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Lờingỏ

Tự hào truyền thống
Trường Đại học Kinh tế - Luật
Hòa vào không khí kỷ niệm đầy thiêng
liêng của nhiều sự kiện quan trọng trong
tháng 11: Ngày Cách mạng tháng mười Nga
(07/11) và Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11),
tập thể thầy trò, cán bộ công nhân viên
Trường Đại học Kinh tế - Luật cũng vô cùng
háo hức, phấn khởi chào mừng Ngày hội
truyền thống UEL (06/11).
Vào ngày 06/11 cách đây 16 năm,
Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia TP.HCM (Tiền
thân của trường Đại học Kinh tế - Luật) đã
được thành lập và theo thời gian, dần vươn
lên mặc cho những khó khăn thuở ban đầu.
Nhìn lại chặng đường 16 năm xây dựng và
phát triển, tập thể thầy trò nhà trường có
quyền tự hào về những kết quả đã đạt được,
từ quy mô đào tạo, đội ngũ giảng viên, sinh
viên không ngừng tăng lên, đến những thành
tích trên mọi lĩnh vực, minh chứng bằng uy
tín đối với xã hội cùng những phần thưởng
cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng.
Cùng viết tiếp truyền thống vẻ vang
của các thế hệ đi trước, xây dựng hình ảnh
và thương hiệu riêng của Trường Đại học
Kinh tế - Luật, những thành viên UEL ngày
hôm nay đang tiếp tục vun đắp để “phấn
đấu đến năm 2020, trường phát triển theo
định hướng đại học nghiên cứu, trở thành
cơ sở đào tạo đạt chuẩn quốc tế, được xếp
hạng trong số các trường đại học có uy tín
khu vực ASEAN.”
Ban biên tập
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Kính gửi quý thầy cô, quý phụ huynh và các em sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, và
các đối tác của Trường Đại học Kinh tế - Luật!
Năm học 2016 - 2017 là năm học mở đầu cho thực hiện chiến lược phát triển Trường giai đoạn
2016 - 2020; đặc biệt, Trường tiếp tục đón nhận 1.460 tân sinh viên, 242 tân học viên cao học và 35
nghiên cứu sinh khóa 16 đã trúng tuyển và gia nhập vào gia đình Đại học Quốc gia TP.HCM!
Đến thời điểm hiện tại, Trường đã đạt được những kết quả nổi bật để góp phần thực hiện thắng
lợi nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược giai đoạn 2011 - 2015 của ĐHQG-HCM và của Trường, cũng như
chủ trương đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 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 03 chương trình giáo dục là Kinh tế đối ngoại, Tài chính - Ngân hàng và Kinh tế
học đã được kiểm định với kết quả cao bởi Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN).
Năm 2016, Trường tiếp tục đánh giá kiểm định cấp cơ sở đào tạo (theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo
dục & Đào tạo) và chương trình Kế toán (theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA).
Năm học 2015 - 2016, sinh viên của Trường tốt nghiệp với những kết quả đáng mừng: 1.280 tân
cử nhân là các sinh viên Khóa 12 và 18 sinh viên Khóa 13; 04 sinh viên quốc tế từ các nước bạn Lào
và Campuchia, 02 sinh viên tốt nghiệp song bằng. Trong đó, 211 tân cử nhân loại giỏi, chiếm 16,72 %;
923 loại khá, chiếm 73,14%. Tân cử nhân Nguyễn Ngọc Mai, lớp Kinh tế học cử nhân tài năng khóa 12,
song bằng đều loại giỏi ngành Kinh tế học và Tài chính - Ngân hàng. Đặc biệt, Trường có 01 em đạt
loại xuất sắc, là tân cử nhân Nguyễn Nam Sơn lớp Tài chính - Ngân hàng A khóa 12 với điểm trung bình
tích lũy 9,2 - thủ khoa toàn Trường.
Theo kết quả bảng xếp hạng “Top 10 trường đại học hạnh phúc nhất TP.HCM ” với Chỉ số hài
lòng sinh viên SSI (Student Satisfaction Index) do Công ty cổ phần Chỉ số tín nhiệm EBIV thực hiện lần
đầu tiên tại Việt Nam năm 2016, Trường Đại học Kinh tế - Luật có vị trí cao trong Top 5. Hy vọng rằng,
tân sinh viên K16 sẽ tiếp tục tìm thấy nhiều sự hài lòng và hạnh phúc ở mái trường mình đã chọn và
tiếp tục nỗ lực để có thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học và chuẩn bị tốt nhất cho
hành trình trong tương lai.
Năm học 2016-2017 bắt đầu cho một chặng đường mới, Trường phải tiếp tục triển khai mạnh mẽ
và đồng bộ các nội dung và mục tiêu của Chiến lược giai đoạn 2016 - 2020, cũng như kế hoạch và
các nhiệm vụ trọng tâm của năm học.
Lãnh đạo nhà trường tin tưởng rằng các cán bộ, viên chức, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Trường trong năm học 2016 - 2017 sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho quá trình đổi
mới cơ bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, cho sự phát triển của nhà trường và ĐHQG-HCM.
Kính chúc quý thầy cô cán bộ, viên chức, các bậc phụ huynh, các em sinh viên, các bạn học viên
cao học, nghiên cứu sinh và các đối tác của Trường luôn dồi dào sức khỏe, nhiều thành công trong công
việc và hạnh phúc trong cuộc sống.
Chúc năm học mới 2016 - 2017 nhiều thắng lợi!
Thân ái
Nguyễn Tiến Dũng
05 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2016 - 2017
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(1) Xây dựng và được ĐHQG-HCM phê duyệt kế hoạch chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2016 - 2020;
(2) Thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý Trường nhiệm kỳ 2016 - 2021;
(3) Tăng cường triển khai hiệu quả các chương trình đào tạo chất lượng cao và song bằng giữa khối
ngành kinh tế - quản lý, kinh tế - luật. Đảm bảo yêu cầu kiểm định cơ sở đào tạo và đầu tư cho các chương trình
chưa kiểm định theo chuẩn AUN-QA, chuẩn bị từng bước cho xếp hạng đại học. Cải thiện chất lượng giảng dạy,
học tập tiếng Anh và các chương trình liên kết quốc tế;
(4) Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác nghiên cứu với các địa phương, gắn kết chặt
chẽ giữa nghiên cứu và đào tạo;
(5) Nghiên cứu xây dựng đề án tự chủ tài chính để hướng đến việc xây dựng mô hình thí điểm tự chủ đại
học. Hoàn thành khối nhà học tập KTL.B1 và tiếp tục triển khai các hạng mục, công trình gắn với quy hoạch điều
chỉnh 1/500 của Trường.
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Cảm xúc ngày nhập học năm ấy….!!!

Hoàng Mol
Cựu sinh viên Khóa 12

Mùa thu mang đến biết bao cảm xúc hòa lẫn
ùa về, vui có, buồn có và có cả bồi hồi, xao xuyến
như nôn nao nữa… Trong thoáng chốc, những ký
ức của ngày nhập học năm nào ùa về trong tôi rõ
mồn một, đến mức như thể tôi có thể đón lấy và
ôm chặt vào lòng. Hãy để tôi kể bạn nghe về ngày
đầu tiên bước vào trường Đại học Kinh tế - Luật tôi
yêu như một lời chia sẻ về môi trường năng động
và sáng tạo này bạn nhé!
Ngày nhập học, đó là kỉ niệm khó quên nhất
của tôi. Vẫn còn nhớ như in trước đó cả tuần tôi đã
háo hức chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cá nhân của
mình cho một hành trình khám phá - khái niệm mà
chúng tôi nghe các anh khóa trên kể lại. Một anh
chàng gan lì như tôi đã được tự đi vào nhập học
không có người thân mà thay vào đó là một vài
đồng minh cũng rất ư gan lì. Bước xuống khỏi xe
buýt số 19, ngay trước mắt chúng tôi một là một
tòa nhà màu xanh duy nhất như tuổi trẻ của ngôi
trường ấy - ngôi trường trẻ nhất ĐHQG-HCM. Năm
anh chàng chúng tôi ngay lập tức đã rất bỡ ngỡ
vì trước mắt là một “đội quân” Tiếp sức mùa thi áo
xanh cổ viền đỏ mà sau này tôi cũng được một
lần tham gia. Nhanh nhảu một chị gái bước đến
chỗ năm đứa con trai còn “đầy lúa” chúng tôi hỏi
thăm vài câu rồi dẫn chúng tôi vào trường. Chúng
tôi ngỡ ngàng vì cứ nghĩ chắc phải khó khăn lắm
vì chẳng biết nhập học là phải làm gì, các anh chị
đã đến như một vị cứu tinh của đám học trò vừa
rời khỏi ghế nhà trường này. Con đường vào trường
ôi sao đẹp quá, từng tán lá hàng cây chen nhau
xanh tốt như làm dịu nhẹ cho buổi nhập học đông
đúc ấy.
Một màu áo khác đến với chúng tôi bằng
những nụ cười rạng rỡ, chúng tôi được nhanh
chóng ổn định bởi các anh chị Đoàn - Hội với màu
áo đỏ sung sức. Từng bạn lần lượt đến bàn tư vấn
để nhận bìa hồ sơ và được hướng dẫn cách sắp
xếp hồ sơ, rồi một lần nữa chúng tôi được các anh
chị kiểm tra và chỉ ra cái sai sót. Kể ra kỹ thế để biết
rằng các anh chị thay ba mẹ lo cho chúng tôi từng
chút trong ngày quan trọng ấy. Hơn 1.000 lượt sinh
viên chỉ dồn trong một ngày, từng giọt mồ hôi rơi
nhưng chúng tôi thấy niềm vui trong ánh mắt, nụ
cười của các anh chị khi cố gắng giúp đỡ chúng

tôi.

Tiếp đến chúng tôi lại được thấy sự dễ thương
của ngôi trường này qua từng thầy cô chúng tôi
gặp gỡ trong ngày đóng học phí. Qua khung
cửa từng phòng theo từng khoa, thầy cô gửi cho
chúng tôi thời khóa biểu, logo của trường, thẻ sinh
viên,… những thứ ấy chúng tôi vẫn còn giữ đến
bây giờ đó. Đoạn cuối chuyến hành trình ngày đầu
tiên của chúng tôi là nộp sổ Đoàn, rồi được hướng
dẫn đi đăng ký Ký túc xá và lấy đồng phục. Các
anh chị rất cởi mở chào đón nhưng dạo ấy tôi nhút
nhát lắm, chẳng nói gì đâu, các anh chị hỏi đến
đâu thì trả lời đến đó thôi.
Một buổi làm hồ sơ vỏn vẹn là thế nhưng có
vẻ đi nhiều quá nên chân tay chúng tôi mỏi rã rời.
Chọn một góc riêng cho mình cạnh trường để tận
hưởng làn gió nhẹ, đến lúc này dù chẳng biết tôi
có hợp với ngành đã chọn hay không nhưng tôi đã
bắt đầu yêu ngôi trường này mất rồi. Và điều tôi
cảm nhận sau bốn năm học ở đây, ngôi trường đại
học danh tiếng nhất nhì Thành phố, đó là nếu bạn
chọn một trường đại học thì bạn nên quan tâm
đến môi trường của trường đó vì môi trường tốt thì
chất lượng chắc chắn sẽ tốt.
Chúc các em K16 sẽ có một mùa nhập học
năm mới vui vẻ như anh nhé!
Ngày đầu tiên tựu trường
Em bước chân qua cổng
Bỗng thấy lòng nôn nao
Khi nào ta đi học
Ngày đầu tiên đến trường
Xa vòng tay yêu thương
Tưởng như rằng bỡ ngỡ
Chẳng ngờ lại vấn vương
Nay về trường sao nhớ!
Những phút ấy đầu tiên
Sinh viên thời đại học
Mộc mạc thuở còn xanh….
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Mùa hè Xanh
Học kỳ xanh ý nghĩa
Ban chỉ huy chiến dịch MHX 2016
Hòa chung với không khí náo nức, phấn
khởi của tuổi trẻ cả nước, chiến dịch tình
nguyện Mùa hè Xanh 2016 của Trường ĐH
Kinh tế - Luật diễn ra từ ngày 16/07 đến ngày
10/8/2016 với sự tham gia của 520 chiến sĩ
UEL cùng 30 chiến sĩ từ Khoa Y ĐHQG-HCM, với
11 đội hình đóng quân thường trực, 02 đội hình
không đóng quân và 07 đội hình chuyên; chiến
dịch được thực hiện tại 03 mặt trận chính:
Thành phố Hồ Chí Minh, huyện Lai Vung - Tỉnh
Đồng Tháp và xã đảo Thổ Chu (Phú Quốc,
Kiên Giang).

6
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TUỔI TRẺ KINH TẾ - LUẬT
TÌNH NGUYỆN THAM GIA XÂY DỰNG
NÔNG THÔN MỚI

Với phương châm “Mỗi thanh niên, mỗi cơ sở
đoàn có ít nhất một công trình, phần việc tình nguyện
góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông
thôn mới” chiến dịch tình nguyện Mùa hè Xanh 2016
đã thực sự trở thành một ngày hội lớn, để lại nhiều ấn
tượng sâu sắc trong lòng người dân địa phương, các
cấp chính quyền và nhất là đối với các bạn chiến sĩ
tình nguyện.
Với chủ đề “Tuổi trẻ Kinh tế - Luật tình nguyện
tham gia xây dựng nông thôn mới”, Ban chỉ huy chiến
dịch đã xác định các nội dung hoạt động trọng tâm
gắn với việc kết hợp với địa phương tuyên truyền và
xây dựng nông thôn mới, bê tông hóa các tuyến
đường nông thôn, thực hiện các phiên tòa giả định,
tư vấn pháp luật cùng các hoạt động đến ơn đáp
nghĩa, tư vấn hướng nghiệp… Đặc biệt, với nhiều
đội hình chuyên được xây dựng đúng chuyên môn
ngành học, đáp ứng những nhu cầu thiết thực của
địa phương với các công trình, phần việc trọng tâm:
+ Chi đoàn cán bộ - giảng viên phối hợp với
Công đoàn trường vận động xây dựng 02 căn nhà
tình thương trị giá 60 triệu đồng.
+ Đội hình tư vấn và giảng dạy pháp luật cộng
đồng tổ chức 07 phiên tòa giả định; 06 buổi giảng
dạy pháp luật, 03 buổi đặt bàn tư vấn pháp luật,
phát 2.550 tờ rơi tuyên truyền… các hoạt động đã
thu hút 9.000 lượt người dân tham gia.
+ Tổ chức thăm và tặng 106 phần quà cho các
gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ, thực hiện 20
bữa cơm tình nghĩa với tổng giá trị 48,75 triệu đồng,

TIÊU ĐIỂM SỰ KIỆN
thăm và tặng 20 phần quà cho các gia đình có hoàn
cảnh khó khăn trị giá 09 triệu đồng.
+ Phối hợp với Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc
Thạch, Khoa Y, ĐHQG-HCM tổ chức khám chữa bệnh
và phát thuốc miễn phí cho 1.100 người dân tại huyện
Củ Chi (TP. HCM) và huyện Lai Vung (Tỉnh Đồng Tháp) với
tổng giá trị là 55 triệu đồng.
+ Tổ chức 14 đêm văn nghệ phục vụ và gây quỹ
khuyến học cho học sinh nghèo với tổng số tiền 210 triệu
đồng.
+ Tổ chức và vận động 452 em thiếu nhi tham gia
lớp ôn tập hè, 4.988 lượt thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè,
18 Ngày hội thiếu nhi, trao tặng 238 xuất học bổng “Tiếp
sức đến trường”, “Vì thế hệ tương lai” cho các em học
sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 62,6 triệu
đồng.
+ Khởi công xây dựng công trình thanh niên: “Bê
tông hoá tuyến đường” vào nhà Anh hùng Trần Văn
Chẩm với tổng kinh phí 75 triệu đồng (Nguồn kinh phí
được đóng góp từ địa phương và các trường thuộc
Cụm hoạt động số 3). Bê tông hóa được 08 tuyến đường
nông thôn với tổng chiều dài 1.086 m có tổng kinh phí
400 triệu đồng.
+ Tham gia thực hiện công trình khai thông dòng
chảy Kênh tiêu T25-18 - Nhuận Đức - Củ Chi với chiều
dài 2 km; rạch Dừa - Tam Phú - Thủ Đức với tổng chiều
dài 2 km.
+ Ra quân vận động 268 người dân xây dựng và
sơn sửa cột cờ, hỗ trợ sơn sửa 150 cột cờ. Thực hiện 10
chương trình “Thôn ấp không rác”, “Hố rác thân thiện”,
“Tuyến đường văn minh - xanh - sạch đẹp”… tuyên
truyền về ý thức bảo vệ môi trường, phân loại rác thải,
giữ gìn vệ sinh chung.
+ Thành lập đội hình tổ chức 12 buổi tuyên truyền,
vận động hơn 1.500 người dân nêu cao ý thức bảo vệ
môi trường, giữ gìn vệ sinh công cộng, tiết kiệm nhiên
liệu… Ngoài ra, tổ chức 08 buổi tuyên truyền luật giao
thông, văn hóa giao thông cho hơn 2.200 người dân
trên khắp các địa bàn; thực hiện phát quang 16 tuyến
hẻm trên các địa bàn.
+ Tổ chức 24 ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày chủ
nhật Xanh: vận động, tuyên truyền, nâng cao ý thức
bảo vệ môi trường, xóa quảng cáo trái phép trên các
cột điện, khu vực công cộng.

+ Thực hiện công trình trồng 660 cây xanh trong
trường học tạo mảng xanh, cảnh quan và nâng cấp,
sửa chữa các tuyến đường tại các địa bàn đóng quân
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và huyện Lai Vung,
tỉnh Đồng Tháp.

“HỌC KỲ XANH” CỦA SINH VIÊN
Đối với trường Đại học Kinh tế - Luật, chiến dịch tình
nguyện Mùa hè Xanh 2016 đã mang lại nhiều ý nghĩa
thiết thực góp phần to lớn trong việc phát triển kinh tế
- xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Các
chiến sĩ Mùa hè Xanh đã hoàn thành tốt những nội dung
và phần việc đề ra, với những công trình thiết thực phục
vụ tại địa phương: từ những căn nhà tình thương, đường
giao thông nông thôn được xây dựng mới đến lớp học
hè, dạy kỹ năng cho thiếu nhi, khám bệnh và phát
thuốc cho người dân, những đêm văn nghệ biểu diễn
phục vụ, gây quỹ, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh
THPT… và nhiều việc làm cụ thể khác đã góp phần “vì
an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới”, góp phần phát
triển hoạt động Đoàn - Hội tại địa bàn dân cư. Đặc biệt,
với nhiều đội hình chuyên được xây dựng đúng chuyên
môn ngành học, nhiệt tình và được tập huấn tốt về kỹ
năng, tất cả đã tạo nên một chiến dịch đầy màu sắc và
ý nghĩa, ghi nhận nhiều đổi mới và thành công, phát huy
đúng khẩu hiệu “Chiến sĩ Mùa hè Xanh: Ở dân thương
- Làm dân tin - Đi dân nhớ, Năng động - Sáng tạo - Tình
nguyện vì dân”.
Để đạt được những thành công và ý nghĩa thiết
thực trong chiến dịch năm nay, Ban chỉ huy và các
chiến sĩ Mùa hè Xanh Trường Đại học Kinh tế - Luật đã
nhận được sự quan tâm chỉ đạo, thăm hỏi và động viên
của cấp Ủy - Chính quyền - Đoàn thể các cấp, Đảng
ủy - Ban giám hiệu nhà trường. Bên cạnh đó là sự chăm
sóc của những người dân địa phương, tình yêu thương
của những hộ gia đình nuôi quân cùng sự ủng hộ của
các doanh nghiệp và mạnh thường quân. Đây chính
là những nhân tố quan trọng và là nguồn khích lệ to lớn
để từng đội hình, từng chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ,
góp phần vào thành công chung của chiến dịch Mùa
hè Xanh 2016.
Một mùa hè nữa đã đi qua, một chiến dịch Mùa
hè Xanh nữa đã kết thúc. Với sức trẻ tình nguyện, với tinh
thần nhiệt huyết hăng say của mình - chúng tôi, những
chiến sĩ tình nguyện Mùa hè Xanh đã có được những
ngày hè thật ý nghĩa và thiết thực, góp phần tích cực
vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, xây dựng
quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh và hiện đại.
Chúng tôi sẽ lại khoác trên mình màu xanh tình nguyện,
tiếp tục hành quân đến những vùng đất mới và tin chắc
rằng những dấu ấn của Mùa hè Xanh 2016 cùng với
tình đất, tình người nơi các địa bàn đóng quân sẽ sống
mãi trong lòng chúng tôi, sẽ là nguồn động viên, tiếp sức
cho chúng tôi trên bước đường tương lai.

Có gì trong câu chuyện thực tập tại Singapore của anh ấy
(Xem tiếp trang 12)
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PHÒNG NGHIÊN CỨU
KINH DOANH THÔNG MINH
N H Ữ N G K Ỳ VỌNG ẤP Ủ
Th.S Nguyễn Duy Nhất
Th.S Lê Thị Kim Hiền
(Khoa HTTT)
Được đầu tư từ nguồn kinh phí của Đại học Quốc
gia Tp.HCM và kinh phí đối ứng của trường Đại học
Kinh tế - Luật có giá trị lên đến trên 3.8 tỷ đồng,
Phòng Nghiên cứu kinh doanh thông minh BI LAB
đã được trang bị các máy tính và thiết bị tốt nhất
để phục vụ cho các nghiên cứu chuyên sâu trong
các lĩnh vực: Hệ thống ERP, Phát triển phần mềm
quản lý, Kinh doanh thông minh,
High Performance Computing, E-Commerce.

Việc ra đời của BI LAB sẽ góp phần thúc đẩy
các hướng nghiên cứu này trong các hoạt động nghiên cứu của giảng viên, sinh viên các khối ngành
kinh doanh và quản lý của trường Đại học Kinh tế
- Luật, cũng như góp phần tạo nên không gian học
tập tương tác và tích cực cho các hệ đào tạo chất
lượng cao của nhà trường.
Mục tiêu
BI LAB sẽ tổ chức cũng như hỗ trợ các dự án
nghiên cứu và dự án triển khai ứng dụng công nghệ
thông tin trong lĩnh vực Hệ thống thông tin quản lý,
Thương mại điện tử và các dự án nghiên cứu cần
tính toán hiệu năng cao, như xử lý số liệu kinh tế, các
nghiên cứu lý thuyết trong thống kê…
Đồng thời, Trung tâm nghiên cứu kinh doanh
thông minh thực hiện liên kết nghiên cứu với bộ
phận nghiên cứu của doanh nghiệp, thực hiện các
dự án bên ngoài và chuyển giao công nghệ, vận
động tài trợ các học bổng nghiên cứu cho sinh viên.
Ngoài các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu, BI LAB cũng
hỗ trợ giảng dạy các môn học đặc thù, các môn
học cần sử dụng các mô phỏng và tạo môi trường
học tập tích cực thông qua việc kết hợp nghiên cứu
trong quá trình học tập của sinh viên.

Mô hình nhóm nghiên cứu Sinh viên - Giảng
viên - Doanh nghiệp tại BI LAB
Ngoài vai trò phục vụ các nhóm nghiên BI
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Hiệu trưởng nhà trường, Giám đốc Trung tâm BI LAB và doanh nghiệp
trong ngày khánh thành Trung tâm BI LAB
LAB nhấn mạnh phục vụ mô hình nhóm nghiên
cứu theo hình thức Sinh viên - Giảng viên - Doanh
nghiệp. Cụ thể, mỗi nhóm nghiên cứu bao gồm 6-8
sinh viên lựa chọn một hướng nghiên cứu liên quan
đến hướng nghề nghiệp mong muốn theo đuổi.
Nhóm nghiên cứu theo mô hình này được thành lập
từ các sinh viên ở cuối năm 1 hoặc đầu năm 2, Khoa
Hệ thống thông tin sẽ giới thiệu một doanh nghiệp
giữ vai trò hỗ trợ, cũng như tài trợ cho nhóm.
Doanh nghiệp sẽ hỗ trợ cho sinh viên thông qua
việc cử các chuyên viên hướng dẫn nhóm, cùng với
nhóm lập kế hoạch công việc hàng năm, hàng quý
cho đến khi tốt nghiệp, đề ra công việc và kiểm soát
tiến độ thực hiện của nhóm. Doanh nghiệp cũng sẽ
tạo môi trường kiến tập, thực tập cho nhóm, cho
phép nhóm tham gia các dự án thực tế phù hợp và
đặt hàng cũng như tiếp nhận chuyển giao kết quả
nghiên cứu của nhóm nếu phù hợp.
Ngoài ra, doanh nghiệp còn hỗ trợ sinh viên
thông qua các buổi huấn luyện kỹ năng mềm và
các kiến thức thực tế tại doanh nghiệp cho các
nhóm; đánh giá sự tiến bộ của từng thành viên trong
nhóm sau mỗi quý/năm. Doanh nghiệp cũng có thể
đề xuất với Khoa Hệ thống thông tin trong việc điều
chỉnh, bổ sung các nội dung các môn học để phù
hợp với nhu cầu cần trang bị kiến thức cho sinh
viên của doanh nghiệp. Hệ thống Video Conference
được trang bị tại BI LAB sẽ là cách thức hữu hiệu giúp
doanh nghiệp có thể làm việc thường xuyên với
nhóm từ xa. Giảng viên đóng vai trò tư vấn và là cầu
nối giữa sinh viên với doanh nghiệp.
Vai trò tài trợ của doanh nghiệp được thể
hiện thông qua việc trao tặng các học bổng/phần
thưởng nghiên cứu cho một số thành viên xuất sắc
sau mỗi năm hoạt động. Sau khi tốt nghiệp, nhóm
nghiên cứu sẽ ưu tiên làm việc cho doanh nghiệp đã
tài trợ, giữa doanh nghiệp và sinh viên có thể được
ràng buộc bởi các hình thức thỏa thuận ghi nhớ

hoặc hợp đồng nếu cần thiết.
Ý nghĩa của mô hình nhóm nghiên cứu Sinh
Viên - Giảng viên - Doanh nghiệp
Đối với doanh nghiệp mô hình này giúp doanh
nghiệp tiếp cận và tham gia đào tạo sinh viên ngay
từ năm nhất, năm hai trong chương trình đào tạo.
Là một hình thức giúp doanh nghiệp có thể huấn
luyện được các nhân sự tốt nhất trong tương lai khi
các em tốt nghiệp. Nói cách khác, sau khi tốt
nghiệp, các sinh viên trong một nhóm nghiên cứu sẽ
có đủ năng lực để làm việc ngay tại doanh nghiệp
hướng dẫn.
Với việc tham gia hỗ trợ BI LAB trong mô hình
này, các doanh nghiệp đã thực sự góp phần to lớn
cùng với Khoa Hệ thống thông tin trong sứ mệnh
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.
Đối với sinh viên mô hình này giúp sinh viên tiếp
cận doanh nghiệp từ sớm, có được sự định hướng
nghề nghiệp đúng đắn và hoàn toàn phù hợp với
thực tế. Ngoài ra, việc tham gia các nhóm nghiên
cứu còn giúp các em có thêm động lực và quyết
tâm học tập, sự tích cực và sự động viên vươn đến
những mục tiêu đã đặt ra.
Với sự chỉ đạo và hỗ trợ tích cực từ Ban Giám
hiệu nhà trường cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa
giảng viên - sinh viên và doanh nghiệp, BI LAB được
kỳ vọng sẽ mang lại những bước tiến vững chắc
trong lĩnh vực nghiên cứu tính toán hiệu năng cao,
nghiên cứu chuyên sâu hai hướng ngành Hệ thống
thông tin quản lý và Thương mại điện tử; góp phần
không nhỏ vào mục tiêu đại học nghiên cứu, tạo ra
những sản phẩm công nghệ thiết thực và đào tạo
các thế hệ sinh viên tài năng đáp ứng nhu cầu của
doanh nghiệp.
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Ý NGHĨA PHÁN QUYẾT CỦA TÒA TRỌNG TÀI

TRONG VỤ KIỆN CỦA PHILIPPINES VÀ LƯU Ý ĐỐI VỚI VIỆT NAM
Bạch Thị Nhã Nam
(Giảng viên Khoa Luật)
Ngày 12 tháng 07 năm 2016, Tòa trọng tài được thành
lập theo Phụ lục VII, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển
UNCLOS (sau đây gọi là “Công ước”) đã hoàn toàn nhất
trí thông qua và ban hành phán quyết cuối cùng đối với
vụ kiện giữa Cộng hoà Philippines và Cộng hoà Nhân dân
Trung Hoa (sau đây gọi là ‘Philippines’ và ‘Trung Quốc’) đối

như “Đường 9 đoạn” của Trung Quốc vẽ ra đã chiếm trọn
Biển Đông và gây ra nhiều phản đối, bất đồng không chỉ
của các quốc gia trong tranh chấp, mà các quốc gia có
lợi ích liên quan trong khu vực.
Yêu sách về quyền lịch sử mà Trung Quốc đưa ra
đối với các tài nguyên ở Biển Đông trong khu vực “Đường

với các tranh chấp ở Biển Đông. Trong số 15 đệ trình chi tiết
của Philippines, Tòa đã đưa ra phán quyết đối với 3 nhóm
vấn đề quan trọng, bao gồm: i) “Đường 9 đoạn” và yêu
sách quyền lịch sử của Trung Quốc, ii) Quy chế các cấu
trúc tại Biển Đông, iii) Các hành vi bất hợp pháp của Trung
Quốc tại Biển Đông…
Đối với nội dung thứ nhất, trong phán quyết ngày
12/07/2016, Tòa đã phủ nhận giá trị của “Đường 9 đoạn”
và khẳng định Trung Quốc không có cơ sở pháp lý đối với
tuyên bố quyền lịch sử Trung Quốc đối với các tài nguyên
ở Biển Đông bên ngoài giới hạn của các vùng biển mà
Trung Quốc được hưởng theo Công ước.Đây được xem là
nội dung quan trọng nhất trong phán quyết này, vì dường

9 đoạn” được coi là lỗi thời, và khái niệm quyền lịch sử đã
bị các quốc gia đồng ý xóa bỏ khi Công ước Liên hiệp
Quốc về luật biển ra đời. Tòa cũng phân tích rằng yêu
sách về quyền lịch sử có thể có hiệu lực ở chừng mực mà
các quyền lợi của quốc gia nêu ra trong yêu sách này phù
hợp với hệ thống các vùng biển theo quy định của Công
ước. Thế nên, Trung Quốc hoàn toàn không có cơ sở để
yêu sách quyền lịch sử đối với các tài nguyên ở Biển Đông
nằm hoàn toàn bên ngoài giới hạn của các vùng biển mà
Trung Quốc được hưởng theo Công ước.
Ý nghĩa quan trọng của phán quyết này là sự khẳng
định tính phi lý của yêu sách “Đường 9 đoạn”, và bác bỏ
hoàn toàn giá trị của “Đường 9 đoạn”. Đây là phán quyết
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cũng có lợi đối với Việt Nam do Việt Nam cũng bị ảnh
hưởng từ yêu sách “Đường 9 đoạn” này khi nó lấn sâu vào
vùng biển thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của
Việt Nam được hưởng theo Công ước.
Nội dung thứ hai liên quan đến quy chế pháp lý của
các cấu trúc ở Biển Đông. Mục đích của Philippines là đề
nghị tòa xác định quy chế pháp lý cho các cấu trúc này
nhằm kết luận về phạm vi vùng biển mà các cấu trúc này
được hưởng. Kết luận quan trọng của Tòa là không một
cấu trúc nào tại Trường Sa có khả năng tạo ra các vùng
biển mở rộng, cụ thể các cấu trúc ở Trường Sa đều không
thể được hưởng vùng đặc quyền kinh tế, hay thềm lục địa.
Phán quyết thực tế đã góp phần ngăn Trung Quốc
mở rộng quyền tài phán với việc hình thành vùng đặc
quyền kinh tế tính từ các cấu trúcdo Trung Quốc chiếm
đóng ở Biển Đông. Đồng thời, phán quyết cũng bác bỏ ý
định Trung Quốc sử dụng việc đang kiểm soát những cấu
trúc này để củng cố tuyên bố “Đường 9 đoạn”, mập mờ
mở rộng các vùng biển mà Trung Quốc có thể yêu sách là
thuộc vùng đặc quyền kinh tế của các cấu trúc.
Đối với Việt Nam với các lợi ích có thể liên quan,
trong số các cấu trúc được Tòa xem xét quy chế pháp lý,

đặc quyền kinh tế của Philippines, không ngăn cản các
ngư dân Trung Quốc đánh bắt cá trong vùng đặc quyền
kinh tế của Philippines tại Vành Khăn và Bãi Cỏ Mây, và xây
dựng các công trình và đảo nhân tạo tại Vành Khăn mà
không được sự đồng ý của Philippines. Do vậy, Tòa Trọng
tài kết luận rằng Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền
của Philippines đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục
địa của nước này.
Bên cạnh đó, Trung Quốc còn có các hành động
xâm phạm đến bảo vệ môi trường biển, an ninh hàng hải
hay làm trầm trọng hóa tranh chấp, những hành động này
hoàn toàn đi ngược lại quy định Công ước luật biển và vi
phạm luật pháp quốc tế, không phụ thuộc vào hành động
đó diễn ra trong vùng biển nào, thuộc quốc gia nào.
Trong thời gian qua, Trung Quốc đã có nhiều hành
động xâm phạm trong các khu vực nằm sâu trong vùng
đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam như ngăn
cản và tấn công các tàu đánh bắt cá của ngư dân Việt
Nam...Đối với Việt Nam, trên cơ sở kết luận của Tòa ở vụ
kiện này, Việt Nam sẽ có cơ sở pháp lý vững chắc để tiến
hành xem xét và lên án, phản bác đối với các hành vi vi
phạm mà Trung Quốc đã thực hiện tương tự với Việt Nam

cần lưu ý đến 7 cấu trúc ở quần đảo Trường Sa mà Việt
Nam đang có tranh chấp với Trung Quốc. Phán quyết của
Tòa đã làm rõ được sự tranh cãi trước đây về bản chất
của các thực thể này là đảo, đá, hay bãi đá ngầm (bãi
nửa nổi, nửa chìm). Cụ thể, Tòa cho rằng đá Châu Viên,
đá Chữ Thập, đá Gạc Ma, và đá Gaven là đá trong
khi đá Tư Nghĩa, đá Vành Khăn, và đá Subi là các bãi đá
ngầm, chìm dưới nước khi thủy triều lên cao. Như vậy đá
Tư Nghĩa, đá Vành Khăn và đá Subi chỉ được hưởng vùng
an toàn 500m quanh đảo, trong khi các thực thể còn lại có
thể được hưởng lãnh hải rộng 12 hải lý bao quanh. Rõ ràng
các kết luận trên đã làm rõ những thực thể này chỉ có thể
là đá và chúng không được hưởng vùng đặc quyền kinh tế
hay thềm lục địa rộng tới 200 hải lý.
Việc Trung Quốc cố tình triển khai xây dựng và cải
tạo 7 đảo nhân tạo ở Trường Sa nhằm biến đổi bản chất
pháp lý của các cấu trúc trên đã hoàn toàn không được
Tòa án công nhận, nên hoạt động này của Trung Quốc về
mặt pháp lý sẽ không giúp Trung Quốc mở rộng vùng biển
tranh chấp, dù có sự chiếm đóng thực tế đối với các cấu
trúc này.
Về mặt pháp lý, bản chất của vụ kiện của
Philippines và Trung Quốc không phải là vụ kiện về các vấn
đề chủ quyền, vậy nên vấn đề tranh chấp chủ quyền đối
với các đảo ở Trường Sa tất nhiên là chưa được giải quyết,
tuy nhiên phán quyết này có giá trị thu hẹp vùng biển tranh
chấp giữa các bên trong đó có Việt Nam và Trung Quốc.
Nội dung thứ ba là Tòa án tuyên bố một số hành vi
của Trung Quốc là trái pháp luật. Cụ thể, các hành động
động mà Trung Quốc đã tiến hành với Philippines là trái
phép khi các hành động này diễn ra trong vùng đặc quyền
kinh tế và thềm lục địa của Philippines, vi phạm quyền chủ
quyền và quyền tài phán của Philippines như: can thiệp
trái phép vào việc thăm dò dầu khí của Philippines tại bãi
Cỏ Rong, cấm các tàu Philippines đánh bắt cá trong vùng

trên vùng biển của Việt Nam.
Tóm lại, phán quyết này có một ý nghĩa lịch sử to lớn
khi mà lần đầu tiên tại một thiết chế Tòa án quốc tế, Tòa
đã bác bỏ những cơ sở mà Trung Quốc luôn dựa vào để
đưa ra các lập luận và hành động ở Biển Đông từ trước
đến nay. Phán quyết không chỉ giải quyết vấn đề cho riêng
Philippines là bên nguyên đơn, mà liên quan đến toàn bộ
cuộc tranh chấp ở Biển Đông, tạo ra tiền đề thuận lợi cho
các nước nhỏ như Việt Nam về cơ hội sử dụng cơ quan
trọng tài quốc tế để phân xử tranh chấp./.

Vườn thơ
Trả lại cho em

Anh hát em nghe câu gừng cay muối mặn
Biển trùng khơi luồng con Bạc, con Măng
Tiếng Nghệ ngọt lừ thương lắm a răng
Sao vị mặn bỗng cay xè khoé mắt.
...... (tiếp theo trang 38 )
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Trong cuộc đời sinh viên, mình
đã có một chuyến đi thú vị tại
Singapore vừa qua với nhiều
kiến thức bổ ích từ việc tham
quan và học tập tại công ty
Google, trường Đại học Quốc
gia
Singapore và vườn ươm
Doanh nhân.

CHUYẾN ĐI BỔ ÍCH TẠI SINGAPORE
Trần Hữu Đức - K12403

Singapore - Những ấn tượng đầu tiên

13h ngày 6.01.2016, nhóm mình hạ cánh tại sân
bay Changi với hướng dẫn viên là chị Hillary - cựu sinh
viên của trường ĐH Quốc Gia Singapore. Vừa ra khỏi
máy bay, nhóm cảm thấy rất kinh ngạc và ấn tượng với
kiến trúc cực kì hiện đại của sân bay Changi - sân bay
được xếp hạng số 1 tại châu Á. Ấn tượng hơn nữa là
người Singapore rất thân thiện và dễ mến. Họ rất nhiệt
tình để giải đáp tất cả các thắc mắc của nhóm mình
về đường đi, cách sử dụng wifi, cách đi tàu điện ngầm
(MRT)... Thậm chí, có người còn dẫn mình đến tận nơi
mà mình muốn đến nữa.
Sau khi xuống sân bay, nhóm mình được dùng
cơm tại Lavender - địa điểm có rất nhiều món ăn truyền
thống Singapore. Các món ăn mang phong cách châu
Á, ảnh hưởng nhiều từ văn hóa Trung Hoa nhưng rất
ngon và không quá nhiều dầu mỡ.
Sau khi dùng bữa trưa, nhóm mình di chuyển đến
Lake Side - đây là nhà của một thành viên Quỹ Alpha
Vision - nhà tài trợ trực tiếp cho chuyến đi của nhóm.
LakeSide sẽ là nơi tụi mình ở trong suốt chuyến hành
trình. Đây là một khu nhà ở hiện đại tại Singapore với
đầy đủ các tiện nghi bao gồm hồ bơi, sân tennis, phòng
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tập gym, xông hơi…
Mình rất ấn tượng với kiến trúc xây dựng quy củ
và thoáng mát ở Singapore. Rất nhiều cây xanh xung
quanh các khu nhà ở khiến cho cảnh quan thiên nhiên
Singapore trở nên vô cùng trong lành và dễ chịu. Tuy
nhiên, điều mà mình ấn tượng nhất là “Thủ tướng Lý
Quang Diệu có chủ trương không để cho bất kì người
dân Singapore nào không có nhà để ở”. Thật vậy, có
rất nhiều dự án nhà ở xã hội dành cho những người có
thu nhập thấp tại Singapore, tuy nhiên dù là nhà ở xã
hội nhưng chất lượng ở đây thì cực kì tốt và đầy đủ tiện
nghi.
Sau khi cất hành lý, nhóm mình được tự do khám
phá Singapore trong ngày đầu tiên. Mình đặc biệt ấn
tượng với khu phố China Town - một khu phố với kiến
trúc, hàng hóa và món ăn đậm chất Trung Hoa. Đặc
biệt, vào buổi tối thì trở nên lung linh hơn bao giờ hết.
Hai bên đường náo nhiệt như một con phố Trung Hoa
thực thụ nhưng vẫn giữ được sự trật tự vốn có của Singapore. Điểm mình thích nhất tại Singapore là sự hòa
quyện giữa nét hiện đại và truyền thống của các nền
văn hóa như Trung Hoa, Ấn Độ và Malaysia. Dạo quanh
khắp Singapore, mình có thể dễ dàng bắt gặp những

khu chợ hay đền thờ truyền thống tại China Town, Little
India, Arab Street hay những khu vực có kiến trúc hiện
đại kỳ vĩ như Marina Bay Sands, Marina By The Bay, Nhà
hát trái sầu riêng…
Tại Singapore, có khá ít các hoạt động về đêm vì
người dân thường tranh thủ ngủ để đi làm sớm vào ngày
hôm sau. Điều này khác hoàn toàn với suy nghĩ của mình
trước khi đến đây và càng khiến mình nể người dân ở
đây hơn vì họ rất chăm chỉ và dành nhiều thời gian
cho công việc. Đặc biệt, ở Singapore rất an toàn cả về
an ninh lẫn giao thông. Đa số người dân đều sử dụng
phương tiện tàu điện ngầm hoặc xe buýt, nên đường
phố rất trật tự và sạch đẹp.

Hành trình học tập và khám phá
Singapore

Sang ngày hôm sau, nhóm mình di chuyển đến
Google Singapore từ sớm để chuẩn bị cho buổi tập
huấn. Được chị Hanna Do tiếp đón, nhóm dùng bữa
sáng tại Google và được chị giới thiệu nhiều thông tin
về Google. Nhóm khá bất ngờ vì có khoảng 50 nhân
viên tại đây là các anh chị đến từ Việt Nam và các anh
chị đều rất vui vẻ khi hướng dẫn nhóm.
Session đầu tiên nhóm được training là về văn hóa
làm việc tại Google. Anh Tony McGaharan rất vui tính
và nhiệt tình chia sẻ với nhóm về rất nhiều thông tin
của Google. Nhóm được biết nhiều về các sản phẩm
Google, giá trị cốt lõi, sứ mệnh và văn hóa làm việc tại
công ty. Đối với mình, sứ mệnh “Organize the world’s
information and make it universally accessible and useful” (tạm dịch: Thiết lập hệ thống thông tin toàn cầu,
giúp cho thông tin trở nên hữu ích và truy cập được
mọi lúc mọi nơi) hoàn toàn đúng với từng sản phẩm mà
Google đã tạo ra.
Google Singapore bao gồm 15.000 nhân viên với
một văn hóa mở (Openness: Transparency, Free, Close)
thể hiện ngay ở không gian làm việc mở, hoàn toàn
không phân chia phòng nhân viên và cấp trên, mỗi đội
có 1 không gian và tự trang trí theo sở thích, cá tính của
đội, và mọi người cùng làm việc trong không gian đó
không phân biệt cấp bậc.
Session 2: Sau khi chia tay anh Tonny, nhóm mình
tiếp tục đến với buổi tập huấn về kĩ năng thuyết trình
cùng anh Vũ Lâm - Agency Lead, đồng thời là 1 trong
50 Top Coaching của Google. Nhóm của mình được
anh chia sẻ các kinh nghiệm làm thế nào để có thể
thuyết trình một cách hiệu quả thông qua các kĩ năng
như giao tiếp bằng mắt, ngôn ngữ cơ thể hay cách mở
đầu và kết thúc bài thuyết trình ấn tượng. Sau buổi học

cùng với anh Vũ Lâm, nhiều điều bổ ích về kiến thức, kỹ
năng và tinh thần làm việc nghiêm túc đọng lại trong
mỗi cá nhân.
Session 3: Sau khi dùng bữa trưa và trò chuyện với
anh Minh Le, nhóm bước vào buổi chia sẻ thân mật
cùng anh Minh và chị Duong Nguyen về cách ứng
tuyển, phỏng vấn và làm việc trong môi trường quốc
tế. Với kinh nghiệm ứng tuyển ở cả công ty trong và
ngoài nước, 2 anh chị chia sẻ khá chia tiết về sự khác
nhau giữa 2 môi trường này. Ở công ty nước ngoài, sự
chuyên nghiệp và kỹ năng giao tiếp rất được coi trọng
và có thể xem là chìa khóa của nhiều vấn đề. Sau buổi
trò chuyện, mỗi thành viên của nhóm có vẻ tự tin hơn
để có thể chuẩn bị một hành trang tốt cho việc ứng
tuyển vào một công ty đa quốc gia trong tương lai.
Session 4: Tammy Phan hướng dẫn chúng tôi về việc
brain-storm (động não) và để cho chúng tôi brain-storm
về chủ đề làm thế nào để các doanh nghiệp offline hiện
giờ có thể chuyển sang online hoàn toàn. Trong khoảng
thời gian ngắn chúng tôi đã đưa ra được hơn 20 ý tưởng
và không được bác bỏ bất kỳ ý tưởng nào, vì vậy mọi
người rất tự tin nói lên suy nghĩ của mình và nhiều ý tưởng
đột phá được đưa ra.
Session 5: Anh Tony Chan hướng dẫn chúng tôi rõ
hơn về môi trường làm việc và các văn hóa đặc biệt tại
Google cũng như cách anh “săn” được những người phù
hợp vào Google.
Sang ngày thứ ba, nhóm mình tiếp tục được học trực
tiếp từng người với anh Vũ Lâm để anh có thể giúp từng
cá nhân phát hiện và cải thiện tất cả những ưu, nhược
điểm của bản thân. Từ đó, định hướng được một cách
rõ ràng về con đường sự nghiệp của mỗi cá nhân trong
tương lai. Phải nói, đây thật sự là khoảng thời gian mình
thích thú nhất tại Singapore vì đã trả lời được rõ ràng câu
hỏi: “Mình là ai?”.
Sự choáng ngợp và ngưỡng mộ đối với Đại học
Quốc gia Singapore (NUS) là những cảm xúc của mình
trong ngày thứ 4 tại Singapore. ĐH Quốc gia Singapore
có rất nhiều trường ĐH thành viên - mô hình tương tự
như ĐH Quốc gia Việt Nam. Cơ sở vật chất ở đây rất
hiện đại. Sinh viên có nhiều khu vực để giải trí, sinh hoạt,
hoạt động ngoại khóa hay chăm sóc sức khỏe. Thêm
vào đó, vì diện tích khá rộng, nên có nhiều xe buýt nội
bộ miễn phí đưa đón sinh viên. Đặc biệt, có rất nhiều
sinh viên Việt Nam đang theo học tại đây, đa số trong
đó là sinh viên ĐH Quốc gia và đều đang học theo diện
nhận học bổng - điều làm mình cảm thấy rất tự hào về
sinh viên ĐH Quốc gia nói riêng và sinh viên Việt Nam
nói chung.
Những ngày còn lại, nhóm mình được tham quan
nhiều địa điểm hấp dẫn tại Singapore như Chinese
Garden, mua sắm tại Bugis, tham quan tại Garden by
the Bay, Marina Bay Sands hay ăn uống tại Geyland....
Hành trình khám phá Singapore cũng chính là
hành trình học hỏi và khám khá bản thân của mình
và những thành viên trong nhóm, để từ đó, có thêm
động lực tiếp tục nỗ lực phấn đấu đến nhiều nơi hơn,
với mong muốn tiếp thu những giá trị văn hóa và các
mô hình phát triển hiện đại của nước bạn để có những
đóng góp thiết thực cho quê hương Việt Nam.
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ACADEMIC FELLOWSHIP 2016
ĐỪNG LÀ KẺ MẠNH NHẤT

HÃY LÀ NGƯỜI XỨNG ĐÁNG NHẤT
Văn Tây - K12403B
Hà Hùng - K13402

Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (Young Southeast Asian Leaders Initiative) là ý tưởng của Tổng thống Mỹ Barack Obama,
ra đời với mục đích tăng cường năng lực lãnh đạo và kết nối trong nội khối ASEAN, làm sâu sắc thêm sự gắn kết với các thủ
lĩnh trẻ trước các thách thức then chốt của khu vực và toàn cầu, và thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân Hoa Kỳ và các thủ lĩnh
trẻ Đông Nam Á. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Barack Obama trao 250 suất học bổng cho các nhà lãnh đạo trẻ
đến từ 10 quốc gia ASEAN. Trong mỗi lần, sẽ có 20 đến 25 người được nhận học bổng tham gia khóa học của Học viện Hàn
lâm YSEALI trong 3 lĩnh vực: Trách nhiệm công dân, vấn đề môi trường và phát triển kinh tế-xã hội.

Là 2 gương mặt của UEL được vinh dự nhận
học bổng tham gia khóa học của YSEALI năm
2016, dưới đây là những chia sẻ của Nguyễn
Văn Tây và Đặng Văn Hà Hùng từ những trải
nghiệm ở YSEALI.
Nguyễn Văn Tây - Niềm tự hào gắn liền
trách nhiệm

quan trọng nhất của chuyến đi, là yếu tố sẽ quyết định
bạn là ai trong số các đại biểu còn lại. Nó không chỉ giới
hạn trong phạm trù chủ đề khóa học, đó còn là các
mảnh ghép về văn hóa, chính trị, lịch sử, truyền thống
của Việt Nam, của các quốc gia ASEAN và thậm chí
kể cả Mỹ. Bởi lẽ, mỗi một đại biểu gần như đóng vai trò
của một “kênh thông tin” giới thiệu, quảng bá hình ảnh
đất nước và con người của quốc gia mình trong suốt 5
tuần hoạt động.

Hồ sơ của sự trung thực và bản lĩnh
Giá trị học bổng rõ ràng là một cơ hội rất lớn,

nhưng quá trình ứng tuyển lại không quá phức tạp và
cầu kì. Thậm chí, chương trình còn không đòi hỏi bất
cứ một loại bằng cấp hay chứng chỉ ngoại ngữ nào và
cũng không có yêu cầu hay tiêu chuẩn nào về điểm
số tại trường đại học. Do đó, số lượng ứng tuyển cực
kì đông, và hiển nhiên, danh sách bị loại đi trước khi
đến được vòng phỏng vấn cũng không hề nhỏ. Điều
quan trọng nhất là bạn phải thể hiện được bản thân
một cách dứt khoát và mạnh mẽ nhất thông qua các
bài luận tiếng Anh và trả lời phỏng vấn trực tiếp tại Lãnh
Trở thành một trong hai đại biểu Việt Nam tham
gia Khóa học “Trách nhiệm công dân” tại Đại học Kennesaw vừa rồi thực sự là một đặc quyền cực kì to lớn.
Nhận được kết quả trúng tuyển thông qua một cuộc
điện thoại từ Lãnh sự quán Mỹ, tôi không dám tin vào
tai mình vì nó nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Đó
cũng là lí do tôi đã yêu cầu được kiểm tra lại thông tin
cá nhân một lần nữa. Cuối cùng, khi nhận được email
chính thức một vài giờ đồng hồ sau đó, tôi thực sự xác
định mình cần phải làm gì trong một tháng sắp tới trước
khi “lên đường”. KIẾN THỨC là hành trang “bắt buộc”
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sự quán Mỹ. Thể hiện được các kỹ năng lãnh đạo tiềm
năng và những mối quan tâm đặc biệt đối với các vấn
đề xã hội là một điểm cộng. Song hành với khả năng sử
dụng ngoại ngữ thì yếu tố then chốt, theo tôi, đó là SỰ
TRUNG THỰC. Đặc biệt, đối với người Mỹ, sự trung thực
và chính xác luôn được đánh giá cao hàng đầu. Do đó,
chỉ cần một lần tồn tại các sai sót hay gian dối trong hồ
sơ của mình, bạn sẽ ngay lập tức bị liệt vào “danh sách
đen” và hiển nhiên, xác suất để bạn được chấp nhận
ở lần tiếp theo cực kì thấp cho dù đó là một bộ hồ sơ
đẹp. Xuyên suốt quá trình ứng tuyển, hãy tập trung thể

THÔNG TIN KT-CT-XH
hiện bạn là người xứng đáng nhất và phù hợp nhất với

Coca-Cola và ít nhất một lần được đặt chân đến Nhà

các tiêu chí của chương trình thay vì là một “kẻ mạnh

Trắng.

nhất” trong quá nhiều lĩnh vực.

Hiện tại, tôi vô cùng sung sướng rằng mình đang sở

Hơn cả một chuyến đi

hữu một “mạng lưới bạn bè” phủ sóng khắp các quốc

Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết xa gia đình và thậm

gia ASEAN và tất nhiên có cả Mỹ. Họ thực sự là những

chí cách nhau nửa vòng Trái Đất. Nhưng sau khi trải

người bạn đồng hành, người anh, người chị đã cùng tôi

qua toàn bộ thời gian tại chương trình, tôi nhận ra rằng

lưu lại những khoảnh khắc thật đẹp trên đất Mỹ. Những

nó hoàn toàn xứng đáng. Mặc dù đón Tết ở xứ người,

“bữa tiệc mì tôm châu Á” trong khách sạn, những lúc

nhưng vẫn được nhà trường cung cấp một “người bạn

sướng run người khi lần đầu thấy tuyết rơi là những trải

đồng hành” (conversation partner) dẫn đi chùa, tham

nghiệm tôi không bao giờ quên được. Chuyến đi đã

quan chợ Việt Nam, và những cuộc “chém gió” quanh

khép lại, nhưng tôi biết rằng đây là nền tảng rất vững

bát phở trong một nhà hàng Việt. Những ngày học

chắc làm động lực để tôi tiếp tục mở ra những cơ hội

tập ở đó, điều tôi cảm nhận rõ ràng nhất là “được tôn

phía trước. Và những cơ hội đó đang ở đâu, chính tôi

trọng” và “văn minh”. Đây thực sự là cơ hội rất quý báu

sẽ là người đi tìm.

để tôi gặp gỡ và học tập với những giảng viên, giáo sư
tại trường Đại học Kennesaw, những người thầy đáng

Đặng Văn Hà Hùng

kính và đôi khi là những “người bạn” thực sự tuyệt vời và
gần gũi. Kiến thức và tâm huyết của họ truyền tải thông
qua những bài giảng về Dân quyền và Kỹ năng lãnh
đạo hay trong những cuộc nói chuyện thường ngày
thực sự là động lực mạnh mẽ thôi thúc tôi hoàn thành
dự án của mình sau khi về Việt Nam. Giữa chúng tôi,
hầu như không tồn tại bất cứ một khoảng cách nào về
cấp bậc, chủng tộc hay ngôn ngữ. Chúng tôi ăn trưa
cùng nhau, trò chuyện và thậm chí được mời về nhà
riêng ăn tối như những người bạn thật sự.
Song song với các tiết học ở giảng đường là lịch

Đặng Văn Hà Hùng (bên trái)
Dưới đây là những chia sẻ của Hà Hùng với những
người bạn đồng hành tại UEL về cách thức ứng tuyển
YSEALI để có cơ hội thành công cao hơn nhé!
Điều kiện tiên quyết là bạn cần phải trang bị thật
tốt cho bản thân mình đó chính là SỰ TỰ TIN. Nếu bạn
quá nhút nhát để đón nhận thử thách và mở đầu bằng
câu nói: “Chương trình đó khó lắm! Mình làm sao đậu
được…” thì chắc chắn các bạn đã thất bại ngay từ
đầu rồi. Chính vì thế, hãy luôn thật tự tin và giữ một
tinh thần lạc quan trong mọi tình huống nhé các bạn.
Nhưng hãy luôn nhớ rằng TỰ TIN không được phép đi
cùng với KIÊU NGẠO, vì nó có thể “giết chết” các bạn
trong bất cứ lúc nào đấy!

trình tham quan tương đối dày đặc. Tôi được tận mắt

Thông tin về chương trình YSEALI hiện nay rất dễ

chứng kiến những nơi mình đã từng đọc được trong

dàng tìm kiếm qua Google và Facebook, hãy nắm thật

sách, những con người xuất hiện trong các bài giảng

rõ thông điệp và mục đích của chương trình trước khi

trên lớp học và đặc biệt hơn hết, tôi được gặp gỡ

đặt tay viết đơn ứng tuyển nhé!

những nhà lãnh đạo của các tổ chức NGOs. Những

YSEALI là một chương trình học thuật đòi hỏi cao

câu chuyện của họ là những bài học thực tế không

về kỹ năng LEADERSHIP, chính vì vậy các bạn sẽ có cơ

qua sách vở và là nguồn cảm hứng thực sự đáng giá.

hội cao hơn khi có Điểm trung bình từ Khá Giỏi trở lên

Cuối cùng, tôi cũng đã biết được Walmart lớn như thế

(tốt nhất là trên 8.0). Bên cạnh đó, hoạt động đội nhóm

nào, CNN hoạt động ra sao, thế giới đa văn hóa của

tại CLB, các cuộc thi hay các chương trình ngoại khóa
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rèn luyện về kỹ năng LEADERSHIP đều là những điểm
cộng rất lớn cho bạn. Vì vậy, trước khi dồn hết tâm sức
vào viết đơn ứng tuyển thì hãy dành một khoảng thời
gian trang bị cho mình kha khá kiến thức và kinh nghiệm nha!
Hãy trả lời các câu hỏi thật ngắn ngọn và đúng
trọng tâm. Như các bạn đã biết, YSEALI sẽ có 3 lĩnh vực
cho ứng viên lựa chọn ứng tuyển, qua đây mình cũng
xin khẳng định với các bạn rằng: Không có lĩnh vực nào
dễ đậu hơn như một số người vẫn thường nói, Đại sứ
quán sẽ chọn những cá nhân mà họ cho rằng sẽ là
nhân tố phù hợp cho chương trình, chính vì vậy đừng
để bất kỳ yếu tố nào tác động khiến bạn phải chọn
một lĩnh vực mà không phải là sở thích hay thế mạnh
của mình. Sau khi đã chọn cho bạn một lĩnh vực mà
mình yêu thích và đam mê thì tiếp đến các bạn cần
phải có một kiến thức nền tảng và kinh nghiệm trong
lĩnh vực đã lựa chọn. Bên cạnh đó, khi viết luận, hãy
viết ngắn gọn đúng vào câu hỏi của chương trình đặt
ra. Chẳng hạn, với câu hỏi “Bạn sẽ đóng góp gì cho
chương trình YSEALI?”, thay vì kể lể về thành tích của
bạn, thì hãy cố gắng làm mình nổi bật và ấn tượng theo
cách khác trên 2 trang giấy A4!
Điều cuối cùng mình muốn nhắn nhủ tới tất cả

UEL - EXIMBANK
NỀN MÓNG

C
h
O
TƯƠNG LAI
Lương Tuấn Long
Trung tâm QHDN&HTSV

các bạn sinh viên UEL đó chính là ngay từ lúc này, đừng
lãng phí quá nhiều thời gian rảnh rỗi của các bạn vào
các công việc vô nghĩa nữa. Hãy dùng những thời gian
đấy để trang bị kiến thức, tiếng Anh, kỹ năng mềm hay
các hoạt động giúp ích cho cộng đồng và xã hội. Với
những hành động ý nghĩa này, các bạn không chỉ đang
tăng thêm giá trị cho xã hội mà còn đang ngày một tôi
luyện bản thân mình thành một công dân đúng mực.
Hãy cứ vấp ngã rồi tự đứng lên trên bằng đôi chân của
mình, hãy cho bản thân sai lầm để rồi tìm ra được con
đường đúng đắn. Đừng bao giờ tự thỏa mãn với những
gì mình đang có bởi vì thành công không phải là một
đích đến mà là cả một hành trình các bạn nhé!
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Eximbank được thành lập vào ngày 24/05/1989
theo quyết định số 140/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ
Trưởng với tên gọi đầu tiên là Ngân hàng Xuất Nhập
Khẩu Việt Nam (Vietnam Export Import Bank), là một
trong những Ngân hàng thương mại cổ phần đầu
tiên của Việt Nam. Với số vốn điều lệ đăng kí ban đầu
là 50 tỷ đồng, đến nay vốn điều lệ của Eximbank đạt
12.335 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 13.317 tỷ đồng.
Eximbank hiện là một trong những ngân hàng có vốn
chủ sở hữu lớn nhất trong khối ngân hàng TMCP tại
Việt Nam. Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt
Nam có địa bàn hoạt động rộng khắp cả nước với
Trụ sở chính đặt tại TP. Hồ Chí Minh và 207 chi nhánh
và phòng giao dịch trên toàn quốc và đã thiết lập
quan hệ đại lý với 869 Ngân hàng tại 84 quốc gia trên
thế giới. Với sự nổ lực bền bỉ không ngừng để đem
đến những dịch vụ tốt nhất cho xã hội, Eximbank đã
nhận được những giải thưởng lớn trong nước và khu
vực. Đặc biệt, tháng 04/2015, lần thứ 2 Eximbank vinh
dự được tạp chí Asian Banker trao giải thưởng
Ngân hàng Tài chính Thương mại tốt nhất năm
2015 (Best Trade Finance Bank), và nhiều giải
thưởng danh giá khác.

Bên cạnh sự phát triển về quy mô và chất
lượng dịch vụ, Eximbank luôn có những hoạt động
hướng tới cộng đồng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo
dục. Năm 2016 là năm đầu tiên Eximbank đặt nền
móng đồng hành cùng trường Đại học Kinh tế - Luật
trong Ngày hội tuyển dụng - UEL Career Day 2016
diễn ra vào ngày 08/10/2016, với tư cách là nhà tài
trợ chính của chương trình.
Mang đến Hội trường A trường Đại học Kinh
tế - Luật trong ngày UCD 2016 là không khí hồ hởi
của gần 500 bạn sinh viên năm cuối, cùng chủ đề
hội thảo tư vấn định hướng nghề nghiệp do ông Lê
Huỳnh Hoa - Giám đốc khối nhân sự Eximbank làm
diễn giả. Với kinh nghiệm tuyển dụng nhiều năm liền,
diễn giả đã chia sẻ với các bạn sinh viên kỹ năng làm
hồ sơ, CV và cách thức gây ấn tượng với nhà tuyển
dụng khi tham gia phỏng vấn… Bên cạnh đó là kế
hoạch phát triển và nhu cầu tuyển dụng nhân sự của
Eximbank trong thời gian tới. Song song với việc phối
hợp tổ chức hội thảo, Eximbank đã đặt bàn phỏng
vấn tuyển thực tập sinh tại gian hàng, thu hút được
sự quan tâm của đông đảo các bạn sinh viên với
các cơ hội nghề nghiệp rộng mở tại Eximbank.

Eximbank phỏng vấn tuyển dụng thực tập sinh tại UEL Career Day 2016

Từ những thành công bước đầu đó, trường Đại học Kinh tế - Luật và Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu
Việt Nam - Eximbank nhận thấy sự cần thiết phải tiến tới sự hợp tác toàn diện hơn, bền chặt hơn trong
năm 2017 sắp tới đây, nhằm hỗ trợ nhau cùng phát triển, đáp ứng nhu cầu xã hội, tạo ra thế chân kiềng
vững chắc: nhà tuyển dụng, nhà trường và nguồn lao động chất lượng cao.
SỐ 19
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NHỮNG
ĐIỂM MỚI
TRONG KỲ
THI THPT
QUỐC GIA
NĂM 2017
Cù Xuân Tiến - P.ĐT tổng hợp
(Nguồn Bộ GD&ĐT)
Chiều ngày 28.09.2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo
(GD&ĐT) đã chính thức công phương án thi Trung
học phổ thông (THPT) Quốc gia năm 2017 và lộ trình
thi cử năm 2018 và các năm tiếp theo. Theo đó, so
với năm 2016, kỳ thi THPT Quốc gia 2017 sẽ có nhiều
điểm mới. Thay vì thi 8 môn như năm 2016, thí sinh dự
thi năm 2017 sẽ thi 5 bài, gồm 3 bài độc lập Toán,
Ngữ văn, Ngoại ngữ và hai bài thi tổ hợp gồm Khoa
học tự nhiên và Khoa học xã hội. Ngoại trừ môn Văn
thi tự luận, các môn còn lại đều thi trắc nghiệm.
Tổ chức thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt
nghiệp THPT năm 2017
1. Tổ chức cụm thi
a) Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi
chung là tỉnh) tổ chức một cụm thi do Sở GD&ĐT chủ
trì dành cho tất cả các thí sinh của địa phương; các
điểm thi được bố trí đảm bảo tạo thuận lợi tối đa cho
thí sinh; các thí sinh tự do được lựa chọn địa điểm thi
phù hợp.
b) Sở GD&ĐT các tỉnh bố trí cán bộ thực hiện các
khâu tổ chức thi theo đúng quy chế.
c) Bộ GD&ĐT cử cán bộ, giảng viên từ các đại học,
học viện, trường ĐH, CĐ đến các tỉnh để phối hợp, hỗ
trợ tổ chức thi, nhất là các khâu coi thi và chấm thi.
2. Bài thi, hình thức thi, đề thi, thời gian làm bài thi
và lịch thi
a) Bài thi
- Tổ chức thi 05 bài, gồm:
+ 03 bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.
+ 02 bài thi tổ hợp: Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các
môn Vật lí, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xã hội
(tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân
đối với Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí
đối với Giáo dục Thường xuyên). Các bài thi tổ hợp
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có điểm từng môn thành phần (phục vụ xét tuyển
sinh ĐH, CĐ theo khối thi truyền thống) và điểm toàn
bài thi (phục vụ xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét
tuyển sinh ĐH, CĐ theo tổ hợp môn thi, bài thi mới).
- Thí sinh Giáo dục THPT thi 04 bài để lấy kết quả xét
công nhận tốt nghiệp THPT, gồm 03 bài thi bắt buộc
(Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 1 bài thi tự chọn (bài
thi Khoa học Tự nhiên hoặc bài thi Khoa học Xã hội).
Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh có thể chọn thi một
trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng
Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật. Thí
sinh có thể dự thi cả 05 bài thi; điểm bài thi tự chọn
nào cao hơn sẽ được tính để xét công nhận tốt nghiệp THPT.
- Thí sinh Giáo dục Thường xuyên thi 03 bài để lấy kết
quả xét công nhận tốt nghiệp THPT, gồm 02 bài thi
bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 01 bài thi tự chọn (bài
thi Khoa học Tự nhiên hoặc bài thi Khoa học Xã hội).
Thí sinh có thể dự thi cả 04 bài thi; điểm bài thi tự
chọn nào cao hơn sẽ được tính để xét công nhận tốt
nghiệp THPT. Ngoài ra, thí sinh có thể thi thêm bài thi
Ngoại ngữ để xét tuyển vào ĐH, CĐ nếu có nguyện
vọng.
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả xét
tuyển vào ĐH, CĐ có thể chọn thi các bài thi hoặc
các môn thành phần của bài thi Khoa học Tự nhiên,
bài thi Khoa học Xã hội, phù hợp với tổ hợp bài thi,
môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy
định của các trường ĐH, CĐ.
- Thí sinh được sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để
đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ hệ chính
quy năm 2017 theo quy định trong đề án tuyển sinh
được các trường ĐH, CĐ công bố công khai.
b) Hình thức thi
- Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên và
Khoa học Xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm khách
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quan; mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã
đề thi riêng; thí sinh làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc
nghiệm (Phiếu TLTN); kết quả làm bài của thí sinh trên
Phiếu TLTN được chấm bằng phần mềm máy tính.
- Bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.
c) Đề thi
- Đề thi gồm các câu hỏi ở các cấp độ cơ bản phục
vụ mục đích xét công nhận tốt nghiệp THPT và các
câu hỏi phân hóa phục vụ mục đích xét tuyển ĐH,
CĐ.
- Đề thi cho mỗi môn thành phần của các bài thi
Khoa học Tự nhiên, bài thi Khoa học Xã hội có 40 câu
hỏi trắc nghiệm; đề thi của bài thi Toán, bài thi Ngoại
ngữ có 50 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có 4 phương án trả lời với duy nhất 1 phương
án trả lời đúng.
- Đề thi bài thi Ngữ văn có phần Đọc hiểu và phần
Làm văn.
d) Nội dung thi: Năm 2017, nội dung thi nằm trong
Chương trình lớp 12 THPT; năm 2018, nội dung thi nằm
trong Chương trình lớp 11 và lớp 12 THPT; từ năm 2019
trở đi, nội dung thi nằm trong Chương trình cấp THPT.

quả thi.
4. Xét công nhận tốt nghiệp THPT
- Kết hợp sử dụng kết quả điểm 4 bài thi tốt nghiệp
(đối với thí sinh Giáo dục THPT) hoặc 3 bài thi tốt
nghiệp (đối với thí sinh Giáo dục Thường xuyên) với
điểm trung bình cả năm lớp 12 và điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) để xét công nhận tốt nghiệp THPT.
- Phương thức tính điểm xét tốt nghiệp: điểm các bài
thi tốt nghiệp và điểm trung bình cả năm lớp 12 có tỷ
lệ tương ứng 50 : 50.
- Điểm liệt của mỗi bài thi độc lập (theo thang 10
điểm): 1,0 điểm.
- Điểm liệt của mỗi môn thành phần (theo thang 10
điểm) của các bài thi tổ hợp: 1,0 điểm.
5. Cách tính điểm xét tốt nghiệp (dành cho hệ THPT)
Điểm mỗi môn quy về thang điểm 10: 40 câu <=> 10
điểm
KHTN = (Lý + Hóa + Sinh)/3;
KHXH = (Địa + Sử + GDCD)/3
- Điểm xét tốt nghiệp lớn hơn hoặc bằng 5 thì đậu tốt
nghiệp, dưới 5 trượt.

đ) Thời gian làm bài thi, lịch thi:
Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 được tổ chức thi 2
ngày trong tháng 6, thống nhất trong cả nước. Cụ
thể:
Ngày thứ nhất:
+ Buổi sáng: thi bài thi Ngữ văn và ngoại ngữ
+ Buổi chiều: thi bài thi Toán

6. Cách tính điểm xét đại học:
Vẫn áp dụng khối A, B, C, D, …
Điểm mỗi môn quy về thang điểm 10: 40 câu <=>
10 điểm
Ví dụ: Thí sinh xét tuyển vào đại học 3 môn: Toán; Lý;
Hóa, trong đó: Toán (7 điểm); Lý (7.5 điểm); Hóa (7
điểm) => Tổng 3 môn: 21.5 điểm.

Ngày thứ hai:
+ Buổi sáng: thi bài thi Khoa học tự nhiên
+ Buổi chiều: thi bài thi Khoa học Xã hội.

7. Quản lý cơ sở dữ liệu thi THPT quốc gia
a) Các thông tin của thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc
gia được cập nhật vào hệ thống quản lý dữ liệu
chung của Bộ GD&ĐT. Mỗi thí sinh được cung cấp
một mã số thí sinh và tài khoản để kiểm tra thông tin
cá nhân, kết quả thi THPT quốc gia, kết quả tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ.
b) Sở GD&ĐT sử dụng cơ sở dữ liệu chung để tổ chức
thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh; cập
nhật lên hệ thống kết quả học tập THPT, kết quả thi
THPT quốc gia và kết quả xét công nhận tốt nghiệp
THPT.
c) Các trường ĐH, CĐ truy cập, khai thác dữ liệu
phục vụ công tác tuyển sinh.

Thời gian làm bài thi:
Bài thi môn toán: 90 phút
Bài thi khoa học tự nhiên/Khoa học xã hội: 150 phút
Bài thi môn Ngữ văn: 120 phút
Bài thi môn ngoại ngữ: 60 phút
Nội dung đề thi nằm trong chương trình lớp 12 THPT
3. Công bố kết quả thi và cấp Giấy chứng nhận
kết quả thi
Sở GD&ĐT cập nhật kết quả thi lên hệ thống quản lý
cơ sở dữ liệu chung của Bộ GD&ĐT, công bố kết quả
thi và cấp cho mỗi thí sinh 01 Giấy chứng nhận kết

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, phương án tổ chức kỳ thi
THPT Quốc gia năm 2017 sẽ được tiếp tục áp dụng trong các năm 2018,
2019 với những điều chỉnh hợp lý trên cơ sở rút kinh nghiệm tổ chức thi và
tuyển sinh từng năm.
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Phùng Thị Diệu Hương
CÔ GÁI THÉP CỦA UEL
• VP Đoàn - Hội

Vòng
chung
kết
cuộc thi Thủ lĩnh sinh viên toàn
quốc lần I năm 2016 đã được diễn ra vào
tối ngày 23/04/2016 tại Nhà văn hóa Thanh
niên TP.Hồ Chí Minh. Vượt qua hơn 1800 thí
sinh tham gia, 28 thủ lĩnh xuất sắc nhất đại
diện cho 26 tỉnh và thành phố đã cùng có
mặt tại đây. Các thủ lĩnh tham gia đã có
một màn tranh tài vô cùng gay cấn và hấp
dẫn, trải qua bốn vòng thi cam go, sinh viên
Phùng Thị Diệu Hương (đại diện TP.HCM) với
biệt danh “cô gái thép” của UEL đã xuất
sắc đạt được giải Nhì chung cuộc.
Hãy cùng nhìn lại quá trình đến với ngôi vị
ngôi vị Á quân Thủ lĩnh Sinh viên toàn quốc
của Diệu Hương nào các bạn!!!
20
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Diệu Hương đã xuất sắc vươn lên vị trí dẫn đầu sau
phần 1 “Thủ lĩnh trí tuệ”

Diệu Hương đang xử lý tình huống được đặt ra ở
vòng 2 “Thủ lĩnh tài năng”

Giây phút đăng quang giải Nhì chung cuộc

Thuyết phục ban giám khảo với chương trình “Quốc
hội trẻ 2016” tại phần 3 “Thủ lĩnh sáng tạo”

Phần cuối “Thủ lĩnh tỏa sáng” - Diệu Hương đang
phản biện với đối thủ đến từ Hà Nội - Đào Việt Bách
SỐ 19
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Thủ khoa đầu ra toàn
khóa với 9.2/10
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NGUYỄN NAM SƠN
bốn năm liền là lớp trưởng lớp
K12404A; tốt nghiệp đại học chuyên
ngành Tài chính - Ngân hàng loại xuất sắc
- là sinh viên đầu tiên đạt loại Xuất sắc trong
12 khóa sinh viên tốt nghiệp tại UEL. Trong quá
trình là sinh viên UEL, Nam Sơn đã đạt nhiều giải
thưởng học thuật như: Giải nhất cuộc thi Chinh
phục đỉnh cao Kế toán - Tài chính năm 2014, Giải
nhất cuộc thi Kế toán - Tài chính WAPA Challenging năm 2015, Giải nhất Nghiên cứu khoa học sinh
viên cấp trường năm 2016…, đồng thời, tham
gia chương trình trao đổi sinh viên với trường
ĐH Đông Kentucky, Hoa Kỳ và là thành viên
01 trong 02 đội đại diện Việt Nam tham
dự cuộc thi về Thử thách kinh doanh
ICAEW tại Malaysia
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“Nam Sơn thông minh, có định hướng
nghề nghiệp rõ ràng, và hứng thú với các
môn học trong trường. Em yêu quý tất cả Thầy
Cô nên rất tập trung lắng nghe trên lớp và
thực hiện các yêu cầu giảng viên đề ra một
cách “đam mê”. Tôi nghĩ những điều trên đã
tạo nên kết quả học tập xuất sắc của em. Nam
Sơn tham gia nhiều cuộc thi học thuật trong
và ngoài trường, và đạt được nhiều giải thưởng
cao. Nam Sơn là sinh viên nổi bật của Trường
ĐH Kinh tế - Luật nói chung và của khoa Tài
chính - Ngân hàng nói riêng, Khoa rất tự hào
về em.” - Th.S Hoàng Thọ Phú - Phó Trưởng
khoa Tài chính - Ngân hàng nhận xét.

GƯƠNG MẶT SINH VIÊN

NGUYỄN NAM SƠN

“LUÔN TỰ HÀO LÀ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT”
Linh Phương
CCA: Chào Nam Sơn (NS), chúc mừng bạn đã xuất sắc
trở thành thủ khoa đầu ra khóa 2012 - 2016 của trường
ĐH Kinh tế - Luật. Cảm xúc của bạn như thế nào khi biết
mình là thủ khoa?
NS: Mình cảm thấy vô cùng tự hào và hãnh diện khi biết
mình là thủ khoa đầu ra khóa 2012 - 2016 của trường.
Mình đã báo tin ngay cho gia đình và người thân. Thật
hạnh phúc khi những nỗ lực của mình đã được đền
đáp, đặc biệt để đạt được thành tích này có sự giúp
đỡ to lớn của gia đình, thầy cô, người thân và bạn bè.
CCA: Để đạt được thành tích “đáng nể” này, bạn đã
có những bí quyết học tập như thế nào?
NS: Mình nghĩ mỗi người đều có cách học tập riêng của
mình. Đối với mình, mình xác định mục đích của việc
học, tầm quan trọng của các môn học, chuyên ngành
học đối với công việc để có thái độ học tập đúng đắn.
Mình thấy mỗi môn học đều có vai trò riêng trong việc
hình thành nền tảng kiến thức cho mình. Bên cạnh việc
tiếp thu kiến thức từ giảng viên, mình thường đọc thêm
sách tham khảo, cả tiếng Anh và tiếng Việt. Đặc biệt
là giai đoạn chuyên ngành đòi hỏi các bạn sinh viên
nên đầu tư nhiều thời gian hơn trong việc đọc và tìm
hiểu các giáo trình nước ngoài để có thể hiểu rõ những
kiến thức chuyên sâu của môn học. Bên cạnh đó, việc
cập nhật các tin tức kinh tế hàng ngày, các yêu cầu
tuyển dụng cũng giúp mình có thêm cái nhìn thực tế về
thị trường lao động và bức tranh kinh tế, tài chính toàn
cảnh. Theo mình, việc học nên kết hợp từ việc nghe
giảng trên lớp, nhờ thầy cô giải đáp thắc mắc, tự học
với việc học nhóm cùng bạn bè. Mình luôn trân trọng
công sức của các thầy cô, nên đó cũng là động lực để
mình cố gắng học tập hơn.
CCA: Khóa luận tốt nghiệp của Nam Sơn hoàn thành
xuất sắc với điểm 10, mời bạn chia sẻ một chút về quá
trình hoàn thành khóa luận?
NS: Khóa luận đã đạt số điểm làm mình thật sung sướng
và hạnh phúc. Mình xin gửi lời cảm ơn tới Thầy Hoàng
Thọ Phú đã tận tâm hướng dẫn mình hoàn thành khóa
luận. Ban đầu, cũng rất khó khăn trong quá trình lựa
chọn đề tài để làm khóa luận. Mình đã tìm hiểu thông
qua các bài viết quốc tế và trong nước liên quan đến
chuyên ngành, nhờ sự giúp đỡ của các thầy cô, các
anh chị đi trước và cuối cùng cũng chọn được đề tài
cảm thấy yêu thích để theo đuổi. Tuy nhiên, đây cũng
là quãng thời gian mình thực tập nên việc quản lý thời
gian sao cho hiệu quả là vô cùng quan trọng. Việc thu
thập, xử lý dữ liệu định lượng, chạy mô hình và phân
tích kết quả cũng gặp không ít khó khăn. Do đó, mình
nghĩ các bạn sinh viên hiện tại nên tham dự khóa học
nghiên cứu khoa học và tìm hiểu trước những đề tài yêu
thích, định hướng nghiên cứu và kiến thức kinh tế lượng
để có thể hoàn thành tốt khóa luận của mình. Trường
mình có Trung tâm nghiên cứu kinh tế tài chính CEFR
nên việc thu thập dữ liệu trở nên dễ dàng hơn mà hoàn
toàn không phải trả phí. Mình đã cố gắng theo sát thời

gian biểu mà giảng viên đề ra, hoàn thành các phần
để gửi thầy sửa và bổ sung để nộp sao cho kịp thời
gian. Việc tập dượt cho buổi phản biện cũng là một
phần khá quan trọng tạo nên kết quả tốt. Kết quả đạt
được tuy là thành quả của bản thân, nhưng đằng sau
đó là sự giúp đỡ của các Thầy Cô và bạn bè thân yêu.
CCA: Bốn năm gắn bó với ngôi trường ĐH Kinh tế - Luật,
đâu là điều để lại ấn tượng trong bạn nhiều nhất?
NS: Mình nhớ nhất là hình ảnh lớp học thân thương
của mình. Với những người bạn đồng môn dễ thương
và quan tâm lẫn nhau, Thầy chủ nhiệm và các Thầy
Cô đã dạy dỗ chúng mình. Chúng mình đã cùng nhau
học tập, giao lưu, hoạt động dưới mái nhà Tài chính Ngân hàng. Thầy cô trong khoa như những người cha,
người mẹ hiền hậu. Hình ảnh lớp học với tiếng nói cười
bạn bè, nụ cười trong bài giảng của Thầy Cô sẽ mãi
mãi trong tâm khảm của mình. Trường hiện có cơ sở
vật chất tương đối hiện đại, giảng viên có nhiều kinh
nghiệm; các phòng ban làm việc thân thiện, luôn giúp
đỡ sinh viên nên đây là một lựa chọn tốt cho các bạn
sinh viên khối ngành kinh tế, quản lý và luật học.
CCA: Với tấm bằng loại xuất sắc trong tay, bạn có
những dự định như thế nào cho tương lai?
NS: Tấm bằng đại học xuất sắc là niềm tự hào cũng là
áp lực đối với mình. Chặng đường nghề nghiệp phía
trước còn dài, mình luôn tâm niệm làm điều gì cũng làm
hết sức có thể. Mình cảm thấy vô cùng hài lòng và yêu
thích môi trường làm việc hiện tại tại Ngân hàng Shinhan. Đúng với chuyên ngành đào tạo và đúng đam mê
của mình, là nơi để mình vận dụng những kiến thức học
thuật, cũng như trau dồi và phát triển bản thân thông
qua thực tế công việc với những đồng nghiệp tuyệt vời.
Do đó, dự định hiện tại của mình là làm việc thật tốt
để đem lại hiệu quả tốt nhất cho công ty, tiếp tục theo
đuổi ước mơ của mình trên con đường tài chính, ngân
hàng và sẽ chọn thời điểm thích hợp để học lên cao
học.
CCA: Là thế hệ sinh viên đi trước, bạn dành lời nhắn nhủ
gì cho các bạn sinh viên khóa sau, đặc biệt là các em
sinh viên năm nhất?
NS: Các bạn sinh viên hãy năng động và sáng tạo.
Cập nhật cho mình những kiến thức và kỹ năng
bổ ích để đáp ứng những nhu cầu khắt khe của
nhà tuyển dụng hiện nay. Tự hào mang dòng chữ
Kinh tế - Luật, các bạn hãy tự tin và rèn luyện bản
thân mỗi ngày để phát triển và theo đuổi đam mê.
Các bạn đừng cho là mới học năm nhất nên thời
gian còn nhiều, mà hãy luôn quan niệm là ngày
cuối để trau dồi và cố gắng, các bạn sẽ thấy trân
trọng những gì mình đang có và muốn trở nên có
ích hơn. Các bạn cũng hãy trân quý các Thầy Cô,
người truyền lửa cho các bạn thực hiện ước mơ
của mình. Và hãy luôn tự hào là sinh viên Trường
Đại học Kinh tế - Luật, ĐGQG-HCM.
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GƯƠNG MẶT SINH VIÊN

NGUYỄN VĂN KHÁNH

Gương mặt thủ khoa UEL

K16
Linh Phạm

Biết tin mình là thủ khoa đầu vào năm
nay từ cuộc điện thoại phòng Công tác
sinh viên của trường gọi tới, Khánh hết
sức bất ngờ, thậm chí còn không dám tin
vào những điều vừa nghe. Sau giây phút
ngỡ ngàng là niềm vui vỡ òa vì bao nỗ lực
suốt 12 năm đã được đền đáp xứng đáng,
Khánh lập tức gọi điện báo tin cho bố mẹ.
Sau 02 tháng học tập tại trường, dù
vẫn chưa quen hẳn với môi trường đại
học do có nhiều khác biệt so với bậc phổ
thông, nhưng Khánh đã bắt đầu cảm
nhận được những điều thú vị tại UEL. Đặc
biệt, Khánh rất thích khuôn viên rộng lớn,
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mát mẻ của trường, giúp em và các bạn
có thể thoải mái tự học và chuyện trò.
Trong cuộc sống, Khánh cho biết mình
rất ngưỡng mộ Steve Jobs, một người luôn
tập trung và dồn 150% sức lực vào công
việc, luôn mong muốn đổi mới và tìm ra
cái mới tốt hơn để nâng cao chất lượng
sống cho xã hội. Lấy Steve Jobs làm hình
mẫu, Khánh mong muốn sau này có thể
làm thật nhiều điều mới mẻ và có ích cho
xã hội, nhưng trước tiên, bắt đầu bằng
việc nỗ lực học tập thật tốt đối với ngành
Kinh tế đối ngoại mà em yêu thích.

CHÂN DUNG NHÀ GIÁO

Nhà giáo ưu tú GS.TS. Nguyễn Thị Cành
“Còn sức khỏe thì còn cống hiến”
Phương Linh - CCA
Ở tuổi đáng lẽ ra đã nghỉ hưu, nhưng ngày
ngày, GS.TS Nguyễn Thị Cành vẫn đều đặn đón
xe buýt xuống Thủ Đức trao đổi công việc nghiên cứu, giảng dạy, hướng dẫn sinh viên, học
viên cao học và nghiên cứu sinh với tất cả đam
mê. Ngày 18/10/2016, Quỹ Giải thưởng tài
năng Phụ nữ Việt Nam vinh danh GS.TS Nguyễn
Thị Cành là 1 trong 10 cá nhân nữ đạt Giải
thưởng Phụ nữ Việt Nam 2016.

SAY MÊ NGHIÊN CỨU KHOA
HỌC

Hơn 35 năm kể từ ngày bảo vệ thành công
luận án tiến sĩ tại Liên bang Nga và gần 14 năm
công tác tại Khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia
TP.HCM và nay là trường Đại học Kinh tế - Luật,
GS.TS. Nguyễn Thị Cành luôn không ngừng miệt
mài với công tác nghiên cứu khoa học, đồng thời
tìm cách nhanh chóng chuyển tải những kiến
thức tiên tiến của giáo dục quốc tế đến từng môn
học, giáo trình...
Từ khi về trường Đại học Kinh tế - Luật từ
cuối năm 2002 đến nay, thành quả mà GS Cành
đã đạt được là 4 đề tài nghiên cứu hợp tác quốc
tế và 4 đề tài cấp Đại học Quốc gia TP.HCM. Từ
các kết quả nghiên cứu, GS đã có gần 60 bài báo
được đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước,
chủ biên 4 sách chuyên khảo, 3 giáo trình và 2
sách dịch; hướng dẫn 3 nghiên cứu sinh bảo vệ
luận án tiến sỹ, hàng trăm học viên cao học và
nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường.
Nhắc đến cô Cành là nhắc đến người
giảng viên, nhà khoa học nữ nổi bật, đồng thời, là
một trong số ít những nữ Giáo sư đang công tác
tại Đại học Quốc gia TP.HCM. Chia sẻ về động lực
để suốt mấy chục năm trời theo nghiệp nghiên
cứu, cô nói “Đam mê là điều kiện trước tiên để
làm nghiên cứu”. Thật vậy, hễ cứ nói đến nghiên
cứu khoa học là cô lại say sưa, như thể điều đó đã
ăn sâu vào máu thịt và tâm hồn. Cả một đời cống
hiến cho nghiên cứu khoa học, hỗ trợ biết bao thế
hệ sinh viên và đội ngũ giảng viên trẻ làm nghiên
cứu, vậy mà cô vẫn khiêm tốn “Không phải cái gì
cô cũng biết hết đâu, cô cũng học được thêm
nhiều thứ khi hướng dẫn đội ngũ trẻ”. Tin tưởng
vào thế hệ trẻ, cô cũng mong muốn đội ngũ
giảng viên trẻ tăng cường làm nghiên cứu, việc
đó không chỉ giúp nâng cao năng lực chuyên
môn, cải thiện khả năng ngoại ngữ mà còn giúp
nâng cao vị thế của trường Đại học Kinh tế - Luật
và Đại học Quốc gia TP.HCM.
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CHÂN DUNG NHÀ GIÁO

GS.TS Nguyễn Thị Cành (thứ 5 từ trái sang) nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2016

LẤY NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LÀM ĐỘNG
LỰC ĐẤU TRANH VỚI UNG THƯ

GS.TS Nguyễn Thị Cành cùng các đồng nghiệp tại trường ĐH
Kinh tế - Luật

Những tưởng đam mê của GS.TS. Nguyễn Thị Cành phải
dừng lại khi cô phát hiện ung thư trực tràng cách đây hơn 2
năm. Cô chia sẻ, có lẽ đó là giai đoạn khó khăn nhất. Phát
hiện bệnh, tâm lý hoảng loạn, thời gian đó cô lại đang thực
hiện 2 đề tài nghiên cứu, một về mô hình tăng trưởng kinh tế
do Ủy ban nhân dân TP.HCM đặt hàng và một về hiệu quả, rủi
ro ngân hàng do Đại học Quốc gia TP.HCM tài trợ. Không thể
xin hoãn đề tài, nhưng cũng không thể không chiến đấu với
bệnh tật. Không đầu hàng trước số phận, cô nhanh chóng
lấy lại tinh thần bằng cách dành thời gian tìm hiểu thông tin
về căn bệnh và quyết định sang Singapore phẫu thuật, điều
trị. Chiếc máy tính có lẽ là người bạn thân thiết nhất trong thời
gian cô ở nước ngoài chữa bệnh. Vừa điều trị vừa làm việc,
đau đớn và khó khăn là thế, nhưng cô và các cộng sự cuối
cùng đã kịp hoàn thành 02 đề tài nghiên cứu về kinh tế và
ngân hàng. Đáng chú ý, đề tài về ngân hàng đã có 04 bài
báo đăng trong nước (hạng A) và 03 bài báo đăng quốc tế
hạng Scopus; Đề tài về tăng trưởng kinh tế đã có 04 bài đăng
trong nước và 01 bài được trình bày ở Hội thảo quốc tế và
chuẩn bị đăng trên tạp chí quốc tế.
Từ kiến thức, kinh nghiệm có được sau những chuyến
điều trị ở Singapore, cô Cành dành thời gian những lúc rảnh
rỗi đi tư vấn, động viên bệnh nhân ung thư nhằm hỗ trợ họ về
mặt tinh thần, tâm lý lẫn cách điều trị. Còn sức khỏe thì còn
cống hiến và truyền lửa cho thế hệ sau. Giảng đường chính
là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất giúp cô vượt qua giai
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đoạn khó khăn. Công việc chính là làm nghiên cứu, ngoài
ra cô còn dạy sinh viên lớp chất lượng cao, lớp cử nhân tài
năng và lớp cao học. Bên cạnh đó, cô cũng tham gia hướng
dẫn nhiều nghiên cứu sinh làm luận án tiến sĩ. Hiện nay, sức
khỏe và tâm lý cô Cành đều đã ổn định, tuy nhiên, đều đặn
3 tháng/lần cô vẫn phải sang Singapore tầm soát ung thư.
Cô tâm sự “Sức khỏe, thời gian, đời người đều là những thứ
có hạn. Nhưng ngày nào còn khỏe thì cô vẫn muốn cống
hiến cho nghiên cứu khoa học và truyền nhiệt huyết, kinh
nghiệm cho những thế hệ sau”.
Gắn bó với ngôi trường Đại học Kinh tế - Luật đã gần
14 năm, từ lúc là Khoa Kinh tế còn hạn chế và thiếu thốn
nhiều thứ, GS.TS Nguyễn Thị Cành vui mừng khi chứng kiến
từng chặng đường lịch sử của ngôi trường. Thời điểm quyết
định về Khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia TP.HCM, cô khát
khao được đóng góp những phương pháp nghiên cứu,
giảng dạy mới, những ý tưởng và nội dung mới để góp phần
cho sự phát triển của đơn vị. Và bằng những nỗ lực, tâm
huyết, cống hiến đó, sự thay đổi và phát triển của trường
Đại học Kinh tế - Luật ngày hôm nay chắc chắn phải nhắc
đến trước hết “Nhà giáo ưu tú, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn
Thị Cành” - người phụ nữ Việt Nam tiêu biểu năm 2016.

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là một trong những
giải thưởng thường niên lớn nhất dành cho phụ nữ
nhằm ghi nhận, tôn vinh tài năng, sự cống hiến, sức
sáng tạo của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Là người phụ nữ đầu tiên của ĐH Quốc gia TP.HCM
nhận được Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2016, GS.TS
Nguyễn Thị Cành bày tỏ niềm vinh dự, đồng thời,
cảm ơn sự hỗ trợ và động viên của Ban Giám hiệu
Trường ĐH Kinh tế - Luật, Ban Giám đốc và Ban thi
đua - Khen thưởng ĐH Quốc gia TP.HCM. Giáo sư
Cành nói: “Tôi nghĩ trong ĐH Quốc gia TP.HCM có
nhiều bạn nữ và tập thể nữ trẻ tuổi hơn tôi có những
thành tích nghiên cứu khoa học đáng kính nể. Tôi tin
tưởng rằng ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ có những người
kế tiếp tôi nhận giải thưởng này”.

VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Phóng sự ảnh Mùa hè Xanh 2016

Lãnh đạo ĐHQG-HCM và trường ĐH Kinh tế - Luật tham gia vào
một trong những công trình trọng điểm Mùa hè Xanh 2016

Chiến sĩ Mùa hè Xanh phối hợp
nạo vét kênh dẫn nước

Chiến sĩ mùa hè xanh dạy học cho trẻ

Khám và phát thuốc miễn phí cho người dân hoàn cảnh khó khăn

Khởi công xây dựng nhà tình thương

Chiến sĩ mùa hè xanh phát quang đường sá

Ngày hội An toàn giao thông tại xã Long Thới, huyện Nhà Bè

Trao học bổng Khuyến học - Khuyến tài
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VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

LIÊN HOAN TIẾNG HÁT SINH VIÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA

Cháy hết mình ngọn lửa đam mê

Lâm Tấn Phát

Cứ thế đã nửa năm đã trôi qua kể từ lúc tên
trường ĐH Kinh tế - Luật được xướng lên trước sự chứng
kiến của hàng trăm khán giả trong hội trường ĐHQG
TP.HCM và cảm xúc lúc đó, mọi thứ lúc đó đều vỡ òa
trong hạnh phúc.
Chúng tôi - Những con người đều chung 1 niềm
đam mê nghệ thuật, dù không quá lớn lao nhưng cũng
không phải dễ dàng gì để theo đuổi được niềm đam
mê đó vì nó cần tài năng, lòng kiên trì và cả cái tâm
đối với nó.
Trong vòng 01 tháng, tập chương trình gần như
hoàn toàn mới và không quá 30 phút tưởng chừng như
điều đó là không thể đối với chúng tôi. Lực lượng lúc
ấy có những bạn không thuộc đội văn nghệ (VNB), có
những anh chị đang đi làm, đang đi thực tập... Nhưng
khi nghe có chương trình văn nghệ thì cái “máu nghệ
sĩ” lại nổi lên - dùng mọi cách tham gia cho bằng được.
Có người nhà xa ở quận 5, quận 8 chiều nào cũng phải
xuống trường tập vì lúc ấy đó là nơi tập luyện thoải mái
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và ít tốn kém kinh phí nhất, có anh/chị dù đi làm tới
7g30 tối nhưng vẫn xin được tham gia dù vai trò được
phân trong bài hát không quan trọng, rồi việc học việc
thi cử của các bạn lúc ấy cũng là áp lực... nên cả quá
trình lúc đó càng trở nên đáng quý hơn đối với tất cả
mọi người.
Lúc ấy có người anh tham gia cùng, nhà anh ở
Ngã ba Vũng Tàu, do anh có hạn chế về thị lực nên
ngày nào đi tập tôi cũng chở anh trên chiếc Dream
Nhật đời 2004, trên quãng đường Hàng Xanh - UEL - Ngã
Ba Vũng Tàu. Vì nhà anh nhạc sĩ ở tận Hàng Xanh, tôi
với anh thuộc đội hát nên vừa tập hát xong là phải về
trường tập đội hình cùng đội múa và cứ như vậy suốt
1 tháng trời. Có lần buồn miệng, tôi hỏi anh: “Đường đi
nguy hiểm vầy, lỡ có khi nào xui, thế là đội mình mất 1
thằng bè trầm, 1 thằng bè cao anh ha?” Coi vậy chứ
trên đoạn đường đó, chưa bao giờ thôi ngất tiếng hát
của hai người, vì về nhà cũng không còn thời gian tập
bài thêm nên hai anh em quyết định tập ngay trên
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đường đi cho dễ nhớ và thoải mái. Ngày cuộc thi
diễn ra, khi kết quả được xướng lên, anh đã khóc
vì vui sướng và cũng bùi ngùi vì đến khi nào mới lại
được vang những câu hát trên chuyến xe đó nữa?
Đội múa - nhớ mọi người, nhớ những khi phải
hì hục bên chiếc nôi mẹ được đan bằng tre, nhớ
những lúc phải lộn nhào rồi dẫn đến những chấn
thương vô tình dai dẳng, tập đến tối về chỉ vội cho
nhau một cái hẹn ở quán hủ tiếu gõ ở góc đường,
ăn vội vã rồi lại tạm biệt nhau để trở về với cuộc
sống thường ngày.
Đội hát - nhớ mọi người, nhớ khoảng thời gian
tập luyện bài Acapella thần thánh, ngày lễ phải nói
dối cha mẹ để ở tập cho kịp tiến độ, dù là mâu
thuẫn hay gặp khó khăn đều luôn chia sẻ, quan tâm
nhau, cho dù áp lực công việc hay việc riêng bản
thân nhưng lên sân khấu mọi người vẫn lạc quan,
vui vẻ cất lên những câu hát mình thích nhất và hát
như lần cuối cùng được hát. Đến khi nào, chúng ta
lại có dịp được hát “Con Lỳ tập khúc mới” nữa đội
hát nhỉ?
Đội hậu cần - nhớ mọi người, vừa phải chạy
đôn chạy đáo, đội nắng tìm đạo cụ để trang trí,
tìm chỗ thuê đồ, sửa lại cái nôi, cái bàn, cái ghế,
chở những cục xốp từ thành phố về UEL cho đội hát
tập, đến cuối ngày đi mua cơm, mua nước, phụ mọi
người trang điểm, tạo cảm giác an toàn cho đội
hình chính trong khi diễn. Phải giữ kĩ càng đồ đạc
từ lúc tập cho đến lúc diễn luôn là một hậu phương
vững chắc cho đội tuyển.
Và tiếp thêm động lực đó, chính là người biên
đạo, những người anh, người chị luôn bên cạnh
theo dõi từng buổi tập của chúng tôi. Nhạc sỹ Lê
Huy Trực, anh Hà Thanh Hậu (biên đạo múa), chị
Phương Thảo (P.CTSV), anh Thái Huy (P.CTSV) và các
anh/chị khác luôn động viên, hướng dẫn chúng tôi
hết mình vì chính các anh/chị cũng đã từng trải qua
một tuổi trẻ nhiệt huyết, sôi nổi như thế. Chính các
anh/chị là người truyền lửa, cho chúng tôi nguồn
động lực để đạt được giải nhất trong cuộc thi lần
này.
“Hạ màn mà mồ hôi, mồ kê chảy ướt hết áo là
sướng nhất rồi. Hạ màn mà nước mắt rơi mà không
biết vì sao là giỏi rồi.” - trích từ status của một bạn
tham gia Liên hoan tiếng hát sinh viên Đại học Quốc
gia.
Vậy đó, là sinh viên hãy cứ tham gia hết mình,
thời gian ngắn ngủi, thay vì ngồi suy nghĩ mình được
gì sau cuộc thi thì hãy dành thời gian đó để nghĩ
mục tiêu để mình tham gia cuộc thi là gì thì sẽ hợp
lí hơn? Và liệu sau này có còn cơ hội để chúng ta
tham gia nữa hay không? Nên hãy mạnh dạn và nỗ
lực nâng cao khả năng bản thân mình. Tuổi trẻ mà.
Vậy mới tốt được!
Liên hoan tiếng hát sinh viên Đại học Quốc gia
sẽ luôn là câu chuyện đẹp đối với những con người
từng trải qua quá trình ấy. Không chỉ có niềm vui,
hạnh phúc mà còn để lại nỗi nhớ, buồn thương cho
mỗi người. Chúng tôi sẽ tự hào nhưng không vì thế
mà chểnh mảng, tự cao không ngừng tập luyện để
nâng cao khả năng của bản thân và những cuộc
thi sắp tới sẽ để cái tên “Kinh tế -Luật” vẫn sẽ đứng
ở ngôi vị cao nhất.
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Nhảy đối kháng
Môn thể thao đốt cháy bạn trẻ UEL

VP Đoàn - Hội

Giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) là

Đội nhảy trường Đại học Kinh tế - Luật là sự

một trong những giải thi đấu thể thao sôi nổi và

hội tụ 14 sinh viên tài năng và tràn đầy đam mê

hấp dẫn nhất dành cho sinh viên các trường

với bộ môn nhảy, gồm 12 thành viên chính thức

đại học trên khắp cả nước. VUG không chỉ đơn

và 02 thành viên dự bị. Thời gian chuẩn bị cho

thuần mang tính chất thể thao lành mạnh mà

giải đấu vỏn vẹn chỉ 04 tháng, từ khi các thành

còn là một cuộc tranh tài đầy màu sắc giữa các

viên gặp mặt cho đến ngày thi đấu đầu tiên.

đơn vị tham gia. Qua đó, đề cao lòng tự hào

Thế nhưng, điều đó không làm nản lòng các

của mỗi cá nhân đối với nơi mà mình đã gắn bó

chàng trai cô gái của đội.

suốt những năm dài khi mới bước chân vào đời,

Với yêu cầu về sự phong phú trong thể loại,

đồng thời xây dựng một nét văn hóa mới trong

trong tháng đầu tiên, 14 thành viên đã phải tập

cộng đồng học sinh, sinh viên tại Việt Nam vốn

lại căn bản của các thể loại nhảy khác nhau từ

luôn năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết.

Jazz, Hiphop, Waacking, Popping... cũng như rèn

VUG gồm có 03 bộ môn Bóng rổ (Bas-

luyện để nâng cao thể lực. Đây là giai đoạn bắt

ketball), Bóng đá trong nhà (Futsal), Nhảy đối

đầu nhưng vô cùng quan trọng vì là bước đà

kháng tự do (Freestyle dance battle). Các nội

giúp các bạn phát triển và theo kịp cường độ

dung thi đấu của VUG - 2016 đều mang tính đối

tập luyện của đội. Sau đó cường độ tập được

kháng cao, nhưng không vì thế mà đội tuyển

nâng cao dần với các tổ hợp khó, những bài

của trường Đại học Kinh tế - Luật quên đi cống

nhảy hoàn thiện để có thể thi đấu trong những

hiến hết mình cũng như tinh thần thể thao cao

trận Battle dance nảy lửa. Các bài nhảy không

đẹp để có những màn trình diễn đẹp mắt trên

chỉ đòi hỏi kĩ thuật mà còn yêu cầu cao về tính

sàn đấu.

nghệ thuật, tính sáng tạo và quan trọng hơn hết
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là tinh thần đồng đội.

như ĐH Luật, ĐH Ngoại thương CSII, ĐH Hutech…

Khoảng thời gian tập luyện với cường độ

vào được Top 4 trên tổng số 16 trường tham gia,

cao nhất chính là tháng cuối cùng trước khi

đưa cái tên ĐH Kinh tế - Luật vtừ một “tân binh”

đến với trận đấu đầu tiên. Đây
cũng là khoảng thời gian áp
lực nhiều nhất về cả thể lực
lẫn tinh thần để chuẩn bị cho
những trận đấu tốt nhất. Mỗi
ngày luyện tập liên tục từ 6
- 8 tiếng, mọi người ăn uống
sinh hoạt chủ yếu tại trường.
Các thành viên luyện tập vô
cùng hăng say, dù cho mồ hôi
nhễ nhại nhưng vẫn giữ vững
tinh thần nhiệt huyết cùng
với niềm vui được nhảy. Một
số thành viên tưởng chừng
đã không chịu nổi áp lực lớn,
nhưng nhờ sự động viên, khích lệ của các thành

lột xác thành một đối thủ khá “nặng ký”.

viên khác trong đội cũng như bạn bè, anh chị,

Với những thành tích đáng tự hào đó, đội

thầy cô mà cố gắng vượt qua những mệt mỏi,

tuyển tự nhủ sẽ cố gắng tiếp tục duy trì phong

khó khăn. Đôi khi chỉ là chai nước, gói bánh hay

trào thể thao, văn nghệ cũng như tạo môi

những lời hỏi thăm nhưng đó chính là sức mạnh

trường bổ ích, năng động, chuyên nghiệp cho
các bạn sinh viên yêu thích nhảy. Song song đó,
Đội cũng tiếp tục nâng cao về cả số lượng lẫn
chất lượng thành viên, từ đó, đặt mục tiêu giành
được những vị trí cao hơn tại các giải thi đấu.
Các bạn sinh viên, các bạn chính là người
làm nên những điều tuyệt vời. Còn chần chờ gì
nữa mà không thể hiện bản thân mình, cho mọi
người thấy các bạn còn làm được nhiều hơn
thế nữa. Hãy cũng chung tay xây dựng một Đại
học Kinh tế - Luật không chỉ có điểm số học tập
cao mà thể thao, nhảy múa cũng hết sảy!

vô cùng to lớn, giúp đội hoàn thành nhiệm vụ
đại diện trường đi thi đấu. Cùng với đó, các
“dancer” vẫn bảo ban, giúp đỡ nhau trong việc
cân bằng cuộc sống, đặc biệt là đảm bảo duy
trì việc học tập ở trường.
Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ cùng tinh
thần bền bỉ và sự ủng hộ, yêu thương của nhà
trường, Đội vô cùng xuất sắc vượt qua được
những trường mạnh về hoạt động phong trào
SỐ 19
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Mùa hè xanh trong tôi
Tuổi trẻ sẽ không bao giờ phai nhạt vì
những kí ức này sẽ luôn tồn tại nơi đây,
trong lòng mỗi người....
VP Đoàn - Hội

Chiếc xe ba gác vẫn chạy băng băng trên con đường trải nhựa hướng đến lò gạch. Hôm
nay đã là ngày thứ chín chúng tôi đặt chân đến vùng đất này - Hòa Thành, Lai Vung, Đồng Tháp.
Mới đây mà thời gian trôi qua nhanh thật, ngày nào mới đặt chân đến đây: lạ lẫm, bỡ ngỡ. Vùng
quê nghèo tưởng chừng xa lạ này dã dần trở nên thân quen từ lúc nào không biết. Đến tận hôm
nay, khi cả đội lên xe ba gác đến lò gạch, đi ngang qua con đường nhựa cùng những căn nhà
phố san sát nhau, mình chợt nhận ra rằng đã lâu rồi mình mới có lại cảm giác “thành thị” như thế.
Mười ngày trôi qua chậm mà cũng rất nhanh. Giờ mọi người đều đã quen dần với cuộc sống
ở đây: sáng thức dậy sớm, mỉm cười chào mọi người đi qua; sau đó là cả đám dắt nhau ra chợ, lê
la từ hàng này sang quán khác ăn sáng ăn vặt các kiểu; về nhà “lên đồ” và “xung phong”; chiều
tối về lại tắm giặt, ăn, uống, sinh hoạt với nhau rồi đi ngủ. Mấy ngày nay trái gió trở trời, mình sinh ra
đau ốm ho khù khụ cả ngày. Bọn nó đứa thì pha nước muối cho súc miệng, đứa thì pha trà gừng,
đứa dẫn đi mua thuốc, bạn hàng xóm thì dặn dò ăn ngủ ra sao. Giờ mới hiểu sao người ta nói đi
Mùa hè Xanh là sẽ có thêm một gia đình mới, ngôi nhà đông con với cùng một lứa tuổi. Chúng
tôi ban đầu mỗi người một tính, lại không quen biết nhau nhưng môi trường này, cuộc sống này
đã khiến chúng tôi dung hòa nhau, hiểu nhau hơn, mỗi đứa tốt hơn một chút, trưởng thành theo
cách của riêng mình. Sau này về nhà thui thủi một mình chắc sẽ nhớ đám loi nhoi ồn ào này lắm.
Kể một chút về bạn hàng xóm, mấy bạn truyền thông của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc
Thạch. Lúc đầu cứ lạnh lạnh khó gần sao ấy nhưng sau tiếp xúc nhiều mới thấy các bạn rất dễ
thương. Tuy có người này người khác nhưng đều là chiến sĩ Mùa hè Xanh với nhau, “lên đường” với
cùng mục đích là cống hiến.
Kết thúc những dòng suy nghĩ này, mình vẫn đang trên chiếc xe ba gác mang gạch về để
xây nhà cho một bà cụ bán vé số trong xóm. Mấy hôm nay cũng đã làm được nhiều việc có ích
rồi: xây cầu, làm đường, làm nhà, dạy học… Riêng việc phát quang, có người nói chúng tôi chỉ
làm vô ích vì phát quang thì sớm muộn gì cây cũng ra lại, nhưng vậy chẳng khác nào so sánh
không cần quét nhà vì nhà sớm muộn gì cũng dơ vậy. Nên mình vẫn luôn thấy vui vì những điều
nhỏ bé mà chúng mình làm được.
Xe vẫn lăn bánh trên những con đường yên tĩnh và quang đãng mà chúng tôi đã phát. Cảm
thấy lòng hạnh phúc đến lạ. Ngồi trên xe, tiến về phía trước, bên cạnh những đồng đội của mình,
mang hi vọng về những điều tốt đẹp đến cho người dân ở vùng quê nghèo này.
Ngày mai sẽ lại là một ngày mệt nhọc nhưng đầy hạnh phúc vì bên cạnh chúng tôi luôn có
tình thương yêu của người dân nơi đây, những nụ cười trẻ thơ luôn rực sáng và sự đồng hành của
những con người ở hậu phương.
Tuổi trẻ sẽ không bao giờ phai nhạt vì những kí ức này sẽ luôn tồn tại nơi đây, trong lòng mỗi
người. Mãi thương mấy đứa, Đồng Tháp 4 thân thương!
Đồng Tháp, 26.07.2016
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VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT
Hôm nay là ngày thứ năm nó mang
trên mình màu áo xanh tình nguyện rồi đó.
Nó đã quen với mỗi sáng dậy thật sớm, làm
việc cùng nhau, đợi chờ đến lượt tắm và
giặt đồ, ăn cùng nhau và ngủ cùng nhau
trong cái phòng học bé xíu. Nó vui lắm, nó
hạnh phúc lắm và nó cũng tự hào lắm. Hôm
nay là ngày đầu tiên nó làm cô giáo với
phấn trắng, bảng đen. Buổi sáng có xoay
vòng với mớ bòng bong, nào là giáo án,
nào là phụ huynh, nào là ”em khát nước cô
ơi”, nào là “em muốn đi vệ sinh cô ơi”… Khổ
lắm! Một tiếng cô ơi, hai tiếng cũng cô ơi
làm sướng lắm luôn ấy.
Chiều. Ngày hội trẻ thơ diễn ra với quá
trời con nít luôn đó. Chương trình bị đẩy
nhanh tiến độ hơn 04 ngày so với dự kiến
vẫn thành công rực rỡ bằng việc chung sức
nỗ lực hết mình của cả đội. Đã 02 ngày phải
thức khuya chuẩn bị mà nụ cười ai cũng
rạng ngời hết trơn. Nhìn các bé vui đùa mà
lòng không giấu nổi những xúc cảm chợt
trào dâng. Thấy tụi nhỏ mà nó nhớ tuổi thơ
của nó, thiếu sân chơi trầm trọng. Mỗi khi
ai hỏi thăm, quan tâm là vui mừng, hớn hở,
cười vô tư hồn nhiên mà giờ không thể nào
có được. Đời sống tinh thần còn thấp nhưng

tình cảm lúc nào cũng đong đầy, trọn vẹn.
Ngày hội vừa kết thúc là lúc cơn mưa ào
xuống. Ông trời đúng là thương đội nó, à
không, ông trời thương mấy đứa nhỏ, canh
đúng lúc hết chương trình mới ào xuống
để mấy đứa nhỏ có một ngày hội trọn vẹn.
Nó thấy cả những niềm vui ánh trong đôi
mắt ngây ngô, hồn nhiên, còn có cả một
bầu trời trong đôi mắt ấy. Cả đội cười lên
sung sướng rồi ào ra tắm mưa để tự thưởng
cho những ngày vừa qua, để xõa, để cảm
nhận nhiều hơn cơn mưa của đất trời miền
Tây. Đứa nào cũng lạnh run nhưng lòng lại
ấm áp đến lạ kỳ.
Yêu, yêu lắm mọi người à… Yêu lắm
những nụ cười tỏa nắng của các bé thơ,
của các chiến sĩ Mùa hè Xanh, yêu những
điều mà ngôn từ không thể bộc lộ hay diễn
tả hết được. Chỉ có những con tim tình
nguyện mới cảm nhận được mà thôi.
Đúng rồi, nó đã biết tại sao nước ở
đây lúc nào cũng ấm, nước ấm như lòng
người dân nơi đây.
Hòa Thành ơi, sẽ nhớ lắm những ngày
nơi đây!
Hòa Thành,
Một chiều mưa bình yên, 17g19ph,
21.07.2016
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KHÁNH THÀNH CÔNG TRÌNH “KHU VƯỜN TRI THỨC”
Ngày 04/04/2016, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên
nhà trường đã tổ chức bàn giao Công trình thanh
niên “Khu vườn tri thức” giai đoạn 2 với hạng mục
đặt 18 bộ bàn, ghế đá. Tổng trị giá công trình là 25
triệu đồng với sự tham gia đóng góp của đoàn viên,
sinh viên, nhằm tạo thêm không gian học tập và
sinh hoạt cho đoàn viên, sinh viên. Trong tương lai sẽ
tiếp tục kêu gọi đầu tư và xây dựng thêm các hạng
mục khác như: nhà sinh hoạt, suối tri thức, tượng
các danh nhân…/.

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - LUẬT ĐẠT GIẢI NHẤT TOÀN ĐOÀN LIÊN HOAN TIẾNG HÁT SINH VIÊN ĐHQG-HCM

Ngày 07/05/2016, trường ĐH Kinh tế - Luật đã giành
giải Nhất toàn đoàn chương trình Liên hoan tiếng hát
sinh viên ĐHQG-HCM lần 10 với chủ đề “Khát vọng
thành phố trẻ”. Trong phần trình diễn của mình, các
bạn sinh viên trường ĐH Kinh tế - Luật đã phối hợp đàn
ghita, kèn harmonica, beatbox, acapella, rap… để
dàn dựng nên một không gian từ quá khứ đến hiện
tại, nông thôn đến thành thị của con người lúc còn
trong bụng mẹ cho đến lúc trưởng thành. Đây là cuộc
thi văn hóa nghệ thuật dành cho sinh viên được ĐHQG-HCM tổ chức định kì 02 năm một lần nhằm tăng
cường giáo dục thẩm mỹ và đánh giá phong trào văn
hóa nghệ thuật trong nhà trường, góp phần đáp ứng
yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên./.

LIÊN HOAN GƯƠNG HỌC TẬP ĐIỂN HÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT, NĂM HỌC 2015 - 2016
“Liên hoan gương học tập điển hình trường ĐH Kinh
tế - Luật năm học 2015 - 2016” do Ban Học tập Nghiên
cứu Khoa học - Đoàn trường ĐH Kinh tế - Luật lần đầu
tiên tổ chức vào ngày 07 - 08.05.2016 đã diễn ra thành
công tốt đẹp. Sau các phiên tọa đàm trao đổi kinh
nghiệm học tập tốt, thảo luận về các mô hình học tập
hiệu quả, các bạn sinh viên di chuyển xuống TP. Vũng
Tàu giao lưu với đơn vị Chi đoàn Kiểm ngư số 2; thăm
hỏi, tặng quà các chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 và tham quan
chiếc tàu chiến đấu với giàn khoan HD981, đồng thời,
dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ TP. Vũng Tàu. Hoạt động
này mở ra một môi trường giao lưu thiết thực và hữu ích
với những tấm gương học tập điển hình, giúp các bạn
sinh viên có thêm động lực để phấn đấu học tập tốt./.

TUYÊN DƯƠNG THANH NIÊN KINH TẾ - LUẬT LÀM THEO LỜI BÁC 2016 VÀ TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03 - CT/TW GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
Ngày 13.05.2016, Đoàn trường đã tổ chức “Lễ Tuyên
dương Thanh niên Kinh tế - Luật làm theo lời Bác 2016
và Tổng kết thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về
việc Học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng đạo
đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015”. Tại buỗi Lễ,
Đoàn trường đã tuyên dương 76 điển hình cá nhân,
04 tập thể làm theo lời Bác năm 2016, trong đó, chọn
ra 10 cá nhân tiêu biểu nhất trên 03 lĩnh vực: học tập
- nghiên cứu khoa học, quản lý, hoạt động đoàn thể
và văn - thể - mỹ. Bên cạnh đó là 07 cá nhân, 03 tập
thể tiêu biểu làm theo lời Bác giai đoạn 2011 - 2015,
nhiều bạn đạt danh hiệu cán bộ - giảng viên trẻ, cán
bộ -công chức trẻ - giỏi - thân thiện cấp Thành, sinh
viên 05 tốt cấp Thành, thủ lĩnh sinh viên toàn quốc…
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KÝ KẾT ĐÀO TẠO THẠC SĨ LUẬT DÂN SỰ GIỮA TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - LUẬT VỚI 02 TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH
LUẬT LỚN NHẤT NƯỚC PHÁP
Ngày 24.05.2016, trường ĐH Kinh tế - Luật
đã ký kết thỏa thuận đào tạo chương
trình Thạc sĩ ngành luật dân sự với trường
ĐH Paris 1 Panthéon-Sorbonne và ĐH Paris II Panthéon-Assas, là hai trường đại học
công lập trong tốp các trường chất lượng
hàng đầu ở Pháp và Châu Âu. Với chương
trình này, học viên sẽ theo học trong 2 năm
với các môn học chuyên sâu về luật dân
sự, cho phép tích lũy kiến thức cần thiết
để hành nghề luật trong các lĩnh vực dân
sự, hôn nhân và gia đình, lao động. Việc
giảng dạy được thực hiện hoàn toàn bằng
tiếng Anh, do các giáo sư hàng đầu của
03 trường đối tác đảm nhận, có thể tạo
điều kiện để khẳng định tầm vóc quốc
tế của chương trình qua việc thu hút học
viên không chỉ ở Việt Nam mà cả từ nước
ngoài./.

GIAO LƯU VỀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG KHỞI NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC NAM ÚC
Ngày 02.06.2016, tại trường Đại học Kinh tếLuật đã diễn ra Chương trình giao lưu Phát
triển kỹ năng khởi nghiệp và Giáo dục Nam
Úc với ông Lê Văn Hiếu - Thống đốc toàn
quyền bang Nam Úc; ông Hugh Borrowman - Đại sứ Úc tại Việt Nam; ông Jay
Weatherill - Thủ hiến bang Nam Úc cùng
các chuyên gia giáo dục đến từ Nam Úc.
Xoay quanh chủ đề khởi nghiệp đầy hấp
dẫn, chương trình nhận được sự tham dự
của hơn 500 sinh viên đến từ trường ĐH
Kinh tế - Luật và các trường thành viên
ĐHQG-HCM./.

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - LUẬT ĐẠT DANH HIỆU LÁ CỜ ĐẦU NĂM HỌC 2015 - 2016
Tại Hội nghị Tổng kết Công tác hội và
phong trào sinh viên năm học 2015 - 2016
vào ngày 17.06.2016, Hội Sinh viên Trường
ĐH Kinh tế - Luật đã đạt danh hiệu Lá cờ
đầu năm học 2015 - 2016 do Ban chấp
hành Trung ương Hội sinh viên Việt Nam
trao tặng. Đồng thời, Hội nghị cũng tuyên
dương top 10 “Cán bộ Hội tiêu biểu” cấp
Thành năm học 2015 - 2016, đồng chí
Phùng Thị Diệu Hương - Chủ tịch Hội Sinh
viên nhà trường đã xuất sắc nhận danh
hiệu này. Sau đó, vào ngày 29.06.2016,
Đoàn trường ĐH Kinh tế - Luật tiếp tục đạt
danh hiệu Xuất sắc dẫn đầu công tác
Đoàn và phong trào thanh niên TP.HCM
năm học 2015 - 2016./.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT KÝ KẾT HỢP TÁC TOÀN DIỆN CÙNG VIETCOMBANK TP.HCM
Với mong muốn thúc đẩy việc hợp tác
đi vào chiều sâu mà mang lại hiệu quả
cho cả hai đơn vị, trường Đại học Kinh tế
- Luật và Ngân hàng Ngoại thương Việt
Nam - Chi nhánh TP.HCM quyết định triển
khai ký kết “Hợp đồng hợp tác toàn diện”
trên nhiều lĩnh vực: Đào tạo - nghiên cứu
khoa học; Học bổng; Thực tập - việc làm;
Phong trào sinh viên; Khai thác cơ sở vật
chất; Truyền thông, quảng bá thương
hiệu và Khai thác dịch vụ ngân hàng và
đầu tư dự án nhằm tạo ra quan hệ vững
mạnh: nhà tuyển dụng, nhà trường và
nguồn lao động chất lượng cao./.

GIAO LƯU GIỮA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN VÀ GIÁO SƯ FINN KYDLAND, NOBEL KINH TẾ 2004
Ngày 05.07.2016, Trường ĐH Kinh tế - Luật
và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân
văn, ĐHQG-HCM đã phối hợp tổ chức
buổi giao lưu giữa cán bộ, giảng viên
và sinh viên ĐHQG-HCM với Giáo sư Finn
Kydland - Nobel Kinh tế 2004. Tham dự
chương trình, Giáo sư Finn Kydland đã
giải đáp các câu hỏi xoay quanh 03 chủ
đề chính: con đường đến với giải thưởng
Nobel của Giáo sư; ảnh hưởng của công
trình nghiên cứu của Giáo sư đối với nghiên cứu kinh tế vĩ mô và xây dựng chính
sách kinh tế; các hàm ý đối với xây dựng
và quản lý chính sách vĩ mô của Việt Nam
hoặc những vấn đề mới xuất hiện như
Brexit. Buổi giao lưu đã nhận được sự phản
hồi tích cực từ phía các nhà nghiên cứu,
giảng viên và sinh viên ĐHQG-HCM./.

LỄ TỐT NGHIỆP VÀ TRAO BẰNG CỬ NHÂN KHÓA 2012 - 2016; TRAO BẰNG TIẾN SĨ, THẠC SĨ NĂM HỌC 2016
Ngày 20.08.2016, trường Đại học Kinh tế
- Luật đã tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao
bằng cho sinh viên khóa 2012 - 2016 và
các sinh viên học vượt, học song bằng.
Niên khóa 2012 - 2016, nhà trường có
hơn 1.200 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp
thuộc các khối ngành kinh tế, quản lý và
luật. Thủ khoa toàn trường với thành tích
học tập xuất sắc 9,2 và 2 sinh viên song
bằng với thành tích khá giỏi. Trong số 18
sinh viên hoàn thành khóa học trước thời
hạn, có 01 sinh viên Lào. Trước đó, ngày
30.07.2016, nhà trường đã tổ chức Lễ Tốt
nghiệp và Trao bằng cho 02 tân Tiến sĩ và
các tân Thạc sĩ năm học 2016./.
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TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - LUẬT TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016 - 2017
Ngày 09.09.2016, trường Đại học Kinh
tế - Luật đã long trọng tổ chức Lễ khai
giảng năm học 2016 - 2017, đồng thời,
nhận Cờ thi đua đơn vị tiêu biểu xuất
sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại
buổi lễ, các cá nhân, tổ chức, doanh
nghiệp đối tác đã trao học bổng cho
các Thủ khoa và tài trợ hơn 2,5 tỷ đồng
cho các hoạt động của trường trong
năm học 2016 - 2017. Năm học này,
nhà trường đón nhận 1.500 tân sinh viên
Khóa 16 nhập học./.

HỘI THẢO QUỐC TẾ “NHỮNG TƯ TƯỞNG KINH TẾ, QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI VÀ KHẢ NĂNG VẬN DỤNG KHI VIỆT
NAM THAM GIA AEC VÀ TPP”
Ngày 30.09.2016, trường ĐH Kinh tế Luật, ĐHQG-HCM, trường ĐH Ngân hàng
TP.HCM và trường ĐH Nha Trang cùng
phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học
quốc tế với chủ đề: “Những tư tưởng
kinh tế, quản trị hiện đại và khả năng
vận dụng khi Việt Nam tham gia AEC và
TPP”. Hội thảo xoay quanh 03 mảng chính
về: Các lý thuyết Kinh tế, Quản trị mới và
khả năng ứng dụng trong các nền kinh
tế đang chuyển đổi; Những mô hình kinh
tế và cơ sở khoa học cho việc vận dụng
trong điều kiện cải cách ở Việt Nam; Lựa
chọn của người tiêu dùng và khả năng
vận dụng thích ứng với thực tiễn thay đổi
khi Việt Nam tham gia AEC và phê chuẩn
Hiệp ước TPP. Những báo cáo được trình
bày đã nhận được sự tham gia phản biện
và chất vấn của nhiều nhà khoa học,
chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, quản trị
tại Hội thảo./.

NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG UEL CAREER DAY 2016
Hơn 3.000 cơ hội tuyển dụng thực tập,
việc làm bán thời gian và việc làm toàn
thời gian đã được giới thiệu đến các bạn
sinh viên tại TP. Hồ Chí Minh thông qua
Ngày hội tuyển dụng UEL Career Day
2016 do trường Đại học Kinh tế - Luật tổ
chức vào ngày 08.10.2016. Đến với Ngày
hội tuyển dụng, hơn 2.000 sinh viên tham
gia đã có cơ hội gặp gỡ các nhà tuyển
dụng, các chuyên gia hàng đầu trong
nhiều lĩnh vực, được tiếp cận thông tin
thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng
của các đơn vị để định hướng nghề nghiệp và dự tuyển cho các vị trí hấp dẫn
ở gần 40 doanh nghiệp. Bên cạnh đó là
các hoạt động hội thảo, giao lưu văn
hóa sôi động./.
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Trả lại cho em
Phạm Phương Lan

Anh hát em nghe câu gừng cay muối mặn
Biển trùng khơi luồng con Bạc, con Măng
Tiếng Nghệ ngọt lừ thương lắm a răng
Sao vị mặn bỗng cay xè khoé mắt.
Nước chẳng còn xanh, biển đâu còn trong vắt
Cá dạt trắng bờ, đau lắm miền Trung.
Cha nhìn thuyền mắt ngầu đỏ rưng rưng
Như màu đỏ phun ra từ ống xả ngầm dưới biển.
Mẹ hết nhìn cha, lại nhìn con, nhìn biển...
Cá đã chẳng còn, bám biển còn ai?
Ngày trước ra khơi tàu lạ phá hoài
Nay biển chết, tìm chi ngoài ấy nữa?
Thương lắm dân mình sớm trưa sấp ngửa
Chỉ mong tìm hai bữa cơm canh
Con cá chuồn, con cá trích, cá song
Ấm lòng ngư dân, nặng tình biển cả.
Câu hát xưa, sao giờ xa xót quá
Ai trả lại em tôm cá lưới đầy
Ai trả lại em chiều tím chân mây
Bờ cát trắng in dấu chân hò hẹn.
Ai trả lại em lời thề bám biển
Trả lại em
Ai trả lại cho em???
25/04/2016
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GÓC VĂN THƠ

Đội thư ký trường ta
Chấm thi TRUNG HỌC QUỐ

C GIA

Trường Kinh tế - Luật chú

ng ta tự hào

Một Tổ Thư ký tài cao

QUỐC NGHI, TRẦN ÁNH

DƯƠNG THỊ TUYẾT MAI tuyệ

t vời

Tổ Trưởng chu đáo tươi cườ

i trẻ trung

LÊ THÁI HUY vì việc chung
Trợ thủ điều phối vô cùn

g tài năng

NHÓM TOÁN đôi đẹp rất

hăng

Nàng tiên MAI THỊ HUYỀN

TRANG dịu dàng

QUỐC NGUYÊN đĩnh đạc

đàng hoàng

siêu nhanh

NHÓM VĂN vợ chồng tài

danh

PHƯƠNG THÙY, KIM VŨ nhấ

t anh, nhất nàng

Trai tài, gái sắc mơ màn

g
nhịp nhàng một đôi

ANH VĂN một nhóm sán

g ngời

VĂN NÊN, PHƯƠNG THẢ

O tuyệt vời làm sao

Đội hình dò bài siêu sao

Cẩn thận, từ tốn, nhẹ nhà

ng, dễ ưa

PHÚ THANH chẳng phải

miệt mài

“A, B, C” dò chỗ sai

Bao nàng “lem lém, liếc

, đùa” với anh

LÊ QUANG lãng tử tài dan

h

Gái xinh cứ nhắm chỗ anh

XUÂN CHUNG, VĂN THẮ

đến gần

BÌNH MINH, TRẦN LỘC, LÊ

VÂN

KIM DUYÊN, NGỌC THIỆN

muôn phần xinh tươi

HOÀNG MOL, NHÂN MỸ

luôn cười

QUANG TRUNG đĩnh đạc

bao người mến anh

VĂN VĨ, VĂN TÚY rất nha

nh

Về hiệu quả phục các anh

rất nhiều

Lãnh đạo Thư viện rất siêu
HỒNG XIÊM, HỒNG TUẤ

N sớm chiều đáo qua

Chiều chiều bụng đói, mắt
Mì tôm, ổi, bắp quân ta

hoa

lót lòng

Các nàng ai cũng thắm

hồng sắc hoa

THƯ KÝ CHẤM THI TRƯỜNG
dẻo dai sớm chiều

HƯƠNG THẢO, BÁ NGỌC

dạng vừa

Dù túi bài thi ngập phòng

Hăng say, tinh tế biết bao

Căng thẳng nhưng vẫn

mắt, tay nhịp nhàng
, MINH SANG

i sao sáng ngời

Nàng tung, chàng hứng

ĨA hăng say

KHÁNH NGỌC, DIỆU YẾN

Thành viên toàn những ngô

Cả hai ăn ý nhịp nhàng

NGUYỄN THƠM, MINH NGH

hạng siêu

NG cũng nhiều chiêu hay

TẬN TÂM, NHIỆT HUYẾT, TÀI

TA

BA NHẤT ĐỜI

XIN TRÀNG PHÁO TAY VAN

G TRỜI

HOAN HÔ THƯ KÝ TUYỆT

VỜI TRƯỜNG TA.

PGS.TS Lê Anh Vũ - Trưởng
Bộ môn Toán kinh tế
(Ghi lại cảm xúc đợt chấ
m thi THPT QG 2016 tại UEL
)
11/07/2016
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