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UEL MÙA TỰU TRƯỜNG

Khi “lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng 
bạc” là lúc tất cả học sinh, sinh viên trên cả nước bước vào mùa tựu trường. 
Dù đã trải qua biết bao lần, nhưng trong lòng mỗi chúng ta, ba tiếng “ngày 
khai giảng” lúc nào cũng vẹn nguyên, tươi mới. 

Năm học 2017 – 2018, Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) chào đón 
hơn 1.600 tân sinh viên Khóa 17 đến từ mọi miền đất nước. Tại UEL, các 
bạn sẽ được trang bị không chỉ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp mà còn 
được dẫn dắt đến những chân trời tri thức, khám phá khả năng tiềm ẩn của 
bản thân để dần hoàn thiện và đóng góp những giá trị tốt đẹp cho gia đình, 
xã hội. UEL hy vọng “sẽ là nơi để các em chuyển mình, đổi mới và nâng 
cao giá trị bản thân theo tinh thần UEL: Unity – Excellence – Leadership”.   

Ở tuổi mười tám đôi mươi, là những công dân trưởng thành, tất cả các 
bạn sinh viên UEL có quyền tự lập và kiêu hãnh về bản thân. Và môi trường 
đại học sẽ mở ra nhiều cơ hội để các bạn phấn đấu trở thành những công 
dân toàn cầu. Có hoài bão lớn, tư duy và tầm nhìn rộng mở, các công dân 
toàn cầu không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân, mà còn góp phần vào sự 
phát triển chung của cộng đồng thế giới, đồng thời, tôn vinh giá trị bản sắc 
riêng của đất nước, dân tộc mình. 

Trước thềm năm học mới, Ban biên tập xin gửi lời chúc mừng hân hoan 
đến tất cả sinh viên cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, viên chức Trường Đại 
học Kinh tế - Luật!  

Lời ngỏ

Ban biên tập
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Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các 
em sinh viên, học sinh thân mến!

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2017 - 2018, tôi 
thân ái gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động ngành Giáo dục, các bậc phụ 
huynh cùng các em sinh viên, học sinh cả nước lời chúc 
mừng tốt đẹp nhất. 

Năm học 2016 - 2017, ngành Giáo dục đã nỗ lực phấn 
đấu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, 
Nhà nước về giáo dục, đào tạo và đạt được những kết quả 
quan trọng.

Các hoạt động đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ngày càng đi vào chiều sâu, đúng định hướng; chất lượng 
giáo dục các cấp học được nâng cao.

Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017 được tổ chức nghiêm túc, có hiệu quả; 
các đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic quốc tế các môn Toán học, Vật lý học, Hóa học, Sinh học và Tin học đạt 
kết quả cao nhất từ trước đến nay, được bạn bè quốc tế đánh giá cao…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích 
mà toàn ngành Giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua.

Năm học 2017 - 2018, ngành Giáo dục cần tiếp tục triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, 
toàn diện giáo dục, đào tạo.

Tập trung xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và 
trình độ đào tạo; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên, học sinh. Quan tâm đầu 
tư phát triển giáo dục, đào tạo ở vùng căn cứ kháng chiến trước đây, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chăm lo hơn nữa đối 
tượng chính sách, bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục cho mọi người dân.

Tôi mong các em sinh viên, học sinh tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão cống hiến, 
phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và khát vọng xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình và xã 
hội; nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học.

Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục và toàn thể các em sinh viên, 
học sinh đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới. Chúc sự nghiệp giáo dục của chúng ta ngày càng phát triển!

Thân ái!

Trần Đại Quang

TIÊU ĐIỂM - SỰ KIỆN
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Kính gửi quý thầy, cô và các em sinh viên, học viên cao học, 
nghiên cứu sinh của Trường!

Nhân dịp năm học mới 2017 – 2018, thay mặt Đảng ủy – 
Ban Giám hiệu Trường tôi xin gửi tới quý thầy, cô và các em 
sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh những lời chúc 
mừng tốt đẹp nhất.

Năm học 2017 – 2018, năm học mở đầu cho thực hiện 
chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2016-2020; đặc biệt 
Trường tiếp tục đón nhận hơn 1.600 tân sinh viên, 207 tân 
học viên cao học và 48 tân nghiên cứu sinh Khóa 17 đã trúng 
tuyển và gia nhập vào ngôi nhà UEL.

Trong năm học vừa qua, tập thể Trường đã đạt được những 
thành tựu nổi bật để góp phần vào sự phát triển chung của 
ĐHQG TP.HCM cũng như chủ trương đổi mới cơ bản, toàn 
diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục phát huy được vai trò nòng 
cốt trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, khẳng định vị 
thế ngày càng cao ở trong nước và khu vực. Hoạt động đào 
tạo và nghiên cứu khoa học của Trường có nhiều chuyển biến 
tích cực theo hướng chuẩn hoá, hội nhập, đáp ứng yêu cầu 
của xã hội. Với 4 chương trình giáo dục là Kinh tế đối ngoại, 
Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế học và Kế toán đã được kiểm 
định với kết quả cao bởi Mạng lưới các trường đại học Đông 
Nam Á (AUN); Trường hoàn thành đánh giá kiểm định cấp cơ 
sở đào tạo (theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu là 85,2%). Hoạt động quan 
hệ đối ngoại với các tổ chức, địa phương có nhiều nét khởi 
sắc, huy động nhiều nguồn lực cho việc phát triển cơ sở vật 
chất (tòa nhà KTL.B1, cầu nối nhà A và KTL.B1, cầu vượt bộ 
hành…); các đoàn thể có nhiều hoạt động sôi nổi, hiệu quả 
để tiếp tục giữ vững danh hiệu xuất sắc trong phong trào thi 
đua, với nhiều thành tích trong hoạt động học thuật và phong 
trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của sinh viên, công 
đoàn viên.

Để đạt được những thành quả trên, lãnh đạo Trường nhiệt 
liệt biểu dương và cảm ơn sự tâm huyết, nỗ lực của toàn 
thể cán bộ, viên chức và các em sinh viên, học viên cao học, 
nghiên cứu sinh trong năm học vừa qua.

Năm học mới 2017 – 2018, toàn Trường cần tiếp tục 
triển khai mạnh mẽ và đồng bộ các nội dung và mục tiêu của 
kế hoạch chiến lược giai đoạn 2016-2020, dần hiện thực 
hóa mục tiêu xây dựng Trường Đại học Kinh tế - Luật phát 
triển theo đại học định hướng nghiên cứu, đến năm 2030 
trở thành: (1) 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; (2) Trung tâm nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách 
hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý. Kế 

hoạch của năm học 2017 – 
2018, Trường xác định tập 
trung thực hiện các nhiệm 
vụ trọng tâm:

(1) Hoàn thành việc xây 
dựng và được phê duyệt đề 
án “Thí điểm đổi mới cơ chế 
hoạt động Trường Đại học 
Kinh tế - Luật”. 

(2) Tiếp tục đầu tư nâng 
cao chất lượng tiếng Anh của giảng viên, người học.

(3) Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý các 
chương trình chất lượng cao, liên kết quốc tế và đào tạo sau 
đại học.

(4) Xây dựng các phương án đẩy mạnh việc huy động 
nguồn lực, đầu tư xây dựng các hạng mục và dự án trong đầu 
tư trung hạn.

 (5) Đảm bảo yêu cầu của việc đánh giá chính thức chương 
trình Quản trị kinh doanh, Luật dân sự theo bộ tiêu chuẩn 
AUN-QA.

Với đội ngũ cán bộ, viên chức, tôi mong rằng các thầy, các 
cô hãy tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng 
tích cực, hiện đại, gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học, 
sử dụng tri thức giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội của 
TP.HCM và đất nước.

Với các em sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, 
tôi mong rằng ngoài việc tiếp thu kiến thức từ Trường, lớp; 
các em cần có phương pháp học tập tích cực, chủ động 
tìm kiếm kiến thức, rèn luyện kỹ năng.  Ngoài ra, các em 
cũng cần tích cực tham gia các hoạt động xã hội để tự bồi 
dưỡng, rèn luyện nhân cách, tu dưỡng đạo đức, phát triển kỹ 
năng sống để trở thành những người có ích cho xã hội với giá 
trị cốt lõi đã được nhà trường xác định:

“Unity - Excellence - Leadership”

“Thống nhất - Vượt trội - Tiên phong”

Kính chúc quý thầy cô cán bộ, viên chức và các em sinh 
viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của Trường luôn dồi 
dào sức khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong 
năm học mới!

Chúc năm học mới 2017 – 2018 nhiều thắng lợi!

NGƯT, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

THÔNG ĐIỆP CỦA HIỆU TRƯỞNG 
NĂM HỌC 2017 - 2018
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CHẶNG ĐƯỜNG THÀNH HÌNH 
KTL.B1

Dự án đầu tư xây dựng khối lớp học KTL.B1 được khởi công vào ngày 22.12.2016. Tổng diện tích 
xây dựng là 890,2 m2; tổng diện tích sàn xây dựng là 5.123 m2; bao gồm 06 tầng với tổng số phòng 
học 27 phòng và 01 phòng nghỉ giảng viên. Các phòng học được trang bị hệ thống máy lạnh trung tâm, 
thang máy, thiết bị nội thất hiện đại, có khả năng linh động, đáp ứng nhu cầu thảo luận nhóm nhằm 
gia tăng sự chủ động trong trao đổi học thuật của giảng viên và sinh viên. Bên cạnh đó, các phòng học 
đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo các chương trình chất lượng cao, các mô hình giảng dạy mới như CDIO,...

Chúng ta hãy cùng nhìn lại chặng đường 09 tháng tập thể Kinh tế - Luật (chủ đầu tư) và đơn vị 
thi công nỗ lực để thành hình KTL.B1 khang trang, hiện đại ngày hôm nay. 

Lễ khởi công công trình khối lớp học KTL.B1 (ngày 22.12.2016)

TIÊU ĐIỂM - SỰ KIỆN

Th.S Nguyễn Hoàng Anh Tiến
- Phòng Cơ sở vật chất  
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Những ngày đầu khởi công đổ bê tông làm móng Lễ cất nóc công trình khối lớp học KTL.B1 (23.4.2017)

Triển khai cảnh quan cho khối lớp học KTL.B1 Tất bật để hoàn thành công trình kịp tiến độ

Chủ đầu tư giám sát tiến độ và chất lượng thi công Bàn bán nguyệt – nội thất trong phòng học tại KTL.B1

Xây dựng cầu nối HL1 từ KTL.B1 sang tòa nhà A Tân sinh viên bắt đầu học tập tại KTL.B1
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Trong giai đoạn 2011 - 2015, Trường Đại học Kinh tế 
- Luật đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào và bước 
đầu khẳng định vị thế của một cơ sở giáo dục đại học có 
uy tín trong các lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý. 

Các lớp sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh do 
Trường đào tạo đã được xã hội tiếp nhận và được tạo điều 
kiện để tự khẳng định bản thân. Người được đào tạo có 
được sự tự tin, bản lĩnh và những phẩm chất cần thiết cho 
phép thích nghi, hoà nhập nhanh chóng trong môi trường 
nghề nghiệp và có điều kiện thể hiện, cống hiến. 

Các kết quả nghiên cứu khoa học mang tên tuổi của 
Trường đã được chuyển giao và ứng dụng trong các lĩnh 
vực tương ứng, góp phần thúc đẩy sự chuyển biến về kinh 
tế, xã hội của đất nước theo hướng tích cực. Nhiều kết 
quả đóng góp hoàn thiện chính sách kinh tế vĩ mô, hệ 

thống pháp luật, mang dấu ấn về chất xám của các nhà 
khoa học nhà trường.      

 Uy tín của Trường không ngừng được củng cố, không 
chỉ trên phạm vi quốc gia, mà cả trong khu vực và trên 
thế giới. Harvard, Sorbonne, Assas, Keio,... đã đến đây, 
không phải đến thăm viếng xã giao, mà để xúc tiến các 
cuộc thương thảo nghiêm túc nhằm tiến tới hợp tác về 
chuyên môn. Rất nhiều trong số đó đã đi đến kết cục cụ 
thể rất tích cực: các chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ 
đạt chuẩn quốc tế thu hút không chỉ sinh viên Việt Nam 
mà cả sinh viên nước ngoài cùng học tập, thi cử trong 
những điều kiện như nhau; các hội thảo khoa học thu hút 
hàng trăm chuyên gia hàng đầu đến từ hàng chục nước 
tiên tiến;… Tất cả, cùng với những sinh hoạt đã thành nền 
nếp, tạo thành một bức tranh sinh động về môi trường đại 
học trong thời đại hội nhập. 

HƯỚNG ĐẾN ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU



9UNIVERSITY OF ECONOMICS AND LAW       UNITY - EXCELLENCE - LEADERSHIP

Bước vào giai đoạn kế hoạch chiến lược 2016 - 2020, 
Trường vẫn trung thành với sứ mạng đã đặt ra là “Thúc 
đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội thông qua nghiên cứu, 
đào tạo và cung ứng dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh 
vực kinh tế, luật và quản lý”.  Nhưng với năng lực về con 
người, vật chất đã được cải thiện đáng kể so với thời kỳ 
đầu, Trường xác định các mục tiêu chinh phục cao hơn, 
xa hơn. Cụ thể, Trường hướng đến một mô hình đại học 
thông minh (smart university), đặc trưng bởi việc ứng dụng 
sâu rộng các thành tựu của công nghệ thông tin vào giảng 
dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý hành chính. Trường 
tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng các tiền đề của một 
trường đại học định hướng nghiên cứu, đặc biệt thông 
qua việc củng cố các nhóm nghiên cứu mạnh và các định 
chế nghiên cứu chuyên sâu, như Trung tâm Nghiên cứu 
Kinh tế - Tài chính, Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ,… Trường 
tiếp tục chuẩn hoá các chương trình đào tạo không chỉ 
ở bậc đại học mà cả bậc sau đại học theo chuẩn khu vực 
ASEAN và quốc tế.     

Giá trị cốt lõi cũng được xác định lại, phù hợp với tư thế 
và bề thế của một cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học 
thuộc tốp trên đã được xã hội thừa nhận. Trường phải luôn 
được biết đến như một thực thể đại học thống nhất, vượt 
trội và tiên phong.   

Trung thành với tư tưởng phát triển chủ đạo dựa vào sự 
kết hợp, đúng hơn là sự bổ sung cho nhau, giữa hai ngành 

khoa học được coi như anh em, là kinh tế và luật, Trường 
tiếp tục tô đậm bản sắc đặc trưng của ngôi trường trong 
đại gia đình các trường kinh tế và trường luật. Bản sắc đó 
được thể hiện trước hết ở từng cá thể được hun đúc trong 
lò đào tạo trước khi được đưa ra thị trường lao động chất 
lượng cao, cũng như ở từng con người trẻ được rèn luyện 
trước khi được tiến cử cho những vai tuồng tích cực trong 
các kịch bản đa dạng của đời sống xã hội. 

Theo đuổi các mục tiêu đầy tham vọng và cao đẹp, 
Trường luôn có sức hút to lớn đối với các nhà khoa học 
tâm huyết và khát khao cống hiến, đặc biệt là các nhà khoa 
học trẻ mong muốn tự khẳng định. Đội ngũ nhà khoa học, 
giảng viên có tính kế tục cả về tuổi tác lẫn chuyên môn, 
học thuật tạo ra một sức sống đặc biệt mạnh mẽ của một 
ngôi trường trẻ trung và năng động, có khả năng thích 
nghi và hoà nhập tốt trong không gian toàn cầu hoá, cũng 
như khả năng vươn cao và xa cả trên bình diện quốc gia 
và quốc tế.

Trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức gai góc; 
nhưng những gì đạt được trong thời gian qua cho phép các 
thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên và sinh viên 
của Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) 
tự tin về tương lai: một trường đại học định hướng nghiên 
cứu hàng đầu, sánh ngang với những tên tuổi lớn và là một 
trong những đầu tàu của nền giáo dục đại học, nền khoa 
học Việt Nam./.
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HƯỚNG ĐẾN ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU

Qua hơn 16 năm hình thành và 
phát triển từ Khoa Kinh tế trực thuộc 
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 
Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) 
đã từng bước xây dựng và không 
ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, 
xây dựng đội ngũ nhằm thực hiện các 
mục tiêu đào tạo theo tầm nhìn và sứ 
mạng của mình và cam kết đối với xã 
hội. Trường đã và đang phát triển hệ 
thống đảm bảo chất lượng bên trong 
và cải tiến chất lượng thông qua kế 
hoạch chiến lược, kế hoạch hành 
động phù hợp với tầm nhìn sứ mạng 
và văn hoá của trường. 

Qua hoạt động đánh giá, Trường 
Đại học Kinh tế - Luật đã được công 
nhận đạt kết quả kiểm định chất 
lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. Kết quả trên là minh 
chứng cho văn hoá chất lượng đang 
hình thành tại Trường Đại học Kinh 
tế - Luật. Văn hoá này phù hợp với 
tầm nhìn sứ mạng và giá trị cốt lõi của 
trường và là điều kiện để thực hiện 
các mục tiêu của tổ chức. Việc hình 
thành văn hóa chất lượng cũng chính 
là yếu tố quan trọng đối với định 
hướng phát triển của Trường - định 
hướng trở thành đại học nghiên cứu, 
tầm nhìn đến năm 2030, UEL sẽ 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 trong môi trường toàn 
cầu” và là “trung tâm nghiên cứu khoa 

học và chính sách hàng đầu Việt Nam 
trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý”.

Sứ mạng của Trường là:“Thúc đẩy 
sự phát triển và tiến bộ xã hội thông qua 
nghiên cứu, đào tạo và cung ứng dịch 
vụ chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, 
luật và quản lý”.

Giá trị cốt lõi: “Thống nhất – Vượt 
trội – Tiên phong (Unity – Excellence – 
Leadership) ”

Văn hoá Trường đang xây dựng là 
yếu tố bên trong phản ánh tầm nhìn, 
sứ mạng, giá trị cốt lõi của Trường. 

Với tầm nhìn sứ mạng này, toàn thể 
cán bộ viên chức, giảng viên, nhân 
viên, và sinh viên có thể hiểu biết 
và thực hiện công tác đảm bảo chất 
lượng qua nhiều kênh học tập, huấn 
luyện khác nhau để thực hiện đánh 
giá cấp chương trình và kiểm định cơ 
sở đào tạo. Có thể nói, những hoạt 
động này đã tạo ra những chuyển 
biến rõ rệt về ý thức của tập thể về 
đảm bảo chất lượng và nó được thể 
hiện qua các hoạt động cải tiến chất 
lượng cũng như sự quan tâm từ giảng 
viên, cán bộ, và nhân viên, góp phần 
vào sự hình thành văn hoá chất lượng 
tại Trường. Tập thể nhà trường đã và 

TS. Nguyễn Vũ Phương
- P. Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG
ĐANG ĐỊNH HÌNH 
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đang chung tay gắng sức xây dựng 
văn hoá chất lượng bằng việc thúc 
đẩy xây dựng văn hóa Trường, bao 
gồm một bộ các giá trị phù hợp với 
tầm nhìn và sứ mệnh của Trường, đó 
là văn hoá tổ chức mang tính thích 
nghi, thể hiện tầm nhìn vượt trội và 
linh hoạt với những điều kiện thay đổi. 

Với mục tiêu chất lượng của mình, 
UEL hàng năm rà soát kế hoạch 
chiến lược để thực hiện tầm nhìn sứ 
mạng và văn hoá cũng như các mục 
tiêu chiến lược liên quan tuyển sinh, 
nghiên cứu, phục vụ cộng đồng. Kế 
hoạch này được triển khai qua quá 
trình phát triển chiến lược hành động 
dài hạn và ngắn hạn các cấp cũng như 
việc thực hiện, xem xét đánh giá nội 
lực, môi trường bên ngoài và đầu vào 
từ các bên liên quan. Trong thời gian 
qua, với những nỗ lực vượt bậc trong 
quá trình xây dựng hình ảnh, thương 
hiệu UEL đã được khẳng định thông 
qua việc trường đạt được kết quả khả 
quan trong kiểm định chất lượng giáo 
dục cấp cơ sở đào tạo.

Đây là dấu mốc đáng ghi nhận 
trong hoạt động kiểm định chất lượng 
giáo dục của Trường và là minh chứng 
chất lượng đào tạo của Trường trong 
hệ thống ĐHQG TP.HCM với xã hội. 
Trường đã đạt 52/61 tiêu chí của 
10 tiêu chuẩn (85,24%) theo bộ tiêu 
chuẩn chất lượng của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. Những tiêu chí quan trọng 

đều đạt chuẩn chất lượng liên quan 
đến tổ chức quản lý, hoạt động đào 
tạo, quan hệ hợp tác quốc tế, hay 
người học. Đây là một minh chứng 
cho việc tạo dựng văn hóa chất lượng 
trong Trường để tiến tới phát triển 
bền vững và thể hiện mục tiêu đạt 
được trong kế hoạch chiến lược của 
trường. Phát biểu tại buổi lễ Trao giấy 
chứng nhận kiểm định chất lượng giáo 
dục được tổ chức ngày 29.5.2017 tại 
Nhà điều hành ĐHQG TP.HCM, Hiệu 
trưởng nhà trường khẳng định: “Kết 
quả khả quan này cho thấy Trường Đại 
học Kinh tế - Luật đã và đang đi đúng 
hướng phát triển. Đây là động lực thúc 
đẩy Trường có kế hoạch tiến tới đánh giá 
cấp cơ sở đào tạo theo chuẩn AUN-QA 
trong tương lai, để UEL không chỉ có uy 
tín và vị thế tầm quốc gia mà còn ở tầm 
khu vực”.

Quá trình UEL chủ động đẩy mạnh 
công tác đảm bảo chất lượng và đã 
đạt được những kết quả quan trọng, 
góp phần ngày càng nâng cao uy tín 
hình ảnh thương hiệu của Trường. 
Kết quả này như một thông điệp về 
sự cam kết về chất lượng giáo dục 
của nhà Trường đối với xã hội. Việc 
nhận chứng nhận Kiểm định Chất 
lượng Giáo dục có thể nói là niềm tự 
hào của nhà trường, tập thể thầy cô 
và các thế hệ cựu sinh viên, người 
học. 

Quá trình Trường tham gia kiểm 
định cấp cơ sở giáo dục là một quá 
trình tự phản ánh thông qua lăng kính 
bên ngoài. Đây là một quá trình quan 
trọng cho việc cải tiến: tự phản ánh 
cấp độ cơ sở giáo dục từ lăng kính của 
các chuyên gia. Việc tự phản ánh từ 
lăng kính bên ngoài giúp Trường nhìn 

nhận lại chính tổ chức mình một cách 
sâu sắc, mang tính phản biện cao về 
những điểm mạnh và những tồn tại. 
Từ đó, xây dựng những chiến lược 
phát huy những điểm mạnh và khắc 
phục những tồn tại để đảm bảo đạt 
được mục tiêu phù hợp với tầm nhìn 
sứ mạng của trường.

Để phát triển, việc xây dựng hệ 
thống đảm bảo chất lượng bên trong 
là một cốt lõi để đảm bảo cam kết về 
chất lượng với xã hội. Chính vì thế, 
UEL cần có hệ thống đảm bảo chất 
lượng và kế hoạch cải tiến thông qua 
việc tiếp tục phát huy những điểm 
mạnh, cải thiện hiệu quả và điều chỉnh 
những mặt còn hạn chế. Với mục tiêu 
và chiến lược đã được định hướng, 
Trường không ngừng nâng cao chất 
lượng, từng bước đưa UEL phát triển 
toàn diện, xây dựng mô hình quản trị 
đại học hiện đại theo hướng tự chủ, 
đóng góp vào sự nghiệp phát triển 
giáo dục chất lượng cao trong hệ 
thống Đại học quốc gia TP.HCM và cả 
nước.

Với mục tiêu cải tiến liên tục thông 
qua nguyên tắc chất lượng: Plan – Do 
– Check – Act (tạm dịch: xây dựng kế 
hoạch – thực hiện, triển khai công tác 
– kiểm tra đánh giá – hành động cải 
tiến, điều chỉnh), việc xây dựng và phát 
triển hệ thống đảm bảo chất lượng 
bên trong và cải tiến chất lượng thông 
qua kế hoạch chiến lược và kế hoạch 
hành động phù hợp với tầm nhìn sứ 
mạng và văn hoá của trường, thể hiện 
tính thống nhất và tính tiên phong, 
mang đến sự vượt trội trong hình ảnh 
thương hiệu UEL. Với văn hoá chất 
lượng đang hình thành, UEL đang 
tạo ra những thay đổi về chất trong 
chất lượng giáo dục, xứng đáng là 
một thành viên của trung tâm đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao của 
quốc gia – Đại học quốc gia TP.HCM. 
Những giá trị này cần phải được 
truyền tải trong những thông điệp gửi 
đến tập thể cán bộ, viên chức, giảng 
viên, nhân viên, sinh viên và công 
chúng để những giá trị này thực sự 
trở thành yếu tố tạo động lực nội tại 
cho UEL phát triển./.

TS. Nguyễn Vũ Phương
- P. Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG
ĐANG ĐỊNH HÌNH 
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HƯỚNG ĐẾN ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU

Với mục đích tăng cường và cụ thể hoá mối quan hệ 
chiến lược với Đại học Indiana dựa trên thoả thuận đã 
được hai bên ký kết vào tháng 12.2016, đồng thời, nhằm 
mở rộng và tạo dựng mối quan hệ hợp tác với các trường 
đại học danh tiếng khác tại Hoa Kỳ, Trường Đại học Kinh 
tế - Luật (UEL) đã tổ chức một chuyến công tác đến Hoa 
Kỳ từ ngày 27.6 đến ngày 04.7.2017. 

Tham gia đoàn gồm có 05 thành viên: PGS. TS Nguyễn 
Tiến Dũng – Hiệu trưởng nhà trường, PGS. TS. Nguyễn 
Chí Hải – Trưởng Khoa Kinh tế, PGS.TS. Dương Anh Sơn 
– Trưởng Khoa Luật Kinh tế, PGS. TS. Lê Vũ Nam – Trưởng 
Khoa Luật và ThS. Đào Gia Phúc – Phó Giám đốc Trung 
tâm Pháp luật Hoa Kỳ.

Đoàn đã nhận được sự đón tiếp trọng thị từ các trường 
đại học tại Hoa Kỳ và chuyến công tác đã gặt hái được 
nhiều thành công đáng ghi nhận, mở ra nhiều cơ hội hợp 
tác trong tương lai. Lịch trình và nội dung thảo luận cụ thể 
của chuyến đi:

1. Tại Đại học Indiana 
Trong suốt chuyến công tác, Đại học Indiana đã dành 

sự đón tiếp nồng hậu với đoàn và thống nhất nhiều nội 
dung hợp tác trong tương lai trong các lĩnh vực luật, quản 
trị kinh doanh, chính sách công và hệ thống thông tin, cụ 
thể bao gồm:

1.1. Trao đổi học giả và hỗ trợ cho giảng viên trẻ UEL:
Với đề xuất của UEL để Đại học Indiana hỗ trợ nhận các 

giảng viên trẻ giao lưu học thuật và được tiếp cận các cơ 
sở dữ liệu tại Indiana, phía ĐH Indiana cam kết sẽ nhận các 
giảng viên trẻ của UEL sang nghiên cứu theo từng học kỳ 
và phân giáo sư hướng dẫn tương ứng với chuyên ngành 
của từng giảng viên. Giảng viên trẻ UEL trong suốt thời 
gian nghiên cứu tại Indiana sẽ được cung cấp nơi nghiên 
cứu, quyền truy cập các cơ sở dữ liệu. Nếu đáp ứng được 
các điều kiện của hội đồng khoa học đặt ra cho giảng viên 
tại Indiana thì giảng viên UEL cũng có thể tham gia đứng 
lớp giảng dạy có thù lao. 

1.2. Chương trình Thạc sĩ Luật:
UEL cam kết sẽ hỗ trợ Indiana trong việc tuyển sinh tại 

Trường đồng thời bố trí một vị trí tại UEL là “Indiana Corner” để 
xây dựng hình ảnh của Indiana đến với sinh viên Việt Nam. UEL 
đề xuất nâng cao thêm mức hỗ trợ học phí cho sinh viên UEL 
và hỗ trợ một số suất học bổng 100% trong năm đầu nhằm thu 
hút sinh viên.

Đại học Indiana sẽ cử đại diện sang vào khoảng tháng 
11.2017 để quảng bá về chương trình Thạc sĩ Luật đến với sinh 
viên Việt Nam. Đối với vấn đề miễn giảm học phí, ngoài mức 
giảm mặc định 30% theo như đã ký kết trong thỏa thuận với 
UEL thì tuỳ theo từng trường hợp mà Indiana có thể hỗ trợ 
thêm. 

1.3. Chương trình Summer School:
UEL đề nghị Indiana tiếp tục hỗ trợ giảng viên cho các chương 

trình Summer School sẽ được tổ chức lần đầu tiên trong năm 
2017 và những năm tiếp theo. Nhằm thuận tiện trong việc sắp 
xếp chuyến công tác không trùng với lịch bắt đầu học kỳ mới tại 
Hoa Kỳ, UEL sẽ tổ chức các khoá Summer School hằng năm vào 
02 tuần bắt đầu từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8.

Trường ĐH Indiana cam kết định kỳ hàng năm sẽ cử 02 giáo 
sư sang Việt Nam vào thời gian phù hợp để hỗ trợ cho chương 
trình Summer School, đồng thời tuỳ theo các chủ đề mà UEL đề 
xuất hằng năm, Trường ĐH Indiana sẽ cử giáo sư phù hợp với 
các chương trình. 

TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN QUAN HỆ VỚI  
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở HOA KỲ

Th.S Đào Gia Phúc
- Trung tâm Pháp luật Hoa kỳ
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1.4. Một số nội dung thảo luận khác:
Để nâng cao hiệu quả trong việc triển khai các hoạt 

động, hai trường thống nhất tăng cường việc tổ chức các 
lớp học cầu truyền hình. Tại buổi làm việc với GS. Cynthia 
McAdams - chuyên gia về Đàm phán và Soạn thảo hợp 
đồng, giáo sư đề xuất giảng dạy môn học này cho sinh viên 
UEL bằng hình thức truyền hình trực tuyến thông qua hệ 
thống teleconference hiện sẵn có tại UEL. Hiện 02 Khoa 
Luật cũng có những môn học tương đương về chủ đề này 
nên rất sẵn sàng cho sinh viên đăng ký theo học khoá 
học và công nhận miễn môn tương đương, UEL sẽ không 
tốn các chi phí để mở lớp học. Vấn đề này cần được UEL 
nghiên cứu và chuẩn bị về mặt kỹ thuật, tổ chức lớp học 
để triển khai do có sự khác biệt về múi giờ. 

Hiện tại, Indiana đang triển khai hệ thống E-learning 
được đầu tư rất bài bản từ hệ thống dữ liệu đến bộ phận 
quay và dựng phim. Indiana cam kết sẵn sàng chia sẻ kinh 
nghiệm và tư vấn kỹ thuật về vấn đề này với UEL.

Về việc tổ chức chương trình kiến tập cho sinh viên 
Việt Nam đến Hoa Kỳ, GS. Lloyd T. Wilson trong cuộc gặp 
gỡ với UEL đã đề xuất thiết kế chương trình kiến tập cho 
sinh viên UEL đến tham quan và học tập tại Indiana trong 

khoảng thời gian 2-3 tuần với chi phí khoảng 3.000USD/
sinh viên.

Một định hướng rất thuận lợi cho người chưa có bằng 
cử nhân luật là việc chiêu sinh chương trình Thạc sĩ Luật. 
GS. Deborah McGregor trong lần tiếp xúc cũng đã giới 
thiệu về chương trình này đến với đoàn và có kế hoạch 
hỗ trợ phổ biến thông tin và triển khai đến với người học 
tại Việt Nam. Đây là cơ hội để sinh viên ngành kinh tế 
của UEL có thể học và nhận bằng thạc sĩ luật tại Đại học 
Indiana.

Bên cạnh việc làm việc với School of Law, đoàn cũng 
có các buổi làm việc với School of Business và School of 
Informatics and Computing thuộc Đại học Indiana. Trong 
các buổi làm việc hai bên đã thông tin về chương trình đào 
tạo, thảo luận cơ hội hợp tác và trao đổi giảng viên. 

Trong chuyến công tác tại Trường ĐH Indiana, đoàn 
cũng đã đến thăm và làm việc với cơ sở đào tạo của Trường 
tại Bloomington, nơi có Trường Chính sách công nổi tiếng 
và đoàn đã làm việc trực tiếp với GS. Shawn Reynolds – 
Phó Chủ tịch phụ trách hợp tác quốc tế cùng lãnh đạo của 
Hội Sáng kiến Việt Nam là GS. Andreas Hauskrecht và GS. 
Kerry Krutilla. UEL đã nhận được những cam kết mạnh mẽ 
từ lãnh đạo Trường và Hội trong quan hệ hợp tác và hỗ trợ 
nhà trường. 

2. Đại học Georgetown, Washington DC 
Trường ĐH Georgetown đã dành thời gian tiếp đón 

và giới thiệu về cơ sở vật chất cũng như tổng quan các 
chương trình đào tạo đến với UEL, trong đó có phần giới 
thiệu của School of Continuing Studies trong việc cung 
cấp các khoá học ngắn hạn thiết kế linh hoạt tuỳ theo 
nhu cầu người học. Trung tâm Luật châu Á đã giới thiệu 
các khoá học Summer School kết hợp tại Washington và 
London mà các giảng viên, sinh viên của UEL có thể tham 
gia cũng như các cơ hội trao đổi mà hai trường cùng quan 
tâm.

Thông qua chuyến làm việc này, UEL cần tiếp tục duy 
trì quan hệ và định hướng các nội dung hợp tác trong 
tương lai.

3. Trường Đại học Touro, New York 
Trường ĐH Touro cũng đã dành sự đón tiếp nồng hậu 

đến với đoàn và đi sâu vào thảo luận nhiều vấn đề hợp tác.  
Trưởng Khoa Luật của trường là GS. Harry Ballan thông 
qua chuyến thăm của UEL cũng nhấn mạnh rằng Trường 
ĐH Touro cũng mong muốn trở thành một đối tác quan 
trọng của UEL giống như Indiana đang thực hiện. Một số 
nội dung hai bên đã thảo luận:
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HƯỚNG ĐẾN ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU
3.1. Chương trình Thạc sĩ Luật:
UEL đồng ý thông tin chương trình Thạc sĩ Luật cho 

sinh viên Việt Nam và đề nghị phía Touro miễn giảm học 
phí cho sinh viên UEL, đồng thời trong năm đầu tiên 
dành 02 suất học bổng toàn phần cho sinh viên UEL.

Trường Touro đề xuất chương trình học theo dạng kết 
hợp thời gian đầu học ở Việt Nam theo hình thức trực 
tuyến được giảng dạy bởi GS. của Trường ĐH Touro, thời 
gian tiếp theo học viên sẽ đến Touro để học, hình thức 
này có thể tiết kiệm được chi phí cho sinh viên Việt Nam, 
chương trình học này cần phải được tiếp tục nghiên cứu 
khả thi và nhất là xem xét quá trình xin phép tại nước sở 
tại đối với cả với phía Touro lẫn UEL. Về vấn đề học bổng, 
Touro cam kết sẽ xem xét và tìm kiếm các nguồn tài trợ 
để hỗ trợ cho 2 suất học bổng 100% theo như UEL đề 
xuất.

3.2. Các chương trình giao lưu học thuật khác:
Trường Touro cam kết tiếp tục tiến hành các chuyến 

tham quan học tập của sinh viên đến UEL định kỳ hàng 
năm cũng như UEL tiếp tục hỗ trợ các đoàn trao đổi của 
Trường Touro đến Việt Nam.

Trường Touro cũng xem xét khả năng cử giảng viên 
sang tham gia các khoá Summer School của UEL trong 
tương lai.

Ngày 04.7.2017, đoàn UEL trở về Việt Nam, kết thúc 
tốt đẹp chuyến công tác. Thông qua chuyến đi này, 
UEL đã chứng tỏ được năng lực và khẳng định vị thế 
của trường đối với các đối tác quốc tế, trong đó, có các 
trường đại học lớn của Hoa Kỳ. Các nội dung trao đổi và 
cam kết với các đối tác trong chuyến đi cần phải được 
tiếp tục thảo luận làm rõ và có kế hoạch thực hiện trong 
thời gian sắp tới./.

Hội thảo “Bức tranh kinh tế dành cho doanh nghiệp 
năm 2017” (The Economic Landscape of Business in 
2017) do Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia 
TP.HCM phối hợp với Trường Đại học Quản trị Paris tổ 
chức tổ chức vào ngày 15.4.2017 đã để lại tiếng vang, uy 
tín nhất định đối với các nhà hoạch định chính sách và 
cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, mở ra cơ 
hội hợp tác giữa ĐH Quốc gia TP.HCM và Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). 

Cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam năm 2017 
là khá lớn

Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam 
(VCCI) Vũ Tiến Lộc cho rằng, cơ hội của các doanh nghiệp 
Việt Nam trong năm 2017 là khá lớn khi nền kinh tế thế 
giới có xu hướng tiếp tục phục hồi và sẽ đóng góp tích cực 
vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam.  

Thực tế kinh tế Việt Nam những năm qua cũng cho 
thấy, chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài và gia 
tăng hoạt động thương mại của Chính phủ Việt Nam đã 
góp phần tích cực vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 
Năm 2017, Chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục đẩy mạnh 
thực hiện các cam kết hội nhập, mà điển hình là đăng cai 
tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC và thực thi các hiệp 
định thương mại tự do đã ký kết.  

Tuy nhiên, làn sóng hội nhập kinh tế thế giới cũng tạo 
ra không ít thách thức cho nền kinh tế Việt Nam. Trong 
đó, cuộc khủng hoảng nợ công ở một số nước Châu Âu, 
làn sóng di cư từ Trung Đông, Châu Phi, sự kiện Anh quyết 
định rút khỏi EU (Brexit) cũng như chính sách kinh tế mới 
của Mỹ đang tạo tiền đề cho sự trở lại của chủ nghĩa dân 
tộc và chính sách bảo hộ mậu dịch thương mại. Điều này 
sẽ ảnh hưởng đến tự do thương mại toàn cầu và ảnh 
hưởng trực tiếp đến các quốc gia đang tăng trưởng kinh 
tế dựa vào xuất khẩu như Việt Nam. 
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Cùng quan điểm, PGS.TS Vũ Minh Khương (Trường 
Chính sách công Lý Quang Diệu – ĐH Quốc gia Singa-
pore) nhận định, điểm sáng trong bức tranh kinh tế Việt 
Nam năm 2017 là khả năng duy trì được mức tăng trưởng 
xuất khẩu ổn định nhờ mở rộng thị trường từ quá trình hội 
nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, một số 
lĩnh vực như du lịch, dịch vụ tiêu dùng có tiềm năng phát 
triển, đồng thời môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục 
được cải thiện với những nỗ lực của Chính phủ kiến tạo.  

Để tồn tại được trong môi trường hiện nay, các chuyên 
gia cho rằng, doanh nghiệp phải có hệ thống quản trị vững 
chắc, người đứng đầu cần có một tầm nhìn quản lý sắc bén 
và động thái chiến lược nhanh nhạy mới có thể khai thác 
được những cơ hội kinh doanh mới đồng thời quản trị các 
rủi ro của thị trường. 

Ông Vũ Tiến Lộc cho rằng, Việt Nam có số lượng doanh 
nghiệp lớn, tinh thần khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam 
cũng được đánh giá cao nhưng khả năng thực hiện thành 
công các dự án đầu tư, kinh doanh lại rất thấp. Do đó, các 
doanh nghiệp phải tính toán kỹ lưỡng trong việc lựa chọn 
lĩnh vực đầu tư, kinh doanh đồng thời xây dựng hệ thống 
quản trị doanh nghiệp đủ khả năng thích ứng với những 
biến động đột ngột từ bên ngoài.  

Về phía các nhà hoạch định chính sách, phải thực hiện 
song song thúc đẩy thành lập các doanh nghiệp mới với 
việc nâng cấp các doanh nghiệp đang hoạt động nhằm 
đảm bảo sự phát triển về số lượng doanh nghiệp phản ánh 
đúng tình hình phát triển chung của cả nền kinh tế. 

Theo TS. Võ Trí Thành, chuyên gia kinh tế, Nguyên Phó 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, 
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các doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi tư duy trong việc 
xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Doanh nghiệp lớn 
mạnh không chỉ là doanh nghiệp có nhiều vốn, nhiều nhà 
máy, nhiều nhân công mà còn phải có công nghệ hiện đại, 
thương hiệu tạo được uy tín và khả năng chủ động phân 
phối sản phẩm ra thị trường. Bên cạnh đó, các chuyên gia 
cho rằng, các doanh nghiệp phải chú trọng đến những tác 
động về môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh, 
đồng thời thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội 
để tạo được giá trị cốt lõi của mình trong bối cảnh kinh tế 
nhiều biến động và cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giúp 
doanh nghiệp hội nhập

“TP.HCM là nơi tập trung giảng viên, đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao, tạo ra những công trình nghiên 
cứu khoa học lớn, đi đầu trong đổi mới, đóng góp quan 
trọng trong công cuộc phát triển đất nước, do đó, ĐH 
Quốc gia TP.HCM đặc biệt quan tâm đến chất lượng 
nguồn nhân lực và xem chất lượng nguồn nhân lực làm 
yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của doanh 
nghiệp” - PGS.TS Huỳnh Thành Đạt – Giám đốc ĐH Quốc 
gia TP.HCM khẳng định.  

Tại Hội thảo, ĐH Quốc gia TP.HCM cùng với Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã ký Bản 
thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hai bên nhất 
trí sẽ thành lập Diễn đàn Phát triển Doanh nghiệp Việt 
Nam (Vietnam Business Development Forum), trong đó, 
Hội thảo Bức tranh kinh tế và một số báo cáo chiến lược 
sẽ là những sản phẩm đặc trưng của Diễn đàn này. Hai bên 
cũng sẽ phối hợp để xây dựng các chương trình, nội dung 
và kế hoạch nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về 
quản trị và phát triển doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của 
phát triển doanh nghiệp và hoạt động khởi nghiệp Việt 
Nam./. 

Nguồn tham khảo: http://baotintuc.vn/kinh-te/co-
hoi-cho-cac-doanh-nghiep-viet-nam-nam-nay-la-kha-
lon-20170415222400727.htm

Ý KIẾN CỦA MỘT SỐ ĐẠI BIỂU THAM 
DỰ HỘI THẢO

Ông Trần Minh Hoàng – Phó tổng Thư ký Hội Môi 
giới bất động sản Việt Nam

“Hội thảo đã mang đến nhiều thông tin bổ ích cho 
các doanh nghiệp, trong đó, có nhiều vấn đề tôi thấy 
rất hữu ích cho các doanh nghiệp bất động sản, như: 
xác định rõ môi trường kinh doanh trong bối cảnh mới, 
những rủi ro mà doanh nghiệp phải đối mặt; tín dụng 
– lãi suất;… Với các thông tin từ Hội thảo, các doanh 
nghiệp sẽ nhận định rõ thách thức và tận dụng cơ hội từ 
những cải cách của Chính phủ mang lại”. 

Ông Nguyễn Đăng Duy Nhất – CEO công ty Tư 
vấn chiến lược và Quản trị tinh hoa toàn cầu

“Hội thảo được tổ chức trong thời điểm rất phù hợp; 
quy tụ được nhiều chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp 
lớn và các Hiệp hội, cơ quan, Ban ngành;… Theo tôi thì 
những bài học rút ra từ Hội thảo và kế hoạch hành động 
sau Hội thảo mới là điều quan trọng nhất. Bên cạnh đó, 
chúng ta càng gỡ bỏ các rào cản, càng tự do thương mại 
bao nhiêu thì sẽ khuyến khích doanh nghiệp phát triển 
theo hướng năng động, sáng tạo bấy nhiêu”. 

HƯỚNG ĐẾN ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU
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Với mục đích tập hợp một nhóm các nhà nghiên cứu liên 
ngành quan tâm đến việc sử dụng các phương pháp thực 
nghiệm để thu thập thông tin từ dữ liệu dựa trên công nghệ 
thông tin trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giải quyết các 
vấn đề về tác động xã hội và ra quyết định dựa trên dữ liệu; 
Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) phối hợp với 
Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Khoa học và Kỹ thuật 
Hongkong tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Thử thách 
thống kê trong nghiên cứu Thương mại điện tử - Thirteenth 
Symposium on Statistical Challenges in Electronic Commerce 
Research - SCECR 2017” trong 02 ngày 27-28.6.2017. Đây 
cũng là lần đầu tiên chủ đề này được tổ chức hội thảo ở 
Châu Á và Việt Nam. 

Trong những năm gần đây, thế giới đã xuất hiện một 
loạt các mô hình kinh doanh và mô hình xã hội dựa trên dữ 
liệu có nền tảng công nghệ thông tin: từ bán lẻ trực tuyến 
và hẹn hò trực tuyến với nguồn tài nguyên cộng đồng và 
tài trợ cho cộng đồng. Sự phát triển và thâm nhập của 
công nghệ thông tin vào các phương tiện truyền thông xã 
hội, lĩnh vực doanh nghiệp, chính sách công và vô số các 
lĩnh vực khác đã làm thay đổi thế giới hiện đại như một xu 
hướng không thể khác được. Thời điểm này là cơ hội để 
khai thác sức mạnh và sử dụng công nghệ thông tin để 
khuyến khích và tạo ra những dự án toàn cầu cho lợi ích xã 
hội, bao gồm các chương trình  khuyến khích các nền kinh 
tế đang phát triển, giải quyết các vấn đề sức khoẻ cộng 

đồng và tạo ra sự thay đổi tích cực trong cộng đồng từ 
quy mô cơ sở cho đến thế giới. Trong kỷ nguyên hiện nay, 
một số lượng lớn các dữ liệu về hành vi và sự kiện đang có 
sẵn mà trước đây không thể truy cập được cả ở các nước 
phát triển và đang phát triển. Các nhà nghiên cứu đang 
thu thập và sử dụng dữ liệu này để giải quyết các chủ đề 
liên quan đến tác động xã hội và kinh tế của các mô hình 
công nghệ thông tin.  

SCECR 2017 nêu bật các thách thức thống kê và các 
cơ hội thực nghiệm liên quan đến nghiên cứu thương mại 
điện tử, dữ liệu lớn, quốc gia thông minh và các lĩnh vực 

liên quan. Hội thảo cũng phù hợp với địa điểm tổ chức 
tại một trong hai Đại học Quốc gia tại Việt Nam, nơi đang 
phát triển thành «Quốc gia thông minh». Thông qua hội 
thảo này, các giảng viên, các học giả, chuyên gia trong lĩnh 
vực hệ thống thông tin, công nghệ thông tin, thương mại 
điện tử đến từ các cơ sở đào tạo Hệ thống thông tin, Viện 
nghiên cứu, Hiệp hội Thương mại điện tử, công ty công 
nghệ thông tin và thương mại điện tử và các cơ quan quản 
lý nhà nước có cơ hội giao lưu học thuật, đóng góp ý kiến 
đối với việc khai phá ứng dụng dữ liệu trong thương mại 
điện tử. 

Đây cũng là diễn đàn để các học giả, các chuyên gia, 
nhà quản lý trong và ngoài nước trao đổi học thuật và chia 
sẻ kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu. Đặc biệt, những người 

Th.S Nguyễn Quang Hưng
- Khoa Hệ thống thông tin

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ 
“THỬ THÁCH THỐNG KÊ TRONG 
NGHIÊN CỨU THƯƠNG MẠI 
ĐIỆN TỬ”

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ 
“THỬ THÁCH THỐNG KÊ TRONG 
NGHIÊN CỨU THƯƠNG MẠI 
ĐIỆN TỬ”
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làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, quản lý nhà nước lẫn 
doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận với các kết quả nghiên 
cứu mới trong những lĩnh vực Thương mại điện tử, truyền 
thông xã hội, nội dung số, dữ liệu lớn (big data), thống kê, 
tài chính và kinh tế lượng từ hơn 70 nhà khoa học đến từ 
các đại học lớn trên thế giới ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Đông Á và 
Đông Nam Á. Đặc biệt, Hội thảo có chương trình tọa đàm 
được dẫn dắt bởi Giáo sư xuất sắc Galit Shmueli và các 
giáo sư khác như GS. Ravi Bapna, GS. Malavika Jayaram 
và GS. Dylan Walker với chủ đề Đạo đức trong dữ liệu lớn 
(big data) và phân tích.

Hội thảo đã tập hợp được các bài viết trong nhiều lĩnh 
vực, bao gồm số hoá các ngành công nghiệp truyền thông, 
phân phối nội dung trực tuyến, các thị trường điện tử, 
tương tác xã hội trực tuyến, quảng cáo công cụ tìm kiếm, 
và quốc gia thông minh. Hội thảo cũng nhận được các 
đóng góp về phương pháp luận về thống kê, khai thác dữ 
liệu hoặc các phương pháp tiếp cận thúc đẩy bởi các dữ 
liệu dựa trên công nghệ thông tin, đặc biệt là những yếu 
tố góp phần vào lợi ích xã hội. Các bài tham gia đã nêu bật 
những thách thức về thống kê và kinh nghiệm phát sinh 
trong việc thu thập, mô hình hóa và chuyển đổi các dữ liệu 
đó thành những kiến   thức có thể sử dụng thực tế. 

Với hơn 60 báo cáo tham luận được trình bày trong 02 
ngày, nội dung Hội thảo tập trung vào các vấn đề chính: 
Gọi vốn cộng đồng (Crowdfunding); Ứng dụng công nghệ 
thông tin, thương mại điện tử và dữ liệu lớn (Big data) 
trong việc cải thiện dịch vụ Chăm sóc sức khỏe (Health-
care); Phương pháp phân tích (Analytics methods); Thương 
mại điện tử (E-commerce); Cộng đồng trực tuyến (Online 
communities); và các chủ đề khác gồm tài chính (finance), 
truyền thông xã hội (social media), mạng xã hội (social net-
works),…

Các giảng viên của Khoa Hệ thống thông tin Trường 
Đại học Kinh tế - Luật đã tham gia trình bày tại Hội thảo 
với những chủ đề: 

Nguyen Duy Nhat, Pham Gia Thu, Dinh Ngoc Thanh and 
Nguyen Van Phong, “Discriminant Analysis on Multivariate 
Normal Populations Using Maximum Function”

Hoanh Su Le, Cuong Trieu and Thanh Ho, “Exploring 
Domestic and Foreign Customers’ Opinions by Sentiment 
Analysis on Online Reviews in Bilingual Language”

Thanh Ho, Thanh Tran and Phuc Do, “Detecting Com-
munities of Online Users from Text Corpus Based on Topic 
Model” 

SCECR 2017 là dịp để Trường Đại học Kinh tế - Luật, 
Đại học Quốc gia TP.HCM thể hiện vai trò, trách nhiệm, và 
sứ mệnh của mình đối với việc đào tạo Thương mại điện 
tử, Hệ thống thông tin quản lý và các ngành liên quan, góp 
phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho quá trình 
phát triển thương mại điện tử nói riêng và nền kinh tế trí 
thức – kinh tế sáng tạo của Việt Nam nói chung. 

Về mặt khoa học và hợp tác, hội thảo đã giúp Khoa Hệ 
thống thông tin Trường Đại học Kinh tế - Luật kết nối với 
cộng đồng hơn 70 nhà khoa học đến từ các trường danh 
tiếng trên thế giới, trong đó có những giáo sư là tổng biên 
tập của các tạp chí hàng đầu thế giới trong lĩnh vực hệ 
thống thông tin quản lý và thương mại điện tử. Đây là cơ 
hội cho Khoa Hệ thống thông tin nói riêng và Trường Đại 
học Kinh tế - Luật nói chung thúc đẩy quan hệ hợp tác 
để phát triển đào tạo và nâng cao nghiên cứu khoa học. 
SCECR 2017 đã khẳng định được tầm vóc trong đào tạo, 
nghiên cứu và hợp tác quốc tế của Trường Đại học Kinh 
tế - Luật trong lĩnh vực Hệ thống thông tin quản lý và 
Thương mại điện tử tại Việt Nam./.

HƯỚNG ĐẾN ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU
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Tình hình kinh tế thế giới 
Trong quý II, thị trường thế giới chứng kiến sự biến 

động trong giá cả các mặt hàng năng lượng, thực phẩm 
và vàng. Giá dầu thô và các mặt hàng năng lượng sau khi 
phục hồi nhẹ trong tháng 4, đã liên tục giảm sâu trong hai 
tháng tiếp theo. Giá vàng cũng biến động với hai đợt tăng 
mạnh do lo ngại về tình hình căng thẳng tại Syria, Triều 
Tiên, bất ổn chính trị tại châu Âu và những rắc rối bủa vây 
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Giá gạo Thái Lan cũng tăng 
mạnh do ảnh hưởng từ nạn hạn hán kéo dài. 

Kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng trong quý II với mức 
tăng trưởng GDP đạt 2.04%. Tăng trưởng đến từ đầu tư 
của các doanh nghiệp, đầu tư vào nhà ở, chi tiêu tiêu dùng 
cho các loại hình dịch vụ và xuất khẩu. Lãi suất tăng đáng 
kể từ 1.0% lên 1.25%. Thị trường lao động có sự cải thiện 
khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4.1%, thấp nhất trong 
vòng 16 năm qua.

Kinh tế Châu Âu vẫn giữ đà phục hồi dù còn ở mức 
thấp. Tăng trưởng kinh tế khu vực EU-28 là 2.1%. Tỷ lệ 
thất nghiệp trong khu vực giảm xuống còn 8.1% trong 
tháng 5. Lạm phát có chiều hướng tăng lên mức 1.6 - 2% 
mỗi quý. 

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng ổn định và đạt 1.3% 
trong quý I, cao hơn nhiều so với các năm trước. Xu hướng 
phục hồi trong sản suất công nghiệp tiếp tục được duy trì 
kể từ đầu năm 2015. Lạm phát không có nhiều cải thiện, 
tiếp tục nằm dưới ngưỡng 0%, gây khó khăn cho việc điều 
hành chính sách tiền tệ.

Tăng trưởng kinh tế một số nền kinh tế phát triển 
(Nguồn: World Bank)

Tăng trưởng kinh tế 
Kinh tế Việt Nam trong sáu tháng đầu năm có dấu hiệu 

phục hồi tích cực với sự tăng trưởng mạnh từ ngành nông, 
lâm, ngư nghiệp và dịch vụ trong khi ngành công nghiệp 
và xây dựng đi xuống. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ước 
tính tăng 5.7% so với cùng kỳ năm trước.  Phục hồi sau 
những ảnh hưởng tiêu cực của nạn hạn hán và xâm nhập 
mặn trong năm 2016, sản xuất toàn ngành nông, lâm, ngư 
nghiệp trong nửa đầu năm 2017 ước tăng 2.65%. Tuy 
nhiên, tình trạng khôi phục vẫn chưa thực sự vững chắc 
và còn dễ bị tổn thương. Ngành dịch vụ vẫn chứng tỏ vai 
trò quan trọng khi đóng góp gần một nửa vào tăng trưởng 
chung và đạt tăng trưởng 6.85%, cao nhất trong 5 năm trở 
lại đây. Chỉ số bán lẻ là chỉ số về tăng trưởng tiêu dùng, 
tăng 10.1% theo giá hiện hành trong nửa đầu 2017, so với 
9.2% trong cùng kỳ năm 2016. Lĩnh vực du lịch cũng có 
đóng góp đáng kể cho tăng trưởng của toàn khu vực dịch 
vụ với số lượt khách du lịch tăng 30% so với cùng kỳ năm 
trước. Trong khi đó, tăng trưởng khu vực công nghiệp và 
xây dựng cho thấy sự suy giảm so với cùng kỳ năm ngoái 
với mức tăng trưởng ước đạt 5.81% (năm 2016 là 7.36%). 
Nguyên nhân chủ yếu do giá trị gia tăng của lĩnh vực khai 
khoáng giảm đáng kể ở mức 8.2%, đóng góp âm 0.6% vào 
tổng tăng trưởng GDP. Tuy nhiên, hai nền tảng cơ bản cho 
phát triển kinh tế là nền sản xuất chế tạo chế biến và sức 
cầu trong nước vẫn tiếp tục tăng trưởng. Công nghiệp chế 
biến chế tạo tăng trưởng khá trong quý 2, ước tính tăng 
10.5% và tương đương so với cùng kỳ năm 2016. Chỉ số 
sản xuất công nghiệp và tiêu thụ dần phục hồi về mức 
trung bình năm 2016. Chỉ số sản xuất toàn ngành công 
nghiệp tăng 8.6% trong tháng 6 và chỉ số tiêu thụ cải thiện 
từ mức 7.5% trong tháng 3 lên 8.0% trong hai tháng tiếp 
theo. 

Lạm phát 
Lạm phát sáu tháng đầu năm 2017 ở mức 4.15% thấp 

hơn mức trung bình 4.74% của sáu tháng đầu năm 2016. 
Chỉ số giá tiêu dùng của các nhóm hàng có sự biến động 
trái ngược nhau. Giá cả nhóm hàng thực phẩm giảm mạnh. 
Việc dư thừa cung thịt heo đã khiến giá cả mặt hàng này 
chạm mức đáy trong 30 năm. Xuất khẩu thịt heo qua 
Trung Quốc giảm mạnh do chính sách hạn chế nhập khẩu 
thịt heo từ quốc gia này. Thêm vào đó, các đợt điều chỉnh 
giảm giá xăng trong quý II đã góp phần làm giảm chỉ số giá 
nhóm hàng giao thông. Ở chiều ngược lại, chỉ số giá nhóm 
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hàng hóa công tăng do điều chỉnh tăng giá cả các dịch vụ 
quản lý (học phí và dịch vụ y tế). Sự giảm giá của nhóm 
hàng thực phẩm và dịch vụ đã phần nào giúp kiềm chế 
ảnh hưởng của việc điều chỉnh giá của các dịch vụ công 
lên lạm phát toàn phần. Trong khi đó, chính sách tiền tệ 
của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vẫn đang phải cân bằng 
giữa hai mục tiêu tăng trưởng và ổn định. Định hướng của 
chính sách tiền tệ trong năm 2017 bao gồm mục tiêu tăng 
trưởng kinh tế 6.7%, lạm phát được duy trì ở mức 4.0%, 
và tỷ giá được duy trì ổn định, tốc độ tăng trưởng tín dụng 
đạt 18%, tổng cung tiền (M2) tăng mạnh ở mức 16-18%. 
Việc mở rộng cung tiền quá nhanh trong giai đoạn vừa qua 
đã khiến tỷ lệ M2/GDP tăng lên 146% năm 2016, so với 
tỷ lệ 80% năm 2006 và 114% năm 2010. Do vậy mà trong 
nửa đầu năm nay, NHNN thận trọng hơn trong việc điều 
tiết cung tiền khiến lạm phát cơ bản liên tục suy giảm kể 
từ đầu năm 2017, xuống mức 1.29% (yoy) vào cuối quý II. 
Trong sáu tháng đầu năm, tổng phương tiện thanh toán 
ước tính chỉ tăng 5.69% so với cuối năm 2016, giảm đáng 
kể so với cùng kỳ năm trước (8.07%).

Chỉ số giá tiêu dùng CPI (%) (Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Xuất nhập khẩu 
Kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu năm 2017 đạt gần 

200 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 
xuất khẩu đạt 98 tỷ USD, tăng 18.9% so với cùng kỳ năm 
trước. Gia tăng xuất khẩu một phần do những cải thiện về 
điều khoản thương mại và sức cầu bên ngoài mạnh lên. 
Mặc dù sản lượng dầu thô suy giảm, giá trị xuất khẩu dầu 
thô vẫn tăng 26.2% nhờ giá dầu tăng và hiệu ứng số liệu 
ban đầu thấp (do giảm mạnh năm trước). Giá xuất khẩu cà 
phê, cao su và hạt điều được cải thiện giúp cho kim ngạch 
xuất khẩu nông nghiệp tăng 14.5%. Kim ngạch xuất khẩu 
các mặt hàng chế tạo chế biến cũng được hưởng lợi nhờ 
nhu cầu tăng lên ở một số thị trường xuất khẩu chủ lực 
của Việt Nam. 

Những hàng xuất khẩu chủ lực sáu tháng đầu năm gồm: 
điện thoại các loại và linh kiện; hàng dệt may; máy vi tính, 

sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị dụng cụ 
phụ tùng khác; gỗ và sản phẩm gỗ; hàng nông sản. 

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của 
Việt Nam với kim ngạch gần 19.7 tỷ USD. Thị trường EU 
đạt kim ngạch 18.2 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường xuất 
khẩu lớn thứ ba với hơn 13.02 tỷ USD. Thị trường ASEAN 
với kim ngạch 10.35 tỷ USD. Nhật Bản là thị trường xuất 
khẩu lớn thứ tư với kim ngạch hơn 8 tỷ USD. 

Kim ngạch nhập khẩu được khôi phục mạnh mẽ trong 
những tháng đầu năm 2017, phản ánh giá nhập khẩu 
nhiên liệu tăng lên và tình trạng đẩy mạnh nhập khẩu các 
mặt hàng trung gian và mặt hàng phục vụ đầu tư. Tổng 
kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 100.5 tỷ USD, phục 
hồi mạnh ở mức 24.7% trong 05 tháng đầu năm 2017, 
so với giai đoạn ỳ trệ cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch nhập 
khẩu thiết bị và máy móc trong 04 tháng đầu năm 2017 
tăng vọt ở mức 39.2%, phản ánh nhu cầu đầu tư lớn của 
các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Kim ngạch nhập 
khẩu nguyên liệu thô và hàng hóa trung gian cũng tăng 
đáng kể, do giá cả nhập khẩu tăng lên và các đơn hàng 
xuất khẩu cũng tăng. 

Thị trường ngoại hối
Trong quý II/2017 tỷ giá USD/VNĐ tại các ngân hàng 

thương mại và trên thị trường tự do có xu hướng giảm dần 
và ổn định hơn so với 3 tháng đầu năm. Việc điều hành 
tỷ giá theo cơ chế tỷ giá trung tâm của NHNN đã giúp ổn 
định tỷ giá và thị trường ngoại hối mặc dù FED đã tăng lãi 
suất lên 0.75%. Điều này tạo điều kiện cho NHNN tiếp tục 
mua vào ngoại tệ và dự trữ ngoại hối đạt mức 41 tỷ USD. 
Đây là mức dự trữ ngoại hối tốt nhất của Việt Nam, qua đó 
giúp NHNN linh hoạt hơn với các chính sách điều hành tỷ 
giá của mình.

Tỷ giá danh nghĩa USD/VNĐ (Nguồn: Thomson Reuters)

Hệ thống các tổ chức tín dụng
Trong 6 tháng đầu năm 2017, tín dụng tăng trưởng 

khoảng 8% so với cuối năm 2016. Thanh khoản của hệ 
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thống ngân hàng trở nên dồi dào giúp giảm áp lực lên mặt 
bằng lãi suất. Lãi suất liên ngân hàng qua đêm trong quý 
II/2017 giảm mạnh so với đầu năm về mức 1.3% vào cuối 
tháng 6/2017. NHNN đã giảm 0.25%/năm các mức lãi 
suất điều hành và giảm 0.5%/năm lãi suất cho vay ngắn 
hạn tối đa bằng VNĐ đối với 5 lĩnh vực ưu tiên. Điều này 
sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với chi phí rẻ 
hơn, qua đó cải thiện hiệu quả hoạt động và cơ hội tăng 
trưởng nhiều hơn.

Thị trường tài sản
Thị trường chứng khoán
Thị trường cổ phiếu trong tháng 6 tiếp tục diễn 

biến tích cực, chỉ số VN Index tiếp tục vượt 770 điểm 
(30/06/2017), tăng 16.9% so với cuối năm 2016. Thông 
tin về việc Nghị quyết xử lý nợ xấu được Quốc hội phê 
duyệt đã hỗ trợ mạnh nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng. 
Ngoài ra, khối ngoại liên tục mua ròng các cổ phiếu vốn 
hóa lớn tạo động lực tăng điểm cho thị trường. Giá trị vốn 
hóa thị trường cổ phiếu cuối tháng 6 tiếp tục tăng đạt xấp 
xỉ 110.3 tỷ USD, tương đương 55.8% GDP.  

Thị trường chứng khoán Việt Nam chưa được xem xét 
nâng hạng lên “thị trường mới nổi” trong đợt rà soát định 
kỳ (21/6/2017) của tổ chức xếp hạng thị trường MSCI. 
Để được nâng hạng, thị trường Việt Nam cải thiện hơn 
nữa về công tác triển khai nới giới hạn sở hữu cho nhà đầu 
tư nước ngoài theo Nghị định 60/2015/NĐ-CP, tiếp tục 
giảm thiểu thủ tục cho nhà đầu tư nước ngoài, tăng cường 
công bố thông tin thị trường chứng khoán bằng tiếng Anh 
và từng bước nâng cao tính chuyển đổi của đồng Việt 
Nam và tự do hóa tài khoản vốn. 

Việc cho phép giao dịch chứng khoán phái sinh bắt đầu 
từ 10.8 sẽ giúp thị trường chứng khoán thanh khoản tốt 
hơn, nhà đầu tư có thêm công cụ tài chính để quản lý rủi 
ro và tăng cường lợi nhuận. Điều này sẽ giúp thị trường 
chứng khoán Việt Nam kỳ vọng tăng trưởng tốt trong 6 
tháng cuối năm. 

Diễn biến giá vàng
Giá vàng thế giới liên tục biến động mạnh trong khi đó 

giá vàng trong nước vẫn ổn định trong 6 tháng đầu năm 
2017. Tính đến ngày 30.6.2017, giá vàng trong nước ở 
mức 36,37 triệu đồng/lượng không khác biệt nhiều so với 
mức 36,5 triệu đồng/lượng vào cuối năm 2016. Điều này 
phản ánh sự không liên thông giữa thị trường vàng trong 
nước và quốc tế./

Diễn biến giá vàng trong nước (triệu đồng/lượng)
(Nguồn: Thomson Reuters)
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 Thuật ngữ “công dân toàn cầu” ban đầu dùng để chỉ 
những người làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia, các tổ 
chức phi chính phủ quốc tế, họ không làm việc cố định tại 
một quốc gia mà thường xuyên di chuyển khắp nơi trên thế 
giới, họ có thể sống và làm việc tại nhiều quốc gia và có thể 
mang nhiều quốc tịch, họ đã tác động rất lớn đến khái niệm 
cơ bản như biên giới lãnh thổ, chính trị, văn hóa xã hội và 
kinh tế, quản lý nhà nước của các quốc gia và của cộng đồng 
quốc tế. Ngày nay, công dân toàn cầu đã thay đổi về phương 
thức tiếp cận theo hướng “suy nghĩ toàn cầu”, tức là làm 
những gì để ngoài mang lại lợi ích cho bản thân còn mang lại 
lợi ích cho người khác, có thể chia làm các cấp độ như lợi ích 
cho gia đình, lợi ích cho cộng đồng xung quanh, lợi ích cho 
đất nước và cuối cùng là lợi ích cho toàn thế giới. 

Vai trò của công dân toàn cầu
   Công dân toàn cầu chính là nguồn nhân lực trong 

thời đại toàn cầu hóa vì họ có điều kiện được tiếp xúc 
nhiều hơn, được đi và được khám phá nhiều hơn nên 
họ có tri thức, có trình độ, có khả năng tiếp thu những ý 
tưởng mới về công nghệ, về lối sống; hơn nữa, công dân 
toàn cầu không ngại rủi ro, luôn tư duy tích cực, tư duy làm 
chủ, và tư duy đột phá; và quan trọng hơn, họ tư duy theo 
hướng cộng đồng vì thế những đóng góp của họ cho sự 
phát triển của xã hội ngày càng nhiều hơn.  

  Ở chiều ngược lại, công dân toàn cầu trong tương 
lai với khả năng của mình cũng có thể tác động đến nền 
kinh tế toàn cầu. Trong quá khứ, chỉ có Chính phủ mới có 
thể tác động đến đời sống kinh tế xã hội của quốc gia một 
cách sâu sắc và toàn diện và chỉ có các phong trào quy 
mô lớn trên thế giới mới có khả năng thay đổi tư duy của 
mọi người trên thế giới. Tuy nhiên trong thời đại toàn cầu 
hóa sâu rộng về mọi mặt và sự bùng nổ của kỷ nguyên 
thông tin, một tổ chức, một công ty, hay thậm chí một cá 
nhân nào cũng có thể ảnh hưởng mạnh mẽ và làm thay đổi 
những tư duy cũ của thế giới về một vấn đề cụ thể nào đó.

Những đặc trưng của công dân toàn cầu
  Thứ nhất, của công dân toàn cầu là khả năng cạnh 

tranh cao nhất trong môi trường ngày càng khắc nghiệt. 

Để có được khả năng cạnh tranh, công dân toàn cầu là 
những người rất thực tế, luôn xác định được mục tiêu 
của mình trên cơ sở hiểu được khả năng của mình đang ở 
đâu và hiểu được mình còn khiếm khuyết ở những điểm 
nào. Họ luôn có ý thức tự hoàn thiện mình trên tất cả các 
lĩnh vực, từ kiến thức, kỹ năng, thái độ làm việc, khả năng 
ứng xử với xã hội. Quan trọng hơn, công dân toàn cầu là 
những người luôn muốn khẳng định mình đối với cộng 
đồng thông qua những thành công bằng chính khả năng 
của mình trong công việc và trong cuộc sống.

  Thứ hai, công dân toàn cầu suy nghĩ nhiều hơn 
cho cộng đồng, họ luôn xem việc giúp đỡ cộng đồng xung 
quanh bắt đầu từ những người thân quen nhất đến những 
người xa lạ hơn trong cộng đồng, trong quốc gia và trên 
toàn thế giới là những việc làm có ý nghĩa trong cuộc sống, 
là một trong những giá trị sống của họ. Tuy nhiên, công 
dân toàn cầu là những người có “trái tim nóng và cái đầu 
lạnh”, họ biết được những đối tượng nào cần sự giúp đỡ 
và luôn tìm cách để công sức, tiền bạc của mình giúp đỡ 
người khác được hiệu quả nhất.

  Thứ ba, công dân toàn cầu luôn suy nghĩ về những 
vấn đề mang tính chất toàn cầu như là một trong những 
mục tiêu sống của mình. Họ luôn ý thức được rằng những 
việc mình đã và đang làm là một hạt cát xây nên lâu đài 
thịnh vượng chung của trái đất. Thông thường, các việc 

TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

HIỆN ĐẠI
Th.S Phùng Tuấn Thành
- Khoa Kinh tế đối ngoại
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làm của họ ban đầu chỉ tác động đến phạm vi xung quanh 
nhỏ hẹp nhưng luôn là những vấn đề được quan tâm của 
tất cả các nơi trên thế giới và nhờ có sự lan truyền nhanh 
chóng của các mạng xã hội nên tạo ra sức lan tỏa ngày 
càng lớn và sẽ trở thành những chiến dịch toàn cầu. 

Định hướng của giáo dục đại học hiện đại để 
sinh viên trở thành công dân toàn cầu

  Giáo dục đại học hiện đại là giáo dục luôn lấy người 
học làm trung tâm, cho người học tiếp cận và trải nghiệm 
vấn đề để tự rút ra những kiến thức, kỹ năng, và thái độ 
sống và làm việc tốt nhất cho mình. Vì thế, môi trường đại 
học phải là môi trường định hướng và giúp cho sinh viên 
tự tìm ra được những gì là phù hợp nhất đối với mình để 
trở thành công dân toàn cầu. Trong đó, có ba vấn đề chính 
cần phải được lưu ý.

  Một là, sinh viên cần phải có kiến thức tương đối 
rộng và sâu, vì thế trường đại học phải là nơi cung cấp 
kiến thức cho sinh viên, trong đó kiến thức rộng ở các lĩnh 
vực kiến thức xã hội và kiến thức cơ bản, và kiến thức sâu 
trong kiến thức chuyên ngành học của sinh viên. Điều này 
chỉ đạt được khi chương trình giảng dạy phải đạt được các 
tiêu chí như “học đi đôi với hành”, luôn cập nhật theo diễn 
biến của xã hội.

  Hai là, kỹ năng của một sinh viên phải tương đối 
toàn diện cả về kỹ năng làm việc và kỹ năng sống. Kỹ năng 
làm việc bao gồm kỹ năng cứng và kỹ năng mềm; kỹ năng 
cứng ngoài là những kiến thức, đúc kết và thực hành có 
tính chất kỹ thuật nghề nghiệp còn phải kể đến kỹ năng 
ngoại ngữ và kỹ năng tin học; còn kỹ năng mềm là những 
kỹ năng có liên quan đến việc sử dụng ngôn ngữ, khả năng 
hòa nhập xã hội, thái độ và hành vi ứng xử áp dụng vào 
việc giao tiếp giữa người với người. Nhưng quan trọng hơn 
phải là kỹ năng sống, những kỹ năng giúp chúng ta phản 
ứng hiệu quả trước những thách thức của cuộc sống, và từ 
đó vươn lên mạnh mẽ để thành công hơn, có thể kể đến 
một vài kỹ năng như sự tự tin, tự nhận thức giá trị của bản 
thân, hay làm chủ và tự đánh giá bản thân. Trong trường 
đại học ngoài những giờ lên lớp cần phải có những phong 
trào ngoại khóa và những phong trào tình nguyện để giúp 
sinh viên có thể rèn luyện thêm kỹ năng của mình.

  Ba và quan trọng hơn hết là, thái độ của sinh viên 
đối với nghề nghiệp và xã hội phải được định hướng đúng 
đắn. Thái độ là những phẩm chất cá nhân của sinh viên, 
chỉ có thể có được từ bên trong bản thân của sinh viên, 
môi trường bên ngoài nói chung và môi trường giáo dục 
đại học chỉ có thể tác động và định hướng chứ không phải 
là yếu tố quyết định. Các phẩm chất quan trọng của một 
công dân toàn cầu có thể kể đến như chăm chỉ, ý chí vững 
vàng và kiên định hay trung thực với bản thân và nghề 
nghiệp, sống hướng về cộng đồng và xã hội. Để sinh viên 
có thể phát triển tốt thái độ của mình trong môi trường đại 

học cần phải có nhiều tấm gương từ đội ngũ các giảng viên 
để sinh viên học theo. 

Những điều kiện để sinh viên có thể trở thành 
công dân toàn cầu 

  Điều đầu tiên, các bạn cần phải xây dựng cho mình 
một niềm đam mê phù hợp với năng lực bản thân của 
mình vì cuộc đời thường ngắn ngủi và chúng ta chỉ có một 
cuộc đời để thực hiện những điều mình muốn. Các bạn 
hãy tự hỏi mình trước khi học một thứ gì đó rằng học để 
làm gì và sẽ ứng dụng như thế nào? Vào việc gì? Nếu tất 
cả các câu trả lời đều tích cực thì hãy dùng thời gian, công 
sức và tiền bạc của mình hướng tới lĩnh vực mà ta quan 
tâm.

  Điều thứ hai, cần phải có kế hoạch để hoàn thiện 
và nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình trong môi 
trường cạnh tranh ngày càng gay gắt của toàn cầu hóa. 
Về kiến thức, ngoài kiến thức chuyên môn được giảng dạy 
trong nhà trường, các bạn cần phải bổ sung kiến thức cơ 
bản và đừng quên tập cho mình thói quen tiếp cận với kiến 
thức xã hội thông qua sách báo và phương tiện truyền 
thông. Về kỹ năng làm việc, trong các kỹ năng cứng, cần 
chú trọng đặc biệt đến ngoại ngữ (vì đây là chìa khóa để 
bước ra thế giới) và tin học (quan trọng nhất là kỹ năng sử 
dụng Internet – vì đây sẽ là kênh giao tiếp trong tương lai) 
và trong các kỹ năng mềm, các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ 
năng thuyết phục người khác, kỹ năng lãnh đạo; về các kỹ 
năng sống, cần rèn luyện cho mình tính tự trọng, sự tự tin, 
nhận biết được giá trị bản thân, và đặt mục tiêu trong cuộc 
sống.

  Điều thứ ba, cần xây dựng cho mình một thái độ 
sống lạc quan, suy nghĩ tích cực, xây dựng cho mình những 
giá trị sống cốt lõi dựa trên giá trị của bản thân, luôn làm 
chủ và giữ gìn phẩm chất của mình trong mọi tình huống, 
đây là những yếu tố quan trọng giúp bạn trở thành công 
dân tốt và luôn vững vàng và thành công trong cuộc sống. 
Và để có thể trở thành công dân toàn cầu, cần phải xây 
dựng cho mình lối sống quan tâm đến người khác, bắt 
đầu từ những người thân xung quanh mình, rộng ra hơn là 
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những người trong cộng đồng và toàn thế giới, xem việc 
quan tâm giúp đỡ người khác là một trong những tiêu chí 
sống của mình. 

  Tóm lại, cần phải nhận thức một điều là không ai 
có thể làm thay cho mình được, mọi thứ xung quanh chỉ 
là các nhân tố tác động, còn chính nội tại bản thân mới là 
yếu tố quyết định giúp chúng ta thành công, vì thế, chính 
bản thân sinh viên cần phải nỗ lực rất nhiều để hoàn thiện 
năng lực trở thành công dân toàn cầu.

Tài liệu tham khảo:

1. Bạn sẽ làm gì để chuẩn bị cho con bạn, học sinh bạn 
chuẩn bị cho toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ 4.0 
– https://www.linkedin.com/pulse/b%E1%BA%A1n-
s%E1%BA%BD-chu%E1%BA%A9n-b%E1%BB%8B-
g%C3%AC-cho-con-v%C3%A0-h%E1%BB%8Dc-
sinh-c%E1%BB%A7a-%C4%91%E1%BB%83-cmcn-
40-huong-nguyen?trk=pulse_spock-articles

2. Thách Thức cho Dạy và Học Thế Kỷ 21 – GS. Linda 
Darling-Hammond, Learning Policy Institute. 

3. Bộ GD-ĐT xem xét đưa nội dung về giáo dục công dân 
toàn càu vào chương trình học. Vietnamnet - http://viet-
namnet.vn/vn/giao-duc/khoa-hoc/bo-gd-dt-xem-xet-
dua-noi-dung-ve-giao-duc-cong-dan-toan-cau-vao-
chuong-trinh-hoc-348494.html

4. The Global Academic Revolution: What does it mean to 
US? – Phillip Altbach – Seton Hall University - https://www.
youtube.com/watch?v=lD00evPr4Uk

5. Tọa đàm thực trạng giảng dạy tiếng Anh tại bậc đại 
học và cơ hội hợp tác giữa các trường. APD – Học Viện 
Chính Sách và Phát triển. Bộ KH-ĐT -  http://apd.edu.vn/
tin-tuc/-/asset_publisher/7p5mBgFRGTPq/content/
toa-am-thuc-trang-giang-day-tieng-anh-tai-bac-ai-hoc-
va-co-hoi-hop-tac-giua-cac-truong-ai-hoc-cua-hoa-ky-

va-cua-viet-nam-trong-viec-giang-day-tieng-an?inheri-
tRedirect=false; 

6. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT thừa nhận đề án ngoại ngữ thất 
bại. Giáo dục Việt nam. Tham chiếu http://giaoduc.net.vn/
Giao-duc-24h/Bo-truong-Giao-duc-thua-nhan-De-an-
Ngoai-ngu-2020-that-bai-post172498.gd

7. Tỷ lệ tăng trưởng cao nhất châu Á – TBD về kết 
nối internet -  http://chungta.vn/tin-tuc/kinh-doanh/
ty-le-ket-noi-internet-tren-10-mbps-cua-viet-nam-
tang-1-389-52758.html;...
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Với đặc thù công việc của Phòng Quan hệ Đối ngoại, tôi và 
các cộng tác viên luôn tiếp đón và tổ chức rất nhiều chương 
trình giao lưu Sinh viên Quốc tế. Qua các chương trình này, 
chúng tôi trưởng thành lên rất nhiều qua quá trình tích lũy 
từ việc hỏi học, trải nghiệm những điều thú vị trong sự khác 
biệt văn hóa giữa các vùng miền và các dân tộc trên thế giới. 
Nhưng có lẽ điều hay nhất mà tất cả chúng tôi cùng đúc rút 
được đó chính là việc vượt qua rào cản và những cú sốc văn 
hóa sẽ giúp bạn trở thành những công dân toàn cầu thực sự. 
Để giúp các bạn hiểu hơn về những vấn đề trên, tôi xin chia 
sẻ một kỷ niệm sâu sắc nhất mà bản thân đã trải qua khi đối 
mặt với những khác biệt về rào cản văn hóa.

Cách đây vài tháng, nhóm chúng tôi được phân công 
phụ trách một vài hoạt động trong chuỗi chương trình 
giao lưu sinh viên với một trường đại học khá nổi tiếng của 
nước Anh. Các bạn sinh viên này trước khi sang Việt Nam 
đã được học về văn hóa và con người nơi đây nên khá 
hòa đồng, thân thiện và dễ thích nghi. Nếu mọi chuyện 
cứ diễn ra êm đẹp như vậy thì không có gì để phải bàn vì 
nhóm chúng tôi chuẩn bị khá kỹ và rất nhiệt huyết trong 
lần đón tiếp này. Tuy nhiên, điều chúng tôi không lường 
trước đó chính là cú sốc về văn hóa và sự khác biệt trong 
môi trường sống khiến các bạn sinh viên này tỏ ra rất kinh 
ngạc, thậm chí là khóc nức nở khi đến thăm một trung 
tâm nuôi dạy trẻ mồ côi và trẻ em khuyết tật. Thoạt đầu, 
khi nhìn thấy những em nhỏ ở đây, các bạn hỏi thăm khá 
cởi mở nhưng sau khi nghe những chia sẻ của người quản 
lý trung tâm, các bạn sinh viên xứ sở sương mù không 
cầm được nước mắt. Họ khóc một phần vì thương các em 
nhưng phần khác là vì họ quá bất ngờ khi các em nhỏ bị 

cha mẹ bỏ rơi lúc chỉ vừa được vài ngày tuổi mà hầu như 
các em sống tại trung tâm và không được nhận nuôi. Tại 
nước Anh, hầu như tất cả các bé đều được các gia đình 
khá giả bảo bọc cho đến khi các em được 18 tuổi. Không 
những thế, các bạn thực sự bị sốc khi nhìn thấy một số 
em khuyết tật bị buộc chặt vào ghế ngồi hoặc xe lăn. Họ 
sốc, sốc lắm, hàng trăm câu hỏi “Tại sao” được đặt ra trong 
tiếng nấc nghẹn ngào. Phản ứng của các sinh viên nước 
bạn khiến chúng tôi, những thành viên trong ban tổ chức 
thực sự bối rối.

 Sau một vài phút định thần, chúng tôi quyết định trấn 
an họ bằng những chia sẻ thực tế. Trung tâm này là nơi 
mà cha mẹ đã bỏ các em lại khi các em còn rất nhỏ, cũng 
chính là nơi đưa các em rời xa những cạm bẫy của xã hội 
khi chính người thân của một số em thậm chí cố đưa các 
em vào con đường nghiện ngập hay buôn ma túy, nơi mà 
vòng tay ấm áp của các mạnh thường quân vẫn dang rộng 
để giúp đỡ các em. Do điều kiện cuộc sống của Việt Nam 
còn nhiều khó khăn, khi mà mỗi gia đình phải làm lụng vô 
cùng vất vả để lo từng bữa ăn thì đâu còn bao nhiều người 
dám nghĩ tới việc nhận nuôi một đứa trẻ bơ vơ. Chúng tôi 
nhẹ nhàng giải thích để các bạn hiểu được sự khác biệt về 
văn hóa và cách suy nghĩ cũng như điều kiện sống của hai 
đất nước khiến những trung tâm như vậy là mái ấm thực 
sự cho những đứa trẻ cơ nhỡ. Ở đây, các em được đến 
trường, được chọn công việc mà mình yêu thích sau khi 
tốt nghiệp và trở thành những công dân tốt, có ích cho 
xã hội. Trở lại với hình ảnh những đứa trẻ bị bại não luôn 

Điều mà mỗi công dân toàn cầu
cần trải nghiệm và tinh tế vượt qua

Th.S Mạc Thị Diệu Trang
- Phòng Quan hệ đối ngoại
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được giữ chặt vào ghế ngồi bằng những miếng vải buộc 
quanh bụng. Đây là việc làm mà không một ai muốn nhưng 
vì để bảo vệ các em khi các em không được tỉnh táo rồi 
thường xuyên tự làm đau mình, thì những chiếc dây buộc 
kia thực sự là cần thiết. Hơn nữa, ở Anh, mỗi trung tâm chỉ 
nuôi từ 20 - 30 bé khuyết tật trong một diện tích khá thoải 
mái và an toàn thì các em sẽ không cần đến những-vật-
giữ-an-toàn như vậy. Trong khi ở đây, với một khuôn viên 
khá nhỏ hẹp, trung tâm này nuôi dạy đến hơn 205 trẻ mồ 
côi và trẻ khuyết tật. 

Sự khác biệt trong điều kiện sống khiến các bạn sinh 
viên quốc tế có cái nhìn không mấy thiện cảm khi mới 
bước vào trung tâm nhưng sau khi được giải thích cặn kẽ 
và hiểu hơn về những khó khăn còn tồn tại nơi đây, các 
sinh viên xứ sở sương mù đã quyết định sẽ viết báo khi trở 
về nước để kêu gọi sự giúp đỡ lớn hơn nữa từ cộng đồng 
dành cho các em nhỏ. Đây chỉ là một trong số rất nhiều ấn 
tượng về sốc văn hóa mà tôi và các cộng sự của mình đã 
trải qua. Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy mình trưởng thành 
hơn và sâu sắc hơn trong suy nghĩ.

Từ những kinh nghiệm của bản thân, tôi xin chia sẻ 
những quan điểm của mình về công dân toàn cầu trên 
nhiều bình diện.

Thứ nhất, là một sinh viên, mỗi bạn trẻ hãy tự trang bị 
cho mình những kiến thức cần thiết về văn hóa và cách 
thức ứng xử của những người đến từ những đất nước 
khác nhau. Những tri thức này sẽ là hành trang cơ bản 
giúp các bạn tự tin khi giao tiếp trong môi trường quốc tế 
đa văn hóa.

Thứ hai, ngoài tiếng Anh giao tiếp lưu loát, các bạn sinh 
viên cũng cần không ngừng học hỏi, trải nghiệm những 
điều thú vị bằng việc tham gia các chương trình giao lưu, 
các diễn đàn ở nước ngoài chẳng hạn như các chương 
trình diễn ra hàng tháng tại mười nước trong khối ASEAN 
của hệ thống P2A (Đường đến ASEAN). Các bạn sinh viên 
khi tham gia các chương trình này chỉ phải trả phí vé máy 
bay và lệ phí tham gia chương trình (không quá 25 USD/
người/ngày) nhưng những gì các bạn học được thì thực 
sự là rất lớn.

Thứ ba, là những công dân trẻ, các bạn sinh viên không 
nên ngại thử thách. Hãy mạnh dạn tham gia các hoạt động 
tình nguyện, hoạt động đội nhóm và các cuộc thi. Tôi xin 
cam đoan với các bạn rằng thời gian và công sức mà các 
bạn bỏ ra sẽ được đền đáp rất xứng đáng vào một ngày 
không xa. 

Nói tóm lại, các bạn trẻ muốn trở thành những công 
dân toàn cầu thì cần nhớ những điều đơn giản sau:

 “Đi nhiều, trải nghiệm nhiều, biết lắng nghe và tinh tế trong giao tiếp quốc tế”./.

KINH TẾ - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
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Hoà chung với nhịp sống sôi động của sinh viên cả nước, 
Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường Đại học Kinh tế - 
Luật, ĐHQG TP.HCM tổ chức Chiến dịch Mùa hè Xanh năm 
2017 từ ngày 15.7 đến ngày 06.8.2017 với sự tham gia của 
450 chiến sĩ ở 04 mặt trận ở tỉnh Bến Tre (gồm xã Hưng 
Nhượng, xã Tân Thanh, thị trấn Giồng Trôm, xã Bình Hòa) 
và 06 mặt trận tại Thành phố (Tam Phú – Thủ Đức, Linh 
Xuân- Thủ Đức; Long Phước – Quận 9; Long Thới – Nhà 
Bè; Phước Vĩnh An – Củ Chi, Hòa Phú – Củ Chi); bên cạnh 
đó, còn có 04 đội hình chuyên (Đội hình tư vấn và giảng dạy 
pháp luật; đội hình chuyên nấu cháo, đọc sách; đội hình văn 
nghệ xung kích và đội hình truyền thông).

Với chủ đề: “Tuổi trẻ Kinh tế - Luật đoàn kết – Xung kích 
– Trách nhiệm. Đi để trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành”, 
chiến dịch tình nguyện Mùa hè Xanh 2017 của Trường 
Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM đã chú trọng tổ 
chức các chương trình hoạt động tình nguyện trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bến Tre đáp ứng những 
nhu cầu thiết thực của địa phương theo các chủ đề cụ thể:

Hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường: đã có 
16.000 người dân, thanh thiếu niên tham gia các buổi 
tuyên truyền về bảo vệ môi trường, 500 tài liệu tuyên 
truyền về bảo vệ môi trường được phát; 400 người dân, 
thanh thiếu nhi được tập huấn, hướng dẫn phân loại rác 
tại nguồn, vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng nước sạch 

và tiết kiệm nước; bên cạnh đó đã có 600 thanh thiếu nhi 
tham gia các hội thi, hoạt động về bảo vệ môi trường và đã 
có hơn 60 ý tưởng được đưa ra; 1.100 cây xanh được các 
chiến sĩ trồng mới, chăm sóc và dành tặng cho người dân.

Hoạt động tình nguyện xây dựng văn minh đô thị: hẻm 
Bình Tiên và hẻm 2A tại khu phố 2 thị trấn Giồng Trôm 
(Bến Tre) đã được xây dựng tuyến hẻm văn minh, sạch 
đẹp, an toàn với tổng chiều dài là 800m.

Hoạt động tuyên truyền văn hóa giao thông: đã có 02 
chương trình tuyên truyền được tổ chức với sự tham gia 
của 400 người dân và thanh thiếu niên.

Hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”: các chiến sĩ đã 
đến thăm 06 gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, 03 gia đình 
liệt sĩ, 03 gia đình có công với Cách mạng và trao tặng 
các phần quà có tổng giá trị là 6.000.000đ; bên cạnh đó, 
còn trao tặng 12 phần quà, 20 suất học bổng cho con em 
thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách với tổng giá trị là 
12.000.000đ.

Về các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội: các chiến 
sĩ đã kết hợp cùng với các chiến sĩ của ĐH Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch để tổ chức 03 buổi khám bệnh và tư vấn 
sức khỏe cho người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh 
khó khăn và cũng đã có 05 phần quà với tổng kinh phí là 
2.000.000đ gửi tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó 
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khăn; 01 căn nhà tình bạn được sửa chữa với mức kinh phí 
là 30.000.000đ ở huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Về các hoạt động hỗ trợ cho thiếu nhi: 24 buổi sinh 
hoạt được tổ chức dành cho các em thiếu nhi với 1.200 
lượt tham; tổ chức được 04 lớp ôn tập hè với 140 em học 
sinh; 01 lớp học năng khiếu với 35 học sinh và 04 lần tổ 
chức ngày hội, sân chơi với 700 thiếu nhi tham gia; tặng 
20 phần quà trị giá 6.000.000đ cho các em học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn.

Về hoạt động tuyên truyền pháp luật: đã có 03 phiên 
tòa giả định được các chiến sĩ của đội hình Tuyên truyền 
và giảng dạy pháp luật tổ chức với sự tham gia của hơn 
600 người; 03 hoạt động tuyên truyền và 02 chương trình 
tư vấn pháp luật với sự tham gia của hơn 850 người.

Về hoạt động xây dựng nông thôn mới: các chiến sĩ 
thực hiện bê tông hóa tuyến đường có chiều dài 350m 
tuyến liên ấp Tân Phước, xã Tân Thanh, huyện Giồng 
Trôm, tỉnh Bến Tre với số kinh phí do trường đóng góp là 
36.000.000đ; nâng cấp sửa chữa con đường dài 600m tại 
tuyến đường ấp Bầu Dơi, ấp 3 xã Hưng Nhượng, huyện 
Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, đắp mới 300m tuyến đường ấp 
4, xã Hưng Nhượng. huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. 

Thông qua những hoạt động trong chiến dich Mùa hè 
Xanh 2017, các chiến sĩ luôn hy vọng góp phần thúc đẩy 
sự phát triển của địa bàn mà đội hình đóng quân bằng 
tất cả sức trẻ, sự nhiệt huyết của thanh niên. Với phương 
châm “An toàn – Kỷ luật – Thiết thực – Hiệu quả – Tiết kiệm 
– Đoàn kết”, Ban chỉ huy mong muốn sẽ phát huy được hết 
tinh thần đoàn kết, tình nguyện và xung kích của tập thể 
sinh viên trong trường.

Các chiến sĩ Mùa hè Xanh 2017 của Trường ĐH Kinh 
tế - Luật đã hoàn thành tốt công việc của mình và để lại 
được dấu ấn tốt đẹp và những công trình thiết thực tại 
địa phương. Nhưng hành trình Mùa hè Xanh 2017 không 
chỉ là nơi để các bạn cống hiến sức trẻ, sự nhiệt huyết của 
bản thân cho đất nước và xã hội mà còn là nơi các bạn 
chiến sĩ có những trải nghiệm mới, học hỏi và tiến bộ. Qua 
mỗi Mùa hè Xanh, các chiến sĩ lại có những tích lũy kinh 
nghiệm cho riêng mình trong công việc, trong cách sống, 
đã có những người bạn mới, gia đình mới và những kỉ niệm 
không thể nào quên.  

Để Mùa hè Xanh 2017 có được thành công và những 
thành quả thiết thực thì không thể thiếu được sự quan 
tâm và chỉ đạo của Đảng ủy – Ban Giám hiệu nhà trường, 
cấp Ủy – Chính quyền – Đoàn thể các cấp, bên cạnh đó 
còn có sự chăm sóc của những người dân, tình thương của 
các hộ gia đình nuôi quân cùng sự ủng hộ của các doanh 
nghiệp và mạnh thường quân. Đây là nguồn động lực to 
lớn dành cho các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ của 
mình. 

Một Mùa hè Xanh nữa lại kết thúc, các chiến sĩ đã có 
một mùa hè thật ý nghĩa và thiết thực góp phần vào sự 
phát triển của đất nước, xây dựng quê hương ngày càng 
giàu đẹp và văn mình, hiện đại. Rồi những mùa hè khác 
nữa, các chiến sĩ vẫn sẽ khoác lên mình chiếc áo màu xanh 
tình nguyện, tiếp tục đến những vùng đất và ghi lại những 
dấu ấn của một thời tuổi trẻ tại các địa bàn đóng quân./.

KHOA HỌC - GIÁO DỤC
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Các chiến sĩ mặt trận Hưng Nhượng 
vào ngày khởi công nhà tình bạn tại 
địa phương dành cho đoàn viên tiêu 
biểu có hoạt động tích cực nhưng 
hoàn cảnh khó khăn

Ngày ra quân chiến dịch Mùa hè Xanh 2017 của Trường Đại học Kinh tế - Luật

Hiệu trưởng Nguyễn Tiến Dũng tại 
buổi lễ khởi công tuyến đường tại Tân 
Thanh, Bến Tre do Trường góp vốn và 
thực hiện tiến hành. Con đường này  
hoàn thành vào tháng 8 năm 2017

Chiến sĩ mặt trận Hòa Phú giúp đỡ 
người khuyết tật trong ngày khám 

chữa bệnh miễn phí tại địa bàn
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Hiệu trưởng Nguyễn Tiến Dũng ân cần hỏi thăm nhà nuôi quân tại xã Tân Thanh, Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Các chiến sĩ tiến hành làm đường tại 
xã Tân Thanh, Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Các chiến sĩ đội hình Long Thới trong 
ngày khánh thành con hẻm tại ấp 3 - do 

các chiến sĩ thực hiện bê tông hóa

Các chiến sĩ ở mặt trận Bình Hòa 
cùng các em nhỏ ngày bế giảng lớp 

học hè.

Hình ảnh chiến sĩ mặt trận Tam Phú 
dọn kênh Hương Việt

Chiến sĩ của đội hình Tân Thanh thăm 
hỏi và tặng quà mẹ Việt Nam anh 

hùng tại địa bàn

Tình nguyện tạo nên diện mạo 
thanh niên thời kỳ mới
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Năm 2017, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG 
TP.HCM tích cực đẩy mạnh hoạt động tư vấn tuyển sinh với 
nhiều màu sắc phong phú nhằm hỗ trợ một cách tốt nhất 
cho các bạn thí sinh, đặc biệt là các thí sinh ít có điều kiện 
cập nhật những thông tin mới về tuyển sinh. 

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

Ngày nay, khi thông tin trực tuyến ngập tràn, các em 
mất định hướng và hoang mang trước quá nhiều thay đổi. 

Trước những thắc mắc, tâm tư của cả thí sinh lẫn phụ 
huynh, vai trò của những người tư vấn càng trở nên cần 
thiết hơn bao giờ hết. Ngay từ đầu năm, Ban tư vấn tuyển 
sinh của Trường đã liên tục triển khai các chương trình ý 
nghĩa và tạo sức hút như: Chuỗi talkshow tư vấn ngành 
nghề, cơ hội việc làm, phương thức xét tuyển mang tên 
“UEL đồng hành cùng thí sinh” phát trên kênh YouTube 
Trường; tham gia tư vấn tại các ngày hội và tại nhiều 

điểm trường THPT không chỉ ở TP.HCM mà còn ở nhiều 
tỉnh thành khác. Đặc biệt, Trường đã tổ chức thành công 
chuyến tư vấn ở các trường chuyên và trường THPT tốp 
đầu tại các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ. 

Trong giai đoạn cao điểm thí sinh đăng ký nguyện vọng, 
các chương trình hỏi - đáp trực tuyến với thầy cô, chương 
trình livestream tư vấn với đội ngũ đại sứ sinh viên đã nhận 
được sự quan tâm và ủng hộ từ phía các bậc phụ huynh, 
các bạn thí sinh và ngay cả những sinh viên đang theo học 
tại Trường. Sau hơn một tuần lễ triển khai chương trình 
livestream tư vấn trực tuyến vào 18h00 – 19h00 tại fan-
page UEL – Tư vấn tuyển sinh 2017, con số hơn 10.000 
lượt tương tác như sự động viên không lời dành cho tất 
cả các thành viên Ban Tư vấn tuyển sinh và đội ngũ đại sứ 
sinh viên nhà trường.   

Mỗi lần có thông tin không chính xác về tuyển sinh của 
Trường như sai mã ngành, chỉ tiêu,..., thí sinh, phụ huynh 
liên tục gọi điện về hotline, nhắn tin về Facebook là mỗi 

lần các thành viên Ban tư vấn 
tuyển sinh lại “đau đầu” tìm 
cách mang những thông tin 
chính xác nhất đến các em, 
đặc biệt là các thí sinh nơi 
vùng sâu vùng xa, ít có điều 
kiện tiếp xúc với Internet. 

Trong những giai đoạn tiếp 
theo của mùa tư vấn tuyển 
sinh, màu áo xanh của UEL 
tiếp tục đến các ngày hội; 
tiếp tục các chương trình tư 
vấn trực tuyến “UEL lựa chọn 
cùng thí sinh”, “Bí kíp thay đổi 
nguyện vọng”; mỗi ngày đều 
đặn trả lời thắc mắc của thí 
sinh qua tin nhắn, email, điện 
thoại; mang những dòng UEL 
messages gửi gắm tình cảm 
của tập thể UEL đến các thí 
sinh,… Câu chào quen thuộc 
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“Ban tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Luật xin 
nghe” phần nào đã ghi dấu ấn đối với các tân sinh viên K17 
về một UEL thân thiện, gần gũi.  

Cột mốc đánh dấu sự thành công trong công tác tư vấn 
tuyển sinh năm 2017 chính là nhà trường đã tuyển sinh 
đủ chỉ tiêu ngay trong đợt xét tuyển đầu tiên với mức điểm 
trúng tuyển đại học chính quy khá ấn tượng. Các ngành 
“hot” vẫn dẫn đầu về mức điểm trúng tuyển, cao nhất là 
ngành Kinh tế đối ngoại với 27,25 điểm cũng là điểm trúng 
tuyển cao nhất khối Kinh tế, khối Kinh doanh quản lý là 
ngành Kinh doanh quốc tế với 27 điểm và khối Luật là 
ngành Luật thương mại quốc tế với 26 điểm. Sự thay đổi 
của Bộ GD-ĐT từ phương thức thi và xét tuyển đã dẫn 
đến sự biến động không hề nhỏ về mức điểm chuẩn so với 
các năm trước. Nhìn chung, điểm trúng tuyển các ngành 
của Trường đều tăng từ 1-5 điểm, trong đó tăng mạnh 
nhất là chương trình Kinh doanh quốc tế hoàn toàn bằng 
tiếng Anh (408CA), Marketing chất lượng cao (410C) và 
Luật kinh doanh chất lượng cao (501C) với mức tăng từ 
4-5 điểm. Sự biến động trên cũng đã phần nào cho thấy 
phụ huynh và các thí sinh đang dần hướng sự quan tâm 
đến các chương trình chất lượng cao bởi những ưu điểm 
mà chương trình này đem lại.

“Lựa chọn đầu tiên của em không phải là UEL vì lúc đó 
em chưa biết gì về UEL cả. Do cái duyên tình cờ em thấy 
một bài chia sẻ về đội ngũ tư vấn tuyển sinh mặc áo xanh 

của UEL, em vào xem và bị thu hút từ đó. Sau một quá 
trình tìm hiểu thì em thích UEL và định hướng sẽ nộp vào 
UEL với nguyện vọng 1. Ngay từ lúc định hướng như vậy 
thì em đã nhắn tin qua Facebook cho nhiều anh chị trong 
Ban Tư vấn để hỏi này hỏi nọ, ban đầu em chỉ hỏi những 
câu hỏi liên quan đến Trường, đến ngành em chọn và em 
cũng không có ý định sẽ hỏi nhiều hơn thế. Nhưng quá 
trình nhắn tin với các anh chị, chính sự tận tâm, nhiệt tình, 
thân thiện, dễ thương của các anh chị đã làm cho em chọn 
UEL và quyết tâm cao vào UEL. Câu mà anh chị nào cũng 
nói và làm tụi em cảm thấy thật vui đó là “em có gì cứ inbox 
tiếp nhé”. Đây chính là cầu nối đưa em đến với UEL và em 
tin lựa chọn của mình là đúng đắn” – một bạn tân sinh viên 
K17 chia sẻ. 

Trong hành trình nhiều niềm vui, phấn khởi xen lẫn 
những trăn trở, lo lắng ấy, có những bạn thí sinh biết đến 
UEL ngay từ khi vào cấp III, có những bạn chỉ biết đến 
UEL cách đây vài tháng, và cũng có những bạn thay đổi 
lựa chọn ngay khi tiếp xúc với các thầy cô Ban tư vấn và 
các đại sứ sinh viên, tất cả các bạn thí sinh đều đã tới cùng 
một đích đến – trở thành tân sinh viên của Trường Đại 
học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM. Trong ngày nhập học 
17.8.2017, tất cả các tân sinh viên bước vào ngôi nhà Kinh 
tế - Luật đều mang theo bên mình nhiều cung bậc cảm xúc 
và sự hãnh diện khi bắt đầu trở thành sinh viên đại học.
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Sinh viên Nguyễn Anh Thư 
Lớp Kinh tế và quản lý công K17

“Lần đầu tiên em tự một mình nộp hồ sơ nhập học nên cảm thấy hơi hồi 
hộp. Em rất hài lòng với ngành học mình đã chọn. Gia đình em cũng có làm 
về mảng kinh tế nên em cũng muốn học để tiếp nối truyền thống gia đình. 
Em rất vui khi trúng tuyển vào Trường ĐH Kinh tế - Luật”.

Sinh viên Nguyễn Song Hiếu
Lớp Hệ thống thông tin quản lý chất lượng cao K17

“Ngày đầu tiên nhập học rất nhộn nhịp đông vui, em cảm thấy háo hức và 
muốn đi học luôn. Hồi đó em cũng tìm hiểu, cũng băn khoăn nhiều lắm, sau 
đó thấy ngành Hệ thống thông tin quản lý là ngành phù hợp với tính cách 
cũng như sở thích của em nhất nên chọn. Lúc biết mình trúng tuyển vào 
trường, em cũng không biết ra sao nữa… chỉ biết là vỡ oà cảm xúc thôi, hạnh 
phúc lắm, kiểu như lúc đó là em chỉ biết cười, cứ mở miệng là cười hoài thôi”.

Sinh viên Lê Huyền Trâm
Lớp Kinh tế đối ngoại K17

“Bắt đầu là sinh viên rồi, em vừa háo hức và lo lắng. Em muốn ổn định cuộc 
sống trong này để ba mẹ ngoài quê đỡ lo và tập trung toàn lực cho việc học 
để sớm đạt những mục tiêu của bản thân. Em cũng muốn gửi lời cám ơn đến 
các thầy cô, anh chị cán bộ của Trường đã quan tâm, hỗ trợ em rất nhiều trong 
những ngày bỡ ngỡ bắt đầu quãng đời sinh viên”.

Sinh viên Phạm Thị Thúy Nga
Lớp Luật Thương mại quốc tế K17

“Em đã tìm hiểu kỹ lưỡng về những chương trình mà Trường dạy, về các 
anh chị cựu sinh viên và thầy cô của Trường, ai cũng nói giảng viên UEL rất 
tận tâm và cơ sở vật chất của Trường rất tốt. Bản thân em rất thích học luật 
nên chọn học Luật thương mại quốc tế ở Trường. Em rất vui khi được trở 
thành thành viên UEL năng động, thân thiện”.

CẢM XÚC TÂN SINH VIÊN
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Năm 2008, thầy Nguyễn Ngọc Điện về làm Phó trưởng 
Khoa Kinh tế, ĐHQG TP.HCM. Trải qua gần 10 năm gắn 
bó với Khoa Kinh tế, nay là Trường Đại học Kinh tế - Luật 
(UEL), con số 10 năm tuy chưa phải là lâu so với nhiều 
thầy cô khác, nhưng mỗi khi nhắc đến những kết quả nổi 
bật về đào tạo, nghiên cứu khoa học lĩnh vực luật và hợp 
tác quốc tế tại UEL thì mọi người đều nghĩ ngay đến PGS.
TS Nguyễn Ngọc Điện – Phó Hiệu trưởng nhà trường.   

Thời điểm PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện về Khoa Kinh tế 
(ĐHQG TP.HCM), năm 2008, khóa cử nhân luật đầu tiên 
vừa tốt nghiệp; đào tạo luật khi ấy đang bắt đầu được xây 
dựng ở một đơn vị chuẩn bị trở thành trường đại học. 
Đến nay, luật đã trở thành một trong những lĩnh vực đào 
tạo thế mạnh của UEL ở cả 03 bậc: cử nhân, thạc sĩ, tiến 
sĩ. Đặc biệt, trong hợp tác quốc tế về lĩnh vực luật, UEL 
có quyền tự hào khi trường còn non trẻ so với nhiều đơn 
vị lớn khác tại TP.HCM cũng như trên cả nước, nhưng 

lại có những mối quan hệ với các trường luật danh tiếng 
trên thế giới mà không phải đơn vị nào cũng có được. Có 
thể kể đến các đối tác quốc tế lớn trong hợp tác đào tạo 
và nghiên cứu khoa học về luật của UEL như: ĐH Indi-
ana (Hoa Kỳ), ĐH Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ĐH Pan-
théon-Assas, Paris 2 (Pháp), ĐH Keio (Nhật Bản),… Đó là 

sự nỗ lực của cả một tập thể, trong đó, có sự đóng góp 
không nhỏ của PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện. 

“Chúng ta gầy dựng được thương hiệu của UEL trong đào 
tạo, hợp tác quốc tế lĩnh vực luật là một điều khó, và làm sao 
để giữ được phong độ và các mối quan hệ ấy lại càng khó hơn. 
Tôi mong muốn thế hệ trẻ của Trường thấy được trách nhiệm 
để tiếp tục gìn giữ, phát huy và tiếp quản những thành quả 
đó” - PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện chia sẻ. 

Vào đầu tháng 11 tới đây, PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện 
sẽ sang Pháp nhận danh hiệu Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa 
học hải ngoại Pháp. Được biết, thầy Điện là người Việt 
Nam đầu tiên được Viện Hàn lâm Khoa học hải ngoại 
Pháp trao danh hiệu Viện sĩ. Món quà vinh dự này dành 
cho những cống hiến của thầy suốt mấy chục năm trong 
ngành giáo dục, cho những cố gắng của thầy trong việc 
kết nối giáo dục Việt – Pháp và trên hết, đây là món quà 
mang nhiều ý nghĩa đối với UEL.  

Sự cần mẫn trong chuyên môn, sự quảng giao trong các 
mối quan hệ quốc tế và dáng vẻ từ tốn, nhẹ nhàng trong 
phong cách làm việc là những điều mà UEL luôn nhớ hoài 
về một trong những người lãnh đạo nhà trường – PGS.TS 
Nguyễn Ngọc Điện./. 

TUỔI TRẺ UEL
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Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Nga 

Quê quán: Vũng Tàu

Lớp: Sinh viên năm thứ tư, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế - Luật

-  Quán quân “Nét đẹp sinh viên ĐHQG TP.HCM 2017”

-  Nguyên UV BCH Đoàn Trường ĐH Kinh tế - Luật

-  Từng là đại biểu tham dự chương trình giao lưu Thanh thiếu niên tại Seoul, Hàn 

Quốc do TW Đoàn tổ chức năm 2012

-  Thí sinh đường Lên đỉnh Olympia năm thứ 14

Họ tên: Trịnh Thị Tuyết Mai

Quê quán: Thanh Hóa

Lớp: Sinh viên năm thứ hai,   

Khoa Kinh tế, Trường ĐH

 Kinh tế - Luật

- Hoa khôi “Duyên dáng 

sinh viên Kinh tế - Luật 2017”

Chào Thanh Nga và Tuyết Mai, 

Đã mấy tháng trôi qua kể từ ngày Thanh Nga đạt danh 
hiệu Quán quân Nét đẹp sinh viên ĐHQG TP.HCM và Tuyết 
Mai đạt danh hiệu Hoa khôi “Duyên dáng sinh viên Kinh tế - 
Luật”, không biết lúc này các bạn còn nhớ cảm xúc của mình 
giây phút đăng quang? 

Thanh Nga: Khi đăng quang ở vị trí Quán quân, mình 
cảm thấy vinh hạnh vì được là người mang chiến thắng này 
về cho Trường ĐH Kinh tế - Luật, cho gia đình và bạn bè 
của mình. Đồng thời là cảm giác biết ơn, mà một lời cảm 
ơn thôi thì chắc không thể nào diễn đạt đủ. Mình biết ơn 
những anh chị, bạn bè đã hỗ trợ mình rất nhiều trong suốt 
cuộc thi này, từ vòng loại đầu tiên cho đến giây phút đăng 
quang. Sự giúp đỡ của họ là một yếu tố then chốt để giúp 
mình chiến thắng. 

Tuyết Mai: Cảm xúc khi mình đăng quang vẫn vẹn 
nguyên và chắc chắn là sẽ mãi vẹn nguyên như vậy. Lúc 
đó, mình đã khóc, khóc như đứa trẻ phải cố gắng tập đi 

để bắt lấy cục kẹo vậy. Mình cảm thấy hạnh phúc lắm khi 
mà những nỗ lực, những cố gắng đều được đền đáp một 
cách quá tuyệt vời. Ý nghĩa hơn cả với một cô sinh viên 
năm nhất như mình đó là những giá trị mình học hỏi và trải 
nghiệm được sau khi kết thúc cuộc thi. 

Các bạn đã học hỏi và trải nghiệm được những gì qua 
cuộc thi mình tham gia? Và kỷ niệm đáng nhớ nhất của bạn 
với cuộc thi là gì? 

Thanh Nga: Đến với “Nét đẹp sinh viên ĐHQG TP.HCM 
2017”, bản thân mình đã thực hiện nhiều thứ mang tên 
“lần đầu tiên”. Mình còn nhớ cảm giác lần đầu tiên mình đi 
catwalk trên sân khấu trong buổi tổng duyệt vòng sơ loại 
mình đã run như thế nào và cảm giác đó thật tuyệt vời. Tuy 
bản thân đã học võ thuật từ lâu nhưng đây cũng là lần đầu 
tiên mình trình diễn tiết mục võ thuật trên sân khấu tại 
vòng bán kết và đến vòng chung kết thì quả thực là lần đầu 
tiên mình nhảy múa để thể hiện tiết mục đồng diễn chung 
với 19 thí sinh nên còn hơi lúng túng. Sau cuộc thi, mình 
đã có những trải nghiệm thật mới mẻ, những mối quan hệ 
bạn bè, anh chị em mới thật tuyệt vời. 

Tuyết Mai: Đáng nhớ nhất với mình là giây phút cùng 
Ban tổ chức thăm làng trẻ Picasso. Nhìn những em bé ở 
đó, mình thấy mình thật may mắn khi có cuộc sống đủ đầy 
và cha mẹ yêu thương. Sau chuyến đi ấy, mình biết cách 
trân trọng hơn những giá trị mà mình đang có và những 
thứ mình đang được sở hữu. Mình muốn gửi lời cám ơn 
đến Ban tổ chức đã tạo ra những hoạt động ý nghĩa để 
sinh viên chúng mình được trải nghiệm và học hỏi. 

Từ khi đạt được danh hiệu này, các bạn thấy bản thân 
trưởng thành lên như thế nào? 

Như Phương - CTV CCA
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TUỔI TRẺ UEL
Thanh Nga: Trở về sau cuộc thi, bản thân mình trở nên 

tự tin hơn, đồng thời mình cũng nhận ra một điều rằng 
hãy cứ tự tin dấn thân vào những mục tiêu, thử thách mới 
và nỗ lực thực hiện nó cùng một niềm tin vững vàng, nhất 
định bạn sẽ chiến thắng. Đồng thời, bạn cũng sẽ khám phá 
được năng lượng trong bạn mạnh đến cỡ nào và giới hạn 
của bản thân mình là ở đâu. Chắc vậy nên người ta thường 
nói “Chiến thắng bản thân là chiến thắng tuyệt vời nhất”. 
Bản thân mình cũng tham gia hoạt động Đoàn – Hội – Đội 
– Nhóm gần 10 năm qua, cộng thêm chiến thắng từ cuộc 
thi này giúp mình có cơ hội tiếp xúc với những hoạt động 
mang tính chất lớn hơn trong khối ĐHQG TP.HCM. Cuối 
tháng 7 vừa qua, mình đã có dịp được đi cùng với các thầy 
cô của Trường và Ban cán sự Đoàn ĐHQG TP.HCM thăm 
các chiến sĩ tham gia chiến dịch Mùa hè Xanh 2017. 

Tuyết Mai: Sau cuộc thi, mình nhận được nhiều sự 
quan tâm và yêu mến của mọi người hơn. Mình thật sự 
rất vui và muốn cảm ơn tất cả mọi người vì điều đó. Mình 
cũng tự thấy bản thân phải cố gắng để đạt được kết quả 
cao hơn trong học tập. Tuy hiện giờ mình mới chỉ là một 
cô sinh viên năm hai thôi nhưng mình mong muốn sẽ làm 
được nhiều việc có ý nghĩa hơn cho cộng đồng và xã hội, 
thời điểm bây giờ và cả trong tương lai. 

Sắp tới, hai bạn có những dự định gì gắn với danh hiệu 
mà mình đạt được?

Thanh Nga: Sau khi đăng quang cuộc thi “Nét đẹp 
sinh viên ĐHQG TP.HCM”, mình có động lực cũng như áp 
lực để thúc đẩy mình rèn luyện, phát triển và hoàn thiện 
bản thân mình nhiều hơn nữa. Trước mắt, mình sẽ hoàn 
thành chương trình đại học, tìm kiếm cơ hội để học lên 
cao và chuẩn bị cho việc hội nhập quốc tế. Bản thân mình 
cũng dành nhiều thời gian và một lộ trình cụ thể để học 
tiếng Anh và những ngoại ngữ khác. Tiếp theo là mở rộng 
hiểu biết về văn hóa, con người quốc tế. Ngoài kiến thức 
chuyên môn thì cũng cần những kỹ năng khác như tin học 
hay chi tiết hơn nữa là bằng lái xe ô tô chẳng hạn vì ước 
mơ của mình là chúng ta - thế hệ sinh viên của ĐHQG 
TP.HCM không chỉ hội nhập quốc tế mà hãy trở thành 
công dân toàn cầu.

Tuyết Mai: Đối với cá nhân mình thì mình sẽ cố gắng  
rèn luyện bản thân trở nên tốt hơn mỗi ngày. Đặc biệt, 
việc trau dồi vốn ngoại ngữ là điều vô cùng quan trọng và 
cấp thiết đối với mình. Công dân toàn cầu là đích đến của 
rất nhiều bạn trẻ, trong đó có mình. Mình mong muốn góp 
một phần nhỏ để chứng minh rằng sinh viên UEL tài năng 
- năng động - hội nhập tốt.

Có thể thấy “công dân toàn cầu” đều là mục tiêu của hai 
bạn, vậy trên hành trang hướng tới mục tiêu đó, hai bạn đã 
chuẩn bị được những gì rồi? Và nếu có cơ hội tham gia một 
cuộc thi nữa với quy mô lớn hơn để thể hiện bản thân mình, 
hai bạn vẫn sẵn sàng tham gia chứ? 

Thanh Nga: Bước ra sau một cuộc thi bạn sẽ được 
nhiều người biết đến hơn, trong bảng thành tích hoạt 
động của bản thân sẽ có thêm một gạch đầu dòng nữa 
nhưng còn những cơ hội trong tương lai thì bản thân mình 
phải tự chuẩn bị thật tốt để tạo ra và đón lấy nó chứ không 
thể chờ đợi cơ hội một cách thụ động được. Bản thân 
mình luôn mong muốn dấn thân vào những môi trường 
mới và cao hơn để khám phá năng lực của chính mình nên 
nếu có cơ hội thử sức ở một cuộc thi lớn hơn thì mình sẵn 
sàng tham gia. 

Tuyết Mai: Sau lần thử sức với cuộc thi “Duyên dáng 
sinh viên Kinh tế - Luật 2017”, mình đã bớt nhút nhát và tự 
tin hơn về bản thân. Nếu có cơ hội tham gia một cuộc thi 
nữa với quy mô lớn hơn, mình nghĩ mình sẽ tiếp tục tham 
gia, nhưng đương nhiên là sẽ phải cân đối với cả việc học 
tập ở trường nữa./.
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Với bài luận được đánh giá cao, hai sinh viên Nguyễn 
Ngọc Thanh - lớp Quản trị kinh doanh chất lượng cao khóa 
15 và Bùi Lê Quỳnh Như – lớp Tài chính – Ngân hàng chất 
lượng cao khóa 15 đã được chọn tham gia Diễn đàn Giáo 
dục AUN lần thứ 17 và Cuộc thi Nhà hùng biện trẻ lần thứ 
6 được tổ chức tại Singapore từ ngày 22.5 – 26.5.2017. 
Chuyến đi không chỉ là một hành trình tri thức mà còn để lại 
trong lòng hai bạn nhiều cảm xúc khó quên. 

Choáng ngợp trước Singapore hiện đại và thân thiện
Thú thật tụi em đến với chuyến đi lần này một cách 

khá bất ngờ vì thật sự khi tụi em biết thông tin về diễn đàn 
và cuộc thi thì cũng đã gần đến thời gian hết hạn gửi bài 
luận. Vì thế, tụi em nghĩ việc được chọn hoàn toàn là một 
sự may mắn để tụi em có cơ hội đến với cuộc thi Diễn đàn 
Giáo dục AUN lần thứ 17 và Cuộc thi Nhà hùng biện trẻ 
lần thứ 6 này tại Singapore. 

Điều đầu tiên khiến hai đứa sinh viên năm hai tụi em 
choáng ngợp và vô cùng ấn tượng ngay khi vừa đặt chân 
đến đất nước đảo quốc này chính là sân bay Changi – một 
trong những sân bay đẹp và hiện đại nhất trên thế giới. 
Sau một hồi làm thủ tục hải quan, tụi em nhanh chóng di 
chuyển, vì sân bay quá rộng và lịch trình dày nên tụi em 
phải chạy sao cho thật nhanh đến điểm hẹn tại Terminal 3 
nơi mà các đoàn tham gia sẽ gặp mặt nhau. Tuy là đến một 
đất nước mới nhưng với sự thân thiện của ban tổ chức từ 
Đại học Quốc gia Singapore, tụi em cũng mau chóng quên 
đi sự bỡ ngỡ ban đầu và hòa nhập cùng các bạn.  

Singapore thật sự khiến con người ta nể phục bởi đảo 
quốc này với diện tích hạn hẹp lại có thể phủ xanh bởi 
hàng ngàn cây đại thụ dẫn dài từ sân bay về đến tận khuôn 
viên trường. NUS – Đại học Quốc gia Singapore quả không 
sai với lời đồn, trường rộng lớn với nhiều khoa khác nhau 
và để tiện cho việc di chuyển, trường còn có cả tuyến xe 
buýt miễn phí hỗ trợ sinh viên. Đây là nơi mà tụi em có thể 
gọi là nơi giao thoa tuyệt vời giữa cái đẹp hiện đại phương 
Tây và cái đẹp văn hóa đậm chất Á Đông.  Có thể coi đó là 
bước dạo đầu tuyệt vời cho chuỗi ngày hoạt động của tụi 
em trên mảnh đất xinh đẹp Singapore.  

Vì đến nơi trời cũng chập choạng tối nên tụi em được 
vào tham dự ngay buổi Welcome Dinner dành cho tất cả 
các bạn sinh viên và thầy cô hướng dẫn ngay tại sảnh lớn 
của tòa nhà Cinnamon College. Tuy không phải là lần đầu 
tiên tham dự chương trình mang tính quốc tế như vậy 
nhưng bản thân vẫn có chút hồi hộp. Và bầu không khí chỉ 
thực sự được giải tỏa khi các bạn được phân về lại khu nhà 
của mình. Tụi em được ở ngay trong khu nhà Cinnamon 
College và mỗi đứa lại được ở trong một phòng riêng biệt 
được trang bị đầy đủ máy lạnh, máy quạt, gường tủ,… Và 
với một đứa hay quên như em thì việc làm em thích nhất là 
không cần phải mang theo chìa khóa vì với tấm thẻ mà ban 
tổ chức đưa thì tụi em chỉ cần quẹt thẻ là có thể tự do ra 
vào. Điều đó không chỉ giúp đảm bảo an ninh cho tòa nhà 
mà còn góp phần rất lớn vào việc quản lý sinh viên trong 
khu vực. Em may mắn được ở chung với các bạn sinh viên 
đến từ nhiều quốc gia khác nhau: Hàn Quốc, Nhật Bản, 
Thái Lan, Malaysia,… Và hài hước nhất là có lần lên chung 
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một chuyến taxi, bác tài xế đã vô cùng bất ngờ thốt lên: 
“Wow, international!”. Tiếng Anh của người Sing vẫn hay 
được gọi là Singlish nhưng nghe rất dễ thương, có lẽ do 
âm vực khá giống nhau trong khu vực châu Á nên tụi em 
hoàn toàn không gặp bất kỳ trở ngại nào trong giao tiếp.  

Nhận ra những giá trị lớn lao 
Ngày đầu tiên của chương trình là ngày dành cho các 

bạn sinh viên thi Nhà hùng biện trẻ với chủ đề được đưa 
ra mang tính thời sự với chủ đề chung là: “We are living 
in a world of uncertainty”, tạm dịch: Chúng ta đang sống 
trong kỷ nguyên của những bất ổn. Bất ổn có thể đề cập 
ở đây gồm ba mảng lớn: môi trường, vấn nạn khủng bố, và 
kinh tế khu vực. Trên hết đó là câu hỏi khó và gây bức bối 
trong khu vực. Phần trình bày truyền cảm của các bạn thí 
sinh không chỉ là từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng mà phần lớn còn 
có cả nhận thức về tình hình quốc gia một cách nhạy bén, 
sâu sắc trên cương vị là một công dân trẻ. Em vẫn nhớ hoài 
khoảnh khắc một bạn người Philippines đã nói: “Giây phút 
tôi đang đứng ở đây nói về nạn khủng bố thì chính quốc 
gia tôi đã mất đi hai tỉnh lớn của mình cho IS”. 

Đến với chuyến đi lần này em mới thấu hiểu thật sự 
thế nào là một công dân toàn cầu và một nhà lãnh đạo trẻ. 
Đó không chỉ là lời nói suông sáo rỗng rằng chúng ta nên 
tuyên truyền cổ động nữa mà các bạn sinh viên nơi đây 

đã cho tụi em cơ hội được thấy màu sắc hoàn toàn mới 
mẻ của giới trẻ ASEAN+3. Họ là những người trẻ đang 
từng ngày cố gắng. Họ là những người trẻ sống không chỉ 
biết đến bản thân mình mà còn có mối quan ngại sâu sắc 
về tình hình quốc gia, tình hình khu vực. Họ đang nỗ lực 
không ngừng vươn mình khỏi vòng an toàn để vực dậy 
nền kinh tế khu vực. Và đó có lẽ là những gì mà chúng ta 
đang tìm kiếm.  

Đến với những ngày tiếp theo dành cho Diễn đàn Giáo 
dục AUN được sắp xếp mô phỏng theo cuộc họp Liên 
hiệp quốc đã mang đến cho các bạn trẻ cơ hội được thử 
sức trong vai trò đại diện quốc gia nói lên mối quan ngại 
của mình về tình hình khu vực. Những công dân trẻ đến 
từ nhiều quốc gia đã đưa ra những ý kiến sắc sảo, những ý 
tưởng sáng tạo kèm theo đó là nhiều câu hỏi hóc búa. Đó 
là câu hỏi đến từ đại diện Campuchia với việc Tổng thống 
Duterte của Philippines giải quyết xung đột hoặc những 
bất an trật tự xã hội bằng súng đạn và lệnh tử hình có thể 
xem là xâm phạm nhân quyền? Và còn rất nhiều những 
câu hỏi khác được đặt ra làm thay đổi kế hoạch chương 
trình trễ hơn dự khiến, kéo dài đến tận hôm sau. Thật sự, 
ở Việt Nam, tình hình xã hội luôn an ninh, trật tự khiến tụi 
em khá lơ là với các vấn đề khủng bố đang được nói đến ở 
những quốc gia ngay trong khu vực. Thế nhưng, 17th AUN 
lần này là cơ hội quý báu giúp tụi em thay đổi cách nhìn 
của mình về xã hội và an ninh khu vực theo chiều hướng 
sâu sắc hơn và đặt điều đó vào một trong những quan tâm 
của mình. 

17th AUN và 6th ASEAN+3 lần này không chỉ mở mang 
vốn kiến thức xã hội, kinh tế của tụi em mà còn là cơ hội 
vàng để sinh viên Việt Nam có thể đại diện đất nước giới 
thiệu văn hóa truyền thống con người Việt đến bạn bè 
quốc tế, cũng như giao lưu kết bạn với những công dân trẻ 
đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Đây thực sự là hành 
trang quý giá cho chúng em trên con đường tương lai./.

TUỔI TRẺ UEL
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Nguyễn Thảo Dung – sinh viên K14 Khoa Quản trị 
kinh doanh Trường ĐH Kinh tế - Luật, đã xuất sắc vượt 
qua nhiều ứng viên tham gia chương trình “Nhà lãnh đạo 
tương lai: Đến Harvard - Học thành công” để giành chiến 
thắng. Cùng với 04 sinh viên khác ở các trường: ĐH 
Khoa học tự nhiên, ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH 
Công nghệ thông tin và ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM), 
vào giữa tháng 6.2017, Thảo Dung đã đến Mỹ để tham 
quan và học tập tại Đại học Harvard trong vòng 02 tuần. 
Chuyến đi đã cho Dung nhiều trải nghiệm sâu sắc. 

Cuộc đời mỗi người ai cũng sẽ có những cột mốc quan 
trọng, đánh dấu một giai đoạn thay đổi, và nhiều khi chúng 
ta cũng chẳng ngờ tới. Chuyến đi đến Mỹ vừa qua là cột 
mốc rất lớn với Dung, nó không chỉ là một chuyến đi để 
học tập, mà còn là cả hành trình thay đổi cuộc đời.  

Mười lăm ngày đầu mùa hè 2017 tại đất nước tiên 
tiến bậc nhất thế giới đã giúp Dung không chỉ có những 
kiến thức thực sự bổ ích mà còn mang lại những động lực 
to lớn để phát triển bản thân hơn nữa. Tuần đầu tiên tại 
bang Massachusetts là những ấn tượng khó quên. Được 
ví là chiếc nôi giáo dục nhân loại, Massachusetts là nơi tập 
trung rất nhiều trường Đại học, Học viện nổi tiếng thế giới 
như Harvard, MIT,… Khác xa với trí tưởng tượng, không 
phải là nơi hoàn toàn yên ắng, thanh tịnh chỉ dành cho 
người nghiên cứu, Đại học Harvard là cả một khu trung 
tâm với rất nhiều tòa nhà, hệ thống giao thông, nhà sách 
và các trung tâm mua sắm với lối kiến trúc cổ xưa mang 
đậm chất hàn lâm. Ấn tượng nhất của Harvard là logo, một 
màu đỏ của niềm đam mê, lòng can đảm, sự tự tin và lòng 
nhiệt thành, trong khi chữ Veritas có nghĩa là chân lý hay 
sự thật, mới thấy được là sự trung thực là vô cùng quan 
trọng, luôn được tôn trọng nhất dù trong bất kể hoàn cảnh 
hay vị trí nào.  

Năm ngày học tập chính thức tại Đại học Harvard, MIT, 
các trung tâm và viện nghiên cứu liên quan, các giáo sư 
hàng đầu tại đây đã xây dựng cho mình một hình tượng 
nhà lãnh đạo toàn cầu. Ngày học đầu tiên tại Trung tâm 
Shorenstein, Harvard Kennedy School, Giáo sư Thomas 
Patterson (Trung tâm Shorenstein về Truyền thông, Chính 
trị và Chính sách công J.F. Kenedy của Đại học Harvard) 
đưa đến cách tiếp cận mới hơn về khái niệm lãnh đạo 
toàn cầu và môi trường ảnh hưởng đến nhà lãnh đạo, 
đó là truyền thông. Di chuyển đến những địa điểm khác, 
Harvard Faculty Club, Học viện công nghệ Massachusetts 
MIT, Viện nghiên cứu não,…mình được tiếp cận với những 
bài học thú vị khác như Lãnh đạo và việc xử lý tình trạng 
tin tức giả, Bảng điểm lãnh đạo toàn cầu, Xây dựng thương 
hiệu trong thời đại trí tuệ nhân tạo, Thẻ điểm cân bằng, 
An ninh mạng và Tâm sinh lý cho nhà lãnh đạo,… Một buổi 
thảo luận vô cùng đặc biệt về trách nhiệm của các Nhà 
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lãnh đạo công dân toàn cầu trong thế giới ngày nay tại Trụ 
sở chính Tổ chức Liên Hiệp Quốc, New York cũng đã diễn 
ra trong khóa học này. 

Bên cạnh đó, mình và các bạn cùng đoàn còn có cơ 
hội học tập trực tiếp tại nhà các giáo sư, Giáo sư Thomas 
Patterson và Giáo sư Michael Dukakis – Nguyên Thống 
đốc Bang Massachusetts – một người làm chính trị cả đời 
chính trực, giản dị với thông điệp rằng mỗi người đều có 
khả năng tạo ra những thay đổi bất kể địa vị và hoàn cảnh 
của mình. Tại đây, mình nhận ra rằng người Mỹ đặc biệt 
trân trọng phụ nữ, họ là những người phụ nữ phi thường 
dành cả đời mình cho xã hội.  

Một lượng kiến thức khổng lồ, không chỉ từ lý thuyết, 
các bài học giáo sư giảng dạy mà còn từ những điều bản 
thân quan sát được. Ấn tượng nhất có lẽ là con người Mỹ, 
thái độ nghiêm túc và phong cách chuyên nghiệp của họ 
khi làm việc. Từ những giáo sư nổi tiếng, họ là những người 
có kiến thức chuyên môn rất chuyên sâu trong lĩnh vực 
của mình. Thời gian để các giáo sư truyền tải về một chủ 
đề trong mỗi buổi học không nhiều nhưng mình luôn cảm 
nhận được tâm huyết và khoảng thời gian dài mà họ đã 
nghiên cứu, Giáo sư Thomas Patterson khi nói về Thẻ điểm 
cân bằng, hay giáo sư David Silbersweig chia sẻ về não 
người,… đó như những đứa con tinh thần của họ. Vậy đứa 
con tinh thần của bản thân mình là gì? Mình đã tìm ra nó 
chưa và làm sao để nuôi sống nó? Câu trả lời có lẽ không 
dễ để tìm thấy, và một con đường duy nhất để giải quyết 
đó là học tập và làm việc nghiêm túc, cứ xem chặng đường 

phía trước là một đoạn đường dài để thử và sai, dám thử 
thách bản thân, dám liều mình và chiến đấu.  

 Khác hẳn với Massachusetts bình lặng, thành phố 
không ngủ New York làm mình hết sức bất ngờ. New York 
thể hiện những đặc trưng nhất của Mỹ, từ cách đặt tên 
đường theo chữ cái và con số đến quyền tự do của công 
dân Mỹ. Một trong những “đặc sản” của Mỹ, chính là bảo 
tàng. Cả đoàn đã có cơ hội tham quan nhiều bảo tàng như 
Bảo tàng Tổng thống John F.Kenedy, Bảo tàng Mỹ thuật 
Boston, Bảo tàng Khoa học tại New York. Lịch sử mà họ 
lưu giữ không phải là của riêng nước Mỹ, mà là lịch sử của 
toàn nhân loại. Khi nhắc tới Mỹ, người ta còn nhớ đến là 
chiếc nôi nghệ thuật của thế giới, gần ba giờ đồng hồ trải 
nghiệm với vở kịch “Vua sử tử” tại sân khấu kịch nổi tiếng 
thế giới Broadway làm mình hoàn toàn kinh ngạc về cách 
dàn dựng, sự phối hợp âm nhạc, ánh sáng và khâm phục 
tài năng, sự sáng tạo đỉnh cao của người nghệ sĩ nơi đây. 
Cảm giác đứng trước tượng Nữ Thần Tự Do hay Quảng 
Trường Thời Đại có lẽ luôn sống mãi, một cảm giác rất 
thiêng liêng và chỉ muốn níu kéo, khoảnh khắc đó thôi thúc 
mình phải cố gắng và cố gắng rất nhiều hơn nữa, để xứng 
đáng với những gì mình nhận được và mọi người xung 
quanh đang mong đợi. 

Chuyến đi “Đến Harvard – Học thành công” đã khép lại, 
nhưng tất cả giá trị mình học được từ chuyến đi này sẽ còn 
mãi, nó là động lực thôi thúc bản thân thay đổi, cổ vũ mình 
dấn thân và thử thách bản thân nhiều hơn nữa./.

TUỔI TRẺ UEL
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“The Asian WTO Moot Court” là cuộc thi phiên tòa giả 
định về luật thương mại quốc tế được Tổ chức Thương mại 
Quốc tế (WTO) và Trường ĐH Quốc gia Seoul, Hàn Quốc 
(SNU) phối hợp tổ chức cho các trường Đại học trong khu 
vực Châu Á. Những xung đột giữa việc bảo vệ môi trường 
và tuân thủ các nguyên tắc của thương mại quốc tế được 
đặt ra như một đề tài nghiên cứu và tìm hiểu cho các đội thi 
năm nay. Ngày 18 – 19.8.2017, đội tuyển của Trường ĐH 
Kinh tế - Luật, nhóm UEL - Faculty of Economic Law đã góp 
mặt trong 16 đội thi của khu vực Châu Á tham gia cuộc thi 
này tại Hàn Quốc.

Nhóm UEL - Faculty of Economic Law bao gồm 06 sinh 
viên Khoa Luật Kinh tế: Hoàng Thị Hoài Thương, Dương 
Anh Long, Vũ Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Hoàng Ngọc Nga, 
Trần Khánh Toàn và Đào Thị Hoài Phương. Đây là đội đầu 
tiên đại diện cho Trường ĐH Kinh tế - Luật (UEL) tham dự 
cuộc thi này và cũng là 01 trong số 02 đại diện của Việt 
Nam tranh tài với các đội khác đến từ 09 quốc gia và vùng 
lãnh thổ khác nhau tại cuộc thi năm nay. Nhóm đã vinh dự 
đạt giải “Bài phản biện bảo vệ cho bị đơn xuất sắc nhất” 
trong tổng cơ cấu giải thưởng bao gồm 07 giải tập thể và 
03 giải cá nhân của cuộc thi năm nay.

Hành trình và những trải nghiệm từ ASIA WTO 
Moot Court 2017

Cuối tháng 5.2017, sau khi nhận được đề thi từ phía 

Ban tổ chức, 06 thành viên của nhóm đã nhanh chóng ôn 
tập kiến thức, cùng nhau phân tích tình huống trong vụ 
kiện giả định do Ban tổ chức đặt ra, lên dàn bài và sắp xếp 
ý tưởng để viết bài tham luận hoàn chỉnh. Nhóm có thời 
gian chưa đầy 01 tháng để viết cùng lúc 02 bài tham luận, 
mỗi bài có dung lượng gần 25 trang A4.

Ngày 29.7.2017, nhóm nhận được kết quả từ Ban tổ 
chức tham dự chung kết với các vòng đấu tranh luận trực 
tiếp nhằm chọn ra đội xuất sắc nhất. Đây không chỉ là dịp 
để sinh viên của Trường được tham gia vào một sân chơi 
lớn mang tầm khu vực mà còn là cơ hội để UEL có thể giới 
thiệu hình ảnh là một đơn vị đào tạo luật chất lượng cao 
đến với bạn bè thế giới.

Sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn từ Ban Giám hiệu, Ban Chủ 
nhiệm Khoa Luật Kinh tế và các đơn vị trong Trường cũng 
như các cá nhân, tổ chức quan tâm đến sự nghiệp trồng 
người, đặc biệt hơn hết là sự dẫn dắt và hướng dẫn học 
thuật tận tình từ giảng viên, Th.S Đào Gia Phúc chính là 
nguồn động viên tinh thần rất lớn để nhóm tự tin tham gia 
vào cuộc thi quy mô khu vực châu Á này.  

Cuộc thi bao gồm bốn vòng, ở từng vòng mỗi một đội 
tham gia phải lần lượt đóng vai nguyên đơn, bị đơn trình 
bày lập luận của đội mình, phản biện đội đối thủ và trả lời 
câu hỏi Ban Hội thẩm. Các đội bạn tỏ ra rất sắc sảo trong 
cách lập luận và chuyên nghiệp trong kỹ năng thuyết trình 
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cùng khả năng sử dụng tiếng Anh nhuần nhuyễn nên mặc 
dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt nội dung và tập thuyết 
trình rất nhiều, nhóm vẫn đôi chút lúng túng trước cách tư 
duy bằng ngôn ngữ quốc tế, sự chuyên nghiệp và duyên 
dáng trong cách thuyết trình của các đội bạn. Nhóm thấy 
được cách mà các sinh viên, nghiên cứu sinh của các nước 
châu Á khác sử dụng tiếng Anh như một công cụ hỗ trợ đắc 
lực cho họ trong việc thuyết phục Ban giám khảo, thuyết 
phục đối thủ của mình và giành chiến thắng chung cuộc. 
Thông qua cuộc thi, nhóm nhận thấy sinh viên Việt Nam 
phải học tập và rèn luyện liên tục khả năng sử dụng ngôn 
ngữ quốc tế. Từ lâu tiếng Anh đã trở thành một phương 
tiện không thể thiếu cho quá trình giao lưu và học hỏi về 
mọi lĩnh vực từ văn hóa, nghệ thuật đến học thuật và cho 
đến nay, việc biết một ngôn ngữ ngoài ngôn ngữ mẹ đẻ 
không còn là điều quá cao siêu mà được xem là điều hiển 
nhiên trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

Nhóm cảm thấy rất phấn khởi khi được đến với cuộc thi 
năm nay, và vinh dự khi đạt giải “Bài phản biện bảo vệ cho 
bị đơn xuất sắc nhất”. Đến cuộc thi với tinh thần học hỏi 
và trải nghiệm, nhóm rất vui khi hai đội thi đấu trực tiếp 
với nhóm đã xuất sắc đạt đồng giải Ba và một trong số 03 
giải cá nhân thuyết trình tốt nhất. Hành trình ASIA WTO 
Moot Court 2017 khép lại, nhưng đã rèn luyện thêm bản 
lĩnh cho nhóm để bước tiếp đến những hành trình đầy thú 
vị khác trong tương lai./.

TUỔI TRẺ UEL
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Tháng 8 năm 2017 cũng là dịp đúng tròn một năm tôi 
bước chân đến đất nước của những Nụ Cười – Thái Lan để 
bắt đầu cuộc hành trình của một nghiên cứu sinh tại Viện 
Quản trị Phát triển Quốc Gia Thái Lan (NIDA – National 
Institute of Development Administration). Cuộc hành trình 
này đã và đang mang lại cho tôi những nhận thức, tư duy, 
tầm nhìn, kiến thức và niềm tin mới trong xu thế hội nhập và 
toàn cầu hóa ngày nay. 

06 tháng đầu của năm học, với những khó khăn của 
cuộc sống mới ở nước ngoài, mặc dù, Thái Lan rất gần Việt 
Nam về khoảng cách địa lý, văn hóa, ẩm thực, tôn giáo,… 
nhưng thực sự là một thử thách rất lớn đối với tôi khi phải 
đánh đổi rất nhiều thứ để thực hiện ước mơ du học và làm 
việc ở nước ngoài. Lúc ấy, tôi chợt suy nghĩ: “Bây giờ mình 
đã không còn nhiệm vụ ở UEL, mình không phải bận tâm, 
không phải làm gì cho UEL nữa, tập trung lo công việc học 
tập và nghiên cứu”. Tuy nhiên, tấm lòng với UEL, với các 
học trò, trước khi đi du học, ở buổi giảng cuối cùng, tôi đã 
hứa với các em sinh viên: “Khi Thầy qua bên đấy, Thầy ổn 
định rồi, Thầy sẽ giúp các em qua bên đó thực tập”.  

06 tháng sau, lời hứa ấy thôi thúc tôi phải làm điều đã 
hứa với các học trò của mình và cũng xuất phát từ suy 
nghĩ: “Trong quãng thời gian mình học ở nước ngoài, nếu 
lựa chọn giữa làm được gì đó cho UEL và không làm gì cho 
UEL; tôi lựa chọn làm gì đó cho UEL, cho các em sinh viên 
sẽ tốt hơn và ý nghĩa hơn”. Thế là, tôi từng bước đi gặp gỡ 
các các doanh nghiệp. Những lần gặp đầu tiên với những 
doanh nghiệp đầu tiên, họ không quan tâm và từ chối 
khéo nhưng tôi quyết không bỏ cuộc. Tôi suy nghĩ, mình 
phải đem lại lợi ích gì cho họ thì họ mới tiếp nhận sinh 
viên UEL. Vì vậy, mỗi lần gặp các doanh nghiệp, tôi giới 

thiệu về UEL, IER (Khoa Kinh tế Đối ngoại - BBT), về các 
sinh viên khoa Kinh tế đối ngoại với sự tự hào và tin tưởng 
chắc chắn rằng sinh viên UEL sẽ không làm họ thất vọng. 
Tôi nói: “Các anh được các sinh viên ưu tú của chúng tôi 
giúp việc cho các anh, tại sao các anh không thử. Doanh 
nghiệp của các anh sẽ làm được việc tốt cho cộng đồng, 
doanh nghiệp các anh sẽ được biết đến ở Việt Nam…”. Tôi 
sẵn lòng đi xe buýt nhiều chặng, nhiều giờ, ngồi đợi các 
ông chủ doanh nghiệp để gặp và thuyết phục họ. Và cuối 
cùng, may mắn đã đến, sau một buổi chiều ngồi đợi bốn 
tiếng đồng hồ một ông chủ doanh nghiệp có tinh thần vì 
cộng đồng đã đồng ý. Lời hứa giúp sinh viên thực tập được 
thực hiện với 04 sinh viên đầu tiên thực tập tại Bangkok, 
Thái Lan từ 15.3.2017-15.5.2017.

Khi làm được điều tốt này, điều tốt khác sẽ xuất hiện. 
Một ý tưởng tích cực bắt đầu hình thành trong tôi, đó là 
giúp các sinh viên UEL thực hiện cuộc hành trình 4.0, với 
công thức như sau: 

4.0 = Fieldtrip + Internship + Work “ship” + Scholarship

Fieldtrip: UEL tổ chức cho các sinh viên kiến tập tại 
nước ngoài

Internship: UEL giúp sinh viên thực tập tại nước ngoài

Work “ship”: Khi thực tập ở nước ngoài, sinh viên UEL 
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được sự đánh giá cao của các doanh nghiệp nước ngoài và 
có cơ hội được giữ lại làm việc

Scholarship: Trong khoảng thời gian làm việc ở nước 
ngoài, thông qua các kênh du học sinh, các trường ở nước 
sở tại, cựu sinh viên sẽ xin được học bổng học sau đại học 
tại nước ngoài 

Sinh viên UEL đã thực hiện được Fieldtrip tại Cam-pu-
chia; đã Internship và Work “ship” và đang có cơ hội xin 
Scholarship ở Thái Lan. Các doanh nghiệp đánh giá cao 
sinh viên UEL và đã mời các em ở lại làm việc tại doanh 
nghiệp. Điều này chứng tỏ sản phẩm đào tạo của UEL có 
chất lượng tốt và được công nhận bởi các doanh nghiệp 
trong khu vực, bước đầu là Thái Lan. 

Hiện nay, Khoa Kinh tế đối ngoại đang tổ chức đợt 2 
cho các sinh viên thực tập tại Thái Lan. Các em sinh viên 
đợt 1 sẽ hướng dẫn và giúp đỡ cho các em sinh viên đợt 
2. Cứ như vậy, đợt trước sẽ giúp đỡ và hỗ trợ đợt sau, giúp 
đỡ Khoa và Trường tổ chức cho các em khóa sau thực 
hiện cuộc hành trình 4.0 và trở thành công dân khu vực 
và công dân toàn cầu. Hành trình 4.0 này có thể lan rộng 
sang các nước Đông Nam Á khác, trước nhất là Malaysia, 

Myanmar, Philippines,… tạo thành “network” (mạng lưới - 
BBT) các công dân toàn cầu UEL trong tương lai. 

Chúng ta có quyền kỳ vọng nhân lực do UEL đào tạo sẽ 
khẳng định được giá trị và chất lượng tại tất cả các nước 
trong khu vực và tiến xa hơn nữa sẽ được chấp nhận bởi 
các doanh nghiệp ở các nước phát triển. UEL sẽ được biết 
đến rộng rãi và khẳng định được “thứ hạng cao” thông 
qua cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nước 
ngoài.

Thành công bước đầu của cuộc hành trình 4.0 của sinh 
viên UEL trước hết xuất phát từ sự quan tâm của lãnh đạo 
nhà trường, đặc biệt là thầy Hiệu trưởng đã và đang luôn 
tạo điều kiện, quan tâm, theo dõi, động viên từ chuyến 
kiến tập đầu tiên ở Cam-pu-chia, đến cuộc hành trình 4.0 
ở Thái Lan. Bên cạnh đó, chính là sự đầu tư tích cực của 
gia đình, cha mẹ của các em sinh viên cùng với sự nỗ lực, 
lòng kiên trì và năng lực của các sinh viên UEL khi tham 
gia cuộc hành trình.

Hành trình 4.0 chắc chắn sẽ giúp các sinh viên UEL 
trưởng thành hơn và các cựu sinh viên UEL sẽ có cơ hội 
trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai./. 

TUỔI TRẺ UEL
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Trong thời kỳ hội nhập ngày nay, 
việc trở thành một “công dân toàn 
cầu” là mong muốn của rất nhiều bạn 
trẻ. Trở thành một “công dân toàn cầu” 
là một thách thức rất lớn đối với mỗi 
người, cũng chính vì thế khi đã đạt 
được “danh hiệu” này, những lợi ích mà 
những công dân trẻ có được là rất lớn. 

Để hiểu hơn về cảm nhận của các 
bạn trẻ ngày nay về “công dân toàn 
cầu”, chúng ta hãy cùng trò chuyện 
với ba bạn Sinh viên 5 tốt của Trường 
Đại học Kinh tế - Luật: Huỳnh Thị Thu 
Trang – Sinh viên 5 tốt cấp Thành; 
Phan Nguyễn Phương Uyên, Hoàng 
Anh Quân – Sinh viên 5 tốt cấp 
Trường. 

Một trong những tiêu chí để trở 
thành “Sinh viên 5 tốt” hiện nay là Hội 
nhập tốt. Vậy bạn nhìn nhận thế nào về 
vấn đề hội nhập?

Thu Trang: Theo mình cảm nhận 
thì hội nhập là một vấn đề rất cần thiết 
trong xã hội hiện nay. Mình mong nhà 
trường hãy đẩy mạnh truyền thông 
nhiều hơn nữa về các chương trình 
liên quan tới hội nhập và ngày càng 
tạo điều kiện thuận lợi hơn để thu hút 
các bạn sinh viên tham gia. 

Anh Quân: Theo mình, hội nhập 
là một vấn đề cực kỳ cấp thiết trong 
bối cảnh hiện nay, đặc biệt đối với 
sinh viên chúng ta. Bởi vì hiện tại, xu 
hướng chung của thế giới là mở cửa 
tự do, khuyến khích dịch chuyển lao 
động, cho nên chúng ta buộc phải hòa 
mình vào dòng chảy đó.

Phương Uyên: Hội nhập là một 
vấn đề rất quan trọng hiện nay. Riêng 
đối với “Sinh viên 5 tốt” thì đây là một 
yếu tố rất khó để đạt được và đã có 
rất nhiều bạn sinh viên không đạt 
được danh hiệu này vì thiếu yếu tố 
hội nhập. Mình nghĩ các bạn sinh viên 
nên chủ động tìm cách tham gia vào 
các chương trình giao lưu văn hóa, 
trao đổi sinh viên mà Trường tổ chức 
để cải thiện kỹ năng ngoại ngữ và tăng 
thêm vốn hiểu biết của bản thân về 
các nước.

Từ khóa “công dân toàn cầu” hiện 
nay đang rất phổ biến trong giới trẻ nói 
chung và các bạn sinh viên nói riêng, 
bạn suy nghĩ gì về từ khóa này và theo 
bạn thì làm thế nào để trở thành một 
“công dân toàn cầu”?

Thu Trang: Để trở thành một công 
dân toàn cầu, theo mình, chúng ta cần 
tham gia tích cực các hoạt động bên 
ngoài để tích lũy những kỹ năng cần 
thiết, khi có cơ hội chúng ta sẽ ứng 
dụng chúng vào thực tiễn cuộc sống. 
Ngoài ra, chúng ta cần phải chuẩn bị 
những kiến thức cơ bản như ngoại 
ngữ và hiểu biết về văn hóa của các 
nước khác.

Phương Uyên:  Đầu tiên, mình 
nghĩ các bạn trẻ nên hiểu rõ thế nào là 
công dân toàn cầu và tầm quan trọng 
của việc trở thành một công dân toàn 
cầu. Để trở thành một công dân toàn 
cầu là cả một quá trình dài rèn luyện 
bản thân về các kỹ năng cần thiết như 
ngoại ngữ hay tìm hiểu thêm các nền 
văn hóa của các nước trên thế giới.

 

Anh Quân: Theo mình, để trở thành 
một công dân toàn cầu thì việc trước 
hết mỗi người cần có là khả năng 
ngoại ngữ. Đó chính là chìa khóa để 
chúng ta tự tin giao tiếp, ngoài ra, còn 
phải trau dồi những kiến thức khác 
bên ngoài về các lĩnh vực xã hội trên 
thế giới./.
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Th.S Nguyễn Anh Tuấn – Giảng 
viên Khoa Kinh tế

Khái niệm về 
công dân toàn 
cầu có lẽ chưa 
có cách định 
nghĩa cụ thể tại 
Việt Nam. Theo 
cách hiểu có 

phần không đầy đủ của tôi thì công 
dân toàn cầu là công dân sống và làm 
việc trên nhiều quốc gia, hoặc những 
nội dung công việc họ giải quyết vượt 
qua lãnh thổ của mình. Họ có thể có 
một hoặc nhiều quốc tịch, và đóng vai 
trò ngày càng quan trọng trong các 
đơn vị, tổ chức, đặc biệt là các tổ chức 
xuyên quốc gia.  

Công dân toàn cầu là chủ đề hay 
và thiết thực để các em sinh viên 
chuẩn bị hành trang bước vào giai 
đoạn tiếp theo, đó là làm việc trong 
một môi trường năng động trên phạm 
vi rộng lớn hơn: toàn cầu chứ không 
phải gói gọn chỉ trong nước. Theo 
tôi, công dân toàn cầu không chỉ có 
ý tích cực, mà cũng chứa đựng một 
số tiêu cực, tuy nhiên, trong thế giới 
phẳng như hiện nay, đó là một điều 
hết sức hiển nhiên. Chúng ta suy nghĩ 
theo tính tích cực nhiều hơn: những 
cá nhân có thể sống và làm việc ở 
nhiều môi trường, thích hợp được với 
nhiều nền văn hóa. Để làm được điều 
đó, tôi nghĩ rằng ngoài kiến thức (bắt 
buộc) thì sinh viên cần chuẩn bị nhiều 
những kỹ năng khác vô cùng quan 
trọng như ngoại ngữ, kỹ năng làm việc 
nhóm, tư duy phản biện, logic,…

Đoàn Minh Anh – Sinh viên lớp 
Kiếm toán chất lượng cao khóa 15 

Đối với mình, 
đơn giản mà 
nói, “công dân 
toàn cầu” là một 
người biết dùng 
đôi mắt để quan 
sát và nhìn thế 
giới ở tầm rộng, 

dùng tâm trí để học hỏi những điều 
chưa biết, dùng những nhịp đập yêu 
thương của trái tim để yêu thương 
người khác và biết dang rộng vòng 
tay để kết nối thực sự với bạn bè trên 
khắp năm châu. Công việc mà một 
công dân toàn cầu làm phải thực sự 
giúp ích cho cộng đồng.

Mình muốn dũng cảm mở toang 
cánh cửa tự ti của bản thân mình, vượt 
ra một chân trời mới, một chân trời 
hội nhập, giao lưu và học hỏi, được 
chia sẻ văn hóa đất nước với bạn bè 
quốc tế. Và hơn hết, là sẵn sàng giúp 
đỡ những con người không cùng màu 
da, sắc tộc,… Đó là con người tôi 
muốn hướng đến, một “công dân toàn 
cầu” thực thụ! 

Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang – Sinh 
viên lớp Tài chính – Ngân hàng khóa 
15 

Trở thành công 
dân toàn cầu là 
xu hướng tất yếu 
khi mà quá trình 
toàn cầu hóa 
đang diễn ra, hội 

nhập sâu và rộng giữa các quốc gia 
trên thế giới. Người Việt có ưu điểm là 
rất siêng năng, chịu khó, ham học hỏi, 
thông minh, dễ thích nghi mới môi 
trường làm việc mới. Tuy nhiên, môi 
trường làm việc quốc tế thường đòi 
hỏi những kỹ năng mà thanh niên Việt 
Nam chưa phát huy hiệu quả như tính 
sáng tạo, quan điểm riêng rõ ràng, 
kiến thức xã hội bao quát, kỹ năng làm 
việc độc lập, khả năng sử dụng ngoại 
ngữ,... Và đôi khi, trong môi trường 
quốc tế, những công dân đến từ Việt 
Nam cũng gặp phải sự xung đột giữa 
các giá trị hiện đại và truyền thống. 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có 
trong tay nhiều cơ hội nghề nghiệp: 
57% công ty đa quốc gia nói rằng 
họ có kế hoạch thuê nhân viên nước 
ngoài và luân chuyển nhân viên giữa 
các quốc gia. Nhưng người lao động 
hiện nay vẫn chưa nhận thức rõ tầm 
quan trọng của việc trở thành công 
dân toàn cầu, việc chờ đợi đến giai 
đoạn sau đại học mới trang bị sẽ bỏ lỡ 
nhiều cơ hội quý giá.   

Vì vậy, khi còn ngồi trên ghế nhà 
trường, mình nghĩ sinh viên nên dành 
thời gian để tham gia các tổ chức quốc 
tế về công dân toàn cầu ở trường, 
các câu lạc bộ, các hoạt động ngoài 
chương trình giảng dạy có liên quan. 
Qua đó, sinh viên sẽ bước đầu làm 
quen với môi trường đa văn hóa. Bên 
cạnh đó, việc tuyên truyền để mọi 
người nâng cao nhận thức về ý nghĩa 
của việc trở thành công dân toàn cầu 
là trách nhiệm của mỗi chúng ta./.
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Đời sống hiện đại đã phá vỡ nhiều giới hạn vốn từng 
được coi là không thể vượt qua. Đời sống kinh tế toàn cầu, 
sự giao lưu văn hoá toàn cầu, những giá trị cơ bản được phổ 
cập toàn cầu khiến cho xã hội hiện đại không thể không sinh 
ra những công dân toàn cầu. Khái niệm “công dân toàn cầu” 
đã trở thành mục tiêu phấn đấu cho nhiều bạn trẻ trong bối 
cảnh toàn cầu hóa của một thế giới mà Thomas Friedman 
gọi là “thế giới phẳng”. Vậy để trở thành một “công dân toàn 
cầu”, các bạn sinh viên của chúng ta cần trang bị những gì? 
Hãy cùng tìm hiểu những cựu sinh viên đang học tập, sinh 
sống và làm việc ở các quốc gia tiên tiến trên thế giới chia 
sẻ điều gì nhé!

 “Việc học ngoại ngữ là cực kỳ quan trọng với sinh 
viên” 

Đó là chia sẻ của bạn Đặng Lê Lộc Uyển, cựu sinh viên 
Khóa 11 ngành Luật Kinh doanh: “Mình vẫn luôn nghe mọi 
người bảo nhau việc học ngoại ngữ là cực kỳ quan trọng 

với sinh viên vì tất cả những nhà tuyển dụng uy tín đều 
xem đây là tiêu chí thiết yếu để lựa chọn ứng viên. Mình 
cũng nghe nhiều bạn bè nói rằng, chính điều đó làm họ áp 
lực, và từ áp lực ấy đôi khi làm họ chưa thật sự thành công 
trên con đường chinh phục tiếng Anh. Với mình, học tiếng 
Anh là một sở thích, và là một điều quen thuộc như mỗi 
bữa ăn vậy. Mình nhận ra đây chính là đam mê của mình. 
Do vậy, mình theo đuổi, và đang vô cùng hào hứng trên 
con đường riêng này. Ở Anh Quốc, hiện tại mình có thể 
chủ động với các mối quan hệ xã hội cũng như việc học 
mà không hề lo sợ về rào cản ngôn ngữ hay khác biệt về 
văn hóa. Mình hy vọng rằng sẽ gặp nhiều người bạn UEL 
ở nơi đây để cùng tự hào sinh viên Kinh tế - Luật bước ra 
thế giới. Đừng bao giờ từ bỏ đam mê thật sự của mình. Và 
đừng quên, nếu có ước mơ trở thành công dân quốc tế, 
hãy biến ngoại ngữ thành sở thích nhé”.

Cùng quan điểm trên, anh Huỳnh Quốc Hạnh, cựu sinh 
viên Khóa 05 ngành Kinh tế đối ngoại chia sẻ: “Hãy tập 
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trung rèn luyện ít nhất 01 ngoại ngữ phổ biến thật giỏi 
ngoài tiếng mẹ đẻ. Khi mình sống và học tập ở New York thì 
ngoài tiếng Anh ra tiếng phổ biến thứ hai là tiếng Tây Ban 
Nha và tiếng Hoa. Dĩ nhiên, khi sinh sống và làm việc, học 
tập ở nước ngoài hay làm việc cho các công ty 
nước ngoài ở Việt Nam, nếu b ạ n 
biết tiếng của nước 

họ thì 
sự nghiệp thăng tiến 
cũng như mức độ hoà nhập vào cộng đồng đó sẽ rất cao. 
Và lợi thế thành công của bạn hơn các bạn khác sẽ gấp bội 
phần. Một ví dụ khác khi mình ở Úc, thành phần dân cư bên 
này lại phổ biến tiếng Hoa nhiều hơn. Bạn có thể chọn học 
thêm tiếng Hoa nếu bạn muốn sinh sống và làm việc, học 
tập tại Úc hay ở một số nước Châu Á. Nói tóm lại, có thêm 
ít nhất một ngôn ngữ phổ biến trên toàn thế giới như: 
Anh, Hoa, Tây Ban Nha, Đức hay Pháp… sẽ giúp cho quá 
trình phát triển của các bạn trong môi trường toàn cầu 
nhanh hơn, thích nghi tốt hơn và con đường sự nghiệp 
cũng thuận lợi hơn.”

Đâu là điều kiện tiên quyết để làm việc trong môi 
trường toàn cầu? 

“Nếu như tiếng Anh là phương tiện để xóa bỏ rào cản 
ngôn ngữ thì kiến thức và kỹ năng lại là điều kiện tiên 
quyết để bạn có thể sống và làm việc trong môi trường 
toàn cầu” – chị Nguyễn Thu Thủy Tiên, cựu sinh viên Khóa 
01 ngành Kinh tế đối ngoại, Tiến sĩ chuyên ngành Quản 
trị tại ĐH Sydney (Úc) hiện đang giảng dạy tại Trường ĐH 
Công nghệ Curtin (Úc) cơ sở Singapore khẳng định: “Các 
môn học ở giảng đường đại học dù liên quan trực tiếp hay 
gián tiếp đến ngành học chuyên môn của bạn sẽ giúp bạn 
xây dựng được một nền tảng kiến thức vững vàng. Tuy 
nhiên, sách giáo khoa luôn luôn lạc hậu hơn so với thực tế 
cuộc sống. Vì vậy, các bạn cần liên tục cập nhật cho mình 
những kiến thức mới nhất của nhân loại bằng việc đăng ký 
vào những trang tin chuyên ngành, tạp chí chuyên ngành. 
Quan trọng hơn nữa, ngoài việc trau dồi kiến thức, các bạn 
cần trau dồi cho mình những kỹ năng cần thiết để thích 
ứng với nhu cầu của xã hội và xu hướng chung trên toàn 
cầu. Một báo cáo mới của Diễn đàn Kinh tế thế giới đã chỉ 

ra rằng trong vòng 3-5 năm tới, với sự phát triển nhanh 
chóng của xã hội và khoa học công nghệ, 1/3 trong số các 
kỹ năng cần có trong công việc hiện nay sẽ thay đổi đáng 
kể. Theo đó, đến năm 2020, 05 kỹ năng quan trọng nhất 
đối với người lao động trên toàn cầu là: (1) Kỹ năng giải 
quyết các vấn đề phức tạp; (2) Kỹ năng tư duy phản biện; 
(3) Kỹ năng sáng tạo; (4) Kỹ năng quản lý con người; và (5) 
Kỹ năng phối hợp công việc với người khác. Vậy trong vòng 
05 năm tới, các bạn sẽ làm gì để có thể trau dồi và phát 
triển các kỹ năng trên?”. Người trả lời câu hỏi đó chính là 
bản thân các bạn. 

Ngoài ngôn ngữ, kiến thức và kỹ năng, một điều 
không kém quan trọng để các bạn hòa nhập và trở 

thành công dân toàn cầu là khả năng thích nghi với 
hoàn cảnh và tôn trọng sự khác biệt.  

“Cuộc sống sinh viên, cụ thể là cuộc sống sinh 

viên ở ký túc xá sẽ giúp các bạn rất nhiều trong việc làm 
quen, thích nghi với một môi trường sống mới, đồng thời 
cũng giúp bạn học cách chấp nhận và tôn trọng sự khác 
biệt về sinh hoạt, thói quen, tính cách, văn hóa của những 
người bạn đến từ những vùng miền khác nhau của đất 
nước. Ngoài ra, những trải nghiệm du lịch là thực sự quý 
báu. Tuy nó không thể cho bạn một cái nhìn toàn diện và 
sâu sắc về những nền văn hóa khác nhau nhưng cũng giúp 
ích để bạn tích góp cho mình kinh nghiệm hữu ích để thích 
nghi tốt hơn với môi trường văn hóa đa dạng trên toàn cầu” 
- cô Thủy Tiên chia sẻ. 

Đối với anh Nguyễn Quốc Huy, cựu sinh viên Khóa 06 
ngành Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Trường Đại học Curtin 
University (Úc), hiện đang làm việc tại Công ty tư vấn tài 
chính tại Úc lại cho rằng: “Ấn tượng mà bạn nên có trong 
suy nghĩ của mọi người trong công ty là người ta có thể 
tin tưởng giao việc cho bạn, dù việc lớn hay việc nhỏ “First 
impressions last”. Trong năm thứ 02, nếu các bạn muốn 
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thăng tiến, bạn nên suy nghĩ đến giá trị của bạn đem lại cho 
công ty, điều này rất cần thiết vì nó sẽ giúp bạn nhận ra giá 
trị của bản thân, và đánh giá bản thân để rèn luyện và phát 
triển. Nếu giá trị của bạn đem lại cho công ty không khác 
gì với những người làm cùng công việc của bạn thì việc 
bạn được thăng tiến rất xa là điều xa vời. Đừng bao giờ 
nghĩ rằng kinh nghiệm lâu năm ở công ty sẽ giúp ích, điều 
này đúng một phần nhưng nếu bạn có kinh nghiệm hơn 
nhưng năng suất vẫn vậy cũng không đem lại điều gì giúp 
ích thì kinh nghiệm đó là vô nghĩa. Thử đặt ở phương diện 
của một người chủ công ty, tại sao nên tăng lương cho bạn 
trong khi có thể mướn một người khác trẻ hơn, lương ít 
hơn mà cũng hoàn thành cùng khối lượng công việc 

với bạn? Hãy 
nhớ, luôn luôn đem 
lại giá trị cho công ty nếu bạn muốn 
được thăng tiến. Và hãy sống có mục 
tiêu và xây dựng những cộng đồng gần 
gũi xung quanh mình tốt đẹp hơn trên 
nền tảng mà mình yêu thích và muốn làm”.

Bên cạnh những chia sẻ về các yếu tố cơ bản 
để trở thành công dân toàn cầu, các anh chị còn chia 
sẻ về kinh nghiệm sống, học tập và tự phát triển bản 
thân “self improving”:

“Sống phải luôn có mục tiêu và không ngừng nỗ lực” 
đó là tâm sự của anh Nguyễn Xuân Quỳnh, cựu sinh viên 
Khóa 08 ngành Tài chính - Ngân hàng, Thạc sỹ quản trị 
công nghệ, ĐH Yamagata (Nhật Bản). Anh nhắn nhủ với các 
bạn sinh viên UEL đang có dự định du học: “Với tấm bằng 
từ Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), bạn 
sẽ được ưu tiên hơn khi ứng tuyển. Đồng thời, để trau dồi 
ngôn ngữ, hãy mỉm cười và kết bạn với người bản xứ nhiều 
hơn. Với tất cả công việc được giao, hãy làm với tất cả tinh 
thần và trách nhiệm. Đánh giá một con người không phải 
chỉ trên kết quả mà còn dựa vào thái độ cầu tiến và sự cố 
gắng hết mình. Đừng sợ hãi, đừng nản chí, hãy lên đường 
với ước mơ của mình. Nếu không như thế thì Columbus 
chẳng thể nào tìm ra châu Mỹ và Charles Darwin không thể 

hoàn thành thuyết tiến hoá cho nhân loại”.

Và trong bối cảnh cách mạng 
công nghiệp 4.0 hiện nay, mọi 

thứ đều có thể diễn ra từ 
“không thể thành có 

thể”. Chúng 
ta dù 

hội nhập, quốc tế hóa nhưng 
không thể hòa tan, trước 
khi tự hào là một công 
dân toàn cầu, hãy nói to 
với “thế giới phẳng” này 
“Tôi là người Việt Nam 

– Tôi tự hào 
vì điều 

đó”. Như 
TS. Nguyễn 

Thu Thủy Tiên 
nhắn nhủ: “Trước khi học cách làm thế nào để trở thành 
một công dân toàn cầu, các bạn cần trở thành một công 
dân tốt của chính Tổ quốc mình. Làm một người tử tế, 
lương thiện, yêu thương và biết giúp đỡ người khác, sống 
một cuộc sống lành mạnh, có ý nghĩa, và có đam mê, những 
điều này tuy đơn giản nhưng cần nghị lực lớn lao và lòng 
dũng cảm. Dũng cảm để đấu tranh với cái xấu, cái sai, dũng 
cảm để đấu tranh với chính bản thân mình. Tôi tin rằng nếu 
các bạn có thể làm một công dân tốt ở ngay chính nơi các 
bạn sinh ra và lớn lên, các bạn có thể tự tin bước ra khỏi 
ranh giới lãnh thổ với tư cách là một đại sứ tiêu biểu và tự 
hào của đất nước mình”./. 
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Trong chúng ta chắc hẳn từ bé ai cũng đã từng ấp ủ một 
ước mơ “to bự” phải không nhỉ? Nhưng rồi khi ta càng lớn, 
thì ước mơ ấy lại càng nhỏ đi nhiều hơn. Tại sao nhỉ? Có phải 
vì đó là những thứ lớn lao nhưng chúng ta chỉ là một con 
người bé nhỏ? 

Chàng trai 30 tuổi – Trần Đặng Đăng Khoa cựu sinh viên 
Khoa Kinh tế đối ngoại Khóa 5 của UEL, 20 năm ấp ủ ước 
mơ “cưỡi xe máy đi vòng quanh thế giới”. Và giờ đây, anh 
đang trên con đường thực hiện ước mơ của mình.  

Hiện tại, được biết anh đã đi được 1/5 “hành trình vĩ đại 
của cuộc đời”. Đâu là động lực giúp anh thực hiện nó?

Đăng Khoa: Đơn giản chỉ vì đó là ước mơ từ bé của tôi. 
Sau bao nhiêu năm ấp ủ và chuẩn bị thì tôi quyết định thực 
hiện nó hoặc sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa. Khi con 
người đến một giai đoạn nhất định sẽ làm một công việc 
nhất định, và khi tôi chuẩn bị kỹ cho tất cả, tôi đã thực hiện 
nó, vì ước mơ và cơ hội sẽ cùng đến với nhau chỉ một lần.

Theo anh thì đâu là điều khó khăn nhất trong chặng đường 
50.000km mà anh đang thực hiện? Và nỗi sợ lớn nhất của 
anh trong hành trình này là gì?   

Đăng Khoa: Do đi xe máy nên tôi sợ nhất vẫn là tai nạn, 
ngoài ra còn có các nguy cơ khác như bệnh tật, mất giấy 

tờ, hư hỏng xe cộ nặng không sửa được… hoặc cũng có 
thể là trục trặc về visa, hay đặt tàu để chở xe băng qua các 
đại dương không được,…

Là một trong số ít những công dân Việt Nam trẻ dám phiêu 
lưu khắp thế giới, anh có cho rằng thế hệ trẻ nên như thế?

Đăng Khoa: Cũng tùy từng trường hợp cụ thể, tùy điều 
kiện, tùy sở thích của mỗi người. Nếu bạn không thích và 
không đam mê thì cũng không thể ép bạn dấn thân khám 
phá thế giới. Tuy nhiên, tôi nghĩ nếu được thì ít nhất chúng 

ta nên phải đôi lần ra nước ngoài tìm hiểu 
thêm thế giới ngoài kia để mở mang tầm 
mắt và học hỏi cho bản thân mình. 

Được biết anh là cựu sinh viên Khoa 
Kinh tế đối ngoại của Trường ĐH Kinh tế - 
Luật, phải chăng đó là một trong những nơi 
đã góp phần tôi luyện sự kiên trì theo đuổi 
đam mê trong anh?   

Đăng Khoa: Chính xác! Trước đây tôi 
cũng khá tích cực tham gia các hoạt động 
phong trào ở Trường, cũng nhờ vậy mà 
tôi năng động, hoạt bát, dạn dĩ hơn. Điều 
này đặc biệt hữu ích khi đi ra nước ngoài 
một mình vì tôi luôn phải cố gắng giải 
quyết các khó khăn bằng khả năng giao 
tiếp và sự tự tin của mình. 

Được biết, anh đã ấp ủ ước mơ “đi xa” 
suốt 20 năm qua, vậy anh có thể chia sẻ lời 
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Hành trình của Trần Đặng Đăng Khoa trải dài trong 
600 ngày đi khoảng 45.000 km qua ít nhất 30 nước 
trên khắp các châu lục: Á, Âu, Mỹ, Phi, Úc, Nam Cực. 
Cụ thể sẽ đi theo tuyến: VN - Campuchia - Thái Lan 
- Nepal - Ấn Độ - Pakistan - Iran - Azerbaizan - Geor-
gia - Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp - Ý - Slovenia - Áo - Ba Lan 
- Đức - Hà Lan - Bỉ - Pháp - Argentina - Paraguay - 
Bolivia - Peru - Chile - Úc - Đông Timor - Indonesia 
- Malaysia - Thái - Lào - VN. Đoạn từ VN - châu Âu sẽ 
tốn 200 ngày. 200 ngày cho Nam Mỹ. 200 ngày còn 
lại cho châu Úc và trở về.

khuyên để những người đang ấp ủ ước mơ như anh đã từng 
có thêm động lực hiện thực hóa ước mơ đó?  

Đăng Khoa: Nếu các bạn đã mơ ước và quyết tâm thì 
hãy cố gắng hết sức đừng từ bỏ. Và khi đã dốc hết lòng để 
thực hiện thì đừng hối hận, vì nếu cho làm lại thì bản thân 
cũng sẽ chọn lựa như vậy thôi. Bởi ước mơ luôn tồn tại 
trong mỗi con người.

Dù chúng ta có già đi, nhưng ước mơ thì vẫn trẻ mãi, nó 
là thứ ấp ủ và gắn bó với ta trong hành trình cuộc đời. Đừng 
vội vàng từ bỏ ước mơ khi nó còn dang dở, vì biết đâu được 
chỉ cần thêm một cái chạm nữa là bạn sẽ đạt được nó. Chúc 
“chàng trai cưỡi ngựa sắt đi khắp thế gian” luôn vững bước 
trên con đường thực hiện ước mơ. Hẹn gặp lại Trần Đặng 
Đăng Khoa vào một ngày không xa tại UEL… 
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“Thiên tài cần 99% là mồ hôi và 
nước mắt, chỉ 1% là trí thông minh” – 
đó là câu nói bất hủ của thiên tài vật lí 
Thomas Edison, và cũng chính là nguồn 
động lực để cô gái bé nhỏ Đào Thị Minh 
Châu đạt được mục tiêu lớn, tốt nghiệp 
thủ khoa Trường Đại học Kinh tế – Luật 
(ĐHQG TP.HCM).

Vào 04 năm trước, như bao sinh 
viên khác, Minh Châu cũng phải đứng 
trước sự lựa chọn tìm bến đỗ để phát 
triển tương lai. Nhưng thật khó, vì lúc 
đó cô bé mười tám ấy muốn chọn 
theo học nhiều hơn là một trường đại 
học. Và rồi Châu quyết định theo đuổi 
hai ngành học tại hai trường đại học, 
bất chấp mọi lời khuyên từ người thân 
và bạn bè. Một trong hai lựa chọn của 
Châu là ngành Luật Tài chính - Ngân 
hàng,  Trường Đại học Kinh tế – Luật 

(ĐHQG TP.HCM). Năm đó, Châu là á 
khoa đầu vào của Trường. 

Minh Châu hiểu rằng để giữ thành 
tích tốt trong 04 năm đại học sẽ rất 
vất vả, nhưng không ngờ rằng có 
nhiều khó khăn cản đường cô gái ấy 
đến thế. Gia đình Châu xảy ra biến 
cố, mẹ mắc bệnh nặng,… mọi thứ 
như bóp nghẹt bao ước mơ và hoài 
bão của Châu. Bằng bản lĩnh của một 
người học luật, Châu đã từng bước, 
từng bước đạt đến thành tích như 
ngày hôm nay. 

Đối với Minh Châu, để thực hiện 
được điều đó, những lời khuyên, 
những câu khích lệ từ những người 
xung quanh có sức ảnh hưởng rất lớn, 
trong đó, không thể không kể đến 
những giảng viên Trường ĐH Kinh 
tế - Luật. Châu chia sẻ: “Các thầy cô 
không chỉ nhiệt huyết tận tâm mà còn 
rất giàu tình cảm. Trong suốt 04 năm, 
mình đã vấp ngã rất nhiều nhưng thầy 
cô luôn yêu thương và bao dung, chỉ 
bảo để mình có thể ngày càng hoàn 
thiện bản thân hơn”.

Việc học và giữ vững thành tích ở 
tại hai trường đại học khác nhau quả 
thật là rất khó, nhưng Minh Châu đã 
làm được từ những bí quyết do chính 
bản thân xây dựng nên. “Điều quan 
trọng đối với sinh viên là tự học, tự 
nghiên cứu mày mò, tăng cường 
khả năng về ngoại ngữ để khám phá 
nhiều hơn thế giới xung quanh mình. 
Không những thế, cần có sự chuyên 
cần trong học tập, luôn đặt lối tư duy 
trước mọi vấn đề. Mở rộng mối quan 
hệ của bản thân nhiều hơn. Và tất cả 
mọi thứ cần có sự sắp xếp thời gian 
một cách hiệu quả” – cô thủ khoa nhỏ 
chia sẻ. 

Ra trường, điều mà cô gái trẻ 22 
tuổi hối tiếc nhất là 04 năm đại học 
sao lại trôi qua nhanh đến thế. Nếu 
được, Châu muốn trải nghiệm thêm 
những năm tháng dưới mái nhà UEL 
này, nơi giúp cô trưởng thành, nơi cô 
nhận được sự yêu thương và vun đắp 
những hoài bão để tiến xa hơn trên 
con đường Châu lựa chọn./. 

Một số thành tích nổi bật của Đào Thị Minh Châu:
	Á khoa đầu vào Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) 

năm 2013;
	Giải Nhất “Giải thưởng Nhà khoa học trẻ UEL năm 2016”,  lĩnh 

vực pháp lý́;
	Giải Khuyến khích “Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 

– Eureka”, lĩnh vực pháp lý́;
	Giải Nhì “Đánh thức tiềm năng Luật”- Chương trình học thuật 

cấp Thành phố;
	Giải Nhất “Lead the Law”- Chương trình học thuật cấp Trường;
	Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường, cấp ĐHQG và cấp 

Thành phố năm học 2015-2016;
	Thủ khoa đầu ra Khóa 13 với điểm trung bình 8.88.
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“Động lực lớn nhất của em có lẽ 
là nghĩ về tương lai tươi sáng phía 
trước, nhất là khi nghĩ về thần tượng 
của mình”. Hẳn tồn tại trong mỗi con 
người luôn có một động lực để cố 
gắng, phấn đấu. Chàng tân thủ khoa 
Khóa 17 của Trường ĐH Kinh tế - 
Luật (ĐHQG TP.HCM) có một động 
lực rất lạ cho riêng cậu, đó chính là 
xuất phát từ thần tượng của mình. 

Trải qua một kỳ thi căng thẳng, các 
sĩ tử năm nay đã gặp không ít khó 
khăn để bước qua một trong những 
giai đoạn quan trọng của cuộc đời, và 
chàng thủ khoa đến từ Khánh Hòa 
này cũng không ngoại lệ. Suy nghĩ 
hơi khác so với nhiều bạn bè đồng 
trang lứa, Nghiêm cho rằng bản thân 
mình chính là khó khăn lớn nhất mà 
Nghiêm phải vượt qua, “từ việc xác 
định mục tiêu điểm số, đến việc lập ra 
chiến lược để đạt được số điểm đó và 
hành động, phải thật sự nghiêm khắc 
với bản thân”. Tự vạch ra những chiến 
lược rạch ròi và từng bước cụ thể hóa 
nó chính là bí quyết giúp Nghiêm đạt 
được số điểm khá ấn tượng trong kỳ 
thi THPT Quốc gia vừa qua: 28,25 
điểm (chưa tính điểm ưu tiên), trúng 
tuyển vào ngành Thương mại điện tử 
của UEL.  

Khi hỏi Nghiêm đâu là động lực để 
bạn không ngừng nỗ lực, cậu tân sinh 
viên cho biết thần tượng của mình 
chính là động lực lớn nhất. “Người em 
thần tượng ở hiện tại là triệu phú trẻ 
Adam Khoo. Em biết đến ông thông 
qua cuốn sách “Tôi tài giỏi, bạn cũng 
thế”. Cuốn sách giúp em nhiều điều 
trong việc định hình lại phong cách 

học tập của bản thân. Trong quá trình 
tìm hiểu về cuốn sách, em biết ông 
là một con người có bản lĩnh và ý 
chí vươn lên mạnh mẽ cũng như khả 
năng học tập siêu phàm. Nghĩ về tác 
giả Adam Khoo như là một động lực 
đối với em khi làm mọi việc. Em cũng 
hy vọng sớm được gặp ông!” 

Khi biết mình là tân thủ khoa Khóa 
17 của UEL, Nghiêm tỏ ra khá bất ngờ 
và khiêm tốn bảo rằng, đó chính là 
nhờ vào sự may mắn. Nghiêm chia sẻ 
rằng qua tìm hiểu, mình đã bị thu hút 
bởi chất lượng, cơ sở vật chất của UEL 
cũng như những con người nơi đây. 
Cùng với đó, niềm đam mê lĩnh vực 

Thương mại điện tử chính là động lực 
để Nghiêm phấn đấu đậu vào UEL và 
chọn UEL là nơi chắp cánh cho tương 
lai phía trước của mình. 

Không tự mãn về những gì đã đạt 
được, Nghiêm vẫn đang cố gắng trau 
dồi thêm những thứ bản thân còn 
thiếu sót và luôn tìm kiếm những 
cơ hội cho riêng mình. Tiếp tục lấy 
thần tượng làm động lực, Trần Trọng 
Nghiêm đang từng bước phấn đấu, 
học tập, rèn luyện để khẳng định bản 
lĩnh của thế hệ trẻ UEL./.
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VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Đến hẹn lại lên, 
cứ hai năm một lần, 

“Hội thao Sinh viên 
ĐHQG TP.HCM” lại là tâm 

điểm chú ý của các vận động 
viên đến từ các đơn vị thành viên 

khối ĐHQG TP.HCM. Hội thao không chỉ là nơi để các đội 
tuyển thể hiện thế mạnh, tình yêu thể thao của mình mà 
qua đó còn đề cao lòng tự hào của mỗi cá nhân đối với ngôi 
nhà mà mình gắng bó suốt quãng đời sinh viên. 

Hội thao năm nay gồm 06 bộ môn thi đấu: Bóng đá, 
Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng bàn, Cầu lông và Cờ. Các 
môn thi đấu ở Hội thao đều mang tính cạnh tranh cao, 
nhưng không vì thế mà tinh thần của các thành viên Kinh 
tế - Luật sụt giảm, thay vào đó là quyết tâm chinh phục 
mục tiêu cao nhất. Hội thao lần XI cũng cho thấy sự nỗ lực 
của toàn tập thể thầy trò Trường ĐH Kinh tế - Luật (UEL) 
ở những môn thi đấu không phải là thế mạnh của đơn vị. 
Chính vì thế, danh hiệu hạng Ba toàn đoàn có thể coi là 
phần thưởng lớn dành cho UEL tại Hội thao năm nay.

Để có được thành công như vậy, các vận động viên UEL 
đã đánh đổi bằng nhiều công sức và những chấn thương 
trong thời gian tập luyện và thi đấu. Thời gian chuẩn bị 
cho Hội thao chỉ vỏn vẹn 02 tháng. Trong khoảng thời 
gian ngắn ngủi đó, các vận động viên đã tập luyện rất miệt 
mài và chăm chỉ, có những lúc điều kiện tập luyện vô cùng 

khó khăn, chấn thương liên tiếp, phải chăng cũng chính vì 
những khó khăn đó đã thôi thúc một UEL mạnh mẽ như 
thế tại Hội thao lần này.

Những tuần cuối trước ngày thi đấu đầu tiên là khoảng 
thời gian tập luyện với cường độ cao nhất, đây cũng là 
khoảng thời gian mà các vận động viên cảm thấy áp lực 
về cả thể lực lẫn tinh thần. Một số vận động viên tưởng 

chừng như không thể chịu nổi áp lực lớn như vậy, nhưng 
nhờ sự động viên của các thành viên còn lại cũng như sự 
khích lệ từ thầy cô, bạn bè nên cuối cùng đã cố gắng vượt 
qua khó khăn.

“Thời gian bắt đầu tập luyện của chúng tôi là từ 17h00 
cho đến 22h00 mỗi ngày, có những đêm chúng tôi không ngủ 
được vì chân đau nhức, nửa đêm phải thức dậy bôi thuốc 
giảm đau. Đôi lúc phải tập ở sân gạch thay vì sân cỏ, nếu sơ 
suất bị chấn thương thì sẽ rất đau. Khó khăn là thế, nhưng 
mục tiêu chinh phục tấm huy chương vàng còn lớn hơn cả 
nỗi đau thể xác ấy” – bạn Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, Phó chủ 
nhiệm CLB Thể dục - Thể thao UEL chia sẻ. 

Với tinh thần quyết tâm thi đấu, cùng với sự yêu thương 
quan tâm từ nhà trường và bạn bè, đội tuyển đã giành 
hạng Ba toàn đoàn với thành tích khá cao của các cá nhân 
và tập thể:

* Môn Cờ vua: Hạng Ba đồng đội nam, hạng Ba đồng 
đội nữ



55UNIVERSITY OF ECONOMICS AND LAW       UNITY - EXCELLENCE - LEADERSHIP

* Môn Cờ tướng: Sinh viên Trần Thị Ngọc Yến - đồng 
hạng Ba

* Môn Bóng bàn: Sinh viên Lê Ngọc Xuân - đồng hạng 
Ba

* Môn Cầu lông: 
- Hạng nhất đồng đội nữ
- Sinh viên Phan Thị Thủy Trúc - hạng Nhất đơn nữ
- Sinh viên Phan Thị Thủy Trúc, Trần Thị Thùy 

Dương - hạng nhất đôi nữ
- Sinh viên Mạc Quế Hân, Lý Quỳnh Quỳnh - đồng 

hạng Ba đôi nữ
* Môn Bóng chuyền: Giải Ba Bóng chuyền nữ
* Môn Bóng đá: Giải Nhì Bóng đá nam

“Kết quả lần này là công sức của cả một tập thể. Cám ơn 
tình cảm chân thành của mọi người dành cho đoàn vận động 
viên chúng mình. Đôi khi chỉ là chai nước hay lời hỏi thăm 
nhưng điều đó có sức mạnh to lớn giúp đội hoàn thành nhiệm 
vụ đại diện UEL thi đấu” – vận động viên Phan Thị Thủy Trúc 
chia sẻ. 

Một mùa Hội thao nữa đã kết thúc, UEL đã gặt hái được 
những thành công bước đầu, chúng ta hãy cùng trong đợi 
vào mùa “Hội thao Sinh viên ĐHQG TP.HCM lần XII – 
2019” để chứng kiến UEL tỏa sáng./. 
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VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Là một trong những 
tác phẩm bán chạy nhất 
của tác giả Mark Gerzon, 
cuốn sách “Công dân 
toàn cầu” (nguyên gốc: 
Global Citizens) được 
các nhà bình luận ví như 
“một nguồn cảm hứng” 
giúp chúng ta vượt ra 
khỏi những ranh giới 
nhỏ hẹp của chính bản 
thân mình.

Bao lâu nay chúng ta thường có xu hướng bó hẹp chính 
mình trong một ranh giới an toàn. Nhưng khổ nỗi công 
nghệ Internet hiện đại lại cứ mở ra những cánh cửa cho 
phép ta ngắm nhìn thế giới rộng lớn, để rồi vô hình chung 
con người đã ấp ủ một giấc mơ vượt khỏi biên giới quốc 
gia tự bao giờ. Đó không còn là mơ tưởng viển vông, mà 
chính là tầm nhìn của tương lai - tính toàn cầu.

Nếu bạn đã và đang khao khát trở thành một công dân 
xuyên biên giới, thì cuốn sách này sẽ góp phần giúp bạn 
không chệch hướng hay bị bối rối bởi khái niệm mông 
lung to lớn của toàn cầu hóa. Còn nếu bạn chưa từng hay 
mới chỉ chớm nghĩ tới việc mở rộng tư duy ra khỏi cộng 
đồng đang sinh sống, vậy thì cũng đừng ngại, cuốn sách 
như một tấm vé đặc biệt mời bạn bước chân lên một du 
thuyền dạo ngắm vòng quanh thế giới. Một chuyến du 
ngoạn, không có lý do gì để từ chối phải không nào?

Dưới ngòi bút của Mark Gerzon, khái niệm “toàn cầu” 
hay “công dân toàn cầu” không khô khan, lý thuyết như 
những gì chúng ta thường đọc trên các trang báo, các bài 
phân tích. Bằng những câu chuyện nhẹ nhàng, sinh động 
hoặc những trải nghiệm phong phú của bản thân, tác giả 
sẽ giúp người đọc nhận diện được bức tranh toàn cầu, 
chân dung một “công dân toàn cầu” điển hình và đặc biệt 
là hướng dẫn hành động để trở thành công dân toàn cầu.

Cuốn sách sẽ trả lời ba câu hỏi thiết yếu: Thế nào là tư 
duy mang tính toàn cầu? Bằng cách nào trở thành công 
dân toàn cầu? Vì sao trở thành công dân toàn cầu lại quan 
trọng đến vậy? 

Được thiết kế với 06 phần chính và 01 phụ lục hướng 

dẫn, cuốn sách sẽ giúp người đọc tự đối chiếu với bản thân 
để xác định vị trí của mình hiện tại. Và rồi tiếp theo đó - 
như một thuyền trưởng tài tình và đầy trách nhiệm - Mark 
Gerzon tiếp tục dẫn lối cho tư duy của độc giả trải qua bốn 
giai đoạn để tự thay đổi: Quan sát - Mở to đôi mắt; Học 
hỏi - Mở rộng trí tuệ; Kết nối: Xây dựng các mối quan hệ; 
Hợp tác thực địa: Cùng nhau hành động. Đây chính là quá 
trình chúng ta tự cải tạo tư duy vốn còn nhỏ hẹp bởi ranh 
giới dân tộc và tôn giáo của mình. 

Trong bối cảnh biên giới giữa các quốc gia ngày càng 
mờ nhạt nhờ những mối quan hệ song phương và đa 
phương thông qua các hiệp định thương mại tự do thế 
hệ mới của các quốc gia, “tất cả chúng ta phải bắt đầu suy 
nghĩ như những công dân toàn cầu nếu muốn mang lại đổi 
thay thật sự”. 

Khi khép lại trang sách cuối cùng, bạn sẽ nhận ra mình 
đã có một con đường, và rồi bạn mỉm cười tự nhủ: “Tiến 
lên nào, tôi sắp là một công dân toàn cầu rồi đấy!”./.
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“Cho dù cuốn hộ chiếu của bạn mang màu xanh lá cây, 
xanh nước biển hay đỏ đi chăng nữa, nó cũng không quyết 
định được cuộc sống thay bạn”. 

Có lẽ rằng đối với nhiều người thì việc trở thành công 
dân toàn cầu hoàn toàn lạ lẫm và xa vời. Trước đây, tôi 
cũng đã từng có suy nghĩ như vậy, nhưng sau khi đọc cuốn 
sách “Hộ chiếu xanh đi quanh thế giới”, tôi đã thay đổi suy 
nghĩ. 

“Hộ chiếu xanh đi quanh thế giới” kể về những chuyến 
đi cũng như giới thiệu những bí quyết, chia sẻ những kinh 
nghiệm để trở thành công dân toàn cầu của ba tác giả trẻ 
là Hồ Thu Hương, Nguyễn Phan Linh và Phạm Anh Đức. 
Không chỉ cung cấp những thông tin hữu ích, cuốn sách 
còn truyền động lực để độc giả tìm được những giá trị và 
niềm đam mê của bản thân, thông qua đó tìm được huớng 
đi thích hợp cho mình.

Được viết dưới dạng tự sự, cuốn sách chia làm 03 phần: 
Khởi động, Tăng tốc, và Về đích. Ba tác giả Hương, Linh và 
Đức luôn đưa vào những câu chuyện thực tế họ đã trải qua 
để tăng thêm tính sinh động và tạo cho người đọc có cảm 
giác như đang đi cùng với họ qua những chuyến phiêu lưu. 
Xen lẫn với những trải nghiệm đó là những câu danh ngôn, 
tục ngữ để chứng minh thêm 
tính chính xác và đúng đắn 
của những kinh nghiệm. Dù có 
hội nhập, dù có chu du bốn bể 
nhiều đến đâu thì những giá trị 
truyền thống vẫn luôn tồn tại 
trong mỗi con người Việt Nam. 

Hương - cô gái trẻ với lòng 
nhiệt quyết và đam mê, không 
ngại khó khăn, cùng một chút 
bất chấp và liều lĩnh, nhưng 
trong sâu thẳm vẫn là một tâm 
hồn mơ mộng, một cô gái luôn 
chờ đợi hạnh phúc, và tìm mọi 
cách để đến được với hạnh 
phúc. Với những chia sẻ rất gần 
gũi và thực tế, Linh lại mang đến 
cho người đọc sự thân thiện và 
một khí chất rất Việt Nam trong 
con người anh. Những triết lý 

rất sâu sắc, nghiêm 
túc, pha với một 
chút hài hước, Đức 
như một gam màu 
mới lạ, khiến người 
đọc nhớ hoài và 
không thôi ngưỡng 
mộ anh chàng này. 
Với ba phong cách khác nhau, những trải nghiệm khác 
nhau, và một cuộc gặp gỡ bất ngờ tại Cộng hòa Séc đã 
mang ba bạn trẻ đến với nhau, và cùng chắp bút nên “Hộ 
chiếu xanh đi quanh thế giới”. 

Cuốn sách đưa độc giả đến rất nhiều quốc gia, cùng 
cảm nhận về màu sắc, và sự đặc trưng của mỗi dân tộc. 
Những câu chuyện mà tác giả mang đến như cho độc giả 
sống cùng với họ, trải qua những cảm giác thăng trầm, 
những lúc buồn vui, cũng như là hạnh phúc. Mỗi một nơi, 
mỗi một vùng miền hay một quốc gia đều mang những nét 
đặc trưng riêng mà chỉ khi thực sự đặt chân đến đó, chúng 
ta mới tự lưu lại những ấn tượng cùng những trải nghiệm 
vào trong tâm trí. Mỗi người chúng ta chỉ sống một lần, 
vì vậy, hãy sống như một công dân toàn cầu và hãy mang 
cuốn “hộ chiếu xanh” ra thế giới với tất cả sự nỗ lực của 
bản thân bạn./. 
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VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Tôi vừa hoàn thành năm nhất đại học. Ở cái tuổi 19 vẫn còn ngây ngô và được chăm chút kỹ lưỡng 
trong vòng tay bố mẹ, tôi nhìn cuộc đời bởi lớp giấy bao bọc đầy màu hồng. Tôi vốn dĩ không hay quan 
sát cuộc sống của những người xung quanh, cho đến khi tôi bước chân vào cánh cửa đại học. Một chút 
ngỡ ngàng đến mức hụt hẫng khi nhận ra rằng mình không năng động như những đứa bạn cùng trang 
lứa, và tôi từng có ý định không tham gia hoạt động tình nguyện nữa. 

Thế rồi dần dần, tôi nhận ra mình cần thay đổi, tôi không thể mãi khư khư ôm đống sách dày cộm 
mà không quan tâm đến những hoạt động xung quanh. Suy nghĩ như thế và tôi quyết tâm nộp đơn 
tham gia chiến dịch Mùa hè Xanh năm nay. Mùa hè Xanh đầu tiên trong quãng đời sinh viên của tôi đã 
bắt đầu. 

Ngày ra quân chiến dịch, tôi thấy được sự quyết tâm cao độ của toàn thể sinh viên UEL. Chúng tôi 
cùng nhau hô thật lớn khẩu hiệu: “Tuổi trẻ Kinh tế - Luật: Đoàn kết - Xung kích - Trách nhiệm. Quyết 
tâm, quyết tâm, quyết tâm!”. Sau tiếng hô to ấy, tôi như được tiếp sức mạnh để bắt đầu cuộc hành trình 
mới của mình. Một màu xanh hy vọng thắp lên trong bầu nhiệt huyết nóng bỏng của tuổi trẻ đang vẫy 
gọi chính tôi.

Địa bàn hoạt động của chúng tôi ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức. Ngày đầu tiên xuống địa bàn, 
tôi và các bạn phải dậy sớm cùng nhau đón xe buýt. Xuống xe buýt, quãng đường đến Ủy ban xa hơn 
chúng tôi tưởng, những 20 phút đi bộ… Phù! Tôi còn nhớ tiếng thở hổn hển khi vừa bước vào cổng Ủy 
ban xã. Chúng tôi mệt lả người, mặt đứa nào cũng nhễ nhại mồ hôi với lỉnh khỉnh đồ đạc mang theo. 
Ấy vậy mà lúc vừa bước vào, chúng tôi hoàn toàn choáng ngợp trước sự niềm nở của các bạn nơi đây. 
“Chào Kinh tế - Luật! Kinh tế - Luật!” Tiếng hô đồng thanh cùng nụ cười hớn hở của các bạn trong địa 
phương như xóa tan sự mệt mỏi của chúng tôi. Dù chưa quen biết các bạn, nhưng tôi cảm thấy rất phấn 
khích trước sự tiếp đón nồng nhiệt ấy.  

Tiếp sau đó là các tiết mục văn nghệ vui tươi, dí dỏm của các anh chị và các em nhỏ trong địa 
phương. Tôi không sao quên được nét mặt và nụ cười của mọi người. Bản thân tôi như được đánh thức 
từ giây phút ấy và tôi thật lòng muốn cống hiến hết sức mình cho chiến dịch này.

Buổi chiều kéo đến với những cơn mưa lất phất đầu hè. Những vũng nước kéo dài với đầy đủ hình 
dạng khác nhau. Con đường trong hẻm vẫn chưa được trải nhựa mới, đôi lúc lại thoảng mùi bùn đất hòa 
lẫn mùi nước mưa…, chúng tôi thì khệ nệ với đống lon bia, vỏ hộp, thùng các tông,…

Khoác lên màu áo xanh tình nguyện, tôi cảm thấy mình như lớn hẳn lên. Những đứa trẻ đang lớn 
chúng tôi cùng nhau tổ chức trò chơi cho các em thiếu nhi trong xã. Tôi như quay trở về tuổi thơ của 
mình, cùng các em đá banh, đập lon, thổi bóng,… Hết hoạt động này đến hoạt động khác, càng trải 
nghiệm, tôi càng thêm yêu cuộc sống này, yêu những con người bình dị mà chan chứa tình cảm. Tôi 
không chỉ học hỏi được nhiều điều hay từ bạn bè đồng trang lứa mà còn từ bà con nơi đây. 

Những ngày tháng Mùa hè Xanh là những ngày tháng sinh sôi một màu xanh tươi mát của hy vọng 
trong tôi. Và những điều mới mẻ bắt đầu từ màu xanh yêu thương ấy! 
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Chỉ vỏn vẹn một năm nữa tôi sẽ ra trường. Với xuất 
thân là một học sinh chuyên Hóa, nhân duyên đến với 
Kinh tế - Luật của tôi rất tình cờ. Nhưng trong ba năm 
qua, với tôi, việc lựa chọn Kinh tế - Luật này làm nơi gắn 
bó suốt thời thanh xuân của mình là điều mà tôi chưa bao 
giờ ân hận.  

Cái ngày còn là học sinh cuối cấp III, tôi chao đảo với 
hàng tá lựa chọn xung quanh mình. Bản thân là lớp trưởng, 
tôi vẫn hay tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho lớp 
tham gia, nên khi cầm hồ sơ đăng ký thi đại học trên tay, 
tôi phân vân và suy nghĩ về một nơi đầy năng động để tôi 
được thỏa sức vẫy vùng. Rồi vào một buổi trưa đẹp trời, 
lần đầu tiên tôi biết đến ba tiếng Kinh tế - Luật thông qua 
một người bạn cùng bàn. Với tôi khi ấy, điểm chuẩn để vào 
được ngôi trường này là một giấc mơ to lớn. Nhưng khi 
càng tìm hiểu về Trường, tôi lại càng yêu hơn cái không 
khí, cái môi trường năng động mà các thầy cô tạo ra cho 
sinh viên. Thế là động lực thôi thúc tôi quyết tâm bằng mọi 
cách phải đỗ được vào Kinh tế - Luật. Ngày cầm tấm giấy 
báo nhập học trên tay, tôi vui mừng vì cuối cùng những nỗ 
lực của mình cũng đã được đáp trả. Nhưng tôi biết, khó 
khăn vẫn còn đang chờ tôi phía trước…  

 Ba năm trôi qua thật nhanh, mới ngày nào còn là sinh 
viên năm nhất, tôi ngỡ ngàng khi được các anh chị năm 
hai, năm ba chào đón nhiệt tình, thầy cô thì vô cùng dễ 
thương và thân thiện, tôi cảm thấy ấm áp mặc dù học tại 
một nơi xa quê nhà. Ở Kinh tế - Luật, chưa bao giờ tôi thôi 
cảm nhận được không khí năng động, trẻ trung của tập 
thể thầy trò nơi đây. Cuối tuần, sinh viên được tham gia 
rất nhiều hoạt động ngoại khóa trong và ngoài trường. Tôi 
được đi khắp mọi nẻo đường, được khoác trên mình màu 
áo xanh tình nguyện, được trải nghiệm và biết thêm nhiều 
mảnh đời bất hạnh. 

Mỗi dịp Tết đến, xuân về, sinh viên trường tôi lại nán 
lại thêm dăm ba bữa trước khi về quê để mang hơi ấm, 
mang tình thương đến cho những ai kém may mắn, để 
mỗi chúng tôi biết trân trọng hơn những ngày tháng sum 
vầy bên gia đình. Dịp hè, Trường lại nhộn nhịp với chiến 
dịch Mùa hè Xanh, thay vì nằm ở nhà ngủ vùi trong chăn, 
sinh viên chúng tôi chọn gắn mình vào với cái nắng, cái gió 
ở một nơi xa xôi, khiêng gạch, đắp cống, vét mương, dạy 
học,… Đổi lại với những vất vả đó là nụ cười chưa bao giờ 

vơi của các em nhỏ, là tình cảm ấm áp của người dân địa 
phương, họ thương sinh viên như thương con cháu trong 
nhà. Hai mươi ngày của chiến dịch cứ ngỡ là dài, nhưng 
thoắt một cái đã hết, những giọt nước mắt lúc chia tay, 
những cái ôm tiếc nuối không rời. 

Thanh xuân của tôi đẹp như vậy đó, thanh xuân của 
tôi là một quyển sổ, mà mỗi khi lật giở một trang lại là bao 
nhiêu ký ức thi nhau ùa về, vui có, buồn có, thất vọng có, 
mà ngập tràn hạnh phúc cũng có. Đó là những gì mà Kinh 
tế - Luật đã mang đến cho tôi. 

Bên cạnh các hoạt động tình nguyện, thì các sân chơi 
học thuật của Trường cũng không hề thua kém. Mỗi một 
năm trôi qua, các chương trình ấy lại được trau chuốt hơn, 
trở nên hoàn thiện hơn bởi bàn tay biến hóa của những 
sinh viên hết sức năng động, bởi những thầy cô luôn đứng 
phía sau hết lòng giúp đỡ. Thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước, 
truyền thống tốt đẹp ấy vẫn luôn được duy trì, củng cố và 
phát huy. Ở môi trường đại học, tôi không chỉ được học 
hỏi những kiến thức cơ bản trên lớp, mà còn được trau dồi 
thêm hàng tá những kỹ năng mềm, nào là làm việc nhóm, 
rồi thuyết trình, làm MC, ca hát nhảy múa đều có cả. Kinh 
tế - Luật trang bị cho tôi một hành trang vững chãi để ra 
trường và cống hiến cho đất nước.

Chỉ còn một năm nữa, tôi sẽ phải rời xa mái nhà này và 
bước chân vào một ngưỡng cửa mới khó khăn hơn. Sẽ có 
vấp ngã, sẽ có thất bại, nhưng cũng sẽ có trưởng thành. 
Tôi tin là với những gì đã được trang bị trong suốt những 
năm qua, đó sẽ là người bạn đồng hành tốt nhất giúp tôi 
luôn đứng vững và vượt qua mọi thử thách để đạt đến ước 
mơ của mình. Tôi muốn gửi rất nhiều lời cảm ơn dành cho 
nơi đã che chở tôi suốt quãng đời sinh viên này, nơi mà 
mỗi khi nhìn lại tôi chưa bao giờ thôi được cái cảm giác tự 
hào. 

Chúc cho các bạn tân sinh viên K17 sẽ có một tuổi trẻ 
bừng sáng, đầy những trải nghiệm mới mẻ như tôi đã có. 
Tuổi 18 là cái tuổi đẹp nhất của đời người, chắc chắn sẽ có 
nhiều vật cản trên con đường các bạn đi, nhưng đừng vội 
lùi bước, hãy tin thầy cô, bạn bè sẽ luôn sát cánh bên bạn 
khi bạn vấp ngã; giúp đỡ bạn đứng lên, và chỉ cho bạn cách 
để trưởng thành. Hãy yêu Kinh tế - Luật, và hãy tự hào về 
mái nhà chung ấy nhé!  
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VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Lý tưởng lớn
Trần Nguyễn Phước Thông - K15504

Đời sống kinh tế toàn cầu
Phá vỡ giới hạn qua mau những ngày

Giá trị cơ bản xưa nay
Giờ đây phổ cập cho hay lẽ đời

Hành động rõ, lý tưởng soi
Tinh thần trách nhiệm, chân trời chưa quen

Đóng góp nhiều, bạn có quên?
Vì bạn đã hưởng một nền tinh hoa

Tri thức hội nhập bao la
Công dân lý tưởng, thiết tha với đời

Toàn cầu là một cuộc chơi
Đừng để bị động, chơi vơi những ngày

Phải là chủ của tương lai
Đi ra “biển lớn”, vươn vai sẵn sàng

Con tàu đất nước gian nan
Đoàn tàu thế giới phá tan giấc nồng

Tỉnh đi! Đừng mãi chờ mong
Xây dựng thế giới tươi hồng đẹp hơn.
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Ngày ấy - Bây giờ
Th.S Lê Trung Tuyến

Ra đi tạm biệt những mái trường
Tâm trạng tình cảm thấy vấn vương
Xa trường ta thấy buồn và nhớ
Man mác trong lòng một tình thương.

Tình nguyện vào Nam nở nụ cười
Chúng tôi tuổi đời mới đôi mươi
Chiến trường Miền Nam đang vẫy gọi
Nhập ngũ luyện quân thấy rất vui.

Leo bộ Trường Sơn hàng ngàn dặm
Ăn củ - rau rừng và cơm nắm
“Muỗi như sáo thổi” – vắt cắn chân
Khổ! Tình đồng đội càng đằm thắm!

“Trường Sơn Đông nắng, Tây lại mưa
Nếu chưa đến – như chưa biết mình”.
Bình minh sương đọng long lanh
Cả ngày mây phủ đội hình hành quân.

Chiến trường ác liệt - lòng không sờn
Học đời, học đạo ta quyết vươn
Luyện Chuyên - Tu Đỏ không hề nản
Vất vả khổ cực càng kiên trung.

Tình nguyện vào Nam nở nụ cười
Nước nhà thống nhất tuổi ba mươi
Công trình nghiên cứu ta tiếp tục
Dưới mái giảng đường dạ thảnh thơi.

Chiến trường khoa học không giản đơn
Vắt óc nghĩ suy và bền chí
Kiến thức cơ bản quên nhiều lắm
Để thành công - không quản gian nan.

“Giành được chính quyền đã là khó
Giữ được chính quyền càng khó hơn”.
Gánh nặng trên vai thế hệ mai sau
Xây dựng đất nước mạnh giàu
Tổ quốc ta mới độc lập bền lâu!
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TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 16.3.2017, tại Trường ĐH Kinh tế - Luật đã diễn ra Hội nghị công 
tác sinh viên và Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Trường với sinh viên 
hệ chính quy tập trung năm học 2016 – 2017. Tại Hội nghị, Phòng Công 
tác sinh viên đã triển khai thông tin, hướng dẫn của Quy định thực hiện 
chương trình ngày công tác xã hội đối với sinh viên; cập nhật các thông 
tin về miễn, giảm học phí năm học 2016 – 2017 và quản lý sinh viên nội 
trú. Nhân dịp này, Ban Giám hiệu đã khen thưởng 10 tập thể lớp sinh viên 
Tiên tiến, 03 tập thể lớp sinh viên Xuất sắc và cá nhân sinh viên Trương Thị 
Thiều Diễm vì đã đạt nhiều thành tích trong học tập, tích cực trong hoạt 
động các cấp của nhà trường và đoàn thể. Chương trình đối thoại năm nay 
đã nhận 40 câu hỏi gửi trước và 23 ý kiến phát biểu tại hội trường xoay 
quanh các chủ đề chính: đào tạo, cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học, 
dịch vụ, giảng dạy anh văn, hỗ trợ sinh viên – học bổng, hoạt động Đoàn 
– Hội,… Các thắc mắc, góp ý đã được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường và 
các đơn vị liên quan ghi nhận để kịp thời có phương án hỗ trợ sinh viên./. 

Hội nghị công tác sinh viên và đối thoại giữa lãnh đạo Trường với sinh viên

Sáng ngày 30.3.2017, tại Trường ĐH Kinh tế - Luật đã diễn ra Lễ công 
bố quyết định của Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM về việc bổ nhiệm lại 
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - 
Luật. Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng cảm ơn sự tín 
nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQG TP.HCM cùng tập thể cán bộ, 
viên chức Trường ĐH Kinh tế - Luật. Hiệu trưởng cho rằng đây là một vinh 
dự, đồng thời, cũng là một trách nhiệm lớn khi bên cạnh những kết quả đã 
đạt được, nhà trường sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong thời gian 
tới để đạt được sứ mạng, tầm nhìn đã đề ra và thực hiện những thay đổi để 
phù hợp với xu thế phát triển./.

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật

Ngày 15.4.2017, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) đã phối 
hợp với Trường ĐH Quản trị Paris tổ chức Hội thảo toàn quốc “Bức tra-
nh kinh tế dành cho doanh nghiệp 2017” tại Dinh Thống Nhất, TP.HCM. 
Tham dự Hội thảo có lãnh đạo một số đơn vị TW, lãnh đạo TP.HCM, phía 
ĐHQG TP.HCM, UEL cùng khoảng 500 nhà khoa học, chuyên gia kinh tế 
và doanh nghiệp trên cả nước. Hội thảo là sự quy tụ và tương tác giữa 
các chuyên gia kinh tế, học giả và doanh nhân để có một cái nhìn tổng thể 
về Bức tranh kinh tế dành cho doanh nghiệp năm 2017. Từ đó, đúc kết 
những kinh nghiệm, những nghiên cứu để trình các nhà hoạch định chính 
sách. Tại Hội thảo, ĐHQG TP.HCM cùng với Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) đã ký Bản thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực đào 
tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp phát 
triển kinh tế - xã hội./.

Hội thảo toàn quốc “Bức tranh kinh tế dành cho doanh nghiệp 2017”

Ngày 14 - 15.4.2017, Trường ĐH Kinh tế - Luật đã tổ chức Đại hội Đại 
biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VII (2017 – 2019). Đại hội đã tiến 
hành thông qua kết quả biểu quyết Văn kiện và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 
đồng thuận cao từ 170 đại biểu tham dự. Đại hội cũng tiến hành bầu BCH 
Đoàn Trường ĐH Kinh tế - Luật nhiệm kỳ VII (2017 – 2019) gồm 23 đồng 
chí, trong đó, đồng chí Phùng Thị Diệu Hương giữ chức vụ Bí thư; 02 đồng 
chí Ngô Lê Mạnh Hiếu và Bùi Hoàng Mol giữ chức vụ Phó bí thư./.

Đồng chí Phùng Thị Diệu Hương giữ chức vụ Bí thư Đoàn Trường nhiệm kỳ VII (2017-2019)
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Ngày 21.4.2017, tại nhà học thể dục thể thao đa năng Trường ĐH Khoa 
học Xã hội và Nhân văn đã diễn ra lễ bế mạc Hội thao Sinh viên ĐH Quốc 
gia TP.HCM lần XI năm 2017. Trường ĐH Kinh tế – Luật (UEL) xuất sắc 
đứng ở vị trí thứ Ba toàn đoàn. Tham gia Hội thao với 90 vận động viên ở 
đầy đủ các bộ môn thi đấu, đội tuyển UEL đã đạt được những thành tích 
cao từ cá nhân đến tập thể. Hội thao Sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM lần XI 
năm 2017 diễn ra thành công tốt đẹp, không chỉ góp phần thúc đẩy phong 
trào luyện tập thể dục – thể thao thường xuyên trong sinh viên mà còn là 
một hoạt động thúc đẩy mạnh mẽ việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo 
dục thể chất trong toàn hệ thống./.

Trường ĐH Kinh tế - Luật đứng vị trí thứ Ba toàn đoàn 
tại Hội thao Sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM lần XI năm 2017

Chiều ngày 27.4.2017, Trường ĐH Kinh tế - Luật đã tổ chức Lễ công 
bố Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý. Trên cơ sở kết 
quả làm việc của Hội nghị liên tịch BCH Đảng bộ và Ban Giám hiệu Trường, 
Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật ký quyết định về việc đổi tên, thành 
lập đơn vị và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý các đơn vị thuộc 
Trường. Theo đó, tách Phòng Sau đại học và Quản lý khoa học thành 02 
phòng: Phòng Sau đại học và Phòng Quản lý khoa học; đổi tên Phòng 
Quản trị thiết bị thành Phòng Cơ sở vật chất; đổi tên Phòng Hợp tác quốc 
tế thành Phòng Quan hệ đối ngoại; thành lập Phòng Công nghệ thông 
tin và Phòng Thanh tra – Pháp chế trên cơ sở nâng cấp từ Tổ Công nghệ 
thông tin và Tổ Thanh tra – Pháp chế; đổi tên Trung tâm Quan hệ doanh 
nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thành Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp. Cùng 
với đó là trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý các 
Phòng, Trung tâm, Khoa và Bộ môn trực thuộc Trường./.

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý

Trong hai ngày 11 - 12.5.2017, Trường ĐH Kinh tế - Luật đã tổ chức 
“Hội nghị rà soát kế hoạch chiến lược giai đoạn 2016 – 2020” tại TP. Vũng 
Tàu. Chương trình Hội nghị diễn ra gồm 02 phiên tổng thể và 01 phiên họp 
theo tổ. Các tổ đã làm việc nghiêm túc, tập trung, tiếp thu và tổng hợp hơn 
200 ý kiến của tất cả đại biểu tham dự, tập trung vào các nội dung: sứ mạng, 
tầm nhìn đến năm 2030; kế hoạch quy hoạch và phát triển đội ngũ các cấp; 
phát triển các chức danh GS/PGS có lộ trình chi tiết; tăng nguồn thu cho 
đào tạo và nghiên cứu khoa học; chuẩn hoá các chương trình đào tạo chuẩn 
khu vực ASEAN và quốc tế; chuẩn bị điều kiện tiến tới tự chủ đại học,… Hội 
nghị đã thống nhất những chủ trương, định hướng, giải pháp và kế hoạch 
hành động quan trọng để hoàn thành Kế hoạch chiến lược của Trường giai 
đoạn 2016 – 2020./.

Hội nghị rà soát kế hoạch chiến lược giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 15.5.2017, tại Trường ĐH Kinh tế - Luật đã diễn ra Lễ Tuyên 
dương Thanh niên Kinh tế - Luật làm theo lời Bác năm 2017. Tại buỗi Lễ, 
Đoàn Trường đã tuyên dương 68 gương điển hình cá nhân tiêu biểu nhất 
trong 04 lĩnh vực: Học tập – Nghiên cứu khoa học; Quản lý và Giảng dạy; 
Hoạt động đoàn thể và Văn – Thể – Mỹ. Trong đó, chọn ra 10 cá nhân tiêu 
biểu Thanh niên Kinh tế - Luật làm theo lời Bác 2017 ở mỗi lĩnh vực./.

Tuyên dương Thanh niên Kinh tế - Luật làm theo lời Bác năm 2017
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TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 29.5.2017, tại Hội trường Nhà Điều hành ĐHQG TP.HCM, Trung tâm 
Kiểm định Chất lượng Giáo dục, ĐHQG Hà Nội đã công bố quyết định và trao 
giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường ĐH Kinh 
tế - Luật. Vào tháng 11.2016, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đến từ Trung tâm 
Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG Hà Nội đã tiến hành khảo sát chính thức 
tại Trường ĐH Kinh tế - Luật nhằm đánh giá tổng thể hoạt động của nhà trường 
trong 05 năm qua. Kết quả đánh giá, Trường ĐH Kinh tế - Luật đạt tiêu chuẩn chất 
lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, với tỷ lệ các tiêu 
chí đạt yêu cầu là 85,2%./.

Trường ĐH Kinh tế - Luật đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 19.6.2017, Công đoàn Trường ĐH Kinh tế - Luật đã tổ chức thành 
công Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017 – 2022). 
Đại hội đã thông qua báo cáo của BCH Công Đoàn Trường về kết quả thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường lần thứ V (nhiệm kỳ 2012 - 
2017); phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn lần thứ VI (nhiệm kỳ 
2017 – 2022). Đại hội cũng tiến hành bầu BCH Công Đoàn Trường nhiệm 
kỳ VI (2017 – 2022) gồm 15 thành viên, trong đó, TS. Phạm Quốc Thuần 
giữ chức vụ Chủ tịch, Th.S Tạ Nguyễn Hà Dung giữ chức vụ Phó chủ tịch./.

Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường ĐH Kinh tế - Luật lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017 – 2022)

Vào ngày 27 - 28.06.2017, Trường ĐH Kinh tế - Luật đã phối hợp với ĐH Quốc 
gia Singapore và ĐH Khoa học - Kỹ thuật Hongkong tổ chức Hội thảo quốc tế “Thử 
thách thống kê trong nghiên cứu thương mại điện tử - SCECR 2017”. Hội thảo thu 
hút khoảng 100 khách mời trong nước và quốc tế đến tham dự. Với hơn 60 báo 
cáo tham luận được trình bày trong 02 ngày, nội dung Hội thảo tập trung vào các 
vấn đề chính: Gọi vốn cộng đồng (Crowdfunding); ứng dụng công nghệ thông tin, 
thương mại điện tử và dữ liệu lớn (Big data) trong việc cải thiện dịch vụ Chăm sóc 
sức khỏe (Healthcare); Phương pháp phân tích (Analytics methods); Thương mại 
điện tử (E-commerce),… Hội thảo là diễn đàn để các học giả, chuyên gia, nhà quản 
lý trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hệ thống thông tin quản lý, thương mại điện 
tử trao đổi học thuật và chia sẻ kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu. Đây cũng là dịp 
để Trường ĐH Kinh tế - Luật thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình đối với việc 
đào tạo ngành Thương mại điện tử, ngành Hệ thống thông tin quản lý nhằm góp 
phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước./. 

Hội thảo quốc tế “Thử thách thống kê trong nghiên cứu thương mại điện tử”

Ngày 27.7.2017, tại Nhà điều hành ĐHQG TP.HCM đã diễn ra Lễ công 
bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng và ký kết bản ghi nhớ 
hợp tác giữa Trường ĐH Kinh tế - Luật và Trường ĐH Công nghệ thông tin 
(ĐHQG TP.HCM). Giám đốc ĐHQG TP.HCM đã ký quyết định bổ nhiệm lại 
PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh và TS. Lê Tuấn Lộc giữ chức vụ Phó hiệu 
trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật. Đồng thời, kéo dài thời gian giữ chức 
vụ Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật của PGS.TS Nguyễn Ngọc 
Điện đến khi hết tuổi quản lý theo quy định. Nhằm tăng cường sức mạnh 
hệ thống, đào tạo liên ngành trong khối ĐHQG TP.HCM, Trường ĐH Kinh 
tế - Luật và Trường ĐH Công nghệ thông tin đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác, 
đặc biệt chú trọng hợp tác đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực thương mại 
điện tử./.

Bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật và ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa 
Trường ĐH Kinh tế - Luật và Trường ĐH Công nghệ thông tin
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Ngày 05.8.2017, Trường ĐH Kinh tế - Luật đã tổ chức Lễ tốt nghiệp và 
trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân khóa 2013 – 2017. Trong đợt này, nhà 
trường đã trao bằng tốt nghiệp cho 03 tân tiến sĩ, 80 tân thạc sĩ và hơn 900 
tân cử nhân các khóa. Trong số các sinh viên tốt nghiệp, thủ khoa trường là 
sinh viên Đào Minh Châu - Lớp K13 Cử nhân tài năng Luật Tài chính – Ngân 
hàng với điểm trung bình toàn khóa là 8,88; có 09 sinh viên khóa 14 học 
vượt, 08 sinh viên quốc tế từ nước bạn Lào, 194 tân cử nhân loại Giỏi và 
651 cử nhân loại Khá. Khóa 2013 – 2017 cũng là khoá đầu tiên nhà trường 
có 86 sinh viên chương trình chất lượng cao tốt nghiệp. Hiệu trưởng nhà 
trường mong muốn các tân tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân sẽ vươn cánh bay xa 
thành công trong công việc; tiếp tục phát huy và giữ vững truyền thống đầy 
tự hào của Trường ĐH Kinh tế - Luật./.

Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân khóa 2013 – 2017

Ngày 18.8.2017, Trường ĐH Kinh tế - Luật đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 
học 2016 – 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 – 2018. 
Trong năm học 2016 – 2017, nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, 
cũng như những nhiệm vụ lớn của ngành giáo dục và đào tạo. Trong năm học mới 
2017 – 2018, nhà trường sẽ tập trung vào các hoạt động trọng tâm như: khánh 
thành các công trình KTL.B1, HL1 và khai giảng năm học mới; đề án đổi mới mô 
hình đại học; công tác tư vấn tuyển sinh – xét tuyển,…Tại Hội nghị, nhiều tập thể, 
cá nhân có thành tích nổi bật và đóng góp tích cực trong năm học vừa qua đã nhận 
được khen thưởng của nhà trường và Bộ GD-ĐT. Đặc biệt, năm học 2016 - 2017 
là năm học đầu tiên nhà trường tổ chức bình xét và tuyên dương cho các danh 
hiệu: Chuyên viên, giảng viên và quản lý xuất sắc nhất./.

Hội nghị tổng kết năm học 2016 – 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 
năm học 2017 – 2018

Ngày 08.9.2017, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường ĐH Kinh tế 
- Luật đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn –  Hội năm học 2016 
-2017. Chương trình nhằm tổng kết, đánh giá công tác trong năm qua, ghi 
nhận những tồn tại để khắc phục; đồng thời tuyên dương, khen thưởng các 
tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn – Hội. TS. Lê 
Tuấn Lộc – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng 
những thành tích mà Đoàn – Hội Trường đã đạt được trong năm học vừa 
qua, đồng thời, nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2017 
–2018. Với những đóng góp tích cực và tiêu biểu trong các mảng hoạt 
động, Hội nghị đã tuyên dương 05 cá nhân và 04 tập thể nhận bằng khen 
của Thành Đoàn, 12 cá nhân và 03 tập thể nhận bằng khen của Hội Sinh 
viên Thành phố, 185 giấy khen của Hiệu trưởng dành cho các cá nhân và 
tập thể./.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội năm học 
2016 - 2017

CÔNG DÂN TOÀN CẦU
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TRÒ CHƠI Ô CHỮ

1. (Noun) The arts and other manifestations of 
human intellectual achievement regarded collectively

2. (Adjective) Involving more than one country

3. (Noun) An area of land that has its own govern-
ment, army, etc.

4. (Noun) A change in the way a country is gov-
erned, usually to a different political system and often 
using violence or war OR a very important change in 
the way that people do things

5. (Noun) The increase of trade around the world, 
especially by large companies producing and trading 
goods in many different countries OR a situation in 
which available goods and services, or social and cul-
tural influences, gradually become similar in all parts 
of the world

6. (Noun) The line that divides one country from 
another country

7. (Adjective) Involving several different countries, 
or (of a business) producing and selling goods in sev-
eral different countries

8. (Noun) An official document containing person-
al information and usually a photograph that allows 
a person to travel to foreign countries and to prove 
who he is

9. (Noun) The third planet in order of distance from 
the sun, between Venus and Mars; the world where 
we live

10. (Noun) An advantage or profit gained from 
something 

11. (Noun) Something which is your job or duty to 
deal with

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

 

10 độc giả có đáp án sớm nhất gửi về hộp thư: 
media@uel.edu.vn sẽ nhận được phần quà từ 

Ban biên tập

Ban biên tập trân trọng cảm ơn quý thầy cô, các anh chị cựu sinh viên, các em sinh viên đã đóng góp bài viết và theo dõi Bản 
tin Kinh tế - Luật trong suốt thời gian qua. Chủ đề và thư mời viết bài cho Bản tin số 22 (phát hành dịp Tết Mậu Tuất 2018) sẽ 
được gửi đến quý thầy cô, các anh chị cựu sinh viên, các em sinh viên vào tháng 11.2017

Mọi thắc mắc, góp ý và bài viết cho Bản tin vui lòng gửi về địa chỉ email: media@uel.edu.vn hoặc liên hệ  với Ban biên tập 
theo số điện thoại: (028) 37244 555 (ext: 6551). 
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