài trợ,...
Việc triển khai các dự án quốc tế này đã mang lại 
những cơ hội lớn cho nhà trường trong việc kết nối 
với doanh nghiệp, xây dựng các chương trình đào 
tạo mới và nâng cao quản trị đại học.

Nếu trước đây, UEL chỉ thu hút được sinh viên 
nước ngoài đến trao đổi ở ngành Luật và thường 
xuyên phải tổ chức lớp học riêng cho đối tượng này 
thì hiện nay, Trường đã thu hút thành công được 
sinh viên quốc tế đến học tập trao đổi tại Trường 
trong các lớp chất lượng cao bằng tiếng Anh (CA) 
đối với khối ngành kinh tế, quản lý và một số môn 
của các lớp chất lượng cao ngành luật. Sự có mặt 
của sinh viên quốc tế trong các lớp học chính quy 
đã tác động rất tích cực đến môi trường học tập tại 
Trường. Ngoài ra, Trường đã chuyển đổi các chương 
trình giao lưu sinh viên quốc tế tại Trường sang hình 
thức trực tuyến (online) và nhận được sự tham gia 
đông đảo của sinh viên quốc tế, ứng phó kịp thời với 
tình hình dịch bệnh Covid-19. 

Hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp cũng 
được hết sức chú trọng nhằm tìm kiếm các nguồn 
tài trợ, học bổng và phối hợp hoạt động thực tập, 
kiến tập cho sinh viên, đào tạo cung cấp nguồn nhân 
lực chất lượng cho phục vụ cho các doanh nghiệp 
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HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI VÀ
ỢP TÁC QUỐC TẾ

trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh, thiết 
lập mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường và đơn vị 
sử dụng lao động trong việc xây dựng, rà soát, đánh 
giá các chương trình đào tạo hướng tới đáp ứng nhu 
cầu của xã hội trong quá trình hội nhập. Đến thời 
điểm này, UEL đã xác lập mối quan hệ hợp tác chiến 
lược với 34 doanh nghiệp, tập đoàn lớn hàng đầu 
Việt Nam như: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, 
Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty Cổ phần 
Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG), Công ty TNHH 
AEON Việt Nam, Công ty Luật YKVN, các ngân hàng 
thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam,…

Trong bối cảnh UEL triển khai Đề án Đổi mới 
Cơ chế hoạt động đã được ĐHQG-HCM phê duyệt 
ở thời điểm mà Đảng và Nhà nước ta tiếp tục chủ 
trương “đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo” thì hội 
nhập và phát triển của các trường đại học là một 
xu thế tất yếu. Trong điều kiện đó, UEL với sức trẻ 
của “Tuổi 20” cần tiếp tục xác định hoạt động đối 
ngoại và hợp tác quốc tế vẫn sẽ là một hướng ưu 
tiên trong thời gian tới. Định hướng hoạt động quan 
hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế trong giai đoạn tiếp 
theo nên được chú trọng vào các hướng ưu tiên sau 
đây:

Một là, tìm kiếm và khai thác một cách hiệu 
quả các dự án quốc tế, đặc biệt là các dự án nâng 
cao năng lực quản trị đại học trong xu thế hội nhập;

Hai là, các hoạt động đối ngoại và hợp tác 
quốc tế phải hướng tới mục tiêu kiểm định theo tiêu 
chuẩn quốc tế các chương trình đào tạo và tham gia 
xếp hạng quốc tế về cơ sở đào tạo;

Ba là, tiếp tục thúc đẩy các hoạt động liên kết 
đào tạo quốc tế, trao đổi chương trình đào tạo và 
thừa nhận tín chỉ với các cơ sở đào tạo trong khu 
vực và quốc tế. Xem đây là điều kiện tiên quyết để 
nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập quốc tế.

Bốn là, đẩy mạnh các hoạt động trao đổi giảng 
viên, trao đổi sinh viên, trao đổi học thuật thông qua 
nhiều hình thức, phương thức đa dạng và phong 
phú nhằm thay đổi căn bản phương pháp giảng dạy, 
phương pháp học tập trên cơ sở sở tiếp thu những 
kinh nghiệm và ứng dụng công nghệ hiện đại vào 
việc dạy và học tại UEL.
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Thân thiện trong công tác đối ngoại
Qua 20 năm khẳng định và phát triển, công tác 

quan hệ đối ngoại trở thành hoạt động quan trọng 
trong tổng thể sứ mệnh của nhà trường. Các hoạt 
động đối ngoại được mở rộng tạo nên sức mạnh 
tổng hợp, góp phần đáng kể xây dựng hình ảnh, uy 
tín, môi trường thân thiện cho nhà trường trong hệ 
thống giáo dục Việt Nam và khu vực. 20 năm, một 
chặng đường không dài, nhưng đủ để UEL khắc họa 
những dấu mốc vàng son trong quá trình xây dựng 
và phát triển. 

Trong những năm đầu thành lập, Khoa Kinh 
tế trực thuộc ĐHQG-HCM gặp không ít khó khăn 
trong kết nối đàm phán với các trường đại học và 
tổ chức quốc tế. Khoa Kinh tế đã thực hiện các 
bước đầu tiên cần thiết cho công tác đối ngoại trong 
tương lai. Cùng với sự thành lập Trường năm 2010, 
Phòng Hợp tác quốc tế được ra đời trên cơ sở tách 
ra từ Bộ phận Sau đại học và Hợp tác quốc tế. Đến 
năm 2018, Phòng hợp tác quốc tế được đổi tên 
thành Phòng Quan hệ đối ngoại. Nhờ đó, công tác 
đối ngoại ngày càng được đầu tư và mở rộng, đáp 
ứng được các mục tiêu, tạo môi trường hợp tác thân 
thiện, nâng cao vị thế của Trường. 

Tính đến cuối năm 2019, UEL đã liên tục duy 
trì và phát triển mối quan hệ hợp tác bằng việc ký 
kết thỏa thuận hợp tác với gần 80 trường đại học 
và các tổ chức uy tín từ hơn 60 quốc gia trên khắp 
thế giới như Pháp, Ba Lan, Anh, Đức, Tây Ban Nha, 
Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, 
Indonesia, Nga,... Tiếp nối sự thành công đó, nhà 
trường đã thực hiện các công tác đối ngoại hiệu quả 
thông qua các chương trình chuyển tiếp đào tạo, 
chương trình đào tạo song bằng, các chương trình 
trao đổi cán bộ và sinh viên, đồng hướng dẫn nghiên 

cứu sinh, các công trình nghiên cứu quốc tế cũng như 
tiến hành triển khai các dự án nghiên cứu khoa học và 
hội thảo quốc tế.

UEL đã tổ chức nhiều Hội thảo quốc tế lớn thu 
hút được sự tham gia của đông đảo chuyên gia uy tín 
trên thế giới, điển hình như: Hội nghị Capitant với chủ 
đề “Các nghề luật (Les professions du droit)” năm 2011, 
Hội nghị Hiệu trưởng các trường thành viên Tổ chức 
Đại học Pháp ngữ (AUF) tại châu Á - Thái Bình Dương  
lần thứ 13 năm 2019, Diễn đàn kinh doanh IoT Châu 
Á - AIBP năm 2018, Hội thảo khoa học quốc tế “Phát 
triển kinh tế nông nghiệp bền vững tại Việt Nam và các 
quốc gia Châu Á” năm 2020 kết hợp giữa 2 hình thức 
trực tiếp và trực tuyến,... UEL đã trở thành một địa chỉ 
uy tín và quen thuộc để tổ chức, triển khai các dự án, sự 
kiện khoa học quốc tế có uy tín tại Việt Nam và trong 
khu vực.

Đặc biệt trong những năm gần đây, hợp tác quốc 
tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học 
phát triển nhanh chóng nhằm đáp ứng, nâng cao chất 
lượng giáo dục đại học. Nhiều chương trình liên kết với 
các trường đại học có uy tín trên thế giới được thiết lập 
như: Chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ Luật kinh 
doanh quốc tế liên kết với Trường ĐH Panthéon Assas 
(Paris 2), Chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ Luật dân 
sự liên kết với Trường ĐH Panthéon Assas (Paris 2) và 
Panthéon Sorbonne (Paris 1), Chương trình chuyển tiếp 
đào tạo đại học, Chương trình song bằng với trường Đại 
học La Rochelle và với trường Đại học ESDES - UCLy 
Pháp, Chương trình trao đổi tín chỉ với các trường Đại 
học Đông Nam Á (ACTS). Các chương trình hợp tác này 

Ngoài nền tảng cơ sở vật chất, việc xây dựng 
hoạt động đối ngoại và đào tạo quốc tế vừa thân 
thiện vừa mang tính thử thách là bước đệm giúp 
Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM vươn xa 
trong tương lai tới.

THÂN THIỆN
NGÔI TRƯỜNG

ThS Lê Bích Thủy – Trưởng phòng Quan hệ đối ngoại
CN Đỗ Anh Duy – Phòng Quan hệ đối ngoại

CN Vương Thị Thùy Dung – Trung tâm Đào tạo quốc tế

UEL 
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đều đang được triển khai rất thành công.
Bên cạnh các chương trình liên kết đào tạo 

quốc tế, mỗi năm UEL có khoảng 30 giảng viên tham 
gia các chương trình đào tạo ngắn hạn, đào tạo cao 
học, nghiên cứu sinh và dự hội thảo khoa học tại nước 
ngoài, trung bình khoảng 200 sinh viên tham gia các 
chương trình trao đổi sinh viên, chương trình giao 
lưu văn hóa và học thuật, chương trình kiến tập trải 
nghiệm tại nước ngoài và được nhận học bổng tại 
Pháp, Bulgaria, Lichtenstein, Nhật Bản, Hàn Quốc,... 
cũng như đón nhận khoảng 400 sinh viên quốc tế đến 
trường giao lưu, học tập. 

Trong năm 2020, nhà trường đã có sáng kiến tổ 
chức chuỗi các chương trình dịch chuyển sinh viên ảo 
(ngắn hạn và dài hạn), giúp nhà trường duy trì các hoạt 
động giao lưu, trao đổi sinh viên quốc tế trong tình 
hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang hoành hành trên 
thế giới, cản trở toàn bộ các hoạt động dịch chuyển 
quốc tế của tất cả các trường đại học trên thế giới. 
Sáng kiến về trao đổi tín chỉ thông qua kết hợp giữa 
hình thức giảng dạy trực tuyến và trực tiếp của nhà 
trường cũng mang tính đột phá, đi đầu, đảm bảo các 
hoạt động quốc tế của trường bị ảnh hưởng tối thiểu 
bởi dịch bệnh. 

Có thể thấy, sau 20 năm thành lập, Trường Đại 
học Kinh tế - Luật đã chủ động tham gia tích cực các 
công tác đối ngoại và trở thành thành viên của nhiều 
tổ chức uy tín trên toàn thế giới. Những thành tựu 
trên tất cả các phương diện trao đổi sinh viên, giảng 
viên, hội thảo hội nghị quốc tế, dự án quốc tế góp 
phần vô cùng quan trọng vào việc khẳng định vị thế 
tiên phong dẫn đầu của Trường Đại học Kinh tế - Luật 
trên trường quốc tế.

Đào tạo quốc tế đồng hành cùng sinh 
viên

Trung tâm Đào tạo quốc tế (CIP) được thành lập 
năm 2012 với mục tiêu xây dựng, tổ chức, quản lý 
các chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học. 
Các chương trình này được giảng dạy bằng tiếng Anh 
theo tiêu chuẩn quốc tế, được các đối tác nước ngoài 
công nhận. Mang trong mình sứ mệnh xây dựng, tổ 
chức và quản lý các chương trình đào tạo có yếu tố 
nước ngoài, bao gồm chương trình chính quy giảng 
dạy bằng tiếng Anh do UEL cấp bằng, các dự án liên 
kết đào tạo với nước ngoài do nước ngoài cấp bằng 
và các chương trình đào tạo ngắn hạn của nước ngoài 
như tiếng Anh học thuật, dự bị đại học và sau đại học.

Ngoài ra, CIP còn đảm nhiệm nghiên cứu và ứng 
dụng khoa học kinh doanh, như tìm kiếm các nguồn 
kinh phí nghiên cứu quốc tế để tổ chức hoạt động 
nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, phụ trách hoạt 
động liên kết với các trường đại học, tổ chức quốc 
tế để triển khai thực hiện các dự án nghiên cứu, hoạt 

động nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh 
cho các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.

Những năm qua, CIP luôn nỗ lực trong công 
tác tổ chức các dịch vụ tư vấn hỗ trợ sinh viên Việt 
Nam đi du học nước ngoài và hỗ trợ sinh viên quốc 
tế đến học tập tại UEL theo các dự án trao đổi sinh 
viên. Đồng thời, phát triển và khai thác có hiệu quả 
các dự án hợp tác liên kết đào tạo với các trường đại 
học và tổ chức giáo dục của nước ngoài nhằm đáp 
ứng nhu cầu du học tại chỗ của sinh viên Việt Nam.

Có thể thấy quy mô đào tạo của các chương 
trình liên kết quốc tế đang được phát triển với sự 
bắt đầu từ 01 chương trình thạc sĩ Luật Kinh doanh 
quốc tế (MDAI), sau đó đã tăng lên thành 04 chương 
trình, trong đó bao gồm 03 chương trình thạc sĩ và 
01 chương trình cử nhân. Các sinh viên, học viên 
tham gia các khóa học tại Trung tâm được đánh giá 
là năng động, hòa nhập và chịu khó nghiên cứu, tiếp 
thu cái mới. 

Nói về chương trình liên kết quốc tế Cử nhân 
Anh quốc Gloucestershire, sinh viên Công Huyền 
Tôn Nữ Ngọc Hiền – UoG0220 chia sẻ: “Em rất thích 
chương trình đào tạo quốc tế vì đây là chương trình 
du học tại chỗ không cần phải ra nước ngoài. Biết 
UEL có đào tạo chương trình này nên em đã an tâm 
nộp hồ sơ xét tuyển. Sau 03 năm theo học chương 
trình liên kết quốc tế tại UEL, kỹ năng sử dụng tiếng 
Anh và tìm kiếm thông tin bằng tiếng anh của em 
được cải thiện rõ rệt. Đồng thời, đội ngũ giảng viên 
tận tình và chương trình đào tạo rất chất lượng. 
Em chưa bao giờ hối hận vì 03 năm trước đã chọn 
chương trình liên kết quốc tế tại UEL.”

Trong tương lai, Trung tâm Đào tạo quốc tế 
sẽ tuyển thêm các sinh viên, học viên cho toàn bộ 
các chương trình nhằm mở rộng quy mô đào tạo và 
mang đến nhiều cơ hội học tập giao lưu trong môi 
trường quốc tế cho học sinh, sinh viên Việt Nam.
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UEL với tư cách là một trường thành viên 
của ĐHQG-HCM – thành viên của Mạng lưới 
các trường đại học Đông Nam Á – AUN (ASEAN 
University Network) bao gồm những trường đại học 
hàng đầu trong khu vực ASEAN như Đại học Quốc 
gia Singapore, Đại học Chulalongkorn (Thái Lan), Đại 
học De La Salle (Philippines),… Trường đã sử dụng 
bộ tiêu chuẩn AUN-QA để xây dựng, vận hành và 
đánh giá chất lượng những chương trình đào tạo.

 Đến nay, Trường đã có 07 chương trình đạt 
chuẩn AUN-QA, bao gồm: Kinh tế học, Kinh tế đối 
ngoại, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh 
doanh, Luật dân sự, Kinh tế và Quản lý công. Kết quả 
đánh giá này khẳng định uy tín về chất lượng đào tạo 
của Trường không chỉ ở phạm vi trong nước mà ở 
cấp khu vực, mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế cho 
nhà trường và cơ hội để sinh viên tham gia vào hệ 
thống chuyển đổi tín chỉ hoặc học liên thông tại các 
Trường thành viên AUN.

Nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu 
cầu của xã hội, khẳng định uy tín  của nhà trường và 
hội nhập vào nền giáo dục thế giới là một trong những 
mục tiêu phát triển của Trường Đại học Kinh tế - Luật.

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH
THEO TIÊU CHUẨN AUN- QA
KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
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Trong kết quả bảng xếp hạng đánh giá THE xếp 
hạng theo lĩnh vực khoa học - World University Ranking 
by Subject - năm 2021 cho các cơ sở giáo dục đại học 
toàn cầu do tổ chức THE công bố chiều 28/10, 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+.

Năm 2020 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.

Tại Bảng xếp hạng QS World 2020 cho 1001 
trường đại học hàng đầu của 82 quốc gia, ĐHQG-HCM 
đứng top 701-705. Đặc biệt, tiêu chí danh tiếng học 
thuật của ĐHQG-HCM xếp hạng 427 tăng 70 bậc.

Theo bảng xếp hạng đại học thuộc các nền kinh 
tế mới nổi (Emerging Economies) năm 2020 của Times 
Higher Education (THE) công bố trong vào ngày 18/2, 
ĐHQG-HCM thuộc top 401-500 và đứng đầu Việt Nam 
về chỉ số “chuyển giao tri thức” (42,8 điểm) và đạt vị trí 
cao ở chỉ số “triển vọng quốc tế” (40,6 điểm).

ĐHQG-HCM đứng top 801-1000,  thuộc Top 
68% các đại học tốt nhất thế giới do Bảng xếp hạng QS 
World 2021 cho 1.002 trường đại học hàng đầu của 93 
quốc gia do Tổ chức Giáo dục Quacquarelli Symonds 
(QS) Anh quốc công bố.

Tạp chí Times Higher Education - THE (Vương 
quốc Anh) công bố Bảng xếp hạng những đại học trẻ tốt 
nhất thế giới - Young University Rankings 2020 cho 414 
đại học hàng đầu. Theo đó, đại diện duy nhất của Việt 
Nam là ĐHQG-HCM thuộc top 351-400 đại học trẻ tốt 
nhất thế giới.

Và Trường Đại học Kinh tế - Luật tự hào là một 
trong những Trường thành viên của ĐHQG-HCM.

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+ năm 2021

Nguồn ảnh: timeshighereducation.com, ĐHQG-HCM

VỊ TRÍ CỦA ĐHQG-HCM
TRÊN CÁC BẢNG
XẾP HẠNG

CCA tổng hợp
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Chú trọng phát triển đội ngũ công 
đoàn viên

Hiện nay, tổng số công đoàn bộ là 16 (bao 
gồm 15 Công đoàn bộ phận và 01 Tổ Công đoàn) 
với tỷ lệ đội ngũ người lao động là công đoàn viên 
của Trường là 100%. Đội ngũ công đoàn viên không 
ngừng nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng. Tính 
đến thời điểm hiện tại, tổng số công đoàn viên của 
Trường là 388. Trong đó có 01 Giáo sư, 17 Phó Giáo 
sư, 79 Tiến sĩ và 148 Thạc sĩ.

Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp chính đáng của CC-VC-NLĐ

Công đoàn Trường luôn cùng với chính quyền 
chăm lo chu đáo đời sống CC-VC-NLĐ, tổ chức 
thực hiện công tác xét duyệt trợ cấp đột xuất để 
giải quyết các khó khăn trong đời sống cũng như 
học tập, nâng cao trình độ của CC-VC-NLĐ. Đồng 
thời, Công đoàn Trường luôn chủ động tích cực phối 
hợp với nhà trường trong việc xây dựng, hoàn thiện 
các chính sách có liên quan đến chăm lo đời sống, 
tinh thần của CC-VC-NLĐ nhà trường. Do đó, Công 
đoàn đã gặt hái được số kết quả đạt được như sau:

- Đảm bảo mức thu nhập ổn định cho CC-VC-
NLĐ; ngoài tiền lương được hưởng từ ngân sách, 
CC-VC-NLĐ của nhà trường còn được hưởng mức 
thu nhập tăng thêm gần hai lần tiền lương ngân 
sách; đảm bảo các chế độ phúc lợi cho CC-VC-NLĐ 
vào các dịp lễ, tết; hỗ trợ tiền ăn trưa; hỗ trợ cán bộ, 
viên chức kết hôn; viếng đám tang,…

- Xây dựng và đảm bảo thường xuyên chính 
sách hỗ trợ học phí giúp nâng cao trình độ chuyên 
môn, ngoại ngữ, kỹ năng cho CC-VC-NLĐ của nhà 
trường; hỗ trợ khuyến khích giảng viên nghiên cứu 
khoa học, công bố công trình nghiên cứu trên các 
tạp chí có uy tính trong và ngoài nước.

- Trực tiếp tổ chức các chuyến tham quan, nghỉ 

mát hàng năm cho CC-VC-NLĐ của nhà trường trên 
cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của Công đoàn bộ 
phận, Tổ Công đoàn của công đoàn viên, thời điểm tổ 
chức các chuyến tham quan, nghỉ hè hàng năm được 
phân bố nhằm đảm bảo phù hợp hơn với đặc điểm 
công việc của từng bộ phận. Số lượng các chuyến 
tham quan được tổ chức hàng năm cũng ngày càng 
đảm bảo tính đa dạng bao gồm các chuyến tham 
quan trong nước (Quảng Bình, Tây Bắc,…) lẫn ngoài 
nước (Thái Lan, Campuchia, Trung quốc,…).        

- Hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho CC-
VC-NLĐ nhà trường được dựa trên cơ sở khảo sát 
ý kiến, thời điểm tổ chức khám sức khỏe cũng được 
điều chỉnh theo hướng đa dạng về địa điểm và phí 
khám nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc tham gia của 
CC-VC-NLĐ nhà trường. 

- Công đoàn Trường luôn quan tâm, hỗ trợ và 
động viên kịp thời trong các trường hợp Công đoàn 
viên và gia đình có việc riêng liên quan đến cưới hỏi, 
đám tang, bệnh tật,…

Công tác nữ công, thiếu nhi được 
đặc biệt quan tâm 

Công đoàn Trường luôn đánh giá cao vai trò 
của đội ngũ nữ công đoàn viên trên mọi lĩnh vực 
hoạt động của nhà trường, chính vì vậy công tác nữ 
công luôn được quan tâm một cách thỏa đáng. Hoạt 
động nữ công trong nhiệm kỳ qua, luôn hướng vào 
giáo dục truyền thống, gia đình, pháp luật, bộ luật có 
liên quan đến CC-VC-NLĐ nữ thông qua các hoạt 
động của Ban nữ công Trường hoặc tham gia vào 
hoạt động chung của Ban nữ công ĐHQG-HCM. 
Vào các ngày lễ của Phụ nữ như  8/3, 20/10, Ban nữ 
công Công đoàn Trường cũng đã thể hiện sự quan 
tâm, tạo điều kiện để chị em phụ nữ giao lưu bằng 
việc tổ chức các buổi tiệc liên hoan, tiệc buffet, giao 
lưu karaoke, trao quà tặng,…

Đối với thiếu nhi con em CC-VC-NLĐ, Công 

Được thành lập theo Quyết định 04/TCCĐ ngày 20/7/2010 của Công đoàn ĐHQG - HCM, tiền 
thân là Công đoàn Khoa Kinh tế, trực thuộc ĐHQG–HCM, qua hai mươi năm hình thành và phát triển, 
Công đoàn Trường đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu và trưởng thành để không ngừng đóng góp vào 
sự hòa nhập của tập thể CC-VC-NLĐ (Công chức – Viên chức – Người lao động) Trường Đại học Kinh 
tế - Luật vào mái nhà chung ĐHQG–HCM.

TUỔI 20
CỦA CÔNG ĐOÀN
RƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

TS Phạm Quốc Thuần - Chủ tịch Công đoàn Trường
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đoàn Trường thường xuyên tổ chức: phát quà; xem 
kịch cho các cháu nhân ngày Quốc tế  thiếu nhi 1/6 
và Tết Trung thu; khen thưởng các cháu học sinh 
giỏi; tổ chức cho các cháu học sinh giỏi tham dự 
trại hè Thanh Đa; nhận các phần thưởng học bổng 
Nguyễn Đức Cảnh. 

Công tác Văn thể mỹ phát triển
Nhằm tạo điều kiện cho CC-VC-NLĐ vui chơi, 

giải trí, đồng thời tạo sự gắn kết với nhau giữa các 
CC-VC-NLĐ trong Trường, trong các ngày lễ như 
8/3, 20/10, 6/11, 20/11, Công đoàn Trường đều 
tổ chức các hoạt động phong phú về thể dục thể 
thao, văn nghệ: tổ chức thường xuyên Hội diễn văn 
nghệ truyền thống định kỳ hai năm; Hội thao truyền 
thống hàng năm; cuộc thi hát Karaoke tại Trường, 
thường xuyên hỗ trợ và duy trì các đội tập luyện cầu 
lông, bóng bàn, bóng đá nhằm tham dự các giải đấu 
thể thao do Công đoàn cấp trên tổ chức.

Tăng cường công tác tuyên truyền, 
giáo dục về chính trị, pháp luật, đạo đức, 
lối sống, vận động CC-VC-NLĐ.

Bên cạnh phối hợp với nhà trường chăm lo đời 
sống vật chất và tinh thần cho CC-VC-NLĐ, các hoạt 
động tuyên giáo đã được thực hiện nghiêm túc, triển 
khai theo đúng kế hoạch của các công đoàn cấp trên 
phát động. 

Công đoàn đã triển khai các hoạt động nhằm 
đảm bảo môi trường, cảnh quan, làm việc tốt: triển 
khai kế hoạch “Xanh – Sạch – Đẹp”; thực hiện nếp 
sống văn minh đô thị; vận động, tuyên truyền, nhắc 
nhở, nâng cao ý thức tác phong công nghiệp đi làm 
đúng giờ, ý thức bảo vệ tài sản của đơn vị cho CC-
VC-NLĐ; phối hợp với nhà trường tổ chức, vận động 
công đoàn viên tham gia Tết trồng cây (cho tất cả 
CC-VC-NLĐ trồng cây trong khuôn viên Trường); tổ 
chức các buổi nói chuyện chuyên đề như Ngày Pháp 
luật; An toàn vệ sinh giỏi,…

Thách thức trong giai đoạn mới 
 Công đoàn Trường vẫn đang đối mặt với nhiều 

thách thức khi cán bộ Công đoàn đa số kiêm nhiệm 
nên thường chưa chủ động cao trong công việc. Các 
hoạt động Công đoàn mặc dù luôn được cải thiện từ 
việc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các công đoàn 
viên nhưng vẫn chưa thu hút được sự tham gia của 
đại đa số CC-VC-NLĐ. Việc tự chủ tài chính của nhà 
trường trong thời gian sắp tới cũng sẽ tạo ra thách 
thức đối với Công đoàn trong việc cùng nhà trường 
cải thiện cơ chế phân phối thu nhập nhằm đảm bảo 
sự công bằng và khuyến khích tinh thần làm việc của 
người lao động. 

Tuy nhiên, khoảng thời gian qua đã góp phần 
chứng minh sự vững vàng và lớn mạnh khi Công 
đoàn Trường giờ đây được xem là một trong những 
ngọn cờ đầu của Công đoàn ĐHQG-HCM. Liên tục 
các năm 2016-2019, Công đoàn Trường luôn được 
nhận Cờ thi đua Xuất sắc của Liên đoàn Lao động 
TP.HCM cho hoạt động Công đoàn và Bằng khen 
của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho Gương điển 
hình trong phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” 
gắn với nội dung “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và 
học”. Đặc biệt, hướng đến kỷ niệm 20 Ngày Truyền 
thống Trường, Công đoàn vinh dự được Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam trao tặng bằng khen cho 
các thành tích xuất sắc đã đạt được

Hội thi thời trang và ứng xử
“Phụ nữ với văn hóa Đại học Quốc gia” năm 2011

trường đại học kinh tế - luật

KẾT NỐI62



“Tôi mong Công đoàn cùng các tổ chức: Đảng, 
Chính quyền,  Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên,… nỗ 
lực xây dựng Trường từng bước vững mạnh và phát 
triển!”

“Hai mươi tuổi, vẫn còn trẻ lắm UEL ơi. Những 
năm tháng tuổi trẻ này, mỗi năm là 1 chặng đường để 
vượt qua. Và chúng ta đã có những thành công bước 
đầu. Hãy tiếp tục nhé các bạn! Thành công sẽ đến cho 
mỗi chặng đường tiếp theo”

“Mừng Đại học Kinh tế - Luật 20 năm tuổi, Việt 
chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, năng lượng và 
vững vàng đưa Kinh tế - Luật phát triển!”

“Mừng UEL bước vào tuổi 20, tuổi đẹp nhất 
của đời người! Chúc đại gia đình UEL luôn dồi dào 
sức khỏe, năng động, sáng tạo để cùng chung sức xây 
dựng UEL trở thành nơi đáng sống, nơi để thực hiện 
những khát vọng.”

ThS DƯƠNG THỊ VIỆT
(Chủ tịch Công đoàn trường nhiệm kỳ IV, V)

ThS LÊ TRUNG TUYẾN
(Chủ tịch Công đoàn Trường Nhiệm kỳ I)

ThS LÂM TƯỜNG THOẠI
(Chủ tịch Công đoàn Trường Nhiệm kỳ II, III)

TS PHẠM QUỐC THUẦN
(Chủ tịch Công đoàn trường nhiệm kỳ VI)
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Đồng hành cùng chặng đường 20 năm Kết nối – 
Đột phá của Trường, người bạn Mùa hè Xanh cũng đã 
trưởng thành và đổi mới theo một cách rất riêng nhưng 
vẫn luôn giữ được hình ảnh những người chiến sĩ “Đi dân 
nhớ - Ở dân thương - Làm dân tin”.

Hòa chung với không khí tươi vui hướng đến kỷ 
niệm 20 năm Ngày truyền thống Trường (06/11/2000 
– 06/11/2020), chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những 
chặng đường 19 năm của chiến dịch đã để lại sức lan tỏa 
rất lớn trong sinh viên.

Những dấu ấn tình nguyện
Trải qua 19 lần tổ chức, chiến dịch tình nguyện 

Mùa hè Xanh đã tạo một học kỳ xanh cho gần 8.000 
sinh viên, cán bộ trẻ, giảng viên trẻ tham gia đóng quân 
trên nhiều địa bàn khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc 
và nước bạn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với tổng 
kinh phí đóng góp được là 09.5 tỷ đồng.

19 mùa chiến dịch đã hình thành và phát triển 
luôn đổi mới để phù hợp với nhu cầu thực tế và đầy 
những ý nghĩa như tuyên truyền và xây dựng nông thôn 
mới, bê tông hóa các tuyến đường nông thôn, thực hiện 
các phiên tòa giả định, tư vấn hướng nghiệp cho học 
sinh phổ thông tư vấn pháp luật gắn với chuyên môn 
ngành học, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa Vì an sinh 
xã hội, chăm lo cho các em thiếu nhi, khám bệnh, tư vấn 
tâm lý và phát thuốc, các hoạt động chuyên biệt hướng 
tới mục đích bảo vệ môi trường,…Mỗi một phần việc 
nhỏ đều đóng góp cho một sự thành công lớn và một sự 
trưởng thành của mỗi chiến sĩ khi mỗi mùa chiến dịch 
đi qua.

Tình nguyện gắn với chuyên môn 
được đào tạo

Bằng những kiến thức được giảng dạy, các chiến 
sĩ Mùa hè Xanh đã thực hiện tư vấn hướng nghiệp cho 
16,200 lượt học sinh tại các trường THPT, báo cáo 
chuyên đề “Những căn cứ pháp lý khẳng định chủ quyền 

Uống nước nhớ nguồn, an sinh xã 
hội

Giáo dục truyền thống, lịch sử dân tộc gắn liền 
với hoạt động thiết thực nhân dịp ngày Thương binh 
Liệt sĩ (27/7) hàng năm. Qua đó, chiến dịch Mùa hè 
Xanh đã tổ chức thăm và tặng 1.761 phần quà cho 
các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ, thăm và 
tặng 1.055 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn. Ban Chỉ huy Chiến dịch cũng đã phối hợp 
cùng Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, Khoa 
Y, ĐHQG-HCM tổ chức khám chữa bệnh và phát 
thuốc miễn phí cho 13.250 lượt người dân và tổ 
chức 153 đêm văn nghệ phục vụ và gây quỹ khuyến 
học cho học sinh nghèo với tổng số tiền hơn 1.230 
tỷ đồng.

về biển đảo của Việt Nam” cho 4.500 lượt học sinh 
và cán bộ tại các địa bàn đóng quân. Ngoài ra Đội 
hình Tư vấn và Giảng dạy Pháp luật cộng đồng (CLE) 
tổ chức 194 phiên tòa giả định với nội dung về bạo 
lực học đường, trộm cắp tài sản, an toàn giao thông, 
302 buổi tư vấn và giảng dạy pháp luật, 11.500 tờ 
rơi tuyên truyền, 05 bài phát thanh tuyên truyền 
pháp luật cùng các video sách nói tuyên truyền pháp 
luật,…

SỨC TRẺ, TUỔI XANH
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Văn phòng Đoàn hội

SỨC TRẺ, TUỔI XANH

Tình nguyện vì trẻ em
Hơn 19 năm qua, chiến dịch Mùa hè Xanh Trường 

Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức và vận động 8.430 em 
thiếu nhi tham gia lớp ôn tập hè, 35.530 lượt thiếu nhi 
tham gia sinh hoạt hè tại địa phương đồng thời tổ chức 
các lớp học kỹ năng cho thiếu nhi. Tổ chức 355 ngày hội 
thiếu nhi kết hợp tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, 
an toàn giao thông,… Trao tặng 2.280 suất học bổng cho 
các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 
625 triệu đồng.

Tuyên truyền về an toàn giao thông, 
bảo vệ môi trường và văn minh đô thị

Tuyên truyền, vận động 59.000 lượt người dân nêu 
cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ vệ sinh công cộng, tiết 
kiệm nhiên liệu. Ra quân dọn dẹp vệ sinh, phát quang 
830 km đường, tổ chức các ngày Chủ nhật Xanh, Thứ 
bảy tình nguyện, Ngày hội vì Môi trường,… Thực hiện ra 
quân tuyên truyền hành động “Thôn ấp không rác”, “Vì 
đô thị xanh – sạch – đẹp” trên tất cả các địa bàn nhằm 
nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường, 
xây dựng khu phố văn hóa, văn minh, sạch đẹp, an toàn…

Thanh niên tình nguyện tham gia xây 
dựng nông thôn mới

Trao tặng 43 căn nhà tình thương với trị giá 1.320 
tỷ đồng, xây dựng 06 cây cầu với trị giá 300 triệu đồng, 
bê tông hóa hơn 12 km đường nông thôn với giá trị 986 
triệu đồng. Thực hiện phát quang, dọn vệ sinh, nâng cấp 
và sửa chữa hơn 700 km, tổ chức sơn sửa phòng học, 
sửa chữa nhà tình bạn, thực hiện đổ cột cờ, trao tặng cờ 
Việt Nam,… Với tổng giá trị gần 300 triệu đồng, các hoạt 
động thiết thực và ý nghĩa của các chiến sĩ đã góp phần 
rất lớn trong công cuộc Xây dựng nông thôn mới.

Nét chuyển mình của chiến dịch 
Bên cạnh sự phát triển cả về số lượng và chất 

lượng, chiến dịch Mùa hè Xanh Trường Đại học Kinh 
tế - Luật cũng không ngừng sáng tạo để đáp ứng kịp 
thời nhu cầu của sinh viên trong thời đại mới. Sự xuất 
hiện của các địa bàn mới như Bến Tre và Bình Thuận 
trong chiến dịch Mùa hè Xanh 2018 là cột mốc đầu 
tiên đánh dấu sự đổi mới của chiến dịch. Tiếp đó là 
nhiều hoạt động mới được triển khai và phát triển 
như tổ chức kết nạp Đảng cho sinh viên ngay tại chiến 
dịch. Trong những năm gần đây, sự xuất hiện của các 
đội hình mới như Không gian xanh và Sách nói cũng 
là những điểm nhấn khẳng định chiến dịch Mùa hè 
Xanh đang ngày càng chú trọng phát triển sâu các 
mảng hoạt động. Đặc biệt, các hoạt động của Đội Văn 
nghệ xung kích gây quỹ được 120 triệu với 10 hoạt 
động năm 2019 cũng đã khẳng định chất lượng của 
chiến dịch đã và đang được nâng lên rõ rệt thông qua 
việc củng cố mạnh mẽ các đội hình chuyên.

Những cột mốc ấy là sự khẳng định cho quyết 
tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường và toàn thể 
cán bộ Đoàn – Hội mong muốn đưa Mùa hè Xanh 
ngày càng phát triển, gắn liền với sự phát triển chung 
của cộng đồng và trở thành người bạn thân thiết, 
đáng tin cậy của các thế hệ sinh viên Kinh tế - Luật.

Tiếp tục lan tỏa sự kết nối và đột phá 
trong chặng đường sắp tới

20 năm phát triển với 19 mùa chiến dịch, các 
chiến sĩ Mùa hè Xanh Trường Đại học Kinh tế - Luật 
đã gây dựng được lòng tin rất lớn trong lòng người 
dân tại các địa bàn đóng quân nhờ sự nhiệt huyết, 
xung kích và trách nhiệm của tuổi trẻ. Cùng với sự 
phát triển của Trường, các hoạt động tình nguyện sẽ 
tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt được những thành 
công trong chặng đường sắp tới và để lại những ấn 
tượng tốt trong lòng nhân dân.

Rồi đây, các thế hệ mới sẽ lại khoác lên mình 
những chiếc áo xanh năng động, tiếp tục kế thừa và 
phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, cùng 
màu áo xanh lan tỏa tình yêu thương và tinh thần 
nhiệt huyết, xung kích của tuổi trẻ đến mọi miền Tổ 
quốc, để xây dựng hình ảnh logo trên ngực trái mãi là 
niềm tự hào của bao thế hệ sinh viên Kinh tế - Luật.

trường đại học kinh tế - luật
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Tôi có một người bạn tuổi hai mươi
Đủ chiều sâu để cộng đồng tin tưởng

Đủ sức trẻ để xông pha chẳng cần phần thưởng
Đủ yêu thương tôi để dẫn lối chỉ đường.

Đàn bồ câu trắng ríu rít giữa sân trường
Nụ cười tươi của cô sinh viên vừa hoàn thành luận án

Có vài người trẻ vừa bay sang Nhật Bản
Bạn tôi mở đường để họ phát triển tương lai.

Nghiên cứu khoa học chẳng có đúng có sai
Bạn hỗ trợ cho chúng tôi vẽ nên bao ý tưởng

Cần mẫn như người thợ rèn đổ mồ hôi trong công xưởng
Những kế hoạch trên bàn bạn hành động để vươn lên.

Tôi được bạn dẫn đến bản làng từng chẳng biết đến tên
Bạn chỉ cho tôi cách sẻ chia cùng người khác

Để tôi hiểu rằng đất nước này cần chúng tôi gánh vác
Và sánh vai cùng mọi cường quốc năm châu.

Từ lúc bạn đồng hành cho đến mãi về sau
Tôi luôn tự hào và thật lòng trân quý

Chúc bạn tuổi 20 sáng như viên ngọc quý
Xây giấc mộng dài và rẽ sóng ra khơi.
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“20 ans déjà : que de succès en aussi peu de temps ! Un vaste champ naguère, le long de l’autoroute, transformé 
en un campus enviable ; des succès académiques pour l’épanouissement professionnel des étudiants qui ont la chance de 
bénéficier de professeurs talentueux, et pour nous français, le privilège du développement du cursus de droit des affaires 
internationales grâce au concours exemplaire de l’université .  20 ans déjà ? Ce n’est qu’un début car tant d’autres succès 
vont suivre avec les années qui viennent. Que vive l’UEL talentueuse pour le succès des générations à venir!”

(Đã 20 năm rồi sao! Một quãng thời gian quá ngắn để đạt được những thành tựu to lớn như ngày hôm nay! Từ 
một vùng đất hoang sơ nằm bên đại lộ, nay đã thành ngôi trường đại học mà bao người mơ ước, nơi ươm mầm bao thế hệ 
sinh viên tài năng may mắn nhận được sự giáo dục của những giảng viên ưu tú. Chúng tôi đã hân hạnh được đồng hành 
với Trường trong Chương trình Luật Kinh doanh Quốc tế . Chúng tôi tin rằng thành công của 20 năm qua sẽ là bước khởi 
đầu cho thành tựu rực rỡ hơn trong tương lai. Tôi xin chúc UEL luôn vững mạnh vì sự thành công của thế hệ mai sau!)

PROF. ALAIN GHOZI
Professeur Émérite En Droit Privé
Université Paris 2 Panthéon-Assas

MR. APIRAT SUGONDHABHIROM
Consul-General of Royal Thai Consulate-General, Ho Chi Minh City, 

Vietnam

MR. NICOLAS AUDIER
Managing partner Audier & Partners Vietnam LLC

“Toutes mes félicitations for the 20th anniversary of the University of Economics and 
Law of  VNU HCM, (UEL). Thanks to your leadership, UEL’s law faculties are highly respected, 
not only in Vietnam, but also internationally, as UEL has entered into various partnerships with 
leading universities abroad including the Pantheon-Sorbonne and Pantheon Assas.  Thousands 
of students have had the chance to join UEL programs and all of them are now working in top 
institutions. I am personally extremely honored that I have been invited over the last twenty 
years to deliver talks and conferences that you have organized. UEL must be extremely proud of 
all what you have achieved. Again congratulations, et bon anniversaire.”

(Xin chúc mừng kỷ niệm 20 năm thành lập trường Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM 
(UEL). Nhờ vào sự lãnh đạo của Ban Giám hiệu, công tác đào tạo luật của Trường được đánh 
giá cao không chỉ ở Việt Nam mà còn trên trường quốc tế vì UEL đã phát triển được nhiều 
chương trình hợp tác với các trường đại học hàng đầu ở nước ngoài, trong đó có Trường Đại 
học Panthéon-Sorbonne và Panthéon-Assas (Pháp). Hàng nghìn sinh viên đã có cơ hội tham gia 
những chương trình học của UEL và tất cả họ hiện đang làm việc tại các tổ chức hàng đầu. Cá 
nhân tôi vô cùng vinh dự khi được mời tham gia các hoạt động tại UEL trong suốt 20 năm qua. 
UEL phải vô cùng tự hào về tất cả những gì đã đạt được. Một lần nữa xin chúc mừng.)

“On the occasion of the 20th anniversary of the UEL, I would like to offer my 
congratulations and best wishes for UEL’s continued success and prosperity. The Royal 
Thai Consulate-General in HCMC stands ready to support the academic cooperation 
between UEL and Thailand.”

(Nhân dịp Kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế - Luật, tôi gửi lời 
chúc mừng tốt đẹp nhất và chúc Trường tiếp tục thành công và thịnh vượng. Tổng Lãnh 
sự quán Hoàng gia Thái Lan tại TP. HCM luôn sẵn lòng hỗ trợ sự hợp tác về mặt học 
thuật giữa UEL và Thái Lan.)

Phòng Quan hệ đối ngoại, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp tổng hợp

Tin nhắn chúc mừng
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4 Ông HÀNG NHẬT QUANG 
Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH ERNST & YOUNG; Young Việt Nam

(EY Việt Nam)

Tiến sĩ Luật LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT
Senior Associate
Công ty Luật TNHH Phước và các Đồng sự

DR. MADAN MOHAN SETHI
- Consul General of India, Ho Chi Minh City

Bà NGUYỄN THỊ KIỀU TRÂM
Giám Sát Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Masan – Masan 
Consumer

“20 năm là độ tuổi trẻ, khỏe, sung sức và tràn đầy năng lượng, Công ty Luật TNHH 
Phước và các Đồng sự kính gửi lời chúc đến Trường Đại học Kinh tế - Luật sẽ ngày càng phát 
triển. Kính chúc quý thầy, cô thật nhiều sức khỏe để vững bước chèo lái con thuyền tri thức đến 
bờ bến thành công. Chúc các em sinh viên sẽ thắp sáng ước mơ của mình để tiếp tục làm rạng 
danh nhà trường.”

I congratulate the University of Economics and Law (UEL), Vietnam 
National University HCMC for celebrating its 20 years of establishment. The 
University and academicians have a big role in molding the characteristics, 
aspirations and attitudes of the students, who are the future frontiers of the 
country. I have visited the University and I am very much impressed with its 
facilities, academic strength of the lecturers and other activities carried out 
by the students while studying at the University. I am sure that with such a 
strong faculty and congenial environment, the students will reach their goal 
post very soon.

“(Tôi xin được gửi lời chúc mừng đến Trường Đại học Kinh tế-
Luật (UEL), Đại học Quốc gia TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 20 Ngày 
truyền thống của Trường. Trường và đội ngũ giảng viên có vai trò to 
lớn trong việc bồi dưỡng tính cách, nguyện vọng và thái độ của sinh 
viên, những người nắm giữ tương lai của đất nước. Tôi đã có cơ hội 
đến thăm trường và thật sự ấn tượng với cơ sở vật chất, năng lực 
giảng dạy của giảng viên và các hoạt động của sinh viên khi theo học 
tại trường. Tôi chắc chắn rằng với một đội ngũ giảng viên ưu tú và 
môi trường thân thiện như vậy, các sinh viên sẽ sớm đạt được mục 
tiêu của mình.)”

“Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống 
Trường, Công ty mến chúc Trường Đại học Kinh tế - Luật 
sẽ ngày càng có nhiều thành tựu trong hành trình đào 
tạo những thế hệ sinh viên tài năng, vẫn tiếp tục là một 
trong những cơ sở đào tạo chất lượng của Việt Nam và 
luôn là lựa chọn hàng đầu của thế hệ trẻ.”

“Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống  Trường Đại học Kinh tế - Luật, 
tôi xin thay mặt Ban Lãnh đạo EY Việt Nam chúc Trường tiếp tục phát huy truyền 
thống, phát triển không ngừng, luôn xứng tầm là trường đại học trọng điểm của quốc 
gia. Chúc cho Trường đạt thêm nhiều thành tích, nhiều cột mốc quan trọng hơn nữa 
trong công cuộc thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội thông qua việc đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn gửi đến quý thầy 
cô những lời chúc tốt đẹp nhất, những người đã luôn nỗ lực cống hiến hết mình cho sự 
nghiệp đào tạo các thế hệ sinh viên đầy trí tuệ và nhiệt huyết, giúp các em có một hành 
trang kiến thức và kỹ năng vững chắc để tự tin vào đời.”

Tin nhắn chúc mừng
trường đại học kinh tế - luật
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Dù đã trải qua khoảng thời gian dài sau khi học 
tập tại UEL nhưng “Group chat” bạn học cũ của chúng 
tôi vẫn thường trao đổi cuộc sống, công việc, học 
hành cùng với nhau. Ai cũng thích nâng cao kiến thức, 
nhưng nói thẳng, ai cũng ngại việc phải chiều thầy cô 
hướng dẫn chuyện “ngoài lề”.

Khi đó, tôi được nghe người bạn giới thiệu rằng, 
Trường Đại học Kinh tế - Luật mới thành lập, thuộc 
ĐHQG-HCM, có đội ngũ giảng viên tận tâm, nhiệt 
tình và… rất nghiêm túc trong giảng dạy. Vì thế, nhóm 
chúng tôi tìm hiểu trên Internet và phát hiện Trường 
có đào tạo nhiều chương trình tiến sĩ, trong đó có 
ngành luật mà chúng tôi yêu thích. Thế là chúng tôi 
“rụt rè” nộp hồ sơ, trở thành những nghiên cứu sinh 
của UEL.

Không ngờ rằng từ đó chân trời mới mở ra 
trước mắt chúng tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi là từ 
hành lang, thang máy, các em sinh viên cúi đầu chào 
khách, lễ phép nhường đường. Đến căn tin cũng là 
môi trường học tập khi bố trí nhiều sách, báo và tài 
liệu. Trong khuôn viên Trường, sinh viên nói tiếng Anh 
“như gió”, thân thiện giao lưu với các sinh viên quốc 
tế.

Khi buổi bảo vệ đề cương diễn ra, trong lúc 
nhiều ý kiến tranh luận khiến học viên “xanh mặt” 
thì hình ảnh thầy PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện ôn hoà, 
kiên nhẫn giải thích, hướng dẫn, nêu ra lập luận khoa 
học khiến tôi nhớ mãi. Bao lo lắng, sợ sệt trong lòng 

Mtan biến nhường đường cho kiến thức, cái mới, tư duy 
logic của đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên 
cứu.

Trong quá trình học tập, chúng tôi được tiếp xúc 
nhiều thầy cô của Trường, từ thầy Hiệu trưởng hiền 
lành, đến thầy hiệu phó nhiệt huyết, các giảng viên ai 
ai cũng tận tình, tâm lý. Điều đặc biệt là sinh viên có 
thể gặp gỡ các thầy cô, trao đổi, bày tỏ chính kiến bất 
cứ lúc nào hoặc khi đề tài nghiên cứu gặp khó khăn.

Nói như thầy PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình, Trưởng 
phòng Sau đại học:“Trường luôn xem học viên là khách 
hàng”. Đúng vậy thật, học viên chúng tôi được phục 
vụ mọi điều kiện học tập, được Thư viện, Trung tâm 
Nghiên cứu hướng dẫn, hỗ trợ cách tra cứu tài liệu, 
cách sử dụng thư viện điện tử,…

Cái hay của câu “khách hàng là thượng đế”, tức 
khách hàng được tôn quý, thì ở UEL còn hơn thế, các 
thầy cô đã đem lại cho khách hàng sự bình đẳng, sòng 
phẳng trong học tập. Đó là dù bất kỳ học viên có địa vị 
xã hội thế nào thì vào lớp học được đối xử như nhau, 
đều bị điểm danh khi nghỉ học và đều phải tự thân học 
tập, nghiên cứu.

Trong quá trình hướng dẫn luận án, thầy cô và 
học viên tiếp cận hoàn toàn trong sáng, tạo thuận 
tiện ở mức tốt nhất. Các bài học, bài nghiên cứu được 
trao đổi qua thư điện tử, không có chuyện chầu chực, 
xin xỏ. Chi phí cho học tập đều được công khai đúng 
quy định của trường, không có chuyện “nộp trong, chi 
ngoài” hay “phong bì phong bao”,… Đó là lý do trong 
các buổi họp mặt, các anh chị trong lớp chúng tôi luôn 
nói với nhau rằng “Đến với UEL là một lựa chọn đúng. 
Đây thực sự là môi trường học tập trong sáng!”

Không chỉ là môi trường “trong” để học tập, UEL 
còn xây dựng nhiều phong trào giúp sinh viên, học 
viên đủ yêu thương, nhân ái để trưởng thành. Trường 
xây dựng “Quỹ Đồng hành và Phát triển UEL”, hỗ trợ 
các sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh có hoàn cảnh 
khó khăn mượn chi phí học tập, được hoàn trả khi ra 
trường hoặc đi làm. Quỹ đã lan tỏa sự kết nối, đồng 
hành, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thế hệ sinh viên, học 
viên, tạo hệ sinh thái gắn kết từ học tập đến nhân ái, 
sẻ chia.

Với người đã đi làm thì tấm bằng sau đại học 
không phải là điều kiện cần trong công việc. Thế nhưng, 
lớp chúng tôi vẫn “bám trụ”, theo đuổi việc học, không 
rơi rớt người nào, bởi đến với UEL chúng tôi như được 
tiếp thêm sức, không chỉ mở rộng tư duy, kiến thức mà 
được mở rộng cả trái tim!

UEL chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đẹp, đáng nhớ 
trong lòng mỗi người đã từng đến đây.

Môi trường “trong”
để học tập

Nhà báo Đặng Thị Hàn Ni 
- Báo Sài Gòn Giải Phóng
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Những ngày này, mình hay nghĩ về UEL với 
những niềm vui lấp lánh, vì người bạn mình nay sắp 
20. Ở tuổi 20, UEL của mình thật sự đã rất trưởng 
thành với rất nhiều thành tựu, trở thành niềm ước ao 
của biết bao cô cậu học trò trên khắp mọi miền đất 
nước. Mình thật sự tự hào về bạn!

Mình và bao bạn sinh viên khóa 16 luôn tự hào 
nghĩ rằng chúng mình là thế hệ được cùng UEL trưởng 
thành, chứng kiến UEL thay da đổi thịt qua từng ngày. 
Từ một tòa nhà khiêm tốn nép mình trên Quốc lộ 1A, 
nay UEL của mình đã là một khối nhiều tòa nhà khang 
trang, tiện nghi, sẵn sàng phục vụ tối đa cho nhu cầu 
làm việc, dạy và học của cán bộ, giảng viên, người học 
toàn trường. 

Mình đã từng rất lo sợ, một cô nhóc 18 tuổi từ 
một vùng quê nhỏ chưa thể hình dung ra cuộc sống 
đại học của mình rồi sẽ như thế nào, cho đến khi mình 
gặp UEL. UEL cho mình cảm giác được chở che ngay 
từ những ngày đầu gặp gỡ. Cứ thế, UEL trở thành một 
phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình: mình 
thương từng góc nhỏ được đôi bàn tay của các cô lao 
công chăm chút, giữ từng ngóc ngách luôn sạch sẽ 
và khô thoáng, mình thương nụ cười các cô giúp mỏi 
mệt ngày học bốn ca của tụi mình chợt tan biến; mình 
thương chú bảo vệ hay cười hỏi thăm sao nay mình 
gầy vậy; mình thương mấy đứa chim bồ câu được các 
chú cây xanh chăm cho to béo, đi lững thững bình 
yên, vô lo trên sân trường, thỉnh thoảng ngang nhiên 

giật đồ ăn của mấy bạn sinh viên. Mình thương và 
cũng tự hào là một cán bộ Đoàn – Hội của UEL, ở 
đó, mình được sống trong vòng tay yêu thương của 
thầy, cô, anh, em, đồng đội và đồng chí, được cùng 
UEL sống cho thời tuổi trẻ tuyệt vời nhất. Cuộc 
sống ở UEL cứ đáng yêu và cứ thế mình lớn lên 
trong lòng UEL. Ở đây, mình không chỉ học được 
những kiến thức nghề nghiệp, mình còn học được 
lối tư duy của một người tử tế, để sống tử tế hơn 
trên đời.  

Những ngày rời xa trường, cả ngày tự thu 
mình trong chiếc văn phòng nhỏ, trước màn hình 
vi tính, lắm lúc mình thèm một buổi chiều UEL lộng 
gió, cây xanh ngát xanh. Đó cũng là những lúc mình 
nhớ và biết rằng mình thương UEL thật nhiều. Mình 
cảm ơn UEL vì đã yêu thương mình hết mực, cảm 
ơn những người lái đò cần mẫn, những người nghệ 
nhân trồng người đáng kính đã luôn nhẫn nại, lắng 
nghe và thấu hiếu. Dẫu có chọn lại trăm lần, mình 
vẫn sẽ chọn UEL là nơi mình gắn bó. 

Cùng UEL đón tuổi 20 rực rỡ cũng là lúc mình 
chính thức trở thành cựu sinh viên, mình thấy mình 
trưởng thành hơn và có trách nhiệm đối với ngôi 
nhà này hơn. Mình rất vui mừng vì năm 20 tuổi, 
UEL đón thêm một lứa sinh viên K20 giỏi giang, 
năng động. Mình tin chắc rằng vì đã chọn UEL là 
nơi gắn bó, các bạn rồi đây cũng sẽ thật yêu Trường 
như mình vậy.

Nhân kỷ niệm Trường tròn 20 tuổi, mình chúc 
UEL của mình luôn là nơi để các thế hệ sinh viên tìm 
được sự kết nối, luôn có nhiều đột phá trong hành động để 
mãi “Thống nhất – Vượt trội – Tiên phong”!

Huỳnh Mạnh Phương
Cựu sinh viên Lớp Luật Tài chính – Ngân hàng K16

UEL
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Thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên? 
Có phải là khoảnh khắc mình vừa nhìn thấy ai đó lần đầu thì bỗng tim đập, 

chân run, trong lòng đã một mực tin chắc rằng họ chính là định mệnh mà ta đang 
tìm kiếm? Nếu nói vậy thì chắc có lẽ UEL với tôi cũng chính là yêu từ cái nhìn 
đầu tiên. Nhớ ngày đầu đặt những bước chân non nớt vào trường, tôi đã thật sự ấn 
tượng với kiến trúc hiện đại và không gian xanh thật xanh của trường. UEL đến với 
cuộc đời tôi là một cái gì đó vừa mới vừa lạ và khiến tôi rung động bởi những điều 
tuy nhỏ nhặt nhưng chân thành, tình cảm.

Đó là bác bảo vệ hiền lành, cô lao công vui tính. Đó là những “chiếc” bồ câu to 
bằng con gà và gan dạ hơn cả chính tôi. Đó là những lời nhắn nhủ chân tình của rất 
nhiều người nơi đây đủ khiến cậu sinh viên xa nhà như tôi cảm thấy ấm lòng... Tất 
cả đã khiến tôi đã trót trao đi trái tim mình cho UEL ngay từ lần đầu gặp gỡ. Một 
năm trôi qua bên  cùng UEL- một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, 
liệu rằng tình cảm của tôi có bị vơi bớt đi chút nào không? Câu trả lời sẽ là “Không”. 
Có thể những cảm xúc ban đầu chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng 
tôi vẫn nhớ như in rằng tôi đã say mê và thích thú với UEL như thế nào trong 
những buổi đầu đến Trường. Và từng ngày trôi qua, tôi lại phát hiện và yêu thêm 
nhiều điều mới ở đây để UEL tiếp tục lớn dần trong tim tôi theo nhiều cách khác 
nhau. Có lẽ chúng ta chẳng biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi cũng vậy, 
nhưng tôi biết tôi đã yêu UEL ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Yêu uEL 
từ cái nhìn đầu tiên

Sinh viên Phạm Hữu Lộc
lớp Marketing K19
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Mái trường thanh xuân
Sinh viên Võ Phương Thành Chí

lớp Kiểm toán K19

Nhớ như in, ngày đầu tiên gặp gỡ,
Kinh tế - Luật, ôi mái trường ước mơ!
Ta chạm nhẹ vào thanh xuân, tuổi trẻ,
Những kỷ niệm, tình yêu mến vô bờ.

Trường hiên ngang, vững vàng trước giông 
bão,

Che chở ta, không quản ngại gian lao.
Vẫn luôn nhớ, những ngày mưa hay nắng,
Dưới mái trường, chẳng chút sợ hãi nào.

Người lái đò - tấm lòng đầy trắc ẩn,
Sinh viên hỏi, không một chút phân vân.

Dốc hết lòng, vì tương lai tươi sáng,
Thầy cô ơi, sao báo đáp ân cần?

Nhớ lớp mình, lũ bạn bè “quậy phá”,
Những buổi học, tối hàng quán lê la.
Tấm thư tay, tình yêu thời ngốc xít,

Trộm nhìn nhau, mái trường ngả chiều tà.

Khung trời đó, gói gọn trong ký ức,
Mái trường này, gặp gỡ tựa chốn xưa.
Có người hỏi, ngôi nhà ta quý nhất?

UEL – mãi mãi không chối từ.

Ngàn lời chúc, Kinh tế - Luật đổi mới,
Luôn vươn mình, phấn đấu với muôn nơi.

Chúc cô thầy nhiều thành công, may mắn,
Các sinh viên đón thanh xuân tuyệt vời.

20 năm, duy trì và phát triển,
Kinh tế - Luật, lòng thương mến vô biên.

Ta lại tìm về mái trường xưa ấy,
Khi cuộc đời phải chịu lắm ưu phiền.
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Hình vẽ của sinh viên Hồ Thảo Chi - Lớp Kinh doanh quốc tế K19



GIÁO SƯ  VÀ
CHÍNH KHÁCH
QUỐC TẾ

Bút  tíchtrường đại học kinh tế - luật
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CÁC HÌNH THỨC
THI ĐUA KHEN THƯỞNG

ĐẠT ĐƯỢC
DANH HIỆU THI ĐUA

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

2016

2004

Cờ thi đua Bộ GD&ĐT 

Bằng khen của Giám đốc 
ĐHQG-HCM

Bằng khen của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo

QĐ số 01/QĐ-BGDĐT ngày 04/01/2016

QĐ số 1304/QĐ/ĐHQG-HCM  ngày 15/11/2004

QĐ số 36/QĐ/BGD&ĐT –VP ngày 05/01/2004

QĐ số 4364/QĐ-BGDĐT ngày 13/10/2017

QĐ số 630/QĐ-TTg ngày 18/4/2006

QĐ số 139/2007/QĐ-CTN ngày 19/11/2007

QĐ số 4308/QĐ-BGDĐT ngày 12/11/2019

QĐ số 2135/QĐ-BGDĐT ngày 02/03/2009

QĐ số 1092/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 28/9/2010

QĐ số 1439/QĐ-TTg ngày 23/9/2020

Cờ thi đua Bộ GD&ĐT 

Bằng khen của Thủ tướng 
chính phủ

Huân chương Lao động 
hạng Ba

Cờ thi đua Bộ GD&ĐT 

Bằng khen của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bằng khen của Giám đốc 
ĐHQG-HCM

Cờ thi đua Chính phủ

2017

2006
2007

2019

2009
2010

2020
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QĐ số 4422/QĐ-BGDĐT ngày 26/9/2011

QĐ số 1532/QĐ-BGDĐT ngày 19/4/2012

QĐ số 1288/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 06/11/2013

QĐ số 2409/QĐ-CTN ngày 27/10/2015

Bằng khen của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bằng khen của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bằng khen của Giám đốc 
ĐHQG-HCM

Huân chương Lao động 
hạng Nhì

2011
2012
2013
2015
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

BAN GIÁM HIỆUHỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

PHÒNG CHỨC NĂNG KHOA – BỘ MÔN ĐƠN VỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

Phòng Tổ chức – Hành chính Khoa Kinh tế Trung tâm Nghiên cứu Kinh 
tế và Tài chính

Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ

Văn phòng Chuyên san Kinh 
tế - Luật và Quản lý

Viện Nghiên cứu kinh tế và 
tài chính

Trung tâm Nghiên cứu Pháp 
luật so sánh quốc tế

Tạp chí Kinh tế - Luật và 
Quản lý

Viện Nghiên cứu chính sách

Viện Công nghệ Ngân hàng

Trung tâm Công nghệ thông 
tin và học liệu

Phòng Kế hoạch – Tài chính Khoa Kinh tế đối ngoại

Phòng Đào tạo Khoa Tài chính – Ngân hàng

Phòng Sau đại học Khoa Kế toán – Kiểm toán

Phòng Quản lý khoa học Khoa Hệ thống thông tin

Phòng Cơ sở vật chất Khoa Quản trị kinh doanh

Phòng Công tác sinh viên Khoa Luật

Phòng Quan hệ đối ngoại Bộ môn Luật Quốc tế

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Toán kinh tế

Phòng Khảo thí và Đảm bảo 
chất lượng

Khoa Luật Kinh tế

Phòng Công nghệ thông tin Khoa Luật Quốc tế

Phòng Thanh tra – Pháp chế Bộ môn Ngoại ngữ

Bộ môn Toán kinh tế

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
QUY HOẠCH GIAI ĐOẠN 2016 – 2021, TẦM NHÌN 2030

trường đại học kinh tế - luật

KẾT NỐI84



CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
QUY HOẠCH GIAI ĐOẠN 2016 – 2021, TẦM NHÌN 2030

ĐƠN VỊ KHÁC TỔ CHỨC CT-XH

Thư viện Công đoàn

Đoàn thanh niên

Hội sinh viên

Hội Cựu chiến binh

Ban liên lạc Cựu sinh viên

Trung tâm Đào tạo quốc tế

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin 
học

Trung tâm Quan hệ doanh 
nghiệp

Trung tâm Truyền thông và 
Tư vấn tuyển sinh

Công ty TNHH MTV Kinh tế 
- Luật

Trung tâm Công nghệ thông 
tin và Học liệu

Viện Đào tạo quốc tế

Đơn vị hiện tại Đơn vị thành lập mới Tầm nhìn đến 2030

trường đại học kinh tế - luật
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Ban Chấp hành Chi bộ Khoa Kinh tế - ĐHQG-HCM giai đoạn 2001-2005
1 Đồng chí NGUYỄN VĂN LUÂN Bí thư
2 Đồng chí NGUYỄN VĂN BẢNG Phó bí thư
3 Đồng chí NGUYỄN TIẾN DŨNG Ủy viên Từ 2002

Ban Chấp hành Chi bộ Khoa Kinh tế - ĐHQG-HCM giai đoạn 2005-2010
1 Đồng chí NGUYỄN VĂN LUÂN Bí thư
2 Đồng chí NGUYỄN VĂN BẢNG Phó bí thư
3 Đồng chí NGUYỄN TIẾN DŨNG Ủy viên Đến 2008
4 Đồng chí NGUYỄN CHÍ HẢI Ủy viên
5 Đồng chí PHẠM THỊ HẠ NGUYÊN Ủy viên
4 Đồng chí NGUYỄN VĂN TRÌNH Ủy viên Từ 12/2008
5 Đồng chí LÂM TƯỜNG THOẠI Ủy viên Từ 12/2008

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Luật nhiệm kỳ 2010-2015
1 Đồng chí NGUYỄN TIẾN DŨNG Bí thư
2 Đồng chí NGUYỄN CHÍ HẢI Phó bí thư
3 Đồng chí PHẠM THỊ HẠ NGUYÊN Ủy viên thường vụ
4 Đồng chí NGUYỄN VĂN TRÌNH Ủy viên Đến 9/2013
5 Đồng chí HOÀNG VĨNH LONG Ủy viên Đến 6/2013
6 Đồng chí LÂM TƯỜNG THOẠI Ủy viên Đến 11/2012
7 Đồng chí HÀ THANH MINH Ủy viên
8 Đồng chí NGUYỄN HỒNG NGA Ủy viên
9 Đồng chí VÕ VĂN TRỌNG Ủy viên

10 Đồng chí LÊ TUẤN LỘC Ủy viên Từ 9/2013
11 Đồng chí LÊ VŨ NAM Ủy viên Từ 9/2013
12 Đồng chí HOÀNG NGỌC HIẾU Ủy viên Từ 9/2013

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Luật nhiệm kỳ 2015-2020
1 Đồng chí NGUYỄN TIẾN DŨNG Bí thư
2 Đồng chí NGUYỄN CHÍ HẢI Phó bí thư
3 Đồng chí LÊ TUẤN LỘC Phó bí thư
4 Đồng chí HÀ THANH MINH Ủy viên thường vụ
5 Đồng chí NGUYỄN THỊ THU TRANG Ủy viên thường vụ Đến 8/2019
6 Đồng chí VÕ VĂN TRỌNG Ủy viên Từ 9/2018
7 Đồng chí DƯƠNG TÔN THÁI DƯƠNG Ủy viên Đến 5/2016
8 Đồng chí HUỲNH THỊ THÚY GIANG Ủy viên
9 Đồng chí HOÀNG NGỌC HIẾU Ủy viên

10 Đồng chí NGUYỄN ĐÌNH HUY Ủy viên Đến 12/2017

BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ, ĐẢNG BỘ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

trường đại học kinh tế - luật
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11 Đồng chí LÊ VŨ NAM Ủy viên
12 Đồng chí NGUYỄN HỒNG NGA Ủy viên
13 Đồng chí HỒ TRUNG THÀNH Ủy viên
14 Đồng chí ĐỖ PHÚ TRẦN TÌNH Ủy viên
15 Đồng chí NGUYỄN THANH TRỌNG Ủy viên
16 Đồng chí HOÀNG CÔNG GIA KHÁNH Ủy viên Từ 7/2018
17 Đồng chí PHẠM QUỐC THUẦN Ủy viên Từ 7/2018
18 Đồng chí PHÙNG THỊ DIỆU HƯƠNG Ủy viên Từ 7/2018

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Luật nhiệm kỳ 2020-2025
1 Đồng chí LÊ TUẤN LỘC Bí thư
2 Đồng chí HOÀNG CÔNG GIA KHÁNH Phó bí thư
3 Đồng chí LÊ VŨ NAM Phó bí thư
4 Đồng chí VÕ VĂN TRỌNG Ủy viên thường vụ
5 Đồng chí HUỲNH THỊ THUÝ GIANG Ủy viên thường vụ
6 Đồng chí NGUYỄN THỊ DIỄM HIỀN Ủy viên
7 Đồng chí HOÀNG NGỌC HIẾU Ủy viên
8 Đồng chí NGÔ LÊ MẠNH HIẾU Ủy viên
9 Đồng chí NGUYỄN ĐÌNH HƯNG Ủy viên

10 Đồng chí TRẦN THỊ HỒNG LIÊN Ủy viên
11 Đồng chí TRẦN THANH LONG Ủy viên
12 Đồng chí NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Ủy viên
13 Đồng chí ĐỖ PHÚ TRẦN TÌNH Ủy viên
14 Đồng chí PHẠM QUỐC THUẦN Ủy viên
15 Đồng chí NGUYỄN THANH TRỌNG Ủy viên

trường đại học kinh tế - luật
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH TẾ - LUẬT NHIỆM KỲ 2020-2025

TT Họ và tên Đơn vị công tác Nhiệm vụ 
trong hội đồng

1 PGS.TS LÊ TUẤN LỘC Bí thư Đảng ủy Chủ tịch

2 PGS.TS NGUYỄN TIẾN DŨNG Hiệu trưởng Phó Chủ tịch

3 ThS HÀ THANH MINH Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành 
chính Thư ký

4 GS.TS NGUYỄN THỊ CÀNH Cố vấn, nghiên cứu cao cấp Thành viên

5 Ông TRẦN NGỌC CHU Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Công 
ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Thành viên

6 TS LÊ THÀNH DƯƠNG Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Thành viên

7 TS HUỲNH THỊ THÚY GIANG Trưởng khoa Khoa Kinh tế đối ngoại Thành viên

8 PGS.TS NGUYỄN CHÍ HẢI Trưởng khoa Khoa Kinh tế Thành viên

9 ThS TỐNG ANH HÀO Tòa án Nhân dân tối cao Thành viên

10 ThS NGÔ LÊ MẠNH HIẾU Bí thư Đoàn Thanh niên, nghiên cứu 
sinh Thành viên

11 TS NGUYỄN ĐÌNH HƯNG Trưởng phòng Phòng Kế hoạch – Tài 
chính Thành viên

12 PGS.TS HOÀNG CÔNG GIA KHÁNH Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Thành viên

13 ThS VŨ ANH KHOA Chủ tịch UBND Quận 10 Thành viên

14 TS TRẦN THANH LONG Trưởng phòng Phòng Cơ sở vật chất Thành viên

15 PGS.TS NGUYỄN VĂN LUÂN Nguyên Hiệu trưởng Thành viên

16 ThS VÕ VĂN MINH Chủ tịch HĐND Tỉnh Bình Dương Thành viên

17 PGS.TS LÊ VŨ NAM Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Thành viên

18 PGS.TS NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Trưởng khoa Khoa Luật Thành viên

19 TS LÊ HOÀNH SỬ Trưởng khoa Khoa Hệ thống thông tin Thành viên

20 PGS.TS NGUYỄN MINH TÂM Phó Giám đốc ĐHQG-HCM Thành viên

21 GS.TS NGUYỄN QUANG THUẤN Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW Thành viên

22 TS PHẠM QUỐC THUẦN Chủ tịch Công đoàn Trường Thành viên

23 TS NGUYỄN THANH TRỌNG Trưởng phòng Phòng Đào tạo Thành viên

24 ThS VÕ VĂN TRỌNG Trưởng phòng Phòng Công tác sinh viên Thành viên

25 PGS.TS TRỊNH QUỐC TRUNG Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học Thành viên

trường đại học kinh tế - luật

KẾT NỐI88



trường đại học kinh tế - luật
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BAN CHỦ NHIỆM KHOA VÀ BAN GIÁM HIỆU 
CÁC THỜI KỲ 

Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế - ĐHQG-HCM giai đoạn 2000-2005
1 PGS.TS NGUYỄN VĂN LUÂN Trưởng khoa

2 PGS.TS NGUYỄN TIẾN DŨNG Phó Trưởng khoa

3 PGS.TS NGUYỄN VĂN TRÌNH Phó Trưởng khoa Từ 2002

Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế - ĐHQG-HCM giai đoạn 2005-2010
1 PGS.TS NGUYỄN VĂN LUÂN Trưởng khoa 

2 PGS.TS NGUYỄN TIẾN DŨNG Phó Trưởng khoa đến 2008

3 PGS.TS NGUYỄN VĂN TRÌNH Phó Trưởng khoa

4 TS HOÀNG VĨNH LONG Phó Trưởng khoa

5 TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN Phó Trưởng khoa

Ban Giám hiệu giai đoạn 2010 đến 2015
1 PGS.TS NGUYỄN VĂN LUÂN Hiệu trưởng Từ 03/2010 đến 12/2011

2 PGS.TS NGUYỄN TIẾN DŨNG
Phó Hiệu trưởng Từ 03/2010 đến 12/2011

Hiệu trưởng Từ 12/2011 

3 PGS.TS NGUYỄN VĂN TRÌNH Phó Hiệu trưởng Từ 03/2010 đến 10/2012

4 PGS.TS HOÀNG VĨNH LONG Phó Hiệu trưởng Từ 03/10 đến 03/2013

5 PGS.TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN Phó Hiệu trưởng Từ 03/2010

6 PGS.TS HOÀNG CÔNG GIA KHÁNH Phó Hiệu trưởng Từ 01/2013

7 PGS.TS LÊ TUẤN LỘC Phó Hiệu trưởng Từ 10/2013

8 TS DƯƠNG NHƯ HÙNG Phó Hiệu trưởng Từ 10/2013

Ban Giám hiệu giai đoạn 2016 đến 2021
1 PGS.TS NGUYỄN TIẾN DŨNG Hiệu trưởng

2 PGS.TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN Phó Hiệu trưởng Đến 6/2019

3 PGS.TS HOÀNG CÔNG GIA KHÁNH Phó Hiệu trưởng

4 PGS.TS LÊ TUẤN LỘC Phó Hiệu trưởng Đến 8/2020

5 PGS.TS LÊ VŨ NAM Phó Hiệu trưởng Từ 10/2019 đến nay

PGS.TS NGUYỄN TIẾN DŨNG
Hiệu trưởng

PGS.TS NGUYỄN VĂN LUÂN
Nguyên Hiệu trưởng

trường đại học kinh tế - luật

KẾT NỐI90



PGS.TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN
Nguyên Phó Hiệu trưởng

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt - Giám đốc ĐHQG-HCM
trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng 

cho Trường Đại học Kinh tế - Luật và Trường Đại học Công nghệ thông tin

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt - Giám đốc ĐHQG-HCM trao quyết định 
bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật 

cho PGS.TS Lê Vũ  Nam

PGS.TS HOÀNG CÔNG GIA KHÁNH
Phó Hiệu trưởng

PGS.TS NGUYỄN VĂN TRÌNH
Nguyên Phó Hiệu trưởng

TS DƯƠNG NHƯ HÙNG
Nguyên Phó Hiệu trưởng

PGS.TS HOÀNG VĨNH LONG
Nguyên Phó Hiệu trưởng

PGS.TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN
Nguyên Phó Hiệu trưởng

trường đại học kinh tế - luật
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
NHIỆM KỲ III (2017 - 2022)

1 PGS.TS NGUYỄN TIẾN DŨNG Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật

2 PGS.TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật

3 PGS.TS HOÀNG CÔNG GIA KHÁNH Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh 
tế - Luật

4 PGS.TS LÊ VŨ NAM Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh 
tế - Luật

5 PGS.TS LÊ TUẤN LỘC Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường

6 PGS.TS NGUYỄN CHÍ HẢI Trưởng khoa Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật

7 TS NGUYỄN THỊ LAN ANH Trưởng khoa Khoa Kế toán -Kiểm toán, Trường Đại học 
Kinh tế - Luật

8 PGS.TSKH PHẠM ĐỨC CHÍNH Nguyên Trưởng khoa Khoa Quản trị kinh doanh, Trường 
Đại học Kinh tế - Luật

9 PGS.TS DƯƠNG ANH SƠN Trưởng khoa Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - 
Luật

10 TS PHẠM HOÀNG UYÊN Trưởng khoa Khoa Toán kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - 
Luật

11 TS NGUYỄN THANH TRỌNG Trưởng phòng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - 
Luật

12 PGS.TS ĐỖ PHÚ TRẦN TÌNH Trưởng phòng Phòng Sau đại học, Trường Đại học Kinh 
tế - Luật

13 PGS.TS TRỊNH QUỐC TRUNG Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học, Trường Đại học 
Kinh tế - Luật

14 GS.TS NGUYỄN THỊ CÀNH Chủ tịch Hội đồng liên ngành Kinh tế - Luật - Quản lý 
(ĐHQG-HCM)

15 PGS.TS NGUYỄN VĂN LUÂN Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật

16 PGS.TS VŨ HẢI QUÂN Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM

17 PGS.TS HÀ HÙNG CƯỜNG Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp

18 GS.TS LÊ VĂN CƯỜNG
Nguyên Phó Giám đốc Khoa học của Viện Khoa học Xã hội

và Nhân Văn, Cộng hoà Pháp

19 GS MICHEL GRIMALDI

Trường Đại học Paris 2 – Pantheon Assas,

Chủ tịch Hội đồng chức danh GS ngành Luật nước Cộng 
hoà Pháp

20 GS.TS PHẠM CÔNG KHA Trường Đại học Điện tử Truyền thông Tokyo

trường đại học kinh tế - luật
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21 PGS.TS VŨ MINH KHƯƠNG

Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Đại học Quốc gia 
Singapore)

Thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ

22 PGS.TS HOÀNG VĨNH LONG Văn phòng Trung ương Đảng

23 PGS.TS NGUYỄN HỘI NGHĨA Nguyên Phó Giám đốc ĐHQG-HCM

24 GS.TS NGUYỄN NGỌC XUÂN THẢO

Giám đốc Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Đổi mới sáng tạo,

Khoa Luật Robert H. McKinney, Trường Đại học Indiana 
(Mỹ)

25 GS.TS NGUYỄN QUANG THUẤN Nguyên Chủ tịch Viện hàn lâm KHXH Việt Nam

26 PGS.TS NGUYỄN VĂN TRÌNH Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển 
TP.HCM

27 GS.TS VÕ KHÁNH VINH Nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học - Xã hội 
Việt Nam

trường đại học kinh tế - luật
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CÔNG ĐOÀN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

Giai đoạn lâm thời 2002 - 2003
1 Đồng chí LÊ TRUNG TUYẾN Chủ tịch Công đoàn

2 Đồng chí DƯƠNG THỊ VIỆT Phó Chủ tịch Công đoàn

Nhiệm kỳ 2003 - 2005
1 Đồng chí LÊ TRUNG TUYẾN Chủ tịch Công đoàn

2 Đồng chí DƯƠNG THỊ VIỆT Phó Chủ tịch Công đoàn

Nhiệm kỳ 2005 - 2007
1 Đồng chí LÂM TƯỜNG THOẠI Chủ tịch Công đoàn

2 Đồng chí DƯƠNG THỊ VIỆT Phó Chủ tịch Công đoàn

Nhiệm kỳ 2007 - 2010
1 Đồng chí LÂM TƯỜNG THOẠI Chủ tịch Công đoàn

2 Đồng chí DƯƠNG THỊ VIỆT Phó Chủ tịch Công đoàn

Nhiệm kỳ 2010 - 2012
1 Đồng chí DƯƠNG THỊ VIỆT Chủ tịch Công đoàn

2 Đồng chí HÀ THANH MINH Phó Chủ tịch Công đoàn

Nhiệm kỳ 2012 - 2017
1 Đồng chí DƯƠNG THỊ VIỆT Chủ tịch Công đoàn

2 Đồng chí PHẠM QUỐC THUẦN Phó Chủ tịch Công đoàn

Nhiệm kỳ 2017 - 20222
1 Đồng chí PHẠM QUỐC THUẦN Chủ tịch Công đoàn

2 Đồng chí TẠ NGUYỄN HÀ DUNG Phó Chủ tịch Công đoàn

trường đại học kinh tế - luật
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trường đại học kinh tế - luật

ĐỘT PHÁ 95



vv

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

Nhiệm kỳ I (2002 – 2005)
1 Đồng chí HOÀNG LÂM CƯỜNG Bí thư  Đoàn Trường

2 Đồng chí TRẦN THU HƯƠNG Phó Bí thư Đoàn Trường

Nhiệm kỳ II (2005 – 2007)
1 Đồng chí NGUYỄN THANH TRỌNG Bí thư Đoàn Trường

2 Đồng chí NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN Phó Bí thư Đoàn Trường

Nhiệm kỳ III (2007 – 2009)
1 Đồng chí NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN Bí thư Đoàn Trường

2 Đồng chí VÕ VĂN TRỌNG Phó Bí thư Đoàn Trường

3 Đồng chí HOÀNG NGỌC HIẾU Phó Bí thư Đoàn Trường

Nhiệm kỳ IV (2010 – 2012)
1 Đồng chí VÕ VĂN TRỌNG Bí thư Đoàn Trường

2 Đồng chí HOÀNG NGỌC HIẾU Phó Bí thư Đoàn Trường

3 Đồng chí NGUYỄN THỊ THU TRANG Phó Bí thư Đoàn Trường

Nhiệm kỳ V (2012 – 2014)
1 Đồng chí VÕ VĂN TRỌNG Bí thư (từ tháng 5/2012 đến 11/2013)

2 Đồng chí HOÀNG NGỌC HIẾU Phó Bí thư (từ tháng 5/2012 đến 11/2012), Bí thư (từ 
tháng 11/2012 đến 11/2014)

3 Đồng chí HUỲNH HỒNG HIẾU Phó Bí thư Đoàn Trường (từ tháng 5/2012 đến 11/2012)

4 Đồng chí VÕ ĐÌNH VINH Phó Bí thư Đoàn Trường (từ tháng 11/2012 đến 11/2014)

5 Đồng chí VÕ NGUYỄN THANH THU Phó Bí thư Đoàn Trường (từ tháng 11/2012 – 11/2014)

Nhiệm kỳ VI (2014 – 2017)
1 Đồng chí HOÀNG NGỌC HIẾU Bí thư Đoàn Trường

2 Đồng chí VÕ NGUYỄN THANH THU Phó Bí thư Đoàn Trường

3 Đồng chí NGUYỄN VĂN NÊN Phó Bí thư Đoàn Trường

Nhiệm kỳ VII (2017-2019)
1  Đồng chí PHÙNG THỊ DIỆU HƯƠNG Bí thư Đoàn Trường

2  Đồng chí NGÔ LÊ MẠNH HIẾU Phó Bí thư Đoàn Trường

3  Đồng chí BÙI HOÀNG MOL Phó Bí thư Đoàn Trường

Nhiệm kỳ VIII (2019-2022)
1  Đồng chí NGÔ LÊ MẠNH HIẾU Bí thư Đoàn Trường

2  Đồng chí BÙI HOÀNG MOL Phó Bí thư Đoàn Trường

3  Đồng chí NGUYỄN THẾ ĐỨC TÂM Phó Bí thư Đoàn Trường

trường đại học kinh tế - luật
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Đoàn Trường nhận danh hiệu Lá cờ đầu trong công tác Đoàn
và phong trào thanh niên TP.HCM, năm học 2012-2013

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019-2022

Ban Chấp hành Đoàn Trường
Nhiệm kỳ 2019-2022

Đoàn Trường nhận danh hiệu Lá cờ đầu trong công tác Đoàn
và phong trào thanh niên TP.HCM, năm học 2013-2014

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Khoa Kinh tế, ĐHQG-HCM

Đoàn Trường nhận Huân chương Lao động hạng Ba
trongNgày truyền thống Trường năm 2017

trường đại học kinh tế - luật
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HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

Nhiệm kỳ I (2005 – 2007)
1 Đồng chí TRẦN MINH ĐỨC Chủ tịch

2 Đồng chí VÕ VĂN TRỌNG Phó Chủ tịch

3 Đồng chí NGUYỄN HẢI TRƯỜNG AN Phó Chủ tịch

Nhiệm kỳ II (2007 – 2009)
1 Đồng chí VÕ VĂN TRỌNG Chủ tịch

2 Đồng chí NGUYỄN HẢI TRƯỜNG AN Phó Chủ tịch (từ tháng 10/2007 – 11/2009)

3 Đồng chí LƯƠNG TUẤN LONG Phó Chủ tịch (từ tháng 10/2007 – 11/2009)

4 Đồng chí NHỮ THỊ THU HUYỀN Phó Chủ tịch (từ tháng 11/2009 – 6/2010)

5 Đồng chí NGUYỄN NGỌC TRUNG CHÁNH Phó Chủ tịch (từ tháng 11/2009 – 6/2010)

Nhiệm kỳ III (2010 – 2012)
1 Đồng chí NHỮ THỊ THU HUYỀN Chủ tịch (từ tháng 6/2010 – 11/2011)

2 Đồng chí TRẦN HẢI KHÂM Phó Chủ tịch (từ tháng 6/2010 – 11/2011)

3 Đồng chí HUỲNH NHÃ YẾN Phó Chủ tịch (từ tháng 6/2010 – 11/2011)

4 Đồng chí NGUYỄN NGỌC TRUNG CHÁNH Phó Chủ tịch (từ tháng 6/2010 – 11/2011)

5 Đồng chí NGUYỄN THỊ QUÝ Chủ tịch (từ tháng 11/2011 – 12/2012)

6 Đồng chí VƯƠNG THỦY TIÊN Phó Chủ tịch (từ tháng 11/2011 – 12/2012)

7 Đồng chí PHẠM THỊ DIỆU LINH Phó Chủ tịch (từ tháng 11/2011 – 12/2012)

8 Đồng chí PHAN DƯƠNG THÚC AN Phó Chủ tịch (từ tháng 11/2011 – 12/2012)

Nhiệm kỳ IV (2012 – 2014)

1 Đồng chí NGUYỄN TRẦN DIỆU MY Chủ tịch (từ tháng 11/2012 – 11/2013)

2 Đồng chí NGUYỄN NHẬT LONG Phó Chủ tịch (từ tháng 11/2012 – 6/2014)

3 Đồng chí TRẦN THIỆN SANG Phó Chủ tịch (từ tháng 12/2012 – 11/2013)

4 Đồng chí NGUYỄN PHƯƠNG DU Chủ tịch (từ tháng 11/2013 – 11/2014)

5 Đồng chí ĐẶNG THỊ CẨM LY Phó Chủ tịch (từ tháng 11/2013 – 11/2014)

6 Đồng chí PHÙNG THỊ DIỆU HƯƠNG Phó Chủ tịch (từ tháng 6/2014 – 11/2014)

Nhiệm kỳ V (2014 – 2016)
1 Đồng chí PHÙNG THỊ DIỆU HƯƠNG Chủ tịch

2 Đồng chí BÙI HOÀNG MOL Phó Chủ tịch

trường đại học kinh tế - luật

KẾT NỐI98



3 Đồng chí LÊ HỮU THÁI Phó Chủ tịch

4 Đồng chí PHAN THỊ THÁI AN Chủ tịch (từ tháng 12/2016-7/2017)

5 Đồng chí LÊ HỮU THÁI Phó Chủ tịch (từ tháng 12/2016-7/2017)_

6 Đồng chí HOÀNG ANH QUÂN Phó Chủ tịch (từ tháng 12/2016-7/2017)_

Nhiệm kỳ VI (2017-2019)

1 Đồng chí PHAN THỊ THÁI AN Chủ tịch (từ tháng 7/2017 – 11/2018)

2 Đồng chí HOÀNG ANH QUÂN Phó Chủ tịch (từ tháng 7/2017 – 11/2018)

3 Đồng chí HUỲNH MẠNH PHƯƠNG Phó Chủ tịch(từ tháng 7/2017 – 11/2018)

4 Đồng chí HUỲNH MẠNH PHƯƠNG Chủ tịch (từ tháng 11/2018 – 12/2019)

5 Đồng chí NGÔ TRỌNG NGUYỄN Phó Chủ tịch (từ tháng 11/2018 – 12/2019)

6 Đồng chí HUỲNH MAI TRINH Phó Chủ tịch (từ tháng 11/2018 – 12/2019)

Nhiệm kỳ VII (2019-2023)
1 Đồng chí NGÔ TRỌNG NGUYỄN Chủ tịch (từ 2019 đến nay)

2 Đồng chí NGUYỄN XUÂN MAI Phó Chủ tịch (từ 2019 đến nay)

3 Đồng chí NGUYỄN THỊ THU THỦY Phó Chủ tịch (từ 2019 đến nay)

Đoàn Đại biểu của UEL tham dự Đại hội Hội Sinh viên TP.HCM
lần thứ III - Nhiệm kỳ 2005-2010

Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam
Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ VII - Nhiệm kỳ 2019-2023

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Khoa Kinh tế
lần thứ II - Nhiệm kỳ 2007-2009

Đội Văn nghệ xung kích đạt giải Nhì Liên hoan tiếng hát sinh viên

trường đại học kinh tế - luật
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HỘI CỰU CHIẾN BINH

trường đại học kinh tế - luật
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DÂN QUÂN TỰ VỆ

trường đại học kinh tế - luật
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LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG BAN, TRUNG TÂM
Phòng Tổ chức Hành chính

1 ThS HÀ THANH MINH Trưởng phòng 

2  ThS HOÀNG NGỌC HIẾU Phó Trưởng phòng

Phòng Kế hoạch tài chính
1  TS NGUYỄN ĐÌNH HƯNG Trưởng phòng

2  ThS LƯU VĂN LẬP Phó Trưởng phòng

Phòng đào tạo
1  TS NGUYỄN THANH TRỌNG Trưởng phòng

2  ThS CÙ XUÂN TIẾN Phó Trưởng phòng

3  ThS TRẦN TÂN ANH PHƯƠNG Phó Trưởng phòng

Phòng Sau đại học
1  PGS.TS ĐỖ PHÚ TRẦN TÌNH Trưởng phòng

2 ThS NGUYỄN THỊ LÀI Phó Trưởng phòng

Phòng Quản lý khoa học
1 PGS.TS TRỊNH QUỐC TRUNG Trưởng phòng

2 ThS NGUYỄN ANH TUẤN Phó Trưởng phòng

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
1  TS NGUYỄN VŨ PHƯƠNG Trưởng phòng

2 ThS NGUYỄN MINH TRÍ Phó Trưởng phòng

Phòng Công tác sinh viên 
1 ThS VÕ VĂN TRỌNG Trưởng phòng

2 CN LÊ THÁI HUY Phó Trưởng phòng

Phòng Quan hệ đối ngoại
1  ThS LÊ BÍCH THỦY Trưởng phòng

2  ThS LÊ VĂN HINH Phó Trưởng phòng

Phòng Cơ sở vật chất
1  TS TRẦN THANH LONG Trưởng phòng

2 ThS NGUYỄN HOÀNG ANH TIẾN Phó Trưởng phòng

Phòng Công nghệ thông tin
1  ThS NGUYỄN DUY NHẤT Trưởng phòng

2  ThS HUỲNH THANH QUẢNG Phó Trưởng phòng

Phòng Thanh tra – Pháp chế
1 TS ĐOÀN THỊ PHƯƠNG DIỆP Trưởng phòng

Thư viện
1  ThS TRẦN THỊ HỒNG XIÊM Giám đốc

trường đại học kinh tế - luật
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2  ThS PHẠM HỒNG TUẤN Phó Giám đốc

Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Ngân hàng (VNUHCM-IBT)
1  PGS.TS HOÀNG CÔNG GIA KHÁNH Viện Trưởng

2  TS TRẦN HÙNG SƠN Phó Viện Trưởng

3  TS LÊ ĐỨC QUANG TÚ Phó Viện Trưởng

Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ (ALC)
1  PGS.TS LÊ VŨ NAM Phó Giám đốc

2  TS ĐÀO GIA PHÚC Phó Giám đốc

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính (CEFR)
1  TS TRẦN HÙNG SƠN Giám đốc

2  TS TRẦN QUANG VĂN Phó Giám đốc

Văn phòng Chuyên san Kinh tế - Luật và Quản lý
1 PGS.TS NGUYỄN TIẾN DŨNG    Trường Ban biên tập 

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp (CER)
1  ThS NGUYỄN DUY HIỆP Giám đốc

2  ThS LỢI MINH THANH Phó Giám đốc

Trung tâm Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh (CCA)
1 ThS NGUYỄN HẢI TRƯỜNG AN Giám đốc

Trung tâm Đào tạo quốc tế (CIP)
1 TS TRẦN QUANG LONG Giám đốc

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (CFIS)
1 ThS NGUYỄN TƯỜNG CHÂU Giám đốc

trường đại học kinh tế - luật
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PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

ThS HÀ THANH MINH
Trưởng phòng

ThS HOÀNG NGỌC HIẾU
Phó Trưởng phòng

TS NGUYỄN ĐÌNH HƯNG
Trưởng phòng

trường đại học kinh tế - luật
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PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

TS NGUYỄN ĐÌNH HƯNG
Trưởng phòng

ThS LƯU VĂN LẬP 
Phó Trưởng phòng

trường đại học kinh tế - luật
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PHÒNG ĐÀO TẠO

TS NGUYỄN THANH TRỌNG
Trưởng phòng

ThS CÙ XUÂN TIẾN
Phó Trưởng phòng

ThS TRẦN TÂN ANH PHƯƠNG
Phó Trưởng phòng

PGS.TS ĐỖ PHÚ TRẦN TÌNH 
Trưởng phòng

trường đại học kinh tế - luật
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PHÒNG SAU ĐẠI HỌC

PGS.TS ĐỖ PHÚ TRẦN TÌNH 
Trưởng phòng

ThS NGUYỄN THỊ LÀI 
Phó Trưởng phòng

trường đại học kinh tế - luật
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PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

PGS.TS TRỊNH QUỐC TRUNG
Trưởng phòng

ThS NGUYỄN ANH TUẤN
Phó Trưởng phòng

TS NGUYỄN VŨ PHƯƠNG
Trưởng phòng

trường đại học kinh tế - luật
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PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

TS NGUYỄN VŨ PHƯƠNG
Trưởng phòng

ThS NGUYỄN MINH TRÍ 
Phó Trưởng phòng

trường đại học kinh tế - luật
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PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

ThS VÕ VĂN TRỌNG 
Trưởng phòng

CN LÊ THÁI HUY 
Phó Trưởng phòng

ThS LÊ BÍCH THỦY 
Trưởng phòng

trường đại học kinh tế - luật
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PHÒNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

ThS LÊ BÍCH THỦY 
Trưởng phòng

ThS LÊ VĂN HINH 
Phó Trưởng phòng

trường đại học kinh tế - luật
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PHÒNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

TS TRẦN THANH LONG
Trưởng phòng

ThS NGUYỄN HOÀNG ANH TIẾN
Phó Trưởng phòng

ThS NGUYỄN DUY NHẤT
Trưởng phòng

trường đại học kinh tế - luật
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PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ThS NGUYỄN DUY NHẤT
Trưởng phòng

ThS HUỲNH THANH QUẢNG
Phó Trưởng phòng

trường đại học kinh tế - luật
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PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ

ThS ĐOÀN THỊ PHƯƠNG DIỆP 
Trưởng phòng

ThS TRẦN THỊ HỒNG XIÊM
Giám đốc

trường đại học kinh tế - luật
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THƯ VIỆN

ThS TRẦN THỊ HỒNG XIÊM
Giám đốc

ThS PHẠM HỒNG TUẤN
Phó Giám đốc

trường đại học kinh tế - luật
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VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 
NGÂN HÀNG ĐHQG-HCM

PGS.TS HOÀNG CÔNG GIA KHÁNH
Phó Hiệu trưởng, Viện trưởng

TS TRẦN HÙNG SƠN
Phó Viện trưởng

TS LÊ ĐỨC QUANG TÚ
Phó Viện trưởng

trường đại học kinh tế - luật
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TRUNG TÂM PHÁP LUẬT HOA KỲ

PGS.TS LÊ VŨ NAM 
Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm

TS ĐÀO GIA PHÚC
Phó Giám đốc Trung tâm

trường đại học kinh tế - luật

ĐỘT PHÁ 117



TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌCTRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH

TS TRẦN HÙNG SƠN
Giám đốc Trung tâm

TS TRẦN QUANG VĂN
Phó Giám đốc Trung tâm

trường đại học kinh tế - luật
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VĂN PHÒNG CHUYÊN SAN

PGS.TS NGUYỄN TIẾN DŨNG
Hiệu trưởng, Trường Ban biên tập

trường đại học kinh tế - luật

ĐỘT PHÁ 119



TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

ThS NGUYỄN DUY HIỆP
Giám đốc Trung tâm

ThS LỢI MINH THANH
Phó Giám đốc Trung tâm

trường đại học kinh tế - luật
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TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN TUYỂN SINH

ThS NGUYỄN HẢI TRƯỜNG AN
Giám đốc Trung tâm

trường đại học kinh tế - luật

ĐỘT PHÁ 121



TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

ThS TRẦN QUANG LONG
Giám đốc Trung tâm

trường đại học kinh tế - luật
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TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌCTRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ThS NGUYỄN TƯỜNG CHÂU 
Giám đốc Trung tâm

trường đại học kinh tế - luật
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LÃNH ĐẠO CÁC KHOA VÀ BỘ MÔN
TRỰC THUỘC

Khoa Kinh tế
1 PGS.TS NGUYỄN CHÍ HẢI Trưởng khoa

2 ThS PHẠM MỸ DUYÊN Phó Trưởng khoa

Khoa Kinh tế đối ngoại
1 TS HUỲNH THỊ THÚY GIANG Trưởng khoa

2 TS NGUYỄN HOÀNG DŨNG Phó Trưởng khoa

Khoa Tài chính - Ngân hàng
1 PGS.TS NGUYỄN ANH PHONG Trưởng khoa

2 ThS TÔ THỊ THANH TRÚC Phó Trưởng khoa

Khoa Kế toán - Kiểm toán
1 TS NGUYỄN THỊ LAN ANH Trưởng khoa

2 TS HỒ XUÂN THỦY Phó Trưởng khoa

Khoa Hệ thống thông tin
1 TS LÊ HOÀNH SỬ Trưởng khoa

2 ThS TRƯƠNG HOÀI PHAN Phó Trưởng khoa

Khoa Quản trị kinh doanh
1 TS HUỲNH THANH TÚ Phó Trưởng khoa phụ trách

2 TS TRẦN THỊ HỒNG LIÊN Phó Trưởng khoa

Khoa Toán kinh tế
1 TS PHẠM HOÀNG UYÊN Trưởng khoa

2 TS NGUYỄN PHÚC SƠN Phó Trưởng khoa

Khoa Luật kinh tế
1 PGS.TS DƯƠNG ANH SƠN Trưởng khoa

2 TS CHÂU THỊ KHÁNH VÂN Phó Trưởng khoa

Khoa Luật
1 PGS.TS NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Truưởng khoa

2 ThS LÊ NGUYỄN GIA THIỆN Phó Trưởng khoa

Bộ môn Ngoại ngữ
1 TS NGUYỄN THỊ BÍCH NGOAN Trưởng bộ môn

2 TS PHẠM HUY CƯỜNG Phó Trưởng bộ môn

trường đại học kinh tế - luật

KẾT NỐI124



KHOA KINH TẾ

PGS.TS NGUYỄN CHÍ HẢI
Trưởng khoa

ThS PHẠM MỸ DUYÊN
Phó Trưởng khoa

trường đại học kinh tế - luật

ĐỘT PHÁ 125



TS HUỲNH THỊ THÚY GIANG
Trưởng khoa

TS NGUYỄN HOÀNG DŨNG
Phó Trưởng khoa

KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

trường đại học kinh tế - luật

KẾT NỐI126



KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

ThS TÔ THỊ THANH TRÚC
Phó Trưởng khoa

PGS.TS NGUYỄN ANH PHONG
Trưởng khoa

trường đại học kinh tế - luật

ĐỘT PHÁ 127



KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

TS NGUYỄN THỊ LAN ANH
Trưởng khoa

TS HỒ XUÂN THỦY
Phó Trưởng khoa

trường đại học kinh tế - luật

KẾT NỐI128



KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

TS LÊ HOÀNH SỬ
Trưởng khoa

THS TRƯƠNG HOÀI PHAN
Phó Trưởng khoa

trường đại học kinh tế - luật

ĐỘT PHÁ 129



KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

TS TRẦN THỊ HỒNG LIÊN
Phó Trưởng khoa

TS HUỲNH THANH TÚ
Phó Trưởng khoa phụ trách

trường đại học kinh tế - luật

KẾT NỐI130



KHOA TOÁN KINH TẾ

TS PHẠM HOÀNG UYÊN
Trưởng khoa

TS NGUYỄN PHÚC SƠN
Phó Trưởng khoa

trường đại học kinh tế - luật

ĐỘT PHÁ 131



KHOA LUẬT KINH TẾ

TS CHÂU THỊ KHÁNH VÂN
Phó Trưởng khoa

PGS.TS DƯƠNG ANH SƠN
Trưởng khoa

trường đại học kinh tế - luật

KẾT NỐI132



KHOA LUẬT

ThS LÊ NGUYỄN GIA THIỆN
Phó Trưởng khoa

PGS.TS NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
Trưởng khoa

trường đại học kinh tế - luật

ĐỘT PHÁ 133



BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

TS NGUYỄN THỊ BÍCH NGOAN
Trưởng bộ môn

TS PHẠM HUY CƯỜNG
Phó Trưởng bộ môn

Mãi
Yêu

trường đại học kinh tế - luật

KẾT NỐI134



Mãi
Yêu
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