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Nùm 2021 cuãa Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang noái riïng vaâ Têåp àoaân Giaáo duåc 
Vùn Lang noái chung, àûúåc töíng kïët trong möåt Haânh trònh bïìn bó: nöî lûåc thñch 
ûáng, têån têm phuång sûå àïí khöng ngûâng bûát phaá. 12 söë Taåp chñ Sinh viïn Vùn 
Lang phaát haânh trong nùm 2021 cuäng laâ 12 maãnh gheáp cuãa möåt thöng àiïåp 
chung hûúáng vïì haânh trònh bïìn bó êëy, vúái haâng chuåc chên dung con ngûúâi, gêìn 
trùm cêu chuyïån truyïìn caãm hûáng vïì “Vùn Lang höm nay”: röång múã hún vïì 
tû duy, to lúán hún vïì quy mö, chuyïín àöíi nhanh choáng hún trûúác thúâi cuöåc, 
truyïìn caãm hûáng tñch cûåc cho xaä höåi.

Nhúá vïì nhûäng nöî lûåc trong nùm qua, quïn ài möåt phêìn nhoåc nhùçn cuãa möåt 
nùm aãnh hûúãng búãi àaåi dõch, cöång àöìng Vùn Lang àoán chaâo Xuên Nhêm Dêìn 
2022 vaâ haânh trònh múái. “Àõnh hònh tûúng lai” vêîn seä laâ thöng àiïåp dêîn dùæt 
haânh àöång cuãa con ngûúâi Vùn Lang trong vaâi nùm túái, àïí tiïëp tuåc bûát phaá vaâ 
dêîn dùæt xu thïë. Trong chuyïín àöång ngaây caâng nhanh gêëp cuãa thúâi cuöåc, Xuên 
vïì laâ chùång nghó quyá giaá àïí Vùn Lang höìi sûác trûúác khi tiïëp tuåc haânh trònh. Ai 
cuäng hiïíu, trong nuå cûúâi raång rúä hay caái thong dong cuãa ngaây Xuên, rêët nhiïìu 
ngûúâi Vùn Lang vêîn àang ngöín ngang nhûäng kïë hoaåch dang dúã, nhûäng suy 
tû àïí tiïën vïì phña trûúác, suy tû möåt caách chuã àöång vaâ tûå nguyïån, phuång sûå…

Hên hoan àoán chaâo muâa Xuên 2022 àang gieo hy voång múái cho àêët nûúác 
sau möåt nùm nhiïìu thûúng töín, cöång àöìng Vùn Lang cuäng ngêåp traân hy voång 
cho nùm bûát phaá múái cuãa chñnh mònh. Kñnh chuác quyá Thêìy Cö vaâ cöång àöìng 
sinh viïn, hoåc viïn Vùn Lang àoán Xuên bònh an, haånh phuác. Chuác nùm 2022 
cuãa Vùn Lang huy hoaâng, thùæng lúåi.
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CHUYỂN ĐỘNG CHUYỂN ĐỘNG

Hoạt động học thuật
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KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN “KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU ĐÔ THỊ TRONG 
NÔNG NGHIỆP THÔNG QUA HỆ THỐNG CANH TÁC THEO CHIỀU 
ĐỨNG TỰ ĐỘNG Ở VIỆT NAM & VƯƠNG QUỐC ANH”

Ngaây 17/01/2022, Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang cuâng Middlesex University 
(London) vaâ Cöng ty Cöí phêìn Cöng nghïå tûúái Khang Thõnh töí chûác Lïî khúãi 
àöång dûå aán “Khaã nùng chöëng chõu àö thõ trong nöng nghiïåp thöng qua hïå 
thöëng canh taác theo chiïìu àûáng tûå àöång úã VIïåt Nam vaâ Vûúng quöëc Anh” 
thöng qua hònh thûác trûåc tuyïën. Sûå kiïån àaä kïët nöëi 03 àún võ vúái àaåi diïån 
British Council, hûúáng àïën muåc tiïu baão vïå möi trûúâng, goáp phêìn phaát triïín 
nöng nghiïåp bïìn vûäng.

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “SINH THÁI VÀ VĂN HÓA NAM 
BỘ TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM”

Ngaây 15/01/2022, Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang phöëi húåp cuâng Viïån Vùn hoåc 
(Viïån Haân lêm Khoa hoåc Xaä höåi Viïåt Nam) töí chûác höåi thaão khoa hoåc quöëc tïë 
“Sinh thaái vaâ vùn hoáa Nam Böå trong vùn hoåc Viïåt Nam”. Höåi thaão nhêån àûúåc 
gêìn 80 tham luêån, vúái sûå tham dûå cuãa caác nhaâ phï bònh, lyá luêån vùn hoåc, nhaâ 
thú, nhaâ vùn vaâ giaãng viïn àïën tûâ caác cú quan nghiïn cûáu, àún võ àaâo taåo uy 
tñn trong vaâ ngoaâi nûúác. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 
VÀ TRUNG TÂM NGÔN NGỮ 
HÀN TP.HCM TỔ CHỨC KỲ 
THI NĂNG LỰC TIẾNG HÀN 
TOPIK 81

Nhùçm quaãng baá vùn hoáa Haân Quöëc, 
àaánh giaá nùng lûåc tiïëng Haân vaâ giuáp 
ngûúâi hoåc sûã duång kïët quaã àaánh 
giaá phuåc vuå nhu cêìu hoåc têåp trong 
vaâ ngoaâi nûúác, Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang húåp taác cuâng Trung têm 
Ngön ngûä tiïëng Haân taåi Tp.HCM 
àöìng töí chûác kyâ thi nùng lûåc tiïëng 
Haân Topik 81 seä diïîn ra vaâo ngaây 
10/04/2022.

SINH VIÊN KỸ THUẬT NHIỆT 
BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 
ĐỢT 1

Ngaây 08/01/2022, Khoa Kyä thuêåt 
Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang töí chûác 
baão vïå àöì aán töët nghiïåp àúåt 1 cho 
50 sinh viïn khoáa 23 ngaânh Kyä thuêåt 
Nhiïåt vúái 20 àïì taâi nghiïn cûáu mang 
tñnh ûáng duång cao. Àùåc biïåt, vúái 
muåc tiïu quöëc tïë hoáa, nêng têìm 
chêët lûúång giaáo duåc, toaân böå 20 àïì 
taâi do caác nhoám thûåc hiïån àïìu àûúåc 
trònh baây vaâ baão vïå bùçng 2 ngön ngûä 
Anh – Viïåt.

KHOA LUẬT XÉT DUYỆT ĐỀ 
TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
SINH VIÊN

Ngaây 13/01/2021, Khoa Luêåt töí 
chûác buöíi hoåp Höåi àöìng xeát duyïåt 
5 àïì taâi nghiïn cûáu khoa hoåc nùm 
hoåc 2021 – 2022 cho sinh viïn. Theo 
àoá, caác nhoám sinh viïn lêìn lûúåt 
thuyïët trònh àïì cûúng chi tiïët vaâ baáo 
caáo tònh hònh nghiïn cûáu trûúác höåi 
àöìng xeát duyïåt àïí àûúåc goáp yá, hoaân 
thiïån àïì taâi. Nhòn chung caác àïì taâi 
mang tñnh cêëp thiïët, thûåc tiïîn, coá 
hûúáng ûáng duång cao trong àúâi söëng 
phaáp luêåt taåi Viïåt Nam ngaây nay.

SINH VIÊN VĂN LANG HOÀN THÀNH XUẤT SẮC BÁO CÁO TẠI 
HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC GIA 2021

Taåi Höåi nghõ khoa hoåc quöëc gia lêìn thûá XIV diïîn ra vaâo cuöëi thaáng 12/2021 
vúái chuã àïì “Chuyïín àöíi söë trong cuöåc caách maång cöng nghiïåp lêìn thûá IV”, 
dûúái sûå hûúáng dêîn cuãa ThS. Phan Höì Viïët Trûúâng, sinh viïn Nguyïîn Thaái 
Anh – khoáa 24 khoa Cöng nghïå Thöng tin Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang àaä xuêët 
sùæc àûúåc lûåa choån tham dûå vaâ trònh baây baáo caáo khoa hoåc “Phaát triïín hïå 
khuyïën nghõ viïåc laâm cho sinh viïn Cöng nghïå thöng tin theo nùng lûåc hoåc 
têåp àaáp ûáng nhu cêìu doanh nghiïåp” trûúác höåi àöìng chuyïn gia göìm caác nhaâ 
khoa hoåc uy tñn, mang laåi niïìm tûå haâo cho cöång àöìng IT Vùn Lang.

BÁO CÁO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA 
ĐIỀU DƯỠNG & KỸ THUẬT Y HỌC

Trong 02 ngaây 13/01 vaâ 14/01, Khoa 
Àiïìu dûúäng vaâ Kyä thuêåt Y hoåc töí 
chûác buöíi xeát duyïåt 11 àïì taâi nghiïn 
cûáu do caác nhoám sinh viïn thûåc 
hiïån. Nùm nay, caác àïì taâi àûúåc höåi 

àöìng àaánh giaá cao vïì tñnh àa daång vaâ tñnh ûáng duång trong viïåc giaãng daåy, 
nghiïn cûáu hoåc thuêåt vaâ nêng cao chêët lûúång chùm soác y tïë taåi Viïåt Nam.

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ ICLIE 2021

Ngaây 14/01/2022, Böå mön Logistics vaâ Quaãn lyá chuöîi cung ûáng - Khoa 
Thûúng maåi Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang chuã trò töí chûác höåi nghõ quöëc tïë 
International Conference on Logistics and Industrial Engineering (ICLIE) 
2021. Àoán nhêån hún 120 baâi nghiïn cûáu khao hoåc quöëc tïë, höåi nghõ laâ diïîn 
àaân uy tñn daânh cho caác nhaâ nghiïn cûáu, chuyïn gia phaát triïín giaáo duåc vaâ 
cöng nghïå haâng àêìu trao àöíi hoåc thuêåt, caác kinh nghiïåm thûåc tiïîn trong lônh 
vûåc Logistics, Kinh doanh Thûúng maåi vaâ Quaãn trõ.

HỘI THẢO QUỐC TẾ VLTESOL 
2022 “TÌM THẤY CƠ HỘI 
TRONG MỐI NGUY DỊCH BỆNH 
COVID-19”

Ngaây 22/01/2022, Khoa Ngoaåi ngûä 
phöëi húåp cuâng VL – TESOL vaâ töí 
chûác IJTE töí chûác höåi thaão quöëc tïë 
TESOL & EDUCATION lêìn thûá nhêët. 
Àêy laâ diïîn àaân hoåc thuêåt àïí caác 
chuyïn gia, nhaâ nghiïn cûáu gùåp gúä, 
àöëi thoaåi trûåc tiïëp, trao àöíi vaâ cêåp 
nhêåt kiïën thûác, kinh nghiïåm hûäu 
ñch trong cöng taác giaãng daåy trong 
thúâi àaåi cöng nghïå söë, àaáp ûáng yïu 
cêìu àöíi múái daåy hoåc ngoaåi ngûä 
trong böëi caãnh dõch Covid-19.
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Hoạt động vận hành

KHẢO SÁT CHÍNH THỨC PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CTĐT ĐẠI 
HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, KINH DOANH THƯƠNG 
MẠI, CÔNG NGHỆ SINH HỌC, KIẾN TRÚC

Trong 05 ngaây tûâ 03/01 àïën ngaây 08/01/2022, Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang tiïëp 
àoán Àoaân àaánh giaá ngoaâi cuãa Trung têm Kiïím àõnh Chêët lûúång Giaáo duåc 
(Hiïåp höåi caác trûúâng àaåi hoåc, cao àùèng Viïåt Nam) thûåc hiïån khaão saát chñnh 
thûác chûúng trònh àaâo taåo àaåi hoåc cuãa 04 ngaânh: Quaãn trõ Kinh doanh, Kinh 
doanh Thûúng maåi, Kiïën truác vaâ Cöng nghïå Sinh hoåc. Trûúác àoá, Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang àaä coá 6 ngaânh àaåt chûáng nhêån kiïím àõnh chêët lûúång quöëc gia 
göìm: Taâi chñnh Ngên haâng, Kyä thuêåt Xêy dûång, Quaãn trõ Dõch vuå Du lõch & Lûä 
haânh, Kïë toaán, Ngön ngûä Anh vaâ Quaãn trõ Khaách saån.

TOWN HALL MEETING 2022

Ngaây 22/01/2022, Têåp àoaân Giaáo duåc Vùn Lang töí chûác chûúng trònh Town 
Hall Meeting chuã àïì “Vùn Lang 2021 - Haânh trònh Bïìn bó: Thñch ûáng – Têån 
têm – Bûát phaá” vúái sûå tham dûå cuãa caán böå, giaãng viïn, nhên viïn trûåc thuöåc 
hïå thöëng. Àêy laâ sûå kiïån thûúâng niïn do Têåp àoaân töí chûác nhùçm muåc àñch 
töíng kïët laåi haânh trònh möåt nùm cuãa caác àún võ, vinh danh nhûäng cöëng hiïën 
tñch cûåc trong nùm vaâ àõnh hûúáng chiïën lûúåc phaát triïín trong nùm múái.

LỄ KÝ KẾT MOU & GẶP GỠ 
HỌC VIÊN CAO HỌC KHOA DU 
LỊCH

Ngaây 06/01/2022, Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang töí chûác buöíi gùåp mùåt tên 
hoåc viïn cao hoåc Khoa Du lõch, àöìng 
thúâi tiïën haânh kyá kïët húåp taác vúái Têåp 
àoaân Marriot Worldwide Business 
Councils Vietnam – Cambodia. 
Theo thoãa thuêån, 2 àún võ seä taåo 
cú höåi àïí sinh viïn Vùn Lang tham 
quan, hoåc têåp thûåc tiïîn, traãi nghiïåm 
vaâ phaát triïín sûå nghiïåp taåi caác àún 
võ khaách saån, khu nghó dûúäng trûåc 
thuöåc chuöîi hïå thöëng cuãa Têåp àoaân.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 
NHẬN BẰNG KHEN PHONG 
TRÀO THI ĐUA ”ĐỔI MỚI SÁNG 
TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC”

Ngaây 10/01/2022, Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang nhêån Quyïët àõnh söë 104/
QÀ-BGDÀT vïì viïåc trao tùång Bùçng 
khen cuãa Böå trûúãng Böå Giaáo duåc 
vaâ Àaâo taåo vò thaânh tñch tiïu biïíu 
trong phong traâo thi àua “Àöíi múái, 
saáng taåo trong daåy vaâ hoåc” nùm hoåc 
2020 – 2021 cuãa khöëi thi àua 21 trûåc 
thuöåc UÃy ban Nhên dên Tp.HCM. 
Àêy laâ sûå khñch lïå yá nghôa, giuáp thêìy 
troâ Vùn Lang thïm cöë gùæng trong 
nùm hoåc múái 2021 – 2022.

HOÀN THÀNH ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO 
CHUẨN AUN-QA NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA, KẾ TOÁN, CÔNG 
NGHỆ KT MÔI TRƯỜNG, QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Sau 05 ngaây laâm viïåc trûåc tuyïën kïët húåp trûåc tiïëp tûâ 10/01 – 14/01/2022, 
Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang chñnh thûác hoaân thaânh àaánh giaá chûúng trònh àaâo 
taåo theo tiïu chuêín AUN-QA 04 ngaânh: Cöng nghïå Kyä thuêåt Möi trûúâng, Kïë 
toaán, Thiïët kïë Àöì hoåa, Quaãn trõ Khaách saån. Kïët quaã cuãa hoaåt àöång àaánh giaá 
lêìn naây mang nhiïìu yá nghôa quan troång, laâ dêëu möëc vaâ cú súã àïí 04 ngaânh noái 
riïng vaâ Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang noái chung tiïëp tuåc nêng cao chêët lûúång 
àaâo taåo vûún têìm quöëc tïë, phaát triïín maånh meä hún trong tûúng lai.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG ĐÓN TIẾP TỔNG LÃNH SỰ QUÁN 
CỘNG HÒA ẤN ĐỘ

Ngaây 18/01/2022, Khoa Du lõch 
Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang töí chûác 
buöíi lïî àoán tiïëp Töíng laänh sûå quaán 
Cöång hoâa ÊËn Àöå. Taåi cuöåc gùåp gúä, 
hai àún võ àaä cuâng thaão luêån vïì 
nhûäng dûå àõch húåp taác trong tûúng 
lai vïì caác diïîn àaân vùn hoáa, du lõch, 

caác nghiïn cûáu khoa hoåc vaâ chûúng trònh trao àöíi sinh viïn Viïåt - ÊËn. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 
KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC 
CÙNG CÔNG TY CỔ PHẦN TPI 
LAND

Ngaây 13/01/2022, Khoa Taâi chñnh 
– Ngên haâng Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang vaâ cöng ty Cöí phêìn TPI Land 
kyá thoãa thuêån húåp taác, xuác tiïën hoaåt 
àöång húåp taác àaâo taåo, xêy dûång hoåc 
kyâ doanh nghiïåp cuâng caác chûúng 
trònh àaâo taåo kYÄ nùng nghïì, thûåc 
têåp giûäa hai àún võ. Àöìng thúâi, trong 
khuön khöí húåp taác, TPI Land cuäng 
cung cêëp caác goái höî trúå hoåc böíng, 
cú höåi viïåc laâm vaâ thûåc têåp cho sinh 
viïn Vùn Lang trong tûúng lai.

VAN LANG GROUP TỔ CHỨC HỘI THẢO GIAO TIẾP  
“ĐẮC NHÂN TÂM”

Ngaây 11 vaâ 12/01/2022, Trung têm 
Àaâo taåo & Phaát triïín (VanLang 
Group) töí chûác höåi thaão giao tiïëp 
chuã àïì “Àùæc nhên têm”, taåo sên 
chúi cho hún 20 caán böå, giaãng viïn, 
nhên viïn àang cöng taác taåi Trûúâng 

Àaåi hoåc Vùn Lang vûâa àûúåc thû giaän, gùæn kïët, vûâa àûúåc hoåc hoãi vaâ nêng cao 
kyä nùng giao tiïëp trong möi trûúâng cöng súã.

HỘI THAO CHÀO XUÂN NHÂM DẦN 2022

Chaâo àoán Xuên Nhêm Dêìn 2022, 
Cöng àoaân Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang töí chûác Höåi thao xuên daânh 
cho caán böå, giaãng viïn, nhên viïn 
vúái nhiïìu haång muåc thi àêëu hêëp 
dêîn thuöåc 3 böå mön thïí thao: cêìu 
löng, búi löåi vaâ boáng àaá. Àêy laâ sûå 
kiïån thïí thao àûúåc töí chûác thûúâng 

niïn, giuáp thêìy cö nêng cao tinh thêìn thïí duåc thïí thao, giao lûu, gùæn kïët vaâ 
reân luyïån sûác khoãe tinh thêìn lêîn thïí chêët.

HỘI THI GÓI BÁNH CHƯNG, BÁNH TÉT MỪNG XUÂN NHÂM 
DẦN 2022

Ngaây 23/01/2022, Ban chêëp haânh 
Cöng àoaân Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang töí chûác höåi thi goái baánh 
chûng, baánh teát mûâng xuên Nhêm 
Dêìn 2022 vúái sûå tham dûå cuãa 130  
Cöng àoaân viïn àïën tûâ caác Khoa, 
Phoâng ban . Àùåc biïåt, höåi thi coá sûå 
tham gia cuãa nghïå nhên laâm baánh 

Trêìn Thõ Hiïìn Minh vúái vai troâ vûâa laâ ngûúâi hûúáng dêîn kyä thuêåt goái baánh, 
vûâa laâ giaám khaão cuöåc thi. Sau 70 phuát thi àêëu, àöåi thi àïën tûâ Khoa Myä thuêåt 
& Thiïët kïë àaä xuêët sùæc giaânh giaãi Nhêët chung cuöåc.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 
ĐÓN TIẾP CỤC KHOA HỌC 
CÔNG NGHỆ & ĐÀO TẠO – 
BỘ Y TẾ

Ngaây 21/01/2022, Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang àoán tiïëp àoaân cöng taác 
thuöåc Cuåc Khoa hoåc Cöng nghïå vaâ 
Àaâo taåo – Böå Y tïë àïën thùm cú súã 
giaãng daåy, thûåc haânh thñ nghiïåm 
cuãa nhoám ngaânh sûác khoãe Trûúâng 
Àaåi hoåc Vùn Lang. Àöìng thúâi, trong 
khuön khöí buöíi laâm viïåc, àoaân cöng 
taác àaä àöång viïn, àoáng goáp yá kiïën 
hûäu ñch cho viïåc xêy dûång vaâ phaát 
triïín àïì aán múã maä ngaânh Baác sô Y 
khoa cuãa Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN 
LANG KÝ MOA VỚI ĐẠI HỌC 
EDINBURGH NAPIER (ANH 
QUỐC)

Ngaây 18/01/2022, Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang vaâ Àaåi hoåc Edinburgh 
Napier (Anh Quöëc) tiïën haânh kyá kïët 
MOA vúái sûå chûáng kiïën cuãa Töíng 
laänh sûå Anh taåi Tp.HCM. Dûåa trïn 
biïn baãn kyá kïët, hai àún võ triïín 
khai chûúng trònh liïn kïët, àaâo taåo 
mö hònh 3+1, taåo àiïìu kiïån àïí sinh 
viïn Kyä thuêåt Xêy dûång Vùn Lang 
múã röång traãi nghiïåm hoåc têåp taåi möi 
trûúâng giaáo duåc haâng àêìu thïë giúái 
vaâ nhêån bùçng tûâ Àaåi hoåc Edinburgh 
Napier.

TỌA ĐÀM “ĐỔI MỚI CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP – TUYỂN SINH 
NĂM 2022”

Saáng ngaây 15/01/2022, Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang àoán tiïëp gêìn 100 thêìy 
cö Ban giaám hiïåu, phuå traách cöng 
taác hûúáng nghiïåp taåi caác trûúâng 
THPT trïn àõa baân Tp.HCM vaâ caác 
tónh lên cêån àïën thùm cú súã chñnh 
vaâ tham dûå chûúng trònh toåa àaâm 
“Àöíi múái cöng taác hûúáng nghiïåp – 

tuyïín sinh nùm 2022”. Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang baây toã mong muöën àûúåc 
gùæn kïët bïìn chùåt vúái caác àún võ giaáo duåc THPT, húåp taác àïí cöng taác hûúáng 
nghiïåp – tuyïín sinh ngaây caâng saát sao, phuâ húåp vúái mong muöën thûåc tiïîn 
cuãa giaáo duåc THPT, nhu cêìu phaát triïín toaân diïån cuãa ngûúâi hoåc.

KHOA XÃ HỘI NHÂN VĂN KÝ HỢP TÁC VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN 
PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ GAIA

Ngaây 17/01/2022, Khoa Xaä höåi 
Nhên Vùn Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang cuâng Cöng ty Cöí phêìn Phaát 
triïín giaáo duåc Quöëc tïë GAIA töí chûác 
kyá kïët thoãa thuêån húåp taác. Àêy seä laâ 
cú höåi àïí sinh viïn nhoám ngaânh Xaä 
höåi & Nhên vùn àûúåc múã röång möi 

trûúâng hoåc têåp vaâ traãi nghiïåm thûåc tiïîn, trau döìi kiïën thûác, kinh nghiïåm 
thöng qua caác dûå aán, hoaåt àöång giaáo duåc phöëi húåp búãi 2 àún võ.

CHƯƠNG TRÌNH PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG CỦA TRUNG TÂM PHÁT 
TRIỂN NĂNG LỰC SINH VIÊN 

Ngaây 23/01/2022, Trung têm Phaát 
triïín Nùng lûåc Sinh viïn Trûúâng 
Àaåi hoåc Vùn Lang àaä gheá thùm Cú 
súã Baão trúå Xaä höåi Thaão Àaân, Quêån 
3 àïí töí chûác chûúng trònh Gala töíng 
kïët nùm 2021 chuã àïì “Children who 
learned to smile” cho caác baån nhoã 
coá hoaân caãnh àùåc biïåt taåi àêy, trao 

tùång nhûäng phêìn quaâ mûâng xuên múái vaâ möåt phêìn hiïån kim do thêìy cö 
Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang àoáng goáp.

KHOA DƯỢC & CHUYẾN ĐI 
THIỆN NGUYỆN MÙA XUÂN 
TẠI BẾN TRE

Ngaây 13/01/2022, caác thêìy cö Khoa 
Dûúåc àaä coá chuyïën ài thiïån nguyïån, 
thùm hoãi vaâ trao tùång quaâ Tïët cho 
caác em nhoã taåi maái êëm Àûác Quang, 
huyïån Bònh Àaåi, tónh Bïën Tre vúái 
tïn goåi “Muâa xuên cho em”. Cuâng 
vúái sûå uãng höå tûâ caác maånh thûúâng 
quên vaâ caán böå, giaãng viïn, nhên 
viïn, Khoa Dûúåc àaä trao tùång maái 
êëm söë tiïìn 20 triïåu àöìng cuâng caác 
nhu yïëu phêím nhû quêìn aáo, àûúâng, 
sûäa, baánh keåo.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI 
ĐẠI HỌC PINGTUNG (ĐÀI LOAN)

Ngaây 18/01/2022, Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang kyá thoãa thuêån húåp taác 
vúái Trûúâng Àaåi hoåc PingTung (Àaâi 
Loan). Trong tûúng lai, hai àún võ 
seä gùæn kïët vaâ húåp taác trong nhiïìu 
haång muåc yá nghôa: trao àöíi, höî trúå 
hoåc thuêåt; Töí chûác caác chûúng trònh 
trao àöíi giaãng viïn, sinh viïn ngùæn 

haån; Döìng thûåc hiïån caác nghiïn cûáu khoa hoåc vaâ liïn kïët trong nhiïìu hoaåt 
àöång giaáo duåc giûäa hai Trûúâng.

Hoạt động sinh viên

IDOL KPOP DIỆN TRANG PHỤC 
DO CỰU SINH VIÊN THỜI 
TRANG VĂN LANG THIẾT KẾ

Vúái böå sûu têåp mang phong caách àöåc 
àaáo, hûúáng àïën tûúng lai, nhaâ thiïët 
kïë Quaách Àùæc Thùæng – cûåu sinh viïn 
khoáa 18 ngaânh Thiïët kïë Thúâi trang 
àaä thaânh cöng thuyïët phuåc giúái möå 
àiïåu Haân, mang thûúng hiïåu Viïåt 
lïn sên khêëu trònh diïîn êm nhaåc 
cuöëi nùm MBC Gayo Daejeon cuâng 
nhoám nhaåc Kpop nöíi tiïëng: aespa. 
Nöíi tiïëng vúái nghïå danh Vickivirus, 
Quaáchh Àùæc Thùæng tûâng laâm viïåc 
vúái nhiïìu ngûúâi nöíi tiïëng nhû 
Hoaâng Thuây Linh, Suboi, Min,…

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI KỊCH 
BẢN PHIM MÀN ẢNH XANH 
VĂN LANG

Thaáng 01/2022, Khoa Nghïå thuêåt 
Sên khêëu Àiïån aãnh, Khoa Cöng 
nghïå vaâ Khoa Myä thuêåt & Thiïët 
kïë Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang phaát 
àöång cuöåc thi “Maân aãnh xanh Vùn 
Lang”, tòm kiïëm kõch baãn triïín voång 
àaåi diïån Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang 
tham dûå cuöåc thi “Maân aãnh Xanh” 
do Hiïåp höåi Xuác tiïën phaát triïín Àiïån 
aãnh Viïåt Nam (VFDA) phöëi húåp vúái 
Têåp àoaân Netflix töí chûác. Cuöåc thi 
àûúåc kyâ voång seä laâ bïå phoáng giuáp 
caác baån sinh viïn thïí hiïån taâi nùng 
vaâ lan toãa tinh thêìn traách nhiïåm vúái 
möi trûúâng.

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ: XU HƯỚNG TRUYỀN THÔNG TRONG 
BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Saáng ngaây 16/01/2022, Khoa Quan 
hïå Cöng chuáng – Truyïìn thöng 
töí chûác sinh hoaåt chuyïn àïì “Xu 
hûúáng truyïìn thöng trong böëi caãnh 
chuyïín àöíi söë”, giuáp sinh viïn hiïíu 
roä hún vïì xu hûúáng truyïìn thöng 
trong böëi caãnh dõch Covid-19, vúái 
sûå tham gia cuãa chõ Nguyïîn Traâ 

Linh – Giaám àöëc àiïìu haânh Cöng ty T&A Ogilvy vaâ anh Nguyïîn Àònh Nam – 
CEO New Plus Media – Digital Marketing Agency, mang laåi kiïën thûác, kinh 
nghiïåm böí ñch vaâ cú höåi thûåc têåp taåi doanh nghiïåp cho sinh viïn ngaânh 
Quan hïå Cöng chuáng taåi Vùn Lang.

CHƯƠNG TRÌNH “GLOBAL CITIZEN EXPERIENCE” – TRẢI 
NGHIỆM CÔNG DÂN TOÀN CẦU

Ngaây 14/01/2022, Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang phöëi húåp cuâng Algonquin 
College töí chûác chûúng trònh “Traãi 
nghiïåm cöng dên toaân cêìu” vúái sûå 
tham gia cuãa àöng àaão sinh viïn 
Khoa Quaãn trõ Kinh doanh. Vúái möëi 
quan hïå húåp taác röång múã, möëi liïn 

kïët chùåt cheä giûäa Nhaâ trûúâng vúái nhiïìu àún võ giaáo duåc, doanh nghiïåp uy tñn, 
sinh viïn Vùn Lang seä coá nhiïìu cú höåi du hoåc, múã röång tri thûác vaâ möi trûúâng 
laâm viïåc chuyïn nghiïåp, mang tñnh quöëc tïë.

VUI TẾT XA NHÀ NĂM 2022

Trong khuön khöí chiïën dõch Xuên tònh nguyïån nùm 2022, ngaây 19 – 
20/01/2022, Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang töí chûác chûúng trònh Vui Tïët Xa Nhaâ 
cho caác baån sinh viïn khöng thïí vïì quï hoùåc vïì quï ùn Tïët muöån vaâ caác du 
hoåc sinh Laâo coá möåt buöíi sinh hoaåt àêìm êëm taåi ngöi nhaâ chung Vùn Lang, 
giuáp caác baån têån hûúãng khöng khñ Tïët, vúi búát phêìn naâo nöîi nhúá gia àònh, 
vúái nhiïìu hoaåt àöång thuá võ nhû giao lûu vùn nghïå, troâ chúi dên gian, nhêån lò 
xò, ùn tiïåc têët niïn,…
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KHỞI ĐỘNG CUỘC THI MARKETING GENERATORS MÙA 2

Vúái chuã àïì “Gen Z – future is in 
the pioneers hand”, Marketing 
Generator quay trúã laåi cuâng sûå kïët 
húåp àöåc àaáo giûäa “Marketing – Thúâi 
trang – Phaát triïín bïìn vûäng”. Cuöåc 
thi laâ sên chúi múã röång cho têët caã 

caác baån sinh viïn àang theo hoåc taåi caác trûúâng àaåi hoåc, cao àùèng trïn àõa 
baân thaânh phöë, coá chung niïìm àam mï lônh vûåc marketing vaâ sùén saâng thûã 
sûác vúái nhûäng thûã thaách thïí hiïån baãn lônh gen Z vïì tinh thêìn teamwork, lêåp 
kïë hoaåch, chiïën lûúåc kinh doanh thûåc tiïîn.

TÀI NĂNG VĂN LANG NỞ RỘ TẠI CUỘC THI “ẤN TƯỢNG TAM CHÚC”

Sau 2 thaáng tranh taâi cuâng caác baån 
beâ àïën tûâ 53 trûúâng àaåi hoåc trïn caã 
nûúác, 8 sinh viïn Vùn Lang àaä xuêët 
sùæc loåt vaâo voâng chung kïët cuãa cuöåc 
thi “ÊËn tûúång Tam Chuác”. Trong 
àoá, sinh viïn Diïåp Phi Long ngaânh 
Quaãn trõ Dõch vuå Du lõch vaâ Lûä haânh 

cuâng 5 thñ sinh chung àöåi àïën tûâ caác trûúâng baån àaä xuêët sùæc vïì Nhêët; sinh 
viïn Nguyïîn Thõ Thuáy Hùçng, Lûúng Ngoåc Thaão Vên chuyïn ngaânh Quaãn trõ 
Dõch vuå Du lõch & Lûä haânh cuâng àöìng àöåi vïì Nhò vaâ nhoám sinh viïn Àùång Voä 
Nhêåt Minh, Vuä Thõ Yïën Nhi, Höì Hoaâng Huy, Voä Nguyïîn Tuêën Anh, Nguyïîn 
Phûúng Vy cuâng chuyïn ngaânh vïì àñch vúái thaânh tñch giaãi Khuyïën khñch 
chung cuöåc.

TÌM HIỂU 17 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tiïëp tuåc chûúng trònh Movers 
Programme, ngaây 17/01/2022, 
Trung têm Phaát triïín Nùng lûåc Sinh 
viïn phöëi húåp cuâng Ynet thûåc hiïån 
workshop “Töíng quan muåc tiïu 
phaát triïín bïìn vûäng”, giuáp sinh 
viïn Vùn Lang tòm hiïíu vaâ thaão 

luêån vïì 17 muåc tiïu cuäng nhû têìm quan troång cuãa viïåc phaát triïín bïìn vûäng 
(SDGs), tòm hiïíu caác caách àaãm baão àaåt àïën muåc tiïu dûåa trïn tiïën böå xaä höåi, 
bïìn vûäng vïì möi trûúâng cuäng nhû sûå phaát triïín kinh tïë toaân cêìu.

CƠ HỘI CHO SINH VIÊN 
TRUYỀN THÔNG TRONG 
BỐI CẢNH HỖN LOẠN CỦA 
TRUYỀN THÔNG SỐ

Ngaây 21/01/2022, Khoa Quan hïå 
Cöng chuáng – Truyïìn thöng töí chûác 
webinar chuã àïì “The changing 
media landscape: Opportunities for 
media students”. Diïîn giaã Lï Viïët 
Thoå - Research Assistant – Edith 
Cowan University, Australia àaä chia 
seã cuâng sinh viïn khoa PR nhûäng kiïën 
thûác vaâ kyä nùng thiïët yïëu cuãa ngûúâi 
laâm truyïìn thöng cuäng nhû nhûäng 
thay àöíi maånh meä trong phûúng 
thûác saãn xuêët vaâ tiïu thuå thöng 
tin dûúái taác àöång cuãa cöng nghïå.

KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH “SINH VIÊN ĐƯA VĂN LANG ĐI 
MUÔN NƠI” 2022

Sau khi àûúåc têåp huêën vaâ höî trúå 
triïín khai, trong thaáng 1/2022, 65 
nhoám sinh viïn Vùn Lang àêìu tiïn 
àaä vïì caác trûúâng THPT cuä cuãa mònh 
taåi tónh Ninh Thuêån, Khaánh Hoâa, 
Long An, Phuá Yïn,… trûúác khi Tïët 
Nguyïn àaán bùæt àêìu. Taåi àêy, bùçng 

kinh nghiïåm thûåc tiïîn cuãa  baãn thên, caác “sûá giaã Vùn Lang” àaä giuáp àaân em 
giaãi àaáp nhûäng thùæc mùæc xoay quanh vêën àïì àõnh hûúáng nghïì nghiïåp vaâ 
tuyïín sinh àaåi hoåc. Chûúng trònh “Sinh viïn àûa Vùn Lang ài muön núi” 
muâa 8 thu huát hún 2.000 sinh viïn tham gia.

SEMINAR CHUYÊN ĐỀ “QUYẾN RŨ BẰNG GIỌNG NÓI”

Ngaây 22/01/2022, Trung têm Phaát 
triïín Nùng lûåc Sinh viïn töí chûác 
seminar chuyïn àïì “Quyïën ruä bùçng 
gioång noái” vúái sûå dêîn dùæt cuãa diïîn 
giaã Tiïu Minh Sún – giaãng viïn böå 
mön Kyä nùng mïìm, Co-Founder 

Radio Àïm caãm xuác, MC, biïn têåp viïn vaâ phaát thanh viïn. Chûúng trònh 
àaä giuáp ngûúâi tham dûå nhêån ra nhûäng vêën àïì trong gioång noái cuãa baãn thên, 
cung cêëp phûúng phaáp luyïån têåp vaâ àiïìu chónh chêët gioång àïí tûå tin hún 
trong giao tiïëp.

“MÙA VÀNG” XUÂN TÌNH 
NGUYỆN 2022

Thaáng 01/2022, chiïën dõch Xuên 
tònh nguyïån 2022 chñnh thûác khúãi 
àöång vúái sûå hûúãng ûáng nhiïåt tònh 
cuãa sinh viïn Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang. Nùm nay, do tònh hònh dõch 
Covid-19, sinh viïn chûa thïí quay 
laåi trûúâng, chiïën dõch àûúåc chia 
laâm 05 hoaåt àöång nhoã (cuöåc thi 
aãnh Khoaãnh khùæc yá nghôa, Xuên 
nghôa tònh, Sùæc xuên xanh, Xuên 
yïu thûúng, Xuên chiïën sô, Vui Tïët 
xa nhaâ), kïët húåp song song hònh 
thûác online vaâ offline, mang àïën 
nhiïìu caãm xuác vaâ kyã niïåm yá nghôa 
cho sinh viïn trong nhûäng ngaây àêìu 
nùm múái.

SINH VIÊN MỸ THUẬT & THIẾT KẾ VÀO TOP.40 CUỘC THI VẼ 
TRANH CỔ ĐỘNG IN ART WE TRUST

Vûúåt qua voâng 1, 06 taác phêím do 
sinh viïn Khoa Myä thuêåt & Thiïët 
kïë Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang thûåc 
hiïån àaä xuêët sùæc vaâo top.40 cuöåc thi 
saáng taác tranh cöí àöång “In Art We 
Trust” chuã àïì “Bònh àùèng giúái”. Àêy 
laâ cuöåc thi mang yá nghôa nhên vùn, 
mong muöën àaánh thûác doâng nghïå 
thuêåt àaåi chuáng “tranh cöí àöång” 
Viïåt Nam, àöìng thúâi xoáa nhoâa 
nhûäng ngùn caách, àõnh kiïën trong 
xaä höåi vïì vêën àïì “giúái”.

SINH VIÊN VĂN LANG ĐẠT 06 
GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

Taåi Lïî töíng kïët vaâ cöng böë giaãi 
thûúãng Khoa hoåc vaâ Cöng nghïå 
daânh cho giaãng viïn treã, sinh viïn 
caác cú súã giaáo duåc àaåi hoåc, Trûúâng 
Àaåi hoåc Vùn Lang coá 06 àïì taâi 
nghiïn cûáu khoa hoåc cuãa caác nhoám 
sinh viïn àûúåc vinh danh vúái 02 giaãi 
Ba vaâ 04 giaãi Khuyïën khñch:

•	 Giaãi Ba - Àïì taâi “ÛÁng duång 
phûúng phaáp quy höìi bayes àïí 
àaánh giaá taác àöång chuyïín àöíi àïën 
hiïåu quaã hoaåt àöång cuãa caác Ngên 
haâng thûúng maåi  Viïåt Nam theo 
quy mö”.

•	 Giaãi Ba - Àïì taâi “Àaánh giaá taác 
àöång cuãa truyïìn thöng àïën yá àõnh 
lûåa choån dõch vuå ùn uöëng (F&B) 
cuãa ngûúâi dên Thaânh phöë Höì Chñ 
Minh trong thúâi kyâ Covid”.

•	 Giaãi Khuyïën khñch - Àïì taâi 
“Nghiïn cûáu taåo tranh sinh hoåc 
goáp phêìn laâm àeåp ngöi nhaâ vaâ 
ûáng phoá biïën àöíi khñ hêåu”

•	 Giaãi Khuyïën khñch - Àïì taâi “Taác 
àöång cuãa phûúng thûác thanh toaán 
trûåc tuyïën àïën yá àõnh mua sùæm 
cuãa khaách haâng taåi TP.HCM”

•	 Giaãi Khuyïën khñch - Àïì taâi 
“Nhûäng nhên töë taác àöång àïën yá 
àõnh tiïu duâng xanh cuãa ngûúâi 
dên taåi TP.HCM”

•	 Giaãi Khuyïën khñch – Àïì taâi “Caác 
yïëu töë aãnh hûúãng àïën quyïët àõnh 
sûã duång dõch vuå xe cöng nghïå 
cuãa sinh viïn caác àaåi hoåc taåi TP. 
HCM”.

KHỞI ĐỘNG MISS & MISTER VAN LANG 2022

Nùm 2022, Miss & Mister Van Lang 
chñnh thûác quay trúã laåi, tòm kiïëm 
gûúng mùåt tiïu biïíu cho neát àeåp 
sinh viïn Vùn Lang. Tûâ 01/01 àïën 
hïët ngaây 19/01, sinh viïn coá thïí 
àùng kyá dûå thi bùçng caách nöåp aãnh 
caá nhên, video clip giúái thiïåu baãn 

thên vaâ truyïìn taãi thöng àiïåp, nùng lûúång söëng tñch cûåc àïën cöång àöìng.

THỦ KHOA THỜI TRANG & BỘ SƯU TẬP “CHỢ TRỜI”

Kïët thuác muâa baão vïå àöì aán töët nghiïåp 12/2021 vúái nhiïìu taác phêím êën tûúång, 
ngaânh Thiïët kïë Thúâi trang Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang chaâo àoán tên thuã khoa 
khoáa 22 Nguyïîn Thanh Hûng vúái böå sûu têåp “Chúå Trúâi”. Àêy laâ taác phêím lêëy 
caãm hûáng tûâ khu chúå núi Thanh Hûng lúán lïn. Bùçng ngön ngûä thúâi trang, 
Thanh Hûng àaä truyïìn taãi nhûäng àiïìu bònh dõ, thên thuöåc vúái caách xûã kyá rêåp, 
bïì mùåt chêët liïåu, taái cêëu truác trang phuåc mang tñnh ûáng duång nhûng vêîn giûä 
àûúåc giaá trõ vùn hoáa qua goác nhòn ngûúâi treã.

CHUYỂN ĐỘNG CHUYỂN ĐỘNG
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Trong nhiều năm qua, hệ thống đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Văn Lang có sự phát 
triển đồng bộ và đã được công nhận chất lượng từ các tổ chức xếp hạng trong nước và quốc tế. 
Từ năm 2016, đạt chuẩn đánh giá chất lượng của Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-
QA) là một trong những mục tiêu trọng tâm mà Trường Đại học Văn Lang hướng tới, nhằm xây 
dựng những chương trình đào tạo tiệm cận với chuẩn khu vực, quốc tế và thời đại công nghệ 4.0. 

05 NÙM CHUÊÍN BÕ CHO MÖÅT 
BÛÚÁC TIÏËN LÚÁN…

Maång lûúái caác trûúâng àaåi hoåc 
Àöng Nam AÁ AUN-QA coá hún 
trùm trûúâng àaåi hoåc thaânh viïn 
tûâ 10 nûúác trong khu vûåc. Trûúâng 
Àaåi hoåc Vùn Lang laâ thaânh viïn 
liïn kïët tûâ nùm 2019. Thûåc hiïån 
àaánh giaá theo böå tiïu chuêín chêët 
lûúång cuãa AUN-QA seä giuáp cho 
caác chûúng trònh àaâo taåo cuãa 
Trûúâng coá cú höåi àöëi saánh vúái caác 
chûúng trònh àaâo taåo cuãa nhiïìu 
nûúác trong khu vûåc, tûâng bûúác 
höåi nhêåp quöëc tïë. Böå tiïu chuêín 
chêët lûúång cuãa AUN-QA cuäng 
àûúåc Böå Giaáo duåc vaâ Àaâo taåo 
dõch vaâ aáp duång cho caác chûúng 
trònh àaâo taåo trong nûúác. 

AUN-QA laâ maång lûúái àaánh 
giaá chêët lûúång coá uy tñn trong 
nûúác vaâ khu vûåc. Caác chûúng 
trònh àaâo taåo thûåc hiïån àaánh 
giaá theo AUN-QA cêìn thoãa maän 
àiïìu kiïån coá 3 khoáa sinh viïn töët 
nghiïåp; ngoaâi ra cêìn coá àöåi nguä 
giaãng viïn trònh àöå tiïën sô, gioãi 
ngoaåi ngûä, chûúng trònh àaâo 
taåo àûúåc caãi tiïën, cûåu sinh viïn 
thaânh cöng trong thõ trûúâng lao 
àöång, doanh nghiïåp/ ngûúâi sûã 

duång lao àöång tham gia àoáng 
goáp yá kiïën àïí xêy dûång chûúng 
trònh, coá nhûäng chûúng trònh 
gùæn kïët giûäa doanh nghiïåp vaâ 
nhaâ trûúâng.

Àêy laâ lêìn àêìu tiïn Trûúâng 
Àaåi hoåc Vùn Lang thûåc hiïån 
àaánh giaá theo AUN-QA vaâ choån 
böå tiïu chuêín vûâa caãi tiïën cuãa 
AUN-QA version 4, tûúng àöìng 
cao vúái caác böå tiïu chuêín quöëc 
tïë nhû ABET. Nhaâ trûúâng àaä 
chuêín bõ trong 2 nùm bao göìm 
têåp huêën vïì àaãm baão chêët lûúång 
cho àöåi nguä caán böå giaãng viïn, 
têåp huêën vaâ hûúáng dêîn caãi tiïën 
chûúng trònh àaâo taåo, thûåc hiïån 
tûå àaánh giaá. 

Àïí coá thïí àaánh giaá vaâo thaáng 
1/2022, Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 

Lang àaä àùng kyá tûâ thaáng 2/2020 
vúái 04 chûúng trònh àaâo taåo bêåc 
àaåi hoåc:

NGAÂNH CÖNG NGHÏå  
KYÄ THUÊÅT MÖI TRÛÚÂNG 

NGAÂNH THIÏËT KÏË ÀÖÌ HOAÅ 

NGAÂNH KÏË TOAÁN 

NGAÂNH QUAÃN TRÕ KHAÁCH SAÅN

Do dõch Covid giaán àoaån, 
hònh thûác àaánh giaá chuyïín tûâ 
trûåc tiïëp (àaánh giaá thûåc àõa) 
sang àaánh giaá trûåc tuyïën, caâng 
thïm phêìn khoá khùn vaâ thûã 
thaách cho àöåi nguä cuãa Nhaâ 
trûúâng, àoâi hoãi àûúâng truyïìn, 
bùng thöng àaáp ûáng yïu cêìu àïí 
Àaánh giaá viïn taåi nhiïìu nûúác 
khaác nhau coá thïí laâm viïåc trûåc 
tiïëp vúái caác àöëi tûúång liïn quan. 

HÀNH TRÌNH BỀN BỈ
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG VƯƠN TỚI 
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHUẨN AUN-QA

ThS. TRẦN	NGOÅC	HẠNH

Sau nhiïìu nùm nöî lûåc vúái rêët nhiïìu kyâ voång, ngaây 10/01/2022, Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang vui mûâng töí chûác Lïî Khai maåc àaánh giaá chûúng trònh àaâo taåo theo AUN-QA vúái 
04 ngaânh àaâo taåo bêåc àaåi hoåc.
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Nhûng khoá khùn nhêët vêîn laâ sûå 
kiïn trò muåc tiïu, phöëi húåp giûäa 
caác àún võ trong Trûúâng trong 
böëi caãnh coá nhiïìu thay àöíi.

“Sûå kiïån naây àùåc biïåt 
àaánh dêëu lêìn àêìu tiïn 
Àaåi hoåc Vùn Lang tham 
gia àaánh giaá chêët lûúång 
chûúng trònh àaâo taåo 
theo chuêín AUN-QA. 
Quan troång hún, chuáng 
töi nhêån thûác rùçng viïåc 
àaánh giaá chêët lûúång laâ 
möåt quaá trònh caãi tiïën 
toaân diïån, àûa vùn hoáa 
xem troång chêët lûúång trúã 
thaânh cöng viïåc thûúâng 
xuyïn, haâng ngaây cuãa möîi 
ngûúâi Vùn Lang. Chuáng 
töi tin rùçng kïët quaã àaánh 
giaá tûâ àöåi nguä chuyïn gia 
cuãa AUN-QA seä thûåc sûå 
höî trúå Nhaâ trûúâng tiïëp 
tuåc àûa ra nhûäng caãi tiïën 
trong chûúng trònh àaâo 
taåo, àaáp ûáng caác tiïu 
chuêín cuãa khu vûåc vïì höåi 
nhêåp quöëc tïë cuäng nhû 
nêng cao chêët lûúång àaâo 
taåo. Muåc tiïu cuöëi cuâng 
laâ chêët lûúång seä àûúåc 
caãi tiïën liïn tuåc, seä àûúåc 
chuyïín hoáa thaânh nùng 
lûåc cuãa tûâng sinh viïn töët 
nghiïåp. Caác em seä tham 
gia vaâo lûåc lûúång lao àöång 
trònh àöå cao cuãa quöëc gia 
vaâ khu vûåc, mang laåi taác 
àöång tñch cûåc, truyïìn caãm 
hûáng cho cöång àöìng nhû 
sûá mïånh maâ Nhaâ trûúâng 
hûúáng àïën”.

TS. Nguyïîn Cao Trñ
Chuã tõch Höåi àöìng Quaãn trõ Têåp 

àoaân Giaáo duåc Vùn Lang;
Chuã tõch Höåi àöìng Trûúâng Àaåi hoåc 

Vùn Lang

05 NGAÂY NÖÎ LÛÅC VÚÁI NHÛÄNG 
“LÊÌN ÀÊÌU TIÏN”

Àoaân àaánh giaá cuãa töí chûác 
AUN-QA àaä coá 5 ngaây laâm 
viïåc trûåc tuyïën chñnh thûác vúái 
Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang (10 – 
14/01/2022). 04 chûúng trònh 
àaâo taåo cuãa Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang cuäng laâ möåt trong nhûäng 
chûúng trònh àêìu tiïn taåi Viïåt 
Nam tham gia àaánh giaá theo 
quy trònh hûúáng dêîn àaánh giaá 
online version 4 cuãa AUN-QA. 
Phoâng Àaãm baão Chêët lûúång Àaâo 
taåo àaä tòm hiïíu quy trònh hûúáng 
dêîn àaánh giaá vaâ cuâng phöëi húåp 
vúái Ban thû kyá thûåc hiïån trong 
voâng 2 thaáng, vúái 3 buöíi hoåp 
chñnh thûác vaâ liïn hïå liïn tuåc 
qua nhoám Whatsapp. 

Lêìn àêìu tiïn Nhaâ trûúâng huy 
àöång lûåc nhên sûå vúái thiïët bõ kyä 
thuêåt àïí thûåc hiïån livestream 
14 àõa àiïím cú súã vêåt chêët cêëp 
trûúâng vaâ 32 àõa àiïím cuãa 04 
chûúng trònh àaâo taåo ngaânh. 
Vúái thúâi lûúång quy àõnh, àöåi nguä 
tham gia cêìn quay trûåc tiïëp caác 
àiïím livestream vúái nöåi dung 

thuyïët minh nhùçm truyïìn àaåt 
àêìy àuã yá tûúãng àïën caác àaánh giaá 
viïn àïí coá caái nhòn töíng thïí vaâ 
chi tiïët vïì nhaâ trûúâng vaâ chûúng 
trònh tham gia àaánh giaá chêët 
lûúång. Nhúâ sûå phöëi húåp chùåt 
cheä vaâ àöìng thuêån giûäa caác àún 
võ vaâ caác thaânh viïn tham gia 
nïn quaá trònh livestream vaâ caác 
khêu töí chûác khaác cuãa chûúng 
trònh àaánh giaá diïîn ra thuêån lúåi 
vaâ troån veån.

Nùm 2020 vaâ 2021, Phoâng 
Àaãm baão Chêët lûúång Àaâo taåo 
nhêån nhiïåm vuå chuã trò triïín 
khai xïëp haång àaåi hoåc theo QS 
Stars Ratings, kiïím àõnh chêët 
lûúång chûúng trònh àaâo taåo theo 
MOET vaâ àaánh giaá chêët lûúång 
chûúng trònh àaâo taåo theo AUN-
QA. Tuy nhaâ trûúâng àaä coá kïë 
hoaåch vaâ löå trònh phaát triïín hïå 
thöëng àaãm baão chêët lûúång tûâ 
súám nhûng nhûäng muåc tiïu naây 
àöëi vúái caác àún võ vaâ Phoâng Àaãm 
baão Chêët lûúång Àaâo taåo cuäng laâ 
lêìn àêìu tiïn triïín khai vaâ thaânh 
quaã àaåt àûúåc laâ sûå cöång hûúãng 
cöng sûác cuãa toaân böå têåp thïí 
trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang. 

Töíng söë nhên sûå toaân Trûúâng tham gia vaâ höî 
trúå àaánh giaá ngoaâi AUN-QA: hún 123 ngûúâi

NGAÂNH CÖNG NGHÏå KYÄ THUÊÅT  
MÖI TRÛÚÂNG
Dean, Vice Dean, SAR Team
12 Academic Staffs | 5 Support Staffs
25 Students | 17 Alumni | 14 Employers

NGAÂNH THIÏËT KÏË ÀÖÌ HOAÅ
Dean, Vice Dean, SAR Team
15 Academic Staffs | 5 Support Staffs
20 Students | 14 Alumni | 12 Employers

NGAÂNH KÏË TOAÁN
Dean, Vice Dean, SAR Team
15 Academic Staffs | 4 Support Staffs 
20 Students | 12 Alumni | 18 Employers

HOTEL MANAGEMENT
Dean, Vice Dean, SAR Team
17 Academic Staffs | 4 Support Staffs
20 Students | 15 Alumni | 13 Employers

Àöëi vúái maãng àaãm baão chêët lûúång theo AUN-
QA, baãn thên töi àûúåc giao nhiïåm vuå ngay tûâ khi 
laâm höì sú àïí gia nhêåp maång lûúái vaâo nùm 2019. 
AUN-QA laâ möåt trong nhûäng muåc tiïu trung haån 
trong maãng àaãm baão chêët lûúång cuãa Nhaâ trûúâng. 
Viïåc thûåc haânh thaânh cöng àúåt àaánh giaá lêìn thûá 
254 theo hònh thûác online cuãa AUN-QA àaánh dêëu 
thïm möåt bûúác phaát triïín cuãa hoaåt àöång kiïím 
àõnh chêët lûúång cuãa Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang. 

Nùm 2022 cuäng àaánh dêëu 10 nùm töi goáp phêìn 
tham gia vaâo cöng taác àaãm baão chêët lûúång taåi Vùn 
Lang. Laâ ngûúâi trûåc tiïëp thûåc hiïån, töi caãm thêëy tûå 
haâo khi àûúåc àoáng goáp möåt phêìn cuãa quaá trònh 
phaát triïín hïå thöëng àaãm baão chêët lûúång cuãa nhaâ 
trûúâng vaâ tri ên àïën caác àöìng nghiïåp àaä chung tay 
taåo nïn caác thaânh quaã naây.

Thaânh quaã kiïím àõnh chêët lûúång àaåt àûúåc laâ sûå cöång hûúãng cöng sûác cuãa toaân böå têåp thïí Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang. 
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NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN AUN-QA:

Tñnh tûâ nùm 1991, chûa 
bao giúâ giaáo duåc àaåi 
hoåc Viïåt Nam àûáng 

trûúác cú höåi chuyïín mònh to lúán 
nhû hiïån nay. AÁp lûåc höåi nhêåp 
vaâ tiïën böå xaä höåi àaä thuác àêíy 
giaáo duåc Viïåt Nam noái chung vaâ 
giaáo duåc àaåi hoåc noái riïng phaãi 
thay àöíi khöng chó vïì cú súã haå 
têìng maâ coân vïì kiïën truác thûúång 
têìng. Möåt trong nhûäng vêën àïì 
thuöåc kiïën truác thûúång têìng 
àûúåc dû luêån xaä höåi rêët quan 
têm trong 2 nùm qua laâ mö hònh 
trûúâng àaåi hoåc vaâ tûå chuã àaåi 
hoåc. Vúái nhûäng lúåi thïë riïng cuãa 
möåt trûúâng tû thuåc, Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang noái chung, Khoa 
Cöng nghïå noái riïng, tûâ lêu àaä 
tñch luäy nöåi lûåc àïí chuêín bõ sùén 
saâng cho chùång àêìu tiïn cuãa 
cuöåc haânh trònh ra biïín lúán: xêy 
dûång chûúng trònh àaâo taåo àaåt 
chuêín AUN - QA.

KIÏÍM ÀÕNH THEO CHUÊÍN AUN-
QA: SÛÅ LÛÅA CHOÅN TÊËT YÏËU 

Nùm 1995, Viïåt Nam gia 
nhêåp ASEAN. Cuäng trong nùm 
naây, maång lûúái caác trûúâng àaåi 
hoåc Àöng Nam AÁ (AUN) ra àúâi. 
Àïën nùm 1999, caác thaânh viïn 
ban àêìu cuãa AUN cuâng nhau 
xêy dûång böå tiïu chuêín àaánh 
giaá nhû möåt cöng cuå duy trò, 

caãi tiïën vaâ nêng cao chêët lûúång 
giaãng daåy, nghiïn cûáu trong 
caác trûúâng àaåi hoåc thaânh viïn 
AUN; xêy dûång chuêín mûåc chêët 
lûúång chung; thuác àêíy cöng 
nhêån chuêín chêët lûúång giûäa caác 
trûúâng àaåi hoåc thaânh viïn AUN. 

Höåi nhêåp quöëc tïë laâ xu 
hûúáng têët yïëu maâ giaáo duåc àaåi 
hoåc khöng thïí àûáng ngoaâi cuöåc. 

KHOA CÖNG NGHÏÅ

KHỞI ĐẦU CỦA HÀNH TRÌNH
RA BIỂN LỚN

ASEAN laâ khu vûåc nùng àöång vaâ 
ngaây caâng khùèng àõnh àûúåc võ trñ 
trïn baãn àöì àõa chñnh trõ cuãa thïë 
giúái. Tuy mùåt bùçng chung cuãa 
nïìn giaáo duåc ASEAN khöng thêåt 
nöíi bêåt, nhûng AUN tûå haâo vaâ 
vinh dûå khi coá möåt thaânh viïn 
(NUS) luön àûáng trong “Top 20” 
nhûäng trûúâng àaåi hoåc töët nhêët 
thïë giúái suöët hún 20 nùm qua. 
AUN-QA nhanh choáng àûúåc 
nhiïìu ngaânh àaâo taåo úã Viïåt Nam 
hûúãng ûáng vaâ tham gia kiïím 
àõnh, trong àoá coá Khoa Cöng 
nghïå Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang. 

Böå tiïu chuêín AUN-QA coá 
nhiïìu ûu àiïím nhû khöng ài 
sêu vaâo  àùåc trûng riïng cuãa 
tûâng chuyïn ngaânh maâ têåp 
trung àaánh giaá nhûäng àiïìu kiïån 
àïí àaãm baão chêët lûúång àaâo taåo 
cuãa möåt chûúng trònh; têåp trung 
vaâo nhûäng lônh vûåc maâ bêët kyâ 
chûúng trònh àaâo taåo bêåc àaåi 
hoåc naâo cuäng coá nhû: chuêín àêìu 
ra; khung chûúng trònh; giaãng 
viïn vaâ sinh viïn, cú súã vêåt chêët, 
cöng taác àaãm baão chêët lûúång... 
Choån lûåa AUN laâm têëm gûúng 
soi laâ möåt bûúác ài húåp lyá nhùçm 
giuáp Khoa Cöng nghïå biïët àûúåc 
chûúng trònh àaâo taåo àaä àaåt àïën 
cêëp àöå naâo trïn thang àaánh giaá 
cuãa khu vûåc; phaát hiïån vaâ khùæc 
phuåc nhûäng töìn taåi nhùçm àaãm 
baão chûúng trònh àaâo taåo àaåt 
chêët lûúång ngang têìm trong khu 
vûåc ASEAN.

Nùm 2018 laâ dêëu möëc quan 
troång trong quaá trònh xêy dûång 
chûúng trònh àaâo taåo ngaânh 
Cöng nghïå Kyä thuêåt Möi trûúâng. 
Sau giai àoaån nghiïn cûáu vaâ 
choån lûåa, têåp thïí ban chuã 
nhiïåm Khoa vaâ giaãng viïn àaä 
cuâng nhau töí chûác trao àöíi, thu 
thêåp yá kiïën tûâ caác bïn liïn quan 

vaâ hiïåu chónh Chuêín àêìu ra 
(Program learning outcomes – 
PLOs), khung chûúng trònh àaâo 
taåo àuáng chuêín vaâ hûúáng àïën 
kiïím àõnh chûúng trònh theo 
chuêín AUN-QA.

Vúái nhiïìu nïìn taãng thuêån lúåi 
nhû chûúng trònh àang aáp duång 
thûâa hûúãng nhûäng ûu àiïím tûâ 
chûúng trònh danh tiïëng cuãa 
Àaåi hoåc Wageningen (Haâ Lan) 
kïët húåp phaát huy ûu àiïím àùåc 
hûäu cuãa Khoa; möëi liïn kïët rêët 
töët giûäa Khoa vaâ sinh viïn, cûåu 
sinh viïn, ngûúâi sûã duång lao 
àöång, Ngaânh tiïën haânh caác bûúác 
cêìn thiïët trong xêy dûång chûúng 
trònh theo chuêín AUN-QA. 

Nhûäng cöåt möëc àaáng 
nhúá

•	 05/5/2018: Höåi thaão 
“Nhaâ tuyïín duång vaâ 
Ngûúâi gioãi nghïì phên 
tñch nùng lûåc phuåc vuå 
chûúng trònh àaâo taåo àaåi 
hoåc” (DACUM)

•	 18/5/2018: Höåi thaão 
“Xêy dûång kïët quaã hoåc 
têåp mong àúåi – ELOs”

•	 25/5/2018: Höåi thaão 
“Hûúáng dêîn raâ soaát cêëu 
truác vaâ nöåi dung chûúng 
trònh àaâo taåo”

•	 Thaáng 8/2018: Chûúng 
trònh àaâo taåo sau hiïåu 
chónh àûúåc ban haânh 
vaâ bùæt àêìu aáp duång cho 
sinh viïn nhêåp hoåc tûâ 
nùm 2018.

•	 Thaáng 12/2021: Nöåp 
baáo caáo tûå àaánh giaá

•	 Thaáng 10/2021 – 
14/01/2022: Àaánh giaá 
chñnh thûác

Tûâ buöíi ban àêìu khi töí chûác 
Höåi thaão DACUM daânh cho 
ngaânh Cöng nghïå Kyä thuêåt Möi 
trûúâng, caác nhaâ tuyïín duång vaâ 
ngûúâi gioãi nghïì àaä têm huyïët 
goáp yá cho ngaânh hoåc nhûäng 
nùng lûåc nghïì nghiïåp cêìn thiïët 
cho sinh viïn töët nghiïåp. Tûâ àoá, 
têåp thïí giaãng viïn – nhên viïn 
ngaânh Cöng nghïå Kyä thuêåt Möi 
trûúâng nöî lûåc cuå thïí hoáa nhûäng 
nùng lûåc nghïì nghiïåp cêìn thiïët 
bùçng caác muåc tiïu kyä nùng cêìn 
àaåt thöng qua caác mön hoåc 
trong chûúng trònh àaâo taåo.

Quaá trònh chuêín bõ kiïím 
àõnh phaãi àöëi mùåt vúái nhiïìu 
thûã thaách vaâ khoá khùn, àùåc 
biïåt laâ sûå thay àöíi phiïn baãn böå 
chuêín àaánh giaá. Ban àêìu baáo 
caáo tûå àaánh giaá (Self assessment 
report – SAR) àûúåc biïn soaån 
theo chuêín AUN_QA version 
3.0, sau àoá, lõch àaánh giaá chñnh 
thûác àûúåc thay àöíi vaâ baáo caáo 
cuäng coá sûå thay àöíi theo version 

Nùæm bùæt nhûäng kiïën thûác nïìn cuãa ELOs, 
Khoa Cöng nghïå chuêín bõ kyä lûúäng, bûúác 
vaâo buöíi höåi thaão vúái têm thïë chuã àöång 
vaâ nhêån àûúåc lúâi khen tûâ chuyïn gia. 
(Höåi thaão “Xêy dûång kïët quaã hoåc têåp 
mong àúåi – ELOs”, 18/05/2018)
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4.0 do AUN múái cöng böë. Hònh 
thûác àaánh giaá cuäng thay àöíi so 
vúái quy trònh truyïìn thöëng, moåi 
hoaåt àöång kiïím àõnh thûåc hiïån 
thöng qua hònh thûác trûåc tuyïën. 

Trong ngaây àêìu tiïn 
cuãa àúåt àaánh giaá chñnh 
thûác, àoaân àaánh giaá àaä 
nïu nguyïn tùæc laâm viïåc 
cuãa caác àaánh giaá viïn laâ 
cuâng nhau trao àöíi àïí 
caãi thiïån àiïím chûa töët. 
Vúái tinh thêìn laâm viïåc 
hiïåu quaã, thoaãi maái vaâ 
khöng taåo aáp lûåc, quaá 
trònh kiïím àõnh àaä àem 
laåi nhûäng kïët quaã khaã 
quan, àûa ra nhûäng 
nhêån xeát xaác àaáng vïì 
chûúng trònh àaâo taåo 
ngaânh Cöng nghïå Kyä 
thuêåt Möi trûúâng:

- Chûúng trònh àaâo 
taåo thïí hiïån roä Triïët lyá 
giaáo duåc “Hoåc têåp thöng 
qua traãi nghiïåm”

- Chûúng trònh àaâo 
taåo àaä àöëi saánh vúái 
chûúng trònh cuãa caác 
trûúâng nûúác ngoaâi vaâ 
trong nûúác tûâ chuêín 
àêìu ra àïën mön hoåc;

- Chûúng trònh àaâo 
taåo àaä thïí hiïån sûå àoáng 
goáp vaâo viïåc xêy dûång 
trûúâng àaåi hoåc xanh – 
bïìn vûäng;

- Ngaânh hoåc àûúåc 
trang bõ cú súã vêåt chêët 
töët, àaáp ûáng nhu cêìu 
àaâo taåo sinh viïn;

- Coá sûå tham gia vaâ 
gùæn kïët maånh meä vúái 
doanh nghiïåp vaâ cûåu 
sinh viïn;

Àoaân àaánh giaá tin rùçng, vúái 
nïìn taãng vûäng chùæc vaâ nöåi lûåc 
sùén coá cuãa ngaânh Cöng nghïå Kyä 
thuêåt Möi trûúâng, ngaânh hoåc seä 
ngaây caâng töët hún vaâ taåo dêëu êën 
sêu sùæc khöng chó trong nûúác 
maâ coân lan toãa ra cöång àöìng 
quöëc tïë. Vúái àõnh hûúáng àaåt xïëp 
haång 500 – 700 cuãa Times Higher 
Education World University 
Rankings, ngaânh Cöng nghïå Kyä 
thuêåt Möi trûúâng seä tiïn phong 
vaâ goáp phêìn trong quaá trònh 
phaát triïín vaâ àaåt muåc tiïu cuãa 
nhaâ trûúâng.

Trûúác khi tiïëp cêån vúái nhûäng 
böå tiïu chuêín àaánh giaá khùæt khe 
hún cuãa Êu - Myä, chuêín AUN 
laâ bûúác àïåm àêìu tiïn maâ Khoa 
Cöng nghïå Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang thûåc hiïån. Àêy khöng phaãi 
laâ àñch àïën maâ chó laâ sûå khúãi 
àêìu cho möåt haânh trònh daâi, àêìy 
khoá khùn vaâ thaách thûác, nhûng 
tûå haâo vúái sûá maång giaáo duåc àaä 
àûúåc tuyïn böë cuãa Khoa. Vúái sûå 
thûâa nhêån cuãa cöång àöìng giaáo 
duåc ASEAN, xaä höåi, ngûúâi sûã 
duång lao àöång, niïìm tin choån 

lûåa ngaânh Cöng nghïå Kyä thuêåt 
Möi trûúâng caâng vûäng chùæc. ÚÃ 
chiïìu ngûúåc laåi, sûá maång cuãa 
Khoa chuáng töi laâ khöng bao giúâ 
àïí cho phuå huynh, sinh viïn vaâ 
hoåc sinh mêët niïìm tin...

Livestream 09 àiïím cú súã vêåt chêët ngaânh 
Cöng nghïå Kyä thuêåt Möi trûúâng  phuåc vuå 
kiïím àõnh AUN-QA laâ möåt trong nhûäng 
hoaåt àöång àûúåc chuêín bõ kyä lûúäng.

TS. HÖÌ QUÖËC HUÂNG
Phoá trûúãng Khoa Xaä höåi &
Nhên vùn VLU

Làng
BẮT CỌP

Làng nghề là hoạt động nghề 
nghiệp truyền thống đời sống 
văn hóa của mỗi dân tộc. Ở 
Việt Nam có nghề đúc đồng, 
nghề bán nón, nghề mộc,… và 
cả nghề bắt rắn như làng Lê 
Mật ở miền Bắc. Nhưng làng 
bắt cọp (không phải săn bắn) 
là điều chưa thấy! Bài viết 
này giới thiệu một làng như 
vậy – làng bắt cọp.
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Con coåp cuöëi cuâng bõ sa 
vaâo tay laâng baán sún 
àõa naây khoaãng àêìu 

nhûäng nùm taám mûúi cuãa thïë 
kyã XX. Nùång gêìn taám mûúi kñ. 
Da bõ löåt àïí nhöìi rúm, àûúåc àùåt 
khiïm töën trong möåt goác phoâng 
truyïìn thöëng xaä. Àoá cuäng laâ con 
coåp duy nhêët trong lõch sûã sùn 
bùæt cuãa laâng bõ haå saát búãi vuä khñ 
hiïån àaåi - suáng sùn. Coân trûúác 
àoá, àöìng loaåi cuãa noá bõ toám 
bùçng phûúng phaáp thuã cöng 
hún. Trûúác àoá laâ bao lêu, coá bao 
nhiïu con bõ bùæt? Chùèng ai nhúá, 
chùèng sûã saách naâo ghi laåi caã. 
Àïën khi ngûúâi ta yá thûác àûúåc vïì 
giaá trõ truyïìn thöëng khaá àêìy àuã, 
thò têët caã àaä chòm vaâo quïn laäng 
vaâ chùèng coân coåp àêu àïí “phaát 
huy” truyïìn thöëng nûäa. Bêëy giúâ 
caã laâng múái töí chûác thu gom vêåt 
duång bùæt coåp ngaây xûa àïí trûng 
baây trong phoâng lûu niïåm. Bïn 
caånh vö söë chûáng tñch tiïu biïíu 
cho möîi thúâi kyâ lõch sûã cuãa dên 
laâng, têët caã kyã niïåm oai huâng cuãa 
möåt quaá khûá chinh phuåc thuá dûä 
chó voãn veån coá mêëy tay lûúái, mêëy 
lûúäi maác, àinh ba vaâ pheâng la,… 
àaä öë maâu thúâi gian…

Laâng êëy àûúåc nhùæc àïën möåt 
cêu trong saách “Chuyïån triïìu 
Nguyïîn” cuãa Bûãu Kïë, tûúãng 
cuäng àuã àïí lûu danh: “ÚÃ Huïë, 
riïng coá àöåi lñnh voång thaânh vaâ 
dên laâng Thuãy Ba chuyïn nghïì 
ài bùæt coåp”. Cuäng trong muåc 
naây, taác giaã kïí thïm rùçng, höí bùæt 
vïì àûúåc thaã vaâo Höí quyïìn cho 
àêëu vúái voi. Coá leä viïåc bùæt coåp 
tiïën vaâo triïìu àïí sûã duång trong 
Höí quyïìn phaãi muöån vïì sau. 
Coân trûúác àoá bùæt coåp chó nhùçm 
àaãm baão an sinh cho dên laâng laâ 
chñnh. Bêëy giúâ nghïì bùæt coåp cuãa 
laâng Thuãy Ba àûúåc phiïn thaânh 
àöåi phuåc vuå trong thaânh nïn 
saách cuãa Bûãu Kïë múái ghi vêåy. 

Ai cuäng ñt nhiïìu biïët viïåc triïìu 
Nguyïîn cho xêy Höí quyïìn laâm 
núi reân luyïån voi chiïën, cuâng kïët 
húåp giaãi trñ cho vua chuáa, giöëng 
àêëu trûúâng Colosseum thúâi La 
Maä cöí àaåi (YÁ). Tûâ àoá cuäng dïî 
nghô rùçng, do nhu cêìu trïn múái 
hònh thaânh nghïì bùæt coåp söëng, 
vò trong truyïìn thöëng sùn bùæt, 
vúái loaâi maänh thuá naây coá ai laâm 
vêåy àêu. Theo àêëy thò laâng bùæt 
coåp naây múái phaát nghïì vaâo thïë 
kyã XVIII, khöng hún.

Nhûng möåt àiïìu laå laâ saách Ö 
chêu cêån luåc cuãa Dûúng Vùn An 
vaâo thïë kyã XVI cuäng thêëy nhùæc 
àïën tïn möåt laâng bùæt coåp. Laâng 
êëy coá tïn Ba Nguyïåt àûúåc taác 
giaã chuá rêët roä trong muåc phong 
tuåc töíng luêån rùçng: “taâi bùæt coåp 
chuyïn nghïì”. Nhû vêåy, xeát 
trong lõch sûã, nghïì bùæt coåp úã àêët 
Thuêån Hoáa coân coá súám hún thïë 
kyã XV-XVI gò àoá. Nghïì phaát sinh 
tûâ nhûäng lûu dên theo chên 
Chuáa Nguyïîn vûúåt Hoaânh Sún 
vaâo xûá Thuêån – Quaãng. Laâng 
Ba Nguyïåt nùçm úã chöî naâo? May 
thay, laâng êëy àûúåc taác giaã xïëp 
bïn caånh möåt àiaå danh khaác: 
“nuái mang tïn bêët nghôa” chûä 
Haán goåi laâ “Bêët Nghôa sún”. 
Phaãi chùng àêy laâ nuái Loâi Reng 
(nay coân goåi laâ àöìi Baãy Mûúi Tû 
– 74m) coân coá tïn khaác laâ Linh 
Sún, coá liïn quan àïën truyïìn 
thuyïët noái vïì vua Gia Long.

Theo dên gian trong vuâng, 
tïn do vua Gia Long àùåt khi 
keáo quên ra àaánh chuáa Trõnh, 
vò thêëy nuái hònh voi phuåc quay 
àêìu ra hûúáng Bùæc, ngaâi nöíi giêån 
cho laâ voi thúâ chuáa Trõnh nïn 
múái goåi laâ “Bêët Nghôa sún”. Àiïìu 
àaáng lûu yá laåi úã chöî, laâng Thuãy 
Ba bùæt coåp àûúåc nhùæc túái trong 
saách cuãa Bûãu Kïë nùçm chñnh úã 
chên nuái Loâi Reng. Chùæc caái tïn 

Ba Nguyïåt, nùçm gêìn Bêët Nghôa 
Sún chó laâ tïn cöí cuãa laâng Thuãy 
Ba! Vaâ thûåc chêët caã chêu Thuêån 
Hoáa ngaây xûa chó coá möåt laâng 
bùæt coåp maâ thöi. Dên gian vuâng 
Vônh Linh (Quaãng Trõ) coá cêu àöë 
vïì caái rùæm (caái trung tiïån) tuy 
húi tuåc, nhûng êín sau noá sûå thûâa 
nhêån taâi bùæt coåp cuãa laâng Thuãy 
Ba: “Con chi trong ööëng lööång 
thööång chaåy ra (tûác chaåy tuöåt ra 
khöng coá gò caãn), caã laâng Thuãy 
Ba bùæt khöng àûúåc”!

Têët caã chuyïån bùæt coåp ngaây 
trûúác àûúåc taái hiïån laåi trong kyá 
ûác cuãa caác cuå giaâ, phêìn lúán nay 
àaä ngoaâi baãy mûúi. Non nûãa thïë 
kyã trûúác, hoå laâ nhûäng traáng àinh, 
tham dûå vaâo nhûäng cuöåc vêy bùæt 
coåp dûä thêåt haâo huâng. Nghôa laâ 
àïën àêìu thïë kyã XX, vuâng naây vêîn 
coân diïîn ra viïåc bùæt coåp. Cuöåc 
sùn bùæt bao giúâ cuäng töí chûác 
trong phaåm vi laâng. Thúâi trûúác, 
laâng Thuãy Ba chia laâm böën thön: 
Thûúång, Haå, Àöng, Têy (nay 
têët caã àïìu thuöåc xaä Vônh Thuãy, 
huyïån Vônh Linh, tónh Quaãng 
Trõ). Khöng giöëng caác phûúâng 
sùn truyïìn thöëng àïìu têåp húåp 
nhûäng ngûúâi coá tay nghïì, úã àêy, 
lûåc lûúång tham gia laâ nhûäng 
traáng àinh trong caác töí chûác 
giaáp, hoå. Nhòn chung àêëy laâ möåt 
hoaåt àöång tûå giaác trûúác leä sinh 
töìn hún laâ phên cöng xaä höåi. 
Biïn chïë cho möåt xêu (nhû ngaây 
nay ta goåi laâ töí) göìm tûâ mûúâi 
àïën mûúâi lùm ngûúâi. Trong möîi 
xêu bao giúâ cuäng coá vaâi ngûúâi coá 
kinh nghiïåm àiïìu haânh. Töí chûác 
naây chó hònh thaânh khi coá lïånh 
bùæt coåp cuãa laâng phaát; ngoaâi ra, 
hoå laâ nhûäng caá thïí laâm ùn, sinh 
söëng bònh thûúâng. Phûúng tiïån 
cuãa hoå chó laâ giaáo maác, thêåm 
chñ chó laâ chóa bùçng cêy àûúåc 
voát nhoån. Àùåc biïåt, vò phaãi bùæt 
söëng nïn ngûúâi ta rêët chuá troång 

tay lûúái. Lûúái àûúåc bïån bùçng dêy 
thûâng, thûúâng laâ dêy soát, möåt 
loaåi thên leo àûúåc àêåp dêåp, xoùæn 
laåi. Coá tay lûúái laâm bùçng mêy, 
cuäng theo phûúng thûác àan nhû 
vêåy. Thên cêy sau khi àêåp dêåp, 
àûúåc xoùæn, chêåp hai, ba cêy laåi 
thaânh ra dêy to cúä ngoán tay caái. 
Caâng duâng caâng sùn nhoã laåi vaâ 
dai vö kïí. Mùæt lûúái àûúåc àan, coá 
kñch thûúác möîi chiïìu khoaãng 
15cm. Lûúái coá chiïìu röång trïn 
2m vaâ daâi khoaãng 10 – 15m. 
Vò hoaåt àöång rï, keáo trong àõa 
hònh phûác taåp nïn khöng thïí 
daâi hún, vaã laåi vêåt liïåu thö nïn 
möåt tay lûúái rêët nùång. Khi sûã 
duång, lûúái àûúåc cùng àûáng lïn 
búãi nùm àïën baãy naång chöëng. 
Naång laâ thên cêy to cúä bùæp tay 
trúã lïn nhûng khöng to quaá, laåi 
coá mêëu úã àêìu àïí giûä triïng lûúái 
khoãi tuöåt. Caách böë trñ nhû vêåy, 
dô nhiïn khöng thïí goåi laâ kiïn cöë 
so vúái sûác lûåc cuãa maänh thuá. Búãi 
thïë, bïn caånh nhûäng ngûúâi cêìm 
naång chöëng, nhûäng tay khaác 
lùm lùm lao, giaáo sùén saâng àêm 
xôa vaâo coåp khi noá nhaãy lïn bêëu, 
dùçng lûúái.

Ngaây trûúác, laâng Thuãy Ba, 
nhêët laâ laâng Thuãy Ba Thûúång, 
gêìn nhû nöëi vúái Trûúâng Sún baåt 
ngaân. Àùåc biïåt vò gêìn söng vaâ 
àöìng bùçng, nhêët laâ coá hònh thïë 
àõa vûåc rêët thñch húåp nïn coåp 
hay vïì, thêåm chñ coân úã quanh 
laâng àïí tiïån kiïëm möìi. Khöng ñt 
naån nhên rúi vaâo nanh vuöët coåp. 
Dên laâng vò thïë, chùèng phaãi ài 
àêu xa, töí chûác caác cuöåc sùn bùæt 
ngay trïn àõa baân cû truá.

Àaä thaânh lïå, möîi khi coá ngûúâi 
phaát hiïån dêëu vïët coåp trûúác tiïn, 
caác võ chûác sùæc trong laâng höåi yá, 
cûã ngay ngûúâi coá kinh nghiïåm 
ài xaác minh. Cuöåc vêy bùæt chó 
àûúåc phaát lïånh khi dêëu vïët àoá 

chûáng toã coåp àang truá êín quanh 
vuâng chûá khöng phaãi ài qua. Khi 
lïånh phaát, caác xêu lêåp tûác àûúåc 
hònh thaânh, cú àöång tiïën vïì khu 
vûåc nghi coåp êín nêëp, theo thïë 
goång kòm kheáp kñn. Têët caã laâ 
möåt nghïå thuêåt phöëi húåp khön 
kheáo àêìy mûu trñ. Söë lûúång tay 
lûúái traáng àinh coá haån, nïn ngay 
tûâ àêìu khöng thïí kheáp kñn trïn 
möåt diïån tñch röång. Vò thïë coá 
àiïím chùån, àoán àûúåc tñnh toaán 
rêët kyä dûåa trïn hònh thïë àõa baân 
vêy bùæt vaâ nùæm kyä àùåc tñnh cuãa 
loaâi vêåt. Chùèng haån, voâng vêy 
thûåc sûå coá hiïåu lûåc khi caác tay 
lûúái àêëu nöëi vaâo nhau. Cuäng coá 
trûúâng húåp phaãi àoán loãng möåt 
àêìu daân lûúái, àêìu kia hoâ reo, xua 
àuöíi. Àïën luác coåp vaâo voâng múái 
tiïën haânh kheáp lûúái. Nhòn chung 
phaãi ûáng biïën linh hoaåt tuây theo 
hoaân caãnh, àõa thïë trong tûâng 
cuöåc vêy bùæt cuå thïí.

Cuöåc giao tranh thûåc sûå 
quyïët liïåt khi caác tay lûúái kheáp 
laåi. Möåt söë ngûúâi duäng caãm 
àûáng trong lûúái, phaát quang, 
phaá huãy nhûäng núi nghi êín naáu 
cuãa coåp. Giai àoaån naây caã hai 
bïn chûa giaáp mùåt. Coåp tinh 
khön giêëu mònh thuã thïë, ngûúâi 
haâo hûáng, ngaåo nghïî dïî sú húã. 
Àïí traánh nhûäng àoân phaãn cöng 
bêët ngúâ cuãa maänh thuá sa cú, 
ngûúâi chùåt cêy bao giúâ cuäng coá 
ngûúâi höå töëng ài keâm chôa lao, 
maác sùén saâng chöëng àúä. Cêy 
cöëi àûúåc phaát túái àêu, lûúái thu 
heåp àïën àêëy, trong phaåm vi àuã 
khöëng chïë coåp vaâ tûúng ûáng vúái 
lûåc lûúång vêy bùæt. Bêëy giúâ moåi 
ngûúâi nhêët loaåt hö to:

“Thuãy Ba àûáng dêåy cho àïìu
Nghe tiïëng la reo, huâm (coåp) voåt dêåy”

Têët caã àöìng thanh la “Reo! 
Reo”, hoâa tiïëng pheâng la, moä, 
tröëng naáo loaån caã möåt vuâng. 

Coåp giêåt mònh, hoaãng loaån nhaãy 
khoãi chöî êín nêëp lao baát nhaáo. 
Bêy giúâ múái thûåc laâ mùåt àöëi mùåt. 
Maänh thuá löå roä sûác maånh hoang 
daä, vûâa höåc, vûâa gêìm, vûâa lao, 
giùçng xeá dûä döåi. Lao àïën àêu thò 
bõ lûúái chùån vaâ nhûäng aánh mùæt 
bûâng bûâng, phêën khñch xóa lao, 
giaáo chùån àïën àêëy. Cuöåc chiïën 
cûá thïë keáo daâi, lùæm khi sang caã 
nhûäng ngaây sau. Bõ àöëi àêìu liïn 
tuåc vúái giaáo maác, laåi àoái, coåp 
dêìn dêìn kiïåt sûác. Lûâa thïë, caác 
tay lûúái eáp voâng vêy heåp laåi. Giai 
àoaån cuöëi, voâng vêy àûúåc múã löëi 
cho thöng vaâo hïå thöëng roå, tûâ 
roå lúán chuyïín sang roå beá. Cuöëi 
cuâng laâ chiïëc roå keåp àûúåc giùçng 
kyä bùçng mêy song, dêy sùæt rêët 
chêåt nhû roå lúån. Têët nhiïn khi 
bñ thïë, coåp lao thùèng vaâo quaãng 
tröëng àïí… chui vaâo roå. Àïën àêy 
laâ kïët thuác cuöåc chiïën. Sau àêëy, 
laâng coân laâm lïî haå vong röìi múái 
chuyïín coåp ài àïën núi cêìn thiïët.

Trong nhûäng ngaây bao vêy 
ngoaån muåc, dên quanh vuâng 
haáo hûác keáo nhau àïën xem àöng 
vö kïí. Àïm àïën, àeân àuöëc thùæp 
saáng rûåc, quaâ baánh baây baán. Têët 
caã àïìu söëng trong khöng khñ àêìy 
haâo hûáng trûúác sûå khuêët phuåc 
cuãa maänh thuá. Ngûúâi ta àïën coân 
àïí chiïm nghiïåm ngay chñnh 
sûác maånh vaâ loâng cam àaãm cuãa 
con ngûúâi. Trong nhûäng phuát 
giêy àoá, tûåa nhû höìn thiïng 
söng nuái, tinh thêìn thûúång voä 
cuãa töí tiïn àûúåc thöíi buâng dêåy úã 
möåt chöën xa xöi, hoang daä (vuâng 
biïn viïîn àêët nûúác phña Nam) 
maâ súåi dêy têm linh nöëi liïìn giûäa 
nhûäng ngûúâi tha hûúng vúái àêët 
töí, kïët laåi thaânh möåt neát tñnh 
caách dên töåc: can trûúâng - duäng 
caãm - mûu trñ.
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Trûúác thïìm Tïët Nguyïn 
àaán Nhêm Dêìn 2022, 
Têåp àoaân Giaáo duåc 

Vùn Lang töí chûác chûúng trònh 
Town Hall Meeting vúái chuã àïì 
“Vùn Lang 2021 - Haânh trònh 
bïìn bó: THÑCH ÛÁNG – TÊÅN TÊM 
– BÛÁT PHAÁ”. Àêy laâ sûå kiïån 
thûúâng niïn cuãa Têåp àoaân Giaáo 
duåc Vùn Lang àûúåc töí chûác tûâ 
nùm 2020, nhùçm töíng kïët haânh 
trònh xêy dûång vaâ phaát triïín cuãa 
caác àún võ thaânh viïn trûåc thuöåc 
trong möåt nùm àaä qua; cuâng 
xaác àõnh kïë hoaåch vaâ chiïën lûúåc 
haânh àöång theo têìm nhòn vaâ sûá 
mïånh chung trong nùm múái. Àêy 
cuäng laâ dõp vinh danh nhûäng têåp 
thïí, caá nhên coá thaânh tñch xuêët 
sùæc, àoáng goáp àöåt phaá trong 
nùm cho àún võ vaâ Têåp àoaân.

Kïí tûâ nùm 2015, Têåp àoaân 
Giaáo duåc Vùn Lang khöng 
ngûâng phaát triïín, kïët nöëi giaáo 
duåc àaåi hoåc vúái giaáo duåc phöí 
thöng liïn cêëp, cao àùèng, gùæn 
liïìn cuâng hïå sinh thaái röång múã 

göìm caác dõch vuå y tïë, thïí thao, 
cöng nghïå,… Nùm 2021 chûáng 
kiïën sûå gia nhêåp cuãa caác àún võ 
thaânh viïn múái (Phoâng khaám àa 
khoa VLMC vaâ Trûúâng Àaåi hoåc 
Kinh tïë Kyä thuêåt Bònh Dûúng 
BETU), goáp phêìn hoaân thiïån hïå 
sinh thaái cuãa Têåp àoaân Giaáo duåc 
Vùn Lang.

“Nùm 2021 laâ möåt nùm àêìy 
biïën àöång vaâ thûã thaách. Têåp 
àoaân Giaáo duåc Vùn Lang àaä coá 
möåt nùm “biïën nguy thaânh cú”, 
vûún lïn maånh meä ngay caã trong 
àaåi dõch nhúâ haânh trònh bïìn bó. 
Vûúåt lïn khoá khùn chung cuãa 
böëi caãnh khaách quan, bùçng tinh 
thêìn linh àöång thñch nghi, chuã 
àöång thay àöíi trong suy nghô vaâ 
haânh àöång, Têåp àoaân Giaáo duåc 
Vùn Lang vûäng vaâng àöìng loâng 
nöî lûåc bûúác qua nùm 2021, hoaân 
thaânh nhûäng muåc tiïu lúán, àoáng 
goáp nhûäng giaá trõ töët àeåp cho cöång 
àöìng” - Tiïën sô Nguyïîn Cao Trñ, 
Chuã tõch Höåi àöìng Quaãn trõ Têåp 
àoaân Giaáo duåc Vùn Lang chia seã.

Nùm 2021, caác àún võ àaâo 
taåo thuöåc Têåp àoaân Giaáo duåc 
Vùn Lang, göìm Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang, Trûúâng Quöëc tïë Nam 
Myä UTS vaâ Trûúâng Cao àùèng 
Vùn Lang Saâi Goân àïìu àaåt àûúåc 
nhûäng thaânh tñch vûúåt tröåi trong 
caác mùåt àaâo taåo, phaát triïín 
chûúng trònh, tuyïín sinh, kiïím 
àõnh chêët lûúång vaâ nêng cao 
danh tiïëng, tùng cûúâng húåp taác 
quöëc tïë vaâ húåp taác doanh nghiïåp.

Bïn caånh hoaåt àöång troång 
têm laâ àaâo taåo, trong nùm 2021, 
Têåp àoaân Giaáo duåc Vùn Lang 
àùåt ra vaâ thûåc hiïån thaânh cöng 
chiïën lûúåc traách nhiïåm xaä höåi 
thöng qua chuöîi hoaåt àöång, 
chiïën dõch cöång àöìng. Hûúãng 
ûáng muåc tiïu phaát triïín bïìn 
vûäng söë 4 cuãa Liïn Hiïåpp Quöëc: 
Chêët lûúång giaáo duåc, Têåp àoaân 
Giaáo duåc Vùn Lang triïín khai 
möåt loaåt caác hoaåt àöång xêy dûång 
trûúâng hoåc, cêìu àûúâng, thû viïån 
cöång àöìng úã caác vuâng sêu vuâng 
xa cuãa Viïåt Nam. 

VĂN LANG
MỘT CHẶNG ĐƯỜNG KIÊN ĐỊNH

VÊN TRÊÌN

Vúái phûúng chêm baão vïå 
möi trûúâng, sûác khoãe vaâ an toaân 
cöång àöìng cuâng sûá mïånh “Àöìng 
sûác, àöìng loâng, haânh àöång”, 
Dûå aán MV20 do Têåp àoaân Giaáo 
duåc Vùn Lang vaâ Têåp àoaân Vaån 
Thõnh Phaát khúãi àöång tûâ thaáng 
4/2020, àaä traãi qua 1 nùm vêån 
haânh tñch cûåc vaâ hiïåu quaã, kõp 
thúâi saãn xuêët 2.000 maáy thúã theo 
tiïu chuêín y tïë tiïn tiïën, lêìn lûúåt 
àûúåc baân giao cho caác Súã Y tïë 
àõa phûúng vaâ caác bïånh viïån 
cuãa Viïåt Nam.

Vúái têìm nhòn àïën nùm 2030 
trúã thaânh Hïå sinh thaái àûúåc 
ngûúäng möå úã Àöng Nam AÁ 
trong viïåc ûúm dûúäng nhên taâi, 
kiïën taåo giaãi phaáp tiïn tiïën vaâ 
taác àöång xaä höåi bïìn vûäng, Tiïën 
sô Nguyïîn Cao Trñ - Chuã tõch Höåi 
àöìng Quaãn trõ Têåp àoaân Giaáo 
duåc Vùn Lang tiïëp tuåc  àùåt ra 
nhûäng muåc tiïu chiïën lûúåc cho 
haânh trònh phaát triïín trong nùm 
hoåc 2021-2022:

1. Phaát triïín Vùn Lang Group 
trúã thaânh möåt trong nhûäng töí 
chûác giaáo duåc vaâ saáng taåo àûúåc 
ngûúäng möå, laâ núi àaâo taåo 
nhûäng con ngûúâi toaân diïån, hoåc 
têåp suöët àúâi, coá àaåo àûác, mang 
laåi nhûäng aãnh hûúãng tñch cûåc 
truyïìn caãm hûáng cho xaä höåi.

2. Xêy dûång danh muåc àaâo 
taåo tûâ mêìm non àïën Tiïën sô; 
chuyïín àöíi thaânh cöng Trûúâng 
Àaåi hoåc Vùn Lang thaânh Àaåi hoåc 
Vùn Lang.

3. Trúã thaânh möåt töí chûác lêëy 
con ngûúâi laâm troång têm, coi 
troång nhên taâi, coá vùn hoaá vûäng 
maånh; xêy dûång àöåi nguä àuã 
phêím chêët vaâ nùng lûåc àïí taåo ra 
giaá trõ vaâ àoáng goáp vaâo viïåc thûåc 
hiïån hoaá giaá trõ chiïën lûúåc.

4. Àöíi múái caác chûúng trònh 
àaâo taåo phuâ húåp vúái xu thïë trong 
nûúác vaâ thïë giúái, chuá troång nùng 
lûåc ngoaåi ngûä vaâ cöng nghïå, phaát 
triïín thïí chêët nhùçm nêng cao 
giaá trõ vaâ võ thïë cuãa Sinh viïn Vùn 
Lang trong caác lônh vûåc àaâo taåo.

5. Múã röång maång lûúái caác 
lônh vûåc àang hoaåt àöång taåi 
caác thaânh phöë troång àiïím toaân 
quöëc, bao göìm caác lônh vûåc trong 
giaáo duåc, y tïë vaâ caác lônh vûåc 
múái tiïìm nùng trong tûúng lai.

6. Àêíy maånh caác chûúng 
trònh húåp taác vïì àaâo taåo vaâ 
nghiïn cûáu khoa hoåc vúái caác cú 
súã giaáo duåc haâng àêìu trïn thïë 
giúái, thu huát hoåc viïn quöëc tïë 
àïën hoåc têåp taåi Vùn Lang.

7. Taái cú cêëu, xêy dûång àõnh 
chïë quaãn trõ chùåt cheä, tinh goån, 

àaãm baão hiïåu quaã vêån haânh trïn 
nïìn taãng caác ûáng duång cöng nghïå.

8. Trung têm àöíi múái saáng 
taåo Vùn Lang trúã thaânh àún võ 
tiïn phong àûa ra caác giaãi phaáp 
àöåt phaá giaãi quyïët caác vêën àïì 
cuãa quöëc gia vaâ khu vûåc, mang 
laåi nhûäng thay àöíi tñch cûåc cho 
cöång àöìng Vùn Lang vaâ xaä höåi.

9. Phaát triïín hïå thöëng sinh 
thaái Vùn Lang, trong àoá coá hònh 
thaânh caác mö hònh traãi nghiïåm 
thûåc tiïîn cho giaãng viïn/sinh 
viïn, xêy dûång nïìn taãng ûáng 
duång trong viïåc kïët nöëi caác caá 
nhên, töí chûác, chia seã nguöìn lûåc.

10. Phaát triïín Quyä Gia àònh 
Vùn Lang ài àêìu trong viïåc baão 
vïå möi trûúâng, höî trúå giaáo duåc, 
cöng taác xaä höåi trong cöång àöìng 
Vùn Lang vaâ Viïåt Nam.

Tiïën sô Nguyïîn Cao Trñ àùåc 
biïåt chuá troång túái nêng cao nùng 
lûåc caán böå - nhên viïn toaân hïå 
thöëng vaâ àaâo taåo àöåi nguä kïë 
thûâa; chuêín hoáa hïå thöëng chûác 
danh, chûác nùng, nhiïåm vuå, cú 
cêëu cêëp bêåc vaâ thu nhêåp; tùng 
cûúâng khúãi xûúáng thuác àêíy kïët 
nöëi àa chiïìu giûäa nhên viïn caác 
àún võ trong hïå thöëng; khaão saát 
nhên viïn hûúáng àïën xêy dûång 
vùn hoáa phaãn höìi cúãi múã vaâ kiïën 
taåo möi trûúâng laâm viïåc àaáng tûå 
haâo; chuyïín àöíi söë HR vaâ tùng 
cûúâng traãi nghiïåm nhên viïn 
thöng qua viïåc triïín khai nïìn 
taãng Zoho People Plus.

Nùm 2022, Têåp àoaân Giaáo 
duåc Vùn Lang tûå tin bûúác tiïëp 
chùång àûúâng múái - núi nhûäng 
con ngûúâi bïìn bó cuãa Vùn Lang 
seä cuâng nhau kiïn àõnh, tiïëp tuåc 
chinh phuåc nhûäng thûã thaách 
phña trûúác, nêng têìm khaát voång 
vïì möåt hïå sinh thaái giaáo duåc Vùn 
Lang tiïn phong, àöåt phaá vaâ 
truyïìn caãm hûáng cho xaä höåi.
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XUÊN VÙN LANG – MUÂA SEÃ 
CHIA YÏU THÛÚNG

Lan toãa tinh thêìn êëm aáp, giaá 
trõ nhên vùn cuãa gia àònh Vùn 
Lang àïën cöång àöìng vaâo dõp cêån 
kïì nùm múái, caác Khoa, Phoâng 
Ban Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang 
triïín khai caác hoaåt àöång thiïån 
nguyïån, trao tùång quaâ Tïët taåi 
caác maái êëm, trung têm baão trúå 
xaä höåi. 

Ngaây 13/01/2022, caác thêìy cö 
Khoa Dûúåc àïën thùm vaâ trao tùång 
20 triïåu àöìng vaâ caác phêìn quaâ, 
nhu yïëu phêím taåi maái êëm Àûác 
Quang, huyïån Bònh Àaåi, tónh Bïën 
Tre – núi nuöi dûúäng hún 120 treã 
em möì cöi. Toaân böå kinh phñ cuãa 
chuyïën ài àûúåc Khoa Dûúåc quyïn 
goáp cuâng sûå chung tay cuãa caác 
maånh thûúâng quên.

Ngaây 23/01/2022, Trung têm 
Phaát triïín Nùng lûåc Sinh viïn 
cuâng sinh viïn Vùn Lang tham 
gia chuyïën ài phuåc vuå cöång 
àöìng taåi Cú súã Baão trúå Xaä höåi 

Thaão Àaân (TP.HCM) vúái chuã 
àïì “Children who learned to 
Smile”. Trong chuyïën ài, Trung 
têm Phaát triïín Nùng lûåc Sinh 
viïn àaä trao quaâ tùång cho caác 
baån nhoã coá hoaân caãnh àùåc biïåt 
, àöìng thúâi gûãi phêìn hiïån kim 
quyïn goáp tûâ thêìy cö Trûúâng 
Àaåi hoåc Vùn Lang.

Ngaây 27/01/2022, Ban Chuã 
nhiïåm Khoa Quan hïå Cöng 
chuáng – Truyïìn thöng vaâ sinh 
viïn àïën thùm hoãi caác cuå giaâ neo 
àún taåi Trung têm nuöi dûúäng 
Thaånh Löåc, TP.HCM, trao tùång 
caác phêìn quaâ Tïët yá nghôa nhên 
dõp Tïët nguyïn àaán. Àêy laâ hoaåt 
àöång nùçm trong chûúng trònh 
“Gom Tïët - Kïët yïu thûúng” cuãa 
Khoa Quan hïå Cöng chuáng – 
Truyïìn thöng. 

LAN TOÃA NHIÏÅT HUYÏËT TUÖÍI 
TREÃ VÚÁI XUÊN TÒNH NGUYÏÅN 
2022 

Xuên Tònh nguyïån laâ chiïën 
dõch àûúåc töí chûác thûúâng niïn 

NĂM NHÂM DẦN
2 0 2 2

Xuân
VĂN LANG

RỘN RÀNG

NAM VÛÚNG – GIA HÊN

Sau một năm cũ nhiều biến 
động và thách thức, Tết là 
dịp mỗi thành viên của đại 
gia đình Văn Lang được hòa 
mình vào những ngày xuân 
rộn ràng, cảm nhận cái tình 
Văn Lang. Tình cảm mà Văn 
Lang dành cho mỗi thành 
viên được thể hiện qua từng 
hoạt động gắn kết. Tình cảm 
của các thành viên dành cho 
Nhà trường được thể hiện 
bằng sự hưởng ứng, chung 
tay, góp sức từ mỗi việc 
nhỏ. Tạp chí sinh viên Văn 
Lang số này gửi đến quý độc 
giả bức tranh tổng quan về 
những ngày đón Xuân ấm áp 
của gia đình Văn Lang.

taåi Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang 
vaâo möîi dõp cêån kïì Tïët Nguyïn 
Àaán. Nùm 2022, chiïën dõch 
àûúåc töí chûác tûâ ngaây 01/01 àïën 
27/01/2022 vúái 7 hoaåt àöång, 
bao göìm: Khoaãnh khùæc yá ng-
hôa, Xuên nghôa tònh, Xuên yïu 
thûúng, Xuên chiïën sô, Vui Tïët 
xa nhaâ, Sùæc Xuên xanh 1 vaâ Sùæc 
Xuên xanh 2. Coá 619 chiïën sô 
tham gia chiïën dõch, 1.048 chiïën 
sô àaåt danh hiïåu chiïën sô gioãi, 
cho thêëy sûå lan toãa cuãa chiïën 
dõch trong cöång àöìng sinh viïn 
Vùn Lang.

Hoaåt àöång “Khoaãnh khùæc yá 
nghôa” ghi nhêån hún 1.150 baâi 
thi, caác baån sinh viïn àùng taãi 
nhûäng hònh aãnh kyã niïåm àeåp 
bïn baån beâ, gia àònh, ngûúâi thên 
trong möåt nùm àaä qua vaâ nhûäng 
hònh aãnh trong muâa àoaân viïn 
bïn gia àònh, ngûúâi thên.

Hoaåt àöång “Xuên nghôa tònh” 
vúái hún 2.200 chiïën sô tham gia 
saáng taåo mêîu bao lò xò vaâ chia seã 
lïn trang caá nhên cuâng têm tû, 
nguyïån voång vaâ lúâi chuác àïën baån 
beâ, ngûúâi thên trong nùm múái

Tiïëp nöëi caác hoaåt àöång trûåc 
tuyïën, “Xuên chiïën sô” àûúåc töí 
chûác nhùçm gúåi nhùæc cho caác 
baån sinh viïn vïì möåt muâa Tïët cöí 
truyïìn mang àêåm cöët caách, vùn 
hoáa vaâ tinh thêìn ngûúâi Viïåt thöng 
qua troâ chúi ö chûä. Hoaåt àöång 
àaä thu huát 2.448 baâi tham gia.

“Sùæc Xuên xanh” àûúåc khúãi 
àöång vúái muåc àñch baão vïå möi 
trûúâng, taåo nïn möåt muâa xuên 
xanh – saåch – àeåp, thu huát hún 
80 chiïën sô tham gia caãi taåo khu-
ön viïn sên thïí thao taåi cú súã 
chñnh Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang 
vaâ 450 video hûúãng ûáng hoaåt 
àöång “Möåt ngaây söëng xanh”.

Phaát huy tinh thêìn tûúng 
thên tûúng aái cuãa àaåi gia àònh 
Vùn Lang, caác chiïën sô tham gia 
hoaåt àöång “Xuên yïu thûúng” 
lan toãa loâng seã chia, sûå tûã  tïë 

thöng qua hoaåt àöång “Trao yïu 
thûúng” (àoáng goáp hiïån kim, sûã 
duång cho caác hoaåt àöång vò cöång 
àöìng úã caác trung têm tûâ thiïån, 
maái êëm tònh thûúng, nhaâ múã) vaâ 
“Lan toãa yïu thûúng” (thùm hoãi, 
tùång quaâ  caác hoaân caãnh khoá 
khùn vaâ chia seã cêu chuyïån).

Haânh trònh Xuên Tònh 
Nguyïån 2022 kïët thuác troån veån 
vúái hoaåt àöång “Vui Tïët xa nhaâ”, 
daânh cho caác baån sinh viïn vò lyá 
do caá nhên, hoaân caãnh àùåc biïåt 
khöng thïí vïì quï hoùåc vïì quï ùn 
Tïët trïî. Nùm 2022, chûúng trònh 
diïîn ra vúái nhiïìu hoaåt àöång 
nhû thi goái baánh chûng, baánh 
teát, giao lûu vùn nghïå, troâ chúi 
dên gian, nhêån lò xò, ùn tiïåc têët 
niïn,… Caác baån sinh viïn Viïåt 
Nam vaâ du hoåc sinh Laâo àang 
hoåc têåp taåi Vùn Lang àaä cuâng 
nhau tham gia caác hoaåt àöång 
hïët mònh vaâ têån hûúãng nhûäng 
giêy phuát sum hoåp bïn nhau.

HÖÅI THI GOÁI BAÁNH CHÛNG, 
BAÁNH TEÁT – GOÁI TROÅN ÊËM AÁP 
NGAÂY XUÊN

Trong têm trñ ngûúâi Viïåt, 
hònh aãnh cùåp baánh teát, baánh 
chûng khöng àún thuêìn laâ 
moán ùn truyïìn thöëng maâ àaä trúã 
thaânh biïíu tûúång cho ngaây tïët 
cöí truyïìn cuãa dên töåc. ÚÃ Vùn 
Lang, goái baánh Tïët laâ möåt neát 
àùåc trûng àûúåc Cöng àoaân duy 
trò töí chûác trong nhiïìu nùm qua. 
Àêy cuäng laâ dõp têåp thïí caán böå 
- giaãng viïn - nhên viïn toaân 
trûúâng xñch laåi gêìn nhau, giûä 
gòn neát àeåp truyïìn thöëng vaâ têån 
hûúãng khöng khñ sum vêìy trong 
nhûäng ngaây cuöëi nùm. 

Nùm 2022, höåi thi goái baánh 
chûng, baánh teát lêìn àêìu tiïn 
àûúåc töí chûác úã cú súã chñnh cuãa 
trûúâng, thu huát hún 130 caán böå, 
giaãng viïn, nhên viïn tham gia. 
Höåi thi nùm nay coân coá sûå goáp 
mùåt cuãa nghïå nhên baánh Trêìn 
Thõ Hiïìn Minh tham gia vúái vai 

troâ giaám khaão vaâ hûúáng dêîn kyä 
thuêåt goái baánh. Caác àöåi thi nöî 
lûåc phöëi húåp àïí hoaân thaânh 3 
cùåp baánh chûng/ baánh teát trong 
thúâi gian 70 phuát vaâ trònh baây 
bùæt mùæt vúái nhûäng yá tûúãng vö 
cuâng àa daång. Ban giaám khaão 
vaâ khaán giaã khöng khoãi bêët ngúâ 
trûúác thaânh phêím kheáo leáo cuãa 
caác “thúå baánh khöng chuyïn”. 
Thêìy Nguyïîn Quang Huy – trúå lyá 
cöng taác sinh viïn Khoa Du lõch 
haâo hûáng chia seã: “Àêy laâ lêìn 
àêìu tiïn mònh tham gia cuöåc thi. 
Caã àöåi àaä rêët höìi höåp cuâng nhau 
chuêín bõ tûâ nhiïìu ngaây trûúác, 
tham khaão caách goái baánh trïn 
youtube, lïn yá tûúãng trang trñ,… 
Khöng khñ ngaây höm nay rêët vui 
vaâ nhöån nhõp, hy voång hoaåt àöång 
naây seä àûúåc tiïëp tuåc triïín khai àïí 
cöng àoaân viïn Vùn Lang coá dõp 
giao lûu vaâ sum vêìy trong dõp tïët 
àïën, xuên vïì.”

Vûâa hoåc goái baánh, vûâa laâm, 
vûâa kïí cho nhau nghe nhûäng 
buöìn vui cuãa nùm qua, cöng 
àoaân viïn Vùn Lang àaä coá nhûäng 
khoaãnh khùæc yá nghôa bïn nhau. 
Thaânh quaã laâ haâng trùm chiïëc 
baánh chûng, baánh teát àûúåc 
hoaân thaânh àïí sùén saâng nêëu 
ngay trong àïm vaâ gûãi trao àïën 
caác thaânh viïn Vùn Lang. Möåt 
muâa Tïët röån tiïëng cûúâi àaä àïën 
súám vúái trûúâng Vùn Lang vaâ cêu 
chuyïån goái baánh chûng baánh teát 
seä laâ möåt kyã niïåm vui muâa Tïët 
Nhêm Dêìn 2022.

Xuên Nhêm Dêìn 2022 cuãa 
Vùn Lang laâ möåt muâa xuên vö 
cuâng àùåc biïåt, muâa xuên cuãa sûå 
gùæn kïët, muâa xuên cuãa nhûäng seã 
chia sau möåt nùm àêìy biïën àöång 
búãi dõch bïånh. Taåp chñ Sinh viïn 
Vùn Lang kñnh chuác àaåi gia àònh 
Vùn Lang coá möåt muâa Xuên yá 
nghôa, tiïëp tuåc cuâng nhau gùæn 
kïët, bûát phaá trong nùm múái.
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CHÂN DUNG CHÂN DUNG

Sinh ra úã Tiïìn Giang, 
söëng vaâ trûúãng thaânh 
taåi Saâi Goân, Phi Long 

coá rêët ñt cú höåi àûúåc ài chúi, traãi 
nghiïåm vaâ khaám phaá thïë giúái 
bïn ngoaâi, ñt coá caã nhûäng dõp vïì 
thùm quï. Nhûäng lêìn hiïëm hoi 
àûúåc du lõch têåp thïí vúái caác baån 
cuâng lúáp àïìu àïí laåi cho Long rêët 
nhiïìu caãm xuác: “Tûâng nuå cûúâi, 
tûâng aánh mùæt vaâ caác khoaãnh 
khùæc kyã niïåm khùæc sêu trong kyá 
ûác khiïën mònh tiïëc nuöëi. Mònh 
chó muöën àûúåc àùæm mònh vaâo 
höìi ûác, söëng maäi nhûäng phuát 
giêy tûúi àeåp êëy. Àoá cuäng chñnh 
laâ möåt trong nhûäng lyá do thöi 
thuác mònh trúã thaânh möåt hûúáng 
dêîn viïn du lõch, vûâa coá cú höåi ài 
àoá ài àêy, vûâa coá thïí giúái thiïåu 
vúái du khaách neát àùåc sùæc cuãa vùn 
hoáa xaä höåi tûâng vuâng miïìn cuãa 

àêët nûúác chuáng ta”.

Vúái Phi Long, Vùn Lang chñnh 
laâ möåt bûúác ngoùåt “ngoaâi dûå 
kiïën”, xuêët phaát laâ möåt nöët trêìm 
nhûng dêìn phaát triïín thaânh nöët 
thùng rûåc rúä. Bùæt àêìu tûâ giaãi 
nhêët cuöåc thi “Thiïët kïë logo vaâ 
slogan Chi höåi hûúáng dêîn viïn 
TP.HCM”, Phi Long dêìn vûún 
xa, thûã sûác mònh úã nhûäng sên 
chúi têìm cúä hún. Kiïn trò vaâ nöî 
lûåc khöng ngûâng, thaáng 9/2020, 
Phi Long loåt vaâo top 10 vaâ àaåt 
Danh hiïåu Sao yïu thñch taåi 
cuöåc thi “The Guiding star 3” 
– cuöåc thi Hûúáng dêîn viïn Taâi 
nùng àûúåc töí chûác daânh cho hoåc 
sinh, sinh viïn vaâ nhûäng baån 
treã trïn caã nûúác coá niïìm àam 
mï vúái nghïì Hûúáng dêîn viïn 
du lõch. Möåt nùm sau àoá, thaáng 

5/2021, Phi Long loåt vaâo Top 5 
“The Tourism Challenge”. Àêy 
laâ sên chúi thûúâng niïn diïîn ra 
2 nùm möåt lêìn daânh cho sinh 
viïn Khoa Du lõch Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang, àûúåc Phi Long 
nung nêëu quyïët têm tham gia 
ngay tûâ nùm nhêët àïí tùng “gia 
võ” cho quaá trònh sinh viïn cuãa 
mònh. Thaáng 10/2021, Diïåp 
Phi Long chñnh thûác ghi tïn 
mònh vaâo baãng quaán quên cuöåc 
thi “Debate Onmic”, cuöåc thi 
tranh taâi 100% bùçng gioång noái, 
àûúåc töí chûác búãi app Onmic 
- möåt ûáng duång maång xaä höåi 
troâ chuyïån trûåc tuyïën bùçng êm 
thanh. Tûâ thaáng 11/2021 àïën 
thaáng 1/2022, Phi Long àem laåi 
niïìm tûå haâo cho khoa Du lõch 
Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang khi 
tham gia “ÊËn tûúång Tam chuác” 

VIẾT THÀNH CÔNG 
BẰNG ĐAM MÊ BỀN BỈ

Trở về từ cuộc thi Ấn tượng Tam chúc diễn ra tại Hà 
Nam vào tháng 11/2021, vượt qua hơn 53 trường đại 
học trên khắp cả nước, đại diện Trường Đại học Văn 
Lang - Diệp Phi Long (khóa 24 ngành Quản trị Dịch 
vụ Du lịch và Lữ hành) đã xuất sắc trở thành một 
trong team 6 nhà vô địch. Thành tích này cũng đã 
khép lại một năm 2021 đáng nhớ và ý nghĩa đối với 
Long, nối dài chuỗi thành tích rực rỡ mang lại niềm 
tự hào cho du lịch Văn Lang.

Diệp Phi Long

HOAÂNG TIÏN Phi Long cuâng Thaåc sô Àoaân Thõ Löåc – ngûúâi àaä 
dòu dùæt vaâ nêng àúä àöåi tuyïín VLU trïn chùång 
àûúâng chinh phuåc Tam Chuác

vaâ laâ möåt trong söë 6 thaânh viïn 
cuãa àöåi thùæng cuöåc. Àêy laâ cuöåc 
thi cho sinh viïn ngaânh Du lõch 
toaân quöëc, töí chûác taåi Haâ Nam. 
Thñ sinh tham gia seä traãi qua caác 
voâng thi vúái àa daång hònh thûác, 
tòm hiïíu vïì Chuâa Tam Chuác 
- ngöi chuâa lúán nhêët Thïë giúái, 
vúái caãnh quan huâng vô, tiïìn luåc 
nhaåc, hêåu thêët tinh cuâng nhûäng 

giaá trõ vùn hoaá têm linh àöåc àaáo.

Vûúng miïån coá sûác nùång 
vaâ haânh trònh àïí chinh phuåc 
noá khöng dïî daâng. Vúái Debate 
onmic, vò lyá do caá nhên, Phi 
Long àaä tûâng quyïët àõnh dûâng 
cuöåc chúi ngay tûâ voâng sú loaåi. 
Thïë nhûng úã phuát thûá 89, khi 
nghe Ban töí chûác tuyïn böë 
“Diïåp Phi Long boã cuöåc”, caái 
töi vaâ ngoån lûãa quyïët têm buâng 
lïn khiïën Phi Long quay laåi, döìn 
hïët sûác vûúåt qua hai voâng loaåi, 
vaâo tûá kïët, àïën baán kïët vaâ röìi 
àùng quang taåi àïm chung kïët. 
Möåt haânh trònh daâi trûúác khi 
àïën vúái ngöi võ quaán quên coá 
khöng ñt cay àùæng, tiïëc nuöëi vaâ 
caã nhûäng thêët baåi. Tuy nhiïn Phi 
Long luön xem àoá laâ baâi hoåc àïí 
baãn thên tiïën xa hún: “Möîi thêët 

baåi àïìu mang àïën caãm giaác cay 
àùæng vaâ huåt hêîng, tuy nhiïn, em 
khöng cho pheáp sûå tiïu cûåc àoá 
keáo daâi. Àiïím mêëu chöët chñnh laâ 
phaãi biïët àau àúán trong thêët baåi, 
àïí tûâ àoá lêëy thêët baåi laâm haânh 
trang, khùæc phuåc nhûäng thiïëu 
soát. Nïëu baån tiïëp tuåc tin tûúãng 
vaâo baãn thên, kiïn trò vúái muåc 
tiïu àaä àïì ra thò cuöëi cuâng quaã 
ngoåt seä àïën”.

Vúái “ÊËn tûúång Tam Chuác”, 
ngay tûâ ban àêìu Phi Long khöng 
coá yá àõnh tham gia vò thúâi gian 
chuêín bõ gêëp ruát, chó coá khoaãng 
2 tuêìn àïí bùæt àêìu cho voâng sú 
loaåi. Nhúâ coá sûå àöång viïn vaâ 
àõnh hûúáng cuãa Thaåc sô Àoaân 
Thõ Löåc, giaãng viïn khoa Du 
lõch cuâng sûå höî trúå cuãa Huêën 
luyïån viïn Nguyïîn Têën Cöng, 
Phi Long cuâng caác baån àaä cuâng 
ön luyïån caác kiïën thûác chuyïn 
sêu vïì Haâ Nam - Tam Chuác, taåo 
ra nhûäng saãn phêím mang àêåm 
dêëu êën VLU: “Hai tuêìn ön luyïån 
voâng loaåi laâ möåt kyâ quên sûå kheáp 
kñn, moåi sinh hoaåt vaâ laâm viïåc 
àïìu cùn cûá vaâo möëc thúâi gian cuå 
thïí, àaãm baão khöng boã soát bêët kyâ 
cöng viïåc naâo”.

Àöåi tuyïín VLU goáp mùåt vaâo 
Chung kïët vaâ khùn goái àïën Haâ 
Nam bao göìm 8 thñ sinh, vaâ cuäng 
laâ àöåi tuyïín coá söë lûúång thaânh 
viïn vaâo àïën Chung kïët àöng 
nhêët. Caác thaânh viïn VLU laåi 
àûúåc Ban töí chûác xïëp random 
àïí taåo ra 5 nhoám khaác nhau. Phi 
Long laâ thaânh viïn cuãa nhoám 
Thêët Tinh bao göìm caác baån treã 
taâi nùng, àïën tûâ caã ba miïìn Bùæc - 
Trung - Nam. Àïí giaânh àûúåc giaãi 
nhêët, Thêët tinh cuâng vúái möåt àöåi 
thi khaác phaãi traãi qua möåt voâng 
àêëu phuå cam go, cöë gùæng giûä 
vûäng tinh thêìn, traã lúâi àuáng vaâo 
troång têm caác cêu hoãi nhêët coá thïí.

Khöng chó goáp mùåt àùng quang úã 
ngöi võ cao nhêët, àöåi tuyïín VLU 
coân xuêët sùæc coá mùåt úã haång muåc 
giaãi nhò vaâ hai giaãi khuyïën khñch. 
Vúái thaânh tñch naây, duâ àaä gêìn nûãa 
thaáng tröi qua kïí tûâ ngaây cöng böë 
kïët quaã nhûng Phi Long vêîn giûä 
nguyïn veån caãm xuác ban àêìu: Tûå 
haâo vò àaä chiïën thùæng baãn thên, 
daám bung hïët sûác vaâ thi hïët mònh. 
Vò àêy laâ chiïën thùæng cuãa têåp thïí 
nïn em caâng caãm nhêån roä hún sûác 
maånh to lúán cuãa àöåi nhoám. Chiïën 
thùæng naây khöng chó daânh cho em 
maâ coân laâ cöng sûác cuãa têåp thïí caác 
thaânh viïn Vùn Lang noái chung 
vaâ àöåi Thêët Tinh noái riïng”.

Àaåi gia àònh Vùn Lang àaä traãi 
qua möåt nùm 2021 vúái nhiïìu 
biïën àöång, nhûng trïn hïët, haânh 
trònh Bïìn bó - Têån têm – Bûát phaá 
àaä taåo nïn nhûäng thaânh tñch vaâ 
dêëu êën khöng thïí quïn cho têåp 
àoaân vaâ cho möîi thaânh viïn. Phi 
Long àaä coá möåt nùm 2021 àaáng 
nhúá. Vûúåt qua aãnh hûúãng cuãa 
àaåi dõch, Phi Long caâng coá niïìm 
tin maänh liïåt vïì ngaânh nghïì 
mònh àaä choån, Du lõch seä thùng 
hoa vaâ phaát triïín hún nûäa: “Haäy 
têån têm vaâ gùæn vúái Du Lõch theo 
nhiïìu khña caånh khaác nhau; àoåc 
nhiïìu saách trau döìi kiïën thûác; 
kïët thïm nhiïìu baån múã röång möëi 
quan hïå hoùåc tûå tòm cho mònh 
niïìm caãm hûáng riïng. Nhûäng 
yïëu töë àoá seä böìi àùæp, tñch tuå cho 
möåt tûúng lai sùén saâng bûát phaá 
vaâ toãa saáng bêët kò luác naâo”.

Àöåi tuyïín VLU chuêín bõ sùén saâng cho 
haânh trònh Chung kïët

Phi Long cuâng àöåi tuyïín Thêët tinh
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GIÊËC MÚ NÊNG TÊÌM BAÁNH VIÏåT

Khi chêët lûúång àúâi söëng àûúåc 
nêng cao, nhu cêìu hûúãng thuå cuãa 
con ngûúâi cuäng ngaây möåt phaát 
triïín, trúã nïn phong phuá vaâ cêìu 
kyâ hún. Tuy nhiïn, êím thûåc Viïåt 
àang úã àêu trïn “baân tiïåc quöëc 
tïë”? Àoá khöng chó laâ cêu hoãi vïì 
niïìm tûå haâo baãn sùæc dên töåc, maâ 
coân laâ lúâi thûác tónh traách nhiïåm 
cuãa ngûúâi treã trong viïåc yá thûác 
veã àeåp vaâ mang hònh aãnh Viïåt 
Nam saánh cuâng cûúâng quöëc nùm 
chêu. Ta biïët àïën baánh gaåo nhû 
möåt moán ùn truyïìn thöëng cuãa 
Haân Quöëc, hay trêìm tröì trûúác kyä 
nùng nhaâo böåt baánh mochi cuãa 
Nhêåt Baãn,… nhûng àaä bao giúâ, 
ta ngöìi laåi nhòn ngùæm ngûúâi baâ, 
ngûúâi meå cuãa mònh tó mêín goái 
tûâng chiïëc baánh chûng, baánh teát 
maâ caãm thêëy thuá võ thay?

“Nhûäng chiïëc baánh àêìu 
tiïn àûúåc cö laâm cuâng vúái gia 
àònh thuúã beá. Vò vêåy, laâm baánh 
vúái cö khöng phaãi laâ möåt cöng 
viïåc maâ  nhû möåt thoái quen àaä 
hònh thaânh tûâ khi coân rêët nhoã.” 
Nguyïn laâ cö sinh viïn ngaânh 
Dûúåc, cö Nguyïîn Thõ Hiïìn Minh 
tûâ boã cöng viïåc dûúåc sô, quyïët 
àõnh mang “thoái quen” cuãa 
mònh böìi àùæp thaânh àam mï, 
thaânh möåt phêìn maâ sau naây seä 
gùæn boá cuâng cö luön maäi. Nghïå 

nhên baánh Trêìn Thõ Hiïìn Minh 
kïí laåi: “Cö bùæt àêìu vúái viïåc múã 
nhaâ haâng kinh doanh, röìi theo 
nghïì, tòm toâi vaâ tñch luäy thïm 
kiïën thûác, kinh nghiïåm. Sau nûäa 
laåi truyïìn taãi tri thûác êëy cho cöång 
àöìng thöng qua nhûäng giúâ giaãng 
daåy trïn lúáp, qua soáng truyïìn 
hònh vaâ kïnh youtube riïng.”

Nhiïìu ngûúâi lêìm tûúãng êím 
thûåc Viïåt àa phêìn àún giaãn, 
khöng cêìu kyâ nïn cuäng ñt àùåc 
sùæc. Chñnh vò thïë traách nhiïåm 
cuãa nhûäng nghïå nhên êím thûåc 
nhû cö Trêìn Thõ Hiïìn Minh 
caâng nùång nïì hún. “Cö mong 
muöën nhûäng chiïëc baánh Viïåt 
cuãa mònh seä àûúåc nêng têìm, àún 
giaãn nhûng thûåc chêët tinh tïë. 
Trong nïëp, àêåu, tûâng lúáp laá xanh 
goái goån tònh caãm cuãa baâ, cuãa meå 
trong àoá.”

Àïí giuáp moåi ngûúâi thêëy 
àûúåc neát tinh tïë cuãa baánh Viïåt, 
cö khöng ngûâng maây moâ, hoåc 
hoãi, tòm vïì nhûäng cêu chuyïån 
riïng, hûúng võ riïng cuãa möîi 
loaåi baánh. Cö hoåc caách saáng taåo 
vaâ àêìu tû cho hònh haâi baánh Viïåt 
thïm hêëp dêîn, bùæt mùæt, tinh tïë 
nhû khaách saån nùm sao. Nghïå 
nhên Hiïìn Minh tûâng chia seã, cö 
uãng höå viïåc saáng taåo àïí veã ngoaâi 
cuãa êím thûåc Viïåt trang troång, 
àùèng cêëp nhûng vïì hûúng võ, 

baãn thên cö luön mong muöën 
giûä troån tñnh nguyïn baãn cuãa 
möîi moán ùn truyïìn thöëng, àïí 
duâ traãi qua baân tay nhiïìu thïë hïå, 
qua nhiïìu nùm thaáng, àúâi sau 
coân biïët àïën hûúng võ vöën dô cuãa 
quï hûúng.

Ai theo doäi kïnh Bïëp Cö 
Minh hùèn seä thêëy, niïìm haånh 
phuác vaâ tûå haâo êím thûåc Viïåt 
luön hiïån diïån. Bùçng sûå khoan 
thai, nheå nhaâng vaâ tûâ töën, cö 
Hiïìn Minh àaä giuáp haâng trùm 
nghòn ngûúâi theo doäi söëng laåi 
niïìm yïu vúái baánh Viïåt, khúi dêåy 
mong muöën àûúåc hiïíu, àûúåc 
laâm möåt chiïëc baánh Viïåt, möåt 
moán ùn ngon àêåm àaâ hûúng võ 
quï hûúng trong nhûäng têët bêåt 
cuãa àúâi söëng hiïån àaåi. Àöëi vúái 
nghïå nhên Hiïìn Minh, cöng 
viïåc laâm baánh mang nhiïìu yá 
nghôa, nhûng yá nghôa hún caã 
chñnh laâ àûúåc giuáp àúä nhûng 
ngûúâi khöng coá nhiïìu thúâi gian 
àûúåc hoåc laâm nhûäng moán ùn 
yïu thñch, chia seã niïìm vui êëm 
aáp cuâng gia àònh vaâ baån beâ, 

Nghïå nhên baánh Trêìn Thõ Hiïìn Minh
•	 Chuyïn gia trong lônh vûåc laâm baánh truyïìn thöëng Viïåt Nam
•	 Taác giaã cuöën saách Hûúng bïëp nhaâ 
Chuã kïnh youtube Bïëp Cö Minh vúái hún 206,000 lûúåt theo doäi

hoùåc àún giaãn laâ têån hûúãng chuát 
caãm giaác tûå haâo khi chñnh tay 
laâm nïn möåt chiïëc baánh riïng.

MANG HÛÚNG TÏËT ÀÏËN 
VÙN LANG

Nhên dõp Cöng àoaân Trûúâng 
Àaåi hoåc Vùn Lang töí chûác höåi 
thi “Goái baánh chûng, baánh teát” 
mûâng Xuên Nhêm Dêìn, nghïå 
nhên baánh Trêìn Thõ Hiïìn Minh 
àûúåc múâi vïì tham dûå vúái tû caách 
vûâa laâ ngûúâi hûúáng dêîn àöåi thi 
caách goái baánh, vûâa laâ giaám khaão 
chêëm thi.

Xuêët hiïån trong taâ aáo daâi 
truyïìn thöëng, nghïå nhên Hiïìn 
Minh lêìn lûúåt giaãng giaãi tûâng 
bûúác àïí goái möåt chiïëc baánh 
chûng àêìy àùån, vuöng vûác. Caách 
laâm raânh maåch, tûâng bûúác roä 
raâng, giaãi thñch chi tiïët cuãa cö 
giuáp thêìy cö Vùn Lang nhanh 
choáng nùæm bùæt troång têm vaâ 
thûåc hiïån möåt caách dïî daâng.

Cö Hiïìn Minh cho biïët, baãn 
thên cö rêët vui khi nhòn thêëy 
Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang coá thïí 
töí chûác möåt buöíi sinh hoaåt giaâu 
yá nghôa nhû thïë naây cho caác caán 
böå, giaãng viïn, nhên viïn trong 
tònh hònh dõch bïånh vûâa ài qua, 
nhiïìu hoaåt àöång coân chûa öín 
àõnh, chûa thïí trúã laåi guöìng 
quay thûúâng trûåc. Caâng vui hún 
khi höåi thi coá nhiïìu gûúng mùåt 
treã chia seã àêy cuäng laâ lêìn àêìu 
tiïn baãn thên tûå tay goái möåt 
chiïëc baánh Viïåt truyïìn thöëng. 
“Xaä höåi ngaây nay ai cuäng bêån 
röån caã. Viïåc ngöìi laåi cuâng nhau, 
goái möåt chiïëc baánh khöng phaãi 
laâ àiïìu dïî daâng nhû thúâi trûúác. 
Vêåy maâ Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang àaä laâm àûúåc àiïìu àoá. Àêëy 
thûåc sûå laâ àiïìu àaáng trên troång.” 
– nghïå nhên chia seã.

Trong khöng khñ röån raä cuãa 
nhûäng ngaây cuöëi thaáng Chaåp, 
Cöng àoaân viïn Vùn Lang hoâa 
chung tiïëng cûúâi noái, möîi ngûúâi 
chung tay àïí laâm nïn nhûäng 

cùåp baánh chûng, nhûäng àoân 
baánh teát àeåp nhêët. Coá chiïëc 
baánh àêìy àùån, vuöng vûác; coá 
chiïëc chûa kõp döìn chùåt nïn coân 
loãng, dêy chûa raâng kyä, ; nhûng 
möîi chiïëc baánh laâm ra àïìu àûúåc 
nghïå nhên khñch lïå, laâ kyã niïåm 
àeåp gùæn kïët nhûäng ngûúâi àöìng 
nghiïåp, nhûäng ngûúâi anh em 
chung maái nhaâ Vùn Lang.

MÖËI DUYÏN ÀÏËN TÛÂ CON TRAI

Ñt ai biïët, con trai cuãa nghïå 
nhên baánh Trêìn Thõ Hiïìn Minh, 
anh Höì Trêìn Minh Khoa chñnh 
laâ cûåu sinh viïn Khoáa 20 ngaânh 
Kiïën truác Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang. Coá leä, chñnh möëi dêy gùæn 
kïët giûäa con trai vaâ Vùn Lang tûâ 
súám àaä gêy cho cö Hiïìn Minh 
nhûäng tònh caãm tròu mïën khi 
möåt lêìn nûäa laåi gheá thùm núi 
àêy vúái vai troâ laâ ngûúâi dêîn dùæt, 
ngûúâi giaám khaão.

Nghïå nhên Hiïìn Minh kïí laåi: 
“Khi thi àaåi hoåc, Khoa choån theo 
àuöíi Kiïën truác vaâ chó Kiïën truác 
maâ thöi. Vùn Lang khöng phaãi 
laâ nguyïån voång àêìu tiïn, nhûng 
laâ sûå lûåa choån khöng hïì tiïëc nuöëi 
cuãa caã cö vaâ baån.” Cö cho biïët, 
baãn thên àaä tûâng àïì nghõ con 
trai coá thïí thi laåi vaâo nùm sau 
nïëu muöën nhûng anh tûâ chöëi 
vò tûå tin Vùn Lang hoaân toaân laâ 

möi trûúâng töët, thêìy cö giaâu têm 
huyïët, sùén saâng giuáp àúä vaâ àaáp 
ûáng nhu cêìu àûúåc hoåc hoãi vaâ 
phaát triïín tûúng lai cuãa anh.

Ngaây dûå Lïî Töët nghiïåp cuãa 
con trai, cö khöng khoãi xuác 
àöång, xuác àöång vò con trai àaä 
trûúãng thaânh, xuác àöång trûúác 
khöng khñ trang nghiïm, tinh 
thêìn trên troång tûâng ngûúâi hoåc, 
gia àònh ngûúâi hoåc cuãa Nhaâ 
Trûúâng vaâ hoaân toaân an têm 
khi àaä gûãi gùæm con trai taåi maái 
trûúâng naây suöët 5 nùm Àaåi hoåc.

Àöëi vúái nghïå nhên Trêìn Thõ 
Hiïìn Minh, àûúåc chia seã vúái moåi 
ngûúâi nhûäng doâng baánh Viïåt 
noái riïng cuäng nhû caác moán ùn 
truyïìn thöëng noái chung laâ möåt 
niïìm haånh phuác. Maâ àaä laâ haånh 
phuác, thò cêìn àûúåc nhên röång 
àïí thïm niïìm vui, thïm haånh 
phuác. Caãm ún nghïå nhên Trêìn 
Thõ Hiïìn Minh àaä mang hûúng 
Tïët àïën vúái Vùn Lang. Thên 
chuác Cö vaâ gia àònh möåt xuên 
Nhêm Dêìn êëm aáp. Chuác cöång 
àöìng Vùn Lang nùm múái thïm 
phêën khúãi vúái nhûäng thûã thaách 
múái, thaânh cöng múái. Chuác möîi 
ngûúâi chuáng ta, duâ laâ ai, duâ úã gêìn 
hay xa thò vêîn vui vúái möåt caái Tïët 
thêåt troân húi êëm quï hûúng.

TếtMang hương
đến Văn Lang
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TÁC ĐỘNG CỦA TRUYỀN THÔNG ĐẾN Ý ĐỊNH LỰA CHỌN 
DỊCH VỤ ĂN UỐNG (F&B) CỦA KHÁCH HÀNG TẠI TP.HCM 
TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19

Àïì taâi nghiïn cûáu khoa hoåc 
àaåt giaãi Ba Giaãi thûúãng Khoa 
hoåc vaâ Cöng nghïå 2021 daânh 
cho giaãng viïn treã vaâ sinh viïn 
trong caác cú súã giaáo duåc àaåi hoåc 
do Böå Giaáo duåc vaâ Àaâo taåo phöëi 
húåp vúái Böå Khoa hoåc vaâ Cöng 
nghïå, Trung ûúng Àoaân TNCS 
Höì Chñ Minh, Quäy höî trúå Saáng 
taåo Kyä thuêåt Viïåt Nam töí chûác.

Truyïìn thöng àaä vaâ àang 
chiïëm möåt võ trñ khöng nhoã 
trong àúâi söëng xaä höåi, àûúåc sûã 
duång nhû möåt caách tiïëp cêån 
àöëi tûúång muåc tiïu vúái söë lûúång 
lúán trong thúâi gian nhanh nhêët.  
Dûúái goác àöå kinh doanh dõch 
vuå ùn uöëng (F&B) noái chung vaâ 
truyïìn thöng noái riïng, laâm sao 
àïí ctiïëp cêån khaách haâng muåc 
tiïu möåt caách hiïåu quaã vïì mùåt 
truyïìn thöng cuäng laâ àiïìu maâ 
doanh nghiïåp quan têm, àùåc 
biïåt laâ trong böëi caãnh àêìy biïën 
àöång cuãa àaåi dõch Covid-19, 
àïí ngaânh kinh doanh vaâ dõch 
vuå naây höìi phuåc möåt caách bïìn 
vûäng hún.

Nhûäng nùm gêìn àêy, ngaânh 
cöng nghiïåp thûåc phêím vaâ àöì 
uöëng (F&B) taåi Viïåt Nam àûúåc 
àaánh giaá laâ coá tiïìm nùng phaát 
triïín maånh meä vaâ nhanh choáng. 

Theo baáo caáo nghiïn cûáu thõ 
trûúâng cuãa cöng ty Statista 
(Statista, 2019), doanh thu nùm 
2019 ngaânh F&B toaân thõ trûúâng 
àaåt mûác 200 tyã USD, chiïëm gêìn 
15% töíng GDP. Ngaânh F&B àûúåc 
àaánh giaá coá dû àõa tùng trûúãng 
rêët maånh taåi Viïåt Nam vúái triïín 
voång rêët lúán.

Tuy nhiïn, nùm 2020, trûúác 
saãnh hûúãng lcuãa àaåi dõch 
COVID-19, theo khaão saát vaâo 
thaáng 8/2020 cuãa Vietnam 
Report, coá àïën hún 50% doanh 
nghiïåp bõ taác àöång trong hoaåt 
àöång saãn xuêët, cho thêëy sûác àïì 
khaáng cuãa caác doanh nghiïåp 
noái chung vaâ doanh nghiïåp 
kinh doanh trong lônh vûåc F&B 
noái riïng coá nhiïìu àiïím cêìn 
caãi thiïån. Nhiïìu doanh nghiïåp 
bõ thu heåp quy mö mùåt bùçng, 
buöåc phaãi cùæt giaãm nhên sûå , 
khoá khùn vïì nguöìn cung ûáng 
nguyïn liïåu. Caác doanh nghiïåp 
buöåc nhanh choáng aáp duång 
phûúng thûác kinh doanh múái, 
tùng cûúâng baán haâng àem vïì, 
baán haâng qua maång. Xu hûúáng 
tiïu duâng vaâ thoái quen ùn uöëng 
cuãa ngûúâi dên cuäng thay àöíi àïí 
thñch nghi vúái hoaân caãnh múái.

 

KHAÁI NIÏÅM VAÂ CAÁC LYÁ THUYÏËT 
VÏÌ TRUYÏÌN THÖNG

Theo Trêìn Hûäu Quang 
(2016), truyïìn thöng laâ möåt quaá 
trònh truyïìn àaåt, tiïëp nhêån vaâ 
trao àöíi thöng tin nhùçm thiïët lêåp 
caác möëi liïn hïå giûäa con ngûúâi 
vaâ con ngûúâi vúái nhau. Truyïìn 
thöng bao göìm ba phêìn chñnh: 
nöåi dung, hònh thûác, vaâ muåc 
tiïu. Coá hai yïëu töë trong truyïìn 
thöng thûúng hiïåu cêìn quan têm 
laâ chêët lûúång nöåi dung (Creative 
Quality) vaâ chêët lûúång kïnh 
phên phöëi (Channel Quality). 

Mö hònh truyïìn thöng göìm 
böën loaåi hònh: truyïìn thöng traã 
phñ (paid media), truyïìn thöng 
lan truyïìn (earned media), 
truyïìn thöng chia seã (shared 
media) vaâ truyïìn thöng súã hûäu 
(owned media). Caác loaåi hònh 
naây àûúåc thïí hiïån qua mö 
hònh truyïìn thöng PESO (Gini 
Dietrich, 2014).

Trong khi àoá, caác hònh thûác 
truyïìn thöng bao göìm: truyïìn 
thöng caá nhên (Personal Media), 
truyïìn thöng àaåi chuáng (Mass 
media) vaâ truyïìn thöng maång xaä 
höåi (Social Media Marketing).

GVHD: ThS. NGUYÏÎN THÕ BÑCH VÊN 
Nhoám sinh viïn ngaânh Quan hïå Cöng chuáng: Phan Lï Diïåu Hiïìn – Àöî Thuåy Mai Anh – Trêìn Höìng Ngoåc

Hònh 1. Caác caách thûác àùåt giao àöì ùn phöí biïën cuãa ngûúâi duâng 
(Adsota, 2020)

Hònh 2. Thay àöíi trong thoái quen ùn uöëng cuãa ngûúâi tiïu 
duâng chêu AÁ (Adsota, 2020)

KHAÁI NIÏÅM VAÂ CAÁC LYÁ THUYÏËT 
VÏÌ HAÂNH VI VAÂ YÁ ÀÕNH HAÂNH VI

YÁ àõnh haânh vi àûúåc mö taã 
laâ möåt àöång lûåc caá nhên trong 
nhêån thûác kïë hoaåch, quyïët àõnh 
cuãa ngûúâi tiïu duâng àïí phaát 
huy nöî lûåc trong viïåc thûåc hiïån 
möåt haânh vi cuå thïí, hay noái caách 
khaác, yá àõnh haânh vi àûúåc hònh 
thaânh trûúác khi caá nhên thûåc 
hiïån möåt quyïët àõnh vaâ laâ cöng 
cuå töët nhêët àïí phaán àoaán haânh vi 
(Ajzen, 1975; Ajzen vaâ Fishbein, 
1991; Kotler, 2001; Ajzen, 2002).

Niïìm tin vaâ thaái àöå cuãa khaách 
haâng àöëi vúái saãn phêím, àöëi vúái 
doanh nghiïåp cuâng vúái nhêån 
thûác vïì nhu cêìu cuãa baãn thên 
àöëi vúái saãn phêím seä hònh thaânh 
yá àõnh lûåa choån saãn phêím cuãa 
khaách haâng. Ngoaâi ra, caác àùåc 
àiïím nhên khêíu cuãa möîi caá nhên 
nhû giúái tñnh, àöå tuöíi, thu nhêåp, 
trònh àöå hoåc vêën, nghïì nghiïåp, 
núi sinh söëng,… seä hònh thaânh 
tiïu chuêín àaåo àûác, tiïu chuêín 
söëng cuãa caá nhên. Vò vêåy, àùåc 
àiïím nhên khêíu àûúåc cho laâ coá 
aãnh hûúãng àïën yá àõnh lûåa choån 
vaâ haânh vi tiïu duâng saãn phêím.

Cùn cûá vaâo caác nghiïn cûáu 
vaâ cú súã lyá thuyïët nïu trïn, mö 
hònh nghiïn cûáu vúái 6 giaã thuyïët 
àûúåc àïì xuêët nhû sau:

PHÛÚNG PHAÁP VAÂ KÏËT QUAÃ 
NGHIÏN CÛÁU

Mêîu nghiïn cûáu àûúåc thu 
thêåp thöng qua baãng hoãi dûúái 
daång Google Form vaâ àûúåc 
gûãi online qua Facebook, 
Messenger, Zalo vaâ qua khaão 
saát trûåc tiïëp. Sau khi tiïën haânh 

nhêåp söë liïåu vaâ saâng loåc, xûã lyá dûä 
liïåu tûâ SPSS 20 thu àûúåc kïët quaã 
coá 308 phiïëu húåp lïå àuáng vúái 
muåc àñch khaão saát. 

Kïët quaã kiïím àõnh cho thêëy 
têët caã caác thang ào àïìu coá hïå söë 
Cronbachs Alpha cao (>0.8), têët 
caã caác biïën quan saát àïìu coá hïå söë 
tûúng quan biïën töíng lúán hún 0.6, 
àûúåc chêëp nhêån vaâ sûã duång cho 
phên tñch EFA tiïëp theo (baãng 1).

PHÊN TÑCH NHÊN TÖË KHAÁM 
PHAÁ EFA

Kiïím àõnh KMO vaâ Bartletts 
cho thêëy phûúng phaáp phên 
tñch nhên töë biïën àöåc lêåp laâ 
phuâ húåp vúái böå dûä liïåu vúái hïå söë 
KMO=0.727 vaâ mûác yá nghôa Sig 
= 0.000. Kïët quaã tñnh toaán Total 
Variance Explained cho thêëy 29 
biïën àûúåc nhoám thaânh 7 nhên 
töë nhû àïì xuêët ban àêìu, vúái giaá 
trõ Eigenvalue laâ 2.294. Àöìng 
thúâi, töíng phûúng sai trñch laâ 
62.84%, cho thêëy 29 biïën ruát 
trñch ra giaãi thñch àûúåc 62.84% 
biïën thiïn cuãa caác biïën quan saát 
vaâ hïå söë taãi nhên töë àïìu lúán hún 
0.50 nïn àaåt yïu cêìu. Caác thang 
ào ruát ra àûúåc chêëp nhêån.

Kïët quaã phên tñch biïën phuå 
thuöåc vúái 7 biïën quan saát cho 
ra hïå söë KMO = 0.866 vaâ Sig 
= 0.000 < 0.50, chûáng minh 

phûúng phaáp phên tñch nhên 
töë laâ phuâ húåp. Kïët quaã tñnh toaán 
Total Variance Explained cho 
thêëy 7 biïën àûúåc nhoám thaânh 1 
nhên töë vúái giaá trõ Eigenvalue laâ 
3.395, töíng phûúng sai trñch laâ 
48.495%. 

PHÊN TÑCH TÛÚNG QUAN

Caác biïën àöåc lêåp àïìu coá möëi 
tûúng quan vúái biïën phuå thuöåc 
vaâ caác biïën àöåc lêåp àïìu nhoã hún 
0.6 vúái mûác yá nghôa Sig.=0.000. 
Nhû vêåy, caã 7 biïën àöåc lêåp àïìu 
cêìn àûúåc àûa vaâo ûúác lûúång mö 
hònh höìi quy tuyïën tñnh. Bïn 
caånh àoá, giûäa caác biïën àöåc lêåp 
cuäng khöng coá möëi tûúng quan 
quaá maånh do àoá ñt coá khaã nùng 
xaãy ra hiïån tûúång àa cöång tuyïën 
(baãng 2). 

Sau khi chaåy mö hònh höìi 
quy vúái phûúng phaáp àûa vaâo 
möåt lûúåt (Enterk), kïët quaã cho 7 
nhên töë àöåc lêåp àïìu coá taác àöång 
àïën yá àõnh lûåa choån dõch vuå F&B 
vaâ giaãi thñch àûúåc 49% sûå biïën 
thiïn cuãa nhên töë phuå thuöåc 
YÁ àõnh lûåa choån. Kiïím àõnh F 
coá giaá trõ Sig = 0.000 < 0.05 cho 
thêëy mö hònh höìi quy àûúåc xêy 
dûång phuâ húåp vúái têåp dûä liïåu. 
Nhû vêåy, 6 giaã thuyïët àùåt ra àïìu 
àûúåc chêëp nhêån. Phûúng trònh 
höìi quy theo hïå söë höìi quy tuyïën 
tñnh coá daång: 

Thaânh phêìn Cronbach-Alpha Hïå söë tûúng quan biïën töíng
Nöåi dung truyïìn thöng (ND) 0.831 0.776 – 0.812
Saãn phêím truyïìn thöng (SP) 0.813 0.762 – 0.798
Hònh thûác truyïìn thöng (HT) 0.808 0.747 – 0.772
Kïnh truyïìn thöng (KT) 0.846 0.806 – 0.830
Haâi loâng vúái truyïìn thöng (HL) 0.755 0.673 – 0.722
Àöå tin cêåy vúái truyïìn thöng (TC) 0.811 0.770 – 0.795
YÁ àõnh lûåa choån (YD) 0.815 0.768 – 0.794

Baãng 1: Toám tùæt kïët quaã kiïím àõnh àöå tin cêåy cuãa thang ào

ND SP HT KT HL TC YD
ND 1
SP -0.015 1
HT -0.037 0.046 1
KT 0.076 0.097 -0.078 1
HL 0.026 0.085 0.004 0.038 1
TC -0.008 0.1 .117* 0.031 0.026 1
YD .335** .375** .331** .273** .236** .356** 1
**. Tûúng quan úã mûác 0.01

Baãng 2: Toám tùæt kïët quaã phên tñch tûúng quan
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“Quaá khûá laâ Di saãn cuãa Höm 
nay, Höm nay chñnh laâ Di saãn 
cuãa Tûúng lai”

(The Past is the Heritage of 
Today, Today is the Heritage of 
The Future)

Möåt Baão taâng laâ núi àïí lûu 
giûä vaâ baão töìn nhûäng di saãn quyá 
giaá cuãa ngaây höm qua vaâ ngaây 
höm nay àïí laâm cho nhûäng Di 
saãn àoá thïm giaá trõ úã Tûúng lai.

Vúái lõch sûã hún 26 nùm hònh 
thaânh cuãa Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang, ban àêìu àûúåc caác nhaâ 
saáng lêåp trûúâng àaä quan têm 
àïën viïåc xêy dûång Phoâng truyïìn 
thöëng àïí lûu giûä vaâ àõnh hònh 
nhûäng baãn sùæc cuãa trûúâng trïn 
cú súã cöåi nguöìn dên töåc. Àïën 
têån ngaây höm nay, Phoâng truyïìn 
thöëng Vùn Lang vêîn àang cuãng 
cöë àïí möîi ngaây böí sung thïm 
nhûäng di saãn giaá trõ trong tûâng 
thúâi kyâ phaát triïín cuãa trûúâng: 
20 nùm trûúâng Àaåi hoåc dên lêåp 
Vùn Lang, thúâi kyâ chuyïín àöíi 
tûâ trûúâng Àaåi hoåc dên lêåp Vùn 
Lang sang Àaåi hoåc tû thuåc, thúâi 
kyâ phaát triïín maånh meä vaâ rûåc rúä 
tûâ khi chuyïín àöíi sang àaåi hoåc 
tû thuåc,…. Tûâ phoâng truyïìn 
thöëng àoá, ûúác mong möåt mai 
Vùn Lang seä coá baão taâng di saãn 
giaá trõ cho caác thïë hïå.

Hiïån taåi, phoâng truyïìn thöëng 
Vùn Lang àang àûúåc àùåt taåi cú 
súã chñnh, coá nhûäng khöng gian 
ban àêìu àûúåc thiïët lêåp theo tiïën 
trònh phaát triïín cuãa trûúâng:

Khöng gian vùn hoaá Vùn 
Lang, lûu trûä vaâ lan toaã nhûäng 
di vêåt quyá cuãa ngûúâi ài trûúác, 

tûâ quyïët àõnh thaânh lêåp trûúâng 
nùm 1995, baãng hiïåu àêìu tiïn 
cuãa trûúâng àùåt taåi Gen Pacific, 
baãn nhaåc viïët tay baâi haát truyïìn 
thöëng “Vùn Lang àaåi hoåc 
àûúâng”, hònh aãnh nhûäng nhaâ 
khúãi xûúáng, saáng lêåp cuãa trûúâng 
Àaåi hoåc Vùn Lang, nhûäng cuöåc 
gùåp gúä nhiïåt thaânh cuãa caác nhaâ 
laänh àaåo thúâi kyâ àêìu,…

Khöng gian thaânh tûåu phaát 
triïín: lûu giûä nhûäng giaá trõ tinh 
thêìn qua caác kyã vêåt Di saãn nhû 
huy hiïåu,  chûáng chó, bùçng khen, 
tùång phêím cuãa caác trûúâng Àaåi 
hoåc baån,.. 

Khöng gian àöëi taác nûúác 
ngoaâi: lûu giûä nhûäng kyã vêåt, di 
saãn cuãa baån beâ quöëc tïë àïën thùm 
vaâ laâm viïåc vúái Àaåi hoåc Vùn 
Lang tûâ thúâi kyâ àêìu tiïn àïën nay. 
Khöng gian naây cho thêëy ngay 
tûâ nhûäng nùm Viïåt Nam vûâa 
múã cûãa, ban laänh àaåo Trûúâng 
àaä ûúác mong xêy dûång möåt 
Àaåi hoåc mang têìm voác quöëc tïë.

Viïåc têåp húåp di saãn cho 
Phoâng truyïìn thöëng Vùn Lang 

coân rêët nhiïìu cöng phu múái 
xûáng vúái lõch sûã nhiïìu thaânh tûåu 
vaâ cöåt möëc cuãa Nhaâ trûúâng, tuy 
vêåy, seä laâ bûúác khúãi àêìu àïí nghô 
àïën möåt Baão taâng Vùn Lang coá 
giaá trõ vïì sau. 

Àûúåc hònh thaânh theo têm 
nguyïån vaâ mong muöën cuãa 
nhûäng nhaâ laänh àaåo, Baão taâng 
Vùn Lang seä tûâ nhûäng bûúác sú 
khai àïí tòm vïì quaá khûá rûåc rúä 
cuãa Nhaâ trûúâng, kïët nöëi lõch sûã 
trûúâng vúái haâo khñ lõch sûã dên 
töåc, vaâ cêp nhêåt nhûäng di saãn 
thaânh tûåu cuãa höm nay. Hy 
voång haânh trònh cuãa Viïån Di saãn 
Vùn Lang vaâ Baão taâng Vùn Lang 
lan toaã nhiïìu àiïìu giaá trõ hún, àïí 
hoaân thaânh àuáng vai troâ yá nghôa 
vaâ sûá mïånh cuãa mònh – laâ núi àïí 
nhûäng ngûúâi con cuãa Quöëc töí 
Huâng Vûúng taåi cöång àöìng giaáo 
duåc Vùn Lang thïm thêëu hiïíu, 
vûäng tin vaâ haänh diïån vïì truyïìn 
thöëng dên töåc, cuâng nhau vûäng 
bûúác ra nùm chêu vúái baãn sùæc 
vùn hoáa cuãa riïng mònh.

Y = 0.288X1i + 0.300X2i + 
0.310X3i + 0.240X4i + 0.058X5i + 
0.256X6i
Trong àoá: Y: YÁ àõnh lûåa choån
X1i: Nöåi dung truyïìn thöng
X2i: Saãn phêím truyïìn thöng
X3i: Hònh thûác truyïìn thöng
X4i: Kïnh truyïìn thöng
X5i: Haâi loâng vúái hoaåt àöång 
truyïìn thöng
X6i: Àöå tin cêåy àöëi vúái hoaåt àöång 
truyïìn thöng

Trong nghiïn cûáu naây, dûä 
liïåu khöng coá tñnh thúâi gian, 
chu kyâ, do àoá khöng thïí xaãy 
ra hiïån tûúång tûå tûúng quan. 
Hún nûäa, àaåi lûúång Durbin-
Watson=1. 933 xêëp xó bùçng 2, mö 
hònh khöng coá nguy cú vi phaåm 
hiïån tûúång phûúng sai thay 
àöíi, caác biïën àöåc lêåp khöng coá 
hiïån tûúång tûå tûúng quanHïå söë 
phoáng àaåi phûúng sai (VIF) cuãa 
tûâng nhên töë coá giaá trõ < 2 chûáng 
toã mö hònh höìi quy khöng vi 
phaåm hiïån tûúång àa cöång tuyïën, 
tûác giûäa caác biïën àöåc lêåp khöng 
coá möëi tûúng quan vúái nhau.

Kïët quaã phên tñch 
Independent Sample T-Test 
vaâ ANOVA cho thêëy khöng coá 
sûå khaác biïåt vïì yá àõnh lûåa choån 
dõch vuå F&B giûäa khaách haâng coá 
giúái tñnh, àöå tuöíi, trònh àöå hoåc 
vêën vaâ nghïì nghiïåp khaác nhau.

KÏËT LUÊÅN VAÂ KHUYÏËN NGHÕ

Kïët quaã cuãa nghiïn cûáu cho 
thêëy hònh thûác truyïìn thöng coá 
taác àöång maånh nhêët àïën yá àõnh 
lûåa choån dõch vuå F&B. Caác nhaâ 
haâng, doanh nghiïåp, caá nhên 
kinh doanh dõch vuå F&B chûa chuá 
troång sûã duång àa daång hònh thûác 
truyïìn thöng; cêìn coá kïë hoaåch caãi 
thiïån nhên töë naây àïí thöng àiïåp 

truyïìn thöng àûúåc truyïìn taãi hiïåu 
quaã túái khaách haâng. 

Caác doanh nghiïåp, caá nhên 
kinh doanh dõch vuå F&B cuäng 
cêìn quan têm thiïët kïë caác êën 
phêím truyïìn thöng àùåc sùæc àïí 
thu huát khaách haâng. Saãn phêím 
truyïìn thöng coá mûác àöå taác 
àöång lúán, vò khaách haâng thñch 
thuá vúái nhûäng hònh aãnh, video 
àûúåc àêìu tû kô caâng, khiïën hoå coá 
mong muöën àûúåc traãi nghiïåm 
moán ùn. Ngoaâi ra, nhûäng video, 
clip ngùæn dûúái 2 phuát dïî taåo 
caãm giaác toâ moâ, coân caác baâi viïët 
quaãng caáo khöng àûúåc khaách 
haâng àaánh giaá cao do thiïëu tñnh 
trûåc quan, thiïëu caãm xuác.

Nöåi dung vaâ thöng àiïåp 
truyïìn thöng cuäng coá taác àöång 
khaá cao àïën yá àõnh choån dõch vuå 
F&B vaâ àûúåc khaách haâng àaánh 
giaá cao. Khaách haâng ûa chuöång 
caách truyïìn taãi nöåi dung truyïìn 
thöng thöng qua cêu chuyïån sêu 
sùæc, thöng àiïåp truyïìn thöng taåo 
nïn caãm xuác maånh meä. Ngoaâi 
ra, caác nöåi dung haâi hûúác vúái taåo 
hònh nhên vêåt êën tûúång cuäng taåo 
nïn caãm xuác lêu daâi hún vaâ dïî 
àûúåc truyïìn miïång bùçng caách 
taåo trend. 

Hiïåu quaã truyïìn thöng tuây 
thuöåc vaâo mûác àöå tin cêåy maâ 
hoaåt àöång truyïìn thöng taåo nïn 
trong têm trñ cuãa khaách haâng. 
Hiïån nay, caác doanh nghiïåp, 
caá nhên kinh doanh dõch vuå 
F&B chûa chiïëm àûúåc niïìm tin 
cuãa khaách haâng úã mûác àöå cao. 
Khaách haâng chó caãm thêëy tin 
tûúãng nïëu baâi truyïìn thöng coá 
nhiïìu lûúåt tûúng taác vaâ coá thöng 
tin liïn hïå àêìy àuã, roä raâng. Caác 
baâi truyïìn thöng coá nhiïìu lûúåt 
xem nhûng ñt tûúng taác khöng 

àûúåc khaách haâng àaánh giaá cao. 
Àiïìu àoá cuäng tûúng tûå vúái caác 
doanh nghiïåp, caá nhên kinh 
doanh dõch vuå F&B coá caác KOL 
laâm gûúng mùåt àaåi diïån. Vò vêåy, 
caác doanh nghiïåp, caá nhên kinh 
doanh dõch vuå F&B cêìn quan 
têm nhiïìu àïën tñnh chên thûåc, 
khaách quan, kõp thúâi trong 
truyïìn thöng, àöìng thúâi taåo 
nhiïìu chûác nùng àïí khaách haâng 
thuêån tiïån tûúng taác.

Ngoaâi ra, kïnh truyïìn thöng 
cuäng laâ nhên töë coá taác àöång khaá 
cao vaâ àûúåc khaách haâng àaánh 
giaá úã mûác khaá. Hiïån nay, caác 
kïnh truyïìn thöng maâ doanh 
nghiïåp, caá nhên kinh doanh dõch 
vuå sûã duång laâ banner, bandroll, 
baãng hiïåu vaâ khaách haâng cuäng 
tiïëp nhêån thöng tin qua truyïìn 
miïång. Mùåc duâ caác kïnh truyïìn 
thöng naây àûúåc àaánh giaá cao, 
tuy nhiïn, trong böëi caãnh dõch 
COVID-19, nhaâ haâng khöng 
baán trûåc tiïëp nïn caác kïnh naây 
khöng coân àûúåc sûã duång nhiïìu. 
Thay vaâo àoá, maång xaä höåi àûúåc 
caác doanh nghiïåp, caá nhên kinh 
doanh dõch vuå F&B vaâ khaách 
haâng têån duång. Caác doanh 
nghiïåp, caá nhên kinh doanh dõch 
vuå F&B cêìn thay àöíi phûúng thûác 
truyïìn thöng vaâ hònh thaânh thoái 
quen múái trong sûã duång dõch vuå 
àöëi vúái khaách haâng.

Tûåu trung, coá 7 nhên töë aãnh 
hûúãng cuâng chiïìu àïën yá àõnh 
lûåa choån cuãa khaách haâng theo 
mûác àöå taác àöång giaãm dêìn nhû 
sau: Hònh thûác truyïìn thöng, 
Saãn phêím truyïìn thöng, Nöåi 
dung truyïìn thöng, Àöå tin cêåy 
àöëi vúái hoaåt àöång truyïìn thöng, 
Kïnh truyïìn thöng, Haâi loâng vúái 
hoaåt àöång truyïìn thöng. 

Àöìng thúâi, caác yïëu töë àùåc 
àiïím nhên khêíu nhû giúái tñnh, 
àöå tuöíi, nghïì nghiïåp, trònh àöå, 
thu nhêåp, khöng aãnh hûúãng àïën 
yá àõnh choån TTAN Pasal. Nghiïn 
cûáu cuäng àïì xuêët caác haâm yá quaãn 
trõ, qua àoá caác doanh nghiïåp 
kinh doanh dõch vuå F&B coá cú 
súã tham khaão àïí lêåp chiïën lûúåc, 
kïë hoaåch, chñnh saách phuâ húåp, 
nêng cao hiïåu quaã kinh doanh.

Model
Unstandardized 

Coefficients
Standardized 
Coefficients

t Sig.
Collinearity 

Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF

(Constant) -1.021 .294 -3.475 .001
Noi_dung .245 .036 .288 6.886 .000 .953 1.050
San_pham .288 .040 .300 7.190 .000 .954 1.048
Hinh_thuc .272 .036 .310 7.513 .000 .974 1.026
Kenh_TT .222 .039 .240 5.728 .000 .946 1.057
Hai_long .054 .040 .058 1.368 .172 .921 1.086
Tin_cay .221 .036 .256 6.122 .000 .953 1.049

Baãng 3: Toám tùæt kïët quaã ûúác lûúång höìi quy
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Nùm naâo cuäng vêåy, 
vaâo nhûäng ngaây 
trûúác Tïët, ngûúâi 

Viïåt coá tuåc lïå vïì quï chaåp maã 
öng baâ. Khöng biïët tûå bao giúâ, 
trong tiïìm thûác ngûúâi Viïåt àaä 
quan niïåm: coân söëng laâ coân lo 
cho baân thúâ vaâ möì maã cuãa töí 
tiïn. Sùæp àïën Tïët, khöng ai baão 
ai, cûá àïën heån laåi vïì quï cha àêët 
töí, chaåp maã öng baâ àïí khi Tïët 
àïën thò múâi öng baâ sum vêìy ùn 
Tïët vúái con chaáu. Nhaâ vùn Sún 
Nam tûâng viïët nhûäng doâng möåc 
maåc nhûng yá nghôa: “Nhûäng 
ai giûä têåp quaán cuãa phña Àöìng 
Nai - Gia Àõnh àïìu lo thuã tuåc 
àêìu tiïn laâ “dêîy maã”, möåt kiïíu 
Thanh Minh cuãa ngûúâi Viïåt tûâ 
miïìn Trung Böå. Ngûúâi ngheâo ài 
dêîy maã theo caách ngheâo, möåt 
caái xeãng, möåt naãi chuöëi, möåt boá 
nhang, hai vúå chöìng àeâo nhau 
trïn xe àaåp cuäng àuã an uãi chuát 
tònh àöëi vúái ngûúâi nùçm xuöëng...” 1

Àaä bao àúâi nay, ngûúâi Viïåt tin 
rùçng sau khi öng baâ, ngûúâi thên 
mònh mêët, linh höìn hoå vêîn luön 
töìn taåi. Vò leä êëy múái coá phong tuåc 
thúâ cuáng töí tiïn, öng baâ. Nhûäng 
dõp giöî kyå hoùåc lïî, Tïët laâ cú höåi 
àïí con chaáu baáo hiïëu töí tiïn, 
öng baâ, hoaâi niïåm vïì nhûäng 
ngûúâi thên àaä khuêët, tûúãng nhúá 
cöng ún sinh thaânh, dûúäng duåc. 

Viïåc baáo hiïëu khi öng baâ, cha 
meå coân söëng laâ àiïìu têët yïëu phaãi 
thûåc hiïån trong hoan hyã vaâ tûå 
nguyïån. Khi töí tiïn, öng baâ, cha 
meå mêët ài, con chaáu vêîn tiïëp tuåc 
baáo hiïëu bùçng caách thúâ cuáng, 
tûúãng nhúá, tin rùçng vong linh hoå 
coân quanh quêín àêu àêy xung 
quanh con chaáu àïí chùm soác, 
khuyïën khñch con chaáy laâm àiïìu 
töët, traánh àiïìu xêëu. Xaä höåi ngûúâi 
Viïåt tûâ xûa àaä xem troång truyïìn 
thöëng thúâ cuáng töí tiïn öng baâ, 
cha meå vaâ coân xem àoá laâ têåp 
tuåc bùæt buöåc àöëi vúái con chaáu, 
möåt traách nhiïåm gia àònh nhùçm 
duy trò caái àeåp trong xaä höåi. 

Nhaåc sô Trõnh Cöng Sún tûâ 
nùm 1968 cuäng coá àöìng caãm àoá 
khi öng saáng taác baâi Nöëi voâng 
tay lúán: “Ngûúâi chïët nöëi linh 
thiïng vaâo àúâi…”. Àoá laâ sûå kïët 
nöëi truyïìn thöëng cuãa caác thïë 
hïå, giuáp cho thïë hïå sau khöng bõ 
khuãng hoaãng vïì niïìm tin. Chïët 
khöng phaãi laâ hïët, maâ chïët laâ vïì 
vúái töí tiïn öng baâ, nhû nhaâ vùn 
Sún Nam àaä tûâng noái: “Chïët laâ 
tiïëp tuåc söëng bïn caånh öng baâ 
cha meå vaâ bao nhiïu baån beâ chïët 
trûúác” 2. Àiïìu àoá an uãi vaâ cuäng laâ 
niïìm tin giuáp cho nhûäng ngûúâi 
àang söëng àûúåc söëng yïn vui, 
bònh lùång nöåi têm, vûúåt qua 
nhûäng giêy phuát soáng gioá cuãa 

cuöåc àúâi vaâ giuáp hoå thùng hoa 
vïì mùåt àúâi söëng tinh thêìn. Töi 
cho rùçng niïìm tin cuãa ngûúâi Viïåt 
vïì viïåc thúâ cuáng töí tiïn, öng baâ, 
cha meå möåt caách thaânh tñn nhêët 
xûa nay vêîn laâ vêåy.

Quï töi úã Cuã Chi cuäng coá 
tuåc dêîy maã öng baâ àïí àoán Tïët. 
Bao àúâi nay, con chaáu tin rùçng 
öng baâùn Tïët cuâng vúái con chaáu 
àang söëng. Con chaáu ùn Tïët thò 
öng baâ cuäng ùn Tïët! Con chaáu 
sûãa sang, trang hoaâng nhaâ àïí ùn 
Tïët thò möì maã öng baâ cuäng cêìn 
phaãi trang hoaâng, sûãa sang thêåt 
tûúm têët. 

ÚÃ quï töi, thöng thûúâng, 
ngay sau ngaây cuáng Öng Taáo 
(tûác 24 thaáng Chaåp), caác gia 
àònh bùæt àêìu töí chûác dêîy maã öng 
baâ. Möåt söë gia àònh coá cöng viïåc 
hoùåc chûa têåp trung àûúåc con 
chaáu súám thò muöån nhêët phaãi 
hoaân thaânh viïåc dêîy maã töí tiïn, 
öng baâ, cha meå trûúác 28 Tïët àïí 
sau àoá coân lo mua sùæm, chuêín 
bõ cho ngaây Tïët. Nïëu chûa thûåc 
hiïån àûúåc tuåc dêîy maã thò trong 
loâng con, chaáu caãm thêëy khöng 
yïn têm, thoaãi maái àïí àoán Tïët 
vò chûa hoaân thaânh traách nhiïåm 
vúái ngûúâi àaä khuêët. Nhûäng ai úã 
xa quï hûúng maâ khöng trúã vïì 
àûúåc àïí tham gia vaâo viïåc dêîy maã 

Ở NAM BỘđón Tết
ThS. VOÄ VÙN THAÂNH
Giaãng viïn Khoa Du lõch, Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang

 1Sún Nam (1994): “Ngûúâi Saâi Goân - Chúå Lúán ùn Tïët”, Kiïën thûác Ngaây nay, söë Xuên Giaáp Tuêët, tr.4
 2Sún Nam (2005): Xoám Baâu Laáng, NXB. Treã, tr.37

öng baâ thò thùæp nhang vaâ hûúáng 
vïì töí tiïn maâ khêën vaái vaâ xin öng 
baâ thöng caãm cho hoaân caãnh. 

Öng, baâ, baác, chuá, cö, dò lúán 
tuöíi coá leä laâ nhûäng ngûúâi trong 
ngoáng ngaây dêîy maã nhêët. Vò 
rùçng möîi nùm chó coá möåt lêìn 
vaâ hoå thïm möåt tuöíi. Vaâo ngaây 
naây, anh em, con chaáu àïìu tuå 
hoåp àöng àuã vïì dêîy maã töí tiïn, 
öng baâ vúái àêìy ùæp tiïëng noái cûúâi, 
lúâi hoãi han sûác khoãe, cöng viïåc 
laâm ùn trong nùm. Coá thïí noái, 
ngaây chaåp maã quï töi coân vui 
hún ngaây Tïët, vò vaâo Tïët, möîi 
gia àònh àïìu coá cöng viïåc, khaách 
khûáa, baån beâ thùm viïëng, khöng 
thïí quêy quêìn àöng àuã bùçng 
ngaây chaåp maã.

Tuây vaâo hoaân caãnh cuãa ngûúâi 
ài dêîy maã maâ chuêín bõ duång cuå, 
àöì lïî. Coá nhûäng gia àònh chuêín 
bõ àún giaãn nhû nhang, traái 
cêy, hoa, nûúác cuáng, giêëy tiïìn 
vaâng maä. Coá gia àònh thò mang 
thïm lïî vêåt mùån nhû thõt luöåc, 
gaâ luöåc, rûúåu, bia, baánh traái tûå 
tay chuêín bõ hoùåc ngoaâi chúå. 
Vaâo nhûäng ngaây naây, taãng saáng 
àaä nghe nhûäng êm thanh nhöån 
nhõp, tiïëng cûúâi noái, hoãi thùm 
röm raã ngoaâi caác nghôa àõa, khu 

möå gia àònh. Hoå thùæp nhang, àùåt 
àöì lïî xin pheáp öng baâ xong múái 
bùæt àêìu cêìm cuöëc dêîy coã, phaát 
quang chöìi buåi, laâm vïå sinh khu 
maã. Trûúác àêy maã àaá taâng ong, 
xi mùng, thêåm chñ laâ maã àêët phöí 
biïën nïn viïåc dêîy maã cuäng töën 
nhiïìu thúâi gian. Vïì sau con chaáu 
laâm ùn khêëm khaá, trang hoaâng 
laåi möì maã töí tiïn, öng baâ vúái 
nhûäng vêåt liïåu töët nhêët nhû gaåch 
men cao cêëp, àaá hoa cûúng..., 
ngaây dêîy maã cuäng nhaân hún do 
ñt coã hoang, cêy buåi, coá núi coân 
duâng nûúác àïí doån, rûãa möì maã, 
lau baân thúâ. 

Nhûäng khu maã thuöåc doâng 
hoå lêu àúâi sinh söëng thûúâng laâ 
nhöån nhõp nhêët. Caác gia àònh 
con chaáu tûå nguyïån thûåc hiïån 
viïåc dêîy maã. Trong khi caánh àaân 
öng lúán tuöíi ngöìi chûáng kiïën 
hoùåc “chó àaåo” caác thanh niïn 
treã tuöíi dêîy maã, sûãa sang möì 
maã öng baâ thò caác baác gaái, dò, 
cö, chõ em caánh phuå nûä chuêín 
bõ àöì lïî àïí cuáng kiïëng. Hoå nêëu 
nûúáng möåt söë moán dên daä àïí 
doån ra khu maã khi viïåc laâm vïå 
sinh cú baãn àaä hoaân thaânh. 
Nhûäng ngûúâi lúán tuöíi thuác höëi 
viïåc doån àöì cuáng ra möì maã àïí 

múâi öng baâ vïì hûúãng vaâ chûáng 
giaám cho cöng viïåc dêîy maã àaä 
hoaân thaânh. Sau khi nhang chaáy 
gêìn taân, hoå laåi àûáng ra khêën 
vaái, xin àöì lïî vaâ kïu con chaáu 
doån ra ngay taåi khu möå àïí “êím 
phûúác” (ùn uöëng) àöì lïî vaâ trònh 
caáo vúái öng baâ cöng viïåc dêîy maã 
àaä hoaân têët. Con chaáu ngöìi ngay 
trïn têëm àïåm traãi ùn uöëng, haân 
huyïn, nhùæc chuyïån xûa, hoãi 
han tònh hònh laâm ùn, sûác khoãe 
lêîn nhau. Khi “tiïåc” àaä taân, möîi 
ngûúâi nhanh choáng trúã vïì nhaâ àïí 
chuêín bõ Tïët cho gia àònh mònh. 

Töi tin rùçng, tuåc dêîy maã phöí 
biïën úã Àöng Nam Böå quï töi noái 
riïng vaâ nhiïìu vuâng, àõa phûúng 
khaác noái chung laâ möåt neát àeåp yá 
nghôa cuãa truyïìn thöëng àaåo hiïëu 
maâ ngûúâi Vieåt àaä thûåc haânh xûa 
nay. Nhúá túái cöng ún cuãa caác thïë 
hïå ài trûúác laâ viïåc cêìn laâm vaâ cêìn 
thïí hiïån vúái loâng thaânh kñnh. 
Nhûäng neát àeåp nhû thïë trong 
vùn hoáa truyïìn thöëng Viïåt Nam 
nïn giûä gòn, phaát huy vaâ àöång 
viïn con chaáu tiïëp tuåc noi theo. 
Nhûäng baån treã höm nay cöë gùæng 
giûä gòn neát àeåp truyïìn thöëng naây 
cho muön àúâi sau.

Ngûúâi lúán tuöíi hoãi 
han nhau trong dõp 
dêîy maã. 
AÃnh: Voä Vùn Thaânh

Ngûúâi thên  
“êím phûúác” sau lïî cuáng 
dêîy maã töí tiïn, öng baâ 
cuãa hoå Voä Höë Boâ,  
Phuá Myä Hûng, Cuã Chi.  
AÃnh: Voä Vùn Thaânh

Dêîy maã hoå Voä úã Höë Boâ, Phuá Myä Hûng, Cuã Chi 
vaâo ngaây 24 thaáng Chaåp haâng nùm.  
AÃnh: Voä Vùn Thaânh
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Sài Gòn, ngày 31 tháng 12 năm 2021

Thương gửi cậu,

Năm qua của cậu thế nào?

Hãy khoan nghĩ đến những điều tiêu cực, hơn ai hết, m
ình biết cậu đã cố gắng rất rất nhiều. Chúng ta đã 

cùng trải qua một năm mà mình nghĩ sẽ chẳng ai quên được. Đọng lại trong mình lúc này là mình, là cậu và 

những điều đáng nhớ của chúng ta. 

Mình vẫn nhớ cậu đón mình trong niềm hân hoan và phấn khởi của những ngày đầu năm. Từng chặng đường 

cậu qua, mình luôn dõi theo, chỉ mong cậu mạnh khỏe, bình an. Từ những chuyến xe cứu trợ đến n
hững bữa ăn 

nơi gian bếp nhỏ xíu; từ những đêm thức trắng vì bài vở đến những giờ làm thêm vã mồ hôi; hay từ những ngày 

khói bụi đông đúc đến những ngày không-một-tiếng-còi; cậu nhọc nhằn, cậu quyết tâm và hơn tất cả, ngay lúc 

này, cậu cười lên đi vì một năm qua, cậu đã vô cùng nỗ lực, cậu đã rất bản lĩnh rồi!

Bao nhiêu dự định của cậu, của mình dường như phải nhường chỗ cho những ngày giãn cá
ch. Ấy vậy mà, cậu 

chưa hề nản lòng. Không làm việc này, cậu làm việc khác, góp chút sức trẻ của mình cho những điều tốt đẹp. Cậu 

dốc sức làm những việc tưởng chừng như nhỏ bé nhưng có giá trị 
lớn lao về tinh thần, lan tỏa nguồn năng lượng 

tích cực đến cộng đồng mà chẳng mong cầu điều gì. Có khi cũng chẳng biết mình đang là F mấy…

Mình vẫn nhớ như in gương mặt hớn hở của cậu khi được trở thành một tình nguyện viên, nhớ những giọt mồ 

hôi nhễ nhại sau lớp áo bảo hộ, nhớ cả những lần cậ
u và đồng đội của mình hướng mắt về phía còi xe mà nơm 

nớp hy vọng hay nhớ có hôm cậu vừa làm nhiệm vụ, vừa thi học kỳ khi chưa kịp tháo dỡ lớp áo xanh
 kia. Cậu 

luôn tích cực, cậu luôn lạc quan và gạt bỏ mọi thách thức để tiến về phía trước. Mà đúng cậu ha, “Nếu cuộc đời 

này toàn chuyện xấu xa, tại sao cây táo lại nở hoa?” (Phố ta - Lưu Quang Vũ).

Mình nể cậu, cậu tuyệt lắm. Ở cái tuổi mười tám đôi mươi, cậu đã có thể cân bằng được cả công việc, đến 

giúp đỡ cộng đồng lẫn học tập với điểm số đáng ngưỡng mộ. Nhưng nè! Mình muốn hỏi: Có lúc nào cậu cảm 

thấy cô đơn?

Trong những lần than vãn, mình biết cậu áp lực nhiều… Cậu chọn cách lao đầu vào deadline để khỏa lấp đi 

những cảm xúc vẹn nguyên nhất về nơi cậu gọi là “Gia đình”. Cậ
u nhớ ba mẹ, nhớ đứa em luôn trông ngóng cậu 

về, nhớ cái sân chiều chiều cả nhà cùng nhóm bếp, um khói cả góc nhà không? Mọi thứ hiện rõ trước mắt! Vậy 

đó! Nhưng mỗi lần mẹ gọi đến, cậu luôn rất ổn…

Mình biết cậu mong được về nhà, biết cậu tranh từng chiếc vé xe cuối
 năm để được về quê ăn Tết… nhưng 

giá như cậu được về thì hay biết mấy…. 

Thư gửi Cậu
NGOÅC NAM
Sinh viïn Khoáa 25,
Khoa Quan hïå Cöng chuáng Truyïìn thöng

Đùng cái, quê cậu bùng dịch. Bao nhiêu hân hoan giờ nhường chỗ cho những lắng lo khi số ca bệnh nơi 
quê nhà đang tăng lên. Đi và ở lúc này không còn là sự lựa chọn mà đã thành “mệnh lệnh”. Những tiếng 
gọi thân thương: “Tết sắp tới, con tranh thủ về đi” giờ được thay bằng “Ở đây dịch lắm, từ từ hẵng về”; 
“Tết này được nghỉ bao nhiêu ngày?” giờ là “Thôi con ơi, về cách ly lâu lắm” hay “Năm nay có dẫn ai về 
không?” vẫn không hạnh phúc bằng “Hôm nay cả nhà mình vẫn khỏe”… Hơn tất cả, trong cậu lúc này là 
nỗi lo, lo vì không thể làm được gì. Thôi thì cùng lắm mình đón Tết online!

Năm nay cậu không về. Nghe nao long. Mới tháng trước còn lo bản thân mang mầm bệnh về nhà vì 
một hành trình dài nơi tuyến đầu mà giờ đây, chính tình yêu thương đã ngăn cậu bước tiếp. Mình biết chắc 
chắn là cậu sẽ chẳng “mang ưu phiền về cho mẹ” đâu. Hứa với mình, qua Tết, hãy mang phiên bản tốt nhất 
của cậu về cho mẹ, cậu nhé!

Hít một hơi thật sâu nào! Đất trời bắt đầu vào xuân rồi cậu à. Sẽ nhớ lắm mùi khói bụi của những 
chuyến xe lỉnh kỉnh hàng hóa rồi đồ dùng mà ba mẹ hay mua để chuẩn bị sắm sửa cho một năm mới. Nhớ 
lắm cái gốc mai mà mỗi năm cứ đến mười lăm, mười sáu tháng Chạp là cả nhà ra tuốt (lá) lấy tuốt để. Nhớ 
không cái mùi bụi bặm, mảng bám lúc cậu và đứa em giành nhau dọn dẹp nhà, nhớ không cái mùi quần áo 
mới mà năm nào cả nhà cùng xúng xính,...

Đối với cậu lúc này - một đứa con xa quê, Tết bây là mùi của nỗi nhớ, mùi của sự cô đơn. Nhưng 
không sao đâu cậu, mình biết cậu mạnh mẽ, cậu vẫn sẽ được trở về chứ, sẽ sớm thôi, trong một thời điểm 
thích hợp hơn.

Cậu đừng buồn nhé! Vì cậu còn những người bạn xung quanh cậu, cậu còn Sài Gòn luôn sẵn sàng ôm 
cậu vào lòng và vỗ về những lúc cậu cần sự yêu thương. Mình biết cậu giận mình lắm, vì năm qua mình đã 
lấy đi của cậu nhiều thứ và để lại trong cậu không ít khoảng trống của sự tiếc nuối. Thế đó, mình biết không 
chỉ cậu mà rất nhiều người đã hy vọng vào một năm an lành, bội thu hơn để bù đắp cho năm cũ. Chỉ là món 
quà lần này hình như được gói hơi xấu xí. Mình xin lỗi, nhưng mình đã cố gắng hết sức.

Mình là Hai không hai mốt - 2021.
Là 2021 mà cậu luôn muốn trôi qua thật nhanh. Nhưng vào những giờ phút cuối cùng này, cảm ơn cậu 

vì đã tin tưởng tưởng, cảm ơn cậu vì đã hết sức cố gắng. Hy vọng vài phút nữa thôi, người bạn của mình - 
2022 sẽ thay mình mang đến cho cậu những điều tuyệt vời hơn, khởi sắc hơn mà cậu và mình còn dang dở.

Sài Gòn dần trở lại với nhịp sống thường ngày cùng những bước chân khắc khoải. Có bận thế nào, cậu 
cũng nhớ yêu thương bản thân mình nhé! Chúc cho những dự định, những ấp ủ của cậu sẽ thật bùng nổ trong 
năm mới. Chúc cậu luôn vững tin và luôn giữ cho mình sự máu lửa vẹn nguyên như hiện tại. Chúc cậu cùng 
những người thương yêu luôn khỏe mạnh để có một cái Tết “đủ đầy”. Tin mình đi, ngày đoàn viên sẽ sớm thôi!

Thân thương,
2021
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Gói “lại” bánh chưng
góp yêu thương mang về nhà

Höåi thi “Goái baánh chûng, baánh teát” laâ möåt trong nhûäng 
hoaåt àöång mûâng xuên múái thên thuöåc àûúåc Ban chêëp 
haânh Cöng àoaân Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang töí chûác hùçng 

nùm. Qua baân tay cuãa caác àöåi thi, nhûäng chiïëc baánh chûng, baánh 
teát dêìn nïn hònh haâi trong tiïëng cûúâi röån raä. Khöng phaãi ai cuäng goái 
“coá nghïì”; cuäng chùèng phaãi chiïëc baánh naâo goái ra cuäng troân trõa, àeåp 
àeä; êëy vêåy maâ cöng àoaân viïn Vùn Lang nùm naâo cuäng coá cùåp baánh 
chûng, àoân baánh teát yïu thûúng mang vïì vui Tïët. Khöng mêëy ngûúâi 
biïët rùçng, sau khi höåi thi kïët thuác, chuåc con ngûúâi quêy quêìn bïn 
chiïëc baân göî lúán chêët àêìy nhûäng baánh, nhûäng thõt, àêåu, nïëp, tó mêín 
goái laåi nhûäng chiïëc baánh coân vuång, goáp thïm yïu thûúng, sûå sùn soác 
vaâ san seã àïí möîi cöng àoaân viïn Vùn Lang laåi coá thïm niïìm haånh 
phuác mang vïì…

Trong söë chaâo xuên múái, Taåp chñ Sinh viïn Vùn Lang xin lêìn theo 
dêëu nhûäng ngûúâi thúå goái baánh “khöng chuyïn nghiïåp nhûng chuyïn 
tònh” vaâ ghi laåi nhûäng khoaãnh khùæc yïu thûúng thêìm lùång.

LEE MINH PHÛÚNG - HOAÂI ANH

Nhûäng meã baánh noáng höíi àûúåc chia vïì cho caác 
Khoa, Phoâng, Ban Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang 
àïí cuâng nhau chia seã niïìm vui ngaây Tïët.

Caãm ún Ban chêëp haânh Cöng àoaân Vùn Lang cuâng nghïå nhên Hiïìn Minh àaä mang àïën cho caán böå - 
giaãng viïn – nhên viïn nhûäng kyã niïåm àaáng nhúá.

Àêìu tiïn, möîi chiïëc laá dong àïìu àûúåc choån kyä, 
lau khö vaâ gêëp ngay ngùæn.

…sau àoá cùæt boã nhûäng phêìn thûâa

Àïí coá àêìy àuã nguyïn liïåu laâm baánh, Ban chêëp haânh 
Cöng àoaân chuêín bõ tûâ nhiïìu ngaây trûúác àoá. Àïën 
saáng höm töí chûác, moåi ngûúâi coá mùåt luác 4g30 àïí kõp 
phên böí nguyïn liïåu, têím ûúáp gia võ cho thõt, àêåu.

“Cao thuã” vúái kinh nghiïåm goái baánh chuåc nùm 
liïìn – “Böë” cuäng tûâ cú súã 1 vïì àêy phuå moåi ngûúâi 
möåt tay trong dõp àùåc biïåt.

Chiïëc baánh àêìy ùæp yïu thûúng vaâ hûúng võ Tïët.

Cöng àoaån buöåc dêy, hoaân têët viïåc goái baánh Cöng viïåc tuy nhiïìu, nhûng caâng nhiïìu hún laâ tiïëng 
cûúâi, tiïëng troâ chuyïån chia seã niïìm vui àêìu nùm.

Nhûäng chiïëc baánh sau khi àûúåc àoáng goái cêín 
thêån seä “vaâo nöìi” tûâ 4 giúâ chiïìu àïën saáng höm sau.

Kïët thuác cuöåc thi, Ban töí chûác thu vïì gêìn 300 chiïëc baánh chûng, baánh teát. Bùæt àêìu cöng àoaån kiïím tra chêët lûúång tûâng baánh möåt.
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BS. PHAN THAÂNH CÖNG
Khoa Y - Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang

ĐÓN TẾT
LÀNH MẠNH

Tïët Nguyïn àaán coá yá 
nghôa àùåc biïåt trong 
àúâi söëng ngûúâi dên 

Viïåt Nam. Nùm nay dõch bïånh 
Covid-19 diïîn biïën phûác taåp, 
phêìn naâo aãnh hûúãng àïën khöng 
khñ vui àoán xuên múái cuãa möîi 
gia àònh. Viïåc ài du xuên, thùm 
viïëng coá leä seä bõ haån chïë nhiïìu, 
thay vaâo àoá laâ khöng khñ àoaân 
viïn taåi ngöi nhaâ thên yïu. Moåi 
ngûúâi seä coá thúâi gian bïn nhau 
nhiïìu hún, chùm chuát cho caác 
bûäa ùn nhiïìu hún. 

Àa phêìn caác moán ùn cöí 
truyïìn ngaây Tïët thûúâng coá 
nùng lûúång cao, lûúång chêët beáo, 
àûúâng böåt vaâ àaåm àûúåc chïë 
biïën àïìu dû thûâa so vúái khêíu 
phêìn bònh thûúâng. Caác gia àònh 
cuäng thûúâng coá xu hûúáng tiïu 
thuå nhiïìu thûåc phêím tûâ àöång 
vêåt hún laâ thûåc vêåt. Ngaây Tïët laâ 
dõp sum vêìy, nhiïìu tiïåc tuâng nïn 
giúâ giêëc sinh hoaåt coá sûå xaáo tröån, 
viïåc ùn uöëng khöng coân àiïìu àöå, 
ñt thúâi gian àïí têåp thïí duåc. Àoá laâ 
chûa kïí àïën haâng loaåt moán ùn 
“vùåt” nhû baánh keåo, mûát Tïët hay 

àöì uöëng coá cöìn... dêîn àïën mêët 
cên bùçngchïë àöå dinh dûúäng, 
coá thïí gêy tùng cên bêët thûúâng 
hoùåc trêìm troång hún caác bïånh 
lyá nïìn àang coá, àùåc biïåt tùng 
huyïët aáp, gout, àaái thaáo àûúâng. 
Àïí vui xuên àoán tïët an toaân, vûâa 
thûúãng thûác àûúåc caác moán ùn 
thoaãi maái maâ vûâa àaãm baão sûác 
khoãe, chuáng ta cêìn lûu yá nhûäng 
“bñ quyïët” sau:

SÛÃ DUÅNG THÛÅC PHÊÍM TÛÚI, 
MÚÁI

Khöng ñt gia àònh thûúâng coá 
têm lyá phaãi mua thêåt nhiïìu thûåc 
phêím, rau cuã quaã, gia cêìm, gia 
suác, haãi saãn… vaâ tñch trûä trong 
tuã laånh àïí ùn suöët dõp tïët 7-10 
ngaây. Nùm nay dõch bïånh buâng 
phaát, têm lyá e ngaåi tiïëp xuác 
nhiïìu ngûúâi caâng thuác àêíy viïåc 
dûå trûä àöì ùn. Àiïìu naây khöng sai 
nhûng chuáng ta cêìn coá caách baão 
quaãn húåp lyá. Vïì cú baãn caác loaåi 
thûåc phêím sau khi sú chïë àûúåc 
cêët giûä trong tuã laånh. Tuây vaâo 
thïí tñch cuãa tuã maâ chuáng ta àïí 
söë lûúång vûâa phaãi, khöng nïn cöë 
“nhöìi nheát”. 

Tuã coá ngùn laånh (àaá) duâng àïí 
trûä àöì àöng laånh bao göìm thõt, 
caá vaâ caác saãn phêím nguöìn göëc 
tûâ àöång vêåt. Ngùn laånh coá thïí 
lûu trûä àöì ùn daâi ngaây, tuy nhiïn 
nïn sûã duång trong khoaãng thúâi 
gian 3-5 ngaây laâ töëi ûu. Thúâi gian 
baão quaãn daâi hún cêìn coá nhiïåt àöå 
êm laånh sêu vaâ sau khi raä àöng, 
thûåc phêím cuäng mêët ài phêìn 
lúán hûúng võ, chêët lûúång dinh 
dûúäng khöng coân nguyïn veån.  

Ngùn maát cuãa tuã duâng àïí cêët 
giûä thûåc phêím nguöìn göëc thûåc 
vêåt, möåt söë moán ùn sûã duång 
trong ngaây. Nhûäng dõp Tïët gêìn 
àêy, ngaây muâng Möåt, muâng Hai, 
chúå àaä múã baây baán, muâng 3, 
muâng 4 nhiïìu siïu thõ cuäng múã 
cûãa. Do vêåy chuáng ta haån chïë 
tñch trûä àöì, duâ coá àïí àöì trong 
tuã laånh chó nhùçm muåc àñch haån 
chïë àöì bõ hoãng, chûá khöng thïí 
giûä àûúåc àöå tûúi ngon nhû thûåc 
phêím múái àûúåc. Bïn caånh àoá, 
nïëu khöng vïå sinh saåch seä, àïí 
àöì ùn söëng chñn lêîn löån, quaá 
chêåt chöåi, khöng duâng maâng 
boåc thûåc phêím vaâ coá khoaãng 

BỎ TÚI“Bí quyết ”
tröëng àïí khöng khñ lûu thöng thò 
luác àoá tuã laånh dïî trúã thaânh “öí vi 
khuêín”. Luác àoá, thûác ùn trong tuã 
laånh laåi laâ thûåc phêím khöng coân 
töët cho sûác khoãe. 

Thoái quen thúâ cuáng, àöì ùn 
àûúåc baây biïån nhiïìu àïí thùæp 
nhang, sau möåt thúâi gian dïî bõ 
xêm nhêåp caác taác nhên gêy haåi 
hoùåc thiu, nguöåi. Chuáng ta cêìn 
lûu yá, thûåc hiïån khoa hoåc caác 
nghi thûác thúâ cuáng, àöì ùn cêìn 
àûúåc hêm noáng, che àêåy cêín 
thêån trûúác khi thûúãng thûác. Nhû 
vêåy múái àaãm baão vïå sinh an toaân 
thûåc phêím vaâ sûác khoãe cho caác 
thaânh viïn trong gia àònh. 

ÀAÃM BAÃO CÊN BÙÇNG  
DINH DÛÚÄNG

Nhûäng moán ùn cöí truyïìn 
mang hûúng võ ngaây Tïët göìm: 
baánh chûng, baánh teát, thõt kho 
taâu, thõt nêëu àöng, gioâ chaã, cuã 
kiïåu, haânh muöëi, baánh keåo 
ngoåt, nûúác ngoåt caác loaåi… àûúåc 
sûã duång rêët nhiïìu. Trong khi àoá, 
rau xanh, traái cêy – vöën laâ nhûäng 
thûåc phêím tûå nhiïn àûúåc 
khuyïën nghõ nïn ùn laåi “vùæng 
boáng”. Chïë àöå ùn mêët cên bùçng 
laâm cho cú thïí tñch luäy nhiïìu 
àûúâng böåt, chêët àaåm, chêët beáo 
vaâ hêåu quaã laâ rêët dïî tùng cên, 
röëi loaån tiïu hoáa (tiïu chaãy, taáo 
boán), viïm daå daây. Nhûäng ngûúâi 
bïånh chuyïín hoáa nhû àaái thaáo 
àûúâng, röëi loaån múä maáu, tùng 
huyïët aáp, bïånh thêån, gout… 
caâng dïî bõ taác àöång tiïu cûåc.

Chuáng ta nïn haån chïë tû 
tûúãng “mêm cao cöî àêìy” trong 
nhûäng ngaây Tïët. Haån chïë ùn 
quaá nhiïìu thûåc phêím, àùåc biïåt 
nhûäng thûåc phêím giaâu chêët 
beáo, chêët böåt àûúâng. Thay vaâo 
àoá, tùng cûúâng thïm rau xanh 
vaâ traái cêy (nguöìn cung cêëp 
vitamin vaâ chêët xú) trong möîi 

bûäa ùn. Nïn àaãm baão cên bùçng 
4 nhoám chêët (chêët àaåm, chêët 
böåt àûúâng, chêët beáo, vitamin vaâ 
khoaáng chêët) trong caác bûäa ùn 
haâng ngaây. Rau xanh, traái cêy 
cêìn khoaãng 300-400g/ngaây vúái 
ngûúâi trûúãng thaânh. Vúái ngûúâi 
bïånh àaái thaáo àûúâng, cêìn cêín 
troång lûåa choån caác loaåi traái cêy 
chó söë àûúâng huyïët thêëp, ùn möîi 
lêìn söë lûúång vûâa phaãi. 

Chêët àaåm tûâ thõt caá, caác loaåi 
àêåu àöî nïn duâng úã lûúång vûâa 
àuã. Möîi ngûúâi trûúãng thaânh chó 
cêìn khoaãng 60-70g àaåm/ngaây. 
Trong àoá 100g thõt gaâ, heo, caá 
coá chûáa khoaãng 20-22g àaåm, 1 
quaã trûáng gaâ coá khoaãng 7g àaåm, 
100g àêåu àöî coá khoaãng 30-35g 
àaåm. Nïn ùn caá nhiïìu hún ùn 
thõt. Caác loaåi thõt àoã (heo, boâ, 
cûâu…) sûã duång söë lûúång lúán dïî 
gêy haåi cho àûúâng tiïu hoáa, tùng 
nguy cú bïånh lyá aác tñnh.

Bïn caånh àoá, cêìn haån chïë 
nêëu, ùn caác thûåc phêím chiïn 
xaâo nhiïìu dêìu múä. Thay vaâo àoá, 
nïn ùn luöåc, hêëp hoùåc caác moán 
salad. Chïë biïën thûåc phêím möåt 
caách àún giaãn, giuáp giûä nguyïn 
haâm lûúång dinh dûúäng, haån 
chïë sinh caác àöåc töë coá haåi cho 
cú thïí. Sau khi ùn àuã nhu cêìu 
vïì àaåm, rau xanh thò múái tñnh 
àïën ùn böí sung àûúâng böåt bùçng 
cúm, ngö, khoai… vúái söë lûúång 
giúái haån. Möîi bûäa ùn cuãa ngûúâi 
trûúãng thaânh, lao àöång nheå chó 
cêìn sûã duång 1-2 cheán cúm vûâa 
àuã. Ngoaâi ra, söë bûäa ùn vaâ giúâ 
ùn vêîn nïn duy trò giöëng haâng 
ngaây. Trong gia àònh lúán coá 
nhiïìu thaânh viïn, ngûúâi nöåi trúå 
cêìn quan têm àïën nhu cêìu dinh 
dûúäng cuãa tûâng àöëi tûúång, àùåc 
biïåt ngûúâi giaâ, treã em, phuå nûä 
coá thai… traánh gêy xaáo tröån àïën 
khêíu phêìn ùn.

SÛÃ DUÅNG ÀÖÌ UÖËNG COÁ 
CÖÌN HÚÅP LYÁ

Bïn nhûäng bûäa tiïåc sum hoåp 
gia àònh, khöng khñ seä röån raâng, 
cúãi múã hún nïëu sûã duång àöì uöëng 
coá cöìn. Nhêm nhi ly rûúåu, nêng 
cöëc bia àïí chuác mûâng nùm múái, 
ön laåi chuyïån cuä àaä qua, hên 
hoan àoán chaâo nhûäng cú höåi 
sùæp túái laâ xaác àaáng. Tuy nhiïn, 
rûúåu bia aãnh hûúãng nhiïìu túái 
sûác khoãe thïí chêët vaâ tinh thêìn 
nïëu chung ta sûã duång quaá mûác. 
Sau khi uöëng rûúåu bia, cú thïí 
seä hêëp thu nhanh choáng vaâ bùæt 
àêìu quaá trònh chuyïín hoáa taåi 
gan. Nïëu uöëng söë lûúång nhiïìu 
gêy nïn tònh traång say xón, gêy 
haåi cho gan, röëi loaån tiïu hoáa, 
mïåt moãi tinh thêìn nhûäng ngaây 
sau àoá; àùåc biïåt nguy haåi hún 
khi tham gia giao thöng sau khi 
uöëng rûúåu bia duâ chó laâ lûúång 
nhoã. Nhiïìu gia àònh cuäng xaãy ra 
tònh traång to tiïëng, caäi vaä cuäng 
chó vò nhûäng cheán rûúåu ngaây Tïët.

Chuáng ta cêìn nhêån thûác vïì 
khoa hoåc sûã duång rûúåu bia vaâ 
nhùæc nhúã ngûúâi thên yïu sûã 
duång húåp lyá. Theo khuyïën caáo 
cuãa Töí chûác Y tïë thïë giúái, möîi 
ngaây möåt ngûúâi trûúãng thaânh 
khöng nïn tiïu thuå quaá 2 àún 
võ cöìn. Tuây vaâo thoái quen sûã 
duång, nïn uöëng caác loaåi coá àöå 
cöìn thêëp thay vò àöå cöìn cao. 
Àaä uöëng rûúåu bia thò tuyïåt àöëi 
khöng àiïìu khiïín phûúng tiïån 
tham gia giao thöng, biïët àiïím 
dûâng cuãa mònh. Nhûäng ngaây sau 
uöëng rûúåu bia cêìn tùng cûúâng 
böí sung nûúác, vitamin tûâ rau 
xanh, traái cêy. Khöng laåm duång 
caác loaåi giaãi àöåc gan, giaãi rûúåu. 
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đến rồi,
học kỳ offline đến rồi!

Tïët àïën núi röìi, öi giöìi öi caác baån mònh úi!!! Tui vêîn coân nhúá trong 
söë chaâo xuên nùm ngoaái, tui noái vïì moán quaâ tïët made by Vlers - 
nhûäng bao lò xò toaân Iphone, theã ATM,... “chanh saã” cuãa thêìn dên 
Vùn Lang. Múái àoá maâ Laåc Laåc Review tui àaä thûåc hiïån nhiïåm kyâ 
review àûúåc 12 thaáng röìi àoá trúâi . 

Mêëy ngaây cuöëi nùm naây, khi nhaâ nhaâ àua nhau sùæm tïët, ngûúâi 
ngûúâi thi nhau sùæm tïët, thò tui vêîn khöng boã àûúåc “bïånh” daåo möåt 
voâng caác group VLU àïí review cho mêëy öng baâ. Tui bùæt gùåp rêët 
nhiïìu baån “ùn maây quaá khûá” khi post aãnh bao lò xò “baåc triïåu” cuãa 
nùm 2021 lùæm aâ nghen. Noái vêåy thöi, chûá thêåt ra vêîn coá vaâi bao lò 
xò “real” do chñnh Cö Hiïåu trûúãng tùång cho caác baån sinh viïn VLU 
trong ngaây cuöëi nùm, khi Cö “bùæt gùåp” caác baån vêîn coân cùåm cuåi úã laåi 
höî trúå trûúâng neâ.

Xuên nùm nay, Laåc Laåc tui nghô moán quaâ lò xò maâ caác öng baâ àang 
mong àúåi nhêët coá phaãi laâ àûúåc ài hoåc “offline” phaãi höng neâ? Tui laâ 
tui haáo hûác àïí gùåp laåi “mñ öng mñ baâ” taåi Trûúâng lùæm röìi àoá.

Laåc Laåc tui cuäng vûâa hay tin laâ Ban Giaám hiïåu Nhaâ trûúâng àaä dúâi 
lõch bùæt àêìu hoåc offline laåi sau Tïët thïm 01 tuêìn àïí caác baån thuêån 
tiïån di chuyïín tûâ quï lïn laåi thaânh phöë, thiïåt höíng ai têm lyá vaâ cûng 
sinh viïn nhû laänh àaåo VLU luön aá trúâi. 

Thêëy Fanpage Trûúâng vûâa múái àùng tin lõch hoåc offline laâ moåi 
ngûúâi rêìn rêìn röìi, tui biïët laâ mñ ngûúâi giúâ nön àïën trûúâng lùæm röìi 
chûá gò. Khoan!! Dûâng laåi, khoaãng chûâng laâ 2 giêy, bònh tônh cûá tûâ tûâ 
maâ tòm cho mònh möåt cùn troå thêåt ûng yá vaâ chuêín bõ möåt têm höìn 
thiïåt àeåp àïí bùæt àêìu möåt nùm múái àêìy haâo hûáng nheá. Heån gùåp caác 
baån àêìu xuên nghen!

 “Thöi chuyïån cuä mònh boã qua qua

Tïët naây cuâng cûúâi lïn haha

Cho àúâi thïm ngaân vaån cêu ca

Mûâng xuên àïën vúái nhaâ Laåc…”

Chuác mûâng nùm múái, cö chuá, anh chõ em nhaâ Laåc úi!!!

Heån caã nhaâ vaâo hoåc kyâ offline sau Tïët nha!!!

Tết
Lời kết

Chaâo àoán xuên Nhêm Dêìn 2022, Taåp chñ Sinh viïn Vùn Lang gûãi lúâi tri ên, lúâi 
chuác sûác khoãe àïën quyá àöåc giaã. Nùm 2021 qua ài vúái nhiïìu cöåt möëc êën tûúång, ta 
chaåm ngoä 2022 vúái hoaâi baäo vaâ mong ûúác cho möåt nùm an nhiïn, thùæng lúåi. Trïn 
haânh trònh bïìn bó, thñch ûáng, têån têm vaâ bûát phaá, Taåp chñ Sinh viïn Vùn Lang hi 
voång seä laåi àûúåc àöìng haânh cuâng quyá võ, àoán chúâ nhûäng bêët ngúâ vaâ tûâng bûúác 
phaát triïín àaáng tröng àúåi cuãa Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang trong tûúng lai.

Vúái hònh thûác phaát haânh göìm baãn àiïån tûã vaâ êën baãn in, Taåp chñ Sinh viïn Vùn 
Lang àûúåc gûãi àïën caán böå – giaãng viïn – nhên viïn vaâ sinh viïn Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang àõnh kyâ möîi cuöëi thaáng. ÊËn baãn in cuãa Taåp chñ àûúåc àùåt taåi Thû viïån 
caác cú súã àïí àöåc giaã thuêån tiïån theo doäi. Bïn caånh àoá, Taåp chñ Sinh viïn Vùn Lang 
cuäng phaát haânh phiïn baãn tiïëng Anh taåi website Trûúâng.

Àïí Taåp chñ Sinh viïn Vùn Lang luön phong phuá vaâ hêëp dêîn, Ban biïn têåp rêët 
mong nhêån àûúåc sûå quan têm vaâ àoáng goáp tûâ thêìy cö, quyá àöåc giaã thöng qua caác 
baâi viïët cöång taác trong têët caã chuyïn muåc Chuyïín àöång, Chên dung, Àûúâng àïën 
vúái nghïì, Nghiïn cûáu, Saáng taác, Giúâ hoåc cuãa töi, Goác aãnh Vùn Lang, Note sinh 
viïn, Àúâi söëng söë,…

Ban biïn têåp chaâo àoán baâi viïët cöång taác laâ nhûäng cêu chuyïån chên thûåc, yá 
nghôa vaâ truyïìn caãm hûáng gùæn vúái con ngûúâi Vùn Lang, nhûäng traãi nghiïåm trong 
hoåc têåp, lêåp nghiïåp; caác dûå aán, cöng trònh nghiïn cûáu cuãa thêìy cö vaâ sinh viïn 
trong moåi lônh vûåc, caác taác phêím, êën phêím, vêåt phêím saáng taåo cuãa thêìy vaâ troâ 
Vùn Lang. Bïn caånh àoá, àöåc giaã cuäng coá thïí chia seã cuâng chuáng töi nhûäng giúâ hoåc 
êën tûúång, nhûäng mö hònh “hoåc têåp thöng qua traãi nghiïåm”, hay hònh aãnh àöåc 
àaáo gùæn vúái con ngûúâi, caãnh vêåt Vùn Lang.

Moåi thöng tin chi tiïët vaâ baâi viïët, hònh aãnh, cöång taác xin vui loâng gûãi vïì àõa 
chó: tapchisinhvienvanlang@gmail.com. Taác giaã gûãi baâi viïët vui loâng àñnh keâm 
hoå tïn, söë àiïån thoaåi, söë taâi khoaãn àïí Ban biïn têåp thuêån tiïån liïn hïå vaâ chi traã 
nhuêån buát.

Trên troång./.
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