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Tuổi trẻ và những ước mơ
Xuân đến mang về những hơi thở mới, khí thế mới cùng niềm hân 

hoan, tin tưởng vào cuộc đời. Chẳng thế mà người ta thường gắn liền mùa 
xuân với tuổi trẻ: tươi, mới và vô cùng đẹp đẽ. Ở độ tuổi tràn trề nhiệt 
huyết ấy, những người trẻ ấp ủ bao ước mơ, hoài bão cho một tương lai 
rực rỡ. Với niềm tin mãnh liệt đó, thế hệ trẻ UEL chính là những người trực 
tiếp đưa ước mơ UEL bay xa để sớm trở thành trường đại học có uy tín ở 
khu vực châu Á.  

Trong hành trình 2018,  toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động  
Trường Đại học Kinh tế - Luật đã đoàn kết cùng nhau hoàn thành tốt 
nhiệm vụ năm học và đạt được nhiều phần thưởng cao quý dành cho 
các cá nhân cũng như tập thể. Đặc biệt, 2018 là năm sinh viên UEL để lại 
nhiều dấu ấn tại các sân chơi học thuật, văn thể mỹ trong và ngoài nước, 
khẳng định bản lĩnh tuổi trẻ Kinh tế - Luật, đồng thời, góp phần không nhỏ 
trong việc định vị thương hiệu UEL với xã hội. 

 
Trước thềm xuân Kỷ Hợi, Ban biên tập xin gửi đến mọi nhà lời chúc 

năm mới: sức khỏe, an khang thịnh vượng và ngập tràn hạnh phúc. Chúc 
cho Trường Đại học Kinh tế - Luật ngày càng được chắp cánh bay xa, 
hướng đến 20 năm với nhiều điểm nhấn đáng tự hào!

Ban biên tập
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2018 là một năm kinh tế Việt Nam gặt hái được 
những thành công tốt đẹp với đà tăng trưởng nhanh 
nhờ đẩy mạnh xuất khẩu, duy trì được nguồn đầu tư 
ổn định từ bên ngoài, cũng như sự điều hành ổn định về 
kinh tế vĩ mô và kiềm chế nợ công hiệu quả của Chính 
phủ. Trong số 12 chỉ tiêu kế hoạch được Quốc hội thông 
qua cho năm 2018, có 8 chỉ tiêu vượt và 4 chỉ tiêu đạt 
mục tiêu kế hoạch đề ra.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế

Trong bối cảnh thương mại thế giới đang nổi lên 
một số vấn đề như bảo hộ, tự vệ,… nhưng vẫn còn 
nhiều lạc quan và cơ hội hợp tác. Nhờ có niềm tin đó, 
kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, năm 
2018 đạt tốc độ tăng trưởng 7,08%. Con số này cao 
hơn nhiều các nước trong khu vực và cao nhất trong 
10 năm qua kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 
năm 2008. Tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và 
thuỷ sản được phục hồi rõ nét nhờ tiếp tục thực hiện 
hiệu quả cơ cấu lại ngành, vùng sản xuất theo 3 trục 
sản phẩm. Mặc dù đạt được mức tăng trưởng cao, 

Chính phủ cũng đã thực hiện thành công mục tiêu 
kiểm soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng dưới 4%, 
vượt mục tiêu Quốc hội giao.

Kim ngạch xuất nhập khẩu
Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng cao, 

ước tính tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá cả 
năm đạt 482 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2017. Trong 
đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 244 tỷ USD, 
tăng 11,2% và cả năm ước xuất siêu hơn 7 tỷ USD, 
vượt xa mục tiêu nhập siêu dưới 3%. Xuất khẩu của 
Việt Nam trong năm 2018 còn có được động lực từ 
các FTA đã có hiệu lực và đang tiếp tục đàm phán, ký 
kết. Nhất là khi cộng đồng doanh nghiệp tận dụng tốt 
hơn cơ hội từ các FTA sẽ là yếu tố tích cực thúc đẩy 
quá trình xuất khẩu hàng hóa. Đặc biệt, cùng với việc 
không ngừng cải cách thủ tục hành chính, tạo hành 
lang thông thoáng cho doanh nghiệp hoạt động theo 
tinh thần Chính phủ kiến tạo, sẽ là động lực rất lớn 
trong việc phát triển các doanh nghiệp xuất khẩu trong 
nước cũng như thu hút mở rộng đầu tư và xuất khẩu 
sản phẩm của các doanh nghiệp.

ThS Nguyễn Văn Nên tổng hợp
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Vốn  đầu tư trực tiếp nước ngoài

So với kết quả thu hút FDI năm 2017, thu hút 
FDI 2018 đã có sự sụt giảm. Sự sụt giảm về số lượng 
thu hút FDI năm 2018 đã phần nào cho thấy thu hút 
FDI bắt đầu có sự chọn lọc và chú trọng hiệu quả, 
chất lượng, đảm bảo định hướng phát triển bền vững, 
bảo vệ môi trường. Các dự án chủ yếu tăng lên ở lĩnh 
vực như thành phố thông minh, phát triển công nghệ 
cao,... là lĩnh vực được khuyến khích, đồng thời, đây 
cũng đang trở thành yêu cầu, đòi hỏi trong cách mạng 
công nghiệp 4.0. Mặc dù số vốn đăng ký có sụt giảm 
so với năm 2017 nhưng số vốn giải ngân trong năm 
2018 lại cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Điều này 
cho thấy môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh tại 
Việt Nam ngày càng được cải thiện tốt hơn.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Một chỉ tiêu khác để khẳng định xu thế tích cực 
của nền kinh tế trong năm 2018 là tình hình đăng ký 
kinh doanh tiếp tục khởi sắc. Trong năm, cả nước có 
hơn 130.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với 
tổng vốn đăng ký gần 1500 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5% 
về số doanh nghiệp và tăng 14,1% về số vốn đăng ký 
so với năm 2017. Điều này cho thấy trong điều kiện 
Việt Nam bắt đầu hội nhập quốc tế sâu rộng, doanh 
nghiệp có nhiều thuận lợi để hoạt động, môi trường 
kinh doanh ngày càng thuận tiện.

Khách quốc tế đến Việt Nam

Kết quả tăng trưởng lượng khách quốc tế đến 
Việt Nam qua các năm cho thấy ngành du lịch Việt 
Nam đã có những hướng đi đúng đắn trong phát triển 
du lịch. Kết quả 15,5 triệu lượt khách quốc tế đến 
Việt Nam là minh chứng cho thành công của ngành 
du lịch Việt Nam trong năm 2018.  Toàn ngành du 
lịch Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho Diễn đàn 
Du lịch ASEAN năm 2019. Việc đăng cai tổ chức các 
hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN 
2019 sẽ góp phần đem lại hiệu quả thiết thực cho hợp 
tác, gắn kết chặt chẽ trong phát triển du lịch khu vực 
ASEAN. Đây cũng là cơ hội nâng cao vị thế, hình ảnh 
của du lịch Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Thay lời kết
Những con số lạc quan từ bức tranh kinh tế 

Việt Nam 2018 sẽ là nền tảng tốt cho sự đột phát tiếp 
theo trong năm 2019. Triển vọng kinh tế Việt Nam 
năm 2019 và cả 2020 dự báo tiếp tục khả quan, nhất 
là môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, niềm tin vào cải 
cách môi trường đầu tư, kinh doanh được củng cố. 
Tuy nhiên, cũng lưu ý một số rủi ro, thách thức tới nền 
kinh tế năm 2019 như chịu ảnh hưởng từ chiến tranh 
thương mại giữa các quốc gia, nền kinh tế lớn kết hợp 
với yếu tố rủi ro địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương 
mại nội địa. Bên cạnh đó là những thách thức đến từ 
các yếu tố nội tại của nền kinh tế như trình độ công 
nghệ thấp, đất đai, tài nguyên đang dần bị suy giảm, 
trình độ phát triển khu vực kinh tế trong nước và khu 
vực kinh tế có vốn nước ngoài còn chênh lệch, nhất là 
trong xuất nhập khẩu. Để giữ vững những thành tựu 
đã đạt được, cần tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn 
với đổi mới mạnh hơn nữa mô hình tăng trưởng, nâng 
cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và 
sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo sự chuyển biến rõ 
nét hơn trong từng ngành, từng lĩnh vực, nhất là trong 
bối cảnh thực hiện chiến lược quốc gia về cách mạng 
công nghiệp 4.0.

Nguồn hình ảnh: https://news.zing.vn
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VIỆT NAM CHÍNH THỨC THAM GIA CPTPP
VÀ HIỆU LỰC CỦA CPTPP TS Mai Thị Cẩm Tú

Khoa Kinh tế Đối ngoại

Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của 
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương (Comprehensive and Progressive Agreement for 
Trans-Pacific Partnership – CPTPP), điều này có ý nghĩa 
vô cùng quan trọng, đã tạo ra những cơ hội kinh tế mới 
cho các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và Việt Nam 
nói chung, là động lực phát triển kinh tế mạnh mẽ của 
đất nước. 

CPTPP là một Hiệp định toàn diện, bao trùm 
nhiều nguyên tắc từ thương mại, đầu tư, kinh doanh, 
tài chính,... đến cả mua sắm Chính phủ; chính sách 
cạnh tranh; doanh nghiệp nhà nước; sở hữu trí tuệ; 
lao động; môi trường; hợp tác và nâng cao năng lực; 
nâng cao sức cạnh tranh và thuận lợi hóa hoạt động 
kinh doanh; minh bạch hóa và chống tham nhũng; 
hành chính và thể chế;… Trong đó, có thể coi thương 
mại là lĩnh vực mà CPTPP tác động mạnh mẽ nhất. 

Ngay sau khi CPTPP có hiệu lực, Việt Nam 
được hưởng các ưu đãi xóa bỏ thuế quan của các 
nước dành cho Việt Nam lên đến khoảng 78-95% 
tổng dòng thuế trong biểu thuế đối với các mặt hàng 
xuất khẩu chủ lực của Việt Nam; nới lỏng cách xác 
định và tinh gọn thủ tục xuất xứ hàng hóa trong xuất 
nhập khẩu; đồng thời, Việt Nam phải thực thi ngay 
các quy định mới về trợ cấp xuất khẩu, phòng vệ nông 
nghiệp, tính minh bạch và thống nhất về các biện 
pháp an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm dịch động thực 

vật (SPS). Mặt khác, theo lộ trình các nước thành viên 
sẽ xóa bỏ đến 97-100% số dòng thuế trong biểu thuế 
cho Việt Nam được hưởng. 

Hiệp định Ðối tác Toàn diện và Tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), tiền thân là Hiệp 
định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đã được 
11 nước tham gia chính thức ký kết vào ngày 08 tháng 
3 năm 2018 tại Chile. Đây là 11 nền kinh tế do Nhật 
Bản đề xuất khởi động lại TPP mới sau khi Mỹ rút lui 
khỏi TPP. 11 nước thành viên của CPTPP bao gồm: 
Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, 
Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam; 
có quy mô kinh tế chiếm khoảng 13,5% GDP và 
15,2% tổng kim ngạch thương mại toàn cầu, thấp hơn 
khá nhiều so với quy mô của TPP khi có Mỹ (38,2% 
GDP và 26,5% kim ngạch thương mại toàn cầu). Mặc 
dù Mỹ rút lui nhưng quy mô của CPTPP vẫn khá lớn, 
trong khi gánh nặng thực thi các điều khoản đã giảm 
đáng kể so với trước. 

Mục tiêu chung của CPTPP nhằm duy trì mở 
cửa thị trường, thúc đẩy thương mại thế giới và tạo 
ra những cơ hội kinh tế mới cho người dân thuộc mọi 
mức thu nhập và hoàn cảnh kinh tế; thúc đẩy hơn nữa 
hội nhập và hợp tác kinh tế khu vực giữa các bên; 
tăng cường cơ hội thúc đẩy tự do hóa thương mại và 
đầu tư khu vực.
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Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 
72/2018/QH14 ngày 12.11.2018 về việc phê chuẩn 
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương cùng các văn kiện liên quan. 

Các cam kết, nhóm cam kết trong Hiệp định 
CPTPP được áp dụng trực tiếp khi Hiệp định có hiệu 
lực đối với Việt Nam như sau:

Thứ nhất, thuế quan các nước CPTPP cho Việt 
Nam được xóa bỏ và cắt giảm theo lộ trình giảm thuế 
nhanh chóng với ba hình thức cơ bản của CPTPP. 

- Xóa bỏ thuế quan ngay sau khi Hiệp định có 
hiệu lực cho khoảng từ 78-95% số dòng thuế trong 
Biểu thuế. Cụ thể: Singapore cắt giảm 100%; Australia 
cắt giảm 93%; Brunei cắt giảm 92%; Canada cắt giảm 
94,9%; Chile cắt giảm 95,1%; New Zealand cắt giảm 
94,6%; Nhật Bản cắt giảm 86%; Malaysia cắt giảm 
84,7%; Mexico cắt giảm 77,2%; Peru cắt giảm 80,7% 
tổng số dòng thuế.

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt 
Nam được hưởng thuế quan ưu đãi do cắt giảm thuế 
suất ngay sau khi CPTPP có hiệu lực như: (1) Thủy sản: 
Canada, Peru sẽ xóa bỏ thuế quan tất cả các sản phẩm 
thủy sản; (2) Hạt điều: Tất cả các nước xóa bỏ thuê 
quan ngay; (3) Gỗ và sản phẩm gỗ: 9 nước xóa bỏ thuế 
quan ngay đối với hầu hết sản phẩm xuất khẩu của 
Việt Nam, chiếm từ 85-100% kim ngạch xuất khẩu 
tùy từng đối tác; (4) Cà phê: 9 nước xóa bỏ thuế quan 
ngay đối với cà phê nguyên liệu HS 09 và cà phê hòa 
tan HS 21; (5) Hồ tiêu: 9 nước xóa bỏ thuế quan ngay; 
(6) Chè: 9 nước xóa bỏ thuế quan ngay; (7) Mật ong: 
9 quốc gia xóa bỏ thuế quan ngay; (8) Đường và sản 
phẩm đường: 6 nước xóa bỏ thuế quan ngay: Canada, 
Úc, New Zealand, Brunei, Malaysia, Singapore; Peru 
và Chile: xóa bỏ thuế quan nhưng áp dụng hệ thống 
điều chỉnh thuế nhập khẩu nếu trong nước có biến 
động giá; Nhật Bản: cam kết hạn ngạch TPP đối với 
đường tiêu dùng thông thường nhưng lượng hạn 
ngạch nhỏ không đáng kể.

- Đến cuối lộ trình giảm thuế, sẽ xóa bỏ đến 97-
100% số dòng thuế trong biểu thuế.
- Lộ trình xóa bỏ thuế: đối với hàng hóa thông 
thường là khoảng từ 5-10 năm, đối với hàng 
hóa nhạy cảm là trên 10 năm hoặc áp dụng hạn 
ngạch thuế quan.

Thứ hai, CPTPP chỉ ràng buộc các nước thành 
viên về các biện pháp đối với trợ cấp xuất khẩu cho 

nông sản. Cụ thể, CPTPP cấm các nước thành viên 
trợ cấp xuất khẩu cho nông sản sang các nước thành 
viên CPTPP khác. Ngoài ra, các nước CPTPP cam kết 
sẽ cùng làm việc với nhau trong WTO để xây dựng các 
quy tắc đa phương về tín dụng xuất khẩu, các chương 
trình bảo hiểm và bảo lãnh tín dụng xuất khẩu. CPTPP 
không có cam kết về trợ cấp nội địa đối với nông sản. 
Về doanh nghiệp nhà nước hoạt động xuất khẩu nông 
sản, CPTPP không có quy định cụ thể liên quan đến 
các doanh nghiệp thương mại nhà nước xuất khẩu các 
sản phẩm nông nghiệp.

Thứ ba, phòng vệ nông nghiệp. Hàng nông 
nghiệp có xuất xứ từ một Bên sẽ không chịu thuế 
quan áp dụng đối với trợ cấp đặc biệt theo Hiệp định 
WTO về nông nghiệp.

Thứ tư, Hiệp định CPTPP cho phép cộng gộp 
toàn bộ để xác định xuất xứ hàng hóa, có nghĩa là 
cộng gộp phần giá trị gia tăng của sản xuất bất kỳ trên 
nguyên vật liệu không có xuất xứ vào trị giá có xuất 
xứ của thành phẩm.

Thứ năm, miễn giấy chứng nhận xuất xứ. Hiệp 
định không yêu cầu giấy chứng nhận xuất xứ nếu giá 
trị hải quan nhập khẩu không vượt quá 1000 USD 
hoặc số tiền tương đương bằng đồng tiền của bên 
nhập khẩu hoặc một số tiền lớn hơn do bên nhập 
khẩu quy định.

Thứ sáu, minh bạch hóa. Hiệp định yêu cầu các 
biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực 
vật (SPS) có hiệu lực sau 6 tháng kể từ ngày công bố 
trừ các biện pháp áp dụng đối với vấn đề khẩn cấp 
hoặc biện pháp có mục đích làm thuận lợi thương mại. 
Mặt khác, các bên phối hợp trong việc trao đổi thông 
tin liên quan đến SPS.

Tóm lại, ngay sau khi CPTPP có hiệu lực, Việt 
Nam đã hưởng được những ưu đãi to lớn về mặt thuế 
quan, các nước đã xóa bỏ 78-95% tổng dòng thuế 
trong biểu thuế đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ 
lực của Việt Nam. Đồng thời, Hiệp định đã tinh gọn 
nhiều thủ tục, quy định liên quan đến thương mại 
giữa các nước. Điều này, đã góp phần tích cực cho 
Việt Nam tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới. Tuy 
nhiên, những thách thức lớn nhất mà CPTPP đặt ra 
cho Việt Nam đó là cải cách thể chế.

Nguồn tham khảo: Nghị Quyết số 72/2018/
QH14 về phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện 
và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng 
các văn bản có liên quan.
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PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện

TẤM GƯƠNG NÀO CHO UEL
TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN?

Nói đến đại học như là nơi đào tạo nhân tài, 
người ta thường liên tưởng đến những tên tuổi 
lừng danh. Ở tầm thế giới, đó là Harvard, Yale, MIT, 
Sorbonne,… Đó đúng là những địa chỉ mơ ước của 
nhiều người học với hoài bão bay cao, vươn xa 
trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ, 
văn hoá, nghệ thuật, chính trị,…

Nhưng trên thực tế, người học đại học điển 
hình được hình dung là người trẻ tuổi và có tiềm 
năng khai trí trung bình hoặc trên trung bình, xuất 
thân từ gia đình bình thường và có những dự tính 

bình thường về nghề nghiệp, về sự dấn thân trong 
quan hệ cộng đồng. Để một người như thế có điều 
kiện tự chuẩn bị tốt nhất để có thể vào đời, thì địa 
chỉ lý tưởng lại không phải là Harvard, Yale,… Một 
đại học trung bình hoặc trên trung bình mới là sự 
lựa chọn hợp lý cho người học trong trường hợp 
này.   

Lựa chọn mô hình cho sự phát triển của đại 
học cũng theo cùng một logic. Mỗi quốc gia có đặc 
điểm riêng về kinh tế, xã hội và có những vấn đề 
đặc thù cần giải quyết nhằm các mục tiêu tiêu phát 
triển. Đại học của quốc gia, được hiểu là cơ sở đào 
tạo và nghiên cứu ở trình độ cao, phải thực hiện 
công việc thuộc chức năng của mình như thế nào 
để phục vụ thiết thực cho việc thực hiện các mục 
tiêu ấy.  

Việt Nam là một nước có trình độ phát triển 
kinh tế xã hội ở mức trung bình; mặt bằng dân trí 
cũng trung bình. Xây dựng đại học dành cho tinh 
hoa ở Việt Nam theo mô hình Yale hay Harvard 
hoặc xây dựng đại học dành cho số đông người học 



13SỐ 24

HƯỚNG ĐẾN ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU 

theo một khuôn mẫu nào đó của một nước tiên tiến 
như Hoa Kỳ chưa hẳn là cách làm thông minh và 
đem lại hiệu quả.         

Nói riêng về việc xây dựng một đại học tiên 
phong ở Việt Nam với sứ mạng dẫn dắt xã hội, việc 
áp dụng mô hình đại học hàng đầu thế giới là điều 
không khả thi và không cần thiết. Lý do đầu tiên là 
Nhà nước không đủ kinh phí để đầu tư cho cơ sở vật 
chất cũng như để trả lương cho các nhà khoa học 
đầu ngành. Ngay nếu như Nhà nước sẵn sàng bấm 
bụng đầu tư mạnh hoặc có nhà đầu tư chấp nhận bỏ 
tiền để xây dựng một đại học thật hiện đại về cơ sở 
vật chất, thì cũng sẽ không có nhiều nhà khoa học 
đầu ngành chấp nhận đến để gắn bó lâu dài. Môi 
trường làm việc không chỉ đơn giản gồm có cơ sở 
vật chất mà là tổng hòa nhiều yếu tố - điều kiện vật 
chất, xã hội, con người,… Việt Nam không phải là 
Hoa Kỳ, Pháp, Đức.   

Bởi vậy, nếu xác định sứ mạng của một đại 
học nào đó ở Việt Nam là để lĩnh ấn tiên phong dẫn 
dắt xã hội tiến về phía trước một cách chắc chắn và 
bền vững, thì đừng tìm cách xây nhà thật to, đẹp, 
mua sắm trang thiết bị hiện đại và chiêu dụ các nhà 
khoa học đạt giải Nobel. Điều quan trọng là làm thế 
nào trí thức, nhà khoa học, nhà giáo có năng lực, có 
động lực phục vụ, cống hiến, sẵn sàng đảm nhận vài 

trò tinh hoa để thúc đẩy xã hội, phát triển đất nước 
trên một mặt bằng hiện có. 

 
Kinh nghiệm cho thấy đối với Việt Nam, các 

mô hình đại học tốt nhất cả đào tạo tinh hoa lẫn 
đào tạo nguồn nhân lực theo kiểu đại trà là các đại 
học của Israel. Đây là quốc gia mà xuất phát điểm 
về trình độ phát triển kinh tế - xã hội có nhiều nét 
tương đồng, dân tộc tính cũng có nhiều nét tương 
đồng so với Việt Nam. Các đại học Isarel phát triển 
không ồn ào, không chạy đua tìm kiếm nhãn mác, 
thứ hạng, cũng không tìm cách chiêu dụ bằng mọi 
giá các tên tuổi lớn về khoa học; nhưng đó thật sự là 
chỗ dựa của quốc gia trong việc xây dựng lực lượng 
lao động trình độ cao, cũng như xây dựng đội ngũ trí 
thức, nhà khoa học đầu ngành trong mọi lĩnh vực từ 
kinh tế, kỹ thuật, khoa học công nghệ, đến văn hóa, 
nghệ thuật. 

Việt Nam đã và đang phát triển mối quan hệ 
hợp tác nhiều mặt với Israel ở mọi cấp độ, từ cấp 
Nhà nước, cấp thể chế, đến quan hệ cá nhân. Bầu 
không khí hợp tác cởi mở là điều kiện thuận lợi để 
thúc đẩy, phát triển giao lưu giữa Trường Đại học 
Kinh tế - Luật và các trường đại học của Israel, từ đó, 
thu được các kinh nghiệm, bài học quý giá cho công 
cuộc chinh phục tương lai.  
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI UEL:
NHỮNG ĐIỂM NHẤN NĂM 2018

PGS.TS Trịnh Quốc Trung
ThS Nguyễn Anh Tuấn

Nghiên cứu khoa học luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong các hoạt động của Trường Đại học 
Kinh tế - Luật (UEL), đặc biệt là trong bối cảnh Trường phát triển theo định hướng đại học nghiên cứu. 
Trong năm 2018, cùng với chủ đề của ĐHQG TP.HCM: “Khoa học công nghệ – Nâng tầm hội nhập”, UEL 
đã cụ thể hoá bằng nhiều hoạt động và những chủ trương, chính sách hợp lý nhằm tạo bàn đạp để phát 
triển hoạt động này trong các năm tiếp theo. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Kinh 
tế - Luật năm 2018

1. Thực hiện đề tài, đề án nghiên cứu khoa học: 

Hoạt 
động

Đề 
tài 

nhà 
nước

Đề tài cấp 
ĐHQG Đề 

tài 
cấp 
cơ 
sở

Đề tài 
các
địa 

phương 
khác

Đề 
án/ 
đề 
tài 

quốc 
tế

Tổng 
cộng

Loại 
B

Loại 
C

Đăng 
ký mới 
(2019)

2 2 10 2 2 18

Triển 
khai 
(2018)

1 7 13 2 23

Nghiệm 
thu 1 3 15 1 20

Huỷ/ 
Thanh lý 1 5 6

Tình hình thực hiện đề tài các cấp tại UEL năm 2018

Năm 2018, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã 
triển khai tổng cộng 23 đề tài mới các cấp. Trong số 
này cần phải kể đến việc Trường đã triển khai 02 đề 
án với tổ chức quốc tế. Điều này đánh dấu sự chuyển 
biến về chất lượng khi Trường đang tiếp tục thực hiện 
chủ trương hội nhập vào khoa học quốc tế. Các đề 
tài, đề án này sẽ góp phần mở rộng đối tác học thuật, 
hỗ trợ khả năng nghiên cứu và công bố của nhà khoa 
học, từ đó sẽ nâng cao hình ảnh, thương hiệu của UEL 
ở phạm vi trong nước và quốc tế.

2. Công bố khoa học 
Trong năm 2018, Trường đã có 34 nghiên cứu 

công bố trên tạp chí khoa học quốc tế, 145 bài đăng 

trên tạp chí trong nước và 288 nghiên cứu đăng trên 
các kỷ yếu Hội thảo. Số lượng này có sự gia tăng so 
với các năm trước, đặc biệt là các công bố trên tạp chí 
khoa học quốc tế. Ngoài ra, các nghiên cứu cũng đã 
hướng về mặt chất lượng khi các cán bộ, giảng viên 
đã chủ động đăng tải trên các tạp chí khoa học uy tín 
quốc tế: có 02 bài trên các tạp chí thuộc danh mục 
SSCI, 03 bài báo trên tạp chí Quốc tế khác thuộc ISI, 
06 bài đăng tải trên các tạp chí Scopus và 23 bài quốc 
tế ngoài ISI. Số lượng công bố trên các kỷ yếu Hội thảo 
khoa học cũng được tăng lên đáng kể (97%), trong đó 
có tới 63 bài đăng trên các kỷ yếu Hội thảo quốc tế. 

Ngoài ra, với chính sách khuyến khích phản 
biện, thể hiện uy tín của nhà khoa học và tăng hình 
ảnh của Trường, trong năm 2018, các cán bộ, giảng 
viên Trường đã đăng tải 69 bài phản biện xã hội được 
đăng tải trên các phương tiện truyền thông, đại chúng 
như báo in, báo điện tử, truyền hình và mạng xã hội. 

3. Tổ chức các hội thảo khoa học
Về Hội thảo quốc tế, Trường đã tổ chức hoặc 

phối hợp tổ chức định kỳ các Hội thảo uy tín, với sự 
tham gia của nhiều nhà khoa học uy tín thế giới: như 
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Hội thảo VICIF (phối hợp cùng Hiệp hội các nhà khoa học tài chính Việt Nam trên toàn cầu, Trường ĐH Ngoại 
thương, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng); Hội thảo khoa học các nhà khoa học trẻ (International Conference 
for Young Researchers in Economics and Business, ICYREB) được phối hợp bởi nhiều trường đại học trong khối 
kinh tế, quản trị kinh doanh như Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH ngoại 
thương,... Ngoài ra, với sự phối hợp của nhiều bên liên quan, Trường đã tổ chức thành công “Diễn đàn Kinh doanh 
IoT châu Á năm 2018”, thu hút hơn 200 đại biểu từ nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới tham dự. 

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học dành cho người học

Chỉ tiêu Năm học 
2016-2017

Năm học 
2017-2018

Số lượng sinh viên đăng ký thực hiện 783 773
Số lượng đề tài đăng ký 191 182
Số lượng sinh viên hoàn thành đề tài (cấp Khoa) 287 403
Số lượng đề tài hoàn thành cấp Khoa 72 92
Số lượng sinh viên được bảo vệ cấp Trường 167 183
Số lượng đề tài được bảo vệ cấp Trường 40 41
Số lượng giải thưởng cấp Trường 20 23
Số lượng đề tài tham gia các cấp khác 25 21
Euréka (cấp thành) 20 15
Số lượng giải thưởng cấp Thành phố (giải thưởng Euréka) 2 1
Cấp Bộ giáo dục và đào tạo 5 6
Số lượng giải thưởng cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo (Giải thưởng tài năng khoa 
học trẻ Việt Nam) 4 4

Số lượng giảng viên tham gia hướng dẫn nghiên cứu 52 45

Trong năm 2018, UEL đã cử 06 đề tài đạt giải Nhất thuộc các lĩnh vực nghiên cứu của sinh viên Trường 
tham dự giải thưởng cấp Bộ và trong số này đã mang về một giải Nhì lĩnh vực Pháp lý (lĩnh vực này không có giải 
Nhất); một giải Ba và hai giải Khuyến khích. Tương tự, trong số 15 đề tài tham dự Giải thưởng Eureka, Trường 
có một giải Nhất lĩnh vực Hành chính – Pháp lý. Ngoài ra, sinh viên Trường cũng tham gia nhiều hoạt động học 
thuật khác trên phạm vi trong nước và quốc tế, đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. 

Nghiên cứu khoa học sinh viên đã dần trở thành một hoạt động hữu ích, nhận được sự hưởng ứng nhiệt 
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tình từ phía sinh viên. Lần đầu tiên trong các năm trở 
lại đây, tỷ lệ hoàn thành đề tài của số sinh viên đăng 
ký lên đến trên 50% (92 đề tài hoàn thành trên tổng 
số 183 đề tài đăng ký). 

5. Xây dựng các quy định, chính sách thúc đẩy 
nghiên cứu khoa học

Với việc xác định tạo ra một môi trường thuận 
lợi, hỗ trợ cho các cán bộ, giảng viên của Trường nên 
các chính sách, quy định nghiên cứu khoa học luôn 
được chú trọng xây dựng. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học dành cho người 
học trong những năm trước chỉ chú trọng sinh viên, 
năm 2018, với việc ban hành quy định về hoạt động 
nghiên cứu khoa học dành cho người học sau đại 
học (học viên cao học và nghiên cứu sinh) đã thể 
hiện quyết tâm rất lớn của Trường cố gắng phát huy 
sức mạnh của các thế hệ người học để dần chuyến 
biến và phát triển Trường theo định hướng nghiên 
cứu. 

Ngoài ra, các hoạt động phối hợp nghiên cứu, thực 
hiện các đề tài, đề án trong nước, quốc tế và địa phương 
đã dần được sự quan tâm của các cán bộ, giảng viên với 
việc xây dựng chính sách hỗ trợ ban đầu.

Hội thảo khoa học phối hợp với Trường ĐH Kinh tế 
Quốc dân tổ chức

Định hướng và giải pháp đẩy mạnh hoạt 
động nghiên cứu khoa học của Trường trong năm 
2019

Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu trong 
trường theo hướng nâng cao chất lượng, gắn kết giữa 
đào tạo với nghiên cứu khoa học. Với những nghiên 
cứu mang tính hàn lâm, cần tăng cường các hoạt động 
công bố, thể hiện năng lực và uy tín của nhà khoa học 

nói riêng, của Trường nói chung. Với những hoạt động 
khoa học mang tính ứng dụng, cần thể hiện sự gắn 
kết trực tiếp giữa nghiên cứu với tư vấn chính sách, 
giải quyết những vấn đề thực tiễn của xã hội, thể hiện 
trách nhiệm xã hội của nhà trường với sự phát triển 
của doanh nghiệp, địa phương, nhà nước. 

Khuyến khích các hoạt động nghiên cứu khoa 
học dành cho người học, đặc biệt là người học sau 
đại học và cụ thể hoá bằng sản phẩm là các công bố 
khoa học trên tạp chí, kỷ yếu Hội thảo trong nước và 
quốc tế.

Nhóm sinh viên khoa Kinh tế đối ngoại thực hiện NCKH

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

Thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh đủ sức 
hoạt động, nghiên cứu và đăng ký các đề tài cấp nhà 
nước, tỉnh và địa phương. 

Cần có đầu tư, nỗ lực từ phía các nhà khoa học 
cũng như bộ phận quản lý, hỗ trợ. Bên cạnh áp dụng 
công nghệ trong quản lý thì các cán bộ, giảng viên, nhà 
khoa học cần phải nỗ lực nâng cao năng lực nghiên cứu, 
trình độ ngoại ngữ, kết hợp giữa nghiên cứu liên ngành, 
đa ngành để tạo ra thế mạnh và các nhóm nghiên cứu 
mạnh, đủ năng lực cạnh tranh, thực hiện các đề tài, dự 
án cấp tỉnh, Bộ, Nhà nước, quốc tế. Ngoài ra, để phục 
vụ công tác nghiên cứu, Trường đang tiến hành đăng 
ký triển khai đề án xây dựng phòng thí nghiệm luật và 
trung tâm nghiên cứu triển khai công nghệ ngân hàng 
để bổ sung các nguồn dữ liệu lớn phục vụ cho hoạt 
động nghiên cứu của nhà trường.
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ThS Cù Xuân Tiến tổng hợp

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG

KỲ THI THPT QUỐC GIA

NĂM 2019

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019

 Ngày 04.12.2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(GD-ĐT) đã chính thức công bố phương án thi THPT 
Quốc gia năm 2019 theo hướng giữ ổn định về phương 
thức tổ chức như các năm 2017, 2018 để không ảnh 
hưởng đến quá trình dạy và học của giáo viên, học 
sinh; đồng thời, thực hiện một số điều chỉnh kỹ thuật 
trong quy trình tổ chức thi nhằm khắc phục các hạn 
chế, bất cập để đảm bảo tổ chức Kỳ thi nghiêm túc, 
khách quan, an toàn. 

Nội dung thi chủ yếu thuộc chương trình lớp 12

Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, 
chủ yếu là chương trình lớp 12; đảm bảo ngưỡng cơ 
bản để xét tốt nghiệp THPT và có độ phân hóa phù 

hợp để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề 
nghiệp làm cơ sở cho tuyển sinh.

Bộ GD-ĐT đã sớm công bố đề thi tham khảo kỳ 
thi THPT Quốc gia 2019 cho đầy đủ các môn: toán, 
ngữ văn, ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, 
tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Trung), khoa học tự nhiên 
(lý, hoá, sinh), khoa học xã hội (lịch sử, địa lý, giáo dục 
công dân); giúp giáo viên, học sinh tổ chức dạy học, ôn 
tập chuẩn bị tham gia kỳ thi. 

Theo đánh giá sơ bộ, so với năm 2018, đề thi 
tham khảo các môn thi THPT Quốc gia 2019 được xây 
dựng theo hướng nhẹ nhàng, các câu hỏi trắc nghiệm 
ngắn gọn hơn. Các câu hỏi thuộc bài thi khoa học tự 
nhiên (lý, hoá, sinh) đã giảm độ khó về tính toán, tập 
trung nhiều cho các câu hỏi mang bản chất của các 
môn học này hơn. Trong đề thi các môn lý, hoá, sinh 
cũng đã xuất hiện một vài câu hỏi kiểm tra về kỹ năng 
thực hiện thí nghiệm thuộc các bài học hình thành 
kiến thức mới.

Trường ĐH, CĐ địa phương không tham gia tổ chức 
thi tại địa phương mình.

Năm 2019, việc coi thi cũng sẽ thay đổi theo 
hướng trường đại học, cao đẳng địa phương sẽ không 
tham gia coi thi tại địa phương đó mà sẽ phải làm công 
tác coi thi tại địa phương khác.

 Ngoài ra, Bộ cũng quy định chặt chẽ về sắp 
xếp phòng thi, nhất là đối với các thí sinh tự do; hướng 
dẫn chi tiết kỹ thuật niêm phong, lưu trữ, bảo quản bài 
thi, đề thi để tăng cường bảo mật; đặt camera giám sát 
và tăng cường trách nhiệm của các đối tượng có liên 
quan trong bảo quản đề thi, bài thi tại điểm thi, hội 
đồng thi.

Bảo quản bài thi, đặt camera giám sát chấm thi 24/24 giờ

Bộ GD-ĐT trực tiếp chỉ đạo tổ chức chấm bài 
thi trắc nghiệm, giao nhiệm vụ cho các trường ĐH chủ 
trì, đặt camera giám sát phòng chứa tủ đề thi, phòng 
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chấm thi 24/24 giờ. Sửa đổi, nâng cấp, hoàn thiện 
phần mềm chấm thi trắc nghiệm theo hướng tăng 
cường tính bảo mật và chức năng giám sát để ngăn 
ngừa các can thiệp trái phép.

 Theo đó, mã hóa dữ liệu tạo ra trong quá trình 
xử lý bài thi trắc nghiệm để tránh người dùng can 
thiệp và đảm bảo trong suốt quá trình xử lý bài thi, cán 
bộ xử lý bài thi không thể có được thông tin về mối 
liên hệ giữa thông tin cá nhân của thí sinh với phần 
nội dung trả lời trắc nghiệm. Đồng thời, tăng cường 
thanh tra, kiểm tra, giám sát của Bộ GD-ĐT và của các 
trường ĐH, CĐ đối với việc chấm bài thi tự luận do sở 
GD-ĐT chủ trì.

Tăng cường kỹ năng phòng chống, phát hiện 
gian lận

 Năm 2019, Bộ GD-ĐT yêu cầu tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện các 
khâu tổ chức kỳ thi; Các cơ sở giáo dục thực hiện 
nghiêm túc việc lựa chọn, phân công cán bộ tham gia 
tổ chức thi, đảm bảo có đội ngũ cán bộ đủ năng lực 
và có ý thức trách nhiệm cao. Các đơn vị phối hợp 
với các cơ quan, nhất là cơ quan công an để tập huấn 
kỹ về nghiệp vụ tổ chức thi cũng như kỹ năng phòng 
chống, phát hiện gian lận, nhất là gian lận sử dụng 
công nghệ cao.

Thay đổi tỉ lệ điểm công nhận tốt nghiệp, tự 
chủ tuyển sinh

 Năm 2019, Bộ GD-ĐT sẽ công bố công khai, 
rộng rãi thông tin tổng hợp phân tích kết quả thi 
trước khi công bố kết quả thi. Đồng thời, tăng tỷ lệ 
kết quả thi trong xét công nhận tốt nghiệp THPT. Dự 
kiến, điểm xét tốt nghiệp THPT gồm 70% điểm trung 
bình các bài thi THPT Quốc gia dùng để xét tốt nghiệp 
THPT + 30% điểm trung bình cả năm lớp 12 của thí 
sinh + điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

 Bộ cũng thể hiện rõ quan điểm tăng tính tự 
chủ của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề 
nghiệp trong tuyển sinh ĐH, CĐ. Cụ thể, các trường 
chủ động xây dựng và công bố đề án tuyển sinh đảm 
bảo nguyên tắc tự chủ; theo đó, ngoài phương thức 
sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia làm cơ sở 
tuyển sinh, có thể sử dụng các phương thức khác để 
tuyển sinh.

CÁC PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC      
DỰ KIẾN CỦA UEL NĂM 2019

  Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên 
xét tuyển thí sinh theo quy chế tuyển sinh đai học 
chính quy năm 2019 của Bộ GD-ĐT (tối đa 5% tổng 
chỉ tiêu);

  Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy 
định của Đại học Quốc gia TP.HCM (tối đa 20% tổng 
chỉ tiêu; thí sinh chỉ đủ điều kiện trúng tuyển khi điểm 
thi THPT Quốc gia của 3 môn tổ hợp xét tuyển phải từ 
21 điểm trở lên);

  Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả 
kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM 
tổ chức (tối đa 25% tổng chỉ tiêu); Trong năm 2019, 
ĐHQG TP.HCM dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi thành 2 
đợt: đợt 1 trước kỳ thi THPT Quốc gia (ngày chủ nhật 
31.3.2019) và đợt 2 sau kỳ thi THPT Quốc gia (ngày 
chủ nhật 7.7.2019).

 Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả 
thi THPT Quốc gia năm 2019 (50-60% tổng chỉ tiêu). 
Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01;

 Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên học bạ 
đối với học sinh có quốc tịch nước ngoài hoặc học 
sinh Việt Nam học chương trình THPT quốc tế bằng 
tiếng Anh và các chương trình chất lượng cao giảng 
dạy bằng tiếng Anh (tối đa 20% tổng chỉ tiêu của các 
chương trình này).
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ĐỔI MỚI 
TUYỂN 

SINH SAU 
ĐẠI HỌC: 
HƯỚNG 

ĐẾN CHẤT 
VÀ LƯỢNG

ThS Nguyễn Thị Lài
Phòng Sau đại học

Tuyển sinh sau đại học là một trong 
những hoạt động rất quan trọng của các 
trường đại học. Các trường đại học Việt Nam 
bắt đầu tập trung nhiều vào hoạt động tuyển 
sinh, đặc biệt là ở các trường đang thực hiện tự 
chủ đại học. Năm 2018 là một năm nhìn nhận 
sự thay đổi và nỗ lực không ngừng trong công 
tác đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo sau 
đại học. 

Công tác tuyển sinh sau đại học được 
xem là một công tác quan trọng trong quá 
trình tuyển sinh – đào tạo đối với trình độ sau 
đại học. Đại học Quốc gia TP.HCM đã đề ra 
các giải pháp cải tiến nhằm nâng cao số lượng 
và chất lượng trong đào tạo sau đại học, thể 
hiện vai trò đầu tàu của mình trong đổi mới 
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tuyển sinh sau đại học những năm gần đây

Thời gian qua, với sự phát triển kinh tế 
đất nước, sự gia tăng nhu cầu học lên cao của 
một bộ phận dân số, uy tín của Trường ngày 
càng khẳng định và số ngành tuyển sinh thạc 
sĩ của Trường tăng dẫn đến số lượng thí sinh 
đăng ký dự thi vào Trường tại TP.HCM trong 
giai đoạn 2001 – 2013 tăng cao, số thí sinh 
đăng ký dự thi thường gấp nhiều lần so với số 
chỉ tiêu được giao. Nhưng trong 5 năm trở lại 
đây (2014 – 2018), tỷ lệ này giảm đi đáng kể. 

Có nhiều nguyên nhân khách quan 
dẫn đến tình trạng trên như nhu cầu học bị 
bão hòa, thị phần bị chia sẻ bởi nhiều trường 
tham gia đào tạo thạc sĩ… Ngoài ra, có một 
số nguyên nhân chủ quan như: việc quảng bá 
tuyển sinh vẫn theo truyền thống, chưa khai 
thác và sử dụng hiệu quả công cụ E-market-
ing và mạng xã hội trong quảng bá tuyển sinh, 
các khoa đào tạo chưa tham gia tích cực vào 
khâu quảng bá ngành học của mình,…

Thách thức trong công tác tuyển sinh và đào 
tạo tiến sĩ trong thời gian tới

Theo thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT 
về ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình 
độ tiến sĩ, có hiệu lực từ ngày 01.01.2019, nhà 
trường sẽ đứng trước những thách thức lớn:



20 SỐ 22

KHOA HỌC - GIÁO DỤC

So với điều kiện tuyển sinh các năm trước, 
thì Điều 5 của thông tư 08 quy định điều kiện 
dự tuyển trình độ tiến sĩ có 2 điểm mới: (1) Là 
tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến 
lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí 
khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học 
chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 
năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển; 
(2) Không tổ chức thi ngoại ngữ mà Người dự 
tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong 
những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng 
lực ngoại ngữ sau: (i) Bằng tốt nghiệp đại học 
hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài 
cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài 
mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là 
tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác; (ii) Bằng 
tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước 
ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp; 
(iii) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên 
hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở 
lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt 
Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 
tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Chính 2 
điểm mới về điều kiện tuyển sinh này sẽ dẫn đến 
giới hạn nguồn tuyển sinh đầu vào của Trường. 

Đổi mới tuyển sinh sau đại học

Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) là 
thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG 
TP.HCM) với hướng phát triển là một trường đại 
học định hướng nghiên cứu, đào tạo và cung ứng 
dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, 
luật và quản lý. Chính vì vậy, hoạt động đào tạo 
của UEL, đặc biệt là đào tạo sau đại học được 
lãnh đạo nhà trường quan tâm sâu sát và đầu tư 
phát triển phù hợp với xu hướng của nền kinh tế 
tri thức Việt Nam hiện nay. Để đẩy mạnh công 
tác tuyển sinh sau đại học nhằm đạt được hiệu 
quả như mong muốn, cần có một số giải pháp đối 
với công tác tuyển sinh sau đại học như sau:

Thứ nhất, về hoạt động truyền thông quảng 
bá tuyển sinh: tối ưu hóa nội dung trên website 
trường; tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để thí sinh 
dễ dàng tìm thấy các vấn đề mà họ quan tâm về 
trường trên các công cụ tìm kiếm (Google, Bing, 
Yahoo,…). Đối với quảng cáo, các trường nên ưu 
tiên thứ tự các phương tiện truyền thông như: 
quảng cáo trên mạng xã hội (Facebook, Youtube, 
Google…), trên các báo mạng và diễn đàn lớn về 
kinh tế - quản lý – luật, sau đó là báo giấy và 
truyền hình;

Thứ hai, việc tổ chức các buổi Hội thảo giới 
thiệu chương trình tuyển sinh trong đó kèm theo 
nội dung báo cáo/workshop liên quan đến vấn 
đề kinh tế, quản lý và luật là cần thiết trong tình 
hình mới hiện nay;

Thứ ba, đội ngũ tư vấn cũng là một lực 
lượng không thể bỏ qua khi người học tiềm năng 
mong muốn tìm hiểu thêm về chương trình. 
Theo quan điểm cá nhân, đội ngũ tư vấn đóng 
góp một phần không nhỏ trong sự lựa chọn môi 
trường học tập của người học;

Đại diện UEL tham gia chương trình Tư vấn tuyển 
sinh sau đại học do ĐHQG TP.HCM tổ chức
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UEL khai giảng và sinh hoạt đầu khóa sau đại học năm 2018

Thứ tư, đổi mới tuyển sinh sau đại 
học theo hướng mở, linh hoạt, liên thông 
giữa các bậc học (đề án liên thông BS-
MS, CDIO…). Tạo kênh tư vấn tuyển sinh 
từ sinh viên năm thứ ba;

 Thứ năm, việc sửa đổi bổ sung 
Điều 3 của Quy chế tuyển sinh trình độ 
thạc sĩ và tiến sĩ của ĐHQG TP.HCM cho 
phép số lượng người xét tuyển trình độ 
thạc sĩ lên đến 30% tổng chỉ tiêu đào tạo 
thạc sĩ trong năm của cơ sở đào tạo. Từ 
đó, nên gia tăng số lượng hồ sơ xét tuyển 
bằng nhiều hình thức. Nhưng đánh giá 
cốt yếu vẫn là đến từ nguồn sinh viên ưu 
tú của Khoa có đào tạo sau đại học. Điều 
này cho thấy cần có sự quan tâm định 
hướng của thầy/cô trong khoa;

 Thứ sáu, cho phép thí sinh chủ 
động nộp hồ sơ online, tăng cường 
khai thác sử dụng hotline tuyển sinh 
sau đại học;

Thứ bảy, việc kết nối chặt chẽ giữa 
đơn vị đào tạo với các doanh nghiệp giúp 
cho Trường có sự nhận định về nhu cầu 
thực tế của doanh nghiệp, từ đó làm cơ 
sở để xây dựng kế hoạch đào tạo, chương 
trình đào tạo phù hợp ngành nghề.

Từ việc xác định rõ đối tượng trọng 
tâm của đào tạo sau đại học là người học. 
Trường Đại học Kinh tế - Luật nói riêng 
và ĐHQG TP.HCM nói chung có sự điều 
chỉnh nâng cao chất lượng dịch vụ đào 
tạo dành cho các đối tượng này. Bên 
cạnh đó, yếu tố quan trọng trong việc thu 
hút sự quan tâm và khả năng tuyển sinh 
của Trường là chất lượng đào tạo, uy tín 
của cơ sở đào tạo. Do đó, ngoài việc nâng 
cao chất lượng đào tạo Trường có chiến 
lược phát triển các chương trình đào tạo 
thạc sĩ chất lượng cao, chương trình hoàn 
toàn bằng tiếng Anh, và liên kết đào tạo 
với các chương trình nước ngoài có uy tín 
trên thế giới.
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TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG HỘI NHẬP 
NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN 

THÔNG QUA ĐỐI THOẠI ĐẠI HỌC - 
DOANH NGHIỆP - CỰU SINH VIÊN

Sinh viên là lực lượng trí thức trẻ năng động, đầy 
nhiệt huyết nên việc tiếp thu những kiến thức mới và 
tiếp cận môi trường quốc tế sẽ có nhiều thuận lợi, nhất 
là trong điều kiện hội nhập của Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư. Do vậy, trong quá trình đào tạo tại trường 
đại học, sinh viên cần được trang bị đầy đủ về kiến thức, 
kỹ năng và thực tiễn thông qua các hoạt động trao đổi, 
định hướng nghề nghiệp, thực tập thực tế tại doanh 
nghiệp để hình thành nên nguồn lao động trí thức trẻ 
“giỏi kiến thức  – vững chuyên môn – kỹ năng và thái 
độ làm việc tốt”. 

 Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) đã triển 
khai nhiều hoạt động gắn kết giữa nhà trường – doanh 
nghiệp – cựu sinh viên thông qua các chương trình 
giao lưu, hợp tác, thực tế và trao đổi giữa sinh viên 
của Trường với sinh viên các các trường đại học trong 
và ngoài nước. Qua đó, giúp sinh viên có thêm nhiều 
cơ hội học tập và trải nghiệm, tiếp cận được nhiều kỹ 
năng, kiến thức thực tiễn, sinh động ngoài kiến thức 
được đào tạo trên giảng đường. Điều này hoàn toàn 
phù hợp với với chủ trương đào tạo của Trường là gắn 
đào tạo với thực tiễn nhằm đáp ứng hiệu quả việc 
cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Ngày hội tuyển dụng UEL Career Day 2018

Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giai 
đoạn 2015 - 2020, UEL đã tăng cường xây dựng mối 
quan hệ đối tác với các doanh nghiệp. Thông qua 
quan hệ gắn bó này, Trường kịp thời nắm bắt thông 
tin, cập nhật về yêu cầu của thị trường lao động, xây 
dựng và kiểm định chương trình đào tạo, theo dõi tình 
hình việc làm sinh viên sau khi tốt nghiệp và đánh giá 

của doanh nghiệp về các sản phẩm đào tạo, đồng thời 
khai thác các nguồn lực từ doanh nghiệp hỗ trợ cho 
công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hoạt động 
sinh viên. 

Để khẳng định và triển khai các mối quan hệ 
gắn kết với doanh nghiệp, nhà trường và các doanh 
nghiệp đã ký kết các văn bản ghi nhớ và cam kết hợp 
tác đẩy mạnh, tăng cường mối quan hệ hỗ trợ trên 
nhiều lĩnh vực: đào tạo và cung ứng nguồn sinh viên 
tốt nghiệp chất lượng cao các chuyên ngành kinh tế, 
quản lý và luật; hợp tác trao đổi và tiếp nhận sinh viên 
thực tập; tài trợ học bổng cho những sinh viên vượt 
khó, học giỏi; phối hợp tổ chức và trao đổi chuyên gia 
đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ; 
phối hợp xây dựng các chương trình nghiên cứu khoa 
học; góp ý xây dựng chương trình đào tạo theo hướng 
nghiên cứu gắn liền với thực tiễn, tăng cường cơ sở 
vật chất cho nhà trường,... 

Năm 2018, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã 
xây dựng và thực hiện dự án tăng cường khả năng hội 
nhập nghề nghiệp của sinh viên thông qua đối thoại 
nhà trường - doanh nghiệp – cựu sinh viên với sự 
tham gia tài trợ của đối tác doanh nghiệp. Dự án được 
thực hiện nhằm tăng cường mối liên kết hợp tác giữa 
Nhà trường – Doanh nghiệp và Sinh viên và mục tiêu 
được xác định cụ thể đó là: xây dựng đề án đào tạo 
kỹ năng sinh viên theo hướng chuẩn đầu ra đào tạo; 
định hướng nghề nghiệp cho sinh viên với các lĩnh vực 
Trường có thế mạnh và điều chỉnh, hướng nghiệp các 
ngành nghề phù hợp theo quy luật cung cầu trên thị 
trường lao động; hỗ trợ Trường trong góp ý, phản biện 
về đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào 
tạo và tăng cường các điều kiện nâng cao chất lượng 
đào tạo; khảo sát và đánh giá được tỉ lệ sinh viên có 
việc làm ngay khi tốt nghiệp và tốt nghiệp sau 01 năm; 
kết nối một phần nội dung trong kế hoạch chiến lược 
phát triển tổng thể của Trường.

Dự án đã thực hiện các chương trình hành động 
trên cơ sở triển khai 4 nhóm hoạt động: 

- Nhóm hoạt động đối thoại giữa Ban liên lạc 
Cựu sinh viên và doanh nghiệp đối tác với Trường;

- Nhóm hoạt động đào tạo kỹ năng mềm, kỹ 
năng nghề nghiệp sinh viên; 

- Nhóm hoạt động kết nối Cựu sinh viên để hỗ trợ 
chương trình đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hóa; 

ThS Võ Văn Trọng
ThS Lê Văn Vĩ



23SỐ 22

KHOA HỌC - GIÁO DỤC

- Nhóm hoạt động nâng cao cơ hội tìm kiếm 
việc làm. 

Thực tế triển khai cho thấy, dự án đã đồng 
hành, bổ sung và nâng cao chất lượng các chương 
trình hoạt động hỗ trợ sinh viên của Trường. Có thể 
đánh giá rằng, sự tham gia của các nguồn lực xã hội đã 
mang đến kết quả tích cực và riêng bản thân dự án đã 
có những kết quả đáng ghi nhận:

- Đồng hành tổ chức thành công Ngày hội tuyển 
dụng năm 2018 với sự tham gia của hơn 40 doanh 
nghiệp và 2500 sinh viên;

- Tạo điều kiện cho hơn 500 sinh viên được giao 
lưu và tham quan thực tế tại các doanh nghiệp lớn, 
công ty đa quốc gia nhằm tiếp cận với môi trường 
và văn hóa doanh nghiệp. Sinh viên cũng được lãnh 
đạo doanh nghiệp chia sẻ và định hướng nghề nghiệp 
trong tương lai;

- Khảo sát và đánh giá tình hình việc làm sinh 
viên tốt nghiệp đạt tỉ lệ gần 70% tham gia ý kiến. Trên 
cơ sở này, Trường sẽ tiếp tục thực hiện lấy ý kiến khảo 
sát của sinh viên chưa thực hiện nhằm mục tiêu đạt 
được tỉ lệ khảo sát trên 85% sinh viên sau tốt nghiệp;

- Tổ chức 10 seminar, hội thảo chuyên đề giữa 
doanh nghiệp, cựu sinh viên với sinh viên;

- Tổ chức 10 chuyên đề kỹ năng mềm, kỹ năng 
nghề nghiệp với sự tham gia của hơn 900 sinh viên; 
đồng thời tiến gần đến việc tổ chức tọa đàm với các 
bên liên quan nhằm tìm hiểu và xây dựng khung kỹ 
năng cho sinh viên đáp ứng chuẩn đầu ra theo yêu 
cầu chung của đơn vị sử dụng nhân lực và thị trường 
lao động.

Những kết quả trên của dự án trong giai đoạn 
đầu là cơ sở để Trường tiếp tục đầu tư, xây dựng các 
dự án tốt hơn nhằm huy động các nguồn lực xã hội 
cùng đóng góp trong sự nghiệp phát triển giáo dục; 
đồng thời, đây cũng là những chia sẻ trách nhiệm xã 
hội thiết thực và hữu ích của các doanh nghiệp, đối 
tác đại học.

Để tiếp tục đẩy mạnh và phát huy hiệu quả kết 
nối với các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân quan 
tâm đến giáo dục, Trường cần phải xác định nội dung 
trong chiến lược phát triển cũng như cụ thể hóa trong 
từng kế hoạch hoạt động của các đơn vị, cụ thể:

Thứ nhất, sự quan tâm của lãnh đạo Trường và 

các đơn vị trực thuộc đối với công tác tư vấn, hỗ trợ 
sinh viên, quan hệ doanh nghiệp cần có kế hoạch, 
thường xuyên và liên tục. Xác định các doanh nghiệp 
là đối tác chiến lược, hợp tác toàn diện, hợp tác hỗ 
trợ dựa trên thế mạnh và chiến lược phát triển của 
Trường. Trong đó, đại diện doanh nghiệp đối tác sẽ 
tham gia vào hệ thống Hội đồng tư vấn, khoa học đào 
tạo của Trường để cùng phản biện, góp ý chính sách 
và khung chương trình đào tạo.

Thứ hai, công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên cần gắn 
chặt với quan hệ doanh nghiệp để  giúp sinh viên gắn 
với thực tiễn nhanh hơn. Ngược lại, thông qua hoạt 
động hỗ trợ sinh viên, doanh nghiệp vừa được tiếp 
cận với nguồn nhân lực tiềm năng, vừa góp phần điều 
chỉnh nguồn nhân lực này cho phù hợp với tình hình 
thực tế ngay khi sinh viên còn trên ghế nhà trường.

Thứ ba, bên cạnh trách nhiệm của lãnh đạo 
Trường và vai trò của đơn vị phụ trách (như Phòng/
Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp), việc phát huy sự 
năng động của các Khoa, Bộ môn đào tạo gắn kết với 
doanh nghiệp sẽ quyết định đến sự thành công và 
phát triển của quan hệ giữa Trường và doanh nghiệp.

Thứ tư, Trường cần đầu tư hệ thống lưu trữ dữ 
liệu tổng hợp của cựu sinh viên các khóa sau khi tốt 
nghiệp và có bộ phận chuyên trách để định kỳ tiến 
hành khảo sát tình hình việc làm, nghề nghiệp của cựu 
sinh viên. Đây cũng là một trong những tiêu chí, cơ sở 
để Trường đánh giá, rà soát quá trình đào tạo và định 
kỳ cập nhật chương trình đào tạo phù hợp. Trong đó, 
cần phát triển mô hình “cựu sinh viên/doanh nghiệp 
– nhà trường – sinh viên” vì đây là sự gắn kết giữa 
đào tạo chuyên môn (lý thuyết, phương pháp luận) với 
thực tiễn và nhu cầu xã hội.

Chương trình Giao lưu doanh nghiệp do Khoa Hệ thống 
thông tin UEL tổ chức vào tháng 12.2018
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Trong hành trình học tập suốt đời của mỗi 
con người, đại học luôn là quãng đường, quãng 
đời quan trọng. Đại học là cầu nối giữa sự ngây 
ngô của một học trò phổ thông với một thanh 
niên chững chạc bước vào đời. Đại học là nơi 
cho người học cơ hội định hình rõ ràng những 
ý niệm về sở thích, về năng lực, về nghề nghiệp 
lẫn tương lai.

Sứ mệnh của đại học là kiến tạo tri thức 
và “sản xuất” trí thức. “Sản phẩm” cuối cùng 
của đại học là trí thức. Trí thức là người hiểu 
biết và sử dụng được tri thức để kiến tạo 
tương lai cho chính mình và đóng góp cho xã 
hội. Trở thành trí thức là một hành trình và giai 
đoạn đầu tiên của hành trình ấy phải là công 
cuộc định vị bản thân.  

Khi nghĩ về đại học, nhiều người vẫn cho 
rằng đó chỉ đơn thuần là nơi để truyền đạt tri 
thức bậc cao từ người dạy đến người học. Ở 
đó, ông thầy lên lớp thuyết giảng và sinh viên 
xách cặp tới lớp nghe giảng rồi về. Suy nghĩ 
này không chỉ tồn tại ở người học mà còn cả 
những người thầy. Để rồi suy nghĩ tạo nên 
hành vi, đại học vô tình trở thành một trường 
phổ thông cấp 4 với những bài giảng dài hơn 
và khó hiểu hơn. Đại học vô tình đánh mất sứ 
mệnh thiêng liêng vốn có. Sản phẩm tạo ra chỉ 
là những “cô cậu học trò phổ thông” với số 
tuổi già hơn và loay hoay giữa cuộc đời sau khi 
rời giảng đường một cách cơ học. Thật chẳng 
may, điều này trở thành một hiện tượng không 
khó tìm trong xã hội của chúng ta.  

Những con số thống kê về tỷ lệ thất 
nghiệp và những âm thanh kêu ca của doanh 
nghiệp về chất lượng nguồn nhân lực đã minh 
chứng một điều rằng, con người ta không thể 
trưởng thành và trở nên hữu dụng nếu chỉ biết 
góp nhặt những kiến thức từ ông thầy qua bài 
giảng. Nghe và nhớ kiến thức giảng đường 
không giúp người học nhận biết được chính 

ThS Lưu MInh Sang
Khoa Luật
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mình và cũng không hình thành nên được 
năng lực. Một người mơ hồ về chính mình 
sẽ không thể làm được điều gì có kết quả 
tốt đẹp bởi họ luôn đối mặt với sự loay 
hoay trong nội tại của mình.

Điều này nhắc nhở cho trường đại 
học lẫn người học những bổn phận và 
trách nhiệm của mình. Khi nhân loại đang 
dần bước qua một nền văn minh mới, tiên 
tiến vượt trội thì tri thức không còn là 
thứ độc quyền chỉ trường đại học mới có. 
Tri thức có ở khắp mọi nơi với một vài cú 
chạm. Đại học muốn tồn tại phải tự thay 
đổi chính mình và tìm ra được hệ giá trị 
riêng biệt không thể thay thế. Một trong 
những nhiệm vụ sống còn là việc tạo ra 
một “hệ sinh thái” để đa dạng hóa hoạt 
động trải nghiệm tri thức và vốn sống 
của người học. Lớp học truyền thống 
cần được thay thế bằng môi trường trải 
nghiệm tri thức mang tính hệ thống với 
sự cộng tác của người dạy và người học. 
Những bài giảng truyền thống cần thay 
bằng những sự dấn thân tìm giải pháp cho 
những vấn đề xung quanh người học dưới 
sự dẫn đường của người thầy. Khi tri thức 
có ở khắp mọi nơi thì đại học cần xung 
phong trở thành nơi bắt đầu của tri thức 
với những công trình nghiên cứu của của 
cả thầy lẫn trò. Và sau tất cả, sẽ không có 
thể thay thế được nếu như đại học xây 
dựng được một môi trường nuôi dưỡng 
tính thiện lương cho người học.  

Về phía người học, hãy bắt đầu mọi 
thứ bằng mục tiêu định vị bản thân. Muốn 
trở thành một người hiểu biết, trước tiên 
phải hiểu rõ chính mình. Muốn về được 
đích, phải hiểu rõ năng lực của bản thân 
và cột mốc cuối cùng muốn chạm đến. 
Chủ động dấn thân và sẵn sàng trải 
nghiệm luôn là điểm chung trong thái độ 
cũng như hành động của những người trẻ 
thành công. Đại học không chỉ có giảng 
đường và tri thức không đơn thuần chỉ là 
kiến thức chuyên ngành. Những năm đại 
học không quá dài nhưng cũng không quá 
ngắn, hãy chớp lấy mọi cơ hội để khám 
phá bản thân, nuôi dưỡng sự lương thiện, 
tích lũy vốn sống và tri thức. Ai cũng có 
mặt trời ẩn trong bản ngã của chính mình, 
mặt trời có tỏa sáng hay không phụ thuộc 
hoàn toàn ở sự lựa chọn suy nghĩ và hành 
động.
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Cùng với sự phát triển chung của nhà trường, 
trong năm 2018, sinh viên Kinh tế - Luật đã khẳng định 
được dấu ấn, vị thế thông qua các hoạt động nghiên 
cứu khoa học, học thuật và văn thể mỹ. Hãy cùng nhìn 
lại một năm đầy dấu ấn và màu sắc của sinh viên Kinh 
tế - Luật:

  Với định hướng trở thành một trường đại học 
nghiên cứu, trong những năm qua, Trường Đại học 
Kinh tế - Luật đã có sự quan tâm sâu sát và có nhiều 
giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả học tập – 
nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Điều này được 
minh chứng qua kết quả học tập và các danh hiệu sinh 
viên hàng năm. Cụ thể trong toàn khoá học 2014 – 
2018, Trường đã khen thưởng 15 sinh viên tốt nghiệp 
là thủ khoa Trường, thủ khoa ngành; 04 sinh viên tốt 

nghiệp song bằng; 12 sinh viên khoá 15 hoàn thành 
khóa học trước thời hạn; 187 sinh viên tốt nghiệp loại 
Giỏi. 

Kết thúc năm 2018, Trường có 06 sinh viên đạt 
được Danh hiệu sinh viên xuất sắc (kết quả học tập 
trên 9,0 và rèn luyện trên 90); 01 tập thể đạt Danh 
hiệu Lớp sinh viên xuất sắc và 14 tập thể đạt Danh 
hiệu Lớp sinh viên tiên tiến; 74 sinh viên đạt Danh 
hiệu sinh viên 5 tốt cấp Trường, 18 sinh viên 5 tốt 
cấp ĐHQG TP.HCM và 8 sinh viên 5 tốt cấp Thành, 
06 sinh viên 5 tốt cấp Trung ương; sinh viên Phan Thị 
Thái An – Nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Trường đạt 
Giải thưởng Sao Tháng Giêng do Trung ương Hội Sinh 
viên Việt Nam trao tặng.  

Phạm Thanh Hùng
Phòng Công tác sinh viên

Sinh viên UEL đạt giải Nhất Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka 2018

MỘT NĂM ĐẦY DẤU ẤNNĂM 2018

CỦA SINH VIÊN KINH TẾ - LUẬT
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Năm 2018 cũng là năm ghi nhận nhiều dấu ấn 
và thành tích nổi bật của sinh viên UEL trong hoạt 
động nghiên cứu khoa học: Trường có 92 đề tài đăng 
ký và hoàn thành cấp Khoa, 41 đề tài đăng ký và hoàn 
thành cấp Trường, có 23 đề tài đạt Giải (06 giải Nhất, 
06 giải Nhì, 06 giải Ba và 05 giải Khuyến khích); có 
15 đề tài tham gia Giải thưởng Euréka: đạt 01 giải 
Nhất và 01 giải Khuyến khích; 06 đề tài tham gia Giải 
thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ: đạt 01 
giải Nhì, 01 giải Ba và 02 giải Khuyến khích.  

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

Khẳng định thương hiệu sinh viên UEL qua các sân 
chơi học thuật  

 Năm 2018 đánh dấu sự trưởng thành và 
khẳng định uy tín của các sân chơi học thuật sinh viên 
mang thương hiệu UEL, có thể kể đến nhiều sân chơi 
truyền thống được tổ chức với quy mô toàn quốc và 
toàn thành như: Sàn giao dịch chứng khoán ảo FESE, 
cuộc thi WAPA Challenging, cuộc thi Khởi nghiệp 
kinh doanh, cuộc thi Chiến lược xuyên biên giới, Tôi 
luật sư tương lai,… Không chỉ khẳng định thương hiệu 
sinh viên UEL, những sân chơi trên còn góp phần tích 
cực trong việc phát triển phong trào học tập – nghiên 
cứu của sinh viên; nâng cao ý thức chủ động tương 
tác giữa lý thuyết và thực tiễn, giúp sinh viên vươn lên 
chiếm lĩnh và làm chủ tri thức. 

 Không dừng lại ở các sân chơi học thuật do 
chính sinh viên UEL tổ chức, thông qua các cuộc thi 
trong nước và quốc tế, sinh viên UEL cũng đạt nhiều 
thành tích nổi bật như: Nhóm sinh viên Khoa Hệ 
thống thông tin đạt giải Gold medal cuộc thi Creativity 
Decathlon Global Finals tại Hàn Quốc; Nhóm sinh 
viên Khoa Luật Kinh tế vào Top 20 đội tuyển xuất 
sắc tham dự cuộc thi ALSA International Moot Court 
Competition 2018; Nhóm sinh viên Khoa Luật đạt giải 
Nhì cuộc thi “Phiên toàn Giả định MVoot” cấp quốc 
gia năm 2018; Đội tuyển Olympic tiếng Anh đạt giải 
Nhì cuộc thi “Olympic tiếng Anh không chuyên toàn 
quốc”; Nhóm sinh viên Khoa Kinh tế đối ngoại đạt giải 
Nhì cuộc thi “Rookie Marketing”; sinh viên Đoàn Vinh 
Phú (K15409) là quán quân cuộc thi “Tìm kiếm CEO 
tương lai”, quán quân cuộc thi “World Technopolis 

Association (WTA) 2018 Binh Duong Smart City 
Initiative Competition” và giải Nhất cuộc thi “Phu Yen 
Start-up Ideas Contest 2018”;…

Hoạt động văn thể mỹ với nhiều màu sắc đa dạng 

 Bên cạnh nhiệm vụ chính là học tập – nghiên 
cứu khoa học, các hoạt động phong trào và văn thể mỹ 
của sinh viên UEL trong năm 2018 diễn ra với nhiều 
màu sắc đa dạng, phong phú, tạo được dấu ấn riêng 
của sinh viên UEL: sinh viên Nông Thị Sảy (K14501) 
được Tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu 
số xuất sắc, tiêu biểu năm 2018; Đội văn nghệ VNB 
đạt giải Tư cuộc thi Chuyến xe âm nhạc do HTV tổ 
chức và vào bán kết cuộc thi Tuyên truyền các ca khúc 
cách mạng toàn Thành; Đội tuyển cầu lông đạt Huy 
chương đồng đồng đội Giải cầu lông sinh viên ĐHQG 
TP.HCM mở rộng, Hội thao sinh viên toàn Trường với 
6 môn thi đấu diễn ra thành công tốt đẹp,…

 Năm 2018 khép lại với những thành công 
và dấu ấn nổi bật của sinh viên Kinh tế - Luật trong 
học tập – nghiên cứu khoa học và các hoạt động văn 
thể mỹ. Đây sẽ là tiền đề và là động lực giúp sinh viên 
Trường tiếp tục phấn đấu gặt hái được nhiều thành 
công hơn trong những năm tới, đặc biệt là hướng 
đến chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống 
Trường (06.11.2000 – 06.11.2020). Bằng sức trẻ và 
nhiệt huyết thanh xuân, thế hệ sinh viên UEL hôm 
nay sẽ viết tiếp truyền thống vẻ vang của các thế hệ 
đi trước bằng sự nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu để góp 
phần xây dựng, phát triển nhà trường nâng tầm hội 
nhập quốc tế.

Sinh viên UEL tham gia cuộc thi Creativity Decathlon 
Global Finals tại Hàn Quốc
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ThS Hoàng Ngọc Hiếu
Phòng Tổ chức - Hành chính

“Sinh viên 5 tốt” đã bắt rễ, không ngừng 
phát triển và ngày một khẳng định vị trí, vai trò 
trong lòng của các bạn sinh viên. Là thế hệ sinh 
viên sáng tạo trong học tập, chuẩn mực trong 
cách sống, chủ động trong tình nguyện, tự tin 
trong giao tiếp, bền bỉ trong rèn luyện, biết bao 
tự hào khi sinh viên Trường Đại học Kinh tế - 
Luật được vinh danh “Sinh viên 5 tốt” các cấp. 
Trong năm 2018, đã có 74 sinh viên đạt được 
danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường; 13 
“Sinh viên 5 tốt” cấp ĐHQG TP.HCM; 8 “Sinh 
viên 5 tốt” cấp Thành phố Hồ Chí Minh và 6 
“Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương.

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” không chỉ 
giúp sinh viên phát triển toàn diện về mặt học 
tập, đạo đức và rèn luyện những kỹ năng cần 
thiết của bản thân mà còn giúp các bạn khi ra 
trường được các nhà tuyển dụng đánh giá cao 
về năng lực và khả năng làm việc. Đây là thương 
hiệu và hành trang vững chắc để sinh viên có 

thể vững tin khi bước vào cuộc sống. Khi mà 
“danh hiệu” không chỉ đúng về mặt ngôn từ của 
nó thì “Sinh viên 5 tốt” còn mang một ý ng-
hĩa sâu sắc và đáng trân trọng hơn cả vì đó là 
nguồn động lực cổ vũ không mệt mỏi cho một 
quá trình dài của những nỗ lực, cố gắng không 
ngừng của các bạn sinh viên trên con đường 
phát triển và hoàn thiện bản thân mình. 

Trong quá trình rèn luyện phấn đấu đạt 
được danh hiệu này, bản thân mỗi sinh viên đã 
tự xây dựng cho chính mình một phong cách 
riêng, một lối sống và sinh hoạt riêng. Chính 
quá trình này sẽ góp phần to lớn giúp bản 
thân mỗi người trở thành một con người mới, 
trưởng thành hơn, chín chắn hơn và vững vàng 
trên con đường sự nghiệp. Hơn cả một danh 
hiệu, “Sinh viên 5 tốt” chưa bao giờ ngừng thôi 
thúc sinh viên Kinh tế - Luật nỗ lực phấn đấu 
và rèn luyện.

“Sinh viên 5 tốt” là một danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam, là một cuộc 
đua lớn trong sinh viên cả nước, được đưa vào hệ thống khen thưởng cấp Quốc 
gia. “Sinh viên 5 tốt” minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong mỗi cá nhân sinh 

viên để rèn luyện, hoàn thiện ở 5 tiêu chí:
“Học tập tốt – Đạo đức tốt – Tình nguyện tốt – Hội nhập tốt – Thể lực tốt” 
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6
NGUYỄN CHÂU THUẬN

KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

- Điểm học tập: 9.04/ Điểm rèn luyện: 90;
- Chứng chỉ IELTS 7.0;
- Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp Trường;
- Nghiên cứu khoa học sinh viên: “Ảnh hưởng của hành vi tránh thuế đến chi phí 
sử dụng vốn của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”; 
- Thành viên nhóm nghiên cứu - giải Nhì cấp Trường - Lọt vào Bán kết Euréka; 
- Giải “Người thuyết trình xuất sắc nhất của đội Việt Nam” trong cuộc thi Chiến 
lược Kinh doanh Vùng - Regional Business Challenge 2018 do Viện Kế toán 
Công chứng Anh và xứ Wales tổ chức tại Jakarta, Indonesia vào tháng 5.2018;
- Giấy khen từ Hội Sinh viên Trường “Chiến sĩ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 
Chiến dịch Xuân tình nguyện Trường ĐH Kinh tế - Luật năm 2018”.

NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

- Điểm học tập: 8.66/ Điểm rèn luyện: 100;
- Chứng chỉ VNU-EPT xếp loại: B1.4;
- Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp Trường;
- Nghiên cứu khoa học sinh viên “Nghiên cứu hành vi tiêu dùng trước tác động 
lan truyền thông tin truyền thông trong ngành hàng thực phẩm và đồ uống 
(F&B)” - Thành viên nhóm nghiên cứu đạt giải Nhất cấp Trường và giải Ba cấp 
Bộ;
- Giấy khen của Hội Sinh viên Trường “Chiến sĩ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 
Chiến dịch Xuân tình nguyện Trường ĐH Kinh tế - Luật năm 2018”.

NGUYỄN THỊ MỸ DIỆU
KHOA KINH TẾ

- Điểm học tập: 9.17/ Điểm rèn luyện: 95;
- Chứng chỉ VNU - EPT B1.4;
- Nghiên cứu khoa học sinh viên:“Ảnh hưởng của CLTTBCTC đến khả năng vay 
nợ ngân hàng của các DNNY: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam” - giải Nhất 
cấp Trường;
- Giấy khen của Hội Sinh viên Trường “Chiến sĩ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 
Chiến dịch Xuân tình nguyện Trường ĐH Kinh tế - Luật năm 2018”.

Huỳnh Mạnh Phương
Văn phòng Đoàn - Hội

SINH VIÊN 5 TỐT
CẤP TRUNG ƯƠNG
2017 - 2018

GƯƠNG MẶT
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NGUYỄN THÙY TRANG
KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

- Điểm học tập: 8.91/ Điểm rèn luyện: 93;
- Chứng chỉ TOEIC 615;
- Nghiên cứu khoa học sinh viên “Ảnh hưởng của hành vi tránh thuế đến chi 
phí sử dụng vốn của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt” 
- Đạt giải Nhì cấp Trường;
- Giấy khen của Hội Sinh viên Trường “Chiến sĩ đã hoàn thành tốt trong Chiến 
dịch Xuân tình nguyện Trường ĐH Kinh tế - Luật năm 2018”.

TRẦN TRANG THỦY TIÊN
KHOA KINH TẾ

- Điểm học tập: 9.3/ Điểm rèn luyện: 100;
- Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp Trường;
- Nghiên cứu khoa học sinh viên “Hành vi tiêu dùng trước tác động lan 
truyền thông tin truyền thông trong ngành hàng thực phẩm và đồ uống”
- Đạt giải Nhất cấp Trường, giải Ba cấp Bộ;
- Giấy khen của Hội Sinh viên Trường “Chiến sĩ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 
trong Chiến dịchXuân tình nguyện Trường ĐH Kinh tế - luật năm 2018”.

TỪ LÊ TRÚC QUỲNH
KHOA KINH TẾ

- Điểm học tập: 8.93/ Điểm rèn luyện: 100;
- Chứng chỉ VNU B2.1 – Upper-Intermediate;
- Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp Trường;
- Nghiên cứu khoa học sinh viên “Nghiên cứu hành vi tiêu dùng trước tác 
động lan truyền thông tin truyền thông trong ngành hàng thực phẩm và đồ 
uống (F&B)” - Thành viên nhóm nghiên cứu đạt giải Nhất cấp Trường và giải 
Ba cấp Bộ; 
- Giấy khen của Hội Sinh viên Trường “Chiến sĩ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 
trong Chiến dịch Xuân tình nguyện Trường ĐH Kinh tế - Luật năm 2018”.
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Với trí tuệ, sáng tạo và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, gần 700 đại biểu sinh viên trên cả nước đã cùng đến 
gặp gỡ, giao lưu, trao đổi với nhau tại Đại hội Sinh viên toàn quốc lần X vì một trách nhiệm với cộng đồng và hội 
nhập quốc tế. Tại Đại hội lần này, Trường Đại học Kinh tế - Luật có 03 đại biểu tham dự. Hãy cùng lắng nghe những 
chia sẻ của các bạn ấy sau khi trở về từ Đại hội nhé!  

Tự tin phát huy
bản lĩnh sinh viên UEL

Kiều Trinh - K17402

Phan Thị Thái An
Nguyên chủ tịch Hội Sinh viên Trường

“Mình cảm thấy may mắn và tự hào khi được là một 
phần của Đại hội. Đại hội lần này được chuẩn bị khá 
chu đáo và hoành tráng từ không gian đến các nội 
dung tham luận, biểu diễn nghệ thuật. Mình ấn tượng 
nhất là phần trao đổi trực tiếp giữa đại biểu Đại hội 
với Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Mình học 
được rất nhiều điều sau chuyến đi lần này. Sau Đại 
hội, mình càng thêm tin tưởng vào hoạt động của Hội 
Sinh viên trong môi trường đại học. Các cấp từ Trường 
đến Chi hội sẽ luôn là đại diện cho tiếng nói, nguyện 
vọng và ý chí của sinh viên, luôn đem đến những 
chương trình truyền thống nhưng không lỗi thời, đổi 
mới nhưng vẫn giữ được tính định hướng sinh viên. 
Nhân đây mình cũng xin gửi lời chúc mừng đến đ/c 
Huỳnh Mạnh Phương – Chủ tịch Hội Sinh viên UEL 
đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương Hội sinh viên Việt Nam. Chúc cho 
Phương thể hiện thật tốt vai trò của mình, tiếp tục 
đưa hình ảnh sinh viên UEL đến bạn bè cả nước”.

Huỳnh Mạnh Phương 
Chủ tịch Hội Sinh viên Trường

“Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam là 
sự kiện chính trị quan trọng nhất của sinh viên cả nước, 
là một dịp để sinh viên cả nước phát huy bản lĩnh, trí 
tuệ của mình vào các vấn đề chung của công tác Hội và 
cộng đồng. Mình tin tưởng rằng với sự tín nhiệm của 
sinh viên cả nước, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ nỗ 
lực hết mình, xây dựng thành công chung cho công tác 
Hội và phong trào sinh viên trong thời gian sắp tới. Bản 
thân mình hy vọng sẽ có thể sát cánh cùng Hội Sinh 
viên các cấp để phát huy những giá trị đã tạo ra được 
trong thời gian qua cũng như thực hiện thành công 
Nghị quyết Đại hội. Sinh viên UEL hội tụ rất nhiều các 
yếu tố của một thế hệ trẻ năng động, không ngại khó và 
vô cùng sáng tạo. Chúng mình luôn cố gắng lắng nghe, 
nắm bắt sự thay đổi trong tâm lý, tình cảm, nhu cầu của 
sinh viên để có định hướng thực hiện các phong trào, 
chương trình cho phù hợp nhất”. 

Trần Thanh Tâm 
Thủ khoa chương trình cử nhân liên kết quốc tế Gloucestershire năm 2018

“Đây là lần đầu tiên mình có cơ hội tham dự một Đại hội lớn như thế. Ban 
đầu, mình cứ nghĩ cán bộ Hội là những người nghiêm túc và khó tính, 
nhưng ngược lại với những gì mình tưởng tượng, các anh chị, các bạn rất 
thân thiện, dễ gần và đầy nhiệt huyết. Đại điện sinh viên Trường tham dự 
Đại hội Sinh viên toàn quốc lần X có lẽ sẽ là một kỷ niệm khó quên trong 
quãng đời sinh viên của mình. Cùng với sự quan tâm của Đảng ủy - Ban 
Giám hiệu và quý thầy cô, và sự nỗ lực của chính các sinh viên tham gia 
công tác Hội, mình tin chắc rằng, công tác Hội và phong trào sinh viên 
của UEL sẽ ngày càng phát triển mạnh hơn nữa”. 
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SĂN GIẢI THƯỞNG VỚI ĐỀ TÀI LẠ
Thiên Ý – K17403C

Duyên Ngọc – K17411

Từ cuộc tranh luận ở Trường 
về chủ đề “Có nên cho phép người 
chết sinh con hay không?”, nhóm 
sinh viên quyết tâm thực hiện 
nghiên cứu và đã cho ra đời đề tài 
“Xây dựng khung pháp lý cho phép 
người chết sinh con”, gặt hái thành 
công với nhiều giải thưởng về 
nghiên cứu khoa học. 

TÌM KIẾM HƯỚNG ĐI RÕ RÀNG 

Bắt đầu từ câu chuyện được 
dư luận quan tâm vào cuối năm 
2013, một phụ nữ ở Hà Nội đã 
sinh hai bé trai song sinh chào đời 
từ tinh trùng của người cha mất 
hơn ba năm trước do tai nạn giao 
thông. Câu chuyện này đặc biệt 
thu hút giới chuyên gia y học và 
pháp lý. Nhiều vấn đề pháp lý xoay 
quanh sự kiện này đã xuất hiện, 

thế nhưng vẫn chưa tìm được cách 
giải quyết xác đáng.  

Thực tế thì vấn đề cho phép 
người chết sinh con đã được thế 
giới nghiên cứu cách đây 30 năm 
với tên gọi PMR (kỹ thuật cho 
phép người chết sinh con) nhưng ở 
Việt Nam thì đây là một vấn đề khá 
mới lạ và bắt đầu phổ biến một vài 
năm trở lại đây.  

Từ câu chuyện đó, nhóm các 
sinh viên Đoàn Thanh Hải, Nguyễn 
Thị Ngọc Ánh, Võ Quang Nghĩa, 
Nguyễn Đức Toàn, Đồng Thị Như 
Vân (04 sinh viên đến từ Trường 
Đại học Kinh tế - Luật và 01 sinh 
viên đến từ Khoa Y – ĐHQG 
TP.HCM) dưới sự hướng dẫn TS 
Đoàn Thị Phương Diệp (giảng viên 
Khoa Luật Trường Đại học Kinh tế 
- Luật) đã bắt tay vào nghiên cứu 
đề tài “lạ” này. 

Trong gần 6 tháng, nhóm 
tiến hành nghiên cứu các hình 
thức pháp lý có liên quan về các 
quyền cơ bản của con người, về 
cuộc sống gia đình, về quyền được 
công nhận của đứa trẻ được sinh 
ra,... kèm theo đó là khảo sát tâm 
lý, cách nhìn của xã hội về vấn đề 
này, mức độ ủng hộ của cộng đồng 
cũng như lấy ý kiến từ các chuyên 
gia y sinh để tìm ra mấu chốt của 
vấn đề. Phát triển cơ sở lý luận cho 
quyền sinh con của người chết và 

giải quyết khía cạnh thực tiễn của 
vấn đề chính là mục đích chính của 
đề tài nghiên cứu này. 

THÀNH QUẢ TỪ NỖ LỰC 
NGHIÊN CỨU 

Theo kết quả khảo sát cộng 
đồng của phương pháp nghiên cứu 
xã hội học do nhóm thực hiện, có 
đến 72,75% ủng hộ việc có thể sinh 
con đối với người chết (sẽ chết), 
trong đó, 70% ủng hộ từ chuyên 
môn y học. Kết quả cho thấy người 
chết sinh con hoàn toàn phù hợp 
với văn hóa, đạo đức của người 
Việt Nam cũng như y học xác nhận 
đảm bảo an toàn cho đứa trẻ được 
sinh ra khỏe mạnh và không hề bị 
tác động hay ảnh hưởng bởi tinh 
trùng của người chết.

Từ kết quả nghiên cứu, nhóm 
đã làm giảm đi những lo lắng về rủi 
ro trong quá trình trị liệu của các 
bác sĩ cũng như mở ra cơ hội cho 
những sinh linh bé nhỏ được hình 
thành nếu chẳng may người cha 
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qua đời. Vì vậy, trong trường hợp này, tính nhân văn 
hoàn toàn được đẩy mạnh, không những cho đứa trẻ 
mà còn cho gia đình. 

Điểm nhấn trong công trình nghiên cứu của 
nhóm chính là phát triển các lý thuyết pháp lý, nổi trội 
là “Di chúc sinh học” - thể hiện ý chí của người chết 
cho phép người thân sử dụng tinh trùng của mình và 
“Giả định đồng ý” - nếu người đó không thể dự đoán 
được nữa thì ý chí được đồng ý nếu người thân đồng 
ý. Phát hiện này mở ra cho xã hội một hướng đi mới về 
tình người và việc hoàn thành tâm nguyện của người 
chết. 

Giải Nhất “Giải thưởng sinh viên nghiên cứu 
khoa học Euréka 2018”; giải Nhì “Giải thưởng Sinh 
viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2018” và giải Nhất 
“Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường” chính là 
những “quả ngọt” dành cho quá trình nghiêm túc, nỗ 
lực nghiên cứu của nhóm. Không chỉ thế, hệ quả cuối 
cùng của quá trình nghiên cứu dự kiến sẽ góp phần 
hoàn thiện các quy định hiện có của Hiến pháp để 
bảo vệ quyền con người, đưa ra những kiến nghị để 
bổ sung vào pháp luật Việt Nam một cách rõ ràng và 
cụ thể. Các thành viên nhóm luôn hy vọng, đứa con 
tinh thần của mình sẽ có nhiều đóng góp về mặt lý 

luận pháp luật cũng như khả năng áp dụng cao trên 
thực tế. 

Với tính mới mẻ và sáng tạo, công trình nghiên 
cứu của nhóm đã được chuyển giao cho công ty Luật 
TNHH MTV SureLaw ngay tại đêm trao giải “Giải 
thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka 2018”.

Nhóm sinh viên cùng giảng viên hướng dẫn tại Lễ trao giải Euréka 2018

Nhóm đạt giải Nhì
“Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2018”
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ĐOÀN VINH PHÚ
Chàng sinh viên có duyên 
với các giải thưởng 
khởi nghiệp

Cẩm Tiên – K18503

Niềm đam mê start-up, đưa ra sản phẩm/dịch vụ 
giúp giải quyết vấn đề của khách hàng, đóng góp những 
giá trị tốt đẹp cho xã hội là những động lực lớn khiến 
Phú tìm đến và tham gia các cuộc thi về khởi nghiệp. Tại 
UEL, mỗi lần nhắc đến Phú, mọi người nghĩ ngay đến 
một chàng sinh viên rất có duyên với các giải thưởng 
khởi nghiệp.

Vinh Phú tìm đến các sân chơi học thuật cùng 
các cuộc thi khởi nghiệp lớn với mục tiêu học hỏi và 
giới thiệu những ý tưởng đến đông đảo mọi người, 
đồng thời, góp phần lan tỏa tinh thần start-up, tinh 
thần cống hiến đến với các bạn sinh viên khác.   

 Để có được những “quả ngọt” thì không thể 
không trải qua những khó khăn, thử thách. Đối với 
Phú, giai đoạn tìm kiếm ý tưởng chính là “chìa khóa 
vàng” mở cánh cửa dẫn đến thành công mà trong đó 
công việc Product – Market Fit đã chiếm phần lớn 
thời gian và tâm sức của bản thân. “Chúng ta phải làm 
sao để ý tưởng của mình thật sự là một thứ gì đó có 
ý nghĩa, xứng đáng cho khách hàng trả tiền. Nó phải 
giải quyết được nỗi trăn trở bấy lâu nay hoặc mang 
đến những lợi ích tuyệt vời cho khách hàng. Bên cạnh 
đó, trong giai đoạn này chúng ta còn có thể gặp những 
rắc rối như chọn khách hàng mục tiêu nào? Chọn loại 
sản phẩm/dịch vụ nào để phát triển? Tìm kiếm những 
thành viên cốt lõi ở đâu để thực hiện được điều này?… 
Và đương nhiên cái gì cũng có hai mặt của nó, khó 
khăn thì sẽ luôn song hành cùng cơ hội. Nếu có một 
tư duy start-up đúng đắn, nền tảng kiến thức tốt và 
trải nghiệm với khách hàng, thị trường đủ nhiều thì 

mình tin bạn nào cũng sẽ vượt qua được những khó 
khăn này” – Vinh Phú chia sẻ. 

 Những thành công bước đầu này đến với Phú 
là một điều không hề dễ dàng mà là cả quá trình tích 
lũy về mọi mặt. Bản thân Phú luôn tâm đắc với câu 
nói: “Thất bại trong việc chuẩn bị là chuẩn bị cho 
việc thất bại”. Chuẩn bị ở đây bao gồm rất nhiều thứ: 
chuẩn bị về mặt ý tưởng thật hợp lý, sáng tạo, đổi mới 
và phù hợp với thị trường, nếu có thể biến nó thành 
MVP (Minimum viable product) thì sẽ được đánh giá 
cao hơn rất nhiều; chuẩn bị về mặt kiến thức nền tảng 
cho start-up; về phong thái và phong cách trình bày; 
chuẩn bị về nội dung và thiết kế; chuẩn bị cho các câu 
hỏi phản biện;… Sự chuẩn bị bài bản và đầy đủ chính 
là “chìa khóa” giúp Phú cùng đồng đội nắm chắc phần 
thắng cho những “đứa con tinh thần” tại các sân chơi 
lớn. Đứng sau những thành tích mà Phú đạt được, 
không thể thiếu sự hỗ trợ của các thầy cô, đồng đội, 
những người bạn tại Trường ĐH Kinh tế - Luật, tại ĐH 
Quốc gia TP.HCM cùng đam mê và hướng đến mục 
tiêu chung về khởi nghiệp.  

 Dự định gần nhất của Phú là tiếp tục theo đuổi 
và phát triển start-up “iNut Platform – Hệ sinh thái 
IoT – Kết nối vạn vật trên Internet” theo định hướng 
từ trước. Đây cũng là dự án đã mang đến cho Phú 
và đồng đội giải thưởng cao tại các cuộc thi lớn về 
khởi nghiệp. Bên cạnh đó, Phú sẽ tiếp tục học thêm 
nhiều kiến thức khác về các kinh tế, luật cũng như 
công nghệ thông tin để có sự chuẩn bị tốt hơn nữa 
cho tương lai. 

 Chàng trai trẻ đến từ mảnh đất Phú Yên luôn 
suy nghĩ “Chúng ta còn rất trẻ, và một đặc quyền duy 
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nhất chỉ chúng ta mới có đó là được thử và sai. Nên mình muốn nhắn nhủ các bạn hãy mạnh dạn dấn thân. 
Chưa bao giờ người trẻ được hỗ trợ về nguồn lực, kiến thức, kỹ năng, phương tiện nhiều và đa dạng như hiện 
nay. Vì thế, chúng ta phải nhanh chóng nắm bắt, tự xây dựng và bồi đắp cho bản thân kiến thức nền tảng đủ 
vững ở nhiều lĩnh vực, mạnh dạn nhờ sự hỗ trợ từ các thầy cô, bạn bè, các tổ chức liên quan và đừng ngại thử. 
Sai, làm lại, sai, làm lại,… chỉ như vậy mới thực sự tôi luyện nên một người trẻ 4.0. Để rồi sau này nhìn lại, các 
bạn sẽ thấy biết ơn và thật trân quý những tháng ngày mình đã cố gắng hết sức. Các giải thưởng khi đó sẽ 
không còn quá xa vời nữa. Cao hơn điều đó là cả một tương lai phía trước đang chờ chúng ta”. 

“GIA TÀI” ĐÁNG NGƯỠNG MỘ CỦA ĐOÀN VINH PHÚ

 Quán quân của cuộc thi “Tìm kiếm CEO tương lai năm 2018” do Trường ĐH Kinh tế TP.HCM tổ chức

 Giải Khuyến khích cuộc thi “Khám phá cơ sở dữ liệu điện tử năm 2018” do ĐHQG TP.HCM tổ chức

 Giải Khuyến khích “Giải thưởng Nhân tài Đất Việt” 

 Giải Đặc biệt cuộc thi “World Technopolis Association (WTA) 2018 Binh Duong Smart City Initiative 
Competition”

 Giải Nhất cuộc thi “Phu Yen Start-up Ideas Contest 2018” 

 Giải Nhì cuộc thi “IoT Start-up 2018” 

 Giải Nhất cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp SWIS 2018” 

 Top 6 cuộc thi “Khởi nghiệp Quốc gia 2018”

 Mentor 4 dự án của Trường ĐH Kinh tế - Luật đạt giải cao trong cuộc thi “Startup Zone 2018”

 Học bổng “CMA – The Future CFO 2018” về Certified Management Accountant do IMA Hoa Kỳ và 
SmartTrain tổ chức

 Top 20 cuộc thi “Swiss Innovation Challenge 2018”

Dự án iNut Platform của Vinh Phú và đồng đội đạt giải Nhất
cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp SWIS 2018” 
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HÀNH TRÌNH CỦA SINH VIÊN 
UEL Ở CHÂU ÂU

CCA tổng hợp

Nguyễn Thị Phương Anh 
Lớp cử nhân tài năng Kinh tế học khóa 14

Chúng tôi, gồm hai sinh viên Việt Nam được vinh 
dự tham gia chương trình trao đổi Erasmus tại Trường 
Đại học Kinh tế Krakow, Ba Lan (Krakow University of 
Economics). Tôi là sinh viên năm tư đến từ Khoa Kinh 
tế và Uyển Dung là sinh viên năm tư đến từ Khoa Kinh 
tế đối ngoại, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG 
TP.HCM. Chúng tôi tìm thấy cơ hội của mình qua 
thông báo của phòng Quan hệ đối ngoại, sẽ cử hai đại 
diện trao đổi 1 học kỳ tại Ba Lan, một suất cho học kỳ 
mùa xuân và một suất cho học kỳ mùa đông của năm 
học 2017-2018. Cơ hội đến, tôi đã đăng ký, nộp hồ sơ 
và tham gia vào quy trình tuyển chọn. 

Thời gian nghỉ Tết, tôi hì hục “cày” IELTS để 
“nhắm” vào các cơ hội đi trao đổi của Trường. Nghỉ 
hè, tôi tranh thủ đi thực tập tại các công ty đa quốc 
gia để chuẩn bị làm báo cáo thực tập và viết bài luận 
xin học bổng. Sau nhiều lần trăn trở và theo dõi các cơ 
hội trao đổi quốc tế từ thông báo của Trường, tôi cuối 
cùng cũng tìm ra được mục tiêu cho mình, đó chính là 
cơ hội đi Ba Lan với nhiều hỗ trợ tài chính từ Erasmus 
và Trường hợp tác. 

Theo tôi, để ứng tuyển cho những học bổng này 
thì điều quan trọng nhất là sự chuẩn bị về mặt học 
thuật. Bảng điểm với điểm trung bình trên 8.0 sẽ là một 
điểm cộng cho bạn; bảng thành tích về học thuật với 
các bài nghiên cứu khoa học cùng các hoạt động ngoại 
khóa và tình nguyện sẽ càng khiến các nhà tuyển chọn 
ấn tượng và dĩ nhiên, kỹ năng cùng ngoại ngữ là điều 
không thể thiếu nếu bạn muốn trở thành một công 

dân toàn cầu. Từ khi có chứng chỉ IELTS trong tay, tôi 
mạnh dạn ứng tuyển các chương trình hơn, mạnh dạn 
“thử” và nắm lấy cơ hội nhiều hơn. Vì vậy, các bạn sinh 
viên nếu có mong muốn được “lấy tiền của Tây và đi 
Tây” thì hãy cố gắng trau dồi tiếng Anh và lấy cho mình 
chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để làm vốn nha. 

Sau thời gian ứng tuyển, viết luận, phỏng vấn 
và chờ đợi, chúng tôi vỡ òa trong sung sướng khi 
được đại diện Trường tham gia vào chương trình này. 
Nhưng lúc đó, chúng tôi không hay biết hành trình đầy 
gian nan và thú vị chỉ mới bắt đầu…

Quy trình thủ tục thực sự là một “cuộc chiến” 
đối với chúng tôi. Việc đặt lịch hẹn của chúng tôi đã 
thất bại nhiều lần vì Lãnh sự quán chỉ cho đặt lịch trên 
website và chúng tôi thì không hiểu quy trình. Cho 
đến khi tôi lân la Facebook, tìm hiểu và làm quen với 
các anh chị du học sinh Việt Nam tại Ba Lan, chúng tôi 
may mắn nhận được sự giúp đỡ và truyền kinh nghiệm 
để có thể đặt được lịch hẹn trên website của Lãnh sự 
quán Ba Lan. 

Nhưng muốn đặt lịch hẹn phải có đầy đủ thông 
tin cần thiết lý do xin thị thực, cam kết chỗ ở, bảo 
hiểm, tài chính, vé máy bay,… Thế là chúng tôi phải 
bắt đầu đi tìm nhà ở, tìm cách để chuyển tiền đặt 
cọc thuê nhà, ký hợp đồng thuê nhà qua email,… Sau 
nhiều đêm thức khuya dậy sớm làm việc qua email với 
bên đại diện thì chúng tôi cũng kiếm được căn nhà 
ưng ý. Khoảng cách 6 giờ của hai đất nước khiến việc 
liên lạc không hề thuận tiện. Nhờ những trải nghiệm 
“quy trình” đó, tôi và Dung thân thiết hơn, từ hai người 
học chung trường nhưng chẳng quen biết, chúng tôi 
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trở thành “flatmate”- bạn cùng nhà, thành người quen 
duy nhất của nhau tại Ba Lan. 

Sau vài tháng chuẩn bị, sau chuyến bay ra Hà 
Nội chớp nhoáng, cuộc phỏng vấn xin thị thực cũng 
xong. Ba tuần chờ đợi kéo dài như ba năm, chúng tôi 
có kết quả đậu visa, chính thức thành công bước đầu 
trong hành trình cầm hộ chiếu xanh đi quanh châu Âu!  

Phương Anh và Uyển Dung được một du học sinh Việt 
Nam đón tại sân bay quốc tế Warsaw

Huỳnh Ngô Uyển Dung 
Lớp Kinh doanh quốc tế khóa 14

Tiếp nối những chuỗi ngày chuẩn bị kỹ lưỡng 
cho chuyến đi là một cuộc sống thú vị, đáng nhớ tại 
thành phố Krakow, Ba Lan. Mình luôn cảm thấy học kỳ 
này vô cùng trọn vẹn khi mình có cơ hội được thưởng 
lãm Krakow chuyển mình từ mùa đông lạnh giá đến 
xuân tươi tắn cùng mùa hạ năng động. Cuộc sống của 
tụi mình ở cả ba mùa đều khác nhau hoàn toàn từ 
nhịp sống hằng ngày, học tập đến giao lưu bạn bè. 
Giai đoạn đầu mới đến Ba Lan của tụi mình vào mùa 
đông và còn bỡ ngỡ nhiều thứ. Mình và Phương Anh 
vừa phải đối diện với cái lạnh chưa từng trải qua bao 
giờ, vừa phải sắp xếp và ổn định mọi thứ từ nhà ở, đi 
lại đến việc học cùng các sinh hoạt khác. 

Cuộc hành trình của hai du học sinh Erasmus 
tại Ba Lan không hoàn toàn suôn sẻ. Những ngày mới 
sang, mình và Phương Anh kéo chiếc vali to đi lạch 
cạch khắp các con đường, để chuyển từ nhà ga trung 

tâm Krakow đến căn hostel ở tạm do chưa đến thời 
hạn thuê nhà. Những khó khăn trong chuyến đi này 
được giảm bớt phần nào nhờ vào sự hỗ trợ từ những 
người bạn du học sinh Việt Nam đáng mến, anh Pi 
và bạn Trang. Chúng mình cũng tranh thủ cùng cộng 
đồng du học sinh người Việt có một tối đón Giao thừa 
với người thân qua màn hình và cảm nhận cái Tết xa 
nhà đầu tiên của hai đứa. Ý nghĩa của những chuyến đi 
không chỉ nằm ở việc bạn đi nhiều để biết thêm về một 
đất nước khác, mà còn để thấm thêm tình người xa xứ 
và yêu dân tộc Việt Nam nhiều hơn; ý thức những giá 
trị mình nhận được để có thể giúp đỡ và cho đi nhiều 
hơn sau này. Và cuối cùng, mình biết được tình cảm 
và sự quan tâm của gia đình, thầy cô, bạn bè dành cho 
chúng mình nhiều như thế nào.  

Khuôn viên trường Cracow University of Economics vào 
mùa đông trong ngày đầu tiên nhập học của Uyển Dung 

và Phương Anh

Học tập chính là vấn đề trọng tâm trong học kỳ 
Erasmus. Trường yêu cầu toàn bộ sinh viên Erasmus 
nên tham gia tuần “Orientation Week” để đảm bảo 
các bạn đều biết các thông tin cơ bản về trường cũng 
như những địa điểm cơ bản nơi đây. Tuần lễ được tổ 
chức bởi các thầy cô từ phòng International Office 
Program nhằm cung cấp thông tin về các vấn đề thiết 
yếu xoay quanh việc học, giấy tờ, tài liệu quan trọng và 
phối hợp với nhóm các bạn Erasmus Student Network 
(ESN) chuyên tổ chức các hoạt động gắn kết cho sinh 
viên Erasmus. Nhờ vào tuần “Orientation Week” này 
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mà tụi mình đã làm quen thêm được nhiều bạn mới và 
cùng nhau trải nghiệm được các ngõ ngách của thành 
phố Krakow.

Du học sinh Việt Nam tại Warsaw cùng nhau tổ chức 
Tết Nguyên đán xa nhà

Trường Cracow University of Economics có 
khuôn viên thoáng đãng và nhiều tòa nhà phục vụ 
cho các mục đích đa dạng của thầy cô và sinh viên. 
Điển hình như một tòa nhà thư viện dành hẳn cho việc 
chứa sách và truy cập cơ sở dữ liệu, một tòa nhà dành 
cho việc luyện tập thể thao với hồ bơi và dĩ nhiên vẫn 
kèm theo các phòng học khác bên trong. Phòng học 
được thiết kế dành cho khoảng 30-40 sinh viên vì ở 
các môn học, sinh viên đều được chia thành ca học để 
đảm bảo chất lượng học tập hiệu quả.  

Mình nghĩ rằng giai đoạn đầu du học, khi quá 
nhiều yếu tố đột ngột thay đổi cùng lúc, ảnh hưởng 
không nhỏ đến ấn tượng về cuộc sống sắp tới và kèm 
theo nhiều sự biến chuyển về mặt tinh thần. Tùy vào 
các điểm đến và sự khác biệt về lối sống tại nơi đó so 
với Việt Nam mà mỗi bạn sẽ có những trải nghiệm 
và nhận ra những giá trị khác nhau cho mình. Mình 
và Phương Anh đến Ba Lan – một đất nước ở khu 
vực trung tâm Châu Âu – trong mùa đông lạnh lẽo, tụi 
mình đã có nhiều kỷ niệm trong giai đoạn đầu đáng 
nhớ về việc phải tự thích nghi và sắp xếp, ổn định mọi 
thứ. Từ đó lại thấy được bản thân mình trưởng thành 
hơn từng ngày khi bước ra khỏi guồng sống quen 

thuộc ở Việt Nam và cũng học được nhiều hơn những 
nét hay từ con người, văn hóa nơi đây. 

Uyển Dung và Phương Anh đã có một hành 
trình Erasmus tuyệt vời của thời đại học với đa dạng 
các cung bậc cảm xúc. Học kỳ Erasmus để lại ấn tượng 
trong mình nhiều hơn bao giờ hết, bởi việc học không 
chỉ dừng lại ở những kiến thức chuyên ngành mà còn 
hiểu được cả về con người xứ sở cùng một lối sống 
bền vững của Ba Lan, thậm chí còn mở ra thêm một 
tầm nhìn rộng hơn từ các quốc gia châu Âu khác.  

Nguyễn Ngọc Thanh 
Lớp Quản trị kinh doanh khóa 15 

Đó là chuyến đi trao đổi học tập trong chương 
tình ERASMUS+ mà bất kỳ ai quan tâm tới châu Âu 
đều biết, duy chỉ cậu thanh niên không biết. Ngày 
nhận thông tin cậu chỉ “à, ờ” qua loa, nhưng rồi lại 
quyết định nộp đơn ứng tuyển nhờ sự tư vấn hỗ trợ 
nhiệt tình từ phòng Quan hệ Đối ngoại của Trường. 
Thời điểm đó cậu chỉ biết Bulgaria là đất nước châu 
Âu nổi tiếng với hoa hồng. Và rồi khi may mắn mỉm 
cười và trên đường đến sân bay, một cái hít thật sâu 
và thở ra thật mạnh, cậu bắt đầu câu chuyện những 
ngày “Lost in Bulgaria”.

Đó là những ngày đầu tiên cậu cảm nhận thế 
nào là mùa đông. Một mùa đông phủ đầy tuyết trắng. 
Tuyết nhìn qua khung ảnh đúng là rất đẹp nhưng thực 
tế không hề dễ dàng chút nào với một chàng trai đến 
từ miền nhiệt đới. Đôi tai ửng đỏ, bàn tay tê cứng, 
toàn thân co lại, nhưng đôi chân vẫn phải hùng hục 
tiến tới metro thật nhanh. 

Sang Bulgaria trao đổi học tập, những ngày 
đầu tiên, cậu thanh niên không quên khám phá ngôi 
trường cậu sẽ gắn bó suốt bốn tháng ở đây. Ngay từ 
cái nhìn đầu tiên, cậu đã nhận ra những nét cổ kính lâu 
đời đặc trưng của châu Âu, đặc biệt là với quốc gia có 
lịch sử lâu đời bậc nhất như Bulgaria. Học viện Kinh 
tế D.A. Tsenov với những nét thiết kế tương đối cũ, 
không có một campus thật sự nào, tất cả là những tòa 
nhà gần nhau. Mặt tiền tòa nhà chính được tạo nên 
bởi những cột trụ rất to và cao như một cách để thể 
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Ngọc Thanh và những người bạn tại Bulgaria

hiện sự hoan nghênh chào đón nồng nhiệt sinh viên 
tới đây theo học. 

Ấn tượng nhất chính là đội ngũ giảng viên và 
các giáo sư. Cậu thanh niên có dịp học 5 môn ở đây và 
làm việc với 5 giáo sư khác nhau. 4 trong 5 môn học 
đó là học theo hình thức 1 kèm 1 với giáo sư. Thoạt 
đầu cậu có chút lo lắng, nhưng rồi nhờ sự thân thiện, 
thoải mái của các giáo sư mà cậu từ từ bắt nhịp được 
với cách học này. Đội ngũ cán bộ hỗ trợ ở đây cũng 
rất vui vẻ giúp đỡ cậu khi gặp bất cứ vấn đề gì. Có lẽ ở 
bất kỳ nơi đâu, con người cũng luôn thân thiện và vui 
vẻ như vậy, cậu tự nhủ!  

Cùng đợt trao đổi học tập đó, đồng hành với 
cậu thanh niên là những người bạn đến từ nhiều 
quốc gia khác nhau, mang trên mình những nét văn 
hóa khác nhau, giọng nói khác nhau và cả tỷ thứ khác 
nhau nữa. Ấy thế mà như “duyên tiền định”, tất cả như 
thể đã quen nhau từ lâu. Có trải nghiệm rồi cậu thanh 
niên mới thấy mình cần phải hòa nhập vào “bầu không 
khí quốc tế” nhanh hơn nữa. Có những ngại ngùng 
nhất định ban đầu, nhưng mọi chuyện dễ dàng hơn 
rất nhiều nhờ những người bạn, mà sau này cậu thanh 
niên nghẹn ngào nói rằng đó là “gia đình” ở Bulgaria. 
Phần lớn thời gian bên cạnh việc học tập, mọi người 

đều quây quần bên nhau, lên kế hoạch du lịch cùng 
nhau, ăn uống cùng nhau, tổ chức những bữa tiệc nho 
nhỏ cùng nhau. Có những khoảng thời gian cực kỳ 
khó khăn vì những tin không vui từ quê nhà, những 
thành viên trong “gia đình” đó cũng thay nhau động 
viên tinh thần cho cậu thanh niên ấy. Đến giờ, cậu 
nhớ mãi châm ngôn “Just enjoy life” của “gia đình” thứ 
hai này.  

Cứ như vậy bốn tháng trôi qua, cậu thanh niên 
trên hành trình tìm hiểu, khám phá bản thân đã hoàn 
thành “sứ mệnh”. Dù chẳng ai yêu cầu nhưng cậu vẫn 
tự mình ý thức được rằng, cậu tới đây không chỉ cho 
riêng cậu, mà còn mang theo hình ảnh của Trường Đại 
học Kinh tế - Luật, hình ảnh của Việt Nam thân yêu. 
Trong suốt chuyến đi, bên cạnh việc tiếp thu những 
văn hóa mới, cậu thanh niên cũng không quên giới 
thiệu những điều thú vị về Việt Nam, về ASEAN, về 
những câu chuyện lịch sử, tôn giáo, xã hội, văn hóa 
và con người. Bốn tháng nơi trời Âu, cậu thanh niên 
luôn cố gắng đưa đến bạn bè quốc tế những cái nhìn 
rất khác về Việt Nam. Khi trở về nước, bất ngờ nhận 
được tin nhắn của người bạn Hàn Quốc chúc mừng 
đội tuyển bóng đá Việt Nam, cậu biết rằng mình đã 
hoàn thành tốt “sứ mệnh” bản thân đặt ra! 
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Nữ sinh trình diễn áo dài đẹp nhất tại Nét đẹp sinh viên ĐHQG TP.HCM

BƯỚC ĐẦU TIẾP CẬN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CỦA 
SINH VIÊN UEL VỚI PETERBOT

Tiểu Linh – K18406C

“Cơn bão” cách mạng công nghiệp 4.0 đã mang đến cho thế giới một cuộc sống mà trước kia chúng ta tưởng 
chừng chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng. Hội nhập xu hướng 4.0 là mục tiêu mà hầu hết các trường đại học 
tại Việt Nam đặt ra. Hướng đến giáo dục 4.0 với hai ngành học đi đầu là Hệ thống thông tin quản lý và Thương mại 
điện tử, Trường Đại học Kinh tế - Luật luôn tạo điều kiện để người học tiến gần hơn đến các công cụ của tương lai.

Đứng trước cuộc đổ bộ mạnh 
mẽ nhất của công nghệ, có lẽ không 
một công dân toàn cầu nào có thể 
làm ngơ. Nắm bắt được tâm lý đó, 
Trường Đại học Kinh tế - Luật tạo 
mọi điều kiện cho sinh viên nghiên 
cứu, từng bước tiếp cận với “chiếc 
chìa khóa” hội nhập này.

Và trí tuệ nhân tạo (AI) là mục 
tiêu được thầy trò Trường Đại học 
Kinh tế - Luật lựa chọn để nghiên 
cứu và phát triển. Tháng 9.2018, 
nhóm sinh viên Khoa Hệ thống 
thông tin của Trường đã giới thiệu 
đến các tân sinh viên khóa 18 robot 
mang tên Peterbot. Peterbot do 
TS Lê Hoành Sử (Phó trưởng khoa) 
cùng một nhóm sinh viên hợp tác 
với GB Smart nghiên cứu và phát 
triển. Nhóm có sự tham gia của các 
sinh viên lớp Thương mại điện tử 
khóa 15 của UEL và một sinh viên 
Trường Đại học Bách khoa. 

Peterbot có khả năng giao 
tiếp, tự trả lời các câu hỏi về kiến 
thức thông thường, thậm chí là 
những câu hỏi hài hước. Với ứng 

dụng trí tuệ nhân tạo, Peterbot 
được điều khiển bằng giọng nói, 
robot có thể tự đi lại, hát và nhảy 
múa đơn giản. Đặc biệt, học sinh, 
sinh viên có thể tương tác, thực 
hành giao tiếp tiếng Anh và làm cho 
việc học tiếng Anh trở nên thú vị. 

Peterbot được chế tạo nhằm 
phát triển giáo dục tích hợp STEM 
(khoa học – công nghệ - kỹ thuật – 
toán học) tại Việt Nam với mức chi 
phí hợp lý. Trong tương lai, nếu việc 
sản xuất và phổ biến thành công 
robot cho giáo dục STEM, chúng ta 
sẽ có thể đưa công nghệ 4.0 đến với 
tất cả các học sinh khắp mọi miền 
đất nước. Không chỉ dừng lại ở đó, 
nó còn hỗ trợ người học phát triển 
kiến thức và kỹ năng ở nhiều lĩnh 
vực, bao gồm cả kĩ năng giao tiếp 
tiếng Anh. Peterbot là một phần 
trong hướng nghiên cứu về AI của 
Khoa Hệ thống thông tin UEL bên 
cạnh các hướng nghiên cứu khác 
như Blockchain, IoT, Big Data,… 

Trong quá trình nghiên cứu, 
tuy gặp rất nhiều khó khăn nhưng 

với nỗ lực không ngừng và sự giúp 
đỡ nhiệt tình từ các thầy cô, nhóm 
nghiên cứu của các bạn sinh viên 
đã đạt được những thành công 
bước đầu. Tháng 8.2018, Peterbot 
đã đạt giải Gold Medal tại cuộc 
thi “Creativity Decathlon Global 
Finals 2018” ở Hàn Quốc. Sau đó, 
tại Diễn đàn kinh doanh IoT châu Á 
năm 2018 được tổ chức vào tháng 
11 tại TP.HCM, Peterbot đã nhận 
được rất nhiều sự quan tâm của các 
doanh nghiệp và hiệp hội khi đến 
tham quan gian triển lãm UEL.  

Hiện nay, với nền tảng và 
công nghệ hiện đại ở Phòng Nghiên 
cứu kinh doanh thông tin BI Lab 
của UEL, Khoa Hệ thống thông tin 
nói chung và nhóm nghiên cứu nói 
riêng dự kiến sẽ phát triển thêm các 
sản phẩm robot AI khác để tham 
gia vào dịch vụ tư vấn khách hàng, 
tư vấn tuyển sinh để nâng cao trải 
nghiệm khách hàng và tiết kiệm 
nhân lực các công việc lặp đi lặp lại 
trong lĩnh vực ngân hàng, giáo dục 
và dịch vụ bán lẻ.

TS Lê Hoành Sử cùng nhóm nghiên cứuPeterbot tại Diễn đàn kinh doanh IoT châu Á 2018
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Quý Hợi “xông đất” 
UEL đầu năm Kỷ Hợi

“Vào một năm Kỷ Hợi khác cách đây 1080 năm, nước 
Việt Nam đã bước sang một trang sử mới, thời kỳ độc 
lập lâu dài, kết thúc gần một nghìn năm Bắc thuộc, khi 
Ngô Quyền chính thức xưng vương (tháng Giêng năm Kỷ 
Hợi – 939) sau chiến thắng lừng lẫy trước quân Nam Hán 
trên sông Bạch Đằng. Tôi mong rằng, năm Kỷ Hợi 2019 
sẽ là một năm có những sự kiện định hình lịch sử tiếp 
theo của dân tộc Việt Nam, cùng với đó, UEL sẽ có những 
bước tiến vượt trội thể hiện vai trò dẫn dắt của một trong 
những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam, và cá nhân 
tôi sẽ có cơ hội đóng góp một phần nhỏ bé vào sứ mệnh 
đó của UEL. Tôi xin chúc UEL sẽ giành được và thực thi 
thành công con đường của một trường đại học tự chủ và 

đào tạo chất lượng cao tại Việt Nam. 
Mỗi ngày mới với bản thân tôi là một niềm vui mới, một cơ hội mới để khám phá cuộc sống. Vì vậy, tôi 
luôn sẵn sàng đón nhận dù là “năm tuổi” – theo kinh nghiệm dân gian sẽ có nhiều khó khăn và chông 
gai! Vượt qua thách thức mang đến cho tôi niềm vui đặc biệt, niềm vui của sự trưởng thành. Tôi nghĩ 
rằng dù “năm hạn” nhưng tôi sẽ vẫn tiếp tục những chuyến đi tới những miền đất khác nhau trên dải 
đất hình chữ S và trên thế giới, để tìm kiếm và chia sẻ những hiểu biết mới của mình với mọi người trên 
cả phương diện học thuật lẫn giải trí”. 

“Là cựu sinh viên khoá 1 và có cơ hội làm việc tại UEL 13 năm từ 2005 
đến nay, bản thân tôi rất vui và tự hào vì được chứng kiến quá trình xây 
dựng - phát triển của UEL suốt thời gian qua. Năm mới 2019 đã bắt 
đầu, với nhiều mong muốn, ấp ủ và dự định của bản thân, tôi hy vọng 
năm “Kỷ Hợi” sẽ là thời điểm thuận lợi để cá nhân, gia đình thực hiện 
được những mục tiêu đề ra. Đối với UEL, năm 2019 có thể sẽ là năm 
đặc biệt và nhiều “bứt phá” trong tiến trình phát triển của Trường gắn 
với tự chủ - đổi mới – sáng tạo để hướng đến UEL 20 năm. Cùng với 
niềm tin là Thầy Cô, viên chức, người lao động, cựu người học và sinh 
viên khi đã “một lần yêu UEL” thì sẽ “mãi yêu UEL”. 
 
Kính chúc quý Thầy Cô, đồng nghiệp và các em sinh viên một năm 
mới mạnh khoẻ, thành công, sớm đạt được mục tiêu và thắng lợi!”

“Bước vào “năm tuổi”, tôi mong gia đình có nhiều sức khỏe và bình an, 
bản thân mình có thể dành nhiều thời gian hơn cho công việc nghiên 
cứu, giảng dạy sau nhiều năm tập trung năng lượng cho con cái. Trong 
hơn 13 năm gắn bó với UEL, tôi chưa bao giờ thấy mình già đi vì môi 
trường làm việc ở đây luôn trẻ trung, hằng ngày được tiếp xúc với các 
bạn sinh viên năng động. Năm mới đến, tôi mong UEL ngày càng phát 
triển, là môi trường học tập chuyên nghiệp và môi trường trải nghiệm 
năng động, sáng tạo cho các bạn sinh viên, thu hút được nhiều giảng 
viên tâm huyết với nghề và tích cực cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. 
Chúc UEL có những bước phát triển mới, tiếp tục khẳng định, duy trì 
và nâng bậc thương hiệu trong hệ thống các trường đại học hàng đầu 
Việt Nam”. 

Phương Linh - CCA



43SỐ 22

DỊU DÀNG SẮC XUÂN

XUÂN TÌNH NGUYỆN: 
LAN TỎA Ý NGHĨA CỘNG ĐỒNG

Trải qua 10 năm tổ chức, Xuân tình nguyện 
đã và đang là một hoạt động không thể thiếu mỗi 
dịp Tết đến Xuân về đối với các bạn sinh viên, đoàn 
viên thanh niên. Với Thành phố Hồ Chí Minh nói 
chung và Trường Đại học Kinh tế - Luật nói riêng, 
đây là cơ hội để các bạn trẻ có những trải nghiệm 
quý báu, thử sức làm những việc chưa bao giờ 
làm. Hơn thế nữa, Xuân tình nguyện còn góp phần 
mang những niềm vui, những nụ cười và cái Tết ấm 
no hơn đến nhiều người dân.  

Hòa vào mùa xuân chung của đất nước, 
Trường Đại học Kinh tế - Luật đã trải qua 8 mùa 
Xuân tình nguyện kể từ năm 2010 và gặt hái được 
những thành công nhất định. Năm 2018, UEL nằm 
trong danh sách các trường có đông số lượng sinh 
viên tham gia nhất: 690 chiến sĩ. Các chiến sĩ được 
chia thành 17 đội đóng quân ở các huyện ngoại 
thành TP.HCM và tỉnh Bình Dương cùng 5 đội lưu 
động. Khi tham gia chiến dịch này, các chiến sĩ 
không những đóng góp công sức ở các hoạt động 
chính, mà các bạn còn được tự mình trải nghiệm đi 
gây quỹ. Từ việc gây quỹ, các chiến sĩ đã đem đến 
nhiều món quà nhỏ cho các gia đình chính sách, gia 
đình có công với cách mạng hoặc gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn, những cuốn sách hay cho các em 
thiếu nhi, học sinh nghèo vượt khó.   

Chỉ vỏn vẹn 5 ngày đóng quân nhưng những 
kỷ niệm để lại trong lòng của các bạn là vô cùng lớn. 
Đây là khoảng thời gian các bạn chiến sĩ được cống 
hiến sức trẻ, nhận được tình đoàn kết của đồng 
đội, tình thương mến của người dân địa phương. 
Nhận được niềm vui và nụ cười từ những người mà 
mình giúp đỡ, đó chính là điều hạnh phúc nhất. Tết 
vốn dĩ chẳng ở nơi đâu xa, nó ở chính trong những 
điều nhỏ bé như thế. 

Một mùa Xuân tình nguyện nữa lại đến. Xuân 
tình nguyện lần thứ IX của Trường Đại học Kinh tế 
- Luật năm nay với quy mô lên đến gần 800 chiến 
sĩ bao gồm 10 đội hình đóng quân tại địa bàn và 9 
đội hình chuyên. Năm nay, khu vực các chiến sĩ tập 
trung gồm 3 đội hình ở Tây Ninh, 5 đội hình ở Bình 
Dương và các đội hình còn lại ở Củ Chi – TP.HCM. 

Cùng với khí thế “sẵn sàng” của hơn 40.000 
chiến sĩ tại TP.HCM tham gia chiến dịch Xuân tình 
nguyện 2019, Xuân tình nguyện lần IX của Trường 
Đại học Kinh tế - Luật hứa hẹn sẽ mang theo những 
nụ cười và sự ấm áp ngày gần cuối năm đến với 
cộng đồng.

VP. Đoàn - Hội
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Khám phá Tết “lạ” 
bốn phương Châu Thanh sưu tầm

Đan Mạch
Phong tục đón năm mới độc đáo của đất nước 

này là đập vỡ những chiếc đĩa trước nhà hàng xóm 
để tỏ lòng yêu thương. Càng có nhiều đĩa được đập 
trước cửa nhà, chứng tỏ gia đình đó càng được nhiều 
người yêu quý. Hành động này cũng chứng tỏ lòng 
trung thành với bạn bè và các thành viên trong gia 
đình.

Nga
Tại Nga thì cứ mỗi dịp năm mới, người dân viết 

những lời chúc và những hy vọng mới vào một tờ giấy 
rồi cho nó vào một cốc sâm-panh. Sau đó, vào đúng 
khoảnh khắc chuông đồng hồ điểm 12 giờ, họ sẽ nuốt 
toàn bộ điều ước của mình cùng với rượu sâm-panh.

Hy Lạp 
Người dân Hy Lạp sẽ cuộn đồng xu vào một 

chiếc giấy bạc rồi đặt nó trong chiếc bánh mì hoặc 
bánh kem và nướng nó lên. Người cắn được miếng 
bánh có chứa đồng xu sẽ gặp nhiều may mắn trong 
năm sắp đến. 

Thổ Nhĩ Kỳ 
Ở Thổ Nhĩ Kỳ, ngay khi tiếng chuông mừng năm 

mới vừa vang lên, mọi người sẽ mở cửa trước và rắc 
muối lên những bậc thềm. Việc làm này sẽ mang đến 
sự yên bình cũng như no đủ cho căn nhà và công việc 
kinh doanh trong năm tới.

Pháp 
Từ đêm giao thừa cho đến ngày 03.01, người 

Pháp sẽ mở tiệc và uống rượu say sưa. Theo quan 

niệm của người Pháp, uống cạn rượu sẽ đem lại may 
mắn cho họ vào năm mới, nếu không uống hết thì 
trong năm mới sẽ gặp điều xui xẻo. Tại miền Đông 
nước Pháp, thời khắc giao thừa người ta ngậm đồng 
tiền vàng với hy vọng sẽ phát đạt, giàu sang trong năm 
mới. Còn tại miền Tây nước Pháp thì có tục lệ thanh 
niên nam nữ dắt nhau vào rừng tìm cây tầm gửi trong 
buổi chiều cuối năm - anh chàng nào tìm thấy, mang 
về trước tiên thì được coi là “vua tầm gửi” và suốt 
ngày mùng 1 Tết được quyền ôm hôn những cô gái 
đẹp đi qua nhà mình.

Scotland
Trong dịp năm mới, người Scotland thường mời 

bằng được những chàng trai cao ráo, đẹp trai, mang 
rượu whiskey, làm vị khách đầu tiên đặt chân vào nhà 
mình trong năm mới.

Người Scotland cho rằng có chàng trai như vậy 
đến “xông đất”, gia đình họ sẽ gặp nhiều may mắn suốt 
12 tháng trong năm.

Ấn Độ
Tại Ấn Độ, Tết kéo dài trong 5 ngày và vào dịp 

Tết, không ai được phép giận dỗi hay nổi cáu. Một số 
nơi khác tại đất nước này thì lại có tục nhịn ăn một 
ngày một đêm. Buổi sáng đầu tiên của năm mới mọi 
người sau khi chúc tụng nhau, dùng một chiếc túi nhỏ 
đựng phấn hồng xoa lên trán người đối diện chúc cho 
mọi sự may mắn, như ý. Thanh niên đổ mực đỏ vào 
súng phun nước và phun vào bạn bè, người thân.
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KHI NGƯỜI TRẺ HÁT
CA KHÚC CÁCH MẠNG

Nguyễn Vũ Phương 
Đội Văn nghệ xung kích VNB
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Đó là một ngày đầu tháng 10, chúng tôi – 
những thành viên của Đội Văn nghệ Xung kích VNB, 
đại diện cho Trường Đại học Kinh tế - Luật tham 
gia cuộc thi “Các nhóm Tuyên truyền Ca khúc cách 
mạng”, được tổ chức bởi Thành Đoàn TP.HCM. 

Tôi còn nhớ rất rõ nỗi băn khoăn, lo lắng của 
người đầu đàn trong đội VNB khi lần đầu tiên tham 
gia một chương trình quá mới mẻ với quy mô toàn 
Thành phố; phải vượt qua 83 đội thi ở vòng sơ loại 
để có cơ hội thử sức ở vòng bán kết và chung kết 
của cuộc thi. Nắm tay nhau cùng cố gắng, chúng 
tôi đã vượt qua những thử thách ấy. Điều quan 
trọng nhất, đó chính là sau các vòng thi, chúng tôi 
– thế hệ trẻ đã biết đến những ca khúc cách mạng 
và thấm nhuần tinh thần về một thời kỳ chiến đấu 
oanh liệt của cha anh.

Ở vòng thi sơ loại, VNB đã quyết định chọn 
bài hát “Ca ngợi Tổ quốc” của nhạc sỹ Hồ Bắc để 
“nổ phát súng đầu tiên”. Sau hơn năm ngày tập 
luyện, nhóm hát và nhóm múa đã hoàn chỉnh được 
tiết mục để dự thi. Song, một bài toán khác lại đặt 
ra, đó là phải tuyên truyền và truyền tải được tinh 
thần của ca khúc, ý nghĩa của ca khúc thời kỳ ấy đối 
với thời đại ngày nay. Chúng tôi dành một buổi để 
cùng nhau trao đổi về hoàn cảnh ra đời cũng như 
ý nghĩa lịch sử của ca khúc “Ca ngợi Tổ quốc”, bởi 
chỉ khi những người trực tiếp trình diễn ca khúc ấy 
hiểu rõ được tinh thần của ca khúc thì người nghe, 
người xem mới cảm nhận được những điều chúng 
tôi muốn truyền tải. Và cứ thế, những ca từ của “Ca 
ngợi Tổ quốc” làm mỗi thành viên trong đội long 
lanh đôi mắt nhớ về quá khứ chiến đấu anh dũng 
của dân tộc, trong lòng bừng lên niềm tự hào quá 
đỗi về thế hệ cha anh. 

Ngày thi sơ loại, hai mươi lăm thành viên 
VNB đã thực sự nhập tâm vào ca khúc để truyền 
tải thông điệp về “Khát vọng tuổi trẻ” am hiểu và 

gìn giữ những giá trị lịch sử, niềm tự hào dân tộc và 
mong muốn cống hiến cho đất nước. Cũng chính 
nhờ vào nỗ lực và niềm tin ấy, VNB đã chính thức 
vượt qua hơn 60 nhóm thi để vào vòng bán kết, 
tiếp tục tuyên truyền những ca khúc, những câu 
chuyện cách mạng đáng tự hào.

“Quê hương anh bộ đội” và “Bài ca hy vọng” 
của nhạc sỹ Xuân Oanh và Văn Ký là hai ca khúc 
VNB chọn để thể hiện trong đêm bán kết. Chúng 
tôi đã hát bằng tất cả niềm tin và lòng cảm phục 
sâu sắc gửi đến những người lính đã hy sinh tuổi 
xuân của mình chiến đấu bảo vệ đất nước. Ca khúc 
“Quê hương anh bộ đội” chính là nỗi lòng của các 
anh, các chị, và “nơi ấy có cánh đồng mênh mông 
ngát hương” là niềm động lực, là sức mạnh tiếp 
sức cho các anh, các chị chiến đấu. Từ động lực to 
lớn đó, những người chiến sỹ vững một niềm tin 
“về tương lai, ngày quê hương màu xanh áo mới”, 
niềm hy vọng về tương lai sẽ hòa bình, đất nước sẽ 
thống nhất gửi gắm trong “Bài ca hy vọng”. 

Mặc dù dừng chân tại vòng bán kết với thành 
tích Top 20 của cuộc thi, nhưng những bài học quý 
báu cùng những trải nghiệm vô giá chính là “tài 
sản lớn” mà cả đội có được sau chương trình. Mỗi 
cá nhân trong VNB đã biết đến nhiều hơn những 
ca khúc cách mạng, và những ca khúc ấy đã đánh 
thức được niềm tin cùng động lực trong mỗi người 
để chúng tôi - thế hệ trẻ cảm thấy bản thân phải 
phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng với những 
hy sinh của cha anh. Cảm ơn cuộc thi vì đã tạo môi 
trường để thế hệ trẻ chúng tôi có cơ hội tìm hiểu, 
trình diễn và hóa thân thành những người chiến sỹ, 
tái hiện lại quá khứ hào hùng của dân tộc. Để rồi 
sau cuộc thi, mỗi khi chợt nghe những giai điệu của 
ca khúc cách mạng vang lên đâu đó, thì giai điệu 
tự hào lại vang vọng trong tim chúng tôi, thôi thúc 
chúng tôi phải có trách nhiệm cống hiến cho xã hội 
nhiều hơn nữa.
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Phước Thông – K15504T

SHOWBIZ 
VIỆT 2018

thoái trào, hy vọng
và bùng nổ

2018 là một năm sôi động của showbiz Việt. Điện 
ảnh đang phải đối mặt với nguy cơ thoái trào, chặng 
đua V-pop thì chưa bao giờ dừng lại, và đấu trường của 
các giải thưởng sắc đẹp thì thành công bất ngờ. 

Điện ảnh: Nguy cơ suy thoái

Năm 2018 có thể nói là một năm không mấy 
khả quan của điện ảnh Việt vì theo thống kê chỉ có vỏn 
vẹn 5 bộ phim thành công về mặt doanh thu, trong 
khi đó, hàng loạt những bộ phim còn lại thì “chết” âm 
thầm, lặng lẽ đến mức không ai hay biết.   

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có 5 bộ phim 
chiếu rạp trong năm 2018 đạt tỷ suất doanh thu cao, 
bao gồm: Siêu sao siêu ngố, Lật mặt 3, Tháng năm rực 
rỡ, Chàng vợ của em và 798 Mười. Trong 5 tác phẩm 
này, có hai phim là “Siêu sao siêu ngố” và «798 Mười” 
được công chiếu vào dịp Tết Nguyên đán nên đã tận 
dụng được thị hiếu người xem vào kỳ nghỉ lễ quan 
trọng nhất trong năm. Thực chất, nếu xét về mặt nội 
dung và tính giải trí, thì sự thành công của «Siêu sao 
siêu ngố” là một điều ngoài mong đợi của đạo diễn 
Đức Thịnh khi phim đạt doanh thu cao đến 108 tỷ 
đồng. Có lẽ, sức hút của danh hài Trường Giang đã 
cứu bộ phim này, giúp tỷ lệ khán giả đến rạp cao đến 
vậy. Mặt khác, “798 Mười” tuy đạt được mức doanh 
thu khá thành công nhưng dường như vẫn chưa xứng 
đáng với tài dàn dựng và mong đợi của đạo diễn 
Dustin Nguyễn.

Tháng năm rực rỡ (đạo diễn Nguyễn Quang 
Dũng), Lật mặt 3 (Lý Hải) và Chàng vợ của em (Charlie 
Nguyễn) cũng có thành tích đáng tự hào khi vượt mốc 
doanh thu 80 tỷ đồng. Thành công từ doanh thu của 
ba bộ phim này dễ hiểu hơn, bởi đây là những bộ phim 
có chất lượng khá tốt, nắm bắt được thị hiếu của khán 
giả. 

Bản chất của vấn đề là khán giả Việt vẫn luôn 
có cảm giác lạ lẫm với dòng phim độc lập, nghệ thuật 
thuần túy hay thể nghiệm. Những thể loại này thường 
bị thất bại về doanh thu. Minh chứng là trong năm 
2018, các phim như Song lang (đạo diễn Leon Quang 
Lê), Nhắm mắt thấy mùa hè (Cao Thúy Nhi), Vai diễn 
đổi đời (Nguyễn Quang Minh), Ống kính sát nhân 
(Nguyễn Hữu Hoàng) hay Dream man: Lời kết bạn chết 
chóc (Roland Nhân Nguyễn) dù có chất lượng khá tốt 
nhưng vẫn thất bại về doanh thu. Nguy cơ thoái trào, 
đó là những cảm nhận rõ nhất về thị trường điện ảnh 
Việt Nam năm 2018. 

V-pop: Một chặng đua thành công

V-pop năm 2018 chứng kiến sự «đổ bộ» của các 
nghệ sĩ đình đám cùng những MV được đầu tư mạnh 
tay cả về hình ảnh lẫn nội dung. “Bùa yêu”, “Chạy ngay 
đi”, ‘Chạm đáy nỗi đau”, “Người lạ ơi”,... liên tục gây sốt 
trong năm. Với tinh thần âm nhạc mới mẻ nhưng vẫn 
gần gũi, bắt kịp xu hướng chung của giới trẻ, những 
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ca khúc underground ra đời trong năm sở hữu độ 
“hot” không thua kém gì những ca khúc mainstream 
trên đường đua V-pop. Những ca khúc này không 
chỉ đạt thành tích cao trên mạng xã hội mà còn trở 
thành các đề cử trong hạng mục «Sản phẩm âm nhạc 
Underground được yêu thích nhất» tại giải thưởng 
WeChoice Awards 2018. Một số MV đã được các 
bạn trẻ yêu thích cuồng nhiệt và liên tục tăng view 
trên các bảng xếp hạng. Đầu tiên, có thể kể đến là 
MV “Thương nhiều hơn nói” là sản phẩm âm nhạc 
đến từ nhóm nhạc Ba Chấm với sự kết hợp của ba 
nghệ sĩ trẻ tuổi đình đám là Đạt G, B Ray và Masew. 
Tiếp theo, vào tháng 4.2018, “Người âm phủ” của 
OSAD bất ngờ lan tỏa khắp mạng xã hội, được khán 
giả yêu mến tới mức trở thành hiện tượng V-pop 
thời điểm đó. Tiếp theo sau, vào giữa tháng 9.2018, 
Nguyễn Trọng Tài với ca khúc “HongKong 1” nổi lên 
như một hiện tượng trên mạng xã hội. 

Cuối năm, MV “Mặt trời vẫn tới mỗi ngày” xuất 
hiện như một làn gió mới và để lại ấn tượng khó quên 
trong lòng khán giả bằng những thông điệp ý nghĩa. 
“Mặt trời vẫn tới mỗi ngày” là dự án âm nhạc đặc 
biệt với nội dung đề cao tinh thần lạc quan và ca 
ngợi những con người nhỏ bé nhưng mang đến một 
nguồn cảm hứng vô cùng mãnh liệt. Đây là MV duy 
nhất trong năm quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt tham gia để 
truyền tải những thông điệp ý nghĩa. 

Các lĩnh vực khác: Bùng nổ không kém

Trong khi phim truyền hình miền Bắc đang trở 
lại thời hoàng kim với các bộ phim được đánh giá cao 
về chất lượng như: Tình khúc Bạch Dương, Ngày ấy 
mình đã yêu, Quỳnh búp bê,… thì ở miền Nam vẫn là 
các trò chơi truyền hình (gọi chung là gameshow) “nở 
rộ” trên màn ảnh nhỏ.  

Ngay từ đầu năm 2018, một loạt gameshow 
về ca hát và hài hước như: Giọng ải giọng ai, Sing my 
song, Thần tượng bolero, Ai sẽ thành sao, Cặp đôi 
hài hước, Sàn đấu ca từ, Đường đến danh ca vọng 
cổ, Hát mãi ước mơ,... đã và đang lên sóng mùa tiếp 
theo. Để giảm sự nhàm chán cho khán giả trong bối 
cảnh gameshow về ca hát và hài hước đang bị bão 
hòa về ý tưởng, một số chương trình mới ra đời có 
sự kết hợp giữa các lĩnh vực khác nhau, như: Đấu 
trường võ nhạc gồm võ thuật, âm nhạc và vũ đạo 
đã lên sóng trên HTV7. Hiện cũng đang có nhiều 
gameshow “se duyên” xuất hiện trên truyền hình. 
Bên cạnh các chương trình cũ như: Hành trình kết 
nối yêu thương, Bạn muốn hẹn hò, Vợ chồng son,... 
thì nay có thêm: Vì yêu mà đến, Lựa chọn của trái 
tim và Khúc hát se duyên, Giai điệu chung đôi - dạng 
gameshow âm nhạc kết hợp với hẹn hò, mai mối. 
Nhìn chung, so với các loại hình giải trí khác trên 
màn ảnh nhỏ thì gameshow đang là “mảnh đất màu 
mỡ” hơn cả, nhất là khi các đài truyền hình lớn như 
VTV, HTV, Vĩnh Long,... vẫn tiếp tục dành khung “giờ 
vàng” cho gameshow. 

Bên cạnh đó, “đấu trường sắc đẹp” cũng không 
kém cạnh khi Việt Nam có tận sáu hoa hậu, á hậu, 
bao gồm Trần Tiểu Vy, H’Hen Niê, Bùi Phương Nga, 
Nguyễn Thúc Thủy Tiên, Minh Tú, Nguyễn Phương 
Khánh tham dự các cuộc thi quốc tế trong năm 2018. 
Sáu cô gái đều là người đẹp nổi bật tại nhiều cuộc 
thi nhan sắc trong nước. Họ không chỉ trẻ trung, tài 
năng mà còn được đánh giá cao về khả năng “chinh 
chiến” tại các đấu trường quốc tế. Vượt qua sự kỳ 
vọng của khán giả Việt, Nguyễn Phương Khánh đăng 
quang Hoa hậu Trái đất 2018, H’Hen Niê lọt top 
5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2018 - thành tích cao 
nhất của người đẹp Việt tại đấu trường nhan sắc uy 
tín này. H’Hen Niê được xem là hoa hậu mang nét 
đẹp “lạ” nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, cô là 
một trong số ít hoa hậu có làn da ngăm và cũng là 
hoa hậu đầu tiên đăng quang với mái tóc ngắn.

Showbiz Việt có thể xem là đã trải qua một 
năm 2018 thành công. Điều quan trọng nhất ở ngành 
công nghiệp giải trí là đáp ứng được thị hiếu và mong 
đợi của khán giả, luôn thay đổi và sáng tạo qua từng 
thời kỳ. Về mặt này, chúng ta vẫn có thể đặt niềm 
tin và hy vọng vào nghệ thuật Việt năm 2019 sẽ đầy 
tươi sáng. 
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KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ VIỆT
TRONG KỶ NGUYÊN MỚI QUA THÀNH CÔNG CỦA BÓNG ĐÁ NƯỚC NHÀ

Dấu ấn đậm nét của các “chàng trai vàng” bóng đá Việt Nam

2018 thực sự là một năm thành công rực rỡ đối với thể thao nước nhà nói chung và bóng đá Việt Nam 
nói riêng. Các đội tuyển bóng đá nam Việt Nam liên tiếp gặt hái được nhiều “quả ngọt” trong các giải đấu quốc 
tế, có thể kể đến như: lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi Á quân giải U23 châu Á ở 
Thường Châu, Trung Quốc; đội tuyển Olympic Việt Nam xuất sắc vượt qua các anh tài của bóng đá châu lục 
để giành vé vào vòng bán kết môn bóng đá nam ASIAD tại Indonesia; và kết thúc năm 2018 đáng nhớ với ngôi 
vị vô địch AFF Cup của đội tuyển bóng đá Việt Nam sau đúng một thập kỷ chờ đợi.  

Những cái tên Quang Hải, Công Phượng, Văn Đức, Văn Hậu,… chưa bao giờ được ngừng nhắc đến từ 
khắp các mặt báo, câu chuyện bên lề phố đến đề thi của học sinh trung học. Các “chàng trai vàng” ấy đã đưa 
cảm xúc của người hâm mộ nước nhà trải qua biết bao cung bậc để rồi vỡ òa trong niềm hân hoan chiến thắng. 
Vẫn còn đó hình ảnh cờ Tổ quốc tung bay phấp phới tô đỏ cả những góc phố, từng dòng người ùn ùn đổ về 
các con phố trung tâm sau mỗi chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Đâu đó trong dòng người ấy, ta bắt gặp 
những cô chú dù đã qua rồi tuổi xuân xanh nồng nhiệt vẫn reo hò, cổ vũ hay những bạn bè quốc tế có dịp hòa 
vào không khí tưng bừng ờ Việt Nam.  

Không chỉ tạo cơn sốt trong nước, những thành tích mà các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã 
đạt được có thể gọi là cơn địa chấn cho giới truyền thông và người hâm mộ bóng đá khu vực. Là người Việt, 
chúng ta không thể không nức lòng trước những tiêu đề bài báo: “Việt Nam vào chung kết bằng một bộ phim 
kinh dị”, “Cả Đông Nam Á đứng sau lưng U23 Việt Nam”, “Ngựa ô Châu Á đã xuất hiện” mà Foxsport, AFC hay 
báo chí Hàn Quốc dùng để mô tả kỳ tích của đội tuyển Việt Nam ở Vòng chung kết U23 Châu Á.

Không quá lời khi nói rằng, trong những ngày tháng qua, cả dân tộc như ngất ngây trong men say chiến 
thắng mà thể thao đã mang lại. Qua mỗi sự kiện như thế này, tình yêu đất nước, lòng tự hào và tự tôn dân tộc 
trong huyết quản mỗi chúng ta lại như thêm căng đầy.

Nguyễn Tuấn Kiệt – K17502
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Khát vọng chiến thắng - khát vọng của những người 
Việt trẻ

Từng ngôi sao U23 Việt Nam là minh chứng 
điển hình cho khát khao cống hiến và khẳng định bản 
thân, ý chí vươn lên từ sự thất bại để đến đích thành 
công của mỗi người Việt trẻ trong kỷ nguyên mới.   

Thủ môn Bùi Tiến Dũng, chàng trai dân tộc 
Mường ở vùng núi Thanh Hóa, từng phải nhịn đói để 
đi học, làm phụ hồ để kiếm sống nhưng vẫn không 
ngừng ước mơ, nỗ lực tập luyện để rồi anh trở thành 
“người gác đền” số một trong khung thành đội tuyển 
U23 Việt Nam. “Không một ai được phép bỏ cuộc khi 
trận đấu còn chưa kết thúc, được khoác lên mình màu 
áo đội tuyển quốc gia là vinh dự lớn lao”. 

Phan Văn Đức, người con của miền quê nghèo 
Yên Thành (Nghệ An), xuất phát từ “diễn viên đóng 
thế”, cầu thủ “đỗ vớt” của U23 Việt Nam trở thành 
người hùng của đội tuyển. Qua hai giải đấu Vòng 
chung kết U23 Châu Á và AFF Suzuki Cup, anh đã 
chứng minh được thực lực của bản thân, thường 
xuyên nắm giữ suất đá chính mỗi khi ra sân. Nhưng ẩn 
sau bước tiến dài đó là nỗ lực không ngừng nghỉ của 
cầu thủ này. Người ta ví chàng tiền vệ xứ Nghệ như 

“cánh chim không mỏi”, luôn vỗ cánh không ngừng bởi 
khát khao cháy bỏng.  

Khát vọng chiến thắng chính bản thân mình, 
vượt lên trên hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống để 
vươn đến thành công chưa bao giờ thôi ngừng cháy 
trong người Việt trẻ từ xưa đến nay và mãi về sau. 
Chinh phục những giới hạn hữu hình, thu hẹp tiến đến 
xóa mờ khoảng cách về trình độ phát triển, văn minh, 
tiến bộ của đất nước với các quốc gia khác trong khu 
vực và trên thế giới là hai trong nhiều mục tiêu và 
cũng là trách nhiệm để thế hệ hôm nay phấn đấu.  

Với sự phát triển như vũ bão của công nghệ, 
sự biến chuyển không ngừng trong quan hệ quốc tế, 
kinh tế, chính trị đặt người trẻ của mỗi quốc gia trong 
một tâm thế luôn sẵn sàng, nhạy bén với mọi thách 
thức, đáp ứng yêu cầu của thực tại và hội nhập quốc 
tế. Chính vì thế, người trẻ cần có môi trường giáo dục 
tốt, đủ mở để có thể trước hết là học tập, rèn luyện và 
sau đó là phát huy, áp dụng những kiến thức đã học 
vào thực tiễn cuộc sống. Bên cạnh đó, ngoại ngữ và 
các hoạt động ngoại khóa, tình nguyện, hoạt động rèn 
luyện kỹ năng cũng là những điều mà mỗi học sinh, 
sinh viên cần trang bị, tích lũy thêm trước khi hòa vào 
dòng chảy của xã hội luôn không ngừng phát triển.
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Lời hứa về một cây bút chì – Một quyển sách truyền cảm hứng và giúp bạn đạt được ước mơ của mình. Hành trình 
từ 25 đô-la đến 250 trường học dành cho trẻ em trên toàn cầu và câu chuyện phi thường của một CEO nuôi chí 

thay đổi thế giới bằng giáo dục.

Khi mua quyển sách này, tôi 
không nghĩ nó có thể cuốn hút mình 
đến như thế. Một quyển sách rất hay 
và rất phù hợp với các bạn trẻ đang 
náo nức và sẵn sàng cho quá trình 
chuyển đổi. Nếu bạn đang tìm kiếm 
định hướng và mục tiêu cuộc đời, cuốn 
sách này dành cho bạn. Được dẫn dắt 
bởi những câu chuyện và các chia sẻ 
đầy cảm hứng của tác giả, cuốn sách 
sẽ mang đến cho bạn những công cụ 
để tạo nên một câu chuyện đáng kể 
trong cuộc sống của chính mình.

Tôi là một người thích đi du 
lịch, tôi cũng đã đi được nhiều nơi 
với nhiều cách khác nhau, được đến 
nhiều vùng đất khác nhau với nhiều 
trải nghiệm vô cùng thú vị - nhưng tôi 
chưa bao giờ được trải nghiệm cách đi 
du lịch độc đáo giống như tác giả.

Tôi là người thích hoạt động 
xã hội, thích tham gia thiện nguyện, 

“Lời hứa về một cây bút chì”  
Lời hứa về một tuổi trẻ
khát khao và mơ ước…

giúp đỡ và mang lại những giá trị 
cho người nghèo và những người 
có hoàn cảnh khó khăn - nhưng 
những gì tôi làm còn quá nhỏ bé 
và tôi cũng chưa tiếp cận để làm 
được những điều như tác giả, đó 
là những ý tưởng, những việc làm 
rất cụ thể, nhân văn và mang lại 
giá trị thiết thực.

Tôi là người cũng có đam 
mê, hoài bão, cũng đã bao lần ước 
mơ được làm một cái gì đó tương 
tự như tác giả - nhưng tôi chưa đủ 
can đảm, chưa dám dấn thân và 
chưa dám từ bỏ để làm được điều 
đó. Cuộc sống với bộn bề lo toan 
và “cơm áo gạo tiền” đã khiến tôi 
bị lao vào vòng xoáy cuộc đời, gần 
như không còn nhớ đến những 
ước mơ, hoài bão của mình, cho 
đến khi tôi đọc được quyển sách 
này.

Tôi thật sự cảm ơn và rất 
khâm phục Adam Braun, cảm ơn 
anh, những người cộng sự của 
anh và cả những người ở nơi đất 
nước anh đã truyền cảm hứng về 
niềm đam mê và tinh thần xã hội. 
Chia sẻ cùng với những người khó 
khăn ở những đất nước khó khăn, 
để giúp đỡ họ, để ít nhất cũng 
làm cho cuộc sống của họ được 
tốt đẹp hơn. Tôi cũng hy vọng 
rằng một ngày nào đó không xa, 

anh và dự án của anh sẽ được 
thực hiện tại đất nước chúng 
tôi - Việt Nam và tôi lại càng 
hy vọng rằng mình sẽ có thể 
tham gia thực hiện dự án này 
cùng anh.

Những nguyên tắc về 
cuộc sống, những lời tâm niệm 
của Adam Braun trong quyển 
sách là những giá trị sống vô 
cùng tích cực và ý nghĩa, nó là 
một nguồn cảm hứng lớn lao 
cho tôi và các bạn trẻ - những 
người đã đọc quyển sách, giúp 
chúng ta cảm thấy tin tưởng, 
yêu thương và cảm thấy rằng 
cuộc sống này có vô vàn ý 
nghĩa để sống và cống hiến.

Cảm ơn “Lời hứa về một 
cây bút chì” - Quyển sách thật 
ý nghĩa và truyền cảm hứng. 
Cảm ơn Adam Braun - Người 
đã truyền cảm hứng bằng tất 
cả tâm huyết của mình vào 
quyển sách. Một người dám 
nghĩ, dám làm và đã làm được 
những điều tưởng chừng như 
không tưởng.

Tôi sẽ tự hứa với lòng 
mình, một ngày không xa nữa 
thôi, tôi sẽ làm được điều mà 
tôi hằng mong muốn bấy lâu...

Phạm Thanh Hùng
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Lê Thái Huy
Phòng Công tác sinh viên

TUỔI TRẺ - MÙA XUÂN CỦA KHÁT VỌNG
Tản văn: 

Thùy Linh – Cựu sinh viên

“Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một 
lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống 
hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, 
để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta 
đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh 
giải phóng loài người…” – Paven Corsaghin (Thép đã tôi thế đấy! – Nikolai 
Aleksevevich Ostrovsky).

Năm mới luôn khởi đầu bởi mùa xuân, còn khát vọng đời người 
được bắt nguồn từ tuổi trẻ. Xuân đang đến thật gần với bao điều mới 
mẻ, lá cây đâm chồi, trăm hoa đua sắc, vị gió cũng ngọt ngào hơn, nắng 
cũng trở nên thật dịu êm và mềm mại. Sự đổi thay của đất trời làm lòng 
người rạo rực quá, tôi đang sống trong những tháng ngày đẹp nhất của 
tuổi trẻ, bởi xuân đến rồi, phải mơ ước và dấn thân thôi, không phải lúc 
này thì còn chờ đến bao giờ nữa?

Tôi còn nhớ như in Lễ tốt nghiệp của mình bốn tháng trước, Thầy 
Phó hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Điện đã nói với chúng tôi rằng: “Không 
giống như thuyết tiến hóa của Darwin – loài nào thích ứng tốt nhất với 
sự thay đổi của môi trường sẽ là loài sống sót, các em hôm nay phải là 
người tự lựa chọn môi trường cho bản thân, thay đổi môi trường của 
mình, dấn thân vào những con đường khó khăn nhất để mài dũa và gặt 
hái thành quả”. Câu nói của Thầy làm tôi nhớ mãi, chúng ta đâu thể cứ 
ngồi yên để chờ đợi môi trường thay đổi rồi thích ứng theo, chúng ta 
phải tự mình hỏi bản thân xem trái tim mình muốn làm gì, ước mơ mà cả 
cuộc đời này ta hướng đến, con người mà ta khao khát trở thành. Ta phải 
đi, phải vận động cùng nhịp thở của xã hội, bởi nếu hôm nay bạn mừng 
vui vì mình không thụt lùi, thì ngày mai bạn sẽ thấy mình tụt hậu bởi bạn 
đã đứng yên mà không hề dịch chuyển.

Bốn năm đại học, ta được hiểu thế nào là thế giới phẳng, nhìn nhận 
được sự hội nhập mà giới trẻ Việt đã và đang phát triển trong môi trường 
toàn cầu. Ước mơ của ta bây giờ chẳng còn nên gói gọn trong hai từ “nội 
địa” nữa, ta phải bung sức mình, phải hướng đến thế giới tươi đẹp ngoài 
kia, ước mơ của ta chẳng thể bị bó hẹp bởi rào cản biên giới, khao khát 
của ta chẳng thể vì ngôn ngữ mà xếp lại không thành. Hoài bão lớn hơn 
thì đồng nghĩa với khó khăn cũng sẽ nhân lên gấp bội, những điều ta phải 
vượt qua sẽ chẳng thể dễ dàng – đấy, thế mới cần sức mạnh và nhiệt 
huyết dâng tràn của tuổi trẻ. Đừng sợ nếu hôm nay bạn ra đường mà gặp 
trắc trở, hãy lo lắng nếu quỹ thời gian của bạn chỉ dành cho việc ở nhà vẽ 
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young

ra ước mơ rồi vội vã lắc đầu tự nhủ rằng mình không làm 
được, hoặc thậm chí tệ hơn, bạn chẳng có nổi một định 
hướng cho bản thân mình.

Thời gian cứ thế trôi đi, tuổi tác cũng nhiều hơn. 
Tuổi xuân tươi đẹp cũng chính vì vậy mà không thể nào 
quay lại được. Vậy nên, xin hãy dành dụm những tháng 
ngày ngắn ngủi của tuổi trẻ để thả cho ước mơ của chính 
mình được một lần bay lên, cao và xa mãi. Con người ta 
vốn dĩ sẽ hối tiếc về những gì mình không làm, chứ chẳng 
mấy ai ân hận chỉ vì những điều mình đã cố gắng hết 
mình để thực hiện cả. Chẳng có bất cứ lý do gì để bạn cất 
giữ những khát khao, trong khi từng giờ từng phút của 
thanh xuân ít ỏi lại đang bị lãng phí. Chúng ta đang nắm 
trong tay tri thức, sức mạnh, tình yêu và nhiệt huyết – 
những điều có thể giúp ta vượt qua bất cứ khó khăn nào, 
những điều chỉ có thể dồi dào thêm chứ không bao giờ 
sứt mẻ - vậy thì ta còn sợ mất mát điều gì mà không chịu 
dấn thân?

“Vì tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại” nên ngày hôm 
nay sẽ là ngày duy nhất của cuộc đời bạn được sống trong 
khoảnh khắc này, ngày duy nhất bạn được cảm nhận 
cảm xúc này và cũng là ngày duy nhất bạn mang trong 
mình chừng đó sức mạnh để làm những điều mà bạn ước 
muốn. Dù ngày hôm nay đến với niềm vui, hạnh phúc hay 
thất vọng, khổ đau thì hãy luôn biết rằng, những xúc cảm 
đó chẳng bao giờ quay lại thêm một lần nào nữa, ta hãy 
cảm nhận chúng, thật rõ, thật sâu, tận hưởng sự thăng 
hoa, đứng dậy từ thất bại để tôi luyện bản thân, để rút 
ngắn quãng đường chinh phúc ước mơ của chính mình.

Mùa xuân sẽ xua đi cái giá lạnh của cơn đông đen 
tối, bằng khát khao của tuổi trẻ, bạn cũng có thể tự viết 
nên câu chuyện của đời mình. Sắc thắm của mùa xuân 
làm mọi vật bừng lên, căng tràn sức sống, chúng ta cũng 
hãy cùng nhau dùng sức trẻ này, tô màu cho bức tranh 
cuộc đời thêm rực rỡ, để tự hào với bản thân ta sau này, 
để đóng góp những mảng màu xinh tươi ấy cho bức tranh 
lớn của cả dân tộc. 

Xuân đến rồi, tuổi trẻ hãy dấn thân thôi!
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của người Sài Gòn
Điều gì làm người Sài Gòn cảm nhận Tết sắp 

đến? Ở Hà Nội trời trở lạnh, đôi khi có thể thở ra khói, 
khu làng hoa bắt đầu ửng đỏ sắc đào. Sài Gòn thì vẫn 
nóng, không khí gần như không có gì thay đổi. Nhưng 
người Sài Gòn vẫn biết Tết sắp đến vì cuộc sống hối 
hả, tất bật ngược xuôi có phần chậm lại vào những 
ngày cuối năm. Sau một năm chăm chỉ làm ăn, học 
hành, Tết đến, nhiều người về quê đón năm mới cùng 
gia đình, trả lại một Sài Gòn yên tĩnh sau một năm tấp 
nập, ồn ào. 

Tôi sinh sống ở Sài Gòn từ bé, vì vậy, ăn cái Tết 
Sài Gòn như một nét văn hóa thường niên của tôi và 
gia đình. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh lúc tôi còn bé, 
mẹ lau chùi dọn dẹp nhà cửa, còn tôi thì tranh để phụ 
mẹ, hình ảnh ba cầm cây cọ sơn lại nhà và nói “Mình 
ăn Tết thì cũng phải cho nó ăn Tết chứ và làm như vậy 
thì nhìn nhà sẽ khang trang hơn”. 

Mặc dù ở nơi phố thị người ta bán rất nhiều 
bánh chưng, bánh tét nhưng nhà tôi vẫn thích tự 
tay gói từng chiếc bánh tét, thích tự làm lễ vật dâng 
cúng Tổ tiên như một lời tri ân và gửi gắm hy vọng 
tốt đẹp cho một năm mới. Cái không khí rộn ràng 
của việc ướp thịt, lau lá, chẻ lạt, đãi đậu mỗi khi mọi 
người quây quần lại cùng gói bánh tét ở nhà làm tôi 
cứ tưởng tượng đến các chương trình chiều 30 Tết 
mà mình hay thấy trên truyền hình. Cứ thế, nhà nào 
có nấu bánh là đám trẻ con chúng tôi lại rôm rả tụ 
tập mặc dù chúng tôi biết, chúng tôi sẽ nghịch là chủ 
yếu chứ cũng không đỡ đần được gì nhiều. Cũng nhờ 
dịp này mà tôi có thể trò chuyện để biết rõ về những 
người hàng xóm quanh mình chứ thường ngày chỉ kịp 

gật đầu chào hay hỏi dăm ba câu rồi ai nấy lại tất bật 
với việc của mình. 

Ngồi chờ bánh chín bên bếp lửa trước sân cũng 
là lúc mọi người chuyện trò rôm rả và kể cho nhau 
nghe về những cái Tết ở nơi mình được sinh ra. Mỗi 
người mỗi quê, mỗi người mỗi giọng trong buổi tối 
cuối năm giữa đất Sài Gòn làm tôi như càng thấy yêu 
hơn mảnh đất Sài thành phong phú và bao dung này. 
Một miền đất lành cứ mãi dang tay đón nhận, chở che 
hết thảy mọi người mà chẳng cần quan tâm đó là ai, 
đến đây từ mảnh đất nào.  

Sài Gòn của những ngày hăm ba, hăm bốn Tết 
là dòng người ngược xuôi tất bật ngày đêm. Trời đã 
tối mịt nhưng từ các công ty đến mấy chỗ họp chợ 
thì đèn đuốc vẫn sáng trưng. Ai nấy đều ráng làm cho 
xong những gì còn dở dang chứ không để cái tồn đọng 
đó dây dưa sang năm mới. 

Rồi giây phút giao thừa cũng tới, nhà tôi cùng 
thắp nén hương xuân tạ ơn đất trời với những gì mình 
đang có và cầu mong một mùa xuân vui tươi, một năm 
mới may mắn. Ngày đầu tiên của năm mới, trong ánh 
nắng vàng ươm, tôi thấy Sài Gòn tinh tươm lạ thường. 
Mỗi con đường, từng góc phố đều bình yên đến diệu 
kỳ. Một Sài Gòn vừa lạ lẫm mà cũng rất đỗi thân quen. 
Nơi xóm tôi lại rộn rã những bước chân, những lời 
chúc Tết của hàng xóm láng giềng dành cho nhau. 
Đứa trẻ nào cũng ngập tràn bao đỏ lì xì của ông bà, 
cô chú. Với tôi, Tết là một dịp để Sài Gòn là của riêng 
người Sài Gòn hoặc những người đã gắn bó rất lâu với 
Sài Gòn, đẹp đẽ, bình yên và tươi mới. 

Cảm ơn Tết Sài Gòn đã luôn cho tôi những trải 
nghiệm khó quên về những mùa xuân nghĩa tình, ấm 
áp... 

Tết
Trường An – K17407

Tản văn
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Một năm bận rộn đã đi qua,

Muốn nói nhiều hơn thế nhưng mà...

Chuyện cũ qua rồi, thôi nhắc lại.

Dụng ngôn ý đẹp mừng xuân sang.

Dành chúc cho nhau vạn điều mới.

May mắn, sẻ suôn thật phơi phới.

Hạnh phúc an khang cả một đời!

Câu chúc Xuân
Nguyễn Đức Bình

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp

Đón Tết
Trần Nguyễn Phước Thông – K15504T

Pháo bông phát sáng đêm giao thừa
Trong lòng hối hả đón xuân sang
Chợ tết tấp nập bao hàng quán
Người đi dạo phố, nụ cười vang.

Nhà xưa cũ kĩ nay sơn mới,
Bánh mứt, kẹo ngọt, dưa hấu tươi,

Mai vàng, đào thắm, xuân phơi phới
Lộc giăng khắp lối, lòng an vui.

Người đến chùa cầu tránh điều xui,
Lạy Phật thiêng, xin xăm rộn rã;

Đâu đó nghe tiếng trống giòn giã,
Có lễ hội tưng bừng từ xa...

Bàn thờ gia tiên, cúng ông bà
Trầm hương tĩnh dịu, đuổi tà ma;

Thịt kho, bánh tét, hương dưa giá,
Đủ đầy mâm cỗ, xuân hoan ca.
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Ngày 10.9.2018, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật đã diễn ra Lễ khai giảng 
năm học 2018 – 2019. Năm học 2018 – 2019, nhà trường chào đón hơn 
1.800 tân sinh viên, 242 tân học viên cao học và nghiên cứu sinh đã trúng 
tuyển vào Trường và chính thức gia nhập vào gia đình ĐHQG TP.HCM. Tại 
buổi lễ, Phó Giám đốc ĐHQG TP.HCM đã khen thưởng cho các đội tuyển 
sinh viên và sinh viên đạt thành tích cao trong hoạt động học thuật và phong 
trào; Ban Giám hiệu nhà trường khen thưởng cho các thủ khoa Trường và 
các thủ khoa ngành trong đợt tuyển sinh đại học 2018 cùng các nhóm sinh 
viên đạt thành tích cao tại các cuộc thi quốc tế. Sau Lễ khai giảng là Chung 
kết Cuộc thi khởi nghiệp CiC và Ngày hội doanh nghiệp & sinh viên diễn ra 
tại Trường Đại học Kinh tế - Luật. 

Ngày 20.9.2018, Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) đã ký kết bản 
ghi nhớ hợp tác với công ty KPMG và Viện Kế toán Công chứng 
Vương quốc Anh và xứ Wales (ICAEW), hai đơn vị quốc tế nhiều uy 
tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán. Trong thời 
gian tới, công ty KPMG sẽ triển khai chương trình cho sinh viên năm 
hai của UEL đi thực tập tại trụ sở KPMG, và hết năm ba, sinh viên sẽ 
tiếp tục thực tập hè tại KPMG. Đồng thời, KMPG sẽ tài trợ phí giảng 
viên cho một số môn học tại UEL. ICAEW sẽ là cầu nối giữa UEL và 
KPMG, bên cạnh đó, tiếp tục các hoạt động hợp tác trong đào tạo 
chương trình Kế toán chất lượng cao bằng tiếng Anh với UEL.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 - 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI KPMG VÀ ICAEW

Ngày 04.10.2018, Quỹ Phát triển châu Á (ADF) đã trao 10 suất học 
bổng năm học 2018-2019 cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế - 
Luật. Sau khi triển khai xét chọn Học bổng Tài năng ADF, Hội đồng 
xét duyệt đã chọn ra được 10 tân sinh viên xuất sắc, đủ điều kiện 
nhận học bổng Tài năng ADF năm học 2018-2019. Mỗi suất học 
bổng trị giá 1000 USD. Quỹ Phát triển châu Á (ADF) là một trong 
những đối tác của Trường Đại học Kinh tế - Luật, hằng năm tài trợ học 
bổng cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc của Trường.

QUỸ PHÁT TRIỂN CHÂU Á TRAO HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

Ngày 18.10.2018, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã phối hợp với Viện 
Kinh tế Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Nhận diện và ngăn chặn 
rủi ro tài chính – ngân sách: Kinh nghiệm quốc tế, thực trạng ở Việt 
Nam và giải pháp chính sách”. Hội thảo thu hút sự quan tâm tham dự 
của các nhà nghiên cứu, giảng viên,... một số trường đại học lớn tại 
TP.HCM. Các đại biểu tham dự hội thảo tập trung trình bày và thảo 
luận về các vấn đề: các dạng rủi ro đe dọa tính bền vững của tài chính 
ngân sách, nguyên nhân dẫn đến rủi ro tài khóa từ quản lý các dự án 
ODA ở Việt Nam, nhiều kẽ hở trong chính sách pháp luật,…

HỘI THẢO “NHẬN DIỆN VÀ NGĂN CHẶN RỦI RO TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH:
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ, THỰC TRẠNG Ở VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH”
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Nhằm triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ dự án The 
Digital Consumer (Người tiêu dùng thông minh) do Đại sứ quán 
Ireland tại Hà Nội tài trợ và ký kết hợp tác giữa Trường Đại học 
Kinh tế - Luật (UEL) và Trường Đại học Dublin City, Ireland (DCU), 
tổ công tác của UEL do PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – Hiệu trưởng 
nhà trường làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với DCU. 
Mục đích của Dự án nhằm đưa các giảng viên, nghiên cứu viên 
của UEL sang Ireland và ngược lại; đưa ra những giải pháp và nhận 
diện được khách hàng thông minh ở Việt Nam và Ireland, phân tích 
dữ liệu kinh doanh, phân tích thái độ của khách hàng, cổ vũ việc 
nghiên cứu này tại Việt Nam và Ireland.

Ngày 4.11.2018, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức lễ kỷ niệm 
18 năm Ngày truyền thống Trường (06.11.2000 – 06.11.2018), thu 
hút hơn 1000 sinh viên và cựu sinh viên tham dự. Phát biểu ôn lại 
truyền thống 18 năm xây dựng và phát triển nhà trường từ khi 
còn là Khoa Kinh tế, ĐHQG TP.HCM đến nay, PGS.TS Nguyễn Tiến 
Dũng – Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh mỗi thế hệ đã và đang 
trở thành một phần lịch sử đáng tự hào của UEL và sẽ cùng tiến 
bước đến UEL 20 năm uy tín, chất lượng và tự hào. Buổi lễ kết hợp 
với nhiều chương trình ý nghĩa như: Lễ tuyên dương sinh viên 5 
tốt, khai mạc sàn giao dịch chứng khoán ảo FESE lần XV, phát động 
đường chạy UEL. Năm nay, nhà trường tuyên dương 74 sinh viên 
5 tốt cấp trường, trong đó có 3 sinh viên 5 tốt 3 năm liền, 23 sinh 
viên 5 tốt 2 năm liền và 7 sinh viên 5 tốt tiêu biểu. Sau phần lễ, sinh 
viên tham gia phần hội với nhiều hoạt động: chợ phiên UEL, các trò 
chơi dân gian, cuộc thi UEL sắc màu...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUBLIN CITY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT KỶ NIỆM 18 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG

Ngày 02.11.2018, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật đã diễn ra Hội 
nghị kiện toàn nhân sự Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học 
Kinh tế - Luật khóa VI (2017 – 2019). Hội nghị tiến hành kiện toàn 
bổ sung vào vị trí Ban Thư ký, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Sinh 
viên Trường, kết quả đ/c Huỳnh Mạnh Phương đảm nhận vị trí 
Chủ tịch Hội Sinh viên Trường, đ/c Huỳnh Mai Trinh và Ngô Trọng 
Nguyễn đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường khóa 
VI (2017 – 2019).

Ngày 05.11.2017, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế 
- Luật đã tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho PGS.
TS Nguyễn Văn Luân và trao quyết định bổ nhiệm viên chức quản 
lý. Đ/c Nguyễn Văn Luân – Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu 
trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật vinh dự đứng vào hàng ngũ 
của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1973, với quá trình cống hiến, 
lao động và công tác, đồng chí đã được Đảng ghi nhận và trao tặng 
huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Tiếp đó, nhà trường đã công bố và trao 
quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 02 đơn vị thuộc Trường đối với Khoa 
Kinh tế đối ngoại và Khoa Hệ thống thông tin. Cụ thể, TS Nguyễn 
Hoàng Dũng giữ chức vụ Phó trưởng Khoa Kinh tế đối ngoại; TS Lê 
Hoành Sử giữ chức vụ Phó trưởng Khoa Hệ thống thông tin.

HỘI NGHỊ KIỆN TOÀN NHÂN SỰ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT KHÓA VI 

TRAO HUY HIỆU 45 NĂM TUỔI ĐẢNG CHO PGS.TS NGUYỄN VĂN LUÂN
VÀ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
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HỘI THẢO “NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NỀN KINH TẾ: THỰC TRẠNG, TIỀM NĂNG VÀ THÁCH THỨC”

Ngày 09.11.2018, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và 
Trường Đại học Kinh tế - Luật đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Năng 
lực cạnh tranh của nền kinh tế: thực trạng, tiềm năng và thách thức”.  Các 
tham luận và trao đổi, kiến nghị của các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung 
vào các vấn đề: tư duy lãnh đạo của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp; 
cơ chế thúc đẩy tài năng và tăng cường văn hóa sáng tạo cho nhân viên; học 
hỏi các mô hình tiên tiến của nước ngoài; không ngừng cập nhật và đổi mới 
công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất;…

Công đoàn Trường ĐH Kinh tế - Luật đã tổ chức Hội thao Công 
đoàn Trường lần thứ VIII năm 2018 nhằm chào mừng 18 năm Ngày 
truyền thống Trường, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và tiếp tục đẩy 
mạnh phong trào thể dục thể thao, nâng cao thể chất cho tập thể 
cán bộ, viên chức, người lao động của Trường. Hội thao bắt đầu từ 
ngày 16.11 với các môn thi đấu: chạy bộ thể thao (nam và nữ); kéo 
co; bóng đá mini, quần vợt, cầu lông, cờ vua, cờ tướng và bida tự do. 
Đây là sân chơi lành mạnh giúp tăng cường giao lưu, học hỏi giữa 
cán bộ, viên chức, người lao động của Trường, đồng thời, sẽ chọn ra 
đội hình tiêu biểu để tham dự các giải đấu của ngành và các giải đấu 
giao hữu với đơn vị khác.

HỘI THAO CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT LẦN VIII - NĂM 2018

Sáng ngày 20.11.2018, Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 của 
Trường Đại học Kinh tế - Luật đã diễn ra trong không khí trang trọng 
nhưng không kém phần vui tươi nhằm tỏ lòng biết ơn và tri ân các thế 
hệ thầy cô đã và đang công tác tại Trường. Tại buổi Lễ, nhà trường cũng 
đã tặng hoa chúc mừng các thầy cô nguyên là giảng viên nhà trường; 
các thầy cô hoàn thành luận văn, luận án tiến sĩ, thạc sĩ trong và ngoài 
nước; trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục và giấy khen cho 
các thầy cô hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt kết quả cao.

LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

Ngày 12.11 và 13.11.2018, tại TP.HCM đã diễn ra Diễn đàn kinh doanh 
IoT Châu Á năm 2018 (Asia IoT Business Platform), thu hút rất nhiều tổ 
chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tham dự. Trường Đại học 
Kinh tế - Luật đóng vai trò đối tác địa phương tại Diễn đàn này. Diễn đàn 
kinh doanh IoT Châu Á đã tổ chức thành công 25 lần tại các quốc gia: Sin-
gapore, Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, Việt Nam, Myanmar, 
Trung Quốc và Đài Loan với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao các nước 
chủ nhà và hàng ngàn công ty đa quốc gia. Đây là lần thứ 3 Diễn đàn được 
tổ chức tại Việt Nam. Tham gia Diễn đàn, Trường Đại học Kinh tế - Luật 
đã giới thiệu robot trí tuệ nhân tạo do giảng viên và sinh viên nhà trường 
nghiên cứu phát triển. Với nền tảng và công nghệ hiện tại ở BI Lab thuộc 
Trường, nhóm nghiên cứu dự kiến sẽ đưa ra các sản phẩm robot ứng 
dụng trí tuệ nhân tạo trong dịch vụ tư vấn khách hàng, tư vấn tuyển sinh 
để nâng cao trải nghiệm khách hàng và tiết kiệm nhân lực các công việc 
lặp đi lặp lại trong lĩnh vực ngân hàng, giáo dục và dịch vụ bán lẻ.  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT THAM DỰ DIỄN ĐÀN KINH DOANH IOT CHÂU Á NĂM 2018
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Ngày 23.11.2018, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã ký kết 
hợp tác hỗ trợ khởi nghiệp với Học viện Khởi nghiệp Thành 
công và tổ chức Hội thảo “Chữ ‘Thời’ trong kinh doanh”, thu 
hút rất nhiều sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa 
bàn Thành phố đến tham dự. Trong thời gian tới, Trường Đại 
học Kinh tế - Luật và Học viện Khởi nghiệp Thành công sẽ 
phối hợp đưa các nội dung chương trình đào tạo khởi nghiệp 
mang tính thực tiễn để hỗ trợ và triển khai cho các sinh viên 
Trường, đồng thời, tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm,... để 
tuyên truyền, giới thiệu nhằm phát triển kỹ năng khởi nghiệp 
trong sinh viên. 

Trong hai ngày 13-14.12.2018, Trường Đại học Kinh tế - Luật 
đã phối hợp với Viện John Von Neumann (ĐHQG TP.HCM) 
tổ chức Hội thảo “Thống kê, Toán và Khoa học dữ liệu trong 
bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4”. Hội thảo có sự 
tham gia trình bày của các diễn giả uy tín trong và ngoài nước 
đến từ ĐH Dublin City (Ireland), ĐH New Mexico (Mỹ), ĐH 
Chiang Mai (Thái Lan), Trường ĐH Kinh tế Quốc dân... Đây là 
diễn đàn để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu về toán, thống 
kê và khoa học dữ liệu trong và ngoài nước trình bày kết quả 
nghiên cứu cũng như gặp gỡ, trao đổi với nhau. Đồng thời, 
Hội thảo không chỉ là nơi trao đổi các ý tưởng nghiên cứu 
học thuật mà còn là nơi khởi đầu cho các ứng dụng trực tiếp 
vào kinh doanh và tài chính.

HỘI THẢO “CHỮ ‘THỜI’ TRONG KINH DOANH”

HỘI THẢO “THỐNG KÊ, TOÁN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU
TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4”

Ngày 28.11.2018, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức 
Hội nghị Công tác sinh viên năm 2018. Hội nghị nhằm rà 
soát, trao đổi, góp ý các quy định, quy trình liên quan đến 
công tác sinh viên; kịp thời nắm bắt tình hình dư luận, công 
tác an ninh sinh viên, đồng thời giải đáp các ý kiến thắc mắc 
liên quan đến công tác sinh viên. Tại Hội nghị, nhà trường 
đã khen thưởng các nhóm sinh viên đạt thành tích cao về 
nghiên cứu khoa học cấp Thành, cấp Trường; các đội, nhóm 
sinh viên đạt giải trong các cuộc thi học thuật và có nhiều 
đóng góp cho hoạt động sinh viên Trường; tập thể lớp sinh 
viên xuất sắc, lớp sinh viên tiên tiến năm năm học 2017-
2018 và các sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên xuất sắc năm 
học 2017-2018. Đồng thời, nhà trường cũng trao học bổng 
Đồng hành vượt khó lần 1, năm học 2018-2019 cho 31 sinh 
viên tiêu biểu.

HỘI NGHỊ CÔNG TÁC SINH VIÊN NĂM 2018
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TRÒ CHƠI Ô CHỮ
1. Đây là món ăn truyền thống của người 

Trung Quốc vào dịp đầu năm mới với ý nghĩa tạm 
biệt năm cũ

2. Tên con phố cổ ở Hà Nội, được xây 
trên thôn Thanh Hà cũ của huyện Thọ Xương. 
Vào thời Pháp, con phố này có tên là Rue Jean 
Duipuis 

3. Tên gọi khác của bánh bà trạng – loại 
bánh thường được ăn vào dịp Tết Đoan Ngọ

4. Đây là nơi thấp nhất trên bề mặt Trái Đất

5. Loại bánh được người Nhật ăn vào dịp 
Tết để cầu nguyện cho sự trường thọ

6. Người chế tạo ra súng thần cơ của nước ta 

7. Đây là một dạng hình ảnh sử dụng 
phương pháp nén dữ liệu mới, không làm mất đi 
dữ liệu gốc, được tạo ra nhằm cải thiện và thay 
thế định dạng ảnh GIF với một định dạng hình 
ảnh không đòi hỏi phải có giấy phép sáng chế 
khi sử dụng

8. Tên một món canh mang ý nghĩa đem lại 
may mắn cho năm mới trong Tết cổ truyền của 
Hàn Quốc

9. Quốc gia có diện tích nhỏ nhất thế giới

10. Điền vào chỗ trống còn thiếu: “… cơm 
nhà vác tù và hàng tổng” 

11. Tên đặc khu kinh tế thịnh vượng nhất 
của Trung Quốc

12. Một trong những phong tục không thể 
thiếu trong ngày Tết cổ truyền Việt Nam

13. Tác giả của các tác phẩm “Cây tre Việt 
Nam”, “Trường Sơn hùng tráng”, “Điện Biên Phủ, 
một danh từ Việt Nam” (bút danh) 

14. Một trong những ứng dụng quan 
trọng của cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm tạo 
ra các vật thể 3 chiều

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