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Möåt thaáng qua, tûâ giûäa thaáng 2 àïën giûäa thaáng 3, Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang 
àaä trúã laåi nhõp söi àöång. Taåp chñ Sinh viïn Vùn Lang laåi coá nguöìn thöng tin 
hoaåt àöång döìi daâo àïí triïín khai tin tûác, gûãi àïën cöång àöìng giaãng viïn – sinh 
viïn. Tuy caác hoaåt àöång online vaâ offline vêîn phaãi töí chûác song song, tònh hònh 
dõch bïånh chûa ngûâng diïîn biïën phûác taåp, nhûng sûå xuêët hiïån trúã laåi cuãa sinh 
viïn vaâ khöng khñ hoåc àûúâng röån raä àaä khúi laåi maåch àêåp maånh meä cuãa Vùn 
Lang, vöën trêìm lùæng trong thúâi gian giaän caách vaâ hoåc online.

Trong söë naây, Taåp chñ Sinh viïn Vùn Lang thên gûãi àïën quyá baån àoåc bûác 
tranh saáng maâu vïì hoaåt àöång hoåc thuêåt vaâ húåp taác quöëc tïë cuãa Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang, vúái chuyïën thùm vaâ laâm viïåc àùåc biïåt cuãa àoaân giaáo sû Viïån Chöëng 
dõch – Àaåi hoåc Stanford taåi VLU àêìu thaáng 3, vúái àúåt sinh viïn trao àöíi hoåc têåp 
taåi Haân Quöëc cuãa ngaânh Àöng phûúng hoåc vaâ Khoa Du lõch, cuâng nhiïìu kyá kïët 
húåp taác múái vúái caác àöëi taác quöëc tïë.

Àêìu thaáng 3, Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang àöìng thúâi chñnh thûác nhêån höì sú 
tuyïín sinh àöëi vúái Khoáa 28, vaâ trûúác àoá, nhiïìu hoaåt àöång tû vêën, hûúáng nghiïåp 
tuyïín sinh àaä àûúåc thêìy cö, sinh viïn Vùn Lang triïín khai taåi khùæp caác àõa 
phûúng, tónh thaânh. Vêåy laâ, vûâa gùåp gúä trûåc tiïëp Khoaá 27 àêy thöi, Vùn Lang 
laåi àaä chuêín bõ àïí àoán chaâo möåt thïë hïå sinh viïn múái. Guöìng quay cuãa tuyïín 
sinh nhùæc nhúã moåi thaânh viïn cuãa cöång àöìng Vùn Lang vïì sûå tröi chaãy cuãa thúâi 
gian vaâ bao dûå àõnh cho möåt nùm cöng viïåc, maâ caác muåc tiïu lúán àaä àûúåc àõnh 
hònh, àûúåc lan toãa.

Chuác cöång àöìng giaãng viïn, sinh viïn Vùn Lang vûúåt qua moåi thaách thûác 
àïí giaãng daåy, hoåc têåp vaâ phaát triïín. Taåp chñ Sinh viïn Vùn Lang hên haånh àöìng 
haânh cuâng caác hoaåt àöång cuãa cöång àöìng Vùn Lang àïí tiïëp tuåc “guöìng quay” 
tin tûác cuãa chñnh mònh.

Trên troång.
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KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN XÂY DỰNG KHUNG PHÁP LÝ & NỀN TẢNG 
TÀI NGUYÊN HỌC LIỆU MỞ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI 
VIỆT NAM

Ngaây 22/02/2022, Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang phöëi húåp vúái Böå Giaáo duåc & Àaâo 
taåo vaâ Àaåi hoåc Y Dûúåc Haãi Phoâng, Àaåi hoåc Múã Haâ Nöåi, Àaåi hoåc Thaái Nguyïn 
töí chûác Lïî khúãi àöång dûå aán “Nghiïn cûáu àïì xuêët khung phaáp lyá vïì xêy dûång 
taâi nguyïn hoåc liïåu múã trong giaáo duåc”, vúái nhaâ taâi trúå chñnh laâ Hiïåp höåi Àaåi 
hoåc Phaáp ngûä (AUF). Dûå aán àûúåc kyâ voång coá thïí xêy dûång khung phaáp lyá vaâ 
phaát triïín nïìn taãng söë cho taâi nguyïn giaáo duåc múã, caác trûúâng àaåi hoåc coá thïí 
vûâa àûúåc chia seã, vûâa phaát triïín vaâ àoáng goáp cho nguöìn hoåc liïåu múã theo thïë 
maånh cuãa mònh, taåo nïn nhûäng giaá trõ cöång hûúãng.

TRIỂN LÃM “GIÁ TRỊ TƯ 
TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG 
TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP & 
PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC VĂN LANG”

Ngaây 27/02/2022, Khoa Khoa hoåc 
Cú baãn Khai maåc triïín laäm online 
“Giaá trõ Tû tûúãng Höì Chñ Minh 
trong tiïën trònh höåi nhêåp vaâ phaát 
triïín cuãa Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang” 
vúái sûå tham dûå cuãa Ban laänh àaåo 
Nhaâ trûúâng, Khoa Khoa hoåc Cú 
baãn cuâng thêìy cö Ban giaám hiïåu 
caác trûúâng THPT tónh Lêm Àöìng, 
Phuá Yïn, Long An, TP.HCM. Triïín 
laäm diïîn ra tûâ ngaây 27/02 àïën hïët 
ngaây 13/03/2022, giuáp ngûúâi tham 
dûå ön luyïån nhûäng kiïën thûác àaä hoåc 
vaâ múã röång vöën hiïíu biïët vïì giaá trõ 
Tû tûúãng Höì Chñ Minh trûúác thúâi kyâ 
höåi nhêåp. PHÁT HÀNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

HỌC PHẦN 

Nhùçm höî trúå sinh viïn, àùåc biïåt laâ sinh viïn khoáa 27 hiïíu roä caách thûác tham 
gia kyâ thi àaánh giaá hoåc phêìn taåi àaåi hoåc, truy xuêët chñnh xaác thöng tin liïn 
quan àïën kyâ thi vaâ thao taác thûåc hiïån baâi thi caá nhên hiïåu quaã, Trung têm 
Khaão thñ Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang phaát haânh taâi liïåu “Hûúáng dêîn kiïím tra 
àaánh giaá hoåc phêìn (daânh cho sinh viïn)”, giuáp sinh viïn coá thïm nhiïìu 
thöng tin vaâ tûå tin hún trong quaá trònh hoåc têåp àaåi hoåc.

WORKSHOP: “HÀNH ĐỘNG VÌ KHÍ HẬU – CẤP ĐỘ 1”

Ngaây 24/02/2022, Trung têm Phaát 
triïín Nùng lûåc sinh viïn Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang tiïëp tuåc  àöìng haânh 
cuâng WNET töí chûác buöíi workshop  
“Haânh àöång vò khñ hêåu – Cêëp àöå 1”. Taåi 
àêy, caác chuyïn gia àïën tûâ Movers 
àaä giuáp sinh viïn Vùn Lang hiïíu 
hún vïì tñnh cêëp thiïët cuãa viïåc biïën 
àöíi khñ hêåu, hoåc hoãi nhûäng thoái 

quen, haânh àöång goáp phêìn chöëng biïën àöíi khñ hêåu taåi Viïåt Nam.

WORKSHOP: PRESENTING 
WITH CONFIDENCE

Ngaây 15 vaâ 17/02/2022, Viïån Àaâo 
taåo Quöëc tïë - Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang (IEI) phöëi húåp cuâng UniKL 
MIIT (Universiti Kuala Lumpur – 
Malaysian Institute of Information 
Technology) töí chûác workshop 
“Presenting with confidence” cho 
sinh viïn Vùn Lang cuâng sinh viïn 
quöëc tïë cuâng tham dûå. Taåi àêy, 
diïîn giaã Suguna Saminathan vaâ 
Nurhadiana Nurulmatin àïën tûâ 
UniKL àaä hûúáng dêîn ngûúâi tham 
dûå caách xêy dûång baâi thuyïët trònh 
thu huát vaâ trònh baây tûå tin trûúác 
àaám àöng.

HỘI THẢO NGÀNH BÁN LẺ - 
CƠ HỘI NÀO CHO SINH VIÊN?

Ngaây 19 vaâ 26/02/2022, Trung têm 
Phaát triïín Nùng lûåc Sinh viïn phöëi 
húåp cuâng Cöng ty AEON Viïåt Nam 
töí chûác Höåi thaão vïì ngaânh baán leã 
vúái nhiïìu chuã àïì thuá võ. Taåi àêy, 
sinh viïn tham dûå àûúåc hai diïîn 
giaã àïën tûâ AEON Viïåt Nam cung 
cêëp thöng tin chuyïn sêu vïì ngaânh 
baán leã, caác bñ quyïët vêån haânh chuöîi 
cung ûáng, quaãn lyá chêët lûúång nhaâ 
cung cêëp cuäng nhiïìu kinh nghiïåm 
thûåc tiïîn böí ñch.

SEMINAR HỌC THUẬT “CAFÉ THỨ 7”: GIAO TIẾP HÀI HƯỚC, 
NÂNG BƯỚC THÀNH CÔNG

Tiïëp nöëi chuöîi sûå kiïån “Cafeá thûá 7”, Trung têm Phaát triïín Nùng lûåc Sinh viïn 
kïët nöëi caán böå, giaãng viïn, sinh viïn Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang vúái diïîn giaã 
Nguyïîn Ngoåc Minh – Giaãng viïn kyä nùng mïìm àïí cuâng chia seã vaâ baân luêån 
vïì chuã àïì “Giao tiïëp haâi hûúác – Nêng bûúác thaânh cöng”. Tham gia chûúng 
trònh, ngûúâi hoåc àûúåc hûúáng dêîn phûúng phaáp luyïån têåp giao tiïëp möåt caách 
löi cuöën, hêëp dêîn, mang laåi nhûäng lúåi ñch thûåc tïë cho àúâi söëng sinh hoaåt 
hùçng ngaây.
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CHÀO ĐÓN TÂN NIÊN 2022

Múã àêìu cho nùm múái traân àêìy hi voång, ngaây 07/02/2022 (nhùçm möìng Baãy 
Tïët), caán böå - giaãng viïn – nhên viïn Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang chñnh thûác 
quay trúã laåi àún võ cöng taác sau thúâi gian nghó Tïët bïn gia àònh. Cuâng thûúãng 
thûác tiïët muåc Lên Sû Röìng àùåc sùæc trong ngaây laâm viïåc àêìu tiïn, kñnh chuác 
thêìy cö Vùn Lang may mùæn vaâ thaânh cöng trong nùm 2022.

VLU & BETU KÝ MOU – MOA VỚI ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ BUSAN

Ngaây 18/02/2022, Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang, Trûúâng Àaåi hoåc Kinh tïë Kyä 
thuêåt Bònh Dûúng vaâ Àaåi hoåc Ngoaåi ngûä Busan (Haân Quöëc) àaä kyá kïët thoãa 
thuêån húåp taác MOU vaâ MOA trûåc tuyïën. Thöng qua chûúng trònh húåp taác vïì 
ngaânh Vùn hoáa giaáo duåc tiïëng Haân, sinh viïn Vùn Lang seä àûúåc taåo àiïìu kiïån 
hoåc têåp taåi möi trûúâng giaáo duåc quöëc tïë, nêng cao kiïën thûác vaâ cú höåi viïåc 
laâm, phaát triïín baãn thên trong lônh vûåc Ngön ngûä.

CHÚC MỪNG NGÀY THẦY 
THUỐC VIỆT NAM 27/02

Nhên kyã niïåm Ngaây Thêìy thuöëc 
Viïåt Nam 27/02, PGS. TS. Trêìn Thõ 
Myä Diïåu – Hiïåu trûúãng Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang àaä gheá thùm vaâ gûãi lúâi 
àöång viïn, tri ên àïën caán böå - giaãng 
viïn – nhên viïn khöëi ngaânh sûác 
khoãe Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang vaâ 
phoâng khaám Àa khoa VLMC. Kñnh 
chuác thêìy cö luön vûäng tinh thêìn vaâ 
döìi daâo sûác khoãe trïn con àûúâng 
sûå nghiïåp.

ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ VĂN LANG 
VÔ ĐỊCH GIẢI BÓNG ĐÁ 
KHỐI THI ĐUA 21

Tûâ ngaây 26/02 àïën ngaây 06/03/2022, 
àöåi tuyïín boáng àaá Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang tham gia thi àêëu Giaãi Boáng 
àaá khöëi thi àua 21, nùm hoåc 2021 – 
2022. Tûâ trêån ra quên gùåp àöåi tuyïín 
Trûúâng Ngoaåi ngûä vaâ Tin hoåc Huflit 
cho àïën caác trêån àêëu tiïën vaâo voâng 
chung kïët, àöåi tuyïín Àaåi hoåc Vùn 
Lang giaânh nhiïìu chiïën thùæng caách 
biïåt. Giaãi àêëu hûúáng àïën kyã niïåm 47 
nùm Ngaây Giaãi phoáng miïìn Nam 
taåo sên chúi reân luyïån sûác khoãe cho 
caán böå giaãng viïn.

TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC VĂN LANG HỢP TÁC VỚI TẬP ĐOÀN 
AVESTOS (ĐỨC)

Ngaây 22/02/2022, Têåp àoaân Giaáo duåc Vùn Lang töí chûác lïî kyá kïët thoãa thuêån 
ghi nhúá húåp taác vúái Têåp àoaân Avestos, àöìng haânh phaát triïín nguöìn nhên 
lûåc chêët lûúång cao thöng qua viïåc àaâo taåo, tû vêën xêy dûång vaâ chuyïín giao 
chûúng trònh àaâo taåo; Tû vêën àaâo taåo àöåi nguä; Tû vêën phaát triïín trang thiïët 
bõ; Phöëi húåp vaâ triïín khai thûã nghiïåm thñ àiïím chûúng trònh chuyïín tiïëp taåi 
Viïåt Nam; Phöëi húåp nhên röång mö hònh àaâo taåo vaâ töí chûác thi töët nghiïåp cho 
hoåc sinh Viïåt Nam.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN 
LANG ĐÓN TIẾP & NHẬN HỒ 
SƠ NHẬP HỌC SINH VIÊN 
KHÓA 27

Tûâ ngaây 16/02 àïën 05/03/2022, 
Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang töí chûác 
nhêån höì sú nhêåp hoåc cho sinh viïn 
khoáa 27 taåi 03 cú súã. Àêy laâ lêìn nhêåp 
hoåc àùåc biïåt nhêët tûâ trûúác àïën nay 
taåi Vùn Lang khi sinh viïn Khoáa 27 
àaä hoaân thaânh möåt hoåc kyâ online 
trûúác àoá.

TIẾP TỤC TỔ CHỨC HỘI THẢO 
“HỘI NHẬP & GẮN KẾT BỀN LÂU”

Saáng ngaây 17/02/2022, Trung têm 
Àaâo taåo vaâ Phaát triïín (Van Lang 
Group) àaä töí chûác höåi thaão “Höåi 
nhêåp vaâ Gùæn kïët bïìn lêu” daânh cho 
30 caán böå - giaãng viïn – nhên viïn 
tên tuyïín cuãa Têåp àoaân Giaáo duåc 
Vùn Lang. Höåi thaão cung cêëp cho 
ngûúâi tham dûå caác thöng tin cú baãn 
vïì cú cêëu töí chûác, chiïën lûúåc, têìm 
nhòn vaâ caác chñnh saách phuác lúåi cuãa 
Têåp àoaân Giaáo duåc Vùn Lang.

HỘI THẢO “XÂY DỰNG HÌNH ẢNH CHUYÊN NGHIỆP” CHO 
CB-GVNV VLU

Ngaây 24 vaâ 25/02/2022, Trung têm Àaâo taåo vaâ Phaát triïín (Van Lang Group) 
töí chûác höåi thaão chuã àïì “Xêy dûång hònh aãnh chuyïn nghiïåp” daânh cho caán 
böå - giaãng viïn – nhên viïn Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang. Dûúái sûå hûúáng dêîn 
cuãa cö Lûúng Vinh Phûúng Vi – Chuyïn gia tû vêën xêy dûång hònh aãnh, ngûúâi 
tham dûå àûúåc hûúáng dêîn caách choån, phöëi trang phuåc vaâ trang àiïím phuâ húåp 
vúái möi trûúâng cöng súã. 
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5 SINH VIÊN ĐÔNG PHƯƠNG HỌC DU HỌC HÀN QUỐC NĂM 2022

Ngaây 14/02/2022, Khoa Xaä höåi vaâ 
Nhên Vùn töí chûác tiïîn 05 sinh viïn 
chuyïn ngaânh Haân Quöëc hoåc lïn 
àûúâng du hoåc theo chûúng trònh 
trao àöíi sinh viïn, liïn kïët 2+2 vúái 
Àaåi hoåc Ngoaåi ngûä Busan vaâ Àaåi 
hoåc Gwangju (Haân Quöëc). Tñnh 
àïën thaáng 02/2022, Khoa Xaä höåi vaâ 

Nhên vùn àaä töí chûác thaânh cöng 06 àúåt trao àöíi vúái 26 sinh viïn àaä vaâ àang 
hoåc têåp taåi xûá súã Kim chi theo caác thoãa thuêån húåp taác giûäa Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang vaâ caác àún võ àaâo taåo quöëc tïë.

ĐẠI HỌC VĂN LANG TỔ CHỨC THAM QUAN NHÀ MÁY 
ANJINOMOTO & KÝ HỢP TÁC VỚI CÔNG TY STARGLOBAL 3D

Ngaây 24/02/2022, Khoa Quan hïå Cöng chuáng – Truyïìn thöng Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang töí chûác buöíi tham quan online nhaâ maáy Ajinomoto vaâ kyá kïët 
húåp taác vúái Cöng ty StarGlobal 3D – doanh nghiïåp uy tñn trong lônh vûåc saáng 
taåo chiïën lûúåc bïìn vûäng, nhaâ cung cêëp giaãi phaáp haâng àêìu Viïåt Nam,. Viïåc 
àöìng haânh cuâng doanh nghiïåp StarGlobal 3D trong tûúng lai seä laâ bûúác àïåm 
giuáp sinh viïn Vùn Lang coá thïm cú höåi àûúåc hoåc têåp vaâ traãi nghiïåm thûåc tïë, 
tùng cú höåi viïåc laâm trong möi trûúâng chuyïn nghiïåp.

SINH VIÊN KHOA QUAN HỆ CÔNG CHÚNG – TRUYỀN THÔNG 
TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ TẠI PHIM TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP

Bûúác vaâo hoåc kyâ múái, sinh viïn Khoáa 25 Khoa Quan hïå Cöng chuáng – Truyïìn 
thöng àaä coá buöíi traãi nghiïåm thûåc haânh mön hoåc Quay vaâ Dûång phim taåi 
phim trûúâng Nam Àöng (Bònh Thaånh, TP.HCM). Dûúái sûå dêîn dùæt cuãa thêìy 
Buâi Vi Nghi vaâ NSÛT. Àaåo diïîn. Lï Cûúâng, sinh viïn PR coá dõp tiïëp cêån quy 
trònh chuêín bõ ghi hònh vaâ saãn xuêët chûúng trònh truyïìn hònh chuyïn nghiïåp. 
Àêy cuäng laâ lêìn àêìu tiïn Khoa Quan hïå Cöng chuáng – Truyïìn thöng thûåc 
hiïån giaãng daåy mön hoåc Quay vaâ Dûång phim vúái sûå phöëi húåp, höî trúå tûâ Àaâi 
truyïìn hònh TP. HCM.

RA MẮT CỘNG ĐỒNG EJOB – 
VAN LANG UNIVERSITY

Ngaây 15/02/2022, Trung têm Phaát 
triïín Nùng lûåc Sinh viïn chñnh 
thûác ra mùæt cöång àöìng tuyïín duång 
vaâ hûúáng nghiïåp “Ejob – Van Lang 
University”, giuáp àúä sinh viïn Vùn 
Lang tiïëp cêån vúái thöng tin viïåc laâm 
uy tñn, chêët lûúång cao. Taåi group 
Ejob, caác tin tûác tuyïín duång vaâ 
hûúáng nghiïåp seä àûúåc choån loåc vaâ 
cêåp nhêåt thûúâng xuyïn, höî trúå sinh 
viïn cêåp nhêåt nhu cêìu thõ trûúâng 
nhên lûåc.

SINH VIÊN KHOA DU LỊCH 
THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 
TRAO ĐỔI TẠI ĐẠI HỌC NGOẠI 
NGỮ BUSAN (HÀN QUỐC)

Ngaây 15/02/2022, sinh viïn Nguyïîn 
Thõ Baão Haånh, khoáa 25 ngaânh Quaãn 
trõ Khaách saån àaä lïn àûúâng àïën 
Haân Quöëc thûåc hiïån chûúng trònh 
trao àöíi sinh viïn giûäa Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang vaâ Àaåi hoåc Ngoaåi ngûä 
Busan. Trong 6 thaáng túái, chuác Baão 
Haånh seä coá nhiïìu traãi nghiïåm tuyïåt 
vúâi vaâ hoåc têåp thêåt töët úã xûá súã 
Kim chi.

LỄ NHẬP MÔN CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHOA RĂNG HÀM 
MẶT KHÓA 27

Ngaây 27/02/2022, Khoa Rùng Haâm Mùåt Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang töí chûác lïî 
nhêåp mön chaâo àoán 107 tên sinh viïn khoáa 27. Trong khuön khöí buöíi lïî, tên 
sinh viïn Khoa Rùng Haâm Mùåt àûúåc trao tùång 2 suêët hoåc böíng tuyïín sinh 
cuâng 12 suêët hoåc böíng do doanh nghiïåp taâi trúå vúái töíng trõ giaá 282 triïåu àöìng.

SINH VIÊN VĂN LANG VÀO 
TOP 20 CUỘC THI ẢNH MISS 
UNIVERSE VIET NAM

Thaáng 02/2022, Ban töí chûác cuöåc 
thi aãnh online Miss Universe Viet 
Nam chñnh thûác cöng böë danh saách 
20 ûáng cûã viïn saáng giaá nhêån àûúåc 
nhiïìu sûå yïu mïën cuãa khaán giaã. 
Trong àoá, 2 sinh viïn Vùn Lang laâ 
thñ sinh Nguyïîn Thõ Xuên Tuyïìn 
(khoáa 26 Khoa Quaãn trõ Kinh doanh) 
vaâ Àùång Thõ Myä Linh (khoáa 24 Khoa 
Taâi chñnh Ngên haâng) xuêët sùæc goáp 
mùåt trong top. 20 cuãa cuöåc thi.

SINH VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KIẾN TẬP TẠI DOANH NGHIỆP

Tûâ ngaây 21/01 – 02/02/2022, Khoa Cöng nghïå Thöng tin Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang töí chûác chûúng trònh kiïën têåp taåi Cöng ty Cöí phêìn Dõch vuå Tin hoåc HPT 
vaâ Cöng ty TMA Solution cho sinh viïn khoáa 25, 26. Taåi buöíi kiïën têåp, sinh 
viïn àûúåc tiïëp cêån vaâ tòm hiïíu hoaåt àöång vêån haânh cuãa doanh nghiïåp, traãi 
nghiïåm hoåc hoãi tûâ caác lêåp trònh viïn, quaãn lyá chuyïn nghiïåp trong lônh vûåc 
Cöng nghïå Thöng tin.

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI Ý 
TƯỞNG KHỞI NGHIỆP “RA 
KHƠI” 2022

Sau thaânh cöng cuãa muâa 1, ngaây 
20/02/2022, cuöåc thi YÁ tûúãng khúãi 
nghiïåp “Ra khúi” chñnh thûác quay 
trúã laåi vaâ bùæt àêìu haânh trònh tòm 
kiïëm taâi nùng treã. Àêy laâ sên chúi 
böí ñch, mang àïën cú höåi àûúåc tiïëp 
xuác vaâ laâm viïåc trûåc tiïëp vúái nhûäng 
chuyïn gia giaâu kinh nghiïåm vaâ 
kiïën thûác chuyïn mön cho caác baån 
treã coá mong muöën khúãi nghiïåp. Tûâ 
ngaây 20/02 – 21/03/2022, thñ sinh coá 
thïí truy cêåp vaâo àõa chó do ban töí 
chûác cung cêëp vaâ àùng kyá tham dûå 
theo hònh thûác caá nhên hoùåc nhoám 
khöng quaá 05 thaânh viïn.
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CHUYỂN ĐỘNG CHUYỂN ĐỘNG

Hoạt động tuyển sinh

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN TUYỂN 
SINH CHO HỌC SINH TỈNH 
ĐẮK NÔNG VÀ LÂM ĐỒNG

Ngaây 12 vaâ 13/02/2022, Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang àaä coá mùåt taåi chûúng 
trònh livestream tû vêën tuyïín sinh 
Àaåi hoåc, Cao àùèng nùm 2022 chuã àïì 
“Ai quyïët àõnh tûúng lai cuãa baån?” 
àïí giaãi àaáp vïì xeát tuyïín, lûåa choån 
ngaânh hoåc vaâ trûúâng hoåc cho haâng 
ngaân hoåc sinh THPT tónh Àùæk Nöng 
vaâ tónh Lêm Àöìng. Chûúng trònh 
do Trung têmPhaát triïín Giaáo duåc 
& Àaâo taåo phña Nam - Böå Giaáo duåc 
vaâ Àaâo taåo vaâ Cöng ty Kïët nöëi Vùn 
Hoaá Viïåt phöëi húåp vúái Súã Giaáo duåc & 
Àaâo taåo, Àoaân TNCSHCM tónh Lêm 
Àöìng vaâ Àùæk Nöng thûåc hiïån.

KHỞI ĐỘNG TƯ VẤN TUYỂN 
SINH TRỤC TIẾP TẠI CÁC 
TRƯỜNG THPT TP. HCM

Tûâ ngaây 14/02/2022, Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang chñnh thûác khúãi àöång 
chûúng trònh tû vêën tuyïín sinh 
trûåc tiïëp taåi caác trûúâng THPT trïn 
àõa baân TP. Höì Chñ Minh. Theo kïë 
hoaåch dûå kiïën, tûâ thaáng 2 àïën thaáng 
04/2022, àoaân tû vêën tuyïín sinh 
cuãa Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang seä 
tiïëp tuåc àïën 80 àiïím trûúâng THPT 
àïí truyïìn lûãa vaâ chia seã thöng tin 
tuyïín sinh nùm hoåc múái, giaãi àaáp 
caác thùæc mùæc vïì ngaânh nghïì tûúng 
lai cho hoåc sinh. 

CHÀO ĐÓN ĐOÀN HỌC SINH VŨNG TÀU ĐẾN THĂM VLU

Ngaây 25/02/2022, Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang àoán tiïëp thêìy troâ Trung têm 
luyïån veä Red Art (Vuäng Taâu) àïën tham quan vaâ tòm hiïíu caác ngaânh hoåc cuãa 
Khoa Myä thuêåt & Thiïët kïë. Taåi àêy, caác baån hoåc sinh tham quan cú súã chñnh 
cuãa Vùn Lang, tiïëp cêån möi trûúâng hoåc têåp saáng taåo, röång múã cuãa khöëi ngaânh 
Myä thuêåt vaâ àûúåc tiïëp thïm àöång lûåc àïí trúã thaânh thïë hïå múái cuãa Vùn Lang 
thöng qua nhûäng cuöåc troâ chuyïån, giaãi àaáp thùæc mùæc vúái thêìy cö, sinh viïn 
Vùn Lang.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 
XÉT TUYỂN HỌC BẠ ĐỢT 1

Tûâ ngaây 01/03 àïën ngaây 30/04/2022, 
Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang nhêån höì 
sú àùng kyá xeát tuyïín hoåc baå àúåt 1 vúái 
59 ngaânh àaâo taåo àaåi hoåc tiïu chuêín 
hïå chñnh quy vaâ 14 ngaânh àaâo taåo 
Chûúng trònh Àùåc biïåt. Theo àoá, 
sinh coá thïí nöåp sú trûåc tiïëp taåi cú súã 
chñnh vaâ cú súã 1 cuãa trûúâng; gûãi höì 
sú qua bûu àiïån hoùåc àùng kyá trûåc 
tuyïën taåi cöíng thöng tin cuãa Trûúâng 
Àaåi hoåc Vùn Lang. Tûâ ngaây 23-
25/04, thñ sinh coá quyïìn àiïìu chónh 
thöng tin xeát tuyïín qua cöíng thöng 
tin trûåc tuyïën cuãa trûúâng

VLU THAM GIA TƯ VẤN TRỰC TUYẾN VỚI BÁO THANH NIÊN

Ngaây 15 vaâ 22/02/2022, TS. Voä Vùn Tuêën – Phoá hiïåu trûúãng thûúâng trûåc 
Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang tham dûå chûúng trònh tû vêën trûåc tuyïën do baáo 
Thanh niïn töí chûác daânh cho hoåc sinh THPT , chuã àïì vïì nhûäng àöíi múái 
trong tuyïín sinh khöëi ngaânh sûác khoãe vaâ khöëi ngaânh kinh tïë, quaãn lyá. Trong 
khuön khöí buöíi tû vêën, TS. Voä Vùn Tuêën àaä cung cêëp cho phuå huynh, hoåc 
sinh nhiïìu thöng tin tuyïín sinh múái nùm 2022, cuäng nhû caác quy àõnh vïì 
chñnh saách hoåc phñ, hoåc böíng vaâ möi trûúâng hoåc têåp taåi Vùn Lang.

HỌC BỔNG 100% CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ CỦA ĐẠI HỌC ARDEN 
CHO CỰU SINH VIÊN VĂN LANG

Sau thoãa thuêån húåp taác àûúåc kyá kïët vaâo thaáng 10/2021, trong àúåt tuyïín sinh 
hoåc kyâ thaáng 05/2022, trûúâng Àaåi hoåc Arden (Vûúng quöëc Anh) daânh tùång 
5 – 10 suêët hoåc böíng trõ giaá 100% hoåc phñ chuyïn ngaânh MBA vaâ Quaãn lyá dûå 
aán cho cûåu sinh viïn töët nghiïåp Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang. Àêy seä laâ cú höåi 
àïí cûåu sinh viïn Vùn Lang thïm cú höåi traãi nghiïåm möi trûúâng hoåc têåp quöëc 
tïë, tiïëp thu kiïën thûác chuyïn ngaânh vaâ àûúåc phaát triïín baãn thên toaân diïån.

TẬP HUẤN TƯ VẤN VIÊN 
TUYỂN SINH 2022

Ngaây 12/02/2022, Phoâng Tuyïín 
sinh & Truyïìn thöng tiïëp tuåc töí chûác 
hoaåt àöång têåp huêën cho àöåi nguä 
sinh viïn laâm cöng taác tû vêën tuyïín 
sinh. Àöåi hònh noâng cöët vúái gêìn 80 
thaânh viïn àaä vaâ seä àûúåc tham gia 
têåp huêën àõnh kyâ trong suöët thúâi 
gian tuyïín sinh (02 - 08/2022), theo 
tûâng chuã àïì nöåi dung khaác nhau, 
àaáp ûáng yïu cêìu cuãa hoaåt àöång tû 
vêën tuyïín sinh.

CƠ HỘI TRỞ THÀNH SINH VIÊN VĂN LANG BẰNG KỲ THI ĐÁNH 
GIÁ NĂNG LỰC ĐHQG TP.HCM 2022

Tûâ ngaây 28/01 àïën 28/02/2022, Àaåi hoåc Quöëc gia TP. HCM múã cöíng àùng 
kyá dûå thi vaâ xeát tuyïín thi àaánh giaá nùng lûåc nùm 2022. Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang laâ möåt trong 82 àún võ àùng kyá sûã duång kïët quaã kyâ thi naây àïí xeát tuyïín. 
Àöìng thúâi, Vùn Lang cuäng laâ àún võ thûá 37 trong söë 49 trûúâng àaåi hoåc ngoaâi 
hïå thöëng giuáp thñ sinh dïî daâng àùng kyá nguyïån voång xeát tuyïín ngay trïn hïå 
thöëng thi cuãa Àaåi hoåc Quöëc gia. Theo kïë hoaåch, kyâ thi àaánh giaá nùng lûåc seä 
àûúåc töí chûác 2 àúåt vaâo ngaây 27/03 vaâ 22/05/2022.

KHỞI ĐỘNG CHUỖI LIVESTREAM VÀ TALKSHOW VỀ HƯỚNG 
NGHIỆP - TUYỂN SINH

Ngaây 01/03/2022, Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang phaát soáng chûúng trònh 
livestream tû vêën tuyïín sinh nùm 
2022, vúái tïn goåi Vùn Lang Q&A. 
Chûúng trònh seä phaát soáng àõnh kyâ 
vaâo thûá 3 hùçng tuêìn trïn Fanpage 
Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang, vúái sûå 

àöìng haânh cuãa caán böå giaãng viïn caác ngaânh cuãa trûúâng.

Song song vúái livestream tû vêën tuyïín sinh, Fanpage Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang cuäng seä phaát soáng chuöîi talkshow hûúáng nghiïåp Let’s Talk, troâ chuyïån 
vïì caác ngaânh nghïì, vúái sûå tham gia cuãa chuyïn gia, cûåu sinh viïn, hoåc sinh 
THPT. Chûúng trònh phaát soáng àõnh kyâ vaâo chuã nhêåt hùçng tuêìn, vúái söë àêìu 
tiïn phaát soáng vaâo 13/3/2022.
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VĂN LANG HÔM NAY VĂN LANG HÔM NAY

GIA HÊN

KHỞI ĐỘNG MÙA TUYỂN SINH 
VÀO ĐẠI HỌC VĂN LANG NĂM 2022
Mùa tuyển sinh năm 2022 của 
Trường Đại học Văn Lang đã 
khởi động và đang nóng dần 
lên. Từ những chương trình 
quen thuộc gắn liền với công 
tác tuyển sinh, Văn Lang tiếp 
tục cải tiến và xây dựng các 
chương trình mới, giúp học 
sinh thêm vững bước đi đến 
cánh cửa đại học.

HAÂNH TRÒNH KÏËT NÖËI VÚÁI HOÅC 
SINH TRUNG HOÅC PHÖÍ THÖNG

Tûâ nhiïìu nùm qua, Chûúng 
trònh hûúáng nghiïåp, tû vêën 
tuyïín sinh laâ sûå kiïån quen 
thuöåc kïët nöëi Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang vaâ caác baån hoåc sinh 
THPT trïn àõa baân thaânh phöë vaâ 
caác tónh lên cêån, giuáp hoåc sinh 
THPT tiïëp cêån thöng tin ngaânh 
nghïì vaâ thöng tin tuyïín sinh 
cuãa Nhaâ trûúâng.

Chûúng trònh tû vêën tuyïín 
sinh taåi caác trûúâng THPT nùm 
2022 àûúåc Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang phöëi húåp cuâng Trung 
têm Höî trúå sinh viïn TP. HCM 
vaâ Cöng ty Cöí phêìn Kïët nöëi 
Vùn Hoáa Viïåt, töí chûác tûâ ngaây 
14/2/2022, dûå kiïën triïín khai 
taåi gêìn 80 trûúâng THPT trïn àõa 
baân thaânh phöë.

Àöåi nguä tû vêën cuãa Trûúâng 
Àaåi hoåc Vùn Lang nùm nay coá 
sûå tham gia àöng àaão cuãa hún 
230 thêìy cö vaâ 80 tû vêën viïn 

sinh viïn. Àoaân tû vêën nhêån 
àûúåc sûå quan têm cuãa hoåc sinh 
vúái nhiïìu cêu hoãi liïn quan àïën 
àõnh hûúáng nghïì nghiïåp; chñnh 
saách höî trúå ngûúâi hoåc, àúâi söëng 
sinh viïn úã möi trûúâng àaåi hoåc. 
Taåi caác ngaây höåi tû vêën, nhûäng 
ngaânh hoåc lêu nùm àaä àõnh hònh 
“thûúng hiïåu” Vùn Lang luön 
nhêån àûúåc sûå quan têm lúán cuãa 
hoåc sinh nhû ngaânh Quan hïå 
Cöng chuáng, Kiïën truác, Thiïët kïë 
Àöì hoåa, Kyä thuêåt Phêìn mïìm, Kyä 
thuêåt Nhiïåt, Cöng nghïå Kyä thuêåt 
Möi trûúâng….

Bïn caånh àoá, thúâi gian qua, 
Nhaâ trûúâng àaä töí chûác nhiïìu 
àúåt àoán àoaân hoåc sinh tûâ caác 
tónh àïën tham quan, hoåc têåp traãi 
nghiïåm taåi trûúâng. Caác baån hoåc 
sinh àïìu rêët haâo hûáng khi têån 
mùæt chûáng kiïën kiïën truác hiïån 
àaåi vaâ möi trûúâng hoåc têåp nùng 
àöång úã Vùn Lang. Trong thaáng 
4/2022, Phoâng Tuyïín sinh & 
Truyïìn thöng lïn kïë hoaåch töí 
chûác 3 ngaây höåi Open Day liïn 
tiïëp trong caác ngaây chuã nhêåt 
03/4,17/4,24/4. Àêy laâ nùm àêìu 
tiïn Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang töí 
chûác chûúng trònh traãi nghiïåm 
àaåi hoåc quy mö lúán phöëi húåp 
cuâng caác Khoa/ Viïån triïín khai 
àöìng thúâi nhiïìu hoaåt àöång: Tiïët 
hoåc hûúáng nghiïåp daânh cho hoåc 
sinh (10 – 15 lúáp); Campus Tour 
– sinh hoaåt vùn nghïå; Khu tû vêën 
tuyïín sinh vaâ ngaânh nghïì cho 
têët caã caác Khoa/ Viïån.

MANG VÙN LANG VÏÌ VÚÁI ÀAÂN EM

Xuêët phaát tûâ hoaåt àöång sinh 
viïn tònh nguyïån àùng kyá nhêån 
taâi liïåu tuyïín sinh vïì trûúâng 
THPT cuä tham gia caác ngaây höåi 

hûúáng nghiïåp, caác tiïët hoåc ngoaåi 
khoáa trong dõp Tïët Nguyïn 
Àaán, chûúng trònh “Sinh viïn 
àûa Vùn Lang ài muön núi” 
dêìn àõnh hònh, múã röång quy 
mö vaâ trúã thaânh chûúng trònh 
àùåc trûng cuãa Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang trong caác muâa tuyïín 
sinh. Chûúng trònh laâ cêìu nöëi 
àïí sinh viïn coá cú höåi giúái thiïåu 
vúái thêìy cö vaâ caác em khoaá dûúái 
cuãa mònh vïì trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang, vïì nhûäng traãi nghiïåm maâ 
mònh àaä coá àûúåc. Nùm 2022, 
chûúng trònh bûúác sang muâa 
thûá 8, nöëi daâi haânh trònh sinh 
viïn mang hònh aãnh Vùn Lang 
àïën khùæp moåi miïìn àêët nûúác. 

Tûâ trûúác Tïët, taåi àêìu cêìu Cú 
súã chñnh, team Tuyïín sinh nöî 
lûåc àoáng goái caác kiïån bûu phêím 
àïí kõp chuyïín àïën caác team tònh 
nguyïån viïn àïí caác baån tiïëp tuåc 
triïín khai úã khùæp caác tónh thaânh 
trïn caã nûúác. Hïët chiïën dõch, 
chûúng trònh àaä triïín khai úã 218 
trûúâng THPT taåi 34 àõa phûúng. 

Baån Nguyïîn Thõ Trung Hêåu 
- Khoáa 25 Khoa Xaä höåi vaâ Nhên 
vùn chia seã: “Mònh àaä àöìng 
haânh cuâng chûúng trònh “Sinh 
viïn àûa Vùn Lang ài muön 
núi” àûúåc 3 nùm. Vúái mònh, àêy 
laâ cöåt möëc àaánh dêëu sûå trûúãng 
thaânh, vò möîi nùm vïì trûúâng cuä 
laâ laåi coá möåt thaânh cöng múái, coá 
möåt cêu chuyïån múái àïí têm sûå 
vúái nhûäng thêìy coá cuä cuãa mònh 
vaâ thêìy cö cuäng thêëy àûúåc mònh 
tûâ möåt àûáa hoåc sinh nhuát nhaát 
trêìm tñnh nay laåi nùng àöång, 
tñch cûåc vaâ trûúãng thaânh tûâng 
ngaây. Mònh vêîn seä tiïëp tuåc tham 
gia chûúng trònh vaâo nhûäng 

muâa sau àïí coá thïí àûa hònh aãnh 
cuãa sinh viïn Vùn Lang gêìn hún 
vúái moåi ngûúâi.”

CHÛÚNG TRÒNH MÚÁI – 
 TRAÃI NGHIÏÅM MÚÁI

Nùm 2022 àaánh dêëu nùm 
àêìu tiïn Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang xêy dûång chûúng trònh traãi 
nghiïåm àaåi hoåc àa daång cho 
hoåc sinh trung hoåc phöí thöng 
khi nhaâ trûúâng töí chûác hún 30 
chuyïn àïì hûúáng nghiïåp vaâ tiïn 
phong chûúng trònh hoåc quy àöíi 
tñn chó àaåi hoåc. 

Vúái chûúng trònh hûúáng 
nghiïåp, thöng qua traãi nghiïåm 
mön hoåc kyä nùng, mön hoåc 
chuyïn ngaânh cú súã cuãa caác 
ngaânh àaâo taåo, hoåc sinh THPT 
seä caãm nhêån chên thûåc lûåa choån 
ngaânh nghïì vaâ möi trûúâng àaåi 
hoåc mònh mong muöën. Caác lúáp 
hoåc hûúáng nghiïåp seä töí chûác 
liïn tuåc theo àùng kyá thûåc tïë cuãa 
hoåc sinh taåi trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang hoùåc taåi trûúâng THPT.

Vúái chûúng trònh hoåc quy àöíi 
tñn chó àaåi hoåc, hoåc sinh tûâ lúáp 
10 seä àûúåc àùng kyá hoåc miïîn phñ 
caác mön thuöåc hoåc phêìn hoåc 
phêìn Giaáo duåc Thïí chêët hoùåc Kyä 
nùng mïìm; möîi lúáp hoåc khoaãng 
30 hoåc sinh, lúáp hoåc töí chûác 
trong heâ (thaáng 5 – thaáng 7). 
Hoåc sinh hoaân thaânh khoáa hoåc 
seä àûúåc cöng nhêån tñch luäy tñn 
chó àïí quy àöíi nïëu baån gia nhêåp 
Àaåi hoåc Vùn Lang.

Trïn khöng gian online, muâa 
tuyïín sinh vïì cuäng laâ luác Trûúâng 
Àaåi hoåc Vùn Lang töí chûác caác 
chûúng trònh trûåc tuyïën múã 
röång kïët nöëi vúái hoåc sinh. Ngaây 
01/03/2022, Fanpage Trûúâng 
Àaåi hoåc Vùn Lang phaát soáng söë 
àêìu tiïn chûúng trònh livestream 
“Vùn Lang Q & A” vúái chuã àïì 
“Ún giúâi, xeát hoåc baå àïën röìi!”, 
giaãi àaáp thùæc mùæc cho hoåc sinh 
vïì thöng tin xeát tuyïín hoåc baå àúåt 
1. Chûúng trònh seä tiïëp tuåc phaát 
soáng àõnh kyâ vaâo töëi thûá 3 haâng 
tuêìn àïí chia seã thöng tin tuyïín 

sinh àïën hoåc sinh. Cuäng trong 
thaáng 3, Vùn Lang tiïëp tuåc phaát 
haânh Talkshow hûúáng nghiïåp 
“Let’s Talk” múái toanh chia seã 
nhûäng cêu chuyïån ngaânh nghïì 
chuyïn sêu, vúái ûå tham gia cuãa 
chuyïn gia, cûåu sinh viïn, hoåc 
sinh THPT. Chûúng trònh hûáa 
heån seä laâ möåt laân gioá múái trong 
muâa tuyïín sinh nùm nay, giuáp 
caác baån giaãi maä baãn thên vaâ 
khaám phaá nghïì nghiïåp. Têåp 
àêìu tiïn cuãa chûúng trònh àûúåc 
lïn soáng vaâo ngaây 13/03/2022, 
chûúng trònh phaát soáng àõnh kyâ 
vaâo chuã nhêåt hùçng tuêìn.

Vúái nhiïìu nöî lûåc vaâ àêìu tû, 
Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang mong 
muöën caác baån hoåc sinh röång 
múã cú höåi traãi nghiïåm àïí hiïíu 
ngaânh, hiïìu nghïì vaâ thïm tûå tin 
quyïët àõnh haânh trònh àaåi hoåc 
tûúng lai cuãa mònh. Vùn Lang 
chúâ àoán caác baån – sinh viïn 
Khoáa 28 tûúng lai.

Chûúng trònh “Vùn Lang Q & A” ngaây 
àêìu lïn soáng nhêån àûúåc hún 1.500 cêu 
hoãi cuãa hoåc sinh.

Hònh aãnh sinh viïn Vùn Lang “check – in” 
taåi caác trûúâng THPT cuä cuãa mònh taåi caác 
tónh thaânh.

Saáng ngaây 14/02/2022, àoaân tû vêën Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang khúãi àöång haânh trònh tû 
vêën taåi Trûúâng THPT Nguyïîn Hûäu Huên (TP. Thuã Àûác) vaâ THPT Phûúác Long 
(TP. Thuã Àûác).
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Các cơ sở Trường Đại học Văn Lang quay trở lại hoạt động giảng dạy thường nhật.

Nào mình cùng check-in 

chào ngày đầu tiên

đi học nha!

Ngày đầu tiên quay trở lại lớp học,thầy trò hào hứng cùng nhau chụp hìnhchào học kỳ mới.

"Bạn thấy trường của tui như thế nào?"
"Đẹp hơn trường tui bạn ạ."

Loạt hoạt độngchào đón sinh viên trở lại trườngcủa các Khoa

Hình ảnh các anh chị khóa trên
chăm chút cho đàn em

trong ngày hoàn tất thủ tục nhập học

đã trở thành nguồn cảm hứng
cho nhiều sinh viên Khóa 27

LA MAÅNH CÛÚÂNG
Sinh viïn khoáa 26 ngaânh Quan hïå Cöng chuáng

Àûúåc quay trúã laåi 
trûúâng sau khoaãng 
thúâi gian daâi hoåc 

trûåc tuyïën, sinh viïn Vùn Lang 
vui mûâng, haáo hûác vò àûúåc gùåp 
trûåc tiïëp thêìy cö, baån beâ; hoâa 
mònh vaâo nhõp söëng àùåc trûng 
cuãa cöång àöìng Vùn Lang. Nhêët 
laâ àöëi vúái sinh viïn Khoáa 27, sau 
hoåc kò online, àêy laâ lêìn àêìu tiïn 
caác baån àûúåc àùåt chên vaâo ngöi 
trûúâng àaåi hoåc maâ mònh àaä tin 
tûúãng lûåa choån, thûåc hiïån thuã 
tuåc nhêåp hoåc chñnh thûác taåi caác 
cú súã cuãa trûúâng. Nguyïîn Nhû 
Hûäu, sinh viïn Khoáa 27 khoa 
Thûúng maåi chia seã: “Em rêët vui 
khi àûúåc cöng nhêån chñnh thûác 
laâ sinh viïn cuãa trûúâng Vùn Lang 
vúái möi trûúâng hoåc têåp hiïån àaåi, 
àöåi nguä giaãng viïn nhiïåt tònh 
vaâ caác anh chõ khoáa trïn thên 
thiïån, vui veã. Trong tûúng lai, 
em seä cöë gùæng àïí trúã thaânh möåt 
trong nhûäng ngûúâi hûúáng dêîn 
caác baån tên sinh viïn giöëng nhû 
caác anh chõ àaä giuáp àúä em trong 
ngaây nhêåp hoåc.” 

Khöng riïng gò tên sinh 
viïn, sinh viïn khoáa trïncuäng 
coá nhiïìu caãm xuác. Baån Nguyïîn 
Phûúng Anh, sinh viïn Khoáa 26 
ngaânh PR chia seã: “Sau möåt thúâi 
gian daâi úã nhaâ vò dõch bïånh, mònh 
vö cuâng haáo hûác vaâo ngaây àêìu ài 
hoåc laåi, àûúåc gùåp vaâ noái chuyïån 
trûåc tiïëp vúái nhûäng ngûúâi baån 
quaá lêu röìi chó thêëy qua maân 
hònh. Baãn thên mònh àang coá 
dûå àõnh seä tham gia thêåt nhiïìu 
hoaåt àöång, chûúng trònh trong 
trûúâng àïí hoåc hoãi thïm kô nùng 

mïìm vaâ buâ àùæp laåi nhûäng thaáng 
ngaây hoåc online buöìn chaán.”

Khaác vúái veã yïn ùæng cuãa 
nhûäng ngaây giaän caách xaä höåi, 
Vùn Lang giúâ àêy laåi àûúåc khoaác 
lïn mònh sûå söi àöång, naáo nhiïåt 
cuãa sinh viïn. Nhiïìu hoaåt àöång 
chaâo àoán sinh viïn quay trúã laåi 
trûúâng àûúåc triïín khai trong 
khöng khñ söi nöíi. Caác cêu laåc böå 
cuäng bùæt àêìu kïë hoaåch sùén saâng 
cho nhiïìu dûå aán múái nhû tuyïín 
thaânh viïn, chaâo àoán khoáa 27, 
caác chûúng trònh talkshow, 
workshop hoåc thuêåt vaâ reân 
luyïån kyä nùng mïìm thuá võ.

Bïn caånh sûå haáo hûác trúã laåi 
nhõp söëng thûúâng ngaây laâ nhûäng 
cêín troång cuãa Vùn Lang trûúác 
diïîn biïën coá thïí coân phûác taåp 
cuãa dõch bïånh. Àûúåc biïët, trûúác 
khi sinh viïn ài hoåc têåp trung, 
Nhaâ trûúâng àaä têåp trung raâ soaát 
toaân böå cöng taác an ninh, phên 
luöìng giao thöng, baäi/ hêìm 
giûä xe, cöng taác khai baáo y tïë, 
khûã khuêín lúáp hoåc,…  Caác quy 
trònh hûúáng dêîn cêìn thiïët khi 
phaát hiïån F0 trong lúáp hoåc cuäng 
àûúåc ban haânh. Toaân böå giaãng 
viïn, nhên viïn vaâ sinh viïn khi 
àïën trûúâng àïìu àeo khêíu trang, 
thûúâng xuyïn khûã khuêín,… Dûå 
liïåu tònh hònh coá thïí coân diïîn 
biïën khoá lûúâng, caác lúáp hoåc coá 
thïí xuêët hiïån F0, mö hònh hoåc 
online vêîn sùén saâng àïí aáp duång 
trong caác tònh huöëng. Duâ vêåy, 
vúái caã sinh viïn vaâ giaãng viïn, 
viïåc trúã laåi hoaåt àöång trûåc tiïëp 
àem laåi nhiïìu hûáng khúãi.

Cö Nguyïîn Thaão Nguyïn 
(giaãng viïn böå mön Tiïëng Anh 
- Viïån Ngön ngûä) chia seã: “Viïåc 
quay trúã laåi daåy hoåc trûåc tiïëp 
khiïën cö caãm thêëy rêët haâo hûáng! 
Viïåc tûúng taác trûåc tiïëp giûäa cö 
troâ giuáp baâi hoåc thuá võ, söi àöång 
hún; baãn thên giaãng viïn cuäng 
coá thïí nùæm bùæt tiïën àöå vaâ giaãi 
àaáp thùæc mùæc cho sinh viïn kõp 
thúâi, hiïåu quaã hún. Trong tònh 
hònh naây, thêìy cö cêìn thñch nghi 
vúái viïåc vûâa giaãng baâi, vûâa àeo 
khêíu trang, nhûng chó cêìn àûúåc 
gùåp mùåt hoåc troâ cuãa mònh laâ cö 
hên hoan lùæm röìi.”

Daåy vaâ hoåc trong traång thaái 
“bònh thûúâng múái”, thêìy troâ Vùn 
Lang haâo hûáng chia seã nhûäng 
àöì vêåt bêët ly thên cuãa mònh. Cö 
Nguyïîn Thõ Thanh Thuáy – Giaãng 
viïn Khoa Quan hïå Cöng chuáng 
– Truyïìn thöng cho biïët: “Bïn 
caånh haânh trang laâ kiïën thûác 
truyïìn àaåt cho sinh viïn, àïí àaãm 
baão sûác khoãe thêåt töët trong muâa 
dõch, cö luön mang theo caác vêåt 
duång thiïët yïëu nhû khêíu trang, 
nûúác rûãa tay, xõt khuêín, nûúác 
xuác miïång. Cö coân chuêín bõ dû 
àïí luön sùén saâng höî trúå caác baån 
sinh viïn khi cêìn thiïët!”

Àiïìu quan troång hún hïët hiïån 
giúâ laâ vûâa àaãm baão viïåc hoåc têåp 
nhûng cuäng àaãm baão sûác khoãe 
cuãa moåi ngûúâi. Mong rùçng dõch 
bïånh seä mau choáng coá chuyïín 
biïën tñch cûåc, àïí moåi thûá coá thïí 
trúã laåi guöìng quay cuãa cuöåc söëng 
vöën coá. Mong rùçng chuáng ta seä 
luön kiïn cûúâng àïí àêíy luâi àaåi 
dõch, phuåc höìikinh tïë - xaä höåi.

VĂN LANG TRỞ LẠI
Nhịp sống

Hòa chung với không khí nhộn nhịp của sinh viên và học sinh trên cả nước, ngày 21/02/2022, 
sinh viên của trường Đại học Văn Lang rạng rỡ và háo hức quay trở lại trường để học tập trung 
sau khoảng thời gian dài phải học online vì diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

Quay trúã laåi hoaåt àöång giaãng daåy sau 
thúâi gian laâ F0, ThS. Lï Thõ Phûúng Loan 
– Phoá trûúãng Böå mön Bêët àöång saãn Khoa 
Taâi chñnh Ngên haâng chia seã: “Cö rêët haånh 
phuác vò baãn thên àaä höìi phuåc sûác khoãe vaâ 
àûúåc gùåp laåi hoåc troâ cuãa mònh. Vúái cö, viïåc 
giaãng daåy khöng chó àún thuêìn laâ cung cêëp 
kiïën thûác, maâ coân laâ “trònh diïîn” àïí hoåc 
troâ nùæm bùæt baâi hoåc caách hiïåu quaã nhêët. 
Chñnh vò vêåy, àûúåc trûc tiïëp gùåp gúä vaâ trao 
àöíi baâi hoåc vúái caác baån seä laâ àiïìu tuyïåt vúâi 
hún caã. Bïn caånh àoá, cö cuäng quay laåi cöng 
taác tû vêën tuyïín sinh cuâng Trûúâng vöën gùæn 
boá nhiïìu nùm qua. Moåi thûá khi laâm viïåc 
trûåc tiïëp dûúâng nhû hiïåu quaã vaâ nùng suêët 
hún rêët nhiïìu.”

Laâ F0 hiïån àang thûåc hiïån caách ly taåi 
nhaâ, Nguyïîn Ngoåc Nhaä Trêm, sinh viïn 
Khoáa 24 ngaânh Vùn hoåc ÛÁng duång chia 
seã: “Vûâa quay trúã laåi Trûúâng àûúåc 2 tuêìn, 
mònh laåi phaãi trúã vïì nhaâ tiïëp tuåc quaá trònh 
hoåc online. Luác àêìu mònh khaá lo lùæng cho 
sûác khoãe cuäng nhû viïåc hoåc têåp coá thïí bõ 
giaán àoaån. Nhûng may mùæn coá sûå àöång 
viïn cuãa thêìy cö, baån beâ, caách sùæp xïëp húåp 
lyá cuãa Khoa, mònh àaä theo kõp tiïën àöå lúáp 
hoåc maâ khöng boã lúä kiïën thûác quan troång.”
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HOAÂI ANH

ĐOÀN GIÁO SƯ

ĐẠI HỌC STANFORD
VÀ SỰ KIỆN HỘI TỤ ĐẶC BIỆT
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
Trong khuôn khổ chuỗi hội nghị quốc tế “Y khoa & Công nghệ” 
diễn ra từ ngày 07/03 đến 10/03/2022, cộng đồng Văn Lang đã có 
dịp được gặp gỡ và trao đổi kiến thức, kinh nghiệm cùng đoàn 
giáo sư – tiến sĩ đến từ Viện Vi sinh & Chống dịch Đại học Stanford 
(Mỹ). Việc quy tụ các giáo sư đến từ đại học nghiên cứu và giảng 
dạy hàng đầu thế giới là sự kiện đặc biệt tại một đại học Việt Nam.

ÀÖËI THOAÅI VÏÌ NHÛÄNG VÊËN ÀÏÌ 
NOÁNG CUÃA Y KHOA

Trong cöng cuöåc phoâng chöëng 
àaåi dõch COVID-19, hiïån nhiïìu 
quöëc gia vaâ àún võ y hoåc thïë giúái 
cuâng “chaåy àua” trïn con àûúâng 
nghiïn cûáu thuöëc àùåc trõ. Trong 
àoá, tûâ nùm 2021, GS. TS. BS. Jeffrey 
Glenn cuâng àöåi nguä Virx@Stanford 
àaä thaânh cöng mang àïën phaát minh 
thuöëc Lambda àiïìu trõ COVID-19. 
Àêy laâ loaåi thuöëc vöën àûúåc phaát 
triïín àïí àiïìu trõ bïånh viïm gan D. 
Tuy nhiïn, Giaáo sû Glenn cho biïët, 
Lambda giuáp àaão ngûúåc tònh traång 
virus SARS-CoV-2 caãn trúã protein 
interferon Lambda, bùçng caách àiïìu 
trõ têåp trung vaâo phöíi, ruöåt, gan – 
nhûäng cú quan thûúâng bõ virus naây 

têën cöng, Lambda seä tùng cûúâng hïå 
thöëng phoâng vïå tûå nhiïn cuãa cú thïí 
con ngûúâi, mang laåi nhiïìu ûu àiïím 
vaâ hiïåu quaã tñch cûåc hún so vúái caác 
liïåu phaáp àiïìu trõ COVID-19 khaác.

Theo baáo caáo “From hepatitis 
to COVID-19 and ViRx@Stanford” 
àûúåc GS. TS. BS. Jeffrey Glenn 
trònh baây taåi Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang ngaây 10/03/2022, khaáng 
virus Lambda coá taác duång khaáng 
nhiïìu chuãng virus: Influenza, SARS 
Coronavirus, Rotavirus, Norovirus 
vaâ Reovirus úã àöång vêåt vaâ HBV, HCV, 
HDV úã ngûúâi. Trong tûúng lai, Giaáo 
sû cho biïët Viïån Chöëng dõch Àaåi 
hoåc Stanford seä têåp trung duy nhêët 
vaâo viïåc xêy dûång böå cöng cuå chöëng 
Virus möåt caách chuã àöång hún.

Ban cöë vêën Viïån Chöëng dõch 
Àaåi hoåc Stanford hiïån nay göìm: 
Stephane Bancel - Giaám àöëc àiïìu 
haânh cuãa Moderna; Paul Berg 
- Tiïën sô Àaåi hoåc Stanford, Giaãi 
thûúãng Nobel; Harry Greenberg - 
Trûúãng khoa taåi Àaåi hoåc Stanford, 
nhaâ phaát minh vaccine virus gêy 
tiïu chaãy treã em; Charles Rice - 
nhaâ nghiïn cûáu viïm gan siïu vi 
C àaåt giaãi thûúãng Nobel; vaâ nhiïìu 
nhaâ nghiïn cûáu haâng àêìu trong 
lônh vûåc naây. GS. TS. BS. Jeffrey 
Glenn cho biïët: “Vúái nöî lûåc têåp thïí 
àoá vaâ maång lûúái vûún túái toaân cêìu 
cuãa Viïån Chöëng dõch Stanford, 
chuáng töi hy voång coá thïí giuáp àúä 
caã Viïåt Nam trong thúâi gian túái.”

Laâ möåt nhaâ khoa hoåc taâi nùng 
vaâ têm huyïët göëc Viïåt, trong 
ngaây höåi thaão chuã àïì “Ung thû 
vaâ àõnh hûúáng nghiïn cûá àiïìu 
trõ” (09/3/2022), TS. BS. Edward 
Phaåm chia seã baãn thên àaä thay 
àöíi baâi thuyïët trònh dûå kiïën vúái 
mong muöën mang àïën nhûäng 
kinh nghiïåm vaâ kiïën thûác gêìn 
guäi thiïët thûåc vúái y tïë Viïåt. Trûúác 
thûåc traång Viïåt Nam laâ möåt trong 
nhûäng nûúác coá tyã lïå lêy nhiïîm 
virus HBV/HBC cao nhêët, Tiïën 
sô khuyïën nghõ cêìn phöí biïën 
hoaåt àöång tiïm ngûâa vaccine, 
kiïím tra sûác khoãe àõnh kyâ vaâ 
têìm soaát viïm gan B, viïm gan 
C, D vúái caác phûúng phaáp thûã 
maáu àún giaãn. Viïåc nhêån biïët 
chûáng bïånh ngay tûâ nhûäng ngaây 
àêìu khúãi phaát seä tùng cú höåi höìi 
phuåc, kiïím soaát töët bïånh traång vaâ 
giaãm tyã lïå tûã vong úã ngûúâi bïånh.

Cuäng trong khuön khöí chuöîi 
höåi thaão, caác giaáo sû àïën tûâ Àaåi 

hoåc Stanford àöìng thúâi baáo caáo 
vïì tònh hònh nghiïn cûáu ung thû 
trïn thïë giúái vaâ àõnh hûúáng cho 
àiïìu trõ ung thû taåi Viïåt Nam. GS. 
TS. BS. Jeffrey Glenn cho biïët caác 
phûúng phaáp chûäa bïånh ung thû 
truyïìn thöëng nhû hoáa trõ, xaå trõ 
tuy coá hiïåu quaã nhêët àõnh, song 
töìn taåi nhiïìu haån chïë nhû àöåc 
haåi, aãnh hûúãng àïën hïå tuêìn hoaân 
vaâ miïîn dõch, nhiïìu taác duång 
phuå,… Öng kyâ voång nhên loaåi 
tiïëp cêån liïåu phaáp miïîn dõch kïët 
húåp àïí chûäa trõ ung thû hiïåu quaã 
hún, ngùn chùån quaá trònh phaát 
triïín bïånh vaâ tùng khaã nùng söëng 
cho ngûúâi bïånh.

TÊÅP ÀOAÂN GIAÁO DUÅC VÙN LANG 
– ÀÖÍI MÚÁI ÀÏÍ PHAÁT TRIÏÍN

Laâ caái nöi cuãa hún 30 tó phuá, 
17 phi haânh gia, 18 ngûúâi àaåt giaãi 
Turing vaâ nùæm giûä võ trñ laänh àaåo 
trong caác böå maáy chñnh phuã, àiïìu 
haânh têåp àoaân lúán trïn thïë giúái 
nhû Google, Nike, Instagram, 
Yahoo,… Àaåi hoåc Stanford laâ 
möåt trong nhûäng ngöi trûúâng 
danh giaá àûúåc sùn àoán bêåc nhêët 
thïë giúái. Thaânh cöng thuyïët phuåc 
àoaân giaáo sû Àaåi hoåc Stanford vaâ 
taåo nïn diïîn àaân hoåc thuêåt vúái 
nhiïìu chuã àïì noáng, thiïët thûåc, 
mang tñnh toaân cêìu laâ cú höåi àïí 
Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang tiïën 
gêìn hún muåc tiïu chiïën lûúåc, 
mang laåi nhûäng thay àöíi tñch cûåc 
cho Nhaâ trûúâng noái riïng vaâ cöång 
àöìng noái chung.

Taåi buöíi khai maåc Höåi nghõ, 
GS. TS. BS. Jeffrey Glenn àaánh 
giaá: “Caác nghiïn cûáu àûa ra trong 
chuöîi sûå kiïån hûúáng àïën tñnh thûåc 

tiïîn, phuâ húåp vúái nguöìn lûåc vaâ 
nhu cêìu thûåc tiïîn cuãa àöi bïn.” 
Theo öng, viïåc liïn kïët vúái caác 
trûúâng àaâo taåo y khoa seä giuáp 
Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang xêy 
dûång möi trûúâng hoåc têåp vaâ thûã 
nghiïåm lêm saâng lyá tûúãng cho 
sinh viïn. Baãn thên giaáo sû luön 
uãng höå sûå húåp taác giûäa caác trûúâng 
àaåi hoåc trong lônh vûåc hoåc thuêåt 
vaâ àaâo taåo àïí cuâng nhau chia seã 
cú höåi hoåc hoãi kinh nghiïåm vaâ 
nhêån àûúåc nhûäng tû vêën chuyïn 
mön giaá trõ.

Phaát biïíu taåi höåi thaão, 
TS. Nguyïîn Cao Trñ – Chuã tõch 
Höåi àöìng Trûúâng Vùn Lang chia 
seã: “Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang seä 
nöî lûåc taåo moåi àiïìu kiïån àïí caác 
chuyïn gia, caác nhaâ khoa hoåc tiïëp 
tuåc coá nhûäng sên chúi, trao àöíi 
hoåc thuêåt mang laåi kïët quaã vaâ yá 
nghôa lúán àöëi vúái cöång àöìng, vúái 
thïë giúái.” Àöìng thúâi, TS. Nguyïîn 
Cao Trñ nhêën maånh viïåc ûáng duång 
cöng nghïå AI, blockchain vaâo àaâo 
taåo y khoa laâ möåt trong nhûäng yïu 
cêìu àöíi múái quan troång nhêët hiïån 
nay àöëi vúái Àaåi hoåc Vùn Lang. 
Àõnh hûúáng naây nhêån àûúåc sûå 
àöìng tònh cuãa caác chuyïn gia. 

Theo TS. BS. Edward Phaåm, 
duâ khöëi ngaânh sûác khoãe cuãa Vùn 
Lang coân non treã, nhûng àêy laâ 
cú höåi àïí Vùn Lang trúã nïn khaác 
biïåt, duäng caãm bûát phaá, tiïëp cêån 
tû duy hiïån àaåi vaâ àêìu tû cöng 
nghïå, ûáng duång hïå thöëng chuyïn 
nghiïåp trong àaâo taåo y khoa. Vúái 
lúåi thïë nguöìn nhên lûåc döìi daâo, 
nïëu kïët húåp vúái möåt hïå thöëng 
quaãn lyá hiïåu quaã, Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang hoaân toaân coá thïí 
taåo nïn nguöìn dûä liïåu phong 
phuá, giuáp ñch cho viïåc khaão saát 
vaâ nghiïn cûáu khoa hoåc. Viïåc xêy 
dûång hïå thöëng saâng loåc hiïåu quaã 
seä laâ tiïìn àïì àïí Nhaâ trûúâng thaânh 
lêåp caác trung têm nghiïn cûáu vaâ 
àiïìu trõ chuyïn sêu trong tûúng 
lai, goáp phêìn àûa Vùn Lang àïën 
gêìn muåc tiïu trúã thaânh möåt trong 
nhûäng trûúâng àaåi hoåc treã àûúåc 
ngûúäng möå nhêët Chêu AÁ.

NHÛÄNG NHÊN VÊÅT LÚÁN CUÃA 
NGAÂNH Y KHOA THÏË GIÚÁI
GS. TS. BS. JEFFREY GLENN
• Viïån Trûúãng Viïån Vi sinh vaâ 

Chöëng dõch - Àaåi hoåc Stanford.
• Giaám àöëc Trung têm Viïm gan 

vaâ Kyä thuêåt mö gan - Àaåi hoåc 
Stanford.

• Àûúåc trao tùång danh hiïåu Giaáo sû bêåc 
cao quyá nhêët Àaåi hoåc Stanford.

• 30 nùm kinh nghiïåm trong ngaânh 
Nöåi Y khoa, Tiïu hoáa vaâ Gan mêåt, 
Vi sinh vaâ Miïîn dõch hoåc.

• Ngûúâi phaát minh thuöëc àùåc trõ 
Lambda, àang àûúåc thûã nghiïåm 
trõ Covid-19.

GS. NGUYÏÎN VÙN TUÊËN
• Giaám àöëc Trung têm Cöng nghïå Y tïë, 

Àaåi hoåc Cöng nghïå Sydney, UÁc
• Giaáo sû kiïm nhiïåm dõch tïî hoåc vaâ 

thöëng kï - Àaåi hoåc Notre Dame
• Ngûúâi göëc Viïåt àêìu tiïn àûúåc bêìu 

laâm Viïån sô Viïån Haân lêm Y hoåc 
Australia

TS. BS. EDWARD PHAÅM
• Phoá Viïån trûúãng Viïån Vi sinh vaâ 

Chöëng dõch - Àaåi hoåc Stanford.
• Baác sô Y khoa (Nöåi tiïu hoáa vaâ Gan 

mêåt) vaâ Tiïën sô vïì Vi sinh vaâ Miïîn 
dõch hoåc - Àaåi hoåc Stanford.

• Àûúåc quyä Howard Huges choån laâ 
1 trong 3 àaåi biïíu cho Höåi nghõ 
Thûúång àónh Thaânh tûåu Quöëc tïë 
(nùm 2011).

ThS. WENDY UYÏN NGUYÏÎN
• Cöë vêën Chiïën lûúåc cêëp cao – 

Viï ån Vi sinh vaâ Chöëng dõch 
Àaåi hoåc Stanford

• Àöìng saáng lêåp vaâ Giaám àöëc àiïìu 
haânh Med2lab – Cöng ty khúãi 
nghiïåp têåp trung àaâo taåo sinh 
viïn Y khoa coá hïå thöëng àûúåc 
Trûúâng Y Stanford aáp duång.

• Chuã tõch, Founder Apollo Care – 
Töí chûác phi lúåi nhuêån Myä chuyïn 
cung cêëp höî trúå chùm soác sûác 
khoãe miïîn phñ cho treã em ngheâo 
úã nûúác ngoaâi.

• Giaám àöëc àiïìu haânh IMI AI – 
Cöng ty cung cêëp hïå thöëng kïët nöëi, 
höî trúå baác sô khaám chûäa bïånh.

TS. LÛÚNG MINH THÙÆNG
• Cöë vêën Cöng nghïå Viïån Vi sinh vaâ 

Chöëng dõch - Àaåi hoåc Stanford.
• Àöìng saáng lêåp Viïåt AI – Töí chûác 

phi lúåi nhuêån kïët nöëi caác nhaâ 
khoa hoåc trïn thïë giúái giuáp nêng 
cao kyä nùng cho nhaâ lêåp trònh, 
chuyïn viïn cöng nghïå thöng tin 
taåi Viïåt Nam.

• Top Forbes Under 30 (2018)
• Nhaâ nghiïn cûáu cêëp cao cuãa 

Google. Àöìng saáng lêåp Meena, 
cöng nghïå nöíi tiïëng cuãa Google 
(Googles LaMDA chatbot)

Àoaân giaáo sû Àaåi hoåc Stanford  
cuâng Ban laänh àaåo Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang 

kyã niïåm lêìn gùåp gúä taåi  
Höåi nghõ quöëc tïë “Y khoa vaâ Cöng nghïå”

GS. TS. BS. Jeffrey Glenn  
baáo caáo vïì nghiïn cûáu thuöëc àùåc trõ 

COVID-19 taåi sûå kiïån. 

Àoaân giaáo sû – tiïën sô Àaåi hoåc Stanford tham dûå giúâ hoåc thûåc haânh 
cuãa sinh viïn Khoa Rùng Haâm Mùåt.
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NHỮNG CHỦ ĐỀ

NÓNG VỀ CÔNG NGHỆ

Đoàn giáo sư, tiến sĩ từ Viện 
Vi sinh và Chống dịch của 
Đại học Stanford (Mỹ) cùng 
nhiều chuyên gia trong lĩnh 
vực y tế, giáo dục, công nghệ 
đã tụ hội tại Trường Đại 
học Văn Lang từ ngày 07 – 
10/3/2022, trình bày báo cáo, 
thảo luận về nhiều vấn đề y 
khoa mang tính toàn cầu, và 
các ứng dụng công nghệ mới 
trong y khoa và giáo dục trên 
thế giới. 

Trong phiïn höåi thaão 
ngaây 10/03/2022, 
caác chuyïn gia àaä 

cuâng Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang 
thaão luêån sêu vïì ûáng duång AI, 
blockchain, big data trong y 
khoa vaâ hïå thöëng giaáo duåc trïn 
thïë giúái vaâ taåi Viïåt Nam; cung 
cêëp caái nhòn àa chiïìu, àõnh hònh 
hûúáng ài roä neát hún cho Viïåt 
Nam trong viïåc ûáng duång cöng 
nghïå vaâo y tïë vaâ giaáo duåc y khoa.

“AI IS EATING THE WORLD”

Nùçm trong thung luäng 
Silicon, Viïån Vi sinh vaâ Chöëng 
dõch Àaåi hoåc Stanford coá 
nguöìn nhên lûåc, taâi nguyïn, 
cöng nghïå AI döìi daâo. Viïåt 
Nam hiïån cuäng àêíy maånh àêìu 
tû vaâo AI vúái tiïìm nùng phaát 
triïín trong nhiïìu lônh vûåc. 

Dõch bïånh Covid-19 vûâa qua 
àùåt ra nhiïìu thaách thûác to lúán 
cho toaân thïë giúái vïì chñnh saách 
y tïë cöng, quaãn trõ y tïë, dõch tïî 

cöång àöìng, aáp duång cöng nghïå 
trñ tuïå nhên taåo AI (Artificial 
intelligence) trong phên tñch vaâ 
dûå baáo tònh hònh dõch bïånh, húåp 
taác liïn quöëc gia trong ûáng phoá 
dõch bïånh.

Taåi höåi thaão taåi Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang, TS. Lûúng Minh 
Thùæng - Cöë vêën Cöng nghïå Viïån 
Chöëng dõch Àaåi hoåc Stanford 
trònh baây baáo caáo “Sûá mïånh giaáo 
duåc AI taåi Viïåt Nam”. TS. Lûúng 
Minh Thùæng hiïån laâ nhaâ nghiïn 
cûáu cêëp cao taåi Google vaâ nùæm 
giûä trong tay hún 50 nghiïn cûáu, 
15.000 trñch dêîn vaâ hún 15 bùçng 
saáng chïë. Öng tûâng àûúåc taåp chñ 
Forbes Viïåt Nam vinh danh laâ 
möåt trong nhûäng ngûúâi coá têìm 
aãnh hûúãng lúán trong ngaânh.

TS. Lûúng Minh Thùæng àïì 
xuêët 3 hûúáng àaâo taåo AI taåi 
Viïåt Nam: àaâo taåo kyä sû AI 
(engineer), àaâo taåo ngûúâi huêën 
luyïån (trainer) vaâ àaâo taåo nhaâ 

nghiïn cûáu (researcher), vúái 
niïìm tin “Viïåt Nam coá nhiïìu cú 
höåi trúã thaânh nûúác phaát triïín 
haâng àêìu vïì AI trong khu vûåc, 
nhûng chuáng ta cêìn haânh àöång 
nhanh àïí bùæt kõp xu hûúáng cuãa 
thïë giúái”. Theo öng, AI nïn trúã 
thaânh mön hoåc bùæt buöåc tûâ cêëp 
THCS, THPT úã Viïåt Nam; àöìng 
thúâi nïn àûúåc giaãng daåy röång raäi 
trong nhûäng khoaá hoåc múã daânh 
cho cöång àöìng.

Vïì tiïìm nùng phaát triïín cuãa AI 
taåi Viïåt Nam, ThS. Wendy Uyïn 
Nguyïîn - Cöë vêën Chiïën lûúåc cêëp 
cao Viïån Chöëng dõch Àaåi hoåc 
Stanford chia seã: “Trñ tuïå nhên 
taåo AI úã Myä gùåp nhiïìu raâo caãn vïì 
luêåt lïå. Tuy nhiïn, AI taåi Viïåt Nam 
khöng bõ goâ boá quaá nhiïìu vïì chñnh 
saách, luêåt phaáp. Àêy laâ möåt lúåi thïë 
vaâ cú höåi phaát triïín cöng nghïå naây 
taåi Viïåt Nam”.

BLOCKCHAIN – MAÃNH ÀÊËT 
MAÂU MÚÄ CHO GIAÁO DUÅC VAÂ Y TÏË

Tûâ khi àaåi dõch Covid-19 
buâng phaát trïn toaân thïë giúái, 
nhiïìu lônh vûåc bõ “àoáng bùng”, 
nhûng blockchain nöíi lïn nhû 
möåt “hiïån tûúång” taåi Viïåt Nam 
vúái sûå buâng nöí cuãa nhiïìu thõ 
trûúâng nhû NFT-Metaverse, 
Bitcoin, Cryptocurrency, 
Web3,… “Siïu cöng nghïå” 
blockchain khöng chó múã ra xu 
hûúáng ûáng duång trong nhiïìu 
lônh vûåc nhû taâi chñnh ngên 
haâng, baán leã, vêån chuyïín, saãn 
xuêët haâng hoáa, viïîn thöng maâ 
coân trong lônh vûåc giaáo duåc vaâ y 
tïë. Taåp chñ Forbes àaánh giaá Viïåt 
Nam seä súám trúã thaânh trung têm 
saáng kiïën phaát triïín blockchain 
khu vûåc Àöng Nam AÁ.

Taåi Höåi nghõ Y khoa vaâ Cöng 
nghïå taåi Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang, öng Nguyïîn Huy, àöìng 
saáng lêåp kiïm CEO Kardia Chain 
- nïìn taãng blockchain àêìu tiïn 
taåi Viïåt Nam - trònh baây vïì hïå 

thöëng vaâ sûå phaát triïín cuãa cöng 
nghïå blockchain trïn thïë giúái vaâ 
taåi thõ trûúâng Viïåt Nam;  nhêën 
maånh àoáng goáp cuãa cöng nghïå 
naây vaâo lônh vûåc chùm soác sûác 
khoãe nhû höå chiïëu vaccine, quy 
trònh saãn xuêët vaâ cung ûáng dûúåc 
phêím, quaãn lyá höì sú bïånh aán 
cuãa bïånh nhên, töíng húåp caác 
nghiïn cûáu vïì gene trïn toaân thïë 
giúái. Trong giaáo duåc, blockchain 
àûúåc ûáng duång àïí quaãn lyá höì sú 
àiïån tûã cuãa hoåc sinh, sinh viïn.

Öng chia seã: “ÚÃ lônh vûåc 
cöng nghïå, Viïåt Nam ài sau 
thïë giúái 10-20 nùm. Trong àoá, 
blockchain coân múái hún AI 10 
nùm. Sinh viïn treã nïn nùæm bùæt 
cöng nghïå àïí trúã thaânh ngûúâi 
àõnh hûúáng, àûa Viïåt Nam phaát 
triïín maånh meä trïn baãn àöì cöng 
nghïå thïë giúái”.

BIG DATA – CÚ SÚÃ CHO NGÊN 
HAÂNG SINH HOÅC QUÖËC GIA

Caác giaáo sû tûâ Àaåi hoåc 
Stanford vaâ caác àún võ giaáo 
duåc, y tïë khaác tham dûå chuöîi 
Höåi nghõ taåi Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang àöìng thúâi nhêën 
maånh têìm quan troång cuãa ûáng 
duång dûä liïåu lúán (big data) 
trong y tïë; cung cêëp caái nhòn 
àa chiïìu vïì dûä liïåu tñnh toaán.

Theo GS. Nguyïîn Vùn Tuêën 
(Àaåi hoåc Cöng nghïå Sydney, UÁc) 
– chuyïn gia àang nghiïn cûáu 
trûúâng phaái Y hoåc Chñnh xaác, thò 
dûä liïåu lúán vaâ AI coá thïí giuáp taåo ra 
caác biobank – ngên haâng dûä liïåu 
sinh hoåc vaâ dûä liïåu y tïë, möåt taâi 
nguyïn quöëc gia, thu thêåp nguöìn 
thöng tin múã, khai thaác dûä liïåu 
nhêån daång caá nhên coá nguy cú 
cao. Giaáo sû chia seã têm huyïët:  
“Töi ûúác mú Viïåt Nam coá möåt 
biobank… àïí tûâ data dûä liïåu (sùæc 
töåc, àöå tuöíi, giúái tñnh, nhoám maáu, 
gen…) ûúác tñnh àûúåc nguy cú mùæc 
bïånh, loaåi vaccine phuâ húåp… 
cho möîi caá nhên trong àaåi dõch.”

Chia seã vúái têìm nhòn cuãa caác 
chuyïn gia, TS. Nguyïîn Cao Trñ 
- Chuã tõch Höåi àöìng Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang àöìng thúâi àõnh 
hûúáng xêy dûång nguöìn nhên lûåc 
chêët lûúång cao, ûáng duång AI vaâ 
blockchain trong àaâo taåo bêåc 
àaåi hoåc cuãa VLU: “Vùn Lang hiïån 
coá hún 50.000 sinh viïn vúái 59 
ngaânh àaâo taåo thiïët yïëu cho xaä 
höåi. Viïåc ûáng duång blockchain, AI 
vaâo chûúng trònh hoåc laâ cêìn thiïët 
àïí xêy dûång nguöìn nhên lûåc cho 
nhiïìu lônh vûåc, ngaânh nghïì”.

Àöëi vúái nhoám ngaânh Sûác 
khoãe, hiïån Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang àaä phaát triïín àõnh hûúáng 
àaâo taåo Nha khoa kyä thuêåt söë 
vúái ngaânh Rùng Haâm Mùåt, cuâng 
hïå thöëng phoâng thûåc haânh mö 
phoãng chuêín quöëc tïë. Trong 
tûúng lai, cuâng sûå àêìu tû lúán cho 
mö hònh trûúâng hoåc – bïånh viïån, 
sûå ra àúâi cuãa caác bïånh viïån quöëc 
tïë, phoâng khaám àa khoa trong 
hïå thöëng, caác ngaânh àaâo taåo cuãa 
khöëi ngaânh Sûác khoãe seä tiïëp tuåc 
àûa caác ûáng duång cöng nghïå 
vaâo chûúng trònh giaãng daåy.

“Àêy laâ lêìn àêìu tiïn trong 
lõch sûã caác Giaáo sû Stanford àïën 
vúái Vùn Lang trong möåt Höåi nghõ 
Y khoa vaâ Cöng nghïå, vò tön 
troång têìm nhòn vaâ quyïët àõnh 
taáo baåo cuãa TS. Nguyïîn Cao Trñ 
– Chuã tõch Höåi àöìng Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang khi khaát khao àûa 
Vùn Lang vaâ ngûúâi treã Viïåt Nam 
vûún têìm thïë giúái. Sùæp túái, chuáng 
töi seä tiïëp tuåc nhûäng chûúng 
trònh húåp taác thiïët thûåc. Caác baån 
sinh viïn Vùn Lang haäy hoåc têåp 
àïí trúã thaânh möåt ngûúâi laänh àaåo 
daám quyïët àõnh.” – ThS. Wendy 
Uyïn Nguyïîn - Cöë vêën Chiïën 
lûúåc Viïån Chöëng dõch, Àaåi hoåc 
Stanford, cho biïët taåi Höåi thaão 
ngaây 10/3/2022.

NAM VÛÚNG

CHUỖI HỘI NGHỊ Y KHOA VÀ CÔNG NGHỆ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG:
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Theo thoãa thuêån húåp taác kyá kïët 
vúái Trûúâng Àaåi hoåc Gwangju, 
Àaåi hoåc Kwangwoon vaâ Àaåi hoåc 
Ngoaåi ngûä Busan, tûâ nùm 2018, 
Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang àõnh 
kyâ tuyïín choån vaâ höî trúå sinh 
viïn ngaânh Àöng phûúng hoåc 
(chuyïn ngaânh Haân Quöëc hoåc) 
du hoåc 1-2 nùm taåi Haân Quöëc. 

Thaáng 14/02/2022, Khoa Xaä 
höåi & Nhên vùn tiïëp tuåc àûa 3 
sinh viïn àïën Haân Quöëc theo 
chûúng trònh trao àöíi cuâng Àaåi 
hoåc Ngoaåi ngûä Busan vaâ 2 sinh 
viïn theo chûúng trònh liïn kïët 
2+2 Àaåi hoåc Gwangju,göìm:

• Nguyïîn Haâ Àoan Trang (K25)

• Trõnh Hoaâng Khang (K25)

• Maåc Trêìn Phûúng Thaão (K25)

• Nguyïîn Hoaâng Nhêåt Quyïn (K25)

• Voä Lï Baão Ngoåc (K25)

5 gûúng mùåt du hoåc Haân 
Quöëc thaáng 2/2022 
àïìu laâ nhûäng sinh viïn 

àaåt yïu cêìu vïì kïët quaã hoåc têåp 
(xeát theo àiïím töíng kïët nùm 
hoåc cao nhêët), hoaåt àöång nùng 
nöí taåi Trûúâng vaâ coá nguyïån 
voång tham gia chûúng trònh 
trao àöíi hoåc têåp taåi nûúác ngoaâi.

Nhoám baån cho biïët, ûúác 
mú du hoåc Haân Quöëc àaä àûúåc 
nhen nhoám tûâ thuúã êëu thú búãi 
nhûäng cêu chuyïån, con ngûúâi 
vaâ caãnh sùæc cuãa xûá súã Kim chi 
maâ caác baån àûúåc tiïëp xuác qua 
truyïìn hònh, qua baáo chñ,... 
Nhûng phaãi àïën khi hoåc têåp 
taåi Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang, 
dûúái sûå hûúáng dêîn cuãa Thêìy Cö 

giaãng viïn ngaânh Àöng Phûúng 
hoåc, caác baån múái àûúåc àõnh 
hûúáng vaâ giaãi thñch roä raâng hún 
vïì ngaânh nghïì vaâ cú höåi du 
hoåc. Tûâ àoá, du hoåc Haân Quöëc 
trúã thaânh muåc tiïu quan troång 
maâ caác baån àùåt ra trong thúâi 
gian sinh viïn taåi Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang.

Lêìn àêìu tiïn àùåt chên àïën 
àêët nûúác Haân Quöëc, möîi sinh 
viïn coá möåt caãm xuác riïng. 
Trõnh Hoaâng Khang chia seã: 
“Haân Quöëc trong mùæt mònh 
vêîn xinh àeåp nhû caái caách maâ 
mònh àaä luön hònh dung vïì 
noá suöët nhûäng nùm qua. Tuy 
nhiïn, viïåc gùåp phaãi nhûäng 
khoá khùn khi lêìn àêìu àïën xûá 

ngûúâi thò khöng thïí traánh khoãi. 
Caái laånh cùæt da cuãa tiïët trúâi 
àêìu nùm vaâ dõch bïånh diïîn 
biïën phûác taåp khiïën boån mònh 
chûa thïí chñnh thûác bùæt àêìu 
haânh trònh khaám phaá àoá àêy, 
laâm quen vúái möi trûúâng múái.”

Coá nhûäng nöîi lo mang tïn 
àêët khaách, nhûäng nöîi nhúá gia 
àònh vaâ nhûäng haáo hûáng vïì 
nhiïìu dûå àõnh cho tûúng lai múái. 
Baån Voä Lï Baão Ngoåc - sinh viïn 
Chûúng trònh liïn kïët 2+2 taåi Àaåi 
hoåc Gwangju, chuã nhiïåm nhoám 
nhaãy CDs Crew Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang cho biïët: “Trong thúâi 
gian traãi nghiïåm taåi Haân, mònh 
seä tiïëp tuåc nöî lûåc hoåc têåp vaâ 
tñch cûåc tham gia caác hoaåt àöång 
trong trûúâng àaåi hoåc múái giöëng 
nhû mònh àaä tûâng taåi maái nhaâ 
chung Vùn Lang. Mònh mong 
muöën thïí hiïån hònh aãnh sinh 
viïn Vùn Lang noái riïng vaâ Viïåt 
Nam noái chung möåt caách tñch 
cûåc nhêët trûúác nûúác baån trong 
thúâi gian túái.”

Trong 2 nùm àêìu hoåc taåi 
Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang, àïí 
hiïån thûåc hoáa ûúác mú du hoåc 
Haân Quöëc cuãa baãn thên, möîi 
sinh viïn àïìu àaä tûå àùåt cho mònh 
möåt löå trònh hoåc têåp cuå thïí, àùåc 

biïåt laâ khöng ngûâng nêng cao 
khaã nùng ngön ngûä Haân cuãa 
baãn thên. Trïn haânh trònh chinh 
phuåc giêëc mú Haân Quöëc, ngoaâi 
gia àònh vaâ baån beâ, Vùn Lang laâ 
ngöi nhaâ àöìng haânh vaâ chúã che, 
giuáp caác baån vûúåt qua nhûäng 
khoá khùn vò dõch bïånh, vò möi 
trûúâng giao tiïëp bõ haån chïë, vaâ 
caã nhûäng àõnh kiïën nhòn nhêån 
vïì ûúác mú cuãa ngûúâi treã...

Nhùæn gûãi àïën thïë hïå àaân em, 
Nguyïîn Haâ Àoan Trang - sinh 
viïn hoåc chûúng trònh trao àöíi 
taåi Àaåi hoåc Ngoaåi ngûä Busan 
noái: “Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang 
luön taåo àiïìu kiïån vûún xa cho 
caác baån sinh viïn. Haäy tin vaâo 
khaã nùng cuãa mònh vaâ nöî lûåc 
phaát huy töët nhêët coá thïí. Duâ cho 
coá khoá khùn, thò gia àònh, baån 
beâ, thêìy cö cuäng nhû maái nhaâ 
chung Vùn Lang seä àöìng haânh 
cuâng baån trïn haânh trònh theo 
àuöíi ûúác mú.”

Vúái caác thoãa thuêån húåp taác kyá 
kïët vúái Trûúâng Àaåi hoåc Gwangju, 
Àaåi hoåc Nam Seoul, Àaåi hoåc 
Kwangwoon, Àaåi hoåc Ngoaåi 
ngûä Busan (Haân Quöëc), Trûúâng 
Àaåi hoåc Vùn Lang àõnh kyâ tuyïín 
choån vaâ höî trúå sinh viïn ngaânh 
Àöng phûúng hoåc àûúåc du hoåc 

1-2 nùm hoåc taåi Haân Quöëc. Sinh 
viïn du hoåc 1 nùm àûúåc miïîn 
100% hoåc phñ, chó chuêín bõ chi 
phñ sinh hoaåt. Sinh viïn du hoåc 
2 nùm àûúåc miïîn 50% hoåc phñ 
vaâ miïîn chi phñ úã kyá tuác xaá. Sinh 
viïn du hoåc àûúåc höî trúå chuêín 
bõ sùén chöî úã taåi kyá tuác xaá cuãa caác 
trûúâng. Tñnh àïën thaáng 02/2022, 
Khoa Xaä höåi vaâ Nhên vùn àaä töí 
chûác tiïîn 6 àúåt vúái 26 sinh viïn 
du hoåc taåi Haân Quöëc.

Ngoaâi ra, cuäng trong 
thaáng 2/2022, Khoa Du 
lõch Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang tiïîn sinh viïn sinh 
viïn Nguyïîn Thõ Baão Haånh 
(Khoáa 25 – ngaânh Quaãn 
trõ Khaách saån) lïn àûúâng 
du hoåc taåi Trûúâng Àaåi hoåc 
Ngoaåi ngûä Busan (Haân 
Quöëc). Àêy laâ nùm àêìu tiïn 
Khoa Du lõch triïín khai 
hoaåt àöång trao àöíi sinh 
viïn vúái Trûúâng Àaåi hoåc 
naây. Sau khi tuên thuã thúâi 
gian caách ly theo quy àõnh, 
Baão Haånh seä traãi nghiïåm 
06 hoåc têåp vaâ sinh hoaåt taåi 
Trûúâng Àaåi hoåc Ngoaåi ngûä 
Busan.

HÀN  QUỐC
CHÀO

Chào giấc mơ tôi!

NHAÄ NHAÄ

Trûúãng Khoa Khoa Xaä höåi vaâ Nhên vùn -  
PGS. TS. Àùång Ngoåc Lïå (giûäa) cuâng giaãng viïn 
tiïîn 5 sinh viïn du hoåc Haân Quöëc thaáng 2/2022.

Nhoám sinh viïn ngaânh Àöng Phûúng hoåc check-in  
sau khi hoaân têët quaá trònh caách ly taåi Haân Quöëc.

Trõnh Hoaâng Khang gheá 
thùm Àaåi hoåc Ngoaåi ngûä 
Busan – núi baån seä gùæn boá 
trong 2 nùm túái.
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NHỮNG GIẢNG VIÊN

“ÁO BLOUSE TRẮNG” 
 VĂN LANG
Từ năm 2018, Trường Đại 
học Văn Lang bắt đầu tuyển 
sinh các ngành thuộc khối 
sức khỏe. Đến nay, Văn Lang 
đã và đang đào tạo 4 ngành: 
Răng Hàm Mặt, Dược học, 
Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét 
nghiệm Y học, với đội ngũ 
giảng viên uy tín. 

TS. BS. Trêìn Ngoåc Quaãng 
Phi, Trûúãng Khoa Rùng Haâm 
Mùåt chia seã àõnh hûúáng phaát 
triïín cuãa ngaânh: “Trïn thûåc tïë, 
sinh viïn töët nghiïåp ngaânh Rùng 
– Haâm – Mùåt taåi caác trûúâng coá 
nùng lûåc thûåc haânh khaá yïëu, chó 
khoaãng 20% sinh viïn sau khi 
töët nghiïåp coá khaã nùng laâm viïåc 
ngay. Tham voång cuãa Vùn Lang 
laâ nêng con söë naây lïn 80 – 90% 
sinh viïn töët nghiïåp coá kyä nùng 
thûåc haânh töët. Bïn caånh àoá, sinh 
viïn coân àûúåc àaâo taåo vïì tû duy 
giaãi quyïët vêën àïì, kyä nùng quaãn 
trõ, vêån haânh phoâng khaám. Tû 
duy naây cêìn àûúåc reân luyïån ngay 
tûâ nùm Nhêët àïí àaáp ûáng yïu 
cêìu cöng viïåc cuãa thõ trûúâng lao 
àöång trong lônh vûåc chùm soác 
sûác khoãe, àùåc biïåt laâ nha khoa”.

Àïí àaáp ûáng àõnh hûúáng nha 
khoa kyä thuêåt söë vaâ àaâo taåo 
nguöìn nhên lûåc chêët lûúång, TS. 

BS. Trêìn Ngoåc Quaãng Phi tûå haâo 
àaä têåp húåp àûúåc àöåi nguä giaãng 
viïn laâ caác baác sô nha haâng àêìu, 
coá ngûúâi laâ chuyïn gia “laäo 
laâng”, coá ngûúâi laâ baác sô treã töët 
nghiïåp úã nûúác ngoaâi, àêìy triïín 
voång,… Hiïån sinh viïn ngaânh 
Rùng Haâm Mùåt àûúåc hoåc têåp 
vúái TS. BS. Trêìn Huâng Lêm (Phoá 
trûúãng khoa, Trûúãng Böå mön 
Phuåc hònh) – tiïën sô Nha treã nhêët 
Viïåt Nam, töët nghiïåp taåi Phaáp; 
TS. BS. Taå Töë Trên (Phoá trûúãng 
khoa, Trûúãng Böå mön Phêîu 
thuêåt miïång) – tiïën sô Àaåi hoåc 
Hiroshima (Nhêåt), baác sô nöåi truá 
Bïånh viïån Àaåi hoåc Y Dûúåc; ThS. 
BS. Nguyïîn Têën Hûng (Trûúãng 
Böå mön Chûäa rùng – Nöåi nha), 
nguyïn Trûúãng Khoa Chûäa 
rùng – Nöåi nha BV Rùng Haâm 
Mùåt Trung ûúng; ThS. BS. Phaåm 
Hoaâi Nam – chuyïn gia vïì nha 
chu vaâ implant; TS. BS. Trêìn 
Ngoåc Phûúng Thaão (Trûúãng Böå 

mön Nha khoa thûåc haânh) 
– nguyïn trûúãng khoa Nha 
khoa töíng quaát BV Rùng Haâm 
Mùåt Tp.HCM; TS. BS. Trêìn Thõ 
Nguyïn Ny (Trûúãng Böå mön Nha 
khoa cú súã) – tiïën sô töët nghiïåp 
taåi Phaáp, chuyïn gia haâng àêìu 
vïì cùæn khúáp,…

Trong khi àoá, úã Khoa Y, Khoa 
Y hoåc cöí truyïìn, Khoa Dûúåc, 
Khoa Àiïìu dûúäng vaâ Kyä thuêåt Xeát 
nghiïåm, àöåi nguä giaãng viïn laâ caác 
baác sô, dûúåc sô uy tñn vúái nhiïìu 
nùm kinh nghiïåm, töët nghiïåp caác 
trûúâng Àaåi hoåc, Hoåc viïån lúán taåi 
Viïåt Nam nhû Hoåc viïån Quên y, 
Àaåi hoåc Y Dûúåc Tp.HCM, Àaåi hoåc 
Y khoa Phaåm Ngoåc Thaåch,… tûâng 
cöng taác vaâ nùæm giûä võ trñ chuã chöët 
taåi Viïån Pasteur Tp.HCM vaâ caác 
bïånh viïån.

Coá thïí noái, sûå xuêët hiïån cuãa 
caác giaãng viïn “aáo blouse trùæng” 
àaä goáp möåt sùæc maâu àùåc biïåt 
trong cöång àöìng àa ngaânh nghïì 
cuãa Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang. 
Bïn caånh nhên lûåc, khöëi ngaânh 
Sûác khoãe cuäng nöíi bêåt vïì sûå àêìu 
tû cú súã vêåt chêët, khu thûåc haânh, 
thñ nghiïåm, àõnh hûúáng kïët húåp 
cöng nghïå ( thûåc tïë aão VR, trñ tuïå 
nhên taåo AI, blockchain) vaâo 
chûúng trònh giaãng daåy. Trong 
tûúng lai, vúái mö hònh trûúâng 
hoåc – bïånh viïån vaâ sûå vêån haânh 
cuãa phoâng khaám àa khoa, bïånh 
viïån quöëc tïë, chùæc chùæn àöåi nguä 
“aáo blouse trùæng” cuãa Trûúâng 
Àaåi hoåc Vùn Lang vaâ Têåp àoaân 
Giaáo duåc Vùn Lang seä ngaây caâng 
àöng àaão vaâ chêët lûúång.

ThS. Lyá Thõ Phûúng Hoa – 
Phoá trûúãng Khoa Àiïìu dûúäng vaâ 
Kyä thuêåt Xeát nghiïåm chia seã: “Cö 
àaä gùæn boá vúái khöëi ngaânh sûác 
khoãe Vùn Lang ngay tûâ nhûäng 
ngaây àêìu múã ngaânh Àiïìu dûúäng. 
Vùn Lang laâ àaåi hoåc maånh daån 
àêìu tû xêy dûång caác phoâng thûåc 
haânh, thñ nghiïåm, phoâng khaám 
àa khoa, phuåc vuå cho cöng taác 

daåy vaâ hoåc cuãa giaãng viïn, sinh 
viïn. Sinh viïn coá nhiïìu cú höåi 
thûåc haânh, nêng cao kyä nùng; 
reân luyïån sûå têån têm, traách 
nhiïåm, thêëu caãm, coá khaã nùng 
thñch nghi vúái möi trûúâng laâm 
viïåc nhiïìu aáp lûåc”.

Trong khi àoá, TS. Nguyïîn 
Thõ Höìng Hûúng – Phoá trûúãng 
Khoa Dûúåc chia seã nhiïìu kyã 
niïåm àaáng nhúá trong quaá trònh 
gùæn boá taåi Vùn Lang: “Tûâ khi 
àöìng haânh cuâng sinh viïn Khoa 
Dûúåc, cö coá rêët nhiïìu kyã niïåm 
vui. Nhûng àaáng nhúá nhêët laâ 
nhûäng buöíi sinh hoaåt chung 
cuâng caác em nhû Ngaây Gia àònh 
Viïåt Nam, Ngaây Thêìy thuöëc Viïåt 
Nam. So vúái caác trûúâng khaác cö 
tûâng cöng taác, caác hoaåt àöång taåi 
Vùn Lang àa daång, phong phuá 
hún rêët nhiïìu. Sinh viïn khöëi 
ngaânh sûác khoãe nöíi tiïëng laâ “gaåo 
baâi”, nhûng taåi Vùn Lang, caác 
em rêët nùng nöí. Sinh viïn khoáa 
àêìu tiïn ngaânh Dûúåc hiïån chó coá 
19 baån, duâ khöng àöng nhûng 
caác baån luön gùæn boá, giuáp àúä 
lêîn nhau trong hoåc têåp, nùng nöí 
tham gia caác hoaåt àöång, chûúng 
trònh thiïån nguyïån”.

Hoaåt àöång thiïån nguyïån 
cuäng laâ dêëu êën nöíi bêåt cuãa giaãng 
viïn – sinh viïn khöëi ngaânh Sûác 
khoãe cuãa Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang, vúái caác chûúng trònh xaä 
höåi yá nghôa, caác hoaåt àöång thiïån 
nguyïån thûúâng xuyïn àûúåc thêìy 
cö vaâ sinh viïn töí chûác, trong àoá 
gùæn vúái chuyïn mön laâ caác hoaåt 
àöång thùm, khaám chûäa bïånh, 
cêëp phaát thuöëc, chùm soác y tïë 
cho àöìng baâo gùåp khoá khùn do 
thiïn tai, luä luåt, treã möì cöi, dên 
töåc thiïíu söë.

Gêìn àêy nhêët, thaáng 1.2022, 
thêìy cö Khoa Dûúåc töí chûác 
chuyïën ài thiïån nguyïån, thùm 
hoãi,  trao tùång quaâ Tïët cho caác 
em nhoã taåi maái êëm Àûác Quang, 
huyïån Bònh Àaåi, tónh Bïën Tre. 

Khoa Dûúåc trao tùång maái êëm söë 
tiïìn 20 triïåu àöìng cuâng caác nhu 
yïëu phêím nhû quêìn aáo, àûúâng, 
sûäa, baánh keåo.  Thaáng 03/2022, 
àoaân baác sô tònh nguyïån cuãa 
Khoa Y tham gia ngaây höåi “Vò 
cöång àöìng - Chia seã yïu thûúng”. 
Àêy laâ chûúng trònh khaám bïånh 
tûâ thiïån àûúåc töí chûác taåi UBND 
Phûúâng 9, Quêån 6, TP.HCM. 

Caác hoaåt àöång khaám bïånh, 
tû vêën àiïìu trõ tònh nguyïån cho 
cöång àöìng vöën àûúåc têåp thïí caác 
khoa Y, khoa Rùng Haâm Mùåt, 
Khoa Àiïìu dûúäng vaâ Kyä thuêåt 
xeát nghiïåm quan têm trong suöët 
muâa dõch vûâa qua. Töí tû vêën Y tïë 
do caác baác sô, giaãng viïn Khoa Y 
“trûåc chiïën” taåi Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Langröån raâng nhûäng cuöåc 
goåi, tin nhùæn cuãa bïånh nhên 
trong têåp àoaân vaâ úã caã nhûäng 
vuâng miïìn khaác nhau goåi vïì.

ThS. Lyá Thõ Phûúng Hoa – 
Phoá trûúãng Khoa Àiïìu dûúäng 
vaâ Kyä thuêåt Xeát nghiïåm khuyïën 
khñch sinh viïn khöëi ngaânh sûác 
khoãe nùng nöí tham gia caác hoaåt 
àöång thiïån nguyïån: “Cö mong 
caác baån àûâng naãn loâng vaâ lo lùæng 
khi dõch bïånh chûa àûúåc kiïím 
soaát. Thúâi gian qua, thêìy troâ Vùn 
Lang tham gia caác hoaåt àöång 
tònh nguyïån vúái tinh thêìn phuång 
sûå cöång àöìng. Àiïìu àoá thïí hiïån 
loâng trùæc êín, biïët yïu thûúng vaâ 
chia seã. Xaä höåi luön cêìn nhûäng 
ngûúâi daám dêën thên Thêìy cö seä 
luön àöìng haânh cuâng caác baån 
trïn chùång àûúâng vun àêìy cêu 
chuyïån y àûác”.

Nhên Ngaây Thêìy thuöëc Viïåt 
Nam (27/02/1955 – 27/02/2022), 
Taåp chñ Sinh viïn Vùn Lang kñnh 
chuác caác thêìy cö khöëi Sûác khoãe 
Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang maånh 
khoãe, têån têm, nhiïåt huyïët vúái 
nghïì; traách nhiïåm, têån tuåy phuåc 
vuå cho sûác khoãe cöång àöìng, 
truyïìn lûãa cho thïë hïå y baác sô, thêìy 
thuöëc tûúng lai cuãa Vùn Lang.
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Ngaây trûúác, möîi khi bõ 
ai àoá laâm töín thûúng, 
töi choån caách im 

lùång vaâ gùåm nhêëm nöîi buöìn. 

Bêy giúâ, töi vêîn choån im 
lùång trûúác hïët, khöng phaãi vò 
töi “hiïím”, maâ vò töi hiïíu rùçng 
nhûäng lúâi traách cûá àûúåc buöng 
ra trong luác têm traång khöng 
àûúåc töët coá thïí khiïën töi phaãi 
höëi hêån. Nhûng töi khöng choån 
buöìn lêu nhû ngaây xûa, maâ choån 
àöëi diïån vúái vêën àïì, phên tñch 
chuáng möåt caách nghiïm tuác.

Töi hiïíu rùçng, sûå töín thûúng 
luön bùæt nguöìn tûâ viïåc baãn thên 
caãm thêëy bêët àùæc yá vò nhêån ra 
ai àoá àang cöë tònh àuång chaåm 
vaâo caái töi, caá tñnh, niïìm kiïu 
haänh, nhûäng giaá trõ maâ mònh 
trên troång. Sûå töín thûúng cuäng 
seä xuêët hiïån khi baãn thên töi 
caãm nhêån tònh yïu thûúng, sûå 
quan têm cuãa ngûúâi khaác daânh 
cho mònh khöng àêìy àuã, khöng 
giöëng nhû caách maâ töi àöëi àaäi 
vúái hoå. Vêåy thò nguyïn nhên 
sêu xa cuãa sûå töín thûúng laâ do 
chûáng aái kyã, tûå tön cuãa baãn thên 
vaâ do mònh àùåt tònh caãm, niïìm 
tin thaái quaá vaâo ngûúâi khaác. Biïët 
vêåy àïí tûå dùån mònh phaãi biïët cên 
bùçng caãm xuác, phaãi nûúng tûåa 
vaâo chñnh mònh chûá àûâng tröng 
mong vaâo ai caã, kïí caã ngûúâi 
mònh gêìn guäi vaâ yïu thûúng 

nhêët. Noái thò dïî, laâm àûúåc múái 
khoá, nïn thónh thoaãng caãm giaác 
bõ nhûäng ngûúâi mònh tin tûúãng, 
thûúng mïën tùång cho vaâi “vïët 
àêm” vêîn diïîn ra.

May thay, nhûäng nùm thaáng 
keâm theo caác sûå kiïån ài qua 
cuöåc àúâi möåt ngûúâi giuáp hoå dêìn 
trûúãng thaânh. Caá nhên töi cuäng 
àuác ruát cho mònh vaâi àiïìu cú 
baãn àïí san lêëp töín thûúng (nghe 
nhû san lêëp mùåt bùçng nhó), 
hûúáng àïën àúâi söëng töët àeåp maâ 
mònh mong moãi.

Möåt laâ, àûâng bao giúâ àaánh 
àöìng tri thûác vúái trñ tuïå. Möåt 
ngûúâi coá nhiïìu kiïën thûác, bùçng 
cêëp khöng àöìng nghôa vúái viïåc 
ngûúâi àoá súã hûäu trñ tuïå cao daây. 
Trñ thöng minh kiïën thûác vaâ têm 
höìn thanh khiïët cao nhaä khöng 
nhêët thiïët phaãi töìn taåi trong 
cuâng möåt con ngûúâi. Khi lúä úã gêìn 
ngûúâi nhû vêåy, sûå töín thûúng seä 
àïën khöng súám thò muöån.

Hai laâ, ngûúâi gêy cho mònh 
àau khöí coá biïët àiïìu àoá khöng? 
Nïëu hoå vö tû chùèng biïët gò thò 
mònh khöí gêëp àöi, vò khöng 
ai san súát nöîi khöí cuãa mònh. 
Nguöìn cún nöîi àau khöí cuãa 
mònh vêîn àang ung dung tûå taåi. 
Vêåy thò chó coá caách tha thûá cho 
ngûúâi ta, cuäng laâ khoan dung vúái 
baãn thên mònh. Nïëu ngûúâi àoá 
liïn tuåc cho mònh caãm giaác bêët 

an vaâ àöå luâi caãm xuác thò chó coân 
möåt caách laâ giûä khoaãng caách vêåt 
lyá lêîn têm lyá vúái hoå. Vaâ cuäng nïn 
nhòn sûå viïåc thêåt nheå nhaâng, 
kiïíu chuáng ta khöng coá duyïn, 
khöng thuöåc vïì nhau. Khöng 
cêìn phaãi phaán xeát hay traách cûá 
nhûäng chiïëc laá khoai laâm gò.

Ba laâ, khi xaãy ra nhûäng àiïìu 
khöng vui, töi nhúá laåi nhûäng 
àiïìu töët àeåp nhêët àaä coá giûäa 
mònh vaâ ngûúâi ta. Viïåc höìi tûúãng 
naây nhû möåt cuöën phim coá taác 
duång nhùæc nhúã nhûäng möëc 
sûå kiïån quan troång cuãa caã hai, 
nhûäng caãm xuác tñch cûåc (vaâ tiïu 
cûåc) àaä tûâng coá, nhûäng àiïìu àaä 
cuâng nhau vun àùæp vaâ gêìy dûång. 
Khi àoá, ta seä hiïíu àûúåc mûác àöå 
quan troång cuãa ngûúâi naây trong 
cuöåc àúâi mònh vaâ quyïët àõnh thaái 
àöå, caách cû xûã àöëi vúái hoå vïì sau. 
Nïëu ngûúâi àoá àuã quan troång vúái 
mònh, haäy tòm möåt dõp thuêån lúåi 
àïí seä saâng böåc löå nhûäng àiïìu maâ 
ngûúâi ta tûâng khiïën mònh khöí 
súã. Sûå vúä leä cuäng laâ möåt caách 
duy trò tñch cûåc möëi quan hïå. 

Böën laâ, nïëu cêìn, haäy viïët 
ra nhûäng suy nghô àang khiïën 
mònh ûu tû. Viïët möåt caách chên 
thaânh vaâ coá traách nhiïåm nhêët 
vúái baãn thên mònh. Töi thêåm chñ 
coá luác coân thu êm laåi möåt àoaån 
mònh viïët, nghe laåi vaâ thêëy mûúåt 
maâ nhû taác phêím vùn hoåc. Coá ai 

“XỬ LÝ”
TỔN THƯƠNG

ThS. ÀAÂO THÕ DIÏÎM TRANG
Khoa Xaä höåi & Nhên vùn - VLU

àoá baão laâ haäy viïët möåt caái tiïu àïì thêåt to 
laâ “Nhûäng àiïìu hoáa ra laåi khöng quan 
troång àïën thïë”, sau àoá viïët ra hïët nhûäng 
àiïìu khöng vui àaä xaãy ra vúái baãn thên 
mònh vaâ caách mònh choån bûúác qua noá. 

Nùm laâ, haäy trên troång vaâ chùm soác 
nhûäng thêm tònh töët àeåp. Töi tin rùçng 
möåt ngûúâi tûã tïë, chên thaânh, thuá võ chùæc 
chùæn khöng thiïëu ngûúâi muöën kïët thên. 
Haäy choån lûåa trong söë àoá nhûäng ngûúâi 
cuâng têìn söë vúái mònh, àïí lùæng nghe vaâ 
chia seã, àïí thêëy êëm aáp vò àûúåc chùm 
soác, thûúng yïu, thêëu hiïíu. Sûå àöåc lêåp 
cuãa möîi ngûúâi laâ têët yïëu nhûng sûå àöìng 
àiïåu cuãa hai têm höìn coá sûác maånh cuãa 
möåt àöi caánh vö hònh, giuáp con ngûúâi ta 
bay cao hún khaã nùng cuãa hoå.

Saáu laâ, phaãi tu dûúäng chñnh baãn 
thên mònh, khiïën mònh trúã thaânh möåt 
phiïn baãn töët àeåp hún mònh cuãa ngaây 
höm qua. Trong cuöåc àúâi, chùæc chùæn coá 
luác ta vö yá laâm töín thûúng ngûúâi khaác. 
Khùæc phuåc nhûäng thoái hû têåt xêëu cuãa 
baãn thên. Hûúáng àïën nhûäng giaá trõ bïìn 
vûäng nhû sûác khoãe, sûå bònh an, loâng 
biïët ún, tònh yïu àñch thûåc, sûå seã chia, 
nöî lûåc cöëng hiïën vaâ khaát voång hiïíu biïët.

Töi tûâng nghô rùçng caâng lúán thò ngûúâi 
ta seä caâng ñt bõ töín thûúng, do àaä vûäng 
vaâng hún trong cuöåc àúâi. Nhûng röìi töi 
nhêån ra khöng phaãi nhû vêåy. Nhûäng 
cuá töín thûúng cuãa ngûúâi lúán, ngûúâi giaâ 
thûúâng àau àúán vaâ sêu hoùæm hún so vúái 
ngûúâi treã. Àún giaãn, vò ngûúâi lúán àuã hiïíu 
biïët àïí nhêån ra nöng sêu cuãa vêën àïì. Sûå 
tûå tin, haáo thùæng cuãa ngaây treã cuäng àaä 
nhûúâng chöî cho chiïm nghiïåm, àùçm 
thùæm. Cho nïn, àaä khöng töín thûúng 
thò thöi, maâ lúä töín thûúng thò phaãi mêët 
khaá lêu múái phai nhaåt vïët. Vò vêåy, kiïím 
soaát lúâi noái vaâ haânh àöång vúái nhûäng 
ngûúâi maâ ta yïu thûúng – nhûäng ngûúâi 
àang cuâng ta giaâ ài – laâ àiïìu nhêët àõnh 
phaãi laâm.

Àûác tin, saách vúã, nghïå thuêåt, lao 
àöång… laâ nhûäng àiïìu nêng cêëp têm 
höìn ta möîi ngaây. Duy chó coá loâng laânh 
múái giuáp ta vûúåt qua töín thûúng vaâ cöë 
gùæng khöng laâm ngûúâi khaác töín thûúng. 

Kïët nöëi vúái thiïn nhiïn - möåt caách chûäa laânh töín thûúng
Àaä nûãa nùm nay, töi kïët baån vúái möåt cêy cao boáng caã gêìn cûãa 

ra vaâo cöng viïn. Coân nhúá ngaây cuöëi nùm 2020, töi ngöìi xuöëng 
chiïëc ghïë àaá àïí nghó chên, khi ngêíng lïn thò bùæt gùåp thên cêy 
to lúán vúái nhûäng xúá voã àeåp nhû möåt bûác tranh. Dûúái àêët, rïî cêy 
ngoùçn ngoeâo tröìi lïn mùåt àêët nhòn chùæc chùæn, vûäng chaäi. Laá xanh 
non xen lêîn laá xanh àêåm lêëp laánh nùæng súám. Caái cêy nhû múâi goåi 
töi àïën bïn noá, tûåa vaâo noá. Bêët giaác, töi thaã loãng cú thïí vaâ nhùæm 
mùæt laåi. Caãm giaác ïm dõu vaâ bònh yïn traân àïën. Ngay khi àoá, töi 
hiïíu vò sao ngûúâi ta hay cêìu chuác nhau àûúåc nhû tuâng baách. 
Sûå an öín tinh thêìn maâ coã cêy mang àïën hiïëm coá gò saánh àûúåc.

Tûâ höìi coá baån cêy, töi siïng ài cöng viïn hún. Möîi buöíi ài böå 
xong, töi àïën ngöìi úã chiïëc ghïë àaá àöëi diïån cêy, vûâa hñt thúã sêu 
vûâa ngùæm nghña baån. Trûúác khi ra vïì, töi tûåa lûng vaâo baån dùm 
ba phuát. Vaâo nhûäng ngaây mûa, töi chaåm loâng baân tay mònh vaâo 
têëm thên êím ûúát cuãa baån, vöî vïì. Thónh thoaãng, coá gò vui buöìn, 
töi cuäng têm sûå vúái baån bùçng tiïëng loâng mònh. Ai maâ biïët chuyïån 
naây chùæc seä khuyïn töi ài gùåp baác sô. Nhûng töi hiïíu rùçng àïën 
möåt giai àoaån naâo àoá trong cuöåc àúâi, ngûúâi ta khöng chó muöën 
kïët nöëi vúái con ngûúâi maâ coân muöën kïët nöëi vúái nhiïn giúái, bùçng 
caách naây hay caách khaác.

Nhûäng baâi àoåc vïì sinh thaái giuáp töi nhêån biïët mònh chùèng 
qua cuäng chó laâ möåt mùæt trong têëm lûúái chi chñt cuãa tûå nhiïn. 
Nhûäng lêìn ñt oãi hñt haâ hûúng thúm cuãa böng hoa, lùæng nghe gioá 
rñt ruá qua khe cûãa, nhòn ngùæm mûa rúi, trùng saáng ngoaâi cûãa söí 
hay tung têíy giûäa biïín trúâi, àaåi ngaân laâ nhûäng lêìn tûå nhiïn thò 
thêìm nhùæc nhúã töi laâ möåt phêìn cuãa noá. Töi khöng coân xoát xa khi 
thêëy xaác ve hay thên con cuöën chiïëu khö cong doåc nhûäng löëi 
ài trong cöng viïn. Thaão möåc, cön truâng, chim muöng, thuá vêåt, 
con ngûúâi vaâ ti tó sûå vêåt khaác àïìu coá cú höåi têån hûúãng voâng àúâi 
cuãa mònh. Ài vaâ àïën, luên phiïn.

Duâ khöng troâ chuyïån vúái bêët kyâ ai nhûng töi nhêån ra cöng 
viïn laâ khöng gian coá nùng lûåc töí chûác vaâ kïët nöëi con ngûúâi vaâo 
nhûäng hoaåt àöång tûúng tûå nhau, trong möåt söë khung giúâ nhêët 
àõnh. Àïí yá möåt chuát, töi thêëy moåi ngûúâi hay ài cuâng möåt chiïìu 
chûá hiïëm khi ài ngûúåc chiïìu, bûúác chên coá khi rêët àöìng böå. Àïí 
yá möåt chuát, töi thêëy hiïëm coá ai ùn to noái lúán hay cûúâi àuâa quaá 
trúán, trûâ boån treã con. Duâ khöng coá möåt hiïåp ûúác naâo nhûng tûå 
thên nhûäng ngûúâi úã àêy biïët roä khu vûåc naâo thò nïn thûåc hiïån 
hoaåt àöång gò. Ngay caã nhûäng chiïëc voâi tûúái trong cöng viïn 
dûúâng nhû cuäng quay tñt cuâng möåt àiïåu. Töi böîng coá niïìm tin 
rùçng chñnh nhõp àiïåu cuãa cöng viïn seä giuáp àúä con ngûúâi tòm 
thêëy nhõp àiïåu cuãa têm höìn mònh. Sûå kñch hoaåt thïí chêët vaâ têm 
trñ àêìu ngaây êëy laâ nguöìn nùng lûúång döìi daâo cho caã ngaây daâi.
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BAÁC SÔ PHAN THAÂNH CÖNG
Khoa Y - Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang

Sûác khoãe laâ vöën quyá 
nhêët cuãa con ngûúâi vaâ 
toaân xaä höåi. Tûâ xûa àïën 

nay, nghïì chùm soác sûác khoãe 
luön àûúåc xaä höåi tön vinh, goåi 
nhûäng ngûúâi haânh nghïì laâ thêìy 
thuöëc. Cuäng hiïëm coá nghïì naâo 
maâ xaä höåi laåi àoâi hoãi cao caã vïì 
phêím chêët vaâ taâi nùng nhû nghïì 
y. Nhûäng gioåt möì höi, nûúác mùæt, 
nhûäng àïm thûác trùæng úã caác 
àiïím dõch, bïn giûúâng bïånh cuãa 
caác thêìy thuöëc àaä àûúåc xaä höåi 
ghi nhêån. Ngaây 27/2 tûâ lêu àûúåc 
nhiïìu ngûúâi nhúá àïën, nhûng ñt ai 
biïët vò sao ngaây naây laåi àûúåc choån 
laâm Ngaây Thêìy thuöëc Viïåt Nam. 

Ngaây 27/2/1955, nhên dõp töí 
chûác Höåi nghõ caán böå y tïë, Chuã 
tõch Höì Chñ Minh àaä gûãi thû cùn 
dùån ba àiïìu quan troång àöëi vúái 
caác y baác syä trïn caã nûúác:

1. Trûúác hïët laâ phaãi thêåt 
thaâ àoaân kïët. Àoaân kïët laâ sûác 
maånhcuãa chuáng ta. Àoaân kïët thò 
vûúåt àûúåc moåi khoá khùn, giaânh 
àûúåc nhiïìu thaânh tñch. Àoaân 
kïët giûäa caán böå cuä vaâ caán böå 
múái. Àoaân kïët giûäa têët caã nhûäng 
ngûúâi trong ngaânh y tïë, tûâ caác Böå 
trûúãng, Thûá trûúãng, Baác syä, Dûúåc 
syä cho àïën caác anh chõ em giuáp 
viïåc. Búãi vò cöng viïåc vaâ àõa võ tuy 
coá khaác nhau, nhûng ngûúâi naâo 
cuäng laâ möåt böå phêån cêìn thiïët 
trong ngaânh y tïë, trong viïåc phuåc 
vuå nhên dên.

2. Thûúng yïu ngûúâi bïånh. 
Ngûúâi bïånh phoá thaác tñnh maång 
cuãa hoå núi caác cö caác chuá. Chñnh 
phuã phoá thaác cho caác cö caác chuá 
viïåc chûäa bïånh têåt vaâ giûä gòn sûác 
khoeã cho àöìng baâo. Àoá laâ nhiïåm 
vuå rêët veã vang. Vò vêåy, caán böå cêìn 
phaãi thûúng yïu, sùn soác ngûúâi 

bïånh nhû anh em ruöåt thõt cuãa 
mònh, coi hoå àau àúán cuäng nhû 
mònh àau àúán.“ Lûúng y phaãi 
nhû tûâ mêîu”, cêu noái êëy rêët àuáng.

3. Xêy dûång möåt nïìn y hoåc 
cuãa ta. Trong nhûäng nùm nûúác 
ta bõ nö lïå thò y hoåc cuäng nhû caác 
ngaânh khaác àïìu bõ kòm haäm. 
Nay chuáng ta àaä àöåc lêåp tûå do, 
caán böå cêìn giuáp àöìng baâo, giuáp 
chñnh phuã xêy dûång möåt nïìn y tïë 
thñch húåp vúñ nhu cêìu cuãa nhên 
dên ta. Y hoåc cêìn phaãi dûåa trïn 
nguyïn tùæc: khoa hoåc dên töåc 
vaâ àaåi chuáng. Öng cha ta ngaây 
trûúác coá nhiïìu kinh nghiïåm quyá 
baáu vïì caách chûäa bïånh bùçng 
thuöëc ta, thuöëc bùæc. Àïí múã röång 
phaåm vi y hoåc, caác cö, caác chuá 
cuäng nïn chuá troång nghiïn cûáu 
vaâ phöëi húåp thuöëc “Àöng” vaâ 
thuöëc “Têy”.

Chñnh tûâ sûå kiïån yá nghôa 
naây, nùm 1985, Àaãng vaâ Nhaâ 
nûúác quyïët àõnh lêëy ngaây 27/2 
haâng nùm laâNgaây Thêìy thuöëc 
Viïåt Nam nhùçm tön vinh nhûäng 
ngûúâi cöng taác trong lônh vûåc 
Y tïë.

Nhòn laåi lõch sûã khaáng chiïën 
trûúâng kyâ cuãa dên töåc, bao thïë 
hïå caán böå vaâ nhên viïn ngaânh y 
tïëcoá mùåt trïn khùæp neão àûúâng 
àïí chùm soác, baão vïå sûác khoãe 
cho böå àöåi vaâ nhên dên. Khöng 
ñt ngûúâi àïí laåi möåt phêìn cú thïí 
mònh núi chiïën trûúâng hay mùæc 
nhûäng cùn bïånh quaái aác do 
chêët àöåc hoáa hoåc gêy ra. Nhiïìu 
ngûúâi maäi maäi nùçm laåi núi 
chiïën trûúâng maâ trúã nïn bêët tûã 
trong loâng ngûúâi dên, nhû Liïåt 
syä - Baác syä Àùång Thuây Trêm. 
Cö gaái Haâ Nöåi sùén saâng lao vaâo 
khoái lûãa chiïën tranh, cûáu chûäa 
vaâ chùm soác haâng trùm thûúng 
binh núi chiïën trûúâng khöëc liïåt 
vò khöng muöën hoaâi phñ nhûäng 
nùm thaáng thanh xuên. Nhûäng 
trang nhêåt kyá cuãa chõ truyïìn taãi 
thöng àiïåp vïì tònh yïu röång lúán, 
vïì tònh ngûúâi gùæn vúái lyá tûúãng 
söëng cöëng hiïën hïët mònh cho 
nghïì Y cao quyá, cho Töí quöëc 

Viïåt Nam thên yïu: “Cuöåc söëng 
vö cuâng anh duäng, vö cuâng gian 
nan, chïët choác hy sinh coân dïî 
daâng hún ùn möåt bûäa cúm. Vêåy 
maâ ngûúâi ta vêîn bïìn gan chiïën 
àêëu. Con cuäng laâ möåt trong 
muön nghòn ngûúâi àoá, con söëng 
chiïën àêëu vaâ nghô rùçng mònh seä 
ngaä xuöëng vò ngaây mai cuãa dên 
töåc. Ngaây mai trong tiïëng ca khaãi 
hoaân seä khöng coá con àêu. Con 
tûå haâo vò àaä dêng troån àúâi mònh 
cho Töí quöëc. Dô nhiïn con cuäng 
cay àùæng vò khöng àûúåc söëng 
tiïëp cuöåc söëng hoâa bònh haånh 
phuác maâ moåi ngûúâi trong àoá coá 
con àaä àöí maáu xûúng àïí giaânh 
laåi. Nhûng coá gò àêu, haâng triïåu 
ngûúâi nhû con àaä ngaä xuöëng maâ 
chûa hïì àûúåc hûúãng troån lêëy möåt 
ngaây haånh phuác. Cho nïn coá ên 
hêån gò àêu!”

Trong cöng cuöåc àöíi múái, xêy 
dûång vaâ baão vïå Töí quöëc, caán böå 
vaâ nhên viïn ngaânh Y tïë tiïëp tuåc 
hoåc têåp, nghiïn cûáu khoa hoåc vaâ 
cûáu chûäa ngûúâi bïånh, àoáng goáp 
vaâo sûå phaát triïín kinh tïë, xaä höåi.

Rêët nhiïìu Giaáo sû, Baác sô, 
nhên viïn y tïë àûúåc nhaâ nûúác 
vinh danh phong tùång laâ Anh 

huâng lûåc lûúång vuä trang nhên 
dên, Anh huâng lao àöång, Thêìy 
thuöëc nhên dên búãi nhûäng àoáng 
goáp xuêët sùæc trong sûå nghiïåp.

Luác sinh thúâi, Chuã tõch 
Höì Chñ Minh tûâng daåy “Lûúng 
y phaãi nhû tûâ mêîu”. Y àûác àûúåc 
coi laâ phêím chêët töët àeåp cuãa 
nhûäng ngûúâi laâm cöng taác y tïë, 
àûúåc biïíu hiïån úã tinh thêìn traách 
nhiïåm cao, têån tuåy phuåc vuå vaâ 
thûúng yïu chùm soác cho ngûúâi 
bïånh. Möåt ngûúâi thêìy thuöëc gioãi 
khöng nhûäng töët vïì chuyïn mön 
maâ coân kheáo leáo trong têm lyá 
tiïëp xuác, àöång viïn ngûúâi bïånh. 
Ngaây 27/2 laâ ngaây àïì cao, tön 
vinh nhûäng ngûúâi trong ngaânh 
y, àöìng thúâi cuäng laâ ngaây àïí 
nhùæc nhúã vïì traách nhiïåm vaâ sûá  
mïånh xaä höåi giao phoá cho caác 
Y, Baác sô cuâng nhûäng ngûúâi laâm 
cöng taác Y tïë. Ba nùm gêìn àêy, 
toaân ngaânh y tïë Viïåt Nam phaãi 
göìng mònh àöëi phoá vúái “giùåc” 
Covid-19. Rêët nhiïìu thêìy thuöëc 
trong ngaây truyïìn thöëng thiïng 
liïng vaâ cao quyá cuãa ngaânh y tïë 
vêîn lùång leä, êm thêìm, miïåt maâi 
hoaân thaânh nhiïåm vuå àïí baão 
vïå sûác khoãe vaâ sûå bònh an cuãa 
ngûúâi dên.

NGÀY THẦY THUỐC
VIỆT NAM 27/2

Cảm xúc Chûúng trònh khaám bïånh, cêëp phaát thuöëc vaâ quaâ tûâ thiïån cho ngûúâi ngheâo dên töåc thiïíu söë taåi Di Linh - 
Lêm Àöìng cuãa Khoa Y (01/2021)
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Nghïì y laâ möåt nghïì àùåc biïåt 
vaâ cao quyá, do àoá rêët cêìn coá chïë 
àöå àaäi ngöå àùåc biïåt. Nïëu ai tûâng 
vaâo bïånh viïån, tûâng chûáng kiïën 
nhûäng giêy phuát baác sô phaãi àöëi 
mùåt vúái sinh tûã cuãa ngûúâi bïånh, 
àûáng trïn baân möí nhiïìu giúâ, 
tiïëp xuác vúái nhûäng bïånh phêím, 
hoáa chêët àöåc haåi, àùåc biïåt laâ 
xung kñch trïn tuyïën àêìu chöëng 
“giùåc” Covid-19, múái caãm thöng 
àûúåc nöîi vêët vaã cuãa nghïì thêìy 
thuöëc. Nhûäng y baác sô lao vaâo 
“trêån chiïën”, möîi ngûúâi möåt 
chûác nùng, nhiïåm vuå. Ngûúâi úã 
hêåu phûúng tuyïn truyïìn nêng 
cao yá thûác caãnh giaác chung, vêån 
àöång moåi ngûúâi thûåc hiïån töët 
“khuyïën caáo 5K”, röìi truy vïët, 
àiïìu trõ F0 cöång àöìng úã caác khu 
dên cû; Ngûúâi núi tiïìn tuyïën 
chùm soác miïëng ùn, giêëc nguã vaâ 
giaânh sûå söëng cho ngûúâi bïånh tûâ 
lûúäi haái tûã thêìn. Chuyïån gaác laåi 
cuöåc söëng thûúâng nhêåt, phaãi xa 
gia àònh hay tûâ miïìn bùæc vaâo chi 
viïån miïìn nam vaâ ngûúåc laåi… 
têët caã coá àaáng gò so vúái nhûäng 
àiïìu hoå àang àöëi mùåt: nguy cú 
lêy nhiïîm, sûác khoãe, maång söëng. 
Nhûng hoå khöng coá quyïìn chöëi 

tûâ, khöng coá quyïìn quay lûng 
vúái lúâi thïì Hippocrates khi khoaác 
lïn mònh chiïëc aáo blouse trùæng.

Phoá Thuã tûúáng Vuä Àûác Àam 
tûâng chia seã: “Möîi caán böå y tïë haäy 
luön laâ nhûäng têëm gûúng saáng vïì 
nöî lûåc phêën àêëu reân luyïån vûún 
lïn, hoaân thiïån vïì chuyïn mön, 
àaåo àûác nghïì nghiïåp, àïí khöng 
chó giuáp ngûúâi dên gòn giûä, nêng 
cao sûác khoãe, vûúåt qua bïånh têåt 
maâ coân àïí laåi nhûäng tònh caãm 
êëm aáp, nhûäng suy ngêîm töët àeåp 
vïì tònh ngûúâi, vïì àaåo lyá nhên 
sinh. Àïí moåi núi, moåi luác khi 
nghe thêëy danh Baác sô, Dûúåc sô, 
Y sô; thêëy boáng aáo blouse trùæng laâ 
thêëy hiïån thên cuãa tri thûác, cuãa 
danh dûå, cuãa nhên caách.”

Ngaây Thêìy thuöëc Viïåt Nam 
nùm nay khöng chó laâ ngaây tön 
vinh nghïì thêìy thuöëc, coân laâ 
ngaây nhùæc nhúã moåi ngûúâi haäy 
seã chia vúái nhûäng khoá khùn cuãa 
ngaânh y tïë. Caác thêìy thuöëc àang 
rêët cêìn sûå àöìng haânh seã chia 
cuãa ngûúâi bïånh, cuãa nhên dên. 
Möîi sûå àöìng caãm, chia seã cuãa 
ngûúâi bïånh, cuãa nhên dên laâ 
liïìu thuöëc tiïëp thïm sûác maånh 

cho caác chiïën sô aáo trùæng àang 
ngaây àïm khöng quaãn vêët vaã, 
nguy hiïím chiïën àêëu vúái bïånh 
têåt, vûäng loâng thûåc hiïån nhiïåm 
vuå cao caã chùm soác, baão vïå sûác 
khoãe cuãa nhên dên. Àiïìu quan 
troång vaâ thiïët thûåc trong thúâi 
àiïím naây, chñnh laâ möîi ngûúâi 
dên haäy tûå baão vïå sûác khoãe baãn 
thên vaâ tuên thuã caác quy àõnh y 
tïë, nhanh choáng tiïm vùæc xin khi 
àïën lûúåt cho caác àöëi tûúång trûúác 
nguy cú dõch bïånh diïîn biïën 
phûác taåp. 

Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang, vúái àõnh hûúáng phaát 
triïín mö hònh trûúâng hoåc 
– bïånh viïån, àaä phaát triïín 
maånh khöëi ngaânh sûác khoãe 
tûâ nùm 2017. Àïën nay, Vùn 
Lang coá 5 khoa àaâo taåo 
nhoám ngaânh Sûác khoãe: 
Khoa Rùng Haâm Mùåt, Khoa 
Dûúåc, Khoa Y, Khoa Y 
hoåc cöí truyïìn, Khoa Àiïìu 
dûúäng vaâ Xeát nghiïåm Y 
hoåc; cuâng sûå ra àúâi cuãa 
Phoâng khaám àa khoa 
VLMC (tûâ cuöëi nùm 2021).

NGUYÏÎN VUÄ NGOÅC ANH - VUÄ LÏ MINH QUÊN - PHAÅM THÏË KIÏN - HUYÂNH ANH BAÃO
Sinh viïn K22A Khoa Kiïën truác vaâ K23S Khoa Cöng nghïå

Quäy àêët àïí tröng cêy 
xanh taåi àö thõ, àùåc biïåt laâ 
caác thaânh phöë lúán nhû Haâ 
Nöåi vaâ TP.HCM rêët haån chïë. 
Trong khi àoá, àö thõ laâ núi 
coá nöìng àöå khñ gêy hiïåu ûáng 
nhaâ kñnh cao do phûúng tiïån 
giao thöng vaâ caác hoaåt àöång 
saãn xuêët cöng nghiïåp gêy ra. 
Àaåt giaãi Khuyïën khñch Giaãi 
thûúãng Khoa hoåc & Cöng 
nghïå daânh cho giaãng viïn treã 
vaâ sinh viïn trong caác cú súã 
giaáo duåc àaåi hoåc cuöëi thaáng 
12/2021, “Nghiïn cûáu taåo 
tranh sinh hoåc goáp phêìn 
laâm àeåp ngöi nhaâ úã khu vûåc 
àö thõ” do nhoám sinh viïn 
Khoa Kiïën truác vaâ Khoa Cöng 
nghïå thûåc hiïån giuáp cho möîi 
gia àònh söëng úã àö thõ coá 
thïí tûå laâm tranh bùçng thûåc 
vêåt söëng, vûâa laâm àeåp ngöi 
nhaâ, vûâa giuáp laâm saåch möi 
trûúâng sinh thaái, goáp phêìn 
haån chïë biïën àöíi khñ hêåu. 

Ngay tûâ nhûäng nùm àêìu cuãa 
thïë kyã 20, caác nhaâ kiïën truác trïn 
thïë giúái àaä thûåc hiïån yá tûúãng 
thiïët kïë nhaâ úã gùæn liïìn vúái thiïn 
nhiïn, àiïín hònh laâ yá tûúãng thiïët 
kïë “Vûúân àûáng” cuãa Stanley Hart 
White vaâo nùm 1937 taåi Myä, mö 
hònh thiïët kïë vûúân àûáng vúái hïå 
thöëng thuãy canh àêìy àuã vaâ àa 
daång loaâi cêy cuãa Patrick Blanc 
nùm 1988, nay goåi laâ “Cöng nghïå 
vûúân öëp tûúâng”. 

Viïåc chuyïín thïí cöng nghïå 
vûúân öëp tûúâng dûåa vaâo kyä thuêåt 
tröìng troåt vaâ vêåt liïåu sùén coá taåi 
àõa phûúng àïí taåo nïn nhûäng 
bûác tranh sinh hoåc söëng àöång 
(bùçng thûåc vêåt), thay thïë cho 
caác bûác tranh myä thuêåt (dûåa 
vaâo kô thuêåt sún dêìu, veä chò, 
mûåc,...) laâ yá tûúãng múái meã, àem 
laåi veã àeåp tûå nhiïn cho ngöi nhaâ, 

goáp phêìn caãi thiïån khöng khñ 
trong vaâ ngoaâi nhaâ, giuáp con 
ngûúâi gêìn guäi vúái thiïn nhiïn. 

Dûåa trïn caác àöëi tûúång 
nghiïn cûáu göìm cêy giöëng cuãa 
caác loaâi cêy phuá quñ (Aglaonema 
hybrid), trêìu baâ ta (Epipremnum 
aureum), huyïët duå heåp 
(Cordyline terminalis), vaâng baåc 
(Succulent plant) vaâ truác nhêåt 
(Dracaena surculosa), nhoám 
tiïën haânh nghiïn cûáu caách thiïët 
kïëkhung tranh vaâ hoaân thiïån 
bûác tranh sinh hoåc ûáng duång hïå 
thöëng tûúái nhoã gioåt; theo doäi sinh 
trûúãng cuãa cêy trïn khung tranh 
vaâ àaánh giaá khaã nùng hêëp thuå 
CO2 cuãa tranh sinh hoåc; tûâ àoá xêy 
dûång caác bûúác thiïët kïë vaâ hoaân 
thiïån bûác tranh sinh hoåc vûâa àaáp 
ûáng yïu cêìu thêím myä, vûâa àaáp 
ûáng nhu cêìu sinh thaái.

Vêåt liïåu nghiïn cûáu

+ Giaá thïí dinh dûúäng: àêët, xú 
dûâa, biochar, phên compost.

+ Khung vûúân àûáng vúái vêåt 
liïåu göî, nhûåa vaâ vaãi àõa.

+ Chêåu tröìng cêy: Chêåu nhûåa 
kñch thûúác 125mm x 125mm x 
75mm. 

+ Tuái vaãi àûúåc sûã duång tûâ chêët 
liïåu vaãi àõa tröìng cêy chuyïn 
duång.

+ Than sinh hoåc coá nguöìn 
göëc tûâ göî cuãi cêy caâ phï coá chó 
tiïu lñ, hoáa hoåc nhû sau: Àöå êím: 
5,7%; pH: 8,8; Haâm lûúång töíng 
söë: N: 1,4%; Ca: 23,6%; K: 17,8%; 
P: 0,04%.

+ Phên compost laâ phên hûäu 
cú àûúåc taåo ra tûâ thên chuöëi thaãi 
loaåi sau thu hoaåch, vúái caác thaânh 
phêìn: êím àöå 29,3%; pH: 7,0; OM: 
34,48 (%); Nts: 2,46 (%); K2Ots: 
8,96 (%); P2O5ts: 6,13 (%) vaâ tó lïå 
C/N: 10,03.

+ Muån xú dûâa àaä xûã lyá (EC 
<0,5 mS/cm)

Phûúng phaáp nghiïn cûáu

Phûúng phaáp thiïët kïë tranh 
tûúâng

- Sûã duång phêìn mïìm 
photoshop 10.0 vaâ Revit 4D-4D 
àïí thiïët kïë mö hònh;

-  Hoaân thiïån kyä thuêåt tröìng/
gheáp cêy + trang trñ maãng xanh vaâ 
chùm soác cêy sau tröìng.

- Chó tiïu theo doäi: tyã 
lïå söëng, chiïìu cao cêy, söë 
caânh/söë laá, àöå àöìng àïìu. 
Söë liïåu thu thêåp 1 tuêìn/lêìn.

Ào àaåc xaác àõnh khaã nùng 
hêëp thuå CO2 cuãa tranh sinh hoåc

- Xaác àõnh khaã  nùng tñch tuå 
carbon (sau khi gheáp cêy àûúåc 3 
thaáng).

Àïí tñnh töíng lûúång tñch tuå 
carbon trong sinh khöëi cuãa cêy, 
sûã duång hïå söë chuyïín àöíi cuãa 
IPCC (2006, dêîn búãi Baão Huy 
2009): Ctöíng = (AGB + BGB)*0,47, 
trong àoá: Ctöíng laâ töíng lûúång 
tñch tuå carbon trong sinh khöëi 
cuãa cêy; AGB laâ sinh khöëi trïn 
mùåt àêët; BGB laâ sinh khöëi dûúái 
mùåt àêët; 0,47 laâ hïå söë chuyïín àöíi 
tûâ sinh khöëi sang carbon.

- Xaác àõnh khaã nùng hêëp thuå CO2  

+ Àïí tñnh lûúång hêëp thuå CO2 
cuãa cêy tûâ lûúång tñch tuå carbon, 
sûã duång hïå söë chuyïín àöíi cuãa 
IPCC (2006). Lûúång hêëp thuå CO2 
(têën) = Lûúång carbon (têën) * 
44/12, theo cöng thûác:

CO2      töíng = Ctöíng * 44/12, trong àoá:

CO2 töíng: töíng lûúång hêëp thuå 
CO2 cuãa cêy 

Ctöíng: töíng lûúång tñch tuå carbon 
cuãa cêy

NGHIÊN CỨU TẠO TRANH SINH HỌC, 
GÓP PHẦN LÀM ĐẸP NGÔI NHÀ Ở KHU VỰC ĐÔ THỊ

Khoáa 26 Rùng Haâm Mùåt trúù laåi trûúâng sau thúâi gian daâi hoåc online. Sinh viïn khöëi ngaânh sûác khoùe Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang  
hùng say tham gia chöëng dúch taåi àúa phûúng

29 
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Phûúng phaáp xûã lyá söë liïåu: Sûã 
duång phêìn mïìm Excel àïí nhêåp 
söë liïåu, tñnh caác àùåc trûng mêîu vaâ 
veä biïíu àöì. 

Thiïët kïë vûúân àûáng tûâ khung 
göî vaâ chêåu nhûåa

Khung vûúân àûúåc thiïët kïë vúái 
kñch thûúác 1000 x 1000 mm, kïët 
húåp khung theáp vaâ göî. Böå phêån 
bònh chûáa nûúác + dung dõch dinh 
dûúäng + maáy búm àûúåc àùåt phña 
sau – phña gùæn vaâo tûúâng  (hònh 
1a). Mùåt trûúác cuãa vûúân (hònh 
1b) àûúåc thiïët kïë gùæn caác chêåu 
nhûåa tröìng cêy, öëng tûúái nhoã 
gioåt vaâ thiïët bõ ào êím (hònh 2). Böå 
beác nhoã gioåt göìm 2 phêìn chñnh 
laâ cuåm àiïìu aáp giuáp cên àöëi lûu 
lûúång nûúác tûúái vaâ que nhoã gioåt 
àûúåc cùæm trûåc tiïëp vaâo àêët hoùåc 
giaá thïí dinh dûúäng àïí cöë àõnh 
vaâ tûúái trûåc tiïëp vaâo göëc cêy. 
Thiïët bõ caãm biïën êím àöå cuãa àêët 

cung cêëp thöng tin vïì tònh traång 
êím àöå cuãa àêët haâng ngaây vaâ seä 
thöng baáo vïì phêìn mïìm àûúåc 
lêåp trònh trïn àiïån thoaåi di àöång.

Thiïët kïë vûúân àûáng tûâ khung 
göî vaâ tuái vaãi tröìng cêy

Tûúng tûå thiïët kïë vûúân àûáng 
tûâ khung göî vaâ chêåu nhûåa, nhûng 
khung vûúân àûúåc thiïët kïë tûâ 
khung göî vaâ tuái vaãi coá kñch thûúác 
1000 x 500 mm (xem hònh 3 vaâ 4).

Quy trònh cêëy cêy lïn vûúân àûáng

- Loaåi giaá thïí: àêët têìng AB 10% 
+ xú dûâa 30% + biochar 30% + 
phên compost 30%.  Nhoám cêy 
tröìng: phuá quñ, thaâi laâi tña vaâ trêìu 
baâ ta.

- Phöëi loaâi theo baãn veä thiïët kïë 
(hònh 5).

Vïì nguyïn tùæc, cêëy cêy tûâ 
trïn xuöëng dûúái hoùåc tûâ trong 

ra ngoaâi nhùçm traánh gêy töín haåi 
àïën cêy cêëy sau. Cêy giöëng àûúåc 
nheå nhaâng lêëy ra khoãi tuái bêìu, 
duâng dao hoùåc keáo sùæc goåt goån 
gaâng phêìn bêìu cêy àaãm baão àùåt 
vûâa vaâo võ trñ tröìng trïn khung 
àûáng. Duâng tay neán nheå göëc cêy 
àïí àaãm baão rïî cêy baám chùåt vaâo 
giaá thïí; böí sung giaá thïí cho àêìy löî 
tröìng, àaãm baão bïì mùåt göëc tröìng 
cêy caách miïång löî 1,0 – 1,5 cm.  

Cêy cêëy xong àûúåc tûúái phun 
sûúng nheå àïí giûä êím vaâ cöë àõnh 
cêy; sau àoá hoaân thiïån viïåc vêån 
haânh thiïët bõ tûúái tûå àöång vaâ 
gùæn thiïët bõ ào êím. Kïët quaã coá 
03 mö hònh àûúåc taåo ra (hònh 6) 
theo baãn veä thiïët kïë, biïíu hiïån 
khaã nùng thñch ûáng khaá töët. Tyã lïå 
söëng sau 4 tuêìn cêëy gheáp laâ 100%.

Kïët quaã

Sau 3 thaáng gheáp cêy lïn 
khung tranh, caác loaâi cêy nghiïn 

Hònh 1a: Mùåt sau khung tranh          

Hònh 1b: Mùåt trûúác
 cuãa khung tranh

Hònh 1: Thiïët kïë mùåt sau (1a)  
vaâ mùåt trûúác (1b) cuãa khung tranh

Hònh 2: Thiïët kïë khung tranh vaâ thiïët bõ cöng nghïå ài keâm

Hònh 3a: Mùåt sau khung tranh          

Hònh 3: Thiïët kïë mùåt sau (3a) vaâ mùåt trûúác (3b) cuãa khung tranh

Hònh 3b: Mùåt trûúác cuãa khung tranh

Hònh 4: Thiïët kïë vûúân àûáng vaâ thiïët bõ cöng nghïå ài keâm
cûáu àïìu thïí hiïån khaã nùng thñch 
ûáng töët vúái möi trûúâng söëng theo 
phûúng thùæng àûáng. Hiïån caác 
loaâi cêy àïìu àûúåc àaánh giaá sinh 
trûúãng khaá töët úã caã khung tranh 
tröìng thuêìn loaâi vaâ höîn loaâi. Kïët 
quaã ào tñnh sinh khöëi àïí xaác àõnh 
töíng lûúång tñch tuå carbon (Ctöíng, gr) 
theo hïå söë chuyïín àöíi cuãa IPCC:  
Ctöíng = töíng sinh khöëi cêy*0,47; 
àöìng thúâi xaác àõnh khaã nùng 
hêëp thuå CO2 cuãa cêy (CO2 töíng).

Kïët quaã úã baãng 1 ghi nhêån 
töíng sinh khöëi cêy úã caã mö hònh 
tröìng thuêìn loaâi vaâ höîn loaâi àïìu 
chûa coá sûå khaác biïåt coá yá nghôa 
thöëng kï (P>0,05). Theo àoá, ta 
tñnh àûúåc töíng lûúång tñch tuå 
carbon trong möîi khung tranh 
sau 3 thaáng tröìng thûã nghiïåm laâ 
5,045 kg (bûác tranh tröìng trêìu baâ 
ta thuêìn loaåi) vaâ 5,087 kg (bûác 
tranh tröìng höîn loaâi trêìu baâ ta vúái 
phuá quñ, truác nhêåt mini, huyïët duå 
heåp vaâ vaâng baåc). Àöìng thúâi, khaã 
nùng hêëp thuå khñ CO2 trong thúâi 
gian 3 thaáng thñ nghiïåm cho thêëy 

giûäa mö hònh tröìng thuêìn loaâi vaâ 
höîn loaâi mùåc duâ coá sûå chïnh lïånh 
vïì kïët quaã hêëp thuå nhûng àïìu 
chûa coá sûå khaác biïåt roä rïåt vïì mùåt 
thöëng kï; cuå thïí: khaã nùng hêëp 
thuå CO2 úã bûác tranh thuêìn loaâi laâ 
18,498kg vaâ úã bûác tranh höîn loaâi 
laâ 18,652kg.

Caác nhaâ khoa hoåc àaä chûáng 
minh, àïí taåo ra 1 têën sinh khöëi, 
thûåc vêåt cêìn hêëp thuå 1,5 têën  CO2 
vaâ thaãi ra 0,8 têën O2. Cêy xanh 
sûã duång CO2 huát vaâo (do quang 
húåp) lúán hún lûúång CO2 taåo ra 
(do hö hêëp) vaâ lûúång O2 coá àûúåc 
nhúâ quang húåp laâ cao hún lûúång 
O2 duâng trong quaá trònh àöët chaáy 
(Lï Huyânh, 1999).

Cêy tröìng taåo thaãm (thaãm coã, 
kiïíng laá,...) cuäng goáp phêìn quan 
troång vaâo quaá trònh giaãm nhiïîm 
bêín khöng khñ. Möåt heác ta thaãm 
coã xanh phaát triïín töët möîi ngaây 
coá thïí saãn xuêët ra 600 kg khñ O2, 
hêëp thuå khoaãng 900 kg khñ CO2; 
àöìng thúâi, cuäng giuáp hêëp thuå búát 

möåt söë chêët àöåc haåi vaâ buåi trong 
khöng khñ. Theo ûúác tñnh, haâm 
lûúång buåi úã núi coá thaãm tûúi chó 
bùçng 1/5 núi khöng coá thaãm coã 
(Hoaân Kiïën Nam, 2003).

Kïët luêån – Kiïën nghõ

Nghiïn cûáu àaä thiïët kïë àûúåc 
hai kiïíu tranh sinh hoåc coá gùæn caác 
thiïët bõ tûúái tûå àöång àaáp ûáng yïu 
cêìu vïì thêím mô. Sau 3 thaáng cêëy 
gheáp, têët caã caác loaâi cêy thïí hiïån 
khaã nùng thñch nghi töët vúái möi 
trûúâng söëng múái, cêy khoãe maånh, 
xanh töët, àaåt tyã lïå söëng 100%. 

Bïn caånh àoá, nhoám nghiïn 
cûáu cuäng xaác àõnh àûúåc sú böå 
lûúång sinh khöëi cuãa cêy trïn möîi 
bûác tranh 1,0 m2 sau 3 thaáng 
tröìng thûã nghiïåm cuãa mö hònh 
tröìng trêìu baâ ta laâ 10,734 kg 
vaâ cuãa mö hònh tröìng höîn loaâi 
(trêìu baâ ta, phuá quñ, truác nhêåt 
mini, huyïët duå heåp vaâ vaâng baåc) 
laâ 10,823 kg. Töíng lûúång tñch tuå 
carbon caác loaâi cêy nghiïn cûáu 
trong möîi khung tranh tûâ 5,045 - 
5,087 kg vaâ khaã nùng hêëp thuå CO2 
tûâ 18,498 - 18,652 kg. 

Trong thúâi gian túái, nhoám 
tiïëp tuåc nghiïn cûáu phaát triïín 
thïm nhiïìu mö hònh tranh sinh 
hoåc phuâ húåp vúái caác daång nhaâ 
phöë khaác nhau; àöìng thúâi nghiïn 
cûáu sêu hún vïì nhoám loaâi cêy 
tröìng vaâ khaã nùng hêëp thuå CO2, 
phaát thaãi khñ O2 cuãa caác loaâi cêy 
nghiïn cûáu àïí coá àêìy àuã dûä liïåu 
khoa hoåc, laâm cú súã cho viïåc 
khuyïën caáo múã röång ûáng duång 
mö hònh. 

Hònh 5: Baãn veä phöëi caãnh mö hònh vûúân àûáng Hònh 6: Vûúân àûáng sau cêëy gheáp 4 tuêìn

Loaåi hònh TT Tïn loaâi Sinh  khöëi  
cêy,  gr/loaâi

Ctöíng 
(kg/m2)

CO2 

töíng
Höîn loaâi 1 Phuá quñ 2,368± 0,5 1.113 4.081

2 Huyïët duå heåp 1,083± 0,33 0.509 1.866
3 Trêìu baâ 2,826± 0,0 1.328 4.870
4 Truác nhêåt mini 2,397± 0,5 1.127 4.131
5 Vaâng baåc 2,149± 0,5 1.010 3.703
Cöång 5 loaâi 10,823 5.087 18.652

Thuêìn loaâi Trêìu baâ 10,734 5.045 18.498
Kïët quaã trùæc 
nghiïåm

t = 4,133  ûáng 
vúái  P = 0,132

Baãng 1: Sinh khöëi vaâ töíng lûúång carbon cêy xanh hêëp thuå
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TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ
TẠI PHIM TRƯỜNG
CHUYÊN NGHIỆP

Trong hai ngày 19-
20/02/2022, sinh viên Khóa 
25 Khoa Quan hệ công chúng 
- Truyền thông đã có buổi 
trải nghiệm thực tế tại phim 
trường Nam Đông (Quận 
Bình Thạnh,Tp.HCM) với giờ 
học thực hành môn học Quay 
và Dựng phim.

Trong 70 phuát thûåc 
haânh, sinh viïn àaä 
chûáng kiïën cêån caãnh 

caác quy trònh chuêín bõ ghi hònh 
saãn xuêët chûúng trònh truyïìn 
hònh, tûâ àoán tiïëp vaâ trao àöíi 
vúái khaách múâi, caâi àùåt thiïët bõ, 
chónh sûãa hïå thöëng àeân, maáy 
quay,... àïën caách thûác töí chûác 
khaán giaã tham gia chûúng trònh. 
Àêy laâ tiïìn àïì àïí caác baån laâm 
quen vúái cöng viïåc àaåo diïîn, 
cöng taác biïn têåp, diïîn xuêët 

vaâ quay, dûång phim taåi phim 
trûúâng thûåc tïë. 

Dêîn dùæt buöíi traãi nghiïåm 
thûåc tïë taåi phim trûúâng, Thêìy 
Buâi Vi Nghi vaâ NSÛT. Àaåo diïîn 
Lï Cûúâng àaä trao truyïìn “lûãa 
nghïì”, àuác kïët tûâ haâng chuåc 
nùm kinh nghiïåm vaâ thêm niïn. 
NSÛT. Àaåo diïîn Lï Cûúâng cuäng 
chñnh laâ thêìy cuãa nhiïìu thïë hïå 
diïîn viïn tïn tuöíi nhû Lyá Haãi, 
Phûúng Thanh, Bònh Minh, 
Thiïn Baão (nghïå sô löìng tiïëng), 

SINH VIÊN
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TRÊÌN LÏ NGOÅC NAM
AÃnh: PHÛÚNG MYÄ 

Hoaâng Phi, Ngoåc Trai, Vuä Long, 
Chaánh Trûåc, Têën Phaát...

Caác tên binh lêìn àêìu bûúác 
vaâo phim trûúâng coá phêìn búä 
ngúä, xen lêîn niïìm haáo hûác. Baån 
Huyânh Thõ Anh Thi (sinh viïn 
khoáa 25, ngaânh Quan hïå cöng 
chuáng) chia seã: “Em luác àoá vûâa 
höìi höåp vûâa vui, vò trûúác àoá em 
chûa coá cú höåi va chaåm vúái caác 
àaåo cuå úã trûúâng quay, súå mònh seä 
laâm hû hay bêëm sai. Nhûng caác 
thêìy, cö, anh chõ úã àoá àaä hûúáng 
dêîn em rêët nhiïåt tònh vaâ chi tiïët, 
mùåc duâ ca cuãa em hoåc àaä quaá 
giúâ nghó trûa. Em xin gûãi lúâi caãm 
ún àïën Khoa vaâ caác thêìy cö. Sau 
buöíi thûåc haânh naây, em àaä coá 
cho mònh nhûäng kiïën thûác riïng 
giuáp mònh sau naây àúä búä ngúä khi 
ài laâm.”

Nghïì àaåo diïîn vöën khöng dïî 
daâng. Vúái khöëi lûúång cöng viïåc 
töíng thïí khöíng löì phaãi theo saát 
têët caã caác khêu tûâ biïn kõch, saãn 
xuêët, tiïìn kyâ, hêåu kyâ cho àïën khi 
saãn phêím thaânh hònh vaâ àûúåc 
phaát soáng, àaåo diïîn cuäng laâ 
ngûúâi chõu traách nhiïåm chñnh 

cho thaânh cöng hay thêët baåi cuãa 
böå phim. Baån Trêìn Thy Truác 
(sinh viïn khoáa 25, ngaânh Quan 
hïå cöng chuáng) baây toã: “Thuá 
thêåt trûúác giúâ mònh khöng biïët 
àaåo diïîn seä phaãi laâm nhûäng gò 
trïn trûúâng quay, seä noái gò, thao 
taác ra sao. Nhûng sau buöíi thûåc 
haânh höm êëy, mònh múái thêëm 
thña cêu noái cuãa thêìy: “Mêëy con 
thêëy chûa, àêy laâ QUYÏÌN NÙNG 
CUÃA MÖÅT NGÛÚÂI ÀAÅO DIÏÎN.” 
Laâm àaåo diïîn quaã thêåt khöng 
dïî, nhûng àûúåc traãi nghiïåm vúái 
nhûäng tiïìn böëi nhû vêåy thêåt sûå 
laâ may mùæn àöëi vúái mònh.”

Àûúåc biïët, vúái mön hoåc quay 
vaâ dûång phim, àêy laâ nùm àêìu 
tiïn khoa Quan hïå Cöng chuáng 
- Truyïìn thöng, Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang phöëi húåp cuâng 
Àaâi truyïìn hònh Thaânh phöë Höì 
Chñ Minh giaãng daåy thûåc tiïîn 
tûâ nhûäng giaãng viïn coá kinh 
nghiïåm lêu nùm trong ngaânh 
truyïìn hònh, vúái mong muöën 
giuáp sinh viïn tiïåm cêån vúái möi 
trûúâng laâm viïåc thûåc tïë chuyïn 
nghiïåp vaâ baâi baãn.

Khöng chó dûâng laåi vúái trûúâng 
quay trong nhaâ, sùæp túái, sinh 
viïn Khoáa 25 ngaânh Quan hïå 
cöng chuáng seä àûúåc traãi nghiïåm 
úã phim trûúâng ngoaâi trúâi vaâ 
nhûäng cöng viïåc khaác nhau liïn 
quan àïën truyïìn hònh, tûâ àoá tñch 
luäy kinh nghiïåm àïí taåo ra saãn 
phêím cuöëi kyâ cuãa chñnh mònh. 

Vúái phûúng chêm hoåc thöng 
qua traãi nghiïåm cuãa Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang, nhûäng buöíi hoåc 
thûåc tïë nhû thïë naây giuáp sinh 
viïn aáp duång phûúng phaáp “hoåc 
ài àöi vúái haânh”, gùæn giaãng daåy 
lyá thuyïët vúái traãi nghiïåm thûåc 
tiïîn. Àêy cuäng laâ cú höåi àïí kiïím 
chûáng, cuå thïí hoáa kiïën thûác àaä 
hoåc tûâ giaãng àûúâng, trau döìi lyá 
thuyïët vaâ kyä nùng nghïì nghiïåp 
cho sinh viïn. Khöng nhûäng thïë, 
nhûäng buöíi thûåc hoåc thûåc tïë 
coân laâ dõp àïí sinh viïn gùåp gúä vaâ 
hoåc hoãi tûâ nhûäng tiïìn böëi trong 
ngaânh, trang bõ thïm cho caác 
baån kinh nghiïåm vïì taác phong, 
àaåo àûác nghïì nghiïåp, taåo àöång 
lûåc phêën àêëu cho cöng viïåc 
tûúng lai.

Sinh viïn Khoáa 25 ngaânh Quan hïå cöng chuáng trong giúâ hoåc thûåc haânh mön Quay vaâ Dûång phim taåi phim 
trûúâng Nam Àöng, núi saãn xuêët nhiïìu chûúng trònh cuãa caác àaâi truyïìn hònh.

NSÛT - Àaåo diïîn Lï Cûúâng (aáo xanh) - 
ngûúâi àaä gêìy dûång vaâ goáp phêìn duy trò 

hoaåt àöång cuãa sên khêëu thiïëu nhi Tuöíi Ngoåc.

Sinh viïn haâo hûáng tham gia thûåc haânh, àêy laâ lêìn 
chaåm ngoä àêìu tiïn vúái phim trûúâng, 

maáy quay chuyïn nghiïåp cuãa nhiïìu baån treã.
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Ngaây trúã laåi, Vùn Lang khoaác lïn mònh 
maâu aáo múái.

Cuäng laâ goác sên àoá, haânh lang àoá,  
nhûng coá em… àúâi böîng vui.

SAME SAME

DIFFERENT
but

Photos: TIÏU THÕNH – ÀÒNH PHÛÚÁC
Retouch: VÛÚNG NHÊÅT VÔNH – TIÏU THÕNH
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NOTE SINH VIÊN NOTE SINH VIÊN

Sau thúâi gian hoåc online 
vò dõch bïånh Covid-19 
keáo daâi, sinh viïn Vùn 

Lang bùæt àêìu quay laåi Trûúâng 
hoåc têåp. Àöëi vúái Khoáa 27, tûâ ngaây 
16/02 àïën ngaây 05/03/2022, 
sinh viïn coá mùåt taåi caác cú súã àïí 
hoaân têët thuã tuåc nhêåp hoåc. Möåt 
giai àoaån múái chñnh thûác múã ra. 
Àöëi vúái nhiïìu sinh viïn tónh, lêìn 
àêìu tiïn xa gia àònh coân nhiïìu 

búä ngúä, khoá khùn khi tòm kiïëm 
núi úã múái cho baãn thên. Muåc 
“Note sinh viïn” söë naây gûãi àïën 
baån möåt söë “bñ quyïët” sau àêy, 
hy voång baån tòm àûúåc “töí êëm” 
thêåt vûâa loâng àeåp yá!

Àïí tòm àûúåc möåt cùn troå phuâ 
húåp cho mònh, tên binh Khoáa 27 
ghi nhúá nhûäng “tuyïåt chiïu” 
sau nheá!  

THÛÁC THÛÁ NHÊËT: KHUÊËY 
ÀAÃO THÏË GIÚÁI AÃO (TÊÅN DUÅNG 
MAÅNG XAÄ HÖÅI)

Caác baån coá thïí tòm thöng tin 
nhaâ troå trïn caác trang web hoùåc 
höåi nhoám höî trúå sinh viïn cuãa 
Trûúâng, caác nhoám nhû “Tòm 
nhaâ troå sinh viïn”, “Sinh viïn 
giuáp nhau tòm nhaâ troå”,... Tuy 
nhiïn, phaãi luön giûä caái àêìu 
thêåt tónh taáo khi tòm hiïíu vaâ lûåa 
choån nheá! Hêìu hïët thöng tin 
trïn maång àûúåc àùng búãi bïn 
möi giúái, möåt söë ûu àiïím seä 
àûúåc phoáng àaåi vaâ nhûäng mùåt 
haån chïë thûúâng bõ giêëu ài. Caách 
töët laâ haäy lûu nhiïìu thöng tin 
vaâ thûåc hiïån so saánh kyä lûúäng. 
Seä töët hún nûäa nïëu baån chuã 
àöång tòm kiïëm nhûäng anh chõ 
ài trûúác coá kinh nghiïåm àïí hoãi 
thïm hoùåc xaác nhêån thöng tin 
mònh coá àûúåc. Àöìng thúâi, haäy 
laâm quen vúái khaái niïåm “trung 
gian” – “chñnh chuã” àïí haån chïë 
nhûäng phiïìn toaái sau naây trong 
vêën àïì kïët nöëi, kyá kïët vaâ thanh 
toaán nheá!

THÛÁC THÛÁ HAI: MÙÆT THÊËY

Àûâng vöåi vaâng “chöët àún” 
khi múái chó xem qua hònh aãnh 
hoùåc nhûäng àaánh giaá töët trïn 
maång. Möîi ngûúâi seä coá möåt nhu 
cêìu sûã duång khaác nhau nïn coá 
thïí, cùn phoâng êëy phuâ húåp vúái 
ngûúâi khaác nhûng khöng phuâ 
húåp vúái baån. Ngoaâi ra, viïåc lûâa 
àaão trïn maång xaä höåi ngaây nay 
rêët phöí biïën. Nïëu lú laâ, nheå daå, 
baån rêët dïî trúã thaânh “con möìi” 
cho nhiïìu chiïu troâ lûâa àaão àêëy!

THÛÁC THÛÁ BA: TAI NGHE

Haäy nhúâ baån beâ, anh chõ 
àang úã Saâi Goân hoùåc gêìn khu 
vûåc mònh hûúáng àïën tû vêën 
thïm trûúác khi àùåt buát kyá húåp 

àöìng nheá! Àêy laâ caách hûäu ñch, 
nhanh choáng vaâ an toaân nhêët 
cho nhûäng chuá “nai con” vûâa 
chêåp chûäng lïn thaânh phöë sinh 
söëng vaâ hoåc têåp. Möåt lûu yá nhoã 
cho caác baån khi àïën núi cho 
thuï laâ haäy ài cuâng ngûúâi thên 
hoùåc baån beâ nïëu àoá laâ khu vûåc 
baån khöng quen thuöåc. Nhiïìu 
trûúâng húåp sinh viïn cuâng xe 
öm ài tòm nhaâ troå röìi bõ lûâa, 
phaãi traã möåt khoaãn tiïìn lúán cho 
”cöng” dêîn caác baån ài röìi àêëy.

********************

Möåt núi úã lyá tûúãng khöng 
nhêët thiïët phaãi laâ cùn phoâng 
röång nhêët maâ laâ núi phuâ húåp 
vúái nhu cêìu sûã duång cuãa mònh 
nhêët. Haäy chuá yá àïën nhûäng chi 
tiïët nhoã nhû an ninh, khu vûåc vïå 
sinh kñn àaáo, an toaân vaâ saåch seä; 
ngoaâi ra, núi úã cêìn coá chöî àïí cêët 
xe bïn trong hoùåc chöî giûä xe an 
toaân gêìn àoá; àiïån, nûúác vaâ caác 
chi phñ phaát sinh phaãi thêåt roä 
raâng. Phoâng troå cuãa baån nïn coá 
àöìng höì àiïån, nûúác riïng, traánh 
hiïån tûúång cêu tröåm àiïån, nûúác. 
Haäy hoãi giaá àiïån nûúác trûúác 
khi thuï.

Nïëu baån yïu thñch cuöåc 
söëng cöång àöìng söi nöíi, baån coá 
thïí cên nhùæc àïën viïåc úã gheáp, úã 
nhoám àïí chia seã nhiïìu khoaãnh 
khùæc àaáng nhúá trong quaäng thúâi 
gian sinh viïn cuâng baån beâ. 

Thïm möåt lûu yá quan troång 
nûäa maâ caác baån tên sinh viïn 
nïn chuá yá khi thuï troå àoá laâ vïì 
húåp àöìng thuï nhaâ.“Buát sa gaâ 
chïët”. Vò vêåy, haäy àoåc ài àoåc laåi 
nhiïìu lêìn àïí chùæc chùæn rùçng caác 
baån seä khöng laâ ngûúâi bõ thiïåt khi 
cêìm buát kyá vaâo baãn húåp àöìng.

Caác àiïìu khoaãn phaãi thêåt roä 
raâng: giaá tiïìn thuï nhaâ, söë tiïìn 

àùåt coåc, chi phñ böìi thûúâng caác 
thiïët bõ nïëu hû hoãng, thúâi gian 
traã nhaâ hay kïët thuác húåp àöìng 
trûúác haån laâ bao lêu… Cêìn ghi roä 
söë tiïìn àïìn buâ nïëu chuã nhaâ phaá 
boã húåp àöìng trûúác thúâi gian kïët 
thuác húåp àöìng. Àùåc biïåt, trûúác 
khi nhêån phoâng phaãi kiïím tra 
kyä caác thiïët bõ àiïån, öëng nûúác, 
caác àöì vêåt coá sùén trong nhaâ xem 
coá hû hoãng gò khöng, àïí yïu cêìu 
chuã nhaâ sûãa laåi vaâ traánh viïåc caác 
baån phaãi chõu nhûäng chi phñ hao 
töín khöng phaãi do mònh.

Nhû möåt truyïìn thöëng töët 
àeåp cuãa Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang, khi laâm thuã tuåc nhêåp hoåc, 
caác baån tên sinh viïn seä àûúåc 
àöåi tû vêën viïn höî trúå tû vêën tòm 
nhaâ troå hoùåc àùng kyá úã kyá tuác 
xaá. Nguöìn dûä liïåu nhaâ troå xung 
quanh caác cú súã àaâo taåo cuãa 
Trûúâng thu thêåp àûúåc tûâ caác àöåi 
hònh cuãa Àoaân – Höåi sinh viïn 
Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang hùçng 
nùm àûúåc chia seã àïí höî trúå phuå 
huynh, tên sinh viïn lûåa choån 
núi úã phuâ húåp nhêët cho mònh. 
Trong trûúâng húåp cêìn tû vêën chi 
tiïët hún, caác baån coá thïí liïn hïå 
Trung têm Höî trúå Sinh viïn cuãa 
Nhaâ trûúâng. 

Chuác caác baån sinh viïn tòm 
àûúåc ngöi nhaâ mong ûúác vaâ 
chuêín bõ möåt tinh thêìn thêåt töët 
cho quaäng thúâi gian àaåi hoåc sùæp 
túái nheá!

“ÉT-Ô-ÉT!”
ĐI TÌM NHÀ TRỌ
SINH VIÊN

HOAÂI ÊN
Khoáa 25 Khoa Du lõch
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Lời kết
Quay trúã laåi lúáp hoåc trong traång thaái “bònh thûúâng múái”, Vùn Lang trúã laåi nhõp 

söëng söi àöång. Taåp chñ Sinh viïn Vùn Lang xin àûúåc àöìng haânh cuâng quyá àöåc giaã 
àïí traãi qua möåt thaáng giaâu yá nghôa vûâa qua.

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./.

ÀÙNG KYÁ THEO DOÄI CAÁC KÏNH TRUYÏÌN THÖNG CUÃA ÀAÅI HOÅC VÙN LANG

Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang
Truyïìn hònh Vùn Lang

www.vlu.edu.vn
VANLANG NEWS 

Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang
Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang

VanLangUniversity
Van Lang University

Unboxing balo
Check in cùng Văn Lang

Hi caác baån, Laåc Laåc Review àaä quay trúã laåi röìi àêy. Sau möåt thúâi gian nghó ngúi, ùn uöëng heo - thò, chùm têåp 
yoga, àïì ba sûác khoãe thò tuåi mònh àaä chñnh thûác àûúåc quay trúã laåi trûúâng Vùn Lang röìi neâ. Caãm xuác cuãa caác anh 
chõ nùm 2, nùm 3, nùm 4 khi quay laåi Trûúâng nhû thïë naâo? Coân Laåc Laåc thêëy caác “uát cûng” nhaâ mònh haáo hûác 
àûúåc tung tùng lïn Trûúâng àïí khaám phaá àoá àêy lùæm röìi nha.

Daåo naây Laåc Laåc thêëy “mñ em nhoã” K27 àang rêìn rêìn truyïìn tai, ruã rï àöìng boån cuâng àïën Trûúâng àïí laâm thuã 
tuåc “nhêåp tõch” vaâo àaåi gia àònh Vùn Lang. Sau caác bûúác nhû nöåp höì sú, chuåp aãnh theã, tû vêën vïì Àoaân Höåi thò 
Laåc Laåc thêëy coá möåt hoaåt àöång khaá laâ hot maâ caác baån àïìu nhanh tay check in ngay! Àoá laâ unboxing chiïëc balo 
Vùn Lang trendy vaâ cuäng khöng keám phêìn sang chaãnh - möåt signature khöng thïí thiïëu vúái sinh viïn nhaâ Laåc.
Àêy laâ nùm thûá 4 Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang tùång tên sinh viïn chiïëc ba lö thûúng hiïåu.

Tûâ àuã caác kiïíu chuåp aãnh bùæt trend, àïën “Em xinh em àûáng möåt mònh cuäng xinh”, hay “Caã boån cuâng choån 
balo Vùn Lang”, tên sinh viïn cho thêëy sûác noáng vaâ àöå nhiïåt chûa bao giúâ giaãm cuãa em balo àoã. Caác uát cûng 27 
nhaâ mònh cuäng rêët haáo hûác vaâ nö nûác àïí tung hoaânh ngang doåc hïët caác goác söëng aão taåi Trûúâng, check in cuâng 
ngûúâi baån balo thên thiïët cho quaäng thúâi gian tûúi múái sùæp túái. 

Laåc Laåc Review chuác caác uát cûng bùæt àêìu möåt nùm hoåc “offline” thêåt nùng suêët vaâ àêìy niïìm vui, àùåc biïåt laâ 
luön nhúá quy tùæc 5K àïí cuâng baão vïå baãn thên traánh xa Corona nha. Heån gùåp laåi caác baån vaâo chuyïn muåc lêìn sau!
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