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Vúái söë phaát haânh vaâo thaáng Ba – thaáng Thanh niïn, Ban biïn têåp Taåp chñ 
Sinh viïn Vùn Lang choån chuã àïì “Ngûúâi treã 4.0” vaâ baâi viïët chuã àïì vïì “Uy 
quyïìn löång lêîy” cuãa ngûúâi treã, trñch tûâ baâi viïët trong cuöën saách cuâng tïn cuãa 
ThS. Àaâo Thõ Diïîm Trang – giaãng viïn Khoa Xaä höåi & Nhên vùn Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang.

Ngûúâi treã àaä vaâ vêîn àang lêëp àêìy nhûäng haânh lang, lúáp hoåc, thû viïån, lêëp 
àêìy moåi khöng gian cuãa Vùn Lang. Vaâ duâ ngaây caâng khoá “nùæm bùæt”, ngûúâi treã 
laâ nguöìn göëc moåi sinh khñ cuãa hoåc àûúâng Vùn Lang, bêët chêëp ngöi trûúâng bao 
nhiïu tuöíi. Ngûúâi treã 4.0 khöng chó hoåc haânh, sinh hoaåt phong traâo, hoaåt àöång 
thiïån nguyïån, hoå khúãi nghiïåp tûâ giaãng àûúâng, hoå tham gia caác chûúng trònh 
trao àöíi sinh viïn quöëc tïë, hoå tûå tin phaát huy tinh thêìn Vùn Lang, tinh thêìn 
Viïåt khi àang hoåc têåp úã xûá ngûúâi… Àïí “daåy” ngûúâi treã 4.0, thêìy cö cuäng àang 
phaãi cùng mònh àïí “hoåc”: hoåc cêåp nhêåt cöng nghïå vaâ xu hûúáng, hoåc àa daång 
hoáa phûúng phaáp, hoåc lùæng nghe vaâ thêëu hiïíu,…

Nhû möåt con taâu maãi miïët lao vïì phña trûúác, Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang àöi 
luác chúåt nhòn laåi nhûäng con ngûúâi àang têåp húåp trïn chuyïën taâu cuãa mònh, 
giúâ àêy laâ ngûúâi treã 4.0, àïí thêëy hoå àang laâ àöång lûåc “treã hoáa” ngöi trûúâng. Söë 
Taåp chñ naây trên troång gûãi àïën quyá àöåc giaã möåt söë chên dung sinh viïn, cûåu 
sinh viïn Vùn Lang vaâ nhûäng dûå aán cuãa hoå, cuâng caác hoaåt àöång cuãa Vùn Lang 
trong thaáng hûúáng túái thanh niïn. Ài cuâng ngûúâi treã, Vùn Lang múái coá thïí giûä 
mònh luön treã.

Ban biïn têåp

Lòi đầu số
Töíng biïn têåp

TS. Voä Vùn Tuêën

Töí chûác saãn xuêët vaâ phaát haânh
Phoâng Tuyïín sinh & Truyïìn thöng

Cöë vêën nöåi dung
TS. Höì Quöëc Huâng

Nhaâ thú Nguyïîn Duy
ThS. Àaâo Thõ Diïîm Trang

Trûúãng ban biïn têåp
ThS. Nguyïîn Thõ Mïën

Thû kyá toâa soaån
Lûu Hoaâi Anh

Thiïët kïë myä thuêåt
Àùång Thõ Thanh Oanh

ẤN PHẨM LƯU HÀNH NỘI BỘ

Lúâi ngoã ................................................................................................................... 3  

Chuyïín àöång thaáng 3 ........................................................................................... 4 

Ngûúâi treã 4.0 - Uy quyïìn löång lêîy ...................................................................... 12
DIÏÎM TRANG

Kyâ Duyïn – Möëi duyïn diïåu kyâ giûäa thaânh phöë Wroclaw ........................ 16
HOAÂI ANH

Sinh viïn Vùn Lang hoåc têåp taåi Viïån Cöng nghïå Chêu AÁ (AIT) ..................... 18 
NGUYÏÎN THAÁI ANH

Thêìy cö Khoa Y vaâ nhûäng chuyïën thiïån nguyïån lan toãa yïu thûúng .......... 20
 NAM VÛÚNG

Happy World Invocations ................................................................................. 21
NAM VÛÚNG

VLU hûúãng ûáng Ngaây thïë giúái phoâng chöëng lao .............................................. 22
TRÊÌN THÕ TÊY NGUYÏN

Mang tû duy hoåc têåp suöët àúâi vaâo thûåc tiïîn .................................................... 24
PHAÅM TRÛÚÂNG VY

Gùåp gúä Phan Minh Anh –   Cö gaái “nhoã maâ coá voä” cuãa gia àònh Hoaâ Sùæc ........ 28
VÊN TRÊÌN

Chûúng trònh daåy hoåc kyä nùng mïìm cho sinh viïn Vùn Lang thúâi kyâ höåi nhêåp ........ 29
TIÏU MINH SÚN

Taác àöång cuãa thanh toaán trûåc tuyïën àïën yá àõnh mua sùæm .................... 32
THS. NGUYÏÎN THÕ THU VÊN | ÀÙÅNG THÕ KIM ANH NGUYÏÎN NGOÅC PHÛÚNG LINH | NGUYÏÎN TÊËN PHONG

Chuáng mònh àaä ûáng duång vùn hoåc nhû thïë naâo? ..................................... 34
NHOÁM SINH VIÏN NGAÂNH VÙN HOÅC ÛÁNG DUÅNG

Traãi nghiïåm thûåc tïë cuâng khöëi ngaânh Cöng nghïå - Kyä thuêåt ...................... 36
HOAÂNG TIÏN

Di saãn - Cêìn möåt goác nhòn múái ....................................................................38
TS. PHAÅM VÙN NGA

Möåt söë thöng tin cêìn biïët vïì hêåu Covid.....................................................40
BAÁC SÔ PHAN THAÂNH CÖNG

Goác Viral: Hoåc àûúâng Vùn Lang trong traång thaái bònh thûúâng múái ........ 42

TRONG SỐ NÀY 

Tạp chí
SINH VIÊN VĂN LANG2 3 

Tạp chí
SINH VIÊN VĂN LANG



Tạp chí
SINH VIÊN VĂN LANG4 5 

Tạp chí
SINH VIÊN VĂN LANG

CHUYỂN ĐỘNG CHUYỂN ĐỘNG

Hoạt động học thuật
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HỘI NGHỊ Y KHOA VÀ CÔNG 
NGHỆ - GIAO LƯU HỌC 
THUẬT CÙNG GIÁO SƯ ĐẠI 
HỌC STANFORD

Tûâ ngaây 07 – 10/03/2022, Trûúâng 
Àaåi hoåc Vùn Lang cöång taác cuâng 
caác giaáo sû àïën tûâ Viïån chöëng dõch 
Àaåi hoåc Stanford töí chûác chuöîi 
sûå kiïån Höåi nghõ Y khoa vaâ Cöng 
nghïå vúái nhiïìu chuã àïì baân luêån 
hêëp dêîn xoay quanh thuöëc àùåc trõ, 
vaccine phoâng chöëng Covid-19, caác 
phûúng phaáp chûäa trõ ung thû múái 
vaâ ûáng duång cöng nghïå AI trong 
giaáo duåc, y hoåc. Höåi thaão àaä thu huát 
sûå quan têm cuãa nhiïìu hoåc giaã, nhaâ 
nghiïn cûáu vaâ caác àún võ y tïë, giaáo 
duåc trong vaâ ngoaâi nûúác.

VLU TẶNG TUYỂN TẬP TẠP 
CHÍ NGHIÊN CỨU VĂN HỌC 
ĐẾN CÁC KHOA VĂN ĐẠI HỌC

Sau khi phöëi húåp cuâng Taåp chñ 
Nghiïn cûáu Vùn hoåc, Viïån Vùn hoåc 
(thuöåc Viïån Haân lêm Khoa hoåc Xaä 
höåi Viïåt Nam phaát haânh Tuyïín têåp 
Taåp chñ nghiïn cûáu vùn hoåc (1960 
– 2020), thaáng 03/2022, Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang àaä gheá thùm vaâ gûãi 
tùång êën baãn taåp chñ àïën Khoa Vùn 
hoåc Trûúâng Àaåi hoåc Khoa hoåc Xaä 
höåi vaâ Nhên vùn vaâ Khoa Vùn – Àaåi 
hoåc Sû phaåm Tp.HCM, thùæt chùåt 
quan hïå vúái caác Khoa Vùn hoåc uy 
tñn trong nûúác.

WORKSHOP “GIÁ TRỊ CỦA MÔN KÝ HỌA TRÊN CON ĐƯỜNG 
HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC”

Ngaây 23/03, Khoa Kiïën truác töí 
chûác Workshop chuã àïì “Giaá trõ cuãa 
mön kyá hoåa trïn con àûúâng haânh 
nghïì kiïën truác” vúái sûå goáp mùåt cuãa 
nhiïìu chuyïn gia; kïët nöëi sinh viïn 
vúái cöång àöìng Kyá hoåa Viïåt Nam – 

Urban Sketchers Vietnam, chuêín bõ kyä thuêåt chùæc chùæn hún cho cuöåc thi 
Festival Kiïën truác toaân quöëc lêìn thûá XIII sùæp túái.

VAN LANG HERITAGE 2022: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG & KỸ THUẬT 
XANH HẬU ĐẠI DỊCH COVID-19

Ngaây 11/03, Viïån Di saãn Vùn 
Lang phöëi húåp cuâng Phoâng 
HTQT&NCKH töí chûác Höåi thaão 
Quöëc tïë lêìn 2 Van Lang Heritage vïì 
di saãn vaâ cöng nghïå chuã àïì “Phaát 
triïín bïìn vûäng vaâ kyä thuêåt xanh hêåu 
àaåi dõch Covid-19”, têåp trung vaâo 
chûúng trònh nghõ sûå 2030 cuãa Liïn 

húåp quöëc, hûúáng àïën tûúng lai cuãa di saãn vùn hoáa hêåu Covid-19.

WEBINAR: PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG 
TIỀM NĂNG TRÊN NỀN TẢNG SỐ

Ngaây 13/03/2022, Khoa Quan hïå 
Cöng chuáng & Truyïìn thöng töí 
chûác workshop chuã àïì “Phûúng 
phaáp xêy dûång dûä liïåu khaách haâng 
tiïìm nùng trïn nïìn taãng söë”, höî trúå 
sinh viïn khoa PR hiïíu thïm vïì xêy 
dûång dûä liïåu khaách haâng, cung cêëp 

caác thöng tin vaâ kyä nùng cêìn thiïët cho cöng viïåc digital marketing.

ĐỊNH HƯỚNG NGÀNH NGHỀ & CƠ HỘI NHẬN HỌC BỔNG KHÓA 
HỌC NGHIỆP VỤ QUỐC TẾ FIATA

Ngaây 17/03, Khoa Thûúng maåi phöëi 
húåp vúái Viïån Àaâo taåo Quöëc tïë töí 
chûác giúái thiïåu Àõnh hûúáng ngaânh 
nghïì vaâ khoáa hoåc nghiïåp vuå quöëc tïë 
FIATA, giuáp sinh viïn hiïíu löå trònh, 
nöåi dung cuãa chûúng trònh ngùæn 

haån FIATA, chûúng trònh liïn kïët 0.5+1, chûúng trònh thaåc syä Kinh doanh 
Thûúng maåi àõnh hûúáng Logistics vaâ Quaãn lyá chuöîi cung ûáng, chûúng trònh 
Àaâo taåo àùåc biïåt ngaânh Logistics.

WORKSHOP: KIẾN TRÚC NHẬT BẢN & CHUYỂN HÓA LUẬN – 
METABOLISM”

Ngaây 25/03, Khoa Kiïën truác töí 
chûác workshop chuyïn àïì “Kiïën 
truác Nhêåt Baãn & Chuyïín hoáa luêån 
– Metabolism” kïët húåp kyá kïët MOU 
vúái Cöng ty thiïët kïë vaâ phaát triïín 
cöng nghïå kiïën truác Nhêåt Baãn – 
ACSD. Theo thoãa thuêån húåp taác, 
sinh viïn àûúåc taåo àiïìu kiïån thûåc 

têåp, traãi nghiïåm thûåc tïë vaâ laâm viïåc trong möi trûúâng quöëc tïë chuyïn nghiïåp.

HỘI THẢO ỨNG DỤNG MÔ PHỎNG TRONG THIẾT KẾ Ô TÔ

Ngaây 28/03/2022, Khoa Kyä thuêåt Ö 
tö töí chûác höåi thaão chuyïn àïì “ÛÁng 
duång mö phoãng trong thiïët kïë ö tö”, 
giúái thiïåu àïën sinh viïn nhûäng giaãi 
phaáp cöng nghïå múái vaâ trao tùång 10 
suêët hoåc böíng doanh nghiïåp cho 
caác baån coá thaânh tñch hoåc têåp töët 
nhêët nùm hoåc 2020 – 2021.

KHOA Y – TỌA ĐÀM “ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE THEO 
NĂNG LỰC”

Ngaây 22/03, Àaåi hoåc Vùn Lang töí 
chûác toåa àaâm “Àaâo taåo khöëi ngaânh 
Sûác khoãe theo nùng lûåc” vúái sûå 
tham dûå cuãa àaåi diïån àïën tûâ bïånh 
viïån uy tñn taåi thaânh phöë. Toåa àaâm 
àaä múã ra nhiïìu thöng tin hûäu ñch, 
khùèng àõnh vai troâ quan troång cuãa 

viïåc súám xêy dûång chûúng trònh àaâo taåo daânh cho khöëi Sûác khoãe theo nùng 
lûåc trong trûúâng àaåi hoåc.

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ: 
KHỦNG HOẢNG TRUYỀN 
THÔNG TRONG ĐẠI DỊCH 
COVID-19

Ngaây 20/03/2022, Khoa Quan hïå 
Cöng chuáng & Truyïìn thöng töí 
chûác höåi thaão chuyïn àïì “Khuãng 
hoaãng truyïìn thöng trong àaåi dõch 
Covid-19”. Taåi höåi thaão, nhaâ baáo 
Cöng Nhêåt (baáo Tuöíi treã) vaâ biïn 
têåp viïn Àaâo Minh Toâng (HTV) àaä 
cung cêëp cho sinh viïn PR caác khaái 
niïåm töíng quan vïì khuãng hoaãng 
truyïìn thöng, caách xûã lyá khuãng 
hoaãng cuâng têìm quan troång cuãa tû 
duy phaãn biïån vaâ EQ trong thúâi àaåi 
höm nay.

SEMINAR “NGHỆ THUẬT SỐNG THẢNH THƠI” – CAFÉ THỨ BẢY

Ngaây 19/03, Trung têm Phaát triïín 
Nùng lûåc Sinh viïn töí chûác seminar 
hoåc thuêåt söë 4 chuã àïì “Nghïå thuêåt 
söëng thaãnh thúi”, hûúáng dêîn giaãng 
viïn thûåc hiïån phûúng phaáp duy 
trò cên bùçng trong cuöåc söëng, giaãm 
cùng thùèng trong cöng viïåc, chia seã 
kinh nghiïåm taái taåo nùng lûúång cho 

àúâi söëng tinh thêìn thïm chêët lûúång vúái phûúng phaáp thiïìn àõnh.

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

Sau thúâi gian phaát àöång, chûúng 
trònh triïín laäm “Giaá trõ tû tûúãng 
Höì Chñ Minh trong tiïën trònh höåi 
nhêåp vaâ phaát triïín cuãa Àaåi hoåc Vùn 
Lang” cuãa Khoa Khoa hoåc Cú baãn 
àaä thu huát 19.654 lûúåt tham dûå cuãa 
sinh viïn vaâ hoåc sinh THPT. Traãi 
qua baâi kiïím tra kiïën thûác, sinh 
viïn Nguyïîn Thaânh Àaåt, Trêìn Vuä 
Khaánh Ngên vaâ Nguyïîn Thõ Yïën 
Nhi (Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang) àaä 
xuêët sùæc vïì Nhêët vúái söë àiïím tuyïåt 
àöëi 10/10.

KHOA MỸ THUẬT & THIẾT KẾ TỔ CHỨC SEMINAR “METAVERSE 
& FINE ART”

Saáng 26/03/2022, ngaânh Thiïët kïë 
Nöåi thêët töí chûác Seminar chuyïn 
àïì “Metaverse trong Myä thuêåt ûáng 
duång”, àaánh dêëu sûå húåp taác giûäa 
Metacity vaâ Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang. Höåi thaão giuáp sinh viïn tñch 
luäy thïm hiïíu biïët vïì möåt möi 

trûúâng laâm viïåc lyá tûúãng vúái sûác saáng taåo vö haån, mang laåi möåt Metaverse 
àún giaãn, dïî hònh dung nhêët cho caác nhaâ thiïët kïë nöåi thêët tûúng lai.

WORKSHOP: TÙY CHỈNH 
TRANH VẼ TAY THÀNH 
TRANH KỸ THUẬT SỐ

Ngaây 19/03/2022, Khoa Myä thuêåt 
& Thiïët kïë töí chûác workshop “Tuây 
chónh tranh veä tay thaânh tranh kyä 
thuêåt söë” daânh cho sinh viïn Khoáa 
27 ngaânh Thiïët kïë Àöì hoåa. Taåi àêy, 
sinh viïn àûúåc hoåc caách chuyïín 
àöíi tûâ tranh veä tay sang tranh kyä 
thuêåt söë bùçng caác cöng cuå nhû maáy 
aãnh, photoshop, àöìng thúâi tham 
gia cuöåc thi saáng taác nhanh chuã àïì 
“Trûúâng Vùn Lang mïën yïu” dûúái 
sûå hûúáng dêîn cuãa thêìy cö dêîn giaãng.
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WORKSHOP “XÂY DỰNG KỊCH 
BẢN PHIM NGẮN VỀ MÔI 
TRƯỜNG – CUỘC THI MÀN 
ẢNH XANH VĂN LANG”

Ngaây 05/03, Khoa Nghïå thuêåt Sên 
khêëu & Àiïån aãnh phöëi húåp cuâng 
Khoa Cöng nghïå, Khoa Myä thuêåt 
& Thiïët kïë töí chûác Workshop “Xêy 
dûång kõch baãn phim ngùæn vïì möi 
trûúâng”. Àêy laâ bûúác chuêín bõ cho 
thñ sinh tham gia cuöåc thi Maân aãnh 
xanh do Àaåi hoåc Vùn Lang töí chûác, 
hûúáng túái tham dûå cuöåc thi Maân 
AÃnh Xanh do Hiïåp höåi Xuác tiïën 
phaát triïín Àiïån aãnh VN phöëi húåp 
Têåp àoaân Netflix töí chûác.

SINH VIÊN VĂN LANG GIAO 
LƯU CÙNG CLB BÓNG ĐÁ PHỐ 
HIẾN

Ngaây 02/03/2022, sinh viïn Vùn 
Lang gùåp gúä, giao lûu cuâng Ban 
huêën luyïån vaâ nhûäng gûúng mùåt 
cêìu thuã saáng giaá àïën tûâ CLB Boáng 
àaá Phöë Hiïën. Taåi àêy, Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang trao tùång 2 phêìn 
quaâ trõ giaá 10 triïåu àöìng cho tiïìn 
àaåo Voä Nguyïn Hoaâng vaâ thuã mön 
Àùång Tuêën Hûng – 2 chên suát àaä 
goáp phêìn taåo nïn chiïën thùæng 
cuãa Viïåt Nam taåi muâa giaãi U23 
Àöng Nam AÁ vûâa qua; àöìng thúâi 
trao 04 suêët hoåc böíng trõ giaá 350 
triïåu àöìng/suêët cho caác haåt giöëng 
treã vûâa hoaân thaânh chûúng trònh 
THPT tûâ CLB Boáng àaá Phöë Hiïën.

TRIỂN LÃM VẬT LIỆU MAY NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG

Tûâ ngaây 17 - 19/3/2022, Khoa Myä 
thuêåt & Thiïët kïë khai maåc “Triïín laäm 
vêåt liïåu may”. Àêy laâ hoaåt àöång giuáp 
sinh viïn ngaânh Thiïët kïë Thúâi trang 
Khoáa 26 böí sung kiïën thûác vïì mön Vêåt 
liïåu may, kïët nöëi vúái nhiïìu àöëi taác uy 
tñn thöng qua viïåc liïn kïët taâi trúå mêîu 
vaãi, saãn phêím thiïët kïë cuãa ngaânh.

EXPECTO – CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHÓA 27 QUẢN TRỊ 
KINH DOANH

Ngaây 19/3/2022, Khoa Quaãn trõ 
Kinh doanh töí chûác buöíi gùåp mùåt 
chaâo àoán hún 1500 tên sinh viïn 
khoáa 27. Chûúng trònh mang tïn 
Expecto,  laâ khúãi àêìu àùåc biïåt àïí 
sinh viïn àûúåc kïët nöëi vúái nhau sau 
thúâi gian taåm xa trûúâng lúáp, tiïëp cêån 

vúái caác hoaåt àöång, phong traâo cuãa Khoa, nuöi dûúäng niïìm hûáng khúãi, gùæn 
kïët cuâng cöång àöìng Vùn Lang.

SƠ LOẠI TRỰC TIẾP CUỘC THI MISS & MISTER VĂN LANG 2022

Ngaây 19/03, voâng Sú loaåi trûåc tiïëp cuöåc 
thi Miss & Mister Vùn Lang 2022 – muâa 3 
chuã àïì “Thùng hoa sùæc Viïåt” chñnh thûác 
diïîn ra. Sau phêìn thi kyä nùng, phoãng 
vêën vaâ taâi nùng caá nhên, 40 thñ sinh xuêët 
sùæc nhêët tiïëp tuåc haânh trònh chinh phuåc 
ngöi võ Miss & Mister Vùn Lang 2022.

CHUẨN BỊ HÀNH TRANG THỰC TẬP CHO SINH VIÊN KHÓA 24, 
25 QUẢN TRỊ KINH DOANH

Ngaây 09/3/2022, Khoa Quaãn trõ Kinh doanh töí chûác workshop cung cêëp 
thöng tin vïì quy trònh thûåc têåp vaâ trang bõ kiïën thûác cho sinh viïn Khoáa 24, 
25 chuêín bõ bûúác vaâo àúåt thûåc têåp hoåc kyâ HK213. Theo lõch trònh dûå kiïën, 
sinh viïn seä bùæt àêìu kyâ thûåc têåp taåi doanh nghiïåp tûâ ngaây 09/5 - 25/7/2022 
vaâ nöåp baáo caáo thûåc têåp vaâo ngaây 01/8/2022

CLB INTERNATIONAL 
STUDENT AMBASSADOR 
GẶP GỠ TS. WALTER BAETEN

Ngaây 25/03/2022, CLB International 
Student Ambassador trûåc thuöåc 
Viïån Àaâo taåo Quöëc tïë àaä coá buöíi 
gùåp gúä TS. Walter Baeten – Chuyïn 
viïn Húåp taác Quöëc tïë phuå traách àöëi 
taác Viïåt Nam cuãa Àaåi hoåc Khoa hoåc 
ÛÁng duång Arrtevelde (Bó). Trong 
khöng khñ söi nöíi, sinh viïn Vùn 
Lang giúái thiïåu mö hònh hoaåt àöång 
cuãa CLB vaâ nhêån àûúåc nhiïìu lúâi 
khuyïn hûäu ñch tûâ tiïën sô cho cöng 
viïåc triïín khai hoaåt àöång giao lûu 
vùn hoáa, trau döìi kyä nùng tiïëng Anh 
vaâ caác kyä nùng mïìm cho sinh viïn 
trong tûúng lai.

Hoạt động sinh viên ẤN TƯỢNG K23TT GRADUATE FASHION SHOW

Ngaây 25/03, ngaânh Thiïët kïë Thúâi 
trang töí chûác biïíu diïîn ra mùæt 20 
trong söë 45 böå sûu têåp xuêët sùæc nhêët 
cuãa àúåt baão vïå àöì aán töët nghiïåp 
thaáng 12/2021 do sinh viïn Khoáa 23 
thûåc hiïån. Buöíi biïíu diïîn coá sûå goáp 

mùåt cuãa nhiïìu ngûúâi mêîu nöíi tiïëng trong laâng “möët” nhû Fung La, Phuâng 
Trûúng Trên Àaâi, Lûúng Myä Kyâ, Möång Thûúâng, Nguyïîn Khaánh An,…

BIỂU DIỄN VỞ KỊCH “SỰ SỐNG” CHO GIẢNG VIÊN – SINH VIÊN 
VĂN LANG

Ngaây 30/03, Khoa Nghïå thuêåt Sên 
khêëu & Àiïån aãnh phöëi húåp cuâng HN 
Media töí chûác biïíu diïîn vúã kõch “Sûå 
söëng” cho sinh viïn, giaãng viïn Vùn 
Lang. Àûúåc xêy dûång àêåm chêët àúâi 
thûåc xoay quanh àaåi dõch Covid-19, 

taác phêím giaâu yá nghôa naây àaä àaåt nhiïìu huy chûúng taåi Liïn hoan sên khêëu 
kõch toaân quöëc nùm 2021 vúái sûå tham gia cuãa NS. Mi Lï, NS. Hoaâng Meâo, NS. 
Huy Khaánh, NS. Kyâ Thaão,…

KHAI MẠC HỘI THAO SINH VIÊN VĂN LANG 2022

Ngaây 26/3, Höåi thao Sinh viïn Vùn 
Lang khúãi àöång vúái 20 nöåi dung thi 
àêëu thuöåc 9 böå mön: boáng àaá, boáng 
chuyïìn, boáng röí, boáng baân, búi löåi, 
cêìu löng, keâo co, espost vaâ àiïìn 
kinh. Khúãi àöång bùçng mön thi keáo 
co, Khoa Quaãn trõ Kinh doanh vaâ 

Khoa Quan hïå Cöng chuáng – Truyïìn thöng àaä xuêët sùæc giaânh giaãi Nhêët toaân 
àoaân lêìn lûúåt úã haång muåc àöìng àöåi nam vaâ àöìng àöåi nûä.

SINH VIÊN KHOA ĐIỀU DƯỠNG & KỸ THUẬT Y HỌC HƯỞNG 
ỨNG NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG LAO

Hûúãng ûáng Ngaây Thïë giúái phoâng 
chöëng lao (24/03), sinh viïn Khoáa 
25 Khoa Àiïìu dûúäng vaâ Kyä thuêåt Y 
hoåc thûåc hiïån diïîu haânh, phöí cêåp 
thöng àiïåp “Àêìu tû àïí chêëm dûát 
bïånh lao vaâ cûáu söëng nhên loaåi” 
àïën cöång àöìng Vùn Lang taåi cú súã 

chñnh, cú súã 2 cuâng möåt söë vuâng dên cû lên cêån.

CUỘC THI OLYMPIC CÁC MÔN KHOA HỌC CHỦ NGHĨA MÁC LÊ-
NIN & TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LẦN III

Thaáng 03/2022, Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang töí chûác cuöåc thi Olympic 
caác mön Khoa hoåc chuã nghôa Maác 
Lï-nin  vaâ tû tûúãng Höì Chñ Minh 
lêìn III vúái chuã àïì “Chuyïín thúâi 
àaåi – Àöíi tûúng lai”. Kïët thuác voâng 
Chung kïët, àöåi thi Donut xuêët sùæc 

trúã thaânh Quaán quên vúái àïì taâi thuyïët trònh “Chuã quyïìn laänh thöí quöëc gia.”

TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA HÀN QUỐC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
Hûúãng ûáng chuöîi sûå kiïån kyã niïåm 
30 nùm quan hïå ngoaåi giao Viïåt – 
Haân, ngaây 25/03/2022, Khoa Xaä höåi 
vaâ Nhên vùn – ngaânh Àöng Phûúng 
hoåc (chuyïn ngaânh Haân Quöëc) àaä 
phöëi húåp cuâng Hoåc viïån Kim Sejong 
Höì Chñ Minh 2 töí chûác chûúng trònh 
Traãi nghiïåm Vùn hoáa Haân Quöëc taåi 
saãnh A, cú súã chñnh. Chûúng trònh 

laâ cêìu nöëi giuáp sinh viïn khaám phaá àúâi söëng êím thûåc, vùn hoáa Haân Quöëc, 
tñch luäy niïìm yïu thñch àam mï àïí cöë gùæng hún trong quaá trònh hoåc têåp, tòm 
hiïíu sêu vïì xûá súã Kim Chi.

SINH VIÊN VĂN LANG ĐẠT GIẢI 
BA CUỘC THI NÓI TIẾNG HÀN
Nhên kyã niïåm 30 nùm thiïët lêåp 
quan hïå ngoaåi giao Viïåt Nam – Haân 
Quöëc, ngaây 20/3/2022, Àaåi sûá quaán 
Haân Quöëc taåi Viïåt Nam töí chûác 
“Cuöåc thi noái tiïëng Haân toaân quöëc 
– Cuáp Àaåi sûá Haân Quöëc lêìn 1”. Vúái 
baâi thuyïët trònh xuêët sùæc chuã àïì 
“Vùn hoáa Haân Quöëc trong traái tim 
töi”, sinh viïn Nguyïîn Khaánh Ly – 
Khoáa 26 ngaânh Àöng Phûúng hoåc 
Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang àaä mang 
vïì giaãi Ba chung cuöåc.

FASHION SHOW CỦA KHÓA 
25 THỜI TRANG VĂN LANG
Ngaây 19/03/2022, sinh viïn Khoáa 
25 ngaânh Thiïët kïë Thúâi trang ra mùæt 
böå sûu têåp vúái àïì taâi “Thiïët kïë trang 
phuåc daåo phöë” vaâ “Thiïët kïë trang 
phuå dûå lïî”, ra mùæt nhûäng saãn phêím 
àöåc àaáo, lêëy caãm hûáng tûâ sûå vêåt vaâ 
hiïån tûúång trong cuöåc söëng nhû 
àöìng höì caát, hoa caâ phï, que kem 
hay khu rûâng, Madusa,…

CHUYỂN ĐỘNG CHUYỂN ĐỘNG
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Hoạt động vận hành

VLU KÝ MOU VỚI ĐẠI HỌC KỸ THUẬT MINH TÂN

Ngaây 23/03/2022, Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang kyá thoãa thuêån húåp taác vúái 
Àaåi hoåc Khoa hoåc Kyä thuêåt Minh 
Tên, triïín khai chûúng trònh liïn 
kïët àaâo taåo mö hònh 2+2 cho sinh 
viïn ngaânh Cöng nghïå Kyä thuêåt Ö 
tö; àöìng thúâi thöëng nhêët töí chûác 
caác höåi thaão, höåi nghõ hoåc thuêåt, 

trao àöíi êën phêím, taâi liïåu vaâ caác thöng tin hoåc thuêåt.

VLU KÝ KẾT MOU VỚI ECO VIETNAM GROUP

Ngaây 23/03/2022, Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang kyá thoãa thuêån húåp taác vúái 
ECO Vietnam Group, hûúáng àïën 
muåc tiïu àaâo taåo nguöìn nhên lûåc 
múái, àûa mön hoåc Service Learning 
vaâo giaãng daåy chûúng trònh àaâo taåo 
àùåc biïåt vaâ dêìn múã röång cho toaân 
thïí sinh viïn Vùn Lang.

CÔNG TY HANWHA LIFE VIỆT 
NAM KÝ MOU VÀ TRAO HỌC 
BỔNG CHO SINH VIÊN VĂN 
LANG

Ngaây 18/03/2022, Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang kyá kïët húåp taác vúái Cöng ty 
Hanwha Life Viïåt Nam, àöìng haânh 
phaát triïín nguöìn nhên lûåc, àùåc 
biïåt trong lônh vûåc taâi chñnh – baão 
hiïím. taåi buöíi lïî, Cöng ty Hanwha 
Life Viïåt Nam cuäng trao tùång 20 
suêët hoåc böíng töíng trõ giaá 200 triïåu  
àöìng cho 20 sinh viïn nùm nhêët 
ngaânh Ngön ngûä Haân Quöëc cuãa 
Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang.

ĐOÀN TỔNG LÃNH SỰ QUÁN 
HÀN QUỐC ĐẾN THĂM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Ngaây 22/03/2022, Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang vinh dûå àoán tiïëp Àoaân 
Töíng laänh sûå Àaåi Haân Dên Quöëc taåi 
TP. HCM, àaánh dêëu chuöîi sûå kiïån 
húåp taác trong tûúng lai, duy trò möëi 
quan hïå bïìn chùåt giûäa Nhaâ trûúâng 
vaâ Töíng Laänh sûå noái riïng cuâng 
Haân Quöëc noái chung. Sûå kiïån coá sûå 
goáp mùåt cuãa öng Kang Myeong-il – 
Töíng laänh sûå Haân Quöëc cuâng caác 
quan chûác cêëp cao àang cöng taác 
taåi Laänh sûå quaán Haân Quöëc.

HỘI THẢO TRAIN THE TRAINER & KỸ NĂNG TEAM WORKING 

Thaáng 03/2022, Trung têm Àaâo taåo 
& Phaát triïín tiïëp tuåc töí chûác chuöîi 
höåi thaão cuãng cöë kyä nùng, gùæn kïët 
caán böå - giaãng viïn – nhên viïn Têåp 
àoaân Giaáo duåc Vùn Lang vúái 2 höåi 
thaão Train the Trainer “Cêåp nhêåt xu 
hûúáng dêîn giaãng taåi doanh nghiïåp” 

vaâ höåi thaão kyä nùng team working “Nêng cao tinh thêìn laâm viïåc nhoám”.

VLU KÝ MOA VỚI ĐẠI HỌC HANNAM - HÀN QUỐC

Ngaây 04/03/2022, Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang vaâ Trûúâng Àaåi hoåc 
Hannam (Haân Quöëc) kyá kïët thoãa 
thuêån húåp taác, xuác tiïën chûúng 
trònh liïn kïët 2+2 daânh cho bêåc àaåi 
hoåc. Sinh viïn ngaânh Ngön ngûä 
Haân seä coá cú höåi traãi nghiïåm 2 nùm 

hoåc taåi Vùn Lang vaâ 2 nùm chuyïín tiïëp, hoåc têåp taåi xûá súã Kim Chi.

KỶ NIỆM 91 NĂM THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

Ngaây 26/03/2022, Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang chaâo àoán kyã niïåm 91 nùm 
thaânh lêåp Àoaân Thanh niïn Cöång 
saãn Höì Chñ Minh (26/03/1931 – 
26/03/2022). Àêy laâ dõp àùåc biïåt àïí 
tuöíi treã thaânh phöë nhòn laåi chùång 

àûúâng lõch sûã veã vang, àïì cao caác thaânh tûåu nöíi bêåt vaâ cuãng cöë tinh thêìn 
àoaân kïët, saáng taåo cuãa thanh thiïëu niïn thaânh phöë.

SINH VIÊN NGÀNH ĐIỆN – ĐIỆN TỬ TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ TẠI 
BÌNH PHƯỚC

Ngaây 27/03, sinh viïn Khoáa 26 vaâ 27 
ngaânh Àiïån – Àiïån tûã traãi nghiïåm 
thûåc tïë taåi nhaâ maáy àiïån mùåt trúâi 
cuãa Cty TNHH Saãn xuêët Thûúng 
maåi Dõch vuå Trêìn Huâng (Bònh 
Phûúác). Sinh viïn àûúåc tham quan 
hïå thöëng pin nùng lûúång mùåt trúâi, 

hïå thöëng inverter hoâa lûúái vaâ caác traåm biïën aáp àïí hiïíu nguyïn lyá hoaåt àöång, 
caách vêån haânh cuäng nhû vai troâ cuãa nhûäng hïå thöëng naây taåi caác nhaâ maáy àiïån.

WORKSHOP: TỪ NGÔN NGỮ VĂN BẢN (KỊCH BẢN) ĐẾN NGÔN 
NGỮ HÌNH ẢNH

Ngaây 26/03/3033, workshop “Tûâ 
ngön ngûä vùn baãn (kõch baãn) cho 
àïën ngön ngûä hònh aãnh” diïîn ra vúái 
sûå tham dûå cuãa NSND. Àaåo diïîn 
Àaâo Baá Sún (giaãng viïn Khoa Nghïå 
thuêåt Sên khêëu & Àiïån aãnh VLU). 

Workshop sinh àöång àaä giuáp sinh viïn ngaânh Vùn hoåc ÛÁng duång hiïíu thïm 
vïì vùn baãn (kõch baãn) vaâ caách triïín khai kõch baãn thaânh nhûäng thûúác phim 
nghïå thuêåt hiïåu quaã.

KHOA DƯỢC TỔ CHỨC LỄ NHẬP MÔN VÀ LỄ KẾT NGHĨA
Ngaây 26/03/2022, Khoa Dûúåc töí 
chûác Lïî nhêåp mön vaâ Lïî kïët nghôa 
cho tên sinh viïn Khoáa 27 taåi cú súã 
2. Taåi buöíi lïî, Cöng ty TNHH Cöng 
nghïå Trung Sún trao tùång 02 suêët 
hoåc hoåc trõ giaá 5 triïåu àöìng cho sinh 
viïn Trêìn Anh Khöi vaâ sinh viïn 
Nguyïîn àònh Thùæng cuâng 10 suêët 

hoåc böíng hoåc têåp cho nhûäng sinh viïn àaåt thaânh tñch cao trong hoåc kyâ HK202.

SINH VIÊN VĂN LANG ĐẠT 
GIẢI CUỘC THI NHÀ THIẾT 
KẾ TRẺ CHÂU Á (AYDA)

Thaáng 03/2022, Giaãi thûúãng Nhaâ 
thiïët kïë treã Chêu AÁ (AYDA) do cöng 
ty Nippon Paint töí chûác nhùçm muåc 
àñch nuöi dûúäng taâi nùng treã, àaä 
vinh danh Tö Quöëc Tuêën (khoáa 22 
ngaânh Kiïën truác) àaåt giaãi Ba toaân 
quöëc maãng Thiïët kïë Kiïën truác vúái 
taác phêím “Àiïím dûâng chên biïën 
àöíi khöng gian àö thõ” vaâ sinh viïn 
Phan Minh Anh (Khoáa 23 ngaânh 
Thiïët kïë Nöåi thêët) vúái taác phêím 
Degas Bontique Hotel úã haång muåc 
Thiïët kïë nöåi thêët.

TRÌNH DIỄN ĐỒ ÁN “THIẾT 
KẾ TRANG PHỤC NGHỆ 
THUẬT”

Ngaây 15/03/2022, ngaânh Thiïët kïë 
Thúâi trang Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang töí chûác buöíi trònh diïîn vaâ 
chêëm àöì aán mön hoåc “Thiïët kïë 
trang phuåc nghïå thuêåt”. Vúái khaã 
nùng saáng taåo khöng ngûâng, sinh 
viïn K26 Thúâi trang khiïën ngûúâi 
xem êën tûúång vúái nhiïìu chuã àïì àùåc 
sùæc, khai thaác yïëu töë möi trûúâng, 
baão vïå thiïn nhiïn cuäng nhû vêën àïì 
sûác khoãe, têm lyá khuãng hoaãng cuãa 
con ngûúâi trong àaåi dõch.

SINH VIÊN VĂN LANG ĐẠT HUY CHƯƠNG VÀNG TAEKWONDO 
ĐỐI KHÁNG NAM

Vûúåt qua 1000 vêån àöång viïn àïën 
tûâ 56 cêu laåc böå trïn khùæp tónh, 
thaânh phöë caã nûúác, baån Nguyïîn 
Nhêåt Quang – sinh viïn khoáa 26 
ngaânh Quan hïå Cöng chuáng, thaânh 
viïn CLB Taekwondo Van Lang 
University àaä xuêët sùæc giaânh huy 
chûúng vaâng àöëi khaáng nam giaãi 
cuáp Àaåi sûá Haân Quöëc 2022.

BUỔI BIỂU DIỄN TỔNG KẾT HỌC PHẦN “KỸ NĂNG BIỂU DIỄN” 
CỦA SINH VIÊN THANH NHẠC

Ngaây 24/03/2022, Khoa Nghïå thuêåt 
ÛÁng duång töí chûác chûúng trònh biïíu 
diïîn – thi cuöëi kyâ hoåc phêìn “Kyä nùng 
biïíu diïîn” cho sinh viïn ngaânh 
Thanh nhaåc. Àêy laâ dõp àïí sinh 
viïn àûúåc thûåc haânh kiïën thûác àaä 
hoåc, traãi nghiïåm caác phong caách vaâ 

thïí loaåi nhaãy khaác nhau, tûâ àoá khaám phaá àiïím maånh, àiïím yïëu cuãa baãn thên.
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Hoạt động tuyển sinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 
KÝ KẾT VỚI MITUTOYO
Ngaây 17/03/2022, Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang phöëi húåp vúái Mitutoyo 
Asia Pacific Pte. Ltd. (MAP) vaâ 
Cöng ty TNHH Mitutoyo Viïåt Nam 
(MVC) (goåi chung laâ Mitutoyo) thûåc 
hiïån buöíi trao àöíi, kyá kïët húåp taác. 
Theo thoãa thuêån, 2 àún võ seä höî trúå 
nhau trong viïåc caãi thiïån giaáo duåc 
vaâ nghiïn cûáu, chia seã caác giaãi phaáp 
kyä thuêåt vaâ nêng cao cú höåi giaáo 
duåc quöëc tïë cho sinh viïn.

HƠN 1.800 THÍ SINH THAM GIA THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TẠI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Ngaây 27/03, Àaåi hoåc Vùn Lang 
àoán hún 1.800 thñ sinh tham gia kyâ 
thi Àaánh giaá Nùng lûåc cuãa ÀHQG 
TP.HCM nùm 2022 (àúåt 1). Àaåi hoåc 
Vùn Lang laâ möåt trong 82 àún võ 
àùng kyá sûã duång kïët quaã kyâ thi àïí 
xeát tuyïín vaâ laâ möåt trong 49 trûúâng 
àaåi hoåc ngoaâi hïå thöëng maâ thñ sinh 
coá thïí àùng kyá nguyïån voång xeát 
tuyïín trïn hïå thöëng thi cuãa ÀHQG.

NHẬN ĐĂNG KÝ THI NĂNG KHIẾU VẼ TỪ 20/3 – 10/4

Tûâ 20/03 – 10/04, Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang nhêån àùng kyá dûå thi mön 
nùng khiïëu Veä, Êm nhaåc vaâ Sên 
khêëu àiïån aãnh. Thñ sinh coá thïí lûåa 
choån thi têåp trung trûåc tiïëp hoùåc 
thi trûåc tuyïën (laâm baâi thi kïët húåp 
phoãng vêën online). Àúåt thi nùng 
khiïëu Veä àêìu tiïn dûå kiïën töí chûác 

vaâo ngaây 16, 17/04/2022. Vúái mön nùng khiïëu Êm nhaåc vaâ Sên khêëu Àiïån 
aãnh, kyâ thi seä chia thaânh nhiïìu àúåt linh hoaåt tûâ thaáng 4 – 9/2022.

TIẾP TỤC TƯ VẤN TUYỂN SINH TẠI CÁC TRƯỜNG THPT TP.HCM

Tiïëp tuåc chuöîi chûúng trònh tû 
vêën tuyïín sinh taåi Tp.HCM, thaáng 
03/2022, àoaân tû vêën cuãa Phoâng 
Tuyïín sinh & Truyïìn thöng cuâng caác 
khoa/ ngaânh cuãa Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang àaä hoaân thaânh chûúng trònh tû 
vêën taåi 30 trûúâng THPT, giao lûu vaâ 
chia seã thöng tin ngaânh hoåc, phûúng 
thûác tuyïín sinh àïën hoåc sinh.

PHÁT SÓNG CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP 
LET’S TALK

Song song vúái chûúng trònh 
livestream Van Lang Q&A, thaáng 
3/2022, Phoâng Tuyïín sinh & 
Truyïìn thöng “lïn soáng” talkshow 
hûúáng nghiïåp Let’s Talk, vúái phiïn 
baãn múái laâ cuöåc àöëi thoaåi giûäa hoåc 
sinh THPT vaâ ban tû vêën laâ thêìy cö, 
chuyïn gia, cûåu sinh viïn, sinh viïn 

caác ngaânh nghïì taåi Vùn Lang. Hai söë phaát soáng àêìu tiïn vïì ngaânh Quan hïå 
Cöng chuáng vaâ Thiïët kïë Àöì hoåa taåo hiïåu ûáng tñch cûåc trong hoåc sinh.

ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ VLU VÔ 
ĐỊCH GIẢI BÓNG ĐÁ KHỐI THI 
ĐUA 21
Thaáng 03/2022, àöåi tuyïín boáng 
àaá nam Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang 
xuêët sùæc giaânh cuáp vö àõch Giaãi 
boáng àaá khöëi thi àua 21 nùm hoåc 
2021 – 2022. Vúái nhûäng thïí hiïån 
àöåt phaá xuyïn suöët chùång àêëu, 
thêìy Buâi Huyânh Tuêën - giaãng viïn 
Trung têm Thïí duåc Thïí thao vinh 
dûå nhêån danh hiïåu Vua phaá lûúái.

TUẦN LỄ ÁO DÀI VĂN LANG – 
RỰC RỠ BẢN SẮC VIỆT
Chaâo mûâng ngaây Quöëc tïë Phuå nûä 
08/03, tûâ ngaây 07/03 àïën ngaây 
12/03/2022, Cöng Àoaân Trûúâng töí 
chûác sûå kiïån Tuêìn lïî AÁo daâi Vùn 
Lang cho caán böå - giaãng viïn – 
nhên viïn Nhaâ trûúâng,  chuác mûâng 
phaái nûä vaâ tön vinh neát àeåp truyïìn 
thöëng dên töåc.

VLU KÝ MOU VỚI 02 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀI LOAN

Ngaây 29/03/2022, Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang kyá húåp taác vúái Àaåi hoåc Myä 
Hoâa vaâ Àaåi hoåc Khoa hoåc Kyä thuêåt 
Kiïån Haânh, triïín khai caác chûúng 
trònh höî trúå àaâo taåo, húåp taác nghiïn 
cûáu, töí chûác chûúng trònh hoåc thuêåt 
vaâ taåo cú höåi giao lûu vùn hoáa, kiïën 
thûác cho sinh viïn àöi bïn.

TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE 
CHO SINH VIÊN KHÓA 27
Tûâ ngaây 03/03 – 18/03, Trûúâng 
Àaåi hoåc Vùn Lang töí chûác khaám 
sûác khoãe cho sinh viïn Khoáa 27 
taåi Phoâng khaám àa khoa VLMC vaâ 
cú súã 2. Àêy laâ nöåi dung nhêåp hoåc 
bùæt buöåc theo quy àõnh, höî trúå sinh 
viïn nùæm roä thöng tin sûác khoãe cuãa 
baãn thên.

KHOA Y THAM GIA KHÁM 
BỆNH TỪ THIỆN TẠI QUẬN 6
Ngaây 05/03/2022, ThS. BS. Phaåm 
Vùn Sún vaâ ThS. BS. Phaåm Thõ Viïåt 
Phûúng –  Khoa Y Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang tham gia ngaây höåi “Vò cöång 
àöìng – Chia seã yïu thûúng nùm 
2022”, khaám bïånh vaâ tû vêën cho gêìn 
100 höå dên coá hoaân caãnh khoá khùn 
taåi Phûúâng 9, Quêån 6, TP.HCM.

KỶ NIỆM 01 NĂM THÀNH LẬP VIỆN DI SẢN VĂN LANG

Ngaây 17/03/2022, Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang töí chûác kyã niïåm 01 nùm 
thaânh lêåp Viïån Di saãn Vùn Lang. Ban 
laänh àaåo àaä coá nhiïìu yá kiïën àoáng 
goáp cho phûúng hûúáng, kïë hoaåch 
phaát triïín Van Lang Heritage House, 
quyïët têm mang tinh thêìn xêy dûång 
Di saãn hoâa vaâo cöång àöìng Vùn Lang.

TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC VĂN LANG HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI 
VIỆN CÔNG NGHỆ CHÂU Á

Ngaây 18/03/2022, Têåp àoaân Giaáo 
duåc Vùn Lang kyá thoãa thuêån húåp 
taác vúái Viïån Cöng nghïå Chêu AÁ 
(AIT, Thaái Lan). Àêy laâ cöåt möëc 
quan troång cho haânh trònh hûúáng 
àïën muåc tiïu xêy dûång cú súã giaáo 

duåc múái, cung cêëp nguöìn nhên lûåc cao cho thõ trûúâng lao àöång quöëc tïë cuãa 
Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang.

RA MẮT TRANG PHỤC THI ĐẤU ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ VLU

Ngaây 17/03/2022, Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang kyá kïët húåp àöìng vaâ ra mùæt 
trang phuåc thi àêëu àöåi tuyïín boáng 
àaá vúái sûå àöìng haânh cuãa caác nhaâ 
taâi trúå: Cöng ty TNHH Baão Uyïn 
Sports, Têåp àoaân BÀS Minh Chêu 
Group, Cöng ty TNHH Alkaviva 
Viïåt Nam, Cöng ty TNHH Tom 

Sports, Cöng ty TNHH Nhûåa Höìng Àöng. Hoaåt àöång giuáp nêng cao hònh 
aãnh chuyïn nghiïåp cuãa àöåi boáng Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang.

TIẾP ĐÓN CÔNG TY KIẾN TRÚC JUNGLIM VIỆT NAM

Ngaây 22/03/2022, Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang tiïëp àoán vaâ laâm viïåc vúái 
öng Park Ji-Hoon – Töíng Giaám 
àöëc Cöng ty Kiïën truác Junglim Viïåt 
Nam, nhùçm  triïín khai caác hoaåt 
àöång giao lûu, gùåp gúä giûäa doanh 
nghiïåp vaâ sinh viïn VLU, giao lûu 

vúái caác hoåc giaã, chuyïn gia, CEO àïën tûâ Haân Quöëc vaâ xuác tiïën hoaåt àöång taâi 
trúå cuöåc thi thiïët kïë kiïën truác cho sinh viïn Vùn Lang.

TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP 
KIẾN TẠO XÃ HỘI CÙNG ỨNG 
DỤNG EDUNEXT
Ngaây 16/03/2022, PGS. TS. Trûúng 
Gia Bònh – Chuã tõch Höåi àöìng Quaãn 
trõ FPT thûåc hiïån buöíi têåp huêën chuã 
àïì “Phûúng phaáp kiïën taåo xaä höåi” 
cho 362 caán böå, giaãng viïn, nhên 
viïn Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang. Taåi 
àêy, caác thêìy cö àûúåc giúái thiïåu vaâ 
traãi nghiïåm phûúng phaáp hoåc kiïën 
taåo xaä höåi thöng qua baâi giaãng demo 
chuã àïì “Chiïën tranh nhên dên”. 

CHUYỂN ĐỘNG CHUYỂN ĐỘNG
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GÓC CHUYÊN GIA GÓC CHUYÊN GIA

Raåp phim voãn veån vaâi 
ngûúâi. Àûúåc khoaãng 
nûãa phim, ba ngûúâi 

boã vïì. Àöi nam nûä thiu thiu tûåa 
vaâo nhau. Chó coân möåt phuå nûä 
öm àûáa con nhoã, thuát thñt. 

Àoá laâ möåt böå phim nghïå 
thuêåt noái vïì nhûäng phuå nûä Phaáp 
cuöëi thïë kó 19. Hoå kïët hön khi 
tuöíi àúâi coân rêët treã. Hêìu hïët laâ 
do àûúåc/ bõ mai möëi. Coá ngûúâi 
chó bùæt àêìu biïët (khöng phaãi 
hiïíu) vïì chöìng cuãa mònh sau 
khi kïët hön vaâi ngaây. Nhûng hoå 
giöëng nhau úã chöî kïët hön xong 
laâ úã nhaâ àan len, laâm baánh vaâ 
sinh con. Sinh liïn tuåc. Sinh àïën 
raåc caã ngûúâi, àïën vong thên... 

Chuã àïì phim nhû vêåy, àûúng 
nhiïn khöng thïí àûúåc loâng 
ngûúâi treã.

Vaâi ngaây sau, töi xem möåt böå 
phim àûúåc chuyïín thïí tûâ Mêåt 
maä Da Vinci cuãa Dan Brown. 
Raåp àöng kñt, duâ giaá veá cuöëi 
tuêìn khöng reã. Tuêìn tiïëp theo, 
töi xem tiïëp möåt böå phim siïu 
anh huâng. Chiïëm troån khöng 
gian raåp khöng ai khaác hún laâ 
ngûúâi treã.

Khöng chó coá caác raåp phim 
maâ caã Viïåt Nam naây quaã thêåt 
rêët ûu aái ngûúâi treã. Sên khêëu ca 
nhaåc, sên khêëu kõch, chûúng 
trònh truyïìn hònh, saách truyïån, 
baáo trûåc tuyïën, quaán caâ phï, 
tiïåm ùn, trung têm ngoaåi ngûä, 
sên vêån àöång, phöë ài böå, kïí caã 
cöng viïn àïìu ùm ùæp ngûúâi treã, 
chuyïn chúã caác àïì taâi treã. Ngûúâi 
treã laâ mùåt tiïìn cuãa thaânh phöë. 
Nhûäng ngûúâi suyát treã nhû töi 
vaâ nhûäng ngûúâi khöng coân treã 
böîng biïët tûå giaác lui vaâo nhûäng 
ngoä heãm cuãa khiïm nhûúâng 
vaâ chûâng mûåc. ÚÃ xûá súã naây, ai 
cuäng hiïíu rùçng thuêån lúåi hoåc 
haânh, laâm viïåc, yïu àûúng... tó 
lïå nghõch vúái àöå cao tuöíi taác. 
Nhûng hònh nhû dên chuáng chaã 
mêëy phiïìn loâng, hoùåc dêîu coá thò 
cuäng khöng lùn tùn vò biïët rùçng 
ai cuäng coá möåt thúâi.

Möåt gia àònh haâng xoám cuãa 
töi sang Myä àõnh cû khi caác thaânh 
viïn khöng coân treã, khöng ngoaåi 
ngûä vaâ khöng coá nghïì nghiïåp gò 
chùæc chùæn. Nhûäng nùm thaáng 
höìi höåp vaâ ngùæc ngoaãi chúâ cha 
meå baão laänh khiïën hoå khöng 
an yïn laâm bêët cûá viïåc gò. Nûãa 

nùm sau ngaây hoå xuêët caãnh, töi 
nhêån àûúåc tin hoå (hai ngûúâi 
trïn 40 vaâ möåt ngûúâi ngoaâi 50 
tuöíi) àïìu àaä tòm àûúåc viïåc laâm 
vaâ àang theo hoåc lúáp tiïëng Anh 
cêëp töëc. Cuöåc söëng cuãa nhûäng 
ngûúâi ngêëp ngheá tuöíi hûu theo 
quan niïåm Viïåt nhû vûâa bùæt 
àêìu. Nùng àöång, tûúi múái vaâ 
àùåc biïåt laâ khöng mùåc caãm vò... 
lúán quaá. Dûúâng nhû khaái niïåm 
treã cuãa Têy phûúng àûúåc tñnh 
bùçng àöång lûåc vûún lïn, khaã 
nùng lao àöång, cöëng hiïën cho 
xaä höåi, kïí caã viïåc laâm sao miïîn 
ngûúâi ta thêëy mònh coân treã. Thïë 
nïn múái coá chuyïån Tom Hanks, 
Tom Cruise leä ra chó phún phúát 
xuêët hiïån thò vêîn thuã vai chñnh 
trong caác phim haânh àöång, coân 
Donald Trump laâm töíng thöëng úã 
tuöíi 70. 

Nhûäng àiïìu kïí trïn cuäng 
coá thïí seä trúã thaânh hiïån thûåc úã 
Viïåt Nam trong vaâi thêåp niïn 
nûäa. Coân bêy giúâ, nhûäng ngûúâi 
treã àûúåc nêng niu úã núi naây, hoå 
nghô gò vaâ laâm gò? Hoå coá yá thûác 
vïì uy quyïìn tuöíi treã cuãa mònh 
khöng?

NGÀY HỘI HƯỚNG NGHIỆP – 
TUYỂN SINH OPEN DAY 2022

Ngaây 03/04/2022, Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang töí chûác Ngaây höåi tû vêën 
hûúáng nghiïåp – tuyïín sinh Open 
Day 2022, thu huát hún 1.500 thêìy cö, 
phuå huynh vaâ hoåc sinh caác trûúâng 
THPT trïn àõa baân thaânh phöë vaâ 
caác tónh lên cêån. Àïën vúái Open Day, 
hoåc sinh coá cú höåi traãi nghiïåm 25 
lúáp hoåc chuyïn àïì, tiïëp cêån chûúng 
trònh àaåi hoåc vaâ thûåc haânh nhiïìu kyä 
nùng thuá võ, tham quan cú súã vêåt 
chêët vaâ àûúåc tû vêën trûåc tiïëp búãi caác 
thêìy cö vïì ngaânh hoåc maâ baãn thên 
vaâ gia àònh àang hûúáng àïën.

VĂN LANG Q&A – TIẾP TỤC CHUỖI LIVESTREAM TƯ VẤN 
TUYỂN SINH

Trong thaáng 3/2022, Fanpage vaâ 
Youtube Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang 
phaát soáng 04 söë livestream tû vêën 
tuyïín sinh vïì caác chuã àïì: nhoám 
ngaânh ngoaåi ngûä, kinh tïë, cöng 
nghïå thöng tin vaâ kyâ thi nùng khiïëu 

veä. Vúái khaách múâi laâ caác thêìy cö giaâu kinh nghiïåm, chûúng trònh àaä thu huát 
haâng ngaân lûúåt quan têm theo doäi vaâ mang àïën nhiïìu thöng tin böí ñch cho 
thñ sinh nùm nay.

VLU CHÀO ĐÓN ĐOÀN HỌC SINH TỈNH BÌNH DƯƠNG

Ngaây 12/03/2022, Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang chaâo àoán hún 100 hoåc 
sinh àïën tûâ caác trûúâng THPT tónh 
Bònh Dûúng àïën tham quan hoåc 
têåp taåi cú súã chñnh cuãa trûúâng. Àêy 
laâ nùm thûá 4 liïn tiïëp Nhaâ trûúâng 
kïët nöëi vúái Höåi Liïn hiïåp Thanh 
niïn Viïåt Nam tónh Bònh Dûúng töí 
chûác campus tour cho hoåc sinh.

GIẢNG VIÊN THANH NHẠC VLU HUẤN LUYỆN CHO HỌC SINH 
THCS – THPT TRÍ ĐỨC 

Ngaây 12/03, Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang àoán àoaân hoåc sinh trûúâng 
THCS – THPT Trñ Àûác gheá thùm 
vaâ luyïån têåp thanh nhaåc cuâng caác 
giaãng viïn Khoa Nghïå thuêåt ÛÁng 
duång àïí chuêín bõ cho àïm chung 
kïët cuöåc thi Tri Duc All Star. Àêy laâ 
möåt trong nhiïìu hoaåt àöång kïët nöëi, 

thùæt chùåt quan hïå húåp taác giûäa Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang vaâ caác trûúâng trung 
hoåc, khuyïën khñch taåo möi trûúâng phaát triïín cho hoåc sinh, sinh viïn taâi nùng.

KHỞI ĐỘNG CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ROADSHOW TUYỂN SINH 
TẠI CÁC TỈNH THÀNH 

Tûâ 14/03/2022, àöåi tû vêën tuyïín 
sinh Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang bùæt 
àêìu haânh trònh Roadshow taåi 151 
trûúâng THPT thuöåc 14 tónh thaânh 
miïìn Trung vaâ Nam Böå. Àêy laâ hoaåt 
àöång thûúâng niïn, giuáp Àaåi hoåc 
Vùn Lang kïët nöëi vúái hoåc sinh caác 

tónh thaânh, mang thûúng hiïåu Vùn Lang àïën gêìn hún vúái hoåc sinh caã nûúác. 
Chûúng trònh keáo daâi liïn tuåc àïën thaáng 4/2022.

TUYỂN SINH 2 CHƯƠNG 
TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ 
MỚI VỚI ĐẠI HỌC INHA VÀ 
ĐH ANGELO STATE
Nùm 2022, Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang múã röång caác chûúng trònh àaâo 
taåo liïn kïët quöëc tïë, mang laåi nhiïìu 
lûåa choån cho thñ sinh hún. Thöng 
qua húåp taác vúái  2 trûúâng àaåi hoåc 
danh tiïëng: Àaåi hoåc Angelo State 
(Myä) vïì ngaânh Cöng nghïå Thöng 
tin, Quaãn trõ Kinh doanh vaâ Àaåi hoåc 
Inha (Haân Quöëc) vïì ngaânh Ngön 
ngûä Haân (chuyïn ngaânh Ngön 
ngûä Haân vaâ vùn hoáa), ngaânh Quaãn 
trõ Kinh doanh (chuyïn ngaânh 
Logistics toaân cêìu), thñ sinh nhêåp 
hoåc taåi VLU coá cú höåi hoåc chuyïín 
tiïëp theo mö hònh 1+ 3 hoùåc 2+2 àïí 
nhêån bùçng cûã nhên quöëc tïë.

VLU THU HÚT HÀNG NGÀN HỌC SINH TẠI NGÀY HỘI TUYỂN 
SINH TP. CẦN THƠ

Ngaây 20/03/2022, àoaân tû vêën 
tuyïín sinh Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang göìm 8 thêìy cö vaâ 12 tû vêën 
viïn sinh viïn àaä coá mùåt taåi TP. Cêìn 
Thú àïí gùåp gúä phuå huynh vaâ hoåc 
sinh trong Ngaây höåi tû vêën tuyïín 

sinh nùm 2022 do baáo Tuöíi treã töí chûác. Hoaåt àöång thu huát hún 4000 hoåc 
sinh taåi Cêìn Thú vaâ caác tónh miïìn Têy.

4.0 
NGƯỜI TRẺ

Uy quyền lộng lẫy
DIÏÎM TRANG
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Töi nghô laâ coá. Hoaân toaân coá. 
Hùèn nhiïn laâ coá.

Ngûúâi treã Viïåt bêy giúâ “biïët 
söëng” hún. Àoá laâ àiïìu maâ khöng 
ai coá thïí phuã nhêån. Nhûäng 
trung têm thûúng maåi, caác toâa 
nhaâ sang troång vaâ trung têm giaãi 
trñ àa nùng luön àöng àuác ngûúâi 
treã. Hoå taåo ra möåt thïë hïå tiïu 
thuå khöíng löì vaâ saânh soãi. Caác 
xûúãng saãn xuêët vaâ nhaâ cung cêëp 
dõch vuå khöng ngûâng thûåc hiïån 
nhûäng cuöåc àiïìu tra quy mö 
vïì nhu cêìu cuãa hoå. Búãi, ngûúâi 
treã cûá liïn tuåc cêåp nhêåt nhûäng 
khuynh hûúáng múái, khöng phaãi 
tûâng ngaây maâ laâ tûâng phuát, tûâng 
giêy. Höm nay múái mï traâ sûäa, 
kimbap, sushi, matcha, khuác 
baåch, höm sau àaä thêëy hoå àiïìn 
vaâo chöî tröëng nhûäng daäy baân 
ghïë cuãa quaán mò cay baãy cêëp àöå. 
Röìi thò baánh traáng mùæm ruöëc, 
baánh traáng tröån nhûúâng chöî 
cho xoaâi lùæc; xoaâi lùæc bêët ngúâ 
thua suát baánh mò nûúáng muöëi 
úát vaâ hiïån giúâ thò têët caã xuám 
xñt vaâo tö mò bay thêìn thaánh 
maâ thûåc chêët laâ möåt kiïíu mò 
goái coá “decor”. Khöng ai àoaán 
àûúåc sùæp túái ngûúâi treã thñch ùn 
gò. Böí dûúäng hay coá nguöìn göëc 
an toaân khöng hùèn laâ tiïu chñ 
haâng àêìu, quan troång laâ àûúåc 
ùn trong bêìu khñ quyïín cuãa traâo 
lûu. No buång röìi, ngûúâi treã dû 
sûác saáng taåo nhûäng “tûâ vûång” 
thúâi thûúång, “chêët lûâ” vaâ vaâ ró raã 
cho nhau. Chùèng mêëy chöëc maâ 
caã nûúác nhêët àõnh phaãi hiïíu thïë 
naâo laâ “tha thu”, “thaã thñnh”, 
“thaánh”, “diïîn sêu”, “mònh 
thñch thò mònh laâm thöi”, “con 
nhaâ ngûúâi ta”, “àïí Mõ noái cho 
maâ nghe”, “thanh xuên nhû möåt 
taách traâ”… Nhiïìu ngûúâi uã ruä vò 
súå tiïëng Viïåt khöng trong saáng, 
trong khi söë khaác coi àoá laâ gia võ 
khöng thïí thiïëu cuãa sûå khöi haâi. 

Ngûúâi treã cuäng chùèng coân 
nhêët trñ vúái nhûäng quan niïåm 
ngúä laâ Vaån Lyá Trûúâng Thaânh cuãa 
böë meå. Ngaây xûa, böë meå nghô 
rùçng nhaâ cûãa phaãi “coá chên” 
trïn mùåt àêët. Nhûäng ai úã chung 
cû àûúåc xem nhû khuác xïë chiïìu 
cuãa thúâi bao cêëp. Giúâ thò ngûúâi 
treã xem viïåc súã hûäu möåt cùn 
höå trïn khöng laâ chuêín mûåc 
phong lûu. Hoå cuäng ngaán ngaåi 
caãnh tam, tûá àaåi àöìng àûúâng, 
chó thñch àöåc lêåp tûå do. Khi àûúåc 
tung hoaânh theo yá muöën röìi thò 
hön nhên cuäng chùèng phaãi laâ ûu 
tiïn söë möåt nûäa. Ngaây xûa, böë 
meå xem “Tñch cöëc phoâng cú, tñch 
y phoâng haân” laâ chên lyá, giúâ thò 
ngûúâi treã khöng thïí chúâ àïën luác 
söëng hïët cho moåi ngûúâi röìi múái 
söëng cho mònh. “Àúâi cua cua 
maáy, àúâi caáy caáy àaâo”. Ngûúâi treã 
naâo giúâ ra àûúâng cuäng xuáng xñnh 
xe àúâi múái, smart phone, laptop, 
thúâi trang haâng hiïåu hoùåc nïëu laâ 
haâng may mùåc nöåi àõa thò phaãi 
àûúåc “mix” vaâ coá style hùèn hoâi, 
duâ àùçng sau sûå haâo nhoaáng coá 
khi laâ caác hoáa àún traã goáp (cuäng 
àûâng hoâng mùåc aáo, xaách gioã àaåo 
nhaái hay check-in aão nheá; möåt 
vaâi thao taác online thöi, nhûäng 
dêëu hiïåu thiïëu trung thûåc seä bõ 
boác meä khöng thûúng tiïëc). 

Ngaây xûa, böë meå daåy con 
caái phaãi khiïm töën, noái ñt nghe 
nhiïìu. Nhûng giúâ ai biïët tûå thïí 
hiïån vaâ chõu khoá thi thöë thò seä 
coá cú höåi thaânh cöng hún. Caác 
chûúng trònh truyïìn hònh thûåc 
tïë ra àúâi liïn tuåc maâ vêîn khöng 
thiïëu thñ sinh àùng kyá. Taâi nùng 
thò tuyïåt, chiïu troâ khöng thaânh 
vêën àïì, vaåch aáo cho ngûúâi xem 
lûng cuäng töët, quaái gúã caâng àöåc 
laå, cöët sao ngûúâi ta chuá yá àïën 
mònh. Nhûäng ngaây cuöëi nùm 
2016, möåt nûä sinh viïn gêy xön 
xao dû luêån khi àùåt cêu hoãi vúái 

caác nhaâ tuyïín duång rùçng em 
phaãi hoåc têåp vaâ laâm viïåc nhû thïë 
naâo àïí lûúng khúãi àiïím 2000 Myä 
kim. Nhiïìu ngûúâi traách em quaá 
haáo thùæng vaâ thiïëu kinh nghiïåm. 
Nhûng möåt böå phêån ngûúâi treã 
laåi thêëy cêu hoãi êëy vö cuâng coá lyá 
maâ cuäng chùèng coá gò quaá àaáng. 
Taåi sao cûá phaãi tuên thuã möåt 
cöng thûác: àêìu tiïn phaãi chêëp 
nhêån thiïåt thoâi, bõ sai vùåt, chõu 
mûác lûúng laâng nhaâng röìi tûâ 
tûâ seä àûúåc nhòn nhêån vaâ thùng 
tiïën? Nïëu con àûúâng cuãa moåi 
ngûúâi àïìu giöëng nhau thò àúâi 
naây àaä chùèng coá vô nhên.

Ngûúâi treã bêy giúâ hûúáng 
ngoaåi hún. Viïåc saáng úã Saâi Goân 
maâ töëi àaä “check-in” úã möåt àêët 
nûúác xa xöi laâ àiïìu bònh thûúâng. 
Xaách ba lö lïn vaâ ài àaä trúã thaânh 
möåt traâo lûu ngoát ngheát mûúi 
nùm vaâ chûa coá dêëu hiïåu nguöåi 
ài. Cöng nghïå söë khiïën viïåc ài 
laåi dïî daâng hún bao giúâ hïët. Chó 
cêìn möåt maáy tñnh nöëi maång, vaâi 
phuát sau àaä biïët khaách saån naâo 
àang giaãm giaá, haäng haâng khöng 
naâo àang khuyïën maäi, tour naâo 
àang hot vaâ caãnh trñ naâo àaáng 
quan têm nhêët hiïån nay. Caã thïë 
giúái trong têìm tay! Caái sûå hûúáng 
ngoaåi êëy coân thïí hiïån úã nhûäng 
status, hònh aãnh cuâng nhûäng 
icon cöng khai traång thaái moåi 
luác moåi núi. Cuäng vò vêåy maâ 
ngûúâi treã bõ daán nhaän húâi húåt, 
thiïëu kñn àaáo, khöng yá tûá. 

Khöng ñt ngûúâi khöng treã vaâ 
caã nhûäng ngûúâi àang treã baây 
toã sûå lo ngaåi vïì möåt thïë hïå treã 
Viïåt lûúâi nhaác, ngöí ngaáo, àua 
àoâi, thûåc duång, ñch kó vaâ söëng 
aão. Nhûng haäy nhòn laåi quaá khûá. 
Hònh nhû thúâi naâo thò ngûúâi 
lúán cuäng quanh ài quêín laåi coá 
chûâng êëy möëi lo. Àêìu thïë kó 20, 
Nhêët Linh àaä duâng tûâ “gaái múái” 

àêìy kiïu haänh vaâ viïët ra nhûäng 
baãn caáo traång sùæc saão àaã phaá xaä 
höåi cuä nhùçm chúã che cho nhûäng 
ngûúâi treã khöng chõu boá mònh 
trong àõnh kiïën. Caác bêåc phuå 
huynh cuãa thêåp niïn 60, 70 thïë 
kó trûúác tûâng kïu trúâi kïu àêët vò 
traâo lûu hippie. “Boån hippie” êëy 
giúâ àaä laâ nhûäng ngûúâi öng, ngûúâi 
baâ dû thûâa àûác haånh vaâ khöng 
chûâng àang ca cêím, ta thaán àúâi 
F1, F2 cuãa mònh. Caách àêy 25 
nùm, Phan Thõ Vaâng Anh ra mùæt 
Khi ngûúâi ta treã vaâ nhêån àûúåc sûå 
àöìng caãm cuãa toaân xaä höåi, nhêët 
laâ giúái treã. Giúâ àoåc laåi, töi thêëy 
caái sûå nöíi loaån cuãa nhên vêåt nûä 
trong cêu chuyïån àoá quaá laânh 
so vúái ngûúâi treã bêy giúâ. Nhûng 
coá möåt àiïím vêîn coân nguyïn giaá 
trõ: ngûúâi treã cûá sai “vò cuöåc àúâi 
cho pheáp”, cûá traã giaá vò ngaä röìi 
tûå khùæc lúán khön thïm.

Àöi luác, töi cuäng cho rùçng 
thanh niïn bêy giúâ nöíi loaån vaâ 
ngöng nghïnh, cho àïën khi say 
sûa ngùæm nhûäng ngûúâi treã trong 
böå aáo traâng xaám nhaåt thûúát tha 
ài lïî vaâ laâm viïåc thiïån nguyïån 
úã chuâa. Töi saáng bûâng àöi mùæt 
khi àoåc baâi viïët vïì con gaái cö 
lao cöng múái 19 tuöíi àaä giaânh 
hoåc böíng toaân phêìn úã àaåi hoåc 
Havard vaâ noái möåt cêu dung dõ 
maâ àêìy triïët lyá: “Têåp thïí duåc, coá 
àiïìu kiïån thò àïën phoâng gym, 
khöng thò chaåy böå, àaåp xe. Hoåc 
cuäng thïë, coá àiïìu kiïån thò töët 
hún nhûng nïëu thêåt sûå muöën 
laâm àiïìu gò àoá thò trong hoaân 
caãnh naâo cuäng laâm àûúåc”. Töi 
raång rúä khi àoåc baâi tiïíu luêån 
àêìy sûác gúåi vaâ suy tûúãng vïì bûác 
tranh “Trûúâng hoåc Athens” cuãa 
möåt du hoåc sinh Viïåt Nam àûúåc 
àùng trang troång trïn taåp chñ 
The Atlantic (Myä). Coá möåt thûåc 
tïë rêët saáng suãa laâ nhûäng ngûúâi treã 

ngaây caâng nùng àöång, gioãi ngoaåi 
ngûä, thaânh thaåo cöng nghïå vaâ 
sùén saâng àöëi thoaåi vúái hiïån taåi 
lêîn quaá khûá. Nhûäng cuöåc giaãi 
cûáu àöång vêåt, nhûäng àúåt quyïn 
goáp nhên àaåo, nhûäng traâo lûu 
nhêån thûác vaâ haânh àöång vò cöång 
àöìng trong nhiïìu nùm qua àûúåc 
thùæp lïn búãi ngûúâi treã. Vêåy nïn, 
ngûúâi treã àêu cêìn phaãi “thanh 
niïn nghiïm tuác” nhû tiïìn böëi. 
Cûá saânh àiïåu vaâ phong caách, cûá 
daåi khúâ vaâ traãi nghiïåm, miïîn traái 
tim khöng ngûâng nêng cêëp chêët 
lûúång vaâ giaâu lïn möîi ngaây.

Vaâ, nïëu àïí yá, ta seä thêëy giúái 
treã Viïåt bêy giúâ tûå giaác hoaâi cöí. 
Hoå sûu têìm nhûäng chiïëc maáy 
haát àôa nhû hoa loa keân, nhûäng 
chiïëc ti vi coá chên vaâ cûãa nhû caái 
tuã vaâ sung sûúáng cûúäi lïn chiïëc 
xe Honda 67 nhû möåt chiïën 
tñch. Hoå haát dên ca, bolero vaâ 
khao khaát trúã thaânh danh ca 
voång cöí àêu thua gò thïë kó trûúác. 
Thiïëu àiïìu gò hoå seä tòm àiïìu êëy. 
“Break the rules” – phaá boã moåi 
giúái haån – àang laâ xu hûúáng vaâ seä 
luön laâ xu hûúáng cuãa ngûúâi treã. 
Bïn caånh àoá, “globalization” – 
tûâ vûång àûúåc truy cêåp 43 triïåu 
lûúåt trïn google – cuäng nhùæc 
nhúã chuáng ta möåt caách maånh 
meä rùçng ngûúâi treã seä höåi nhêåp 
thïë giúái cuäng nhû taåo nïn võ 
thïë cuãa àêët nûúác thöng qua nöî 
lûåc cuãa baãn thên vaâ sûå chuyïn 
nghiïåp trong viïåc vûún lïn 
nhûäng chuêín mûåc toaân cêìu, chûá 
khöng phaãi laâ laâm sao cho giöëng 
ngaây xûa. Do àoá, thay vò traách cûá 
vaâ soi moái ngûúâi treã, haäy giuáp 
hoå nhêån thûác sûå thên thiïån vaâ 
sûác söëng cuãa nhûäng giïìng möëi 
truyïìn thöëng.  

Viïët àïën àêy, töi bêët giaác nhúá 
lúâi sêëm cuãa keã tiïn tri dõu daâng 

Almustafa trong “Ngön sûá” 
(Khalil Gibran). Khi möåt baâ meå 
hoãi öng vïì yá nghôa cuãa con caái, 
Almustafa àaáp: “Caác ngûúi coá 
thïí cho chuáng tònh yïu nhûng 
chùèng thïí cho chuáng tû tûúãng 
mònh/ Búãi chuáng coá tû tûúãng 
riïng cuãa chuáng/ Caác ngûúi 
coá thïí cêìm giûä thên xaác chuáng 
trong nhaâ nhûng khöng chûáa 
nöíi têm höìn chuáng/ Vò têm höìn 
chuáng cû nguå trong ngöi nhaâ 
cuãa ngaây mai, núi caác ngûúi 
khöng thïí viïëng thùm, duâ laâ 
trong giêëc mú/ Caác ngûúi coá thïí 
gùæng sûác trúã nïn giöëng chuáng 
nhûng chúá tòm caách laâm chuáng 
giöëng mònh/ Vò àúâi söëng khöng 
trúã goát cuäng chùèng lêìn lûäa vúái 
höm qua…”.

Vaâ böå phim maâ töi nhùæc úã 
àêìu baâi coá tïn laâ Vônh cûãu cuãa 
àaåo diïîn Trêìn Anh Huâng. Ngûúâi 
phuå nûä ngöìi öm àûáa con thuát 
thñt trong raåp höm àoá cuäng coân 
rêët treã. Töi àoaán rùçng cö êëy laâ 
möåt tñn àöì àiïån aãnh tûâ thuúã 
coân son röîi, giúâ vûâa muöën laâm 
troân böín phêån vûâa nhñn chuát 
thúâi gian cho súã thñch riïng tû. 
Nhûäng gioåt nûúác mùæt trïn maá 
cö laâ niïìm hên thûúãng daåt daâo 
do tûúng taác vúái böå phim. Maâ 
möåt böå phim chó noái vïì vaâi àaám 
cûúái vúái mêëy chuåc àûáa con thò 
àêu cêìn phaãi àùåt caái tïn “Vônh 
cûãu” nhû möåt sûå tûå khùèng àõnh, 
möåt tuyïn thïå chùæc nõch vêåy. 
Roä raâng, thöng àiïåp cuãa nhûäng 
ngûúâi laâm phim àaä àûúåc xaác 
lêåp: coá nhûäng àiïìu laâ hùçng hûäu, 
laâ bêët biïën trong bêët cûá thúâi 
naâo, nhû yïu àûúng vaâ sinh núã, 
nhû thiïng liïng vaâ giaãi thiïng... 
Caách thïí hiïån möîi thúâi möîi khaác 
coân voâng àúâi vêîn thïë, xoay troân.
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HOAÂI ANH

ÀIÏÌU YÁ NGHÔA CUÄNG LAÂ ÀIÏÌU 
BÒNH THÛÚÂNG

ÚÃ thúâi buöíi moåi ngûúâi têët 
bêåt, möîi phuát thúâi gian caá nhên 
àïìu thêåt quyá giaá, vêåy maâ möîi 
ngaây, chõ Duyïn àïìu àùån duy 
trò lõch trònh tûâ chöî laâm àïën siïu 
thõ, sùæm sûãa àöì vïì nhaâ röìi tûå sùæp 
xïëp, mang ra ga vaâo àïm muöån. 
Àïí coá thïí giuáp àúä nhiïìu ngûúâi 
hún, chõ coân àùng kyá tham gia 
vaâo àöåi tònh nguyïån höî trúå ngûúâi 
tyå naån cuãa chñnh phuã Ba Lan. 
“Taåi möîi ga taâu Chñnh phuã Ba 
Lan àïìu sùæp xïëp caác tònh nguyïån 
viïn höî trúå ngûúâi dên Ukraine 
àïën tyå naån. Song lûåc lûúång naây 
vaâo ban àïm thò ñt hún. Chõ 
quyïët àõnh àùng kyá vaâo àöåi tònh 
nguyïån, röìi vûâa höî trúå ngûúâi dên 
Ukraine theo chñnh saách, vûâa 
mang theo nhûäng moán quaâ nhoã 
cuãa riïng chõ àïí gûãi àïën caác em.” 
Kïí laåi bùçng gioång hïët sûác bònh 
thaãn, chõ Duyïn khöng xem 
cöng viïåc höî trúå laâ àiïìu quaá lúán 
lao hoùåc gian khöí maâ àún giaãn, 
theo chõ, chó laâ daânh thúâi gian caá 
nhên cho cöång àöìng nhiïìu hún: 
“Mònh vêîn àaãm baão cöng viïåc vaâ 
sinh hoaåt cú baãn hùçng ngaây. Vêåy 
laâ àûúåc.”

Cö gaái àoáng vai “baâ giaâ Noel” 
suöët mêëy tuêìn nay chia seã hêìu 
nhû moåi khêu chuêín bõ àïìu do 
baãn thên lo liïåu nïn têët caã chó 
goái goån trong mûác thúâi gian 
cho pheáp. Khi chia seã hònh aãnh 
vaâ cêu chuyïån lïn facebook caá 
nhên, chõ Duyïn nhêån àûúåc rêët 
nhiïìu sûå uãng höå cuäng nhû ngoã yá 
muöën àoáng goáp tûâ baån beâ trong 

vaâ ngoaâi Ba Lan, kiïìu baâo vaâ caác 
baån sinh viïn Viïåt àang sinh 
söëng taåi àêy. Vui vò lan toãa nùng 
lûúång tñch cûåc àïën moåi ngûúâi, 
nhûng chõ khöng daám nhêån 
thïm quaá nhiïìu vò súå baãn thên 
khoá coá thïí chuêín bõ àûúåc kyä 
lûúäng nïëu söë lûúång quaâ quaá lúán. 
“Mònh chó nhêån möåt ñt tûâ nhûäng 
anh chõ, cö chuá quaá nhiïåt têm 
àang sinh söëng taåi Wroclaw gûãi 
àoáng goáp. Nhûng tûâng êëy cuäng 
àuã khiïën söë lûúång quaâ nhiïìu 
hún. May mùæn coá töí chûác tònh 
nguyïån taåi ga taâu vaâ caác baån du 
hoåc sinh Viïåt Nam taåi àêy höî trúå. 
Moåi ngûúâi nhiïåt tònh, hùng haái 
goáp sûác cuâng mònh chuêín bõ vaâ 
phaát quaâ nïn moåi chuyïån diïîn 
ra khaá suön seã.”

Khöng chó trao quaâ cho em 
nhoã, giuáp àúä ngûúâi dên tyå naån, 
hiïån taåi, chõ Duyïn cuäng àùng 
kyá cung cêëp chöî lûu truá vaâ àang 
sinh söëng cuâng 2 meå con àïën tûâ 
Ukraine àïën nay àaä àûúåc gêìn 1 
thaáng. Theo chõ, möîi ngûúâi, möîi 
quöëc gia àïìu coá möåt quan àiïím 
chñnh trõ riïng, song dên töåc 
naâo cuäng coá quyïìn àûúåc mûu 
cêìu haånh phuác. “Têët caã chuáng 
ta àïìu khao khaát vaâ uãng höå möåt 
thïë giúái hoâa bònh. Mònh tin nhên 
dên Ukraine cuäng coá lñ tûúãng 
cuãa riïng hoå vaâ vûúåt khoãi nhûäng 
cùng thùèng tranh chêëp chñnh trõ, 
ngûúâi dên vö töåi xûáng àaáng àûúåc 
seã chia vaâ cêìn àûúåc seã chia sau 
nhûäng àau thûúng, mêët maát àaä 
traãi. Chñnh vò vêåy, chùèng àiïìu gò 
khiïën mònh phaãi do dûå khi giuáp 
àúä ngûúâi hoaån naån caã.”

NIÏÌM TÛÅ HAÂO MANG TÏN 
VÙN LANG

Trong quaá trònh hoåc thaåc sô 
Quaãn trõ Truyïìn thöng, chõ àaä lêåp 
kïnh Youtube Yoonwin Tran chia 
seã nhûäng traãi nghiïåm hoåc têåp vaâ 
sinh hoaåt taåi àêët nûúác Ba Lan noái 
riïng vaâ chêu Êu noái chung. Vúái 
tinh thêìn lan toãa nùng lûúång tñch 
cûåc, caái tïn Yoonwin Tran àaä trúã 
thaânh thûúng hiïåu khöng coân xa 
laå vúái nhûäng baån hoåc sinh, sinh 
viïn Viïåt Nam bùæt àêìu quaá trònh 
tòm hiïíu vïì àúâi söëng du hoåc taåi 
Ba Lan thú möång, mang phong 
caách kiïën truác chêu Êu cöí kñnh 
nhûng àöìng thúâi cuäng nùng àöång 
vaâ hiïån àaåi khöng keám caác nûúác 
phaát triïín khaác. Duâ àaä rúâi xa maái 
trûúâng Vùn Lang 05 nùm nhûng 
nhûäng kyã niïåm thúâi sinh viïn 
nhiïåt huyïët, nhûäng ngaây thaáng cêët 
tiïëng haát àam mï cuâng cêu laåc böå 
SOL trong chõ Kyâ Duyïn vêîn luön 
raåo rûåc. Vúái chõ, Vùn Lang laâ möi 
trûúâng tuyïåt vúâi, “buöåc” sinh viïn 
phaãi hoåc thêåt, chúi thêåt, reân luyïån 
cho chõ vaâ caác baån tñnh chuã àöång 
trong cöng viïåc, sûå tûå tin vaâ thên 
hoâa àïí luön sùén saâng duâ trong bêët 
cûá hoaân caãnh, möi trûúâng naâo: 
“Nhûäng traãi nghiïåm maâ mònh coá 
àûúåc úã Vùn Lang chñnh laâ haânh 
trang giuáp mònh trúã nïn nùng 
àöång, baãn lônh hún àïí phaát triïín 
baãn thên núi xûá ngûúâi trong suöët 
thúâi gian qua.” 

Khöng daám nhêån baãn thên laâ 
möåt ngûúâi tûâng traãi, nhûng nhû 
möåt ngûúâi chõ trong gia àònh gûãi 
gùæm àaân em, chõ Kyâ Duyïn hi 
voång thïë hïå múái Vùn Lang haäy 
cûá söëng vaâ laâm viïåc hïët mònh, ài 
nhiïìu hún, khaám phaá nhiïìu hún 
vaâ hoåc hoãi nhiïìu hún. Haäy tñch 
luäy cho baãn thên khöëi kiïën thûác 
vûäng vaâng, kinh nghiïåm söëng 
döìi daâo vaâ möåt traái tim luön 
àong àêìy yïu thûúng àïí sùén 
saâng lan toãa nhûäng giaá trõ tñch 
cûåc cho cöång àöìng. Chùæc chùæn, 
nhûäng àiïìu töët àeåp seä àïën cuâng 
baån vaâ tuöíi treã . 

HOAÂI ANH

CHUYÏËN XE 2 GIÚÂ SAÁNG

Chõ Kyâ Duyïn chia seã, Ba Lan laâ àêët nûúác coá àûúâng 
biïn giúái saát vúái Ukraine, vò vêåy, ngay tûâ nhûäng ngaây àêìu 
tiïn khi cùng thùèng chñnh trõ giûäa Nga vaâ Ukraine buâng 
nöí, ngûúâi dên núi àêy àaä bùæt àêìu caãm nhêån phêìn naâo 
nöîi lo ngaåi. Chiïën tranh buâng nöí dêîn àïën gêìn 1,4 triïåu 
ngûúâi Ukraine buöåc loâng rúâi xa quï hûúng àïí laánh naån 
úã caác quöëc gia lên cêån, trong àoá, Ba Lan laâ möåt trong 
nhûäng nûúác tiïëp nhêån nhiïìu ngûúâi dên Ukraine nhêët. 
Phêìn nhiïìu trong söë hoå laâ nhûäng ngûúâi phuå nûä vaâ treã em 
àuã moåi lûáa tuöíi, phaãi taåm biïåt ngûúâi chöìng, ngûúâi cha, 
ngûúâi anh em àang chiïën àêëu baão vïå töí quöëc vaâ bùæt àêìu 
nhûäng chuyïën ài “liïìu mònh” àïën vuâng biïn giúái, röìi laåi 
mêët haâng giúâ chúâ àúåi trong tiïët trúâi àang chuyïín giao 
giûäa muâa àöng vaâ muâa xuên giaá reát àïí àûúåc laâm thuã tuåc 
nhêåp caãnh Ba Lan.

Hònh aãnh nhûäng àûáa treã neáp bïn meå, khïå nïå nhûäng àöì 
àaåc lónh kónh mùæt dñu laåi vò chúâ àúåi chuyïën taâu cuöëi cuâng 
trong ngaây àïí vaâo thaânh phöë, nhûng em beá keám may 
mùæn hún bõ mùæc keåt giûäa khoái lûãa chiïën tranh xuêët hiïån 
trïn mùåt baáo, trïn truyïìn hònh möîi ngaây cûá aám aãnh têm 
trñ cuãa chõ Kyâ Duyïn. Cuöëi cuâng, trong möåt àïm khöng 
nguã àûúåc, chõ quyïët àõnh möåt mònh laái xe àïën traåm ga 
taâu vaâo 2 giúâ saáng. Têån mùæt chûáng kiïën nhûäng gia àònh 
thiïëu vùæng àiïím tûåa vûäng chùæc cuãa ngûúâi cha, nhûäng 
àûáa treã ruåt reâ neáp bïn chên meå, chõ Duyïn khöng ghòm 
àûúåc caãm xuác. “Mònh chó muöën khoác. Giûäa thïë kyã XXI, hoå 
phaãi söëng möåt cuöåc àúâi lûu vong…” ÚÃ lûáa tuöíi àaáng ra 
phaãi àûúåc àïën trûúâng, àûúåc ùn no mùåc êëm, àûúåc vui chúi 
cuâng beâ baån, caác em nhoã Ukraine phaãi söëng trong núm 
núáp súå haäi, dõch chuyïín khöng ngûâng vaâ bú vú, vö àõnh. 
Àoá coá thïí laâ möåt vïët thûúng khoá laânh suöët cuöåc àúâi. 

Thïë laâ, sau chuyïën xe 2 saáng, chõ Duyïn bùæt àêìu vúái kïë 
hoaåch nhoã cuãa mònh: mang húi êëm chia seã cuâng caác treã 
Ukraine. “Ngay höm sau, khi àaä kïët thuác cöng viïåc, mònh 
àïën siïu thõ choån mua baánh keåo röìi tûå xïëp thaânh tûâng goái 
nhoã. Àïën töëi, mònh ra ga àûáng chúâ chuyïën taâu cuöëi cuâng 
cêåp bïën, chúã nhûäng gia àònh tyå naån vaâo thaânh phöë röìi 
gûãi tùång caác em. Nhòn thêëy khuön mùåt nhûäng àûáa treã tûâ 
ngú ngaác àïën vui mûâng khi nhêån àûúåc moán quaâ nhoã cuãa 
vuâng àêët xa laå vûâa àùåt chên àïën khiïën mònh thêëy haånh 
phuác lùæm.”

Kỳ Duyên
MỐI DUYÊN DIỆU KỲ GIỮA

THÀNH PHỐ WROCLAW
“Giữa thế kỷ XXI, họ phải sống 

một cuộc đời lưu vong…” Hình 
ảnh những đứa trẻ giữa dòng 

người và hành lý ngổn ngang nơi 
nhà ga đêm lạnh đã thôi thúc chị 
Trần Cao Kỳ Duyên – Cựu sinh viên 
khóa 18 ngành Ngôn ngữ Anh, hiện 
đang là chuyên viên quản lý dự 
án Tập đoàn Công nghệ IBM quyết 
định “bận rộn” hơn mỗi chiều và tối 
hàng ngày để viết nên hành trình 
trao gửi hơi ấm yêu thương nơi 
thành phố Wroclaw, Ba Lan.
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SINH VIÊN
VĂN LANG

HỌC TẬP TẠI
VIỆN CÔNG NGHỆ 

CHÂU Á (AIT)
Tháng 2/2022, chàng sinh viên 
Công nghệ Thông tin Nguyễn 
Thái Anh bắt đầu hành trình học 
tập tại Viện Công nghệ Châu Á 
(AIT). Thái Anh là sinh viên Văn 
Lang đầu tiên đạt học bổng du 
học AIT theo chương trình hợp 
nhất cử nhân – thạc sĩ giữa hai 
trường Đại học Văn Lang và AIT. 
Hãy cùng Tạp chí Sinh viên Văn 
Lang theo chân chàng trai này 
đến với đất nước Thái Lan nhé!

Nguyïîn Thaái Anh

•	Àiïím trung bònh tñch luäy taåi VLU: 8.5
•	Hoåc böíng sinh viïn Vùn Lang 7 hoåc kyâ liïn tiïëp (trong àoá 1 hoåc kyâ àaåt mûác 100%)
•	Taác giaã baâi baâi baáo caáo àûúåc àaánh giaá xuêët sùæc taåi Höåi nghõ khoa hoåc quöëc gia vïì “Nghiïn cûáu cú 

baãn vaâ ûáng duång Cöng nghïå thöng tin” lêìn thûá XIV nùm 2021.
•	Àaåt hoåc böíng du hoåc Thaåc sô Khoa hoåc Dûä liïåu vaâ AI taåi AIT, vúái phêìn hoåc böíng trõ giaá 52 triïåu àöìng 

(bao göìm miïîn hoåc phñ hoåc kyâ cuöëi taåi Vùn Lang vaâ 34 triïåu àöìng höî trúå chi phñ sinh hoaåt trong hoåc 
kyâ àêìu taåi AIT).

“Thaáng 5 nùm 2021, mònh 
nhêån àûúåc thöng tin cuãa 
Khoa Cöng nghïå Thöng 

tin giúái thiïåu vïì chûúng trònh 
Húåp nhêët Cûã nhên – Thaåc sô húåp 
taác vúái Viïån Cöng nghïå Chêu AÁ 
AIT. Sau khi tòm hiïíu vïì chûúng 
trònh vaâ tham vêën yá kiïën gia 
àònh, mònh bùæt àêìu àùåt muåc tiïu 
àïí theo àuöíi ngaânh Khoa hoåc 
Dûä liïåu vaâ Trñ tuïå nhên taåo taåi 
AIT.

Chuyïën bay àïën Bùng Cöëc 
khöng chó laâ chuyïën bay àêìu 
tiïn trong àúâi maâ coân laâ cöåt möëc 
bùæt àêìu haânh trònh vûúåt ra vuâng 
an toaân cuãa mònh. Nhûäng ngaây 
àêìu àïën trûúâng, mònh choaáng 
ngúåp vúái khuön viïn röång lúán vaâ 
nïëp sinh hoaåt hoåc têåp núi àêy. 
Raâo caãn ngön ngûä cuäng laâ möåt 
yïëu töë laâm mònh coá chuát chöng 
chïnh trong quaá trònh kïët nöëi 
vúái moåi ngûúâi. Vûúåt qua nhûäng 
trúã ngaåi ban àêìu, mònh nhanh 
choáng bùæt nhõp vúái moåi ngûúâi vaâ 
vaåch ra löå trònh hoåc têåp cho baãn 
thên. Ngoaâi giúâ hoåc, mònh daânh 
thúâi gian àïí ön baâi vaâ têåp trung 
vaâo viïåc àoåc taâi liïåu àïí thûåc 
hiïån caác baâi baáo, baâi nghiïn cûáu 
khoa hoåc. 

Nùm 2020, mònh bùæt àêìu 
tham gia àïì taâi nghiïn cûáu 
khoa hoåc cêëp trûúâng vaâ àaä àûúåc 
nghiïåm thu. Cöåt möëc quan troång 
naây giuáp mònh nhêån ra nghiïn 
cûáu khoa hoåc laâ möåt hoaåt àöång 
hoåc thuêåt quan troång trong möi 
trûúâng àaåi hoåc. Àêy laâ cú súã àïí 
hònh thaânh kyä nùng tûå hoåc vaâ 
tinh thêìn hoåc têåp suöët àúâi cho 
möîi ngûúâi, àöìng thúâi laâ möåt 
caách hoåc têåp traãi nghiïåm thûåc tïë 
vaâ hûäu ñch, taåo àiïìu kiïån àïí baãn 
thên khaám phaá tiïìm nùng vaâ 
àoáng goáp nhûäng giaãi phaáp thay 
àöíi tñch cûåc cho cöång àöìng. 

Tûâ bûúác lêëy àaâ êëy, vúái sûå 
khuyïën khñch vaâ hûúáng dêîn ThS. 
Phan Höì Viïët Trûúâng – giaãng 
viïn Khoa Cöng nghïå Thöng tin 
Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang, mònh 
tiïëp tuåc hoaân thaânh baâi baáo caáo 
“Phaát triïín hïå khuyïën nghõ viïåc 
laâm cho sinh viïn cöng nghïå 
thöng tin theo nùng lûåc hoåc têåp 
àaáp ûáng nhu cêìu doanh nghiïåp” 
vaâ àûúåc àùng taåi höåi nghõ khoa 
hoåc FAIR cêëp quöëc gia. Thaânh 
quaã naây laâm mònh rêët tûå haâo 
vaâ thïm phêìn tûå tin trong viïåc 
thûåc hiïån caác baâi baáo khoa hoåc. 
Gêìn àêy nhêët, mònh vûâa àùng 
möåt baâi baáo úã taåp chñ Scopus 
Q2 vaâ àang trong thúâi gian chúâ 
phaãn biïån. Muåc tiïu cuãa mònh 
trong thúâi gian túái laâ seä cöë gùæng 
coá thïm caác baâi baáo àûúåc àùng 
trïn taåp chñ Scopus Q2, Q1 hoùåc 
laâ ISI trûúác khi töët nghiïåp.

ÀI ÀÏÍ TRÚÃ VÏÌ

Thûåc sûå viïåc ài du hoåc àaä 
laâm mònh trûúãng thaânh hún, coá 
nhiïìu cú höåi giao lûu vúái baån beâ 
quöëc tïë àïí tûâ àoá laâm giaâu vöën 
söëng vaâ tñch luäy kiïën thûác möîi 
ngaây. Laâ sinh viïn àêìu tiïn cuãa 
Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang àaåt 
hoåc böíng du hoåc Thaåc sô theo 

chûúng trònh Húåp nhêët Cûã nhên 
- Thaåc sô taåi AIT vûâa laâ möåt niïìm 
vinh dûå vûâa laâ àöång lûåc àïí baãn 
thên mònh cöë gùæng tûâng ngaây àïí 
hoaân thaânh ûúác muöën trúã thaânh 
giaãng viïn trong tûúng lai. 

Chñnh khoaãng thúâi gian àûúåc 
laâm trúå giaãng taåi Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang àaä cho mònh nhiïìu kyã 
niïåm, cú höåi trui reân kyä nùng 
vaâ giuáp mònh nhêån ra laâ mònh 
yïu thñch cöng viïåc giaãng daåy. 
Mònh vêîn coân nhúá caác em sinh 
viïn cuãa lúáp thûåc haânh toaán cao 
cêëp maâ mònh tûâng trúå giaãng àaä 
tûâng chia seã rùçng hoåc vúái mònh 
rêët vui vaâ dïî hiïíu baâi. Mêëy cêu 
àún giaãn cuãa caác baån laâm mònh 
caãm thêëy rêët vui vaâ thöi thuác 
baãn thên phêën àêëu hoåc têåp àïí 
ngaây mònh quay vïì phuång sûå 
Vùn Lang, mònh seä trao truyïìn 
kiïën thûác cho caác baån sinh viïn 
nhûäng khoáa tiïëp theo. 

Hy voång cêu chuyïån nhoã cuãa 
mònh seä truyïìn thïm caãm hûáng 
vaâ àöång lûåc àïí caác baån sinh viïn 
Vùn Lang têån lûåc hoåc têåp vaâ tûå 
tin theo àuöíi nhûäng ûúác mú cuãa 
mònh. Heån gùåp laåi àaåi gia àònh 
Vùn Lang.”

THAÁI ANH – GIA HÊN
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Ngaây 19 vaâ 20/03/2022, 
Khoa Y Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang phöëi 

húåp cuâng maånh thûúâng quên taåi 
TP.HCM vaâ caác baác sô thuöåc Súã 
Y tïë TP.HCM àaä töí chûác chuyïën 
ài khaám bïånh, cêëp phaát thuöëc 
vaâ tùång nhu yïëu phêím cho 478 
höå ngheâo, cêån ngheâo xaä Phong 
Hoâa, huyïån Lai Vung, tónh Àöìng 
Thaáp. Chuyïën ài coá sûå tham gia 
cuãa ThS. BS. Phaåm Vùn Sún, ThS. 
BS. Phaåm Thõ Viïåt Phûúng vaâ BS. 
Voä Vùn Thaái – Giaãng viïn Khoa 
Y Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang. 

Trong giai àoaån dõch bïånh 
diïîn biïën phûác taåp, nhiïìu ngûúâi 
dên ngheâo xaä Phong Hoâa, huyïån 
Lai Vung nhiïîm bïånh vaâ mùæc caác 
di chûáng hêåu Covid. Caác giaãng 
viïn Khoa Y àaä thùm khaám, 
chêín àoaán caác biïën chûáng hêåu 
Covid cho ngûúâi dên. Trong quaá 
trònh thùm khaám, nhiïìu ngûúâi 
dên chia seã hoaân caãnh khoá khùn 
khi vûâa traãi qua dõch bïånh aãnh 
hûúãng nùång àïën sûác khoãe, àúâi 
söëng. Nhiïìu ngûúâi dên àïën 
chúâ àoaân khaám bïånh tûâ saáng 
súám, mong moãi caác y baác sô coá 
chuyïn mön höî trúå thuöëc men, 
tû vêën sûác khoãe. 

ThS. BS. Phaåm Thõ Viïåt Phûúng 
chia seã: “Trong chuyïën ài, nhiïìu 
bïånh nhên khiïën mònh àùåc biïåt 

caãm àöång. Nhûng êën tûúång nhêët 
laâ bïånh nhên 51 tuöíi bõ tai naån 
gaäy xûúng àuâi möåt nùm nay, teo 
hïët toaân böå cú chên, tay. Hoaân 
caãnh gia àònh bïånh nhên rêët 
khoá khùn, di chûáng hêåu Covid 
àïí laåi khiïën tònh traång sûác khoãe 
giaãm suát. Möåt trûúâng húåp nûäa laâ 
phuå nûä mang thai 28 tuêìn, tûâng 
mùæc Covid 1 thaáng qua. Khi gùåp 
caác baác sô, bïånh nhên naây khoác 
nhû mûa vò khi mùæc bïånh khöng 
ài àêu khaám àûúåc, khöng biïët 
uöëng thuöëc gò vaâ coá nguy cú àöång 
thai do thiïëu dinh dûúäng”.

Bïn caånh tû vêën sûác khoãe di 
chûáng hêåu Covid, thêìy cö Khoa 
Y Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang àaä 
tiïën haânh thùm khaám, tû vêën 
àiïìu trõ, chùm soác sûác khoãe caác 
bïånh lyá dïî mùæc àöëi vúái ngûúâi 
dên nhû tim maåch, tiïu hoáa, cao 
huyïët aáp, xûúng khúáp,… vaâ daânh 
nhiïìu thúâi gian dùån doâ, tû vêën 
ngûúâi dên giûä gòn sûác khoãe töët 
hún, phoâng traánh nhûäng biïën 
chûáng nguy hiïím àïën sûác khoãe.

Gùæn boá vúái Khoa Y tûâ thaáng 
07/2018, ThS. BS. Phaåm Thõ 
Viïåt Phûúng àaä cuâng caác thêìy 
cö Khoa Y xêy dûång àöåi nguä y 
tïë ûáng phoá vúái caác tònh huöëng 
trong trûúâng cuäng nhû nhanh 
nhaåy tiïëp ûáng nhu cêìu y tïë taåi 
caác àõa phûúng. ÚÃ àúåt dõch 

Covid thaáng 6, 7/2019, caác thêìy 
cö Khoa Y tònh nguyïån trûåc taåi 3 
cú súã àïí kiïím soaát dõch. Tûâ nùm 
2019 àïën nay, vúái tû caách laâ Töí 
trûúãng Cöng Àoaân Khoa Y, cö 
àaä xêy dûång kïë hoaåch cuâng vúái 
caác thêìy cö tham gia 15 chuyïën 
khaám tûâ thiïån taåi caác tónh Bïën 
Tre, Long An, Tiïìn Giang, Àùæk 
Lùæk vaâ caác quêån huyïån trïn àõa 
baân TP.HCM. 

Tûâ àêìu nùm 2022, Khoa Y töí 
chûác 4 chûúng trònh tû vêën sûác 
khoãe, phaát quaâ taåi huyïån Hoác 
Mön (21/01), Quêån 6 vaâ Thaânh 
phöë Thuã Àûác (09/03) vaâ chuyïën 
khaám bïånh thiïån nguyïån, cêëp 
thuöëc, nhu yïëu phêím taåi Àöìng 
Thaáp (19 vaâ 20/03). Trong thúâi 
gian túái, Khoa Y dûå kiïën seä kïët 
húåp cuâng Phoâng khaám àa khoa 
VLMC töí chûác khaám bïånh tûâ 
thiïån, tùång theã baão hiïím y tïë cho 
sinh viïn ngheâo úã tónh Àùæk Lùæk 
vaâ möåt söë quêån huyïån trïn àõa 
baân TP.HCM.

Chên thaânh caãm ún caác 
thêìy cö Khoa Y luön têån tuåy, 
hïët mònh vò caác hoaåt àöång 
thiïån nguyïån. Chuác nhûäng 
chuyïën ài thiïån nguyïån seä àïën 
àûúåc nhiïìu núi hún, lan toãa giaá 
trõ yïu thûúng vaâ nùng lûúång 
tñch cûåc àïën cöång àöìng.

Trong những năm qua, công tác khám bệnh thiện nguyện, 
cấp thuốc và tặng nhu yếu phẩm cho người dân nghèo 
được thầy cô Khoa Y Trường Đại học Văn Lang thực hiện 
trên nhiều tỉnh thành. Mỗi năm, chuyến xe thiện nguyện 
của Khoa Y lại càng đi xa hơn, lan tỏa giá trị yêu thương, 
tác động tích cực và truyền cảm hứng cho xã hội.

THẦY CÔ KHOA Y VÀ
NHỮNG CHUYẾN THIỆN NGUYỆN
LAN TỎA YÊU THƯƠNG

NAM VÛÚNG
NAM VÛÚNG

Vúái mong muöën lan 
toãa nhûäng thöng 
àiïåp tñch cûåc, khuyïën 

khñch sinh viïn Vùn Lang thïí 
hiïån yá tûúãng saáng taåo, yá nghôa, 
goáp phêìn xêy dûång möåt thïë giúái 
haånh phuác, Trung têm Phaát triïín 
Nùng lûåc Sinh viïn triïín khai dûå 
aán Happy World Invocations 
tûâ thaáng 12/2021 àïën thaáng 
04/2022 daânh cho sinh viïn 
hoåc mön Kyä nùng mïìm, àöåi 
nguä giaãng viïn àang trûåc tiïëp 
giaãng daåy mön Kyä nùng mïìm taåi 
Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang vaâ àöåi 
nguä sinh viïn trúå giaãng.

Sau hún 3 thaáng triïín khai, 
Happy World Invocations thu 
huát 650 dûå aán tûâ hún 3.900 sinh 
viïn Khoáa 27. Loaåt dûå aán hûúáng 
àïën gia tùng nhêån thûác cuãa sinh 
viïn vïì 17 muåc tiïu phaát triïín 
bïìn vûäng cuãa Liïn Húåp Quöëc. 
Caác baån sinh viïn tham gia dûå 
aán coá cú höåi traãi nghiïåm vaâ ûáng 
duång caác kyä nùng mïìm àûúåc 
àaâo taåo trong quaá trònh hoåc nhû: 
kyä nùng giao tiïëp, kyä nùng laâm 
viïåc nhoám, kyä nùng giaãi quyïët 
vêën àïì, kyä nùng húåp taác,…; 

ThS. Nguyïîn Thõ Höìng Àiïåp 
– Trûúãng dûå aán Happy World 
Invocations chia seã: “650 dûå aán 
khiïën mònh caãm thêëy caác baån 
sinh viïn Khoáa 27 rêët xuêët sùæc. 
Trong ngaây àêìu tiïn phöí cêåp 

kiïën thûác, hêìu hïët caác baån àïìu 
mú höì vïì 17 muåc tiïu phaát triïín 
bïìn vûäng. Nhûng qua nhiïìu buöíi 
têåp huêën, nhiïìu dûå aán khöng chó 
àaáp ûáng yïu cêìu vïì 17 muåc tiïu 
phaát triïín bïìn vûäng maâ coân thïí 
hiïån maâu sùæc riïng vaâ aáp duång 
vaâo ngaânh nghïì cuãa caác baån”.

Nhiïìu dûå aán gêy êën tûúång vúái 
cöång àöìng sinh viïn Vùn Lang 
nhû dûå aán Cöëc yïu thûúng àûúåc 
sinh viïn Khoáa 27 thûåc hiïån vúái 
chêm ngön “Möåt ly àuã àêìy – Möåt 
cöëc yïu thûúng”. Dûå aán gêy quyä 
bùçng hònh thûác trang trñ cöëc vaâ 
baán nûúác uöëng, nhoám thûåc hiïån 
dûå aán trñch söë tiïìn baán àûúåc cöång 
vúái saãn phêím maâ moåi ngûúâi trang 
trñ tùång keâm vúái caác phêìn quaâ cho 
ngûúâi lao àöång ngheâo.

Vúái dûå aán Mi Casa – Xaâ 
phoâng yïu thûúng, sinh viïn tûå 
tay laâm ra nhûäng chiïëc baánh xaâ 
phoâng, nhêån quyïn goáp, uãng höå 
àöì duâng hoåc têåp, saách vúã, truyïån 
tranh cho caác em nhoã cú nhúã taåi 
chuâa Kyâ Quang.

Möåt trong nhûäng dûå aán àûúåc 
ThS. Nguyïîn Thõ Höìng Àiïåp 
àaánh giaá cao laâ Bûäa cúm ngon. 
Nhoám thûåc hiïån dûå aán baán voâng 
handmade gêy quyä tûâ thiïån. 
Caác baån ghi laåi khoaãnh khùæc 
laâm ra chiïëc voâng vaâ àùng lïn 
maång xaä höåi keâm hashtag cuãa 

dûå aán. Vúái thöng àiïåp “Möåt san 
seã nhoã - Möåt bûäa cúm no”, caác 
baån sinh viïn duâng söë tiïìn gêy 
quyä àïí  mang àïën cho ngûúâi lao 
àöång ngheâo vaâ nhûäng ngûúâi gùåp 
khoá khùn trong muâa dõch nhûäng 
phêìn ùn àêìy àuã dinh dûúäng. Dûå 
aán giuáp sinh viïn lan toãa têëm 
loâng nhên aái, phaát huy truyïìn 
thöëng tûúng thên tûúng aái cuãa 
ngûúâi Viïåt Nam. Bïn caånh àoá, 
dûå aán taåo ra sên chúi giuáp sinh 
viïn thoãa sûác saáng taåo, thïí hiïån 
caá tñnh cuãa baãn thên. 

Hiïån taåi, caác dûå aán àaä àûúåc 
caác nhoám thûåc hiïån vaâ thu huát 
sûå quan têm, àoáng goáp cuãa 
àöng àaão sinh viïn Vùn Lang. 
Trong thaáng 04/2022, tûâ 650 dûå 
aán, Happy World Invocations seä 
lûåa choån 81 dûå aán xuêët sùæc nhêët 
tham gia voâng Chung kïët, diïîn 
ra vaâo ngaây 23/04/2022. Tûâ àêy, 
Höåi àöìng chuyïn mön àaánh giaá 
vaâ lûåa choån 6 dûå aán xuêët sùæc vaâ 
1 dûå aán cöång àöìng àûúåc yïu 
thñch nhêët do khaán giaã bònh 
choån trïn nïìn taãng Youtube cuãa 
Trung têm Phaát triïín Nùng lûåc 
Sinh viïn. Taåp chñ Sinh viïn Vùn 
Lang chuác caác dûå aán noái riïng 
vaâ Happy World Invocations noái 
chung seä thaânh cöng vaâ lan toãa 
thöng àiïåp tñch cûåc àïën cöång 
àöìng. 

HAPPY WORLD INVOCATIONS
DỰ ÁN XÂY DỰNG THẾ GIỚI
HẠNH PHÚC CỦA SINH VIÊN
VĂN LANG
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề 
đến thế giới, dự án Happy World Invocations ra đời với 
mong muốn lan tỏa thông điệp tích cực, giúp sinh viên 
tự trả lời câu hỏi: “Làm sao để thế giới trở nên hạnh 
phúc và tốt đẹp hơn?”
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Bïånh lao laâ bïånh truyïìn 
nhiïîm do trûåc khuêín 
lao (Mycobacterium 

Tuberculosis) gêy nïn. Bïånh lao 
coá thïí gùåp úã têët caã caác böå phêån 
cuãa cú thïí, trong àoá lao phöíi laâ 
thïí lao phöí biïën nhêët (chiïëm 
80 – 85%) vaâ laâ nguöìn lêy chñnh 
cho ngûúâi xung quanh. Bïånh lao 
laâ möåt trong nhûäng bïånh nhiïîm 
truâng maån tñnh xuêët hiïån súám 
nhêët úã loaâi ngûúâi. Vaâo àêìu thïë 
kyã 18, bïånh lao àaä hoaânh haânh úã 
Chêu Êu, Chêu Myä vaâ trúã thaânh 
bïånh dõch nguy hiïím gêy chïët 
nhiïìu ngûúâi nhêët, cûá 07 ngûúâi 
thò coá 01 bïånh lao. Tûâ nùm 1882 
àïën nay àaä coá hún 200 triïåu 
ngûúâi chïët vò bïånh lao. Ngaây nay 
dûúái taác àöång cuãa àaåi dõch HIV/
AIDS möîi nùm trïn thïë giúái coá 
thïm khoaãng 09 triïåu ngûúâi mùæc 
bïånh lao vaâ gêìn 03 triïåu ngûúâi 
chïët do lao. 

Ngaây 24 thaáng 03 nùm 1882, 
nhaâ baác hoåc ngûúâi Àûác Robert 
Kock laâ ngûúâi àêìu tiïn cöng böë 
tòm ra nguyïn nhên gêy bïånh 
lao khi xeát nghiïåm àúâm cuãa 
ngûúâi mùæc bïånh lao phöíi. Phaát 
hiïån quan troång cuãa öng àaä 
múã àûúâng cho viïåc loaåi trûâ cùn 

bïånh nguy hiïím naây. Töí chûác Y 
tïë Thïë giúái, Hiïåp höåi chöëng lao 
vaâ bïånh phöíi quöëc tïë àaä lêëy ngaây 
24/3 laâm Ngaây phoâng chöëng lao 
thïë giúái àïí kïu goåi sûå quan têm 
cuãa nhên loaåi àöëi vúái cùn bïånh 
nguy hiïím naây.

Ngaây Thïë giúái phoâng chöëng 
lao laâ dõp àïí truyïìn thöng nhùçm 
nêng cao sûå hiïíu biïët, nhêån thûác 
cuãa cöång àöìng vïì bïånh lao vaâ nöî 
lûåc loaåi trûâ bïånh lao, laâ dõp àïí 
huy àöång chñnh phuã caác nûúác, 
caác nhaâ taâi trúå, caác töí chûác xaä 
höåi vaâ cöång àöìng cuâng cam kïët 
tùng cûúâng hoaåt àöång phoâng 
chöëng lao trong phaåm vi möîi 
quöëc gia vaâ trïn toaân cêìu. 

Viïåt Nam hiïån vêîn laâ möåt 
trong 30 nûúác coá gaánh nùång 
bïånh lao khaáng àa thuöëc cao 
nhêët thïë giúái. Hún 172.000 ngûúâi 
àaä mùæc bïånh vaâ 10.400 ngûúâi 
chïët vò bïånh lao (baáo caáo WHO 
2020). Trong àoá, 63% bïånh nhên 
lao thûúâng, 98% bïånh nhên lao 
khaáng thuöëc vaâ gia àònh àöëi mùåt 
vúái nhûäng chi phñ thaãm hoåa - 
nghôa laâ chi phñ cho viïåc chêín 
àoaán vaâ àiïìu trõ bïånh lao vûúåt 
quaá 20% thu nhêåp haâng nùm 

cuãa caã höå gia àònh. 70% ngûúâi 
mùæc lao úã trong àöå tuöíi lao àöång. 

“Taåi Viïåt Nam, chêëm dûát 
bïånh lao coá nghôa laâ traánh ài 
caái chïët khöng àaáng coá cuãa hún 
10.000 ngûúâi möåt nùm hiïån nay 
vaâ haâng trùm ngaân gia àònh 
khöng phaãi lo lùæng vò coá ngûúâi 
mùæc lao”, Phoá Giaáo sû, Tiïën sô 
Nguyïîn Viïët Nhung, Giaám àöëc 
Bïånh viïån Phöíi Trung ûúng, 
Chuã nhiïåm Chûúng trònh Chöëng 
lao quöëc gia cho biïët.

Vò vêåy, lao thûåc sûå laâ möåt vêën 
àïì aãnh hûúãng àïën kinh tïë tûâng 
gia àònh noái riïng vaâ àêët nûúác 
noái chung. Àêìu tû cho chêëm dûát 
bïånh lao laâ àêìu tû cho phaát triïín 
bïìn vûäng.

Chiïën lûúåc chêëm dûát bïånh 
Lao - Àaä àïën luác cuâng nhau 
haânh àöång. 

Khoa Àiïìu dûúäng vaâ Kyä 
thuêåt Y hoåc Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
lang àaä haânh àöång!

Vúái mong muöën chung tay 
vaâo cöng cuöåc giaãm thiïíu söë 
lûúång ngûúâi mùæc bïånh lao phöíi 
àang ngaây möåt gia tùng, ngaây 
22/03/2022 vûâa qua, nhoám sinh 

viïn Khoáa 25 Khoa Àiïìu dûúäng 
vaâ Kyä thuêåt Y hoåc Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang àaä thûåc hiïån buöíi 
diïîu haânh phöí cêåp thöng àiïåp 
“Àêìu tû àïí chêëm dûát bïånh lao 
laâ cûáu söëng nhên loaåi” àïën cöång 
àöìng Vùn Lang taåi cú súã chñnh, 
cú súã 2 cuâng möåt söë vuâng dên cû 
lên cêån thöng qua nhiïìu thöng 
àiïåp saáng taåo àêìy maâu sùæc.

Àûúåc xêy dûång dûåa trïn 
nhûäng suy nghô, trùn trúã hûúáng 
vïì cöång àöìng cuãa ThS. Lyá Thõ 
Phûúng Hoa – Phoá Trûúãng khoa 
Àiïìu dûúäng vaâ Kyä thuêåt Y hoåc, 
kïët húåp cuâng sûå nhiïåt huyïët, 
tinh thêìn tuöíi treã cuãa sinh viïn 
Khoáa 25 khoa Àiïìu dûúäng vaâ 
Kyä thuêåt Y hoåc, chûúng trònh 
hûúãng ûáng ngaây thïë giúái phoâng 

chöëng Lao vúái chuã àïì “Àêìu tû àïí 
chêëm dûát bïånh lao laâ cûáu söëng 
nhên loaåi” àaä àaåt àûúåc nhûäng 
hiïåu quaã tñch cûåc. 

Vúái nhûäng hoaåt àöång cuå thïí 
vaâ thiïët thûåc, sinh viïn Khoáa 
25 àaä truyïìn lûãa, truyïìn nhiïåt, 
truyïìn tinh thêìn, truyïìn kiïën 
thûác vïì bïånh lao vaâ phoâng 
chöëng bïånh lao. Caác hoaåt àöång 
truyïìn thöng – giaáo duåc sûác 
khoãe nhêån àûúåc sûå quan têm 
vaâ uãng höå nhiïåt tònh tûâ sinh 
viïn Vùn Lang. Caác cêu hoãi kiïën 
thûác, mini game, caác moán quaâ 
beá xinh àûúåc chuêín bõ chón chu 
laâ nhûäng kyã niïåm khoá phai àöëi 
vúái sinh viïn. Caác hoaåt àöång 
tuyïn truyïìn taåi cöång àöìng, taåi 
caác khu vûåc dên cû laåi mang àïën 

nhûäng maâu sùæc khaác, nhûäng kó 
niïåm khaác. Sinh viïn Khoáa 25 
àaä xuêët sùæc aåo àûúåc dêëu êën àùåc 
biïåt trong möåt ngaây yá nghôa taåi 
Vùn Lang, qua àoá kïu goåi àûúåc 
sûå quan têm cuãa cöång àöìng àöëi 
vúái cùn bïånh nguy hiïím.

Chuáng ta cuâng thïë giúái hy 
voång vïì möåt tûúng lai töët àeåp 
hún cuãa cöång àöìng khi yá thûác 
phoâng ngûâa bïånh têåt ngaây caâng 
àûúåc nêng cao. Möåt tûúng lai 
khöng xa, cöång àöìng Vùn Lang 
seä cuâng chung sûác vaâ thùæng 
lúåi trong muåc tiïu quöëc gia vïì 
phoâng chöëng bïånh lao.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG HƯỞNG ỨNG
NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG LAO 24/03:

“ĐẦU TƯ ĐỂ
CHẤM DỨT BỆNH LAO
LÀ CỨU SỐNG NHÂN LOẠI”

TRÊÌN THÕ TÊY NGUYÏN
Giaãng viïn Khoa Àiïìu dûúäng vaâ Kyä thuêåt Y hoåc
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Duâ àaä coá möåt bùçng 
Thaåc sô Cöng nghïå 
Hoáa hoåc nhûng anh 

vêîn tiïëp tuåc theo hoåc Thaåc sô 
ngaânh Quaãn trõ Kinh doanh vúái 
quan àiïím cûáng rùæn “Khöng 
hoåc Thaåc sô àïí lêëy danh, hoåc àïí 
phuåc vuå cöng viïåc”. Nùm 2021, 
anh àûúåc xûúáng tïn thuã khoa 
töët nghiïåp taåi Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang.

Phoáng viïn (PV): Thûa anh, 
nùm 2004 anh töët nghiïåp Thaåc sô 
Cöng nghïå Hoáa hoåc taåi Ukraine. 
Àiïìu gò àaä thuác àêíy anh lûåa choån 
hoåc tiïëp Thaåc sô ngaânh Quaãn trõ 
Kinh doanh – möåt ngaânh hoåc 
tûúãng chûâng nhû khöng liïn 
quan àïën lônh vûåc chuyïn mön 
ban àêìu?

ThS. Chêu Khiïëu Minh: Cuöëi 
nùm 2004, anh töët nghiïåp ngaânh 
Cöng nghïå Hoáa hoåc, chuyïn 
ngaânh Loåc hoáa dêìu taåi Trûúâng 
Àaåi hoåc Baách khoa Quöëc gia 
Lviv (Ukraine). Nùm 2005, anh 

bùæt àêìu laâm viïåc taåi Phoâng 
Nghiïn cûáu xuác taác, Viïån Dêìu 
khñ Viïåt Nam, sau àoá àaãm nhêån 
caác cöng taác quaãn lyá nhû tham 
gia Höåi àöìng khoa hoåc, quaãn lyá 
töíng húåp vïì chiïën lûúåc, àêìu tû, 
nhên sûå, cöng nghïå thöng tin,...; 
tûâ àoá, naãy sinh nhu cêìu böí sung 
kyä nùng quaãn lyá, quaãn trõ. Thoaåt 
nhòn thò coá veã khöng liïn quan 
thïë nhûng thûåc tïë cöng viïåc cuãa 
möåt ngûúâi quaãn lyá àoâi hoãi cêìn 
thïm kiïën thûác vïì lônh vûåc naây. 
Trûúác àêy, anh àaä hoåc nhiïìu 
khoáa hoåc ngùæn haån böí trúå cho 
cöng viïåc theo tûâng thúâi àiïím, 
tuy nhiïn nhêån thêëy cêìn phaãi hïå 
thöëng hoáa kiïën thûác möåt caách 
baâi baãn.

PV: Taåi sao anh lûåa choån tiïëp 
tuåc hoåc têåp taåi Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang aå?

Nùm 1996, anh coá êën tûúång 
àêìu tiïn vïì Àaåi hoåc Vùn Lang 
qua chûúng trònh SV96. Sau àoá, 
anh tòm hiïíu vaâ yïu thñch lõch 

sûã, triïët lyá giaáo duåc cuãa Nhaâ 
trûúâng. Anh àaä xem kô kïë hoaåch 
àaâo taåo cuäng nhû so saánh vúái 
nhiïìu trûúâng khaác. Trong àoá, 
anh nhêån thêëy caác kyä nùng, 
mön hoåc àïìu àaáp ûáng nhu cêìu 
kiïën thûác trong maãng Quaãn trõ 
Kinh doanh hiïån nay, khöng 
thûâa, khöng thiïëu. Bïn caånh 
àoá, anh cuäng tòm hiïíu vïì giaãng 
viïn, khöng chó coá chuyïn mön 
haân lêm maâ coân àa daång kinh 
nghiïåm thûåc tïë àïën tûâ nhiïìu 
doanh nghiïåp lúán.

PV: Trong Chûúng trònh àaâo 
taåo Thaåc sô Quaãn trõ Kinh doanh 
taåi Vùn Lang, nhûäng nöåi dung 
naâo ûáng duång nhiïìu nhêët vaâo 
thûåc tïë cöng viïåc cuãa anh?

Thöng qua thûåc tiïîn cöng 
viïåc quaãn lyá vaâ triïín khai dõch 
vuå àaâo taåo cho doanh nghiïåp, 
coá leä Quaãn trõ nguöìn nhên lûåc laâ 
nöåi dung anh têm àùæc nhêët búãi 
cöng viïåc chñnh cuãa anh laâ àaâo 
taåo vaâ phaát triïín con ngûúâi. Bïn 
caånh àoá, caác mön liïn quan àïën 
Marketing mang tñnh ûáng duång 
cao, àùåc biïåt laâ Marketing online 
phuâ húåp vúái böëi caãnh nùm 2019 
àïën nay. Mön Phûúng phaáp 
nghiïn cûáu khoa hoåc khöng chó 
daåy vïì caách laâm khoa hoåc maâ 
coân daåy vïì tû duy logic, xûã lyá dûä 
liïåu àêìu vaâo, àêìu ra möåt caách 
khoa hoåc vaâ coá tñnh hïå thöëng. 
Quaãn trõ chiïën lûúåc cuäng laâ möåt 
mön rêët hay, giaãng viïn noái roä 
vïì chiïën lûúåc SWOT, möi trûúâng 
bïn trong, möi trûúâng bïn 
ngoaâi... Têët caã mön hoåc àïìu böí 
trúå rêët nhiïìu cho cöng viïåc, àùåc 
biïåt böí trúå cho luêån vùn cuãa anh 
vïì Möåt söë giaãi phaáp hoaân thiïån 
cöng taác quaãn trõ nguöìn nhên 
lûåc cuãa Viïån Dêìu khñ Viïåt Nam 
àïën nùm 2025 vaâ hiïån nay àïì taâi 

naây vêîn àang triïín khai taåi Viïån. 
Trong böëi caãnh khoá khùn cuãa 
nùm 2020 – 2021, doanh nghiïåp 
anh àang àiïìu haânh vêîn phaát 
triïín rêët töët, caác chó söë chñnh 
tùng trung bònh 120% - 150%. ..

PV: Anh haâi loâng vïì chêët 
lûúång giaãng daåy taåi Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang; tuy nhiïn anh 
coá gùåp khoá khùn naâo trong quaá 
trònh hoåc khöng aå?

Vïì khaách quan, thúâi àiïím 
anh hoåc thò cú súã vêåt chêët cuãa 
Trûúâng chûa hoaân thiïån nhû 
hiïån nay. Ngoaâi ra, cuöëi nùm 
2019, àaåi dõch Covid-19 buâng 
phaát gêy giaán àoaån quaá trònh 
àïën lúáp. Tuy nhiïn khi dõch 
bïånh àûúåc kiïím soaát, Nhaâ 
trûúâng àaä àêíy nhanh tiïën àöå 
hoåc têåp, khöng laâm aãnh hûúãng 
àïën löå trònh cuãa ngûúâi hoåc. 

Vïì chuã quan, thúâi gian hoåc 
àûúåc sùæp xïëp vaâo buöíi töëi vaâ 
cuöëi tuêìn àïí taåo àiïìu kiïån 
cho ngûúâi vûâa hoåc vûâa laâm. Vò 
thïë, àöi khi lúáp hoåc gùåp vêën 
àïì nhûng caác giaãng viïn vêîn 
thöng caãm, luön theo saát vaâ 
giûä àûúåc lûãa hoåc têåp cho hoåc 
viïn duâ coá nhiïìu khoá khùn.

PV: Möåt söë luöìng yá kiïën cho 
rùçng löå trònh hoåc àaåi hoåc vaâ sau 
àaåi hoåc nïn choån xuyïn suöët möåt 
ngaânh àïí àaãm baão sûå chùæc chùæn 
trong àõnh hûúáng nghiïn cûáu. 
Anh nghô sao vïì vêën àïì naây?

Viïåc lûåa choån ngaânh hoåc cao 
hoåc tuây vaâo muåc àñch vaâ löå trònh 
tûúng lai cuãa möîi ngûúâi, cêìn 
àõnh hûúáng roä baãn thên mong 
muöën theo hûúáng hoåc thuêåt hay 
hûúáng ûáng duång.

Caác baån treã nïn hoåc liïn tuåc 
khi coân sûác hoåc. Möåt söë baån lûåa 

choån ra trûúâng ài laâm sau àoá hoåc 
tiïëp nïn coá kïë hoaåch roä raâng vaâ 
baám saát kïë hoaåch àïí traánh laäng 
phñ khoaãng thúâi gian hoåc têåp töët 
nhêët. Phûúng chêm cuãa Trûúâng 
Àaåi hoåc Vùn Lang cuäng laâ àaâo 
taåo caác thïë hïå coá khaã nùng hoåc 
têåp suöët àúâi, anh thêëy àiïìu naây 
rêët hay.

PV: Caãm ún anh Chêu Khiïëu 
Minh vïì baâi phoãng vêën! 

Nùm 2016, Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang töí chûác àaâo taåo 
trònh àöå Thaåc sô ngaânh 
Quaãn trõ Kinh doanh vúái 
thúâi gian àaâo taåo 1.5 nùm 
toaân khoáa. Hiïån nay, 
Trûúâng àaä vaâ àang tuyïín 
sinh 13 ngaânh Thaåc sô vaâ 
01 ngaânh Tiïën sô thuöåc 
Chûúng trònh àaâo taåo Sau 
àaåi hoåc.
13 ngaânh Thaåc sô:
•	 Quaãn trõ Kinh doanh
•	 Taâi chñnh Ngên haâng
•	 Kinh doanh Thûúng maåi
•	 Kïë toaán
•	 Luêåt Kinh tïë
•	 Kiïën truác
•	 Myä thuêåt ÛÁng duång
•	 Quaãn trõ Khaách saån
•	 Quaãn trõ DV Du lõch vaâ Lûä haânh
•	 Ngön ngûä Anh
•	 Kyä thuêåt Möi trûúâng
•	 Quaãn lyá taâi nguyïn vaâ Möi trûúâng
•	 Cöng nghïå sinh hoåc

1 ngaânh Tiïën sô
•	 Khoa hoåc Möi trûúâng

Viïån Àaâo taåo Sau Àaåi hoåc
Phone: 028 7101 6869 (Ext: 
3650)
Hotline: 0965.321.020 – 
0936.651.650
Email: saudaihoc@vlu.edu.vn 
– saudaihoc@gmail.com 
Website: http://saudaihoc.
vanlanguni.edu.vn/

Trong lĩnh vực Dầu khí, cái 
tên Châu Khiếu Minh không 
còn xa lạ bởi những thành 
tích đáng nể anh đạt được 
trong  17 năm công tác trong 
ngành. Hiện anh đang kiêm 
nhiệm ba chức vụ: Thư ký 
và Ủy viên Tiểu Ban Hóa – 
Chế biến Dầu khí, thuộc Hội 
đồng Khoa học Công nghệ, 
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 
Phó Giám đốc Trung tâm Đào 
tạo và Thông tin Dầu khí, 
Viện Dầu khí Việt Nam; Ủy 
viên Ban chấp hành Đảng 
bộ, Giám đốc Trung tâm Bồi 
dưỡng nâng cao – Trường 
Đại học Dầu khí Việt Nam.

THỦ KHOA 
THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH VLU 2021:

MANG TƯ DUY
HỌC TẬP SUỐT ĐỜI
VÀO THỰC TIỄN

PHAÅM TRÛÚÂNG VY 
Sinh viïn Khoa Quan hïå Cöng chuáng - 
Truyïìn thöng
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VÊN TRÊÌN

Vượt qua nhiều thí sinh 
đến từ các trường đại học 
danh tiếng tại Vòng chung 
kết Quốc gia cuộc thi Nhà 
thiết kế trẻ châu Á - AYDA 
2021, Phan Minh Anh - sinh 
viên khóa 23 ngành Thiết 
kế Nội thất Trường Đại học 
Văn Lang đã xuất sắc giành 
giải Màu sắc - mảng thiết kế 
Nội thất với tác phẩm Degas 
Boutique Hotel.

Giêëc mú àûa Myä thuêåt 
Vùn Lang ra àêëu 
trûúâng quöëc tïë cuãa 

gia àònh Hoaâ Sùæc laåi àûúåc viïët 
tiïëp búãi cö gaái Phan Minh Anh 
- cö sinh viïn nhoã beá taâi nùng.

Cuöåc thi Nhaâ thiïët kïë treã 
Chêu AÁ - AYDA 2021 laâ “nöët 
thùng” trïn chùång àûúâng sinh 
viïn cuãa Minh Anh. Baån têm sûå: 
“Em àïën vúái cuöåc thi möåt caách 
rêët tònh cúâ, khi ThS. Lï Long 
Vônh - Giaãng viïn hûúáng dêîn àöì 
aán töët nghiïåp cuãa em giúái thiïåu, 
tuy nhiïn em thêëy cuöåc thi quaá 
lúán vaâ chûa daám thûã sûác. Nhúâ 
sûå giuáp àúä vaâ khuyïën khñch cuãa 
thêìy, em àaä coá àöång lûåc tham 
gia. Cuöåc thi àaä taåo àöång lûåc àïí 
em hoåc hoãi vaâ chûáng toã baãn lônh 
trïn con àûúâng trúã thaânh nhaâ 
thiïët kïë nöåi thêët tûúng lai.”

Haânh trònh chinh phuåc giaãi 
thûúãng AYDA 2021 cuãa Minh 
Anh thûåc sûå khöng dïî daâng, coá 
nhûäng luác tûúãng chûâng muöën 

boã cuöåc. Minh Anh nhúá laåi 
nhûäng khoá khùn trong quaá trònh 
tham gia cuöåc thi: “Vò àêy laâ lêìn 
àêìu tham gia möåt cuöåc thi lúán 
nïn em gùåp rêët nhiïìu khoá khùn. 
Thêìy Lï Long Vônh – Trûúãng 
ngaânh Thiïët kïë Nöåi thêët àaä giuáp 
em àõnh hûúáng àïí phaát triïín yá 
tûúãng cuãa mònh phuâ húåp vúái tiïu 
chñ maâ cuöåc thi àûa ra. Ngoaâi ra,  
thêìy cö vaâ caác baån sinh viïn cuãa 
Khoa Myä thuêåt vaâ Thiïët kïë luön 
bïn caånh, àöång viïn em trong 
quaá trònh gûãi thiïët kïë tham dûå 
cuöåc thi”.

Vúái chuã àïì “Thiïët kïë cuãa sûå 
thêëu caãm”, Minh Anh mang 
túái AYDA 2021 taác phêím Degas 
Boutique Hotel, àûúåc lêëy caãm 
hûáng tûâ nhûäng bûác hoåa cuãa 
danh hoåa Degas - möåt trong 
nhûäng nghïå sô theo trûúâng phaái 
êën tûúång vaâ nöíi tiïëng nhêët thïë 
giúái cuãa Phaáp. Khaách saån àûúåc 
thiïët kïë nhû möåt baão taâng nghïå 
thuêåt thu nhoã khi hiïåu ûáng maâu 

sùæc vaâ chêët liïåu phêën maâu àûúåc 
chiïët xuêët trong taác phêím cuãa 
Degas àûúåc aáp duång trûåc tiïëp 
vaâo nöåi thêët trang trñ. Cöng trònh 
coá tñnh thûåc tiïîn trong böëi caãnh 
àêët nûúác àang phaát triïín, nïìn 
nghïå thuêåt thïë giúái giao thoa.

Trúã vïì sau cuöåc thi, Minh 
Anh caâng caãm nhêån àûúåc caái 
thuá võ, giaá trõ cuãa viïåc thiïët kïë 
khöng gian nöåi thêët , caâng tòm 
hiïíu caâng thñch thuá.

Minh Anh nhùæn nhuã vúái caác 
tên sinh viïn cuãa Vùn Lang: 
“Möi trûúâng Àaåi hoåc laâ núi töët 
nhêët àïí caác em coá thïí phaát triïín 
khaã nùng cuãa mònh. Vùn Lang laâ 
trûúâng Àaåi hoåc coá cú súã vêåt chêët 
töët, giaãng viïn nhiïåt tònh vaâ têån 
têm, chõ mong rùçng caác em seä 
hoåc têåp thêåt töët àïí coá nhiïìu kinh 
nghiïåm vaâ kyä nùng cho sau naây. 
Caác em nïn tham gia caác cuöåc thi 
trong vaâ ngoaâi nûúác àïí phaát triïín 
kyä nùng cuãa baãn thên, àem laåi 
nhiïìu giaãi thûúãng danh giaá cho 
baãn thên cuäng nhû nhaâ trûúâng. 
Caác cuöåc thi seä múã ra cho caác em 
nhûäng goác nhòn múái meã, giuáp 
caác em vûúåt qua giúái haån cuãa 
baãn thên àïí trûúãng thaânh hún.” 

Taåi cuöåc thi Nhaâ thiïët kïë treã 
chêu AÁ - AYDA 2021, Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang coân tûå haâo vúái 
giaãi ba toaân quöëc maãng Thiïët 
kïë Kiïën truác cuãa baån Tö Quöëc 
Tuêën - sinh viïn Khoáa 22, ngaânh 
Kiïën truác, vúái Taác phêím “Àiïím 
dûâng chên biïën àöíi khöng gian 
àö thõ”. Taác phêím lêëy yá tûúãng tûâ 
viïåc taåo ra möåt àiïím dûâng chên 
biïën àöíi khöng gian phuâ húåp vúái 
thúâi àaåi 4.0, taåo nïn nïëp söëng 
sinh hoaåt múái cho ngûúâi dên 
TP Höì Chñ Minh. Àêy seä laâ cöng 
trònh vûâa giuáp cöng taác quaãn lyá 
àö thõ vaâ giao thöng vêån taãi àûúåc 
thuêån lúåi khi aáp duång cöng nghïå 
AI trong vêån haânh vûâa taåo khöng 
gian lûu giûä hònh aãnh caác laâng 

nghïì truyïìn thöëng àaä mai möåt úã 
thaânh phöë.

Nhaâ Thiïët kïë Treã Chêu AÁ 
(AYDA) laâ cuöåc thi haâng àêìu 
chêu luåc daânh cho caác sinh viïn 
Kiïën truác, Nöåi thêët, do Nippon 
Paint töí chûác lêìn àêìu vaâo nùm 
2008 taåi Malaysia. Sau gêìn 14 
nùm töí chûác, AYDA àaä phaát 
triïín vïì quy mö vaâ têìm voác, 
tñnh àïën nay àaä nhêån àûúåc hún 
35.000 baâi dûå thi tûâ hún 1.200 
cú súã giaáo duåc àaåi hoåc trïn 16 
quöëc gia khaác nhau. Möîi nùm 
AYDA laåi mang àïën möåt cú höåi 
múái cho caác taâi nùng thiïët kïë treã 
tûúng lai, nhùçm cung cêëp traãi 
nghiïåm hoåc têåp thûåc tïë vaâ möi 
trûúâng laânh maånh taåo tiïìn àïì 
cho caác yá tûúãng naãy núã. 

CÔ GÁI “NHỎ MÀ CÓ VÕ”
CỦA GIA ĐÌNH HOÀ SẮC

Tiïëp nöëi sên chúi lúán àêìy 
thûã thaách vaâ saáng taåo vïì 
thiïët kïë, AYDA 2021 khöng 
chó thu huát sûå tham gia cuãa 
sinh viïn - caác taâi nùng treã 
trong lônh vûåc thiïët kïë kiïën 
truác, nöåi thêët úã Viïåt Nam vaâ 
chêu AÁ maâ coân àûúåc cöång 
àöìng yïu thñch thiïët kïë trïn 
toaân cêìu theo doäi. Hai thñ 
sinh àaåt giaãi nhêët möîi maãng 
voâng chung kïët quöëc gia goáp 
mùåt tranh taâi trong voâng 
chung kïët quöëc tïë àïí chinh 
phuåc giaãi thûúãng danh giaá 
laâ Hoåc böíng toaân phêìn khoáa 
hoåc “Design Discovery” taåi 
trûúâng Harvard Universitys 
Graduate School of Design, 
Hoa Kyâ trõ giaá 10.000USD.

Gặp gỡ Phan Minh Anh
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Phaát triïín chûúng trònh 
daåy hoåc kyä nùng mïìm 
cho sinh viïn àaåi hoåc 

nhùçm àaãm baão khaã nùng thñch 
ûáng cuãa ngûúâi hoåc trûúác nhûäng 
thay àöíi cuãa thúâi àaåi laâ möåt yïu 
cêìu cêëp thiïët. Thöng qua phûúng 

phaáp nghiïn cûáu taâi liïåu vaâ thûåc 
nghiïåm àöíi múái phûúng phaáp daåy 
hoåc mön kyä nùng mïìm cho sinh 
viïn Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang tûâ 
nùm 2020, Trung têm Phaát triïín 
Nùng lûåc Sinh viïn xaác àõnh têìm 
quan troång, muåc tiïu chûúng 

trònh, thiïët kïë nöåi dung, phûúng 
phaáp tiïëp cêån, hònh thûác töí chûác, 
kiïím tra vaâ àaánh giaá dûåa trïn kïët 
quaã àêìu ra hûúáng àïën àaáp ûáng 
yïu cêìu cuãa caác kyä nùng thïë kyã 
XXI vaâ phuâ húåp vúái àùåc àiïím cuãa 
ngûúâi hoåc thuöåc thïë hïå Z.

KYÄ NÙNG MÏÌM LAÂ GÒ?

Theo Tûâ àiïín tiïëng Viïåt: Kyä 
nùng laâ khaã nùng chuyïn biïåt 
cuãa möåt caá nhên vïì möåt hoùåc 
nhiïìu khña caånh àûúåc sûã duång 
àïí giaãi quyïët tònh huöëng hay 
cöng viïåc naâo àoá phaát sinh trong 
cuöåc söëng. Àa söë caác kyä nùng maâ 
möîi caá nhên coá àûúåc laâ do quaá 
trònh hoåc têåp vaâ reân luyïån, göìm 
hai nhoám: Kyä nùng cûáng vaâ kyä 
nùng mïìm.

Vïì khaái niïåm kyä nùng mïìm 
(KNM), taác giaã Forland vaâ 
Jeremy àûa ra quan àiïím: KNM 
laâ möåt thuêåt ngûä thiïn vïì mùåt 
xaä höåi àïí chó nhûäng kyä nùng coá 
liïn quan àïën viïåc sûã duång ngön 
ngûä giao tiïëp, khaã nùng hoâa 
nhêåp xaä höåi, thaái àöå vaâ haânh vi 
ûáng xûã hiïåu quaã trong giao tiïëp 
giûäa ngûúâi vúái ngûúâi. Noái khaác 
ài, àoá laâ kyä nùng liïn quan àïën 
viïåc con ngûúâi hoâa mònh, chung 
söëng vaâ tûúng taác vúái caá nhên 
khaác, nhoám, têåp thïí, töí chûác 
vaâ cöång àöìng. Taác giaã Nguyïîn 
Thõ Myä Löåc vaâ Àinh Thõ Kim 
Thoa (2010) thò cho rùçng: KNM 
laâ thuêåt ngûä duâng àïí chó caác kyä 
nùng thuöåc vïì trñ tuïå caãm xuác, 
nhûäng yïëu töë aãnh hûúãng àïën sûå 
xaác lêåp möëi quan hïå vúái ngûúâi 
khaác. KNM quyïët àõnh baån laâ 
ai, laâm viïåc thïë naâo, laâ thûúác ào 
hiïåu quaã cao trong cöng viïåc. 

Nïëu nhû khi laâm viïåc, chuáng 
ta cêìn coá khaã nùng chuyïn mön 
vaâ kiïën thûác thûåc tïë, thò KNM 

laåi giuáp chuáng ta sûã duång kiïën 
thûác chuyïn mön hiïåu quaã hún. 
KNM böí sung cho caác kyä nùng 
chuyïn mön vaâ rêët quan troång 
trong möi trûúâng laâm viïåc. Nïëu 
thiïëu KNM, caá nhên coá thïí gùåp 
khoá khùn trong viïåc trònh baây yá 
tûúãng, khoá kïët nöëi húåp taác vúái 
moåi ngûúâi, aãnh hûúãng àïën chêët 
lûúång cöng viïåc, dïî àaánh mêët cú 
höåi thaânh cöng trong cuöåc söëng.

CHÛÚNG TRÒNH DAÅY HOÅC KYÄ 
NÙNG MÏÌM THÚÂI KYÂ HÖÅI NHÊÅP 

Têìm quan troång cuãa kyä nùng 
mïìm àöëi vúái sinh viïn

Vúái töëc àöå phaát triïín khoa 
hoåc kyä thuêåt nhû hiïån nay, sûå 
lïn ngöi cuãa khoa hoåc cöng 
nghïå vaâ sûå biïën àöång cuãa têm 
lyá lûáa tuöíi, viïåc trang bõ KNM àïí 
sinh viïn sau khi ra trûúâng tiïëp 
tuåc tûå nghiïn cûáu, tûå hoåc têåp, tûå 
reân luyïån kyä nùng chuyïn mön 
vaâ thûåc hiïån triïët lyá “hoåc têåp 
suöët àúâi”, “hoåc àïí chung söëng”, 
“hoåc àïí laâm viïåc” laâ vö cuâng 
quan troång. KNM giuáp sinh viïn 
thûúâng xuyïn cêåp nhêåt nhûäng 
thay àöíi cuãa khoa hoåc, cöng 
nghïå, giuáp sinh viïn coá àuã kyä 
nùng àïí xûã lyá moåi tònh huöëng 
xaãy ra trong quaá trònh laâm viïåc 
vaâ cuöåc söëng haâng ngaây. Àûúåc 
trang bõ caác KNM trong möi 
trûúâng hoåc têåp, sinh viïn seä 
tham gia chuã àöång, tñch cûåc hún 
caác hoaåt àöång xaä höåi, biïët caách 
töí chûác chuyïn nghiïåp vaâ saáng 
taåo caác hoaåt àöång ngoaåi khoáa, 
nêng cao kïët quaã hoåc têåp, biïët 
caách thiïët lêåp caác möëi quan hïå 
thên thiïån vúái moåi àöëi tûúång, 
coá nhiïìu hún caác cú höåi nghïì 
nghiïåp vaâ chùæc chùæn rùçng seä 
giaãi quyïët moåi vêën àïì phaát sinh 
trong cuöåc söëng möåt caách hiïåu 
quaã hún. 

Nhû vêåy, KNM laâ haânh trang 
khöng thïí thiïëu cuãa sinh viïn àïí 
phaát triïín baãn thên, cú höåi nghïì 
nghiïåp trong tûúng lai, àùåc biïåt 
trong möi trûúâng giaáo duåc phaát 
triïín vïì tûå chuã nhû Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang.

Muåc tiïu phaát triïín chûúng 
trònh kyä nùng mïìm àöëi vúái 
sinh viïn

Àïí àaáp ûáng àûúåc yïu cêìu cuãa 
thõ trûúâng lao àöång trong tûúng 
lai, viïåc àaâo taåo KNM àûúåc àûa 
vaâo giaãng daåy taåi Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang vaâ trúã thaânh möåt 
yïu cêìu cuãa chuêín àêìu ra cho 
têët caã caác chuyïn ngaânh. Theo 
chûúng trònh àaâo àõnh hûúáng 
ûáng duång cuãa tûâng Khoa/Böå 
mön, sinh viïn phaãi àaáp ûáng 
àêìy àuã caác chuêín àêìu ra vïì kiïën 
thûác, kyä nùng vaâ thaái àöå. Bïn 
caånh chuêín àêìu ra vïì chuyïn 
mön, vïì tin hoåc vaâ ngoaåi ngûä thò 
sinh viïn phaãi coá caác KNM tûâ cú 
baãn àïën nêng cao. 

Chûúng trònh àaâo taåo KNM 
taåi Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang 
têåp trung vaâo caác kyä nùng chñnh 
nhû: Kyä nùng hoåc àaåi hoåc, Kyä 
nùng laâm viïåc nhoám vaâ thuyïët 
trònh, Kyä nùng giao tiïëp vaâ Kyä 
nùng nghïì nghiïåp, Kyä nùng tû 
duy phaãn biïån, Kyä nùng giaãi 
quyïët vêën àïì, Kyä nùng tû duy 
thiïët kïë vaâ àöíi múái saáng taåo,...

Hoaåt àöång giaãng daåy, àaâo 
taåo KNM phaãi xuêët phaát tûâ nhu 
cêìu sinh viïn vaâ nhu cêìu thõ 
trûúâng lao àöång. Sinh viïn chó 
coá thïí tñch cûåc tham gia hoåc 
têåp nïëu nhûäng kiïën thûác vaâ kyä 
nùng mïìm àoá thêåt sûå coá ñch, 
cêìn thiïët cho nghïì nghiïåp, cho 
tûúng lai cuãa hoå. Sinh viïn vûâa 
tiïëp cêån àûúåc kiïën thûác, vûâa reân 

CHƯƠNG TRÌNH
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GÓC CHUYÊN GIA

luyïån kyä nùng, vûâa àûúåc àaâo taåo 
möåt thaái àöå tñch cûåc, tûâ àoá hoaân 
chónh dêìn khaã nùng sau khi ra 
trûúâng. Àêy cuäng laâ möåt trong 
nhûäng nïìn taãng cöët loäi laâm nïn 
chêët lûúång giaáo duåc trong möi 
trûúâng àaåi hoåc cuãa hoåc phêìn 
KNM. Sinh viïn caâng coá nhiïìu 
kyä nùng seä caâng coá cú höåi thaânh 
cöng trong cuöåc söëng.

Thiïët kïë nöåi dung chûúng 
trònh àöëi vúái ngûúâi daåy vaâ hoåc

Vúái têìm quan troång cuãa 
KNM, àùåc biïåt, thïë kyã 21 coân 
àoâi hoãi rêët cao caác kyä nùng liïn 
quan àïën sûå nöî lûåc, tûå chuã, saáng 
taåo cuãa baãn thên. Àiïìu naây àoâi 
hoãi caác nhaâ giaáo duåc hay thiïët 
kïë chûúng trònh àaâo taåo caác 
cêëp, nhêët laâ bêåc àaåi hoåc khöng 
thïí khöng quan têm löìng gheáp 
nhoám kyä nùng naây nhû laâ àiïìu 
kiïån cêìn vaâ àuã, nhùçm phaát triïín 
con ngûúâi toaân diïån, cên bùçng 
vaâ haâi hoâa.

Theo Lyá thuyïët hoåc têåp cuãa 
ngûúâi lúán (Andragogy) cuãa 
Malcolm Shepherd Knowles, 
sinh viïn laâ nhûäng ngûúâi treã 
àaä úã tuöíi trûúãng thaânh (18 tuöíi 
trúã lïn) cêìn àûúåc hoåc têåp theo 
nhûäng nguyïn lyá sau: 

1) Ngûúâi hoåc cêìn àûúåc tham 
gia vaâo quaá trònh lêåp kïë hoaåch vaâ 
àaánh giaá kïët quaã hoåc têåp; 

2) Traãi nghiïåm (göìm caã 
nhûäng sai soát) cung cêëp nïìn 
taãng cho caác hoaåt àöång hoåc têåp; 

3) Ngûúâi hoåc quan têm àïën 
nhûäng nöåi dung hoåc coá liïn 
hïå trûåc tiïëp túái cöng viïåc hoùåc 
trong àúâi tû cuãa hoå; 

4) Hoåc theo kiïíu lêëy vêën 
àïì laâm trung têm (Problem-

centered) hún laâ hûúáng àïën 
nöåi dung (Content-oriented). 
Chûúng trònh hoåc cêìn têåp trung 
hún vaâo tiïën trònh, sûå tûúng 
taác vaâ thêím thêëu trûåc tiïëp hún 
laâ vaâo phaát triïín nöåi dung. 
Nhûäng phûúng phaáp giaãng daåy 
tûúng taác vaâ tñch cûåc seä àûúåc sûã 
duång nhiïìu hún, thöng qua traãi 
nghiïåm thûåc tïë, ngûúâi hoåc tûå xêy 
dûång tri thûác cho chñnh mònh. 

Phûúng phaáp vaâ hònh thûác 
tiïëp cêån chûúng trònh 

Giaãng daåy KNM àoâi hoãi 
giaãng viïn phaãi coá kiïën thûác 
chuyïn mön, am hiïíu têm lyá lûáa 
tuöíi, coá kinh nghiïåm vaâ sûå traãi 
nghiïåm thûåc tïë. Taåi Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang, KNM laâ möåt hoåc 
phêìn bùæt buöåc tûâ nhûäng nùm 
àêìu àaåi hoåc cuãa sinh viïn vaâ traãi 
daâi suöët nhûäng nùm sau àoá cuãa 
bêåc hoåc, thöng qua viïåc tñch húåp 
vaâo caác hoåc phêìn chuyïn ngaânh 
hay ûáng duång trong nhûäng hoaåt 
àöång thûåc tïë, ngoaåi khoáa. Hiïåu 
quaã cuãa viïåc tñch húåp daåy KNM 
hiïåu quaã noá phuå thuöåc nhiïìu 
vaâo yïëu töë giaãng viïn. Giaãng viïn 
laâ ngûúâi àaåo diïîn vaâ kiïím soaát 
lúáp àïí cuöën sinh viïn tham gia. 

Taåi Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang, giaãng viïn cú hûäu vaâ thónh 
giaãng (àaä àûúåc têåp huêën chuyïn 
mön theo hûúáng chûúng trònh 
àaâo taåo taåi Trûúâng) linh hoaåt 
sûã duång nhiïìu phûúng phaáp 
giaãng daåy nhû: phûúng phaáp 
laâm viïåc nhoám, phûúng phaáp 
thuyïët trònh/vêën àaáp, phûúng 
phaáp kïí chuyïån, phûúng phaáp 
trûåc quan...; àöìng thúâi kïët húåp 
sûã duång caác kyä thuêåt giaãng daåy 
nhû: kyä thuêåt baân tay nùæn böåt, 
kyä thuêåt khùn traãi baân, kyä thuêåt 
cöng naäo, kyä thuêåt chuyïn gia, 

kyä thuêåt caác maãnh gheáp…; ûáng 
duång trïn hïå thöëng E-learning, 
hoåc têåp trûåc tuyïën, troâ chúi sû 
phaåm, kïët húåp cöng nghïå thöng 
tin, thûåc hiïån dûå aán,… Nhûäng 
phûúng phaáp naây àûúåc triïín 
khai theo hai daång phûúng 
phaáp tiïëp cêån chñnh laâ: àa 
ngaânh vaâ liïn ngaânh, phuâ húåp 
vúái àùåc thuâ àaâo taåo àa ngaânh 
cuãa Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang. 
Trong suöët quaá trònh triïín khai 
àaâo taåo KNM, Trûúâng cuäng 
khöng ngûâng nêng cao vaâ caãi 
thiïån chêët lûúång chûúng trònh, 
phûúng phaáp daåy vaâ hoåc KNM, 
tiïëp cêån nhûäng thay àöíi cuãa thúâi 
àaåi, khùèng àõnh giaá trõ cöët loäi cuãa 
hoåc phêìn vaâ muåc tiïu lêu daâi 
cuãa nhaâ trûúâng.

***

Àöíi múái hoaåt àöång daåy hoåc 
KNM cho sinh viïn àaåi hoåc laâ 
möåt viïåc laâm cêìn thiïët trong böëi 
caãnh hiïån nay. Viïåc reân luyïån 
caác KNM coá thïí àûúåc tiïën haânh 
bùçng nhiïìu caách khaác nhau, 
nhûng cöët loäi laâ sinh viïn phaãi 
dûåa trïn sûå hiïíu biïët vïì kyä nùng 
àoá, vaåch ra caác thao taác cêìn thûåc 
hiïån, thûåc hiïån möåt caách thûúâng 
xuyïn vaâ liïn tuåc caác baâi têåp bïn 
caånh sûå hûúáng dêîn cuãa giaãng 
viïn, tûâ àoá giuáp cho sinh viïn 
coá yá thûác reân luyïån vaâ vêån duång 
hiïåu quaã vaâo caác tònh huöëng 
khaác nhau cuãa cuöåc söëng. Àoá 
cuäng chñnh laâ chòa khoáa giuáp 
sinh viïn múã caánh cûãa tûúng lai 
vaâ thaânh cöng trong cöng viïåc 
cuäng nhû trong cuöåc söëng.

TÁC ĐỘNG CỦA PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 
TRỰC TUYẾN ĐẾN Ý ĐỊNH MUA SẮM
CỦA KHÁCH HÀNG TẠI TP.HCM

Thûúng maåi àiïån tûã 
àang laâ xu hûúáng taác 
àöång maånh meä àïën 

yá thûác, haânh vi cuãa ngûúâi tiïu 
duâng. Caác phûúng thûác thanh 
toaán trûåc tuyïën àang dêìn thay 
àöíi thoái quen sûã duång tiïìn mùåt 
àïí giao dõch cuãa ngûúâi tiïu duâng 
Viïåt Nam noái chung vaâ TP.HCM 
noái riïng. Caác doanh nghiïåp xêy 
dûång hïå thöëng thanh toaán trûåc 
tuyïën thöng qua caác ngên haâng 
hay trung gian ûáng duång thanh 
toaán cho pheáp khaách haâng 
thanh toaán khöng duâng tiïìn 
mùåt, nhanh choáng, tiïån lúåi vaâ 
baão mêåt. Ngûúâi tiïu duâng coá thïí 
mua sùæm trûåc tuyïën hoùåc trûåc 
tiïëp nhûng thanh toaán khöng 
duâng tiïìn mùåt, baão mêåt hún viïåc 
duâng theã. Hún thïë, ngaây nay 
khaách haâng truy cêåp Internet dïî 
daâng vúái caác thiïët bõ àiïån tûã caá 
nhên do chi phñ kïët nöëi reã. Àùåc 
biïåt, vúái tònh hònh dõch bïånh 
COVID-19 hiïån nay, hònh thûác 
mua sùæm vaâ thanh toaán khöng 
duâng tiïìn mùåt caâng àûúåc nhiïìu 
ngûúâi lûåa choån. Theo baáo caáo 
cuãa Cuåc Thûúng maåi àiïån tûã vaâ 
Kinh tïë söë – Böå Cöng Thûúng, 
thõ trûúâng thanh toaán trûåc tuyïën 
Landscape 2020 caác giao dõch 

qua Internet, àiïån thoaåi di àöång 
tùng trûúãng àïën 238%.

CÚ SÚÃ LYÁ LUÊÅN

Lyá thuyïët nïìn

Thanh toaán trûåc tuyïën laâ 
dõch vuå trung gian giuáp chuyïín 
tiïìn thêåt tûâ taâi khoaãn ngên haâng 
thaânh möåt loaåi tiïìn aão trïn 
maång nhûng vêîn coá khaã nùng sûã 
duång nhû tiïìn thêåt àïí mua sùæm 
vaâ thanh toaán caác dõch vuå, saãn 
phêím àûúåc baán online (Nguyïîn 
Linh An, 2017). Mua sùæm trûåc 
tuyïën laâ haânh vi cuãa ngûúâi tiïu 
duâng trong viïåc mua sùæm thöng 
qua caác cûãa haâng trïn maång 
Internet hoùåc website sûã duång 
caác giao dõch mua sùæm trûåc 
tuyïën (Monsuwe et al., 2004).

Theo Solomon, Michael R– 
Consumer Behavior_ Buying, 
Having, and Being-Pearson 
(2017), khoa hoåc haânh vi cuãa 
ngûúâi tiïu duâng bao göìm rêët 
nhiïìu nïìn taãng: Àoá laâ nghiïn 
cûáu caác quy trònh liïn quan khi 
caác caá nhên hoùåc nhoám choån, 
mua, sûã duång hoùåc tûâ boã saãn 
phêím, dõch vuå, yá tûúãng, traãi 
nghiïåm àïí àaáp ûáng nhu cêìu vaâ 
mong muöën cuãa hoå. 

Nùm 1989, Davis vaâ cöång sûå 
phaát triïín mö hònh chêëp nhêån 
cöng nghïå TAM, àûúåc thiïët kïë 
àùåc biïåt àïí dûå àoaán viïåc sûã duång 
cöng nghïå, àïì cêåp hai yïëu töë 
liïn quan àïën cöng nghïå la â Caãm 
nhêån vïì tñnh dïî sûã duång vaâ Caãm 
nhêån tñnh hûäu ñch (Venkatesh 
& cöång sûå, 2003). Mö hònh TAM 
àûúåc sûã duång khaá nhiïìu trong 
viïåc xaác àõnh caác nhên töë aãnh 
hûúãng haânh vi sûã duång dõch 
vuå thanh toaán di àöång (Yang & 
cöång sûå, 2012; Kim & cöång sûå, 
2010; Schierz & cöång sûå, 2010; 
Chen, 2008). Nghiïn cûáu cuãa 
Lee (2009) aáp duång mö hònh TPB 
vaâ TAM àïí xaác àõnh caác nhên 
töë aãnh hûúãng àïën haânh vi dûå 
àõnh sûã duång dõch vuå Internet 
Banking. 

Trong nhûäng nùm gêìn àêy, 
coá nhiïìu nghiïn cûáu vïì chuã àïì 
yá àõnh mua sùæm trûåc tuyïën àûúåc 
thûåc hiïån vaâ cöng böë trïn caác 
taåp chñ khoa hoåc quöëc tïë nhùçm 
tòm kiïëm, xaác àõnh caác nhên töë 
aãnh hûúãng àïën yá àõnh mua sùæm 
trûåc tuyïën. Caác nghiïn cûáu naây 
àaä khaám phaá àûúåc sûå taác àöång 
cuãa nhiïìu nhên töë aãnh hûúãng 
àïën yá àõnh mua sùæm trûåc tuyïën 

Nghiên cứu xác định các nhân tố tác động của phương thức thanh toán trực tuyến đến ý định 
mua sắm của khách hàng tại TP.HCM; từ đó, đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn 
phương thức thanh toán khi mua sắm của người tiêu dùng. Nghiên cứu cho thấy nhu cầu sử 
dụng các sản phẩm thanh toán trực tuyến của khách hàng tại TP.HCM ngày càng tăng cao, và  
hai yếu tố của phương thức thanh toán trực tuyến tác động mạnh nhất đến ý định mua sắm của 
khách hàng là nhận thức tính hữu ích và độ tin cậy. Bài viết đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm 
nâng cao sự tác động của phương thức thanh toán trực tuyến đến ý định mua sắm của người 
tiêu dùng. Tại giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên các cơ 
sở giáo dục đại học, đề tài này đã xuất sắc giành giải Khuyến khích chung cuộc. 

THS. NGUYÏÎN THÕ THU VÊN | ÀÙÅNG THÕ KIM ANH
NGUYÏÎN NGOÅC PHÛÚNG LINH | NGUYÏÎN TÊËN PHONG
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cuãa ngûúâi tiïu duâng. Àùåc biïåt, 
dûúái sûå phaát triïín cöng nghïå, 
sûå tiïån lúåi cuãa phûúng thûác 
thanh toaán trûåc tuyïën àang dêìn 
thay àöíi thoái quen sûã duång tiïìn 
mùåt àïí giao dõch cuãa ngûúâi tiïu 
duâng. Nhûäng nghiïn cûáu vïì vêën 
àïì naây coân haån chïë, àùåc biïåt laâ 
úã Viïåt Nam, nhûng bûúác àêìu àaä 
xaác àõnh àûúåc caác yïëu töë coá aãnh 
hûúãng àïën haânh vi mua sùæm 
trûåc tuyïën.

Mö hònh nghiïn cûáu

Dûåa trïn töíng húåp caác mö 
hònh nghiïn cûáu trong vaâ ngoaâi 
nûúác, cuäng nhû mö hònh chêëp 
nhêån cöng nghïå TAM, nhoám taác 
giaã àïì xuêët taác àöång cuãa phûúng 
thûác thanh toaán trûåc tuyïën àïën 
yá àõnh mua sùæm bao göìm caác 
nhên töë: Caãm nhêån tñnh dïî sûã 
duång, Caãm nhêån tñnh hûäu ñch, 
Àöå tin cêåy, Giaá phñ dõch vuå. 

PHÛÚNG PHAÁP NGHIÏN CÛÁU

Thöng qua tòm hiïíu caác 
nghiïn cûáu trûúác àêy, kyä thuêåt 
thaão luêån nhoám cuâng vúái viïåc 
tham khaão yá kiïën chuyïn gia, 
nhoám taác giaã xaác àõnh mö hònh 
nghiïn cûáu chñnh thûác göìm coá 4 
nhên töë liïn quan àïën phûúng 
thûác thanh toaán trûåc tiïëp taác 
àöång àïën yá àõnh mua sùæm cuãa 
khaách haâng taåi khu vûåc TP.HCM 
vaâ xêy dûång thang ào, xêy dûång 
baãng hoãi, choån kñch thûúác mêîu 
khaão saát laâ 250 khaách haâng taåi 
khu vûåc TP.HCM àaä hoùåc àang 

mua sùæm bùçng phûúng thûác 
thanh toaán trûåc tuyïën àïí nghiïn 
cûáu vaâ tiïën haânh khaão saát.

Dûåa theo caác nghiïn cûáu 
trûúác àoá kñch thûúác mêîu khaão 
saát thûúâng lúán hún 200. Àöìng 
thúâi theo Hair vaâ Cöång sûå (1998), 
thò kñch thûúác mêîu töëi thiïíu 50 
vaâ töët hún laâ 100 khi phên tñch 
nhên töë khaám phaá. Ngoaâi ra, theo 
Tabacknick vaâ Fidell (1996) àïí 
phên tñch höìi quy töët nhêët thò cúä 
mêîu nïn àaãm baão cöng thûác sau:

Trong àoá: n laâ cúä mêîu, m laâ söë 
biïën àöåc lêåp cuãa mö hònh.

Nghiïn cûáu àõnh lûúång àûúåc 
thûåc hiïån bùçng phêìn mïìm SPSS 
phiïn baãn 22 àïí thûåc hiïån thöng 
qua:

- Kiïím àõnh àöå tin cêåy cuãa 
thang ào (Kiïím àõnh hïå söë 
Cronbachs Alpha) 

- Phên tñch nhên töë (EFA)

-Phên tñch tûúng quan 
Pearson

- Phên tñch höìi quy

- Kiïím àõnh mö hònh höìi quy

- Phên tñch sûå khaác biïåt cuãa 
àöëi tûúång nghiïn cûáu

THAÃO LUÊÅN KÏËT QUAÃ 
NGHIÏN CÛÁU 

Thöëng kï mö taã dûä liïåu

Chuáng töi àaä thu thêåp nhûäng 
àùåc tñnh cú baãn cuãa khaách haâng 
nhû giúái tñnh, àöå tuöíi, nghïì 
nghiïåp, thu nhêåp, têìn suêët sûã 
duång cuãa khaách haâng sûã duång 
phûúng thûác thanh toaán trûåc 
tuyïën. 

Theo kïët quaã nghiïn cûáu, 
tyã lïå giúái tñnh nûä chiïëm àa söë 
(130 khaách haâng trong töíng söë 
207, 62.8%) vaâ nam giúái chiïëm 
37.2%, cho thêëy nûä giúái hiïån tiïëp 

cêån phûúng thûác thanh toaán 
trûåc tuyïën nhiïìu hún nam. Àiïìu 
naây àûúåc giaãi thñch laâ do phêìn 
lúán nam giúái mua caác saãn phêím 
àiïån tûã nïn viïåc mua sùæm trûåc 
tuyïën khöng phaãi laâ lûåa choån 
ûu tiïn. Àöëi vúái nûä giúái sûã duång 
caác loaåi hònh dõch vuå nhû laâm 
àeåp, spa, hoå dïî daâng mua caác 
goái dõch vuå thöng qua hònh thûác 
trûåc tuyïën àïí tiïët kiïåm thúâi gian 
vaâ chi phñ. 

Khaách haâng sûã duång phûúng 
thûác thanh toaán trûåc tuyïën àa 
söë nùçm trong àöå tuöíi tûâ 16 àïën 
30 (192 ngûúâi trïn töíng thïí 
207 (92.8%). Àiïìu naây cho thêëy 
nhûäng ngûúâi treã thûúâng muöën 
tiïëp cêån xu hûúáng thanh toaán 
múái, traãi nghiïåm phûúng thûác 
thanh toaán tiïån lúåi hún. 

Khaách haâng lûåa choån 
phûúng thûác thanh toaán trûåc 
tuyïën coá nghïì nghiïåp chuã yïëu 
laâ hoåc sinh, sinh viïn (chiïëm 
145 ngûúâi, 70%) vaâ nhên viïn 
vùn phoâng  (30 ngûúâi, 14.5%). 
Thu nhêåp dûúái 5 triïåu chiïëm 
àa söë (60.9%). Têìn suêët sûã duång 
phûúng thûác thanh toaán trûåc 
tuyïën àïí mua sùæm chiïëm tyã lïå 
cao nhêët laâ tûâ 1 àïën 3 lêìn/ thaáng 
(63.8%).

Kiïím àõnh àöå tin cêåy thang ào

Àïí kiïím àõnh àöå tin cêåy cuãa 
thang ào, nhoám taác giaã sûã duång 
hïå söë Cronbachs Alpha àïí loaåi 
boã nhûäng biïën quan saát khöng 
phuâ húåp trûúác khi tiïën haânh 
phên tñch nhên töë.

Kïët quaã phên tñch Cronbachs 
Alpha cho thêëy, thûá nhêët, 
biïën quan saát SD5 coá hïå söë 
Cronbachs Alpha khi loaåi biïën 
lúán hún hïå söë Cronbachs Alpha 
(0.929 > 0.926), nïn biïën quan 
saát SD5 bõ loaåi. Thûá hai, biïën 
quan saát HI7 coá hïå söë Cronbachs 
Alpha khi loaåi biïën lúán hún hïå söë 

Cronbachs Alpha (0.946 > 0.945), 
nïn biïën quan saát HI7 bõ loaåi. 
Cuöëi cuâng, biïën quan saát YD4 coá 
hïå söë Cronbachs Alpha khi loaåi 
biïën lúán hún hïå söë Cronbachs 
Alpha (0.931 > 0.927), nïn biïën 
quan saát SD5 bõ loaåi. Sau khi loaåi 
3 biïën quan saát trïn, coân laåi 26 
biïën quan saát àûúåc sûã duång cho 
bûúác phên tñch tiïëp theo.

Kiïím àõnh mö hònh höìi quy

Trong àoá HI (Nhêån thûác hûäu 
ñch cuãa phûúng thûác thanh toaán 
trûåc tuyïën) coá quan hïå àöìng 
biïën vúái yá àõnh mua sùæm, taác 
àöång maånh àïën biïën phuå thuöåc 
(50.9%). Khaách haâng thêëy àûúåc 
lúåi ñch tûâ viïåc thanh toaán trûåc 
tuyïën khi mua sùæm, àiïìu naây 
taác àöång trûåc tiïëp vaâ tñch cûåc 
àïën yá àinh mua sùæm cuãa ngûúâi 
tiïu duâng. TC (Àöå tin cêåy cuãa 
phûúng thûác thanh toaán trûåc 
tuyïën) coá quan hïå àöìng biïën vúái 
yá àõnh mua sùæm, àöå tin cêåy cuãa 
phûúng thûác thanh toaán naây 
caâng cao thò yá àõnh mua sùæm 
caâng cao, taác àöång maånh àïën 

biïën phuå thuöåc (40.5%). Àöå tin 
cêåy vïì baão mêåt thöng tin: dõch 
vuå thanh toaán trûåc tuyïën uy tñn 
coá cú chïë baão mêåt thöng tin töët 
cho khaách haâng, do vêåy, khaách 
haâng khöng cêìn lo lùæng thöng 
tin caá nhên cuãa mònh bõ tiïët löå, 
an toaân vaâ àaãm baão hún nhiïìu 
so vúái tiïìn mùåt.

Qua kïët quaã phên tñch höìi 
quy, nhoám taác giaã ruát ra àûúåc 

phûúng trònh nhû sau:

YD =  0,509.HI + 0,405.TC

Trong àoá: 

- YD: YÁ àõnh mua sùæm

- HI: Nhêån thûác hûäu ñch cuãa 
phûúng thûác thanh toaán trûåc tuyïën

- TC: Nhêån thûác hûäu ñch cuãa 
phûúng thûác thanh toaán trûåc tuyïën

Nhòn chung, caã 2 yïëu töë naây 
àïìu taác àöång maånh meä àïën yá 
àõnh mua sùæm cuãa khaách haâng 
khu vûåc Tp.HCM. Bêët kyâ sûå thay 
àöíi naâo àïën tûâ 1 trong 2 yïëu töë 
àïìu taác àöång àïën yá àõnh mua sùæm 
cuãa khaách haâng. Ngoaâi ra, giaá trõ 

VIF < 10 chûáng toã phûúng trònh 
höìi quy khöng bõ àa cöång tuyïën.

KÏËT LUÊÅN

Trong böëi caãnh thõ trûúâng 
cöng nghïå kyä thuêåt söë phaát triïín 
taåi Viïåt Nam vaâ viïåc thanh toaán 
bùçng tiïìn mùåt coá nhûäng haån chïë 
thò nhu cêìu mua sùæm vaâ thanh 
toaán trûåc tuyïën cuãa khaách haâng 
trúã nïn cêëp thiïët, thuác àêíy quaá 
trònh saãn xuêët trao àöíi haâng hoáa, 
dõch vuå. Thûåc tïë möåt nïìn kinh tïë 
vûäng maånh laâ nïìn kinh tïë coá hïå 
thöëng thanh toaán hiïån àaåi, giaãm 
àûúåc khoaãn chi phñ lúán trong in 
êën, vêån chuyïín, kiïím àïëm vaâ 
baão quaãn. 

Kïët quaã nghiïn cûáu naây thûåc 
hiïån höî trúå thöng tin cho caác 
nghiïn cûáu tiïëp theo vïì caác taác 
àöång cuãa phûúng thûác thanh 
toaán trûåc tuyïën àïën yá àõnh mua 
sùæm cuãa khaách haâng. Tuy nhiïn, 
do thúâi gian nghiïn cûáu haån chïë 
vaâ giúái haån vïì kinh phñ, nïn àïì 
taâi khöng traánh khoãi nhûäng sai 
soát, cêìn coá hûúáng khùæc phuåc cho 
nhûäng nghiïn cûáu tiïëp theo.

Trïn cú súã nghiïn cûáu vïì 
caác taác àöång cuãa phûúng thûác 
thanh toaán trûåc tuyïën àïën yá 
àõnh mua sùæm cuãa ngûúâi tiïu 
duâng, kïët quaã nghiïn cûáu cho 
thêëy 2 yïëu töë cuãa phûúng thûác 
thanh toaán trûåc tuyïën taác àöång 
àïën yá àõnh mua sùæm cuãa khaách 
haâng laâ: Nhêån thûác hûäu ñch, àöå 
tin cêåy. Caã 2 yïëu töë naây àïìu taác 
àöång àöìng biïën vaâ gêìn nhû àïìu 
nhau àïën yá àõnh mua sùæm cuãa 
ngûúâi khaách haâng. Tûâ àoá, caác 
nhaâ quaãn trõ ngên haâng hay nhaâ 
quaãn trõ cung cêëp caác dõch vuå 
thanh toaán trûåc tuyïën coá thïí dûåa 
vaâo àïí àûa ra nhûäng chñnh saách 
phuâ húåp, thu huát khaách haâng. 

Hònh 1: Mö hònh nghiïn cûáu  
nhoám taác giaã àïì xuêët

n    8m + 50   n   8*4+50   82> >

STT Kyá 
hiïåu Biïën àöåc lêåp

Söë 
biïën 
quan 

saát

Hïå söë 
Cronbach’s 

Alpha

Söë biïën 
quan 

saát 
bõ loaåi

Hïå söë 
Cronbachs 
Alpha khi 
loaåi biïën

1 SD Nhêån thûác dïî sûã duång 6 0.926 1 0.929
2 HI Nhêån thûác hûäu ñch 7 0.945 1 0.946
3 TC Àöå tin cêåy 8 0.947 0 0.947
4 GP Giaá phñ dõch vuå 4 0.903 0 0.903
5 YD YÁ àõnh mua sùæm 4 0.927 1 0.931

Baãng 4.1: Cronbachs Alpha cuãa caác biïën àöåc lêåp trong nghiïn cûáu

Mö 
hònh

Hïå söë chûa 
chuêín hoáa

Hïå söë chuêín hoáa
Hïå söë tûúng quan 

tûâng phêìn

B
Sai lïåch 
chuêín

Beta
Giaá 
trõ t

Mûác yá 
nghôa p 

(sig)
Tolerance VIF

Hùçng söë -0.108 0.157 -0.689 0.492
HI 0.578 0.075 0.509 7.655 0.000 0.244 4.100
TC 0.451 0.074 0.405 6.089 0.000 0.244 4.100

Baãng 1: Kiïím àõnh hïå söë höìi quy
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Trong kì thi kết thúc học phần Nghệ thuật học của lớp K27VH1, 
giảng viên yêu cầu mỗi nhóm (5-6 sinh viên) lập 01 fanpage 
giới thiệu một loại hình nghệ thuật ứng dụng đảm bảo các tiêu 
chí về nội dung, tính khả thi khi triển khai kinh doanh của 
sản phẩm và có sự liên kết với các kênh đăng tải hình ảnh 
phổ biến khác như Tiktok, Youtube. Từ gợi ý của giảng viên, 
05 nhóm sinh viên đã triển khai lần lượt các dự án với chủ đề 
phong phú và thú vị.

CHÚNG MÌNH ĐÃ 

ỨNG DỤNG VĂN HỌC 
NHƯ THẾ NÀO?

TRAÅM CHÛÄA LAÂNH

Chuáng mònh nghô, ai cuäng àaä, 
àang vaâ seä phaãi traãi qua nhûäng 
àiïìu khöng dïî daâng trong cuöåc 
söëng. Chuáng ta àaä traãi qua möåt 
nùm vúái rêët nhiïìu biïën àöång, coá 
nhûäng niïìm vui vaâ cuäng coá nöîi 
buöìn, coá nhûäng mêët maát, nhûäng 
àiïìu laâm baãn thên bêët lûåc… 
Chñnh vò thïë, chuáng mònh  lêåp 
Fanpage “Traåm chûäa laânh” àïí 
tûâ caác baãn tin radio, goáp phêìn 
xoa dõu cöång àöìng kïët nöëi vúái 
fanpage, lan toaã nhûäng àiïìu tñch 
cûåc àïën moåi ngûúâi. 

Khi thûåc hiïån dûå aán, chuáng 
mònh gùåp rêët nhiïìu khoá khùn: 
khöng sùæp xïëp àûúåc thúâi gian 
chaåy baâi, bñ yá tûúãng, bêët àöìng 
quan àiïím,… Khi bùæt àêìu chùång 
àûúâng, coá nùm con tim cuâng hoaâ 
chung möåt nhõp àêåp nhûng höìi 
kïët chó coân coá böën… Böën con tim 
vuån vúä úã laåi maâ àau nhoái vò möåt 
traái tim àaä nguã yïn maäi maäi. (*)

Duâ quaá trònh thûåc hiïån àïì 
taâi coá nhiïìu biïën àöång, chuáng 
mònh vêîn nhuã loâng caãm ún vò 
àaä gùåp nhau, biïët nhau vaâ àaä 
cuâng nhau coá nhûäng kó niïåm 
àeåp, cuâng trúã thaânh “Traåm chûäa 
laânh” cho moåi ngûúâi vaâ cho 
chñnh mònh.

Àöî Nguyïîn Khaánh Àoan
(*) Sinh viïn Buâi Quöëc Tuêën (lúáp 

K27VH1) mêët àêìu nùm 2022 vò àuöëi 
nûúác. Chuá thñch cuãa Ban biïn têåp.

ÀÏM CÖÍ

 

“Cuöåc àúâi laâ núi xuêët phaát cuäng 
laâ núi ài túái cuãa vùn hoåc” (Töë 
Hûäu), vaâ àoá cuäng laâ muåc àñch 
maâ ngaânh Vùn hoåc ÛÁng duång 
noái chung, mön Nghïå thuêåt hoåc 
noái riïng hûúáng àïën. Thay vò viïët 
tiïíu luêån hay thi tûå luêån kiïím 

tra kiïën thûác nhû nhûäng mön 
hoåc khaác, chuáng mònh kheáp laåi 
möåt kyâ hoåc bùçng caách taåo ra saãn 
phêím thûåc tïë. 

Nhoám chuáng mònh choån saáng 
taåo möåt böå baâi Tarot, lêëy caãm 
hûáng tûâ truyïån cöí Viïåt Nam. Ban 
àêìu, nhoám luáng tuáng trong viïåc 
phaác thaão yá tûúãng vaâ thu thêåp 
taâi liïåu, khöng traánh khoãi viïåc 
nùm ngûúâi mûúâi yá. Àöìng thúâi, 
nhoám phaãi àöëi mùåt vúái kho taâng 
truyïån cöí Viïåt Nam quaá röång 
lúán, hiïíu biïët vïì Tarot coân haån 
chïë, thïë nïn hún nûãa thúâi gian 
thûåc hiïån àïì taâi chó daânh cho 
viïåc àõnh hònh caách laâm viïåc. 
Nhûäng tûúãng àïì taâi cuöëi kyâ naây 
xem nhû “ài tong”, thïë nhûng 
nhoám àaä thöëng nhêët àûúåc yá 
tûúãng vaâ thûåc hiïån àïì taâi trong 
voãn veån möåt tuêìn cuöëi cuâng.

Thaânh quaã mùåc duâ chûa thêåt 
ûng yá, thêåm chñ vuång vïì vaâ non 
núát, nhûng àöëi vúái chuáng mònh, 
nhûäng kinh nghiïåm àuác kïët 
àûúåc tûâ quaá trònh thûåc hiïån àïì 
taâi naây àaä laâ möåt thaânh quaã vö 
cuâng xûáng àaáng.

Àaâo Höìng Trang

LAÂNG HOÅA THI

Saãn phêím ûáng duång Nghïå 
thuêåt hoåc cuãa nhoám mònh laâ 
Fanpage giúái thiïåu thïí loaåi saách 
tranh kïët húåp giûäa vùn hoåc vaâ nghïå 
thuêåt hònh aãnh cho àöåc giaã Viïåt.

Àoåc saách tranh vúái nhûäng 
hònh aãnh minh hoåa giuáp chuáng 
ta nhúá nöåi dung lêu hún, êën 
tûúång àêåm hún vúái nhûäng trñch 
àoaån hay phên caãnh nöíi bêåt. 
Chûä cuãa thïí loaåi saách naây coá vai 
troâ nhû phêìn “chuá thñch” cho 
hònh aãnh àûúåc roä raâng hún.

Chuáng mònh àaä tòm àoåc möåt 
söë saách tranh phöí biïën vaâ töíng 
húåp caác thöng tin tòm àûúåc vïì 
saách tranh trïn Internet àïí giúái 
thiïåu thïí loaåi naây àïën àöåc giaã 
thöng qua caác kïnh Facebook, 
YouTube vaâ Tiktok cuãa dûå aán. 

Nguyïîn Àöng Nghi 

ÊM SÙÆC

“Êm Sùæc” laâ möåt dûå aán vïì àïì 
taâi quaâ lûu niïåm, lêëy caãm hûáng 
tûâ nïìn vùn hoáa Trung Hoa cöí 
àiïín. Vúái 3 album “Têm” - “Yïn” 
- “An”, nhoám lêìn lûúåt giúái thiïåu 
vïì caác saãn phêím àùåc thuâ nhû: 
voâng tay phong thuãy, moác chòa 
khoáa vaâ àùåc biïåt nhêët laâ êën phêím 
höåp nhaåc höìi ûác. Möîi saãn phêím 
chuáng mònh àûa ra àïìu àûúåc 
chuêín bõ cuäng nhû cên nhùæc kyä 
caâng tûâ khêu lïn yá tûúãng cho 

àïën khêu lûåa choån chêët liïåu sao 
cho phuâ húåp vúái thöng àiïåp êín 
chûáa bïn trong. 

Thúâi gian àêìu bùæt tay vaâo “dûå 
aán”, chuáng mònh gùåp khöng ñt 
khoá khùn, àùåc biïåt laâ khêu lûåa 
choån vêåt liïåu vûâa àuáng tinh thêìn 
saãn phêím, vûâa thên thiïån vúái möi 
trûúâng. Nhoám cuäng trùn trúã vïì 
viïåc laâm sao taåo ra saãn phêím lûu 
niïåm vêîn coá tñnh ûáng duång cao 
àïën vúái ngûúâi ngûúâi tiïu duâng.

Hy voång qua “Êm Sùæc”, 
chuáng mònh àaä mang àïën 
nguöìn nùng lûúång tñch cûåc naâo 
àoá àïí coá thïí tiïëp thïm àöång lûåc 
cho sinh viïn vïì sûå vûäng tin, sùén 
saâng àûúng àêìu vúái nhûäng thûã 
thaách múái.

Phaåm Kiïìu Oanh 

THI CA NHAÅC HOÅA

Dûå aán naây cuãa chuáng mònh 
ûáng duång vùn hoåc trong nghïå 
thuêåt àïí truyïìn taãi thöng àiïåp 
sinh thaái. “Thi Ca Nhaåc Hoåa” 
chuã yïëu sûã duång chêët liïåu vïì 
thiïn nhiïn phong caãnh, tûâ 
nhûäng bûác veä, vêìn thú àïën 
nhûäng traãi nghiïåm vïì êm thanh 

àûúåc chùm chuát vaâ lûåa choån 
phuâ húåp àïí taåo àûúåc hiïåu quaã 
caãm nhêån cho ngûúâi xem.

Bao lò xò: Chuáng mònh choån 
in thú vaâ tranh cuâng chuã àïì lïn 
bao lò xò cho êën phêím àêìu tiïn 
cuãa dûå aán, nhùçm muåc àñch lan 
toãa caãm hûáng nghïå thuêåt vaâ 
caãm xuác trên quyá thú ca, mang 
àïën cho ngûúâi duâng nhiïìu àiïìu 
may mùæn trong cuöåc söëng.

Baánh Chûä: nhoám àïì xuêët yá 
tûúãng sûã duång chiïëc baánh may 
mùæn gioân tan vaâ êín chûáa nhûäng 
aáng thú ngêîu nhiïn bïn trong – 
thay thïë cho nhûäng thöng àiïåp cuãa 
mêîu baánh göëc cuãa phûúng Têy.

Quaá trònh laâm viïåc cuâng nhau 
úã “Thi Ca Nhaåc Hoåa” laâ möåt traãi 
nghiïåm thuá võ vaâ laâ têm huyïët 
cuãa tûâng thaânh viïn. Chuáng 
mònh mong rùçng tûâng saãn phêím 
maâ àïì taâi mang laåi khöng chó 
thoãa maän khaã nùng saáng taåo vaâ 
ûáng duång vùn hoåc cuãa baãn thên 
maâ coân laâ niïìm hy voång taåo 
àûúåc nhûäng aãnh hûúãng tñch cûåc 
àïën cöång àöìng vïì àam mï tòm 
hiïíu vaâ thûúãng thûác nghïå thuêåt. 
Viïåc laâm cho thú ca söëng àûúåc 
trong thúâi àaåi naây khöng phaãi laâ 
möåt cöng viïåc dïî daâng nhûng 
sau têët caã, chuáng mònh tûå nhêån 
thêëy “Thi Ca Nhaåc Hoåa” àaä goáp 
möåt phêìn nhoã trong viïåc quaãng 
baá baãn sùæc vùn Viïåt.

Nguyïîn Ngoåc Trên

Nhoám sinh viïn ngaânh Vùn hoåc ÛÁng duång
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RỘN RÀNG 
THÁNG TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ 
CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH 
CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT VĂN LANG
Tháng 3 về không chỉ náo nức những hoạt động đặc trưng của tháng thanh niên và phong 
trào sinh viên mà còn cả những chuyến đi trải nghiệm thực tế, những lớp học thực hành sôi 
động, chào đón sinh viên quay trở lại nhịp sống học tập và làm việc tất bật tại Văn Lang.

Hoåc online gêìn caã hoåc 
kyâ àùçng àùéng, caã lúáp 
chó nhòn mùåt nhau 

qua maân hònh maáy tñnh, vêåy nïn 
ngaây quay trúã laåi trûúâng, cuâng 
laâm viïåc nhoám vúái nhau khiïën 
caác chaâng trai khoa Kyä thuêåt Ö 
tö haâo hûáng hún bao giúâ hïët: 
“Tuåi em chó múái gùåp nhau möåt 
ngaây duy nhêët sau àoá laâ bùæt àêìu 
vaâo lúáp thûåc haânh. Tuy múái quen 
nhûng caác baån giuáp àúä nhau rêët 
nhiïåt tònh. Àêy laâ cöng viïåc cêìn 
sûå kiïn nhêîn nïn lúáp em têåp 
trung hïët mûác múái coá thïí thao 
taác chñnh xaác”. Baån Voä Troång 
Danh, sinh viïn khoáa 25 ngaânh 
Cöng nghïå Kyä thuêåt Ö tö chia seã.

Bûúác vaâo phoâng thûåc haânh 
cú khñ, sinh viïn lêåp tûác bùæt tay 
vaâo viïåc. Tiïëng cûa, maâi, duäa, 
khoan vang khùæp phên xûúãng. 
ThS. Phan Vùn Phuác – ngûúâi 
phuå traách lúáp hoåc cuâng tuác trûåc 
vaâ laâm viïåc vúái sinh viïn. Thao 
taác trïn chiïëc ö tö cêìn tó mó tûâng 
chi tiïët nhoã; möîi khi coá vêën àïì gò 
khöng hiïíu, hoùåc caác baãn veä cú 
khñ chûa àuáng, Thêìy vaâ caác baån 
cuâng xem laåi vaâ phên tñch, chó ra 

nhûäng àiïím mêëu chöët àaä húåp lyá 
hay chûa. 

Thûåc haânh trong thúâi tiïët 
noáng bûác, duâ möì höi lêëm têëm 
trïn vêìng traán àoã bûâng, caác kyä sû 
Cöng nghïå Kyä thuêåt Ö tö tûúng 
lai vêîn cûúâi raång rúä vaâ hùng say 
vúái cöng viïåc. Baån Nguyïîn Ngoåc 
Luên hoám hónh chia seã: “Mïåt 
thò coá mïåt nhûng tñnh chêët cuãa 
nhoám ngaânh naây àaä àõnh sùén laâ 
phaãi chõu khoá vaâ chõu cûåc. Búãi 
vêåy nïn tuåi em xem nhû àêy laâ 
laâm quen vaâ reân luyïån sùén saâng 
cho cöng viïåc tûúng lai”.

ThS. Phan Vùn Phuác – 
giaãng viïn phuå traách chñnh mön 
Khung vaâ mö tö cho biïët: “Thúâi 
gian hoåc online, thêìy vaâ troâ chuã 
yïëu tiïëp xuác vúái nhau qua maân 
hònh maáy tñnh. Quay trúã laåi buöíi 
thûåc haânh àêìu tiïn, hêìu nhû caác 
em àïìu rêët phêën khúãi, hùng say 
laâm viïåc. Em naâo coân búä ngúä àïìu 
coá baån beâ höî trúå, giuáp àúä trong 
caác bûúác thûåc haânh. Thêìy vaâ troâ 
cuâng theo saát àïí taåo nïn thaânh 
quaã töët nhêët tûâ kiïën thûác àaä 
tiïëp thu”.

Bïn caånh caác tiïët hoåc thûåc 
haânh taåi phên xûúãng, nhûäng 
giúâ hoåc thûåc haânh ngoaâi trúâi 
hoùåc taåi doanh nghiïåp cuäng laâ 
nhûäng traãi nghiïåm lyá thuá. Ngaây 
23/3 vûâa qua, sinh viïn khoáa 25 
ngaânh Cöng nghïå Kyä thuêåt Möi 
trûúâng coá mùåt taåi ngaä tû Phan 
Vùn Trõ vaâ Nguyïîn Thaái Sún, 
thûåc hiïån cöng taác quan trùæc 
chêët lûúång khöng khñ cuãa nuát 
giao thöng coá mêåt àöå phûúng 
tiïån khaá cao cuãa quêån Goâ Vêëp. 
Tiïët thûåc haânh nùçm trong 
khuön khöë mön hoåc Kyä thuêåt xûã 
lyá ö nhiïîm khöng khñ. 

Baån Buâi Àùng Anh – möåt 
trong nhûäng sinh viïn tham 
gia buöíi ào quan trùæc cho biïët: 
“Chuáng em àûúåc phên cöng theo 
nhoám àïí lêëy mêîu buåi, ào tiïëng 
öìn, nhiïåt àöå, àöå êím, lûúång xe 
giao thöng, khñ NO2 vaâ SO2; tûâ 
àoá xaác àõnh nöìng àöå ö nhiïîm 
trong khöng khñ. Àêy laâ lêìn àêìu 
nhoám em àûúåc traãi nghiïåm caãm 
giaác ài ào vaâ lêëy mêîu khöng 
khñ. Tuy ban àêìu coá lêëy nhêìm 
chêët àïí hêëp thu khñ SO2 vaâ 
NO2 nhûng sau àoá caã nhoám àaä 

chónh sûãa laåi kõp vaâ àaáp ûáng 
caác chó tiïu khaác. Em khaá hûáng 
thuá vúái caác cöng viïåc liïn quan 
àïën khñ hêåu vaâ seä cöë gùæng nhiïìu 
hún àïí àaåt àûúåc caác muåc tiïu 
mònh àïì ra trong tûúng lai”.

Ài xa khoãi thaânh phöë, ngaây 
27/03/2022, sinh viïn ngaânh 
Àiïån - Àiïån tûã khoáa 26 vaâ 27 
cuãa Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang 
tham gia chuyïën ài tham quan 
nhaâ maáy àiïån mùåt trúâi cuãa Cöng 
ty TNHH Saãn xuêët Thûúng maåi 
Dõch vuå Trêìn Huâng taåi tónh Bònh 
Phûúác. TS. Phaåm Quang Vinh 
vaâ TS. Phan Xuên Lïî chõu traách 
nhiïåm hûúáng dêîn chñnh cho 

àoaân sinh viïn. Trong chuyïën 
tham quan, sinh viïn tòm hiïíu 
vïì loaåt hïå thöëng pin nùng lûúång 
mùåt trúâi, hïå thöëng inverter hoâa 
lûúái vaâ traåm biïën aáp, hiïíu hún 
vïì cöng viïåc thûåc tïë maâ ngaânh 
nghïì mònh àang theo àuöíi. 
Nhûäng chuyïën ài thûåc tïë cuäng 
laâ möåt trong nhûäng yïëu töë goáp 
phêìn kïët nöëi sinh viïn vúái nhau, 
taåo nïn nhûäng tònh baån àeåp. 

Vúái àõnh hûúáng laâ trûúâng 
àaåi hoåc ûáng duång, Àaåi hoåc Vùn 
Lang chuá troång viïåc thûåc tïë hoáa 
caác kiïën thûác chuyïn mön cho 
sinh viïn. Cöng nghïå - Kyä thuêåt 
laâ möåt trong nhûäng khöëi ngaânh 

troång àiïím maâ Vùn Lang quan 
têm vaâ àêìu tû, khöng chó taåi caác 
lúáp thûåc haânh taåi phên xûúãng 
maâ thûúâng xuyïn töí chûác thûåc 
têåp, thûåc haânh taåi doanh nghiïåp 
vaâ nhûäng chuyïën ài thûåc tïë úã 
caác tónh, tùng vöën kiïën thûác, kyä 
nùng laâm viïåc, nêng cao nùng 
lûåc vaâ khaã nùng caånh tranh tay 
nghïì cho sinh viïn, chuêín bõ 
cho tûúng lai gia nhêåp thõ trûúâng 
lao àöång. 

HOAÂNG TIÏN

Sinh viïn khoáa 25 ngaânh Cöng nghïå 
Kyä thuêåt Möi trûúâng ào quan trùæc taåi 
möåt khu vûåc quêån Goâ Vêëp

Sinh viïn haâo hûáng check in vúái tiïët hoåc 
thûåc haânh taåi phên xûúãng

Chùm chuát tûâng chi tiïët nhoã àïí taåo ra 
àöång cú maáy hoaân haão nhêët – àoá laâ tiïu 
chñ haâng àêìu cuãa buöíi thûåc haânh cuãa 
sinh viïn Cöng nghïå Kyä thuêåt ö tö

Thêìy troâ ngaânh Kyä thuêåt Àiïån – Àiïån tûã cuâng ghi laåi kyã niïåm taåi buöíi tham quan
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GÓC DI SẢN GÓC DI SẢN 

TS. PHAÅM VÙN NGA 
Cöë Vêën, Trûúãng ban Àöëi ngoaåi vaâ Truyïìn thöng
Viïån Di saãn Vùn Lang  

DÛÚÁI LÙNG KÑNH ÀÖÅNG, DI 
SAÃN LAÂ SÛÅ MÚÃ RÖÅNG VAÂ KÏË TUÅC 

Nhòn laåi nhûäng àaåi hoåc lûâng 
danh thïë giúái vúái haâng mêëy trùm 
nùm thaânh lêåp, chuáng ta thêëy 
möåt haânh trònh duy trò phaát 
triïín bïìn vûäng. Àiïín hònh nhû 
Àaåi hoåc Oxford (Thïë kyã 12) hay 
Cambridge (Thïë kyã 13), khöng 
chó chuá troång àïën viïåc lûu trûä 
di saãn cuãa mònh maâ coân quaãng 
baá di saãn êëy vúái cöng chuáng, múã 
röång kïët nöëi vúái cöång àöìng dên 
cû núi hoå cû truá, qua viïåc taái 
taåo khöng gian xanh vaâ àa daång 
sinh hoåc.

Àiïìu chuáng ta cuäng coá thïí 
thûåc hiïån trong nhûäng nùm sùæp 
túái laâ xêy dûång “Àö thõ àaåi hoåc 
Vùn Lang” vúái 8 thaânh viïn trûåc 
thuöåc cöång àöìng, laâ nhûäng hònh 
aãnh gúåi múã chên trúâi xanh ngaát 
núi caánh chim Vùn lang vûún 
mònh bay túái....

GIÛÄ DI SAÃN TÛÚI XANH ÚÃ BAÃO 
TAÂNG SINH THAÁI

 TS. Nguyïîn Thõ Thu Trang, 
Cuåc Di saãn (Böå VH – TT – DL) àaä 
viïët trong cuöën saách múái ra mùæt 
cuãa mònh coá tïn Baão taâng sinh 

thaái:  daång thûác baão vïå di saãn 
vùn hoáa phi vêåt thïí (NXB Khoa 
hoåc xaä höåi) rùçng: “Di saãn phi 
vêåt thïí coá thïí “heáo moân” trong 
caác trûng baây cuä kyä. Nhûng baão 
taâng sinh thaái giuáp di saãn söëng 
àöång, xanh tûúi, gêìn guäi cuöåc 
àúâi….Cöìng chiïng Têy nguyïn 
seä “chïët” nïëu khöng coân àûúåc 
baão töìn trong àúâi söëng cuãa ngûúâi 
Têy nguyïn vaâ theo àoá khöng 
gian vùn hoáa cöìng chiïng cuäng 
seä phai nhaåt röìi biïën mêët”, TS 
Nguyïîn Thõ Thu Trang cuäng 
thêëy àûúåc nhûäng caách ûáng biïën 
thöng minh àïí di saãn trúã nïn 
tûúi xanh. Chùèng haån, tónh Àùæk 
Nöng àaä phuåc dûång möåt söë lïî höåi 
truyïìn thöëng cuãa àöìng baâo, chuã 
yïëu laâ cuãa ngûúâi Mnöng nhùçm 
taåo möi trûúâng diïîn xûúáng cho 
cöìng chiïng.

Möåt vñ duå khaác àûúåc TS Thu 
Trang phên tñch laâ laâng cöí Phûúác 
Tñch (tónh Thûâa Thiïn - Huïë), 
göìm nhûäng ngöi nhaâ rûúâng cuãa 
ngûúâi dên àûúåc Töí chûác JICA 
(Nhêåt Baãn) höî trúå àêìu tû laâm 
homestay, àoán nhiïìu lûúåt khaách 
nûúác ngoaâi vaâ Viïåt Nam úã laåi. 
Caác loâ göëm àoã lûãa trúã laåi àïí saãn 

xuêët phuåc vuå nhu cêìu du khaách 
tham quan traãi nghiïåm laâm 
göëm theo phûúng phaáp truyïìn 
thöëng. Baâ chia seã rùçng viïåc àûa 
cuöåc söëng vaâo baão taâng laâ rêët 
khoá khùn. Vò thïë, baão taâng hoáa 
(museumization) di saãn vùn hoáa 
phi vêåt thïí trong àúâi söëng cöång 
àöìng seä giaãi quyïët àûúåc viïåc giúái 
thiïåu di saãn.

Baão taâng sinh thaái àaä àûúåc 
thaânh lêåp vaâ phaát triïín úã nhiïìu 
quöëc gia tûâ nhûäng nùm 1970. 
Sau chiïën tranh thïë giúái thûá 
hai, Schenieider, chuã àêët vuâng 
Le Creusot úã Burgundy trúã nïn  
khaánh kiïåt, cöång àöìng dên cû 
xung quanh àöëi diïån vúái tònh 
traång thêët nghiïåp vaâ ngheâo àoái. 
Bùçng möåt mö hònh àùåc biïåt, öng 
àaä biïën Le Creusot vúái 500km2 
göìm têët caã nhaâ úã, àöång vêåt, vûúân 
vaâ con ngûúâi trúã thaânh baão taâng. 
Creusot cuäng trúã thaânh biïíu 
tûúång cuãa cuöåc caách maång cöng 
nghiïåp Phaáp vaâ àiïím àïën cho 
haânh trònh du lõch vùn hoáa cöng 
nghïå. Noá trúã thaânh àêìu taâu cho 
caác viïån baão taâng sinh thaái trong 
nûúác Phaáp vaâ trïn thïë giúái.

Viïåc quaãn lyá vaâ töí chûác 
khöng phaãi do caán böå nghiïåp 
vuå baão taâng chuyïn nghiïåp maâ 
chuã yïëu laâ cuãa cöång àöìng cû dên 
vúái nhiïìu hònh thûác àa daång. 
Viïåt Nam laâ àêët nûúác coá khaã 
nùng thûåc hiïån baâo taâng sinh 
thaái. Vaâo nùm 1994, UNESCO 
àaä cöng nhêån Võnh Haå Long laâ 
di saãn thïë giúái vaâ giuáp Viïåt Nam 
xêy dûång baão taâng sinh thaái Haå 
Long vúái nhûäng hang àöång, nuái 
non vaâ laâng chaâi…

Nïëu cöng thûác cuãa möåt viïån 
baão taâng laâ: Toâa nhaâ + böå sûu 
têåp + chuyïn gia (baão taâng, viïån 
baão taâng, baão quaãn, thiïët kïë 
trûng baây…) + kyä thuêåt + khaách 
truy cêåp thò cöng thûác cho möåt 
baão taâng sinh thaái bao göìm:  Àõa 
àiïím/ khöng gian/ laänh thöí + di 
saãn + Kyá ûác cöång àöìng (bao göìm 
cöång àöìng chuã thïí vaâ khaách thïí 
cuãa di saãn).

DI SAÃN VÙN LANG – BÛÚÁC ÀÊÌU 
THÏÍ NGHIÏÅM 

Trong tinh thêìn lûu giûä 
nhûäng giaá trõ truyïìn thöëng, caái 
laâm nïn baãn sùæc cuãa Àaåi hoåc 
Vùn lang, Viïån di saãn Vùn Lang 
ra àúâi ngaây 17 thaáng 3 nùm 2021. 

Möåt nùm ài qua, sûå coá mùåt 
cuãa Viïån Di saãn àaä àaánh dêëu 
bûúác khúãi àêìu cuãa viïåc gòn giûä 
tûâ nhûäng kyã vêåt àïën nhûäng hònh 
aãnh kyã niïåm tûâng chùång àûúâng 
phaát triïín; khúi dêåy vaâ nhùæc nhúã 
moåi thaânh viïn trong cöång àöìng 
Vùn Lang vïì nhûäng giaá trõ nïìn 
taãng vùn hoáa cuãa Vùn Lang.

Nïëu baån coá dõp hay chuát 
thúâi gian, haäy gheá Phoâng truyïìn 
thöëng Vùn Lang, núi maâ moåi 
ngûúâi tûâ sinh viïn cho àïën Caán 
böå nhên viïn, giaãng viïn coá thïí 
hiïíu roä hún vïì quaá trònh phaát 
triïín vúái buöíi àêìu àêìy gian nan, 
àïí röìi tûå haâo vïì nhûäng gò chuáng 
ta àaä cuâng nhau laâm vaâ coá àûúåc 
vúái tû caách laâ nhûäng thaânh viïn 
coá quyïìn lúåi (stakeholders) vúái 
nhûäng muåc àñch chung, cuâng 
chia seã viïîn caãnh tûúi saáng ngaây 
mai cuãa Hïå thöëng Giaáo duåc 
Vùn Lang.

PGS. TS. Trêìn Thõ Myä Diïåu 
chia seã: “Di saãn cêìn phaãi kïë thûâa 
tûâ thïë hïå naây sang thïë hïå khaác.” 
Cöng taác baão töìn vaâ phaát huy 
nhûäng giaá trõ vùn hoáa laâ möåt 
àiïìu cêìn thiïët, goáp phêìn gòn giûä 
höìn cöët cuãa möåt töí chûác, àiïìu 

laâm nïn sûå khaác biïåt vúái nhûäng 
töí chûác chaåy theo thûúng maåi 
hoáa maâ quïn mêët viïåc hònh 
thaânh vaâ quan troång hún, lûu 
trûä nhûäng giaá trõ, àïí röìi nhúá vïì 
quaá khûá nhû nhûäng hoaâi niïåm 
tuy àeåp nhûng dêìn phöi phai 
theo nùm thaáng.

Múã àêìu phûúng hûúáng cho 
Viïån Di saãn Vùn Lang trong nùm 
Nhêm Dêìn, Viïån Trûúãng àaä àïì 
ra phûúng chêm “Sêu”, “Röång” 
vaâ “Àöång”, phaát huy tinh thêìn 
laâm cöng taác di saãn khöng chó 
trïn chiïìu kñch quaá khûá maâ 
vaåch hûúáng cho tûúng lai vúái 
möåt hònh aãnh “Àöång”, vñ duå nhû 
xêy dûång hoaåt àöång “Nhaâ Di saãn 
Àaåi hoåc Vùn Lang” (Vùn Lang 
University Heritage House), duâ 
nay múái chó trong yá tûúãng, noá 
seä laâ núi kïët nöëi tinh thêìn caác 
thaânh viïn trong cöång àöìng Vùn 
Lang vaâo möåt maái nhaâ chung.

Chuáng ta haäy daânh cho quaá 
khûá sûå trên troång vaâ tin tûúãng 
maänh liïåt vaâo möåt ngaây mai 
àang röång múã.

DI SẢN – CẦN MỘT GÓC NHÌN MỚI
“Di sản không chỉ là dư âm vọng về từ quá khứ, mà còn là tiếng nói của hiện tại, là lời mời gọi 
ta đi tới tương lai.” Di sản là tài sản thuộc sở hữu của thế hệ trước để lại, là giá trị tinh thần và 
vật chất của một tổ chức, một thể chế hay một dân tộc để lại. TS Nguyễn Đắc Tâm trong phần 
chia sẻ của mình tại Heritage One đã đề cập đến 3 khái niệm “Sâu, Rộng và Động” khi làm công 
tác di sản.
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Àaåi dõch COVID-19 
gêy nïn nhûäng taác 
àöång nghiïm troång 

àïën sûác khoãe ngûúâi dên. Theo 
Töí chûác Y tïë thïë giúái (WHO), àa 
söë ngûúâi bïånh höìi phuåc hoaân 
toaân sau khi mùæc COVID-19, 
nhûng coá khoaãng tûâ 10 àïën 20% 
bõ aãnh hûúãng lêu daâi, biïíu hiïån 
úã mûác àöå khaác nhau tûâ nheå àïën 
nùång, àûúåc goåi laâ tònh traång hêåu 
COVID-19. Tûâ thaáng 7/2021, höåi 
chûáng “hêåu COVID” coá thïí àûúåc 
coi laâ möåt daång khuyïët têåt theo 
Àaåo luêåt vïì ngûúâi khuyïët têåt 
Hoa Kyâ.

Höåi chûáng COVID-19 keáo daâi 
(hay hêåu COVID-19) laâ khi möåt 
ngûúâi coá caác triïåu chûáng COVID 
dai dùèng trïn 12 tuêìn kïí tûâ khi 
àûúåc xaác nhêån dûúng tñnh hoùåc 
coá caác triïåu chûáng nhû nhiïîm 
COVID. Tònh traång naây coá thïí 
xuêët hiïån rêët àa daång, àöìng thúâi 
cuâng möåt luác hoùåc trong khoaãng 
thúâi gian khaác nhau. Triïåu 
chûáng COVID keáo daâi rêët àa 

daång, gùåp úã têët caã caác cú quan, 
tuy nhiïn caác triïåu chûáng trïn 
hïå hö hêëp phöí biïën nhêët.

Nghiïn cûáu Quöëc tïë khaái 
quaát vïì àùåc àiïím lêm saâng hêåu 
COVID (nùm 2021) cho thêëy, 
caác triïåu chûáng thûúâng gùåp 
nhêët laâ: Yïëu (giaãm nùng lûåc 
vêån àöång, sinh hoaåt) (41%), 
khoá chõu chung (33%), mïåt moãi 
(58%), àau àêìu (44%), suy giaãm 
khaã nùng têåp trung (26%), khoá 
thúã (25%), ruång toác (25%). Hêåu 
COVID -19 coá thïí xaãy ra vúái bêët 
kyâ ai àaä bõ mùæc COVID-19, ngay 
caã khi bõ bïånh nheå, hoùåc thêåm 
chñ trong thúâi gian mùæc bïånh hoå 
khöng coá triïåu chûáng thò vêîn coá 
thïí bõ hêåu COVID-19. 

1. TRIÏÅU CHÛÁNG KHOÁ THÚÃ, HO

Khi xaác àõnh coá tònh traång 
khoá thúã (thöng qua àïëm têìn 
söë thúã trong 01 phuát hoùåc ào 
SpO2) thò cêìn ài khaám bïånh àïí 
tòm nguyïn nhên, thûúâng laâ do 
nhiïìu yïëu töë: Viïm phöíi, suy 

nhûúåc thêìn kinh cú, àúåt cêëp 
cuãa bïånh phöíi tiïìm êín,… Ngûúâi 
bïånh cêìn chuá yá duy trò têåp thúã 
theo hûúáng dêîn cuãa caác chuyïn 
gia hö hêëp sau khi nhiïîm àïí 
àaãm baão chûác nùng hö hêëp töët.

Ho sau khi mùæc COVID-19 xûã 
trñ tûúng tûå nhû ho úã bïånh nhên 
mùæc höåi chûáng ho sau virus khaác. 
Tuy nhiïn, ngûúâi bïånh cêìn àûúåc 
baác sô thùm khaám vaâ loaåi trûâ 
caác nguyïn nhên ho khaác nhû: 
traâo ngûúåc daå daây thûåc quaãn, 
cún hen phïë quaãn, viïm phöíi 
múái xuêët hiïån,... Coá thïí sûã duång 
thuöëc giaãm ho khöng kï àún (vñ 
duå: benzonatate, guaifenesin, 
dextromethorphan) khi cêìn 
thiïët hoùåc caác loaåi siro ho, 
viïn ngêåm ho. Ngoaâi ra, coá thïí 
duâng caác phûúng phaáp sûã duång 
nguöìn dûúåc liïåu sùén coá nhû 
mêåt ong, chanh, muöëi, àûúâng 
pheân... taåo caác dung dõch ngêåm, 
suác hoång. Caác triïåu chûáng seä 
àûúåc caãi thiïån. 

2. CAÃM GIAÁC KHOÁ CHÕU ÀAU, 
TÛÁC, NÙÅNG NGÛÅC

Caác triïåu chûáng àau ngûåc 
thöng thûúâng phaãi nghô àïën caác 
nguyïn nhên nguy hiïím trûúác 
tiïn, chùèng haån do nhöìi maáu cú 
tim, töín thûúng cú tim liïn quan 
àïën COVID-19, viïm cú tim 
hoùåc tùæc àöång maåch phöíi. Khi coá 
biïíu hiïån naây, ngûúâi bïånh cêìn 
ài khaám àïí àaánh giaá cuå thïí. Möåt 
söë trûúâng húåp hêåu COVID trïn 
ngûúâi coá bïånh nïìn tim maåch, 
bïånh phöíi maån tñnh. Do àoá 
tuyïåt àöëi khöng àûúåc chuã quan 
nghô rùçng àêy laâ triïåu chûáng nheå 
vaâ khöng cêìn ài kiïím tra. Triïåu 
chûáng khoá chõu àau, tûác ngûåc 
dai dùèng sau khi phuåc höìi sau 
COVID-19 cêëp tñnh coá thïí giaãm 
chêåm; thûúâng khöng cêìn àiïìu trõ 
trûâ khi noá aãnh hûúãng àïën chêët 
lûúång cuöåc söëng cuãa bïånh nhên.

3. RÖËI LOAÅN THÊÌN KINH 
THÛÅC VÊÅT

Àöëi vúái nhûäng bïånh nhên 
bõ röëi loaån chûác nùng thûåc vêåt, 
vñ duå: nhõp tim nhanh khöng roä 
nguyïn nhên gêy höìi höåp, choáng 
mùåt khi àûáng... hêåu COVID-19, 
coá thïí duâng têët chun tônh maåch, 
àai àeo buång, uöëng àuã nûúác, vêåt 
lyá trõ liïåu vaâ àiïìu chónh löëi söëng. 
Nhiïìu ngûúâi bïånh cuäng than 
phiïìn vïì triïåu chûáng ra möìi 
nhiïìu, àau àêìu vuâng sau gaáy, röëi 
loaån giêëc nguã. Nhûäng biïíu hiïån 
naây thöng thûúâng seä thuyïn 
giaãm dêìn; nïëu gêy khoá chõu 
nhiïìu cêìn ài kiïím tra cuå thïí. 

4. CAÁC TRIÏÅU CHÛÁNG KHÛÁU 
GIAÁC/VÕ GIAÁC

Àöëi vúái nhûäng bïånh nhên bõ 
mêët hoùåc giaãm khûáu giaác hoùåc 
võ giaác vúái COVID-19, baác sô seä 
khai thaác vïì mûác àöå coân laåi vaâ 
caãm giaác ngon miïång hoùåc cên 

nùång cuãa hoå coá bõ aãnh hûúãng 
hay khöng. Giaãm cên coá thïí 
gùåp vúái möåt söë bïånh nhên sau 
khi öëm nùång do nhiïìu nguyïn 
nhên, maâ suy giaãm võ giaác vaâ 
khûáu giaác coá thïí laâ möåt trong 
nhûäng nguyïn nhên. Thöng 
thûúâng caác triïåu chûáng khûáu 
giaác, võ giaác seä khöng coân sau 
2 tuêìn. Tuy nhiïn nïëu keáo daâi 
hún, cêìn tñch cûåc têåp khöi phuåc 
laåi giaác quan. Chùèng haån, têåp 
ngûãi caác muâi khaác nhau (duâng 
tinh dêìu caác loaåi), têåp nïëm tûâng 
loaåi võ khaác nhau (chua, cay, 
mùån, ngoåt, àùæng). Hiïån khöng 
coá thuöëc àiïìu trõ mêët võ giaác, 
khûáu giaác. Ngûúâi bïånh cêìn chuã 
àöång têåp phuåc höìi.

5. MÏÅT MOÃI, GIAÃM KHAÃ NÙNG 
VÊÅN ÀÖÅNG, SINH HOAÅT

Ngûúâi bïånh rêët cêìn gùåp baác 
sô àïí àûúåc tòm hiïíu vaâ tû vêën 
tònh traång gêy nïn mïåt moãi, 
bao göìm caã viïåc duâng thuöëc 
theo àún, hoùåc tûå yá mua thuöëc 
uöëng, suy nhûúåc, teo cú, àau, 
röëi loaån giêëc nguã, röëi loaån nöåi 
tiïët, röëi loaån têm thêìn vaâ/hoùåc 
caác triïåu chûáng tim, phöíi. Nïn 
nghó ngúi àêìy àuã, giêëc nguã töët 
vaâ caác chiïën lûúåc quaãn lyá mïåt 
moãi cuå thïí, coá phûúng phaáp 
àïí baão töìn nùng lûúång trong 
cöng viïåc vaâ sinh hoaåt. Ngûúâi 
bïånh cêìn thûåc haânh chïë àöå ùn 
uöëng laânh maånh vaâ cung cêëp 
àuã nûúác. Khöng coá àuã bùçng 
chûáng chûáng minh viïåc sûã duång 
caác chêët böí sung dinh dûúäng, 
taác nhên dûúåc lyá cuå thïí trong 
àiïìu trõ mïåt moãi liïn quan àïën 
nhiïîm COVID-19; do àoá traánh 
laåm duång, cûúâng àiïåu vai troâ 
cuãa thûåc phêím chûác nùng, caác 
loaåi àûúåc àöìn thöíi maâ khöng roä 
nguöìn göëc, khöng àûúåc ngûúâi coá 
chuyïn mön xaác àõnh nïn duâng. 

6. RUÅNG TOÁC

Coá rêët nhiïìu bïånh nhên 
gùåp tònh traång ruång toác hêåu 
COVID-19. Ruång toác hêåu 
COVID-19 liïn quan àïën yïëu 
töë thêìn kinh, röëi loaån thêìn kinh 
thûåc vêåt. Bònh thûúâng, möîi ngaây 
con ngûúâi àïìu seä ruång möåt ñt 
toác (lûúång toác ruång ñt nhiïìu tuây 
thuöåc vaâo cú àõa, bïånh lyá tûâng 
ngûúâi). Tuy nhiïn, khi mùæc 
COVID-19, nhiïìu ngûúâi gùåp 
tònh traång stress. Àêy chñnh laâ 
nguyïn nhên khiïën toác ruång 
nhiïìu hún. 

Àïí khùæc phuåc vêën àïì ruång 
toác hêåu COVID-19, ngûúâi bïånh 
nïn giûä tinh thêìn öín àõnh, nguã 
nghó àiïìu àöå, ùn uöëng àuã chêët 
dinh dûúäng, têåp thïí duåc nheå 
nhaâng. Bïn caånh àoá, sûã duång 
caác vitamin tùng cûúâng sûác khoãe 
nhû vitamin töíng húåp nhoám 3B 
(B1, B6 vaâ B12), vitamin C. Ngoaâi 
ra, böí sung vitamin tûâ chïë àöå ùn 
uöëng haâng ngaây (nhû hoa quaã 
tûúi). Riïng ngûúâi giaâ vaâ treã em 
coá thïí böí sung keäm. Tònh traång 
ruång toác seä khöng thïí caãi thiïån 
nhanh maâ cêìn coá thúâi gian höìi 
phuåc dêìn dêìn. Búãi vêåy, ngûúâi 
bïånh nïn giûä tinh thêìn thoaãi 
maái, ùn uöëng nghó ngúi àiïìu àöå 
nhû àaä hûúáng dêîn, khöng nïn 
quaá lo lùæng nïëu maái toác chûa caãi 
thiïån ngay.

Biïíu hiïån hêåu COVID-19 
rêët phong phuá. Àïí chêín àoaán, 
baác sô cêìn hoãi caác triïåu chûáng 
COVID-19 cêëp tñnh vaâ caác biïíu 
hiïån luác thùm khaám àïí àûa ra 
yïu cêìu xeát nghiïåm vaâ chêín 
àoaán, xûã trñ phuâ húåp.

MỘT SỐ THÔNG TIN

CẦN BIẾT VỀ 
HẬU COVID

BAÁC SÔ PHAN THAÂNH CÖNG
Khoa Y – Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang

Tạp chí
SINH VIÊN VĂN LANG40 41 

Tạp chí
SINH VIÊN VĂN LANG

NOTE SINH VIÊN NOTE SINH VIÊN



Tạp chí
SINH VIÊN VĂN LANG42

ĐỜI SỐNG SỐ

Lời kết
Chaâo àoán thaáng Ba, thaáng cuãa Thanh niïn, thaáng cuãa Tuöíi treã, Trûúâng Àaåi 

hoåc Vùn Lang söi àöång vúái nhûäng sûå kiïån, chûúng trònh hoåc thuêåt, giaãi trñ, nhûäng 
cuöåc tranh taâi gay cêën vaâ caãm xuác thùng hoa. Taåp chñ Sinh viïn Vùn Lang hi voång, 
nhûäng viïåc thêåt, ngûúâi thêåt cuãa Vùn Lang seä truyïìn caãm hûáng tñch cûåc àïën baån 
àoåc noái riïng vaâ cöång àöìng noái chung, goáp phêìn xêy dûång nïn möåt thïë hïå treã 4.0: 
Uy quyïìn löång lêîy. 

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
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Xin chaâo moåi ngûúâi, laåi laâ mònh, Laåc Laåc àêy. 

Hoâa vaâo niïìm vui tûåu trûúâng offline chûa lêu nhûng cúá sao khöng hiïëm gùåp tònh 
traång hoåc àûúâng Vùn Lang  vùæng boáng sinh viïn? Têët caã chó vò lyá do “Em 2 vaåch röìi thêìy úi!”

Viïåc chêëp nhêån bûúác vaâo cuöåc söëng bònh thûúâng múái khiïën thêìy troâ Vùn Lang àöi 
khi chó biïët thúã daâi nhòn caác haâng ghïë tröëng. Höåi baån chûa àoaân tuå àûúåc bao lêu maâ àaä 
chõu caãnh möîi àûáa möåt nhaâ vò coá àûáa “eáp khöng”.

Nhûng àuáng laâ chó trong nghõch caãnh múái löå àûúåc chên tònh. Trong thúâi gian vûâa 
qua, Laåc Laåc àaä chûáng kiïën nhûäng nöî lûåc caãm àöång cuãa thêìy vaâ troâ Vùn Lang. Nhiïìu 
giaãng viïn quay laåi hònh thûác daåy hoåc online àïí àaãm baão sûác khoãe cho caã thêìy vaâ troâ. 
Caác lúáp hoåc “baán online” àûúåc töí chûác giuáp sinh viïn taåi nhaâ vêîn coá thïí kõp theo doäi vaâ 
tûúng taác vúái baâi giaãng trïn lúáp. Caác “eáp khöng” Vùn Lang cuäng súã hûäu möåt lûåc lûúång 
“anh em nûúng tûåa” huâng hêåu vaâ baá àaåo hïët yá. Àûáa thò dùm ba cêu hoãi, dùån doâ qua 
inbox, àûáa xung phong “coäng” baån qua deadline, àûáa siïu coá têm thò face-time trong 
giúâ hoåc àïí baån àûúåc nghe baâi giaãng cuâng,…

Hoåc kyâ naây tiïëp tuåc laâ möåt hoåc kyâ àaáng nhúá vúái caã thêìy vaâ troâ Vùn Lang, nhûng Laåc Laåc 
tin rùçng toaân thïí sinh viïn  giûä àûúåc tinh thêìn “chên cûáng àaá mïìm” vûúåt qua caác mön, 
bêët chêëp moåi bêët tiïån tûâ tònh hònh dõch bïånh. Moåi ngûúâi luön nhúá quy tùæc 5K àïí baão 
vïå sûác khoãe khoãi Corona vaâ chuáng mònh seä laåi gùåp nhau vaâo söë phaát haânh lêìn sau nha! 

trong trạng thái bình thường mới

Học đường
Văn Lang
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