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Trong thaáng 4 - thaáng kyã niïåm 27 nùm thaânh lêåp Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang, 
cöång àöìng Vùn Lang àaä chûáng kiïën nhûäng haânh trònh “Ra khúi” cuãa sinh viïn, 
khaám phaá nhûäng chên trúâi vaâ thaânh tûåu múái: sinh viïn ngaânh Kiïën truác “àem 
chuöng ài àaánh xûá ngûúâi” vaâ böåi thu giaãi thûúãng taåi Festival Sinh viïn Kiïën 
truác toaân quöëc nùm 2022, cûåu sinh viïn Thiïët kïë Thúâi trang mang doâng phuâ sa 
àïën saân runway cuãa Miss Eco International 2022, 21 kõch baãn phim cuãa sinh 
viïn Vùn Lang àaä loåt vaâo voâng pitching cuãa liïn hoan phim Maân aãnh Xanh 
do Netflix vaâ Höåi Xuác tiïën Àiïån aãnh Viïåt Nam töí chûác, vaâ cuöåc thi Ra khúi vúái 
haâng loaåt yá tûúãng khúãi nghiïåp àïën tûâ sinh viïn 15 trûúâng àaåi hoåc àaä tuå höåi taåi 
Vùn Lang,…

Cuâng nhiïìu hoaåt àöång söi nöíi cuãa chuyïín àöång thaáng 4 Vùn Lang, múâi quyá 
thêìy cö, caác baån sinh viïn vaâ quyá àöåc giaã àoán àoåc caác baâi viïët cuãa Taåp chñ Sinh 
viïn Vùn Lang söë naây, vaâ chia seã tinh thêìn kiïën taåo, tinh thêìn khúãi nghiïåp, tinh 
thêìn seã chia cuãa sinh viïn qua caác dûå aán, lúáp hoåc, cuöåc thi. 

Kñnh chuác quyá thêìy cö, caác baån sinh viïn vaâ quyá àöåc giaã sûác khoãe vaâ niïìm vui.
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TƯNG BỪNG 2 NGÀY HỘI HƯỚNG NGHIỆP – TUYỂN SINH VLU 
OPEN DAY THÁNG 4

Ngaây 03 vaâ 24/4, Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang töí chûác ngaây höåi Hûúáng 
nghiïåp – Tuyïín sinh Open Day vúái 
hún 3.000 hoåc sinh àïën tûâ caác trûúâng 
THPT taåi TP. HCM vaâ caác tónh lên 
cêån. Hoåc sinh àûúåc tham gia lúáp hoåc 
traãi nghiïåm vúái 40 chuyïn àïì thuöåc 

nhiïìu lônh vûåc, tham quan cú súã chñnh hiïån àaåi vaâ àûúåc giaãi àaáp thùæc mùæc 
xoay quanh kyâ thi àaåi hoåc, àõnh hûúáng choån ngaânh nghïì tûúng lai.

VLU THAM GIA NGÀY HỘI 
TUYỂN SINH BÁO TUỔI TRẺ 
NĂM 2022

Ngaây 17/4/2022, Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang coá mùåt taåi Ngaây höåi tuyïín 
sinh do Baáo Tuöíi Treã töí chûác àïí 
gùåp gúä vaâ höî trúå tû vêën, àõnh hûúáng 
ngaânh nghïì cho hoåc sinh THPT. 
Ngay taåi gian tû vêën VLU, hoåc sinh 
coân àûúåc traãi nghiïåm sûã duång thiïët 
bõ VR thûåc tïë aão, tham gia troâ chúi 
team building, hoåc pha chïë nûúác vaâ 
giao lûu vùn nghïå cuâng anh chõ sinh 
viïn, cûåu sinh viïn Vùn Lang.

VLU CHÀO ĐÓN HỌC SINH THI “HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC 
ƯỚC MƠ”

Ngaây 05/4, trong khuön khöí Höåi thi 
“Haânh trònh chinh phuåc ûúác mú” do 
Súã GD&ÀT TP.HCM töí chûác, Trûúâng 
Àaåi hoåc Vùn Lang chaâo àoán gêìn 300 
hoåc sinh àïën tûâ caác trûúâng THPT: 
Bònh Tên, Tên Tuác, Àaâo Sún Têy, 
Nguyïîn Hûäu Caãnh, Nguyïîn Thaái 
Bònh vaâ Trêìn Khai Nguyïn àïën tham 

quan, giaãi àaáp thùæc mùæc vïì tuyïín sinh, àaâo taåo àaåi hoåc vaâ giao lûu vùn nghïå.

VLU TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KỲ THI NĂNG KHIẾU VẼ ĐỢT 1, 
NĂM 2022

Ngaây 17/4 vaâ ngaây 28/4/2022, 
Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang töí chûác kyâ 
thi nùng khiïëu Veä àúåt àêìu tiïn nùm 
2022 vúái 280 thñ sinh dûå thi phûúng 
thûác têåp trung vaâ 540 thñ sinh àùng 
kyá phûúng thûác xeát tuyïín baâi thi veä 
kïët húåp phoãng vêën trûåc tuyïën. Viïåc 

chia thaânh nhiïìu àúåt thi vúái phûúng thûác khaác nhau giuáp thñ sinh coá thïm cú 
höåi vaâ lûåa choån phuâ húåp àïí xeát tuyïín vaâo caác ngaânh thuöåc khöëi nghïå thuêåt.

Hoạt động tuyển sinh PHÁT SÓNG 4 SỐ LET’S TALK 
– ĐỐI THOẠI NGÀNH NGHỀ 
CÙNG GENZ

Tiïëp tuåc chuöîi Talkshow hûúáng 
nghiïåp daânh tùång GenZ phaát soáng 
taåi Fanpage vaâ Youtube Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang, VLU àöìng haânh cuâng 
caác baån hoåc sinh giaãi maä 4 ngaânh 
hoåc thöng qua nhûäng chia seã, giaãi 
àaáp thùæc mùæc tûâ thêìy cö, caác chuyïn 
gia laâ àaåi diïån doanh nghiïåp vaâ cûåu 
sinh viïn Vùn Lang:

• Ngaânh Thiïët kïë Àöì hoåa
• Ngaânh Cöng nghïå Kyä thuêåt Ö tö
• Ngaânh Quaãn trõ Dõch vuå Du lõch 

vaâ Lûä haânh
• Ngaânh Quaãn trõ Kinh doanh

LIVESTREAM VĂN LANG Q&A 
– K28 HỎI, VLU TRẢ LỜI 

Thaáng 04/2022, Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang tiïëp tuåc cuâng hoåc sinh THPT 
tòm hiïíu caác nhoám ngaânh múái qua 
chûúng trònh Livestream Vùn Lang 
Q&A, vúái khaách múâi laâ nhûäng thêìy cö 
giaâu kinh nghiïåm trong lônh vûåc, têån 
têm vúái nghïì vaâ sùén saâng chia seã cuâng 
caác baån treã vïì ngaânh hoåc tûúng lai:

• Khaám phaá caác ngaânh Nghïå thuêåt 
taåi Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang

• Ûu thïë khi hoåc caác ngaânh cöng 
nghïå theo hûúáng ûáng duång

• Ngaânh hoåc chùm soác sûác khoãe 
tinh thêìn: Têm lyá hoåc & Cöng taác 
xaä höåi

Hoåc sinh vaâ phuå huynh coá thïí xem 
laåi têët caã caác söë livestream Vùn Lang 
Q&A vaâ Talkshow hûúáng nghiïåp 
Lets Talk taåi Fanpage vaâ Youtube 
Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang.

HỌC SINH THPT FPT CẦN THƠ THAM QUAN TRƯỜNG ĐẠI 
HỌC VĂN LANG

Ngaây 13/4/2022, Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang àoán tiïëp àoaân hoåc sinh 
Trûúâng THPT FPT Cêìn Thú àïën 
tham quan cú súã chñnh, khaám phaá 
caác àõa àiïím nöíi bêåt cuãa trûúâng 
vaâ giao lûu, giaãi àaáp thùæc mùæc vïì 
ngaânh hoåc, àúâi söëng hoåc àûúâng,… 

VAN LANG AUTODESK 
TRAINING CENTER CHIÊU 
SINH KHÓA HỌC NGẮN HẠN 
VỀ CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT 
& TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Thaáng 04/2022, Khoa Kyä thuêåt 
Cú – Àiïån vaâ Maáy tñnh phöëi húåp 
vúái Trung têm Van Lang Autodesk 
Training Center chiïu sinh caác khoáa 
hoåc ngùæn haån vïì mö phoãng nùng 
lûúång, matlab cú baãn, trñ tuïå nhên 
taåo – ûáng duång vaâ chûúng trònh traãi 
nghiïåm thûåc tïë aão giaãi phêîu hoåc 
daânh cho sinh viïn yïu thñch lônh 
vûåc tûå nhiïn, cöng nghïå kyä thuêåt 
vaâ trñ tuïå nhên taåo. Caác khoáa hoåc 
seä lêìn lûúåt àûúåc diïîn ra trong thaáng 
06/2022.

Hoạt động học thuật

WORKSHOP “GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH HIỆN ĐẠI METROHM”

Ngaây 13/4/2022, Khoa Dûúåc 
Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang phöëi húåp 
vúái Cöng ty Metrohm Viïåt Nam töí 
chûác workshop chuã àïì “Giaãi phaáp 
phên tñch hiïån àaåi Metrohm”, cêåp 
nhêåt kiïën thûác vaâ kinh nghiïåm thûåc 
haânh trïn caác maáy phên tñch hiïån 
àaåi, giuáp sinh viïn coá thïm traãi 
nghiïåm thûåc tiïîn trong thúâi gian 
hoåc àaåi hoåc.

NGÀNH NỘI THẤT TẬP HUẤN HỌC THUẬT: CÔNG NGHỆ 
PHOTOGRAMMETRY

Ngaây 09/4/2022, Khoa Myä thuêåt vaâ 
Thiïët kïë - ngaânh Thiïët kïë Nöåi thêët 
töí chûác têåp huêën hoåc thuêåt vïì cöng 
nghïå Photogrammetry vúái sûå hûúáng 
dêîn cuãa TS. KTS. Trêìn Trung Hiïëu. 
Taåi àêy, diïîn giaã cuâng giaãng viïn 
Vùn Lang trao àöíi vïì nguyïn lyá hoaåt 
àöång, aáp duång thûåc tiïîn cöng nghïå 

Photogrammetry trong lônh vûåc kiïën truác vaâ nöåi thêët, gúåi múã nhiïìu hûúáng 
xêy dûång phûúng phaáp giaãng daåy múái cho sinh viïn.

HỘI THẢO “XU HƯỚNG DU LỊCH BỀN VỮNG RA ĐỜI TRONG THỜI 
KỲ ANTHROPOCENE”

Ngaây 12/4/2022, Khoa Du lõch 
töí chûác Höåi thaão “Xu hûúáng du 
lõch bïìn vûäng ra àúâi trong thúâi kyâ 
Anthropocene” vúái sûå tham dûå cuãa 
2 diïîn giaã: GS. Bernard Scheou – 
giaãng viïn, nhaâ nghiïn cûáu Trûúâng 
Àaåi hoåc Perpignan Via Domitia 

(Phaáp) vaâ öng Nguyïîn Ngoåc Toaãn – Giaám àöëc Cöng ty Image Travels. Höåi 
thaão àaä àûa ra nhiïìu giaãi phaáp hûúáng àïën du lõch phaát triïín bïìn vûäng, giaãm 
thaãi khñ cacbon ra möi trûúâng, tùng kïët nöëi giûäa khaách du lõch vaâ dên àõa 
phûúng, lûu giûä vùn hoáa truyïìn thöëng cuãa ngûúâi baãn àõa.

WORKSHOP “FROM DREAMER TO SPARXER – TRỞ THÀNH AAA 
ARTISTS”

Ngaây 08/4/2022, ngaânh Thiïët kïë Myä 
thuêåt Söë töí chûác Workshop “From 
Dreamer to Sparxer – Trúã thaânh 
AAA Artists”. Sinh viïn Vùn Lang 
àûúåc tiïëp cêån quy trònh laâm viïåc 
cuãa möåt studio haâng àêìu chuyïn 
vïì game, hoaåt hònh (Animation), 

nùæm bùæt caác yïëu töë quan troång àïí trúã thaânh möåt AAA Artist. Ngoaâi ra, Sparx* 
Studio cuäng àem àïën nhiïìu cú höåi thûåc têåp vaâ laâm viïåc hêëp dêîn cho sinh 
viïn nùm 3, nùm 4 ngaânh Thiïët kïë Myä thuêåt Söë.

CHUYỂN ĐỘNG CHUYỂN ĐỘNG
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TỔ CHỨC KỲ THI NĂNG LỰC 
TIẾNG HÀN (TOPIK) KỲ 81 TẠI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Nùm 2022, lêìn àêìu tiïn Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang trúã thaânh àõa àiïím 
töí chûác kyâ thi nùng lûåc tiïëng Haân 
(TOPIK). Trong thaáng 4, Nhaâ trûúâng 
àaä hoaân thaânh cöng taác töí chûác thi 
TOPIK lêìn thûá 81 cho 2.322 thñ sinh 
vaâ àang tñch cûåc chuêín bõ cho kyâ thi 
nùng lûåc Haân ngûä TOPIK lêìn thûá 83 
diïîn ra vaâo ngaây 10/07/2022 sùæp túái.

GIẢNG VIÊN KHOA Y THAM 
GIA TẬP HUẤN NÂNG CAO 
NĂNG LỰC ĐIỀU TRỊ, PHÒNG 
NGỪA VIÊM GAN SIÊU VI B 
CHO CÁN BỘ Y TẾ HUYỆN 
CHƯ SÊ

Ngaây 09 vaâ 10/4/2022, TS. Trêìn Nhêåt 
Phûúng – Giaãng viïn Khoa Y Trûúâng 
Àaåi hoåc Vùn Lang cuâng caác baác sô 
vaâ chuyïn gia Àaåi hoåc Quöëc gia 
TP.HCM, Viïån Pasteur töí chûác têåp 
huêën lêìn 1 cho àöåi nguä nhên viïn 
y tïë huyïån Chû Sï (tónh Gia Lai). 
Àêy laâ möåt trong chuöîi hoaåt àöång 
thuöåc Dûå aán quöëc tïë vò sûác khoãe 
cöång àöìng “Chuyïín giao kiïën thûác 
àïí tùng cûúâng nùng lûåc àiïìu trõ vaâ 
phoâng ngûâa viïm gan siïu vi B” do 
Chñnh phuã Àûác taâi trúå vaâ Höåi Nhõp 
cêìu Viïåt - Àûác cuãa ngûúâi Viïåt Nam, 
ngûúâi dên Àûác taåi Berlin chuã trò.

HỘI THẢO KHOA HỌC VIỆT NAM – ĐÀI LOAN VỀ KHOA HỌC 
ỨNG DỤNG & VẬT LIỆU HAI CHIỀU (ASEM 2022)

Ngaây 27/4/2022, Viïån Tiïn tiïën 
Khoa hoåc vaâ Cöng nghïå Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang vaâ Phoâng Húåp taác 
Quöëc tïë, Khoa Vêåt lyá Àaåi hoåc Quöëc 
gia Thaânh Cöng, Àaâi Loan töí chûác 
Höåi thaão Khoa hoåc Viïåt Nam – Àaâi 
Loan vïì Khoa hoåc ûáng duång vaâ vêåt 
liïåu hai chiïìu (ASEM 2022). Höåi 

thaão àaä thu huát gêìn 90 nhaâ khoa hoåc, sinh viïn àïën tham dûå, trònh baây 39 
baáo caáo xoay quanh lônh vûåc vêåt liïåu 2 chiïìu vaâ vêåt lyá.

HỘI THẢO “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG HOẠT ĐỘNG 
QUẢN LÝ NGÀNH CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG”

Nhùçm taåo àiïìu kiïån cho nhaâ khoa 
hoåc trong nûúác giao lûu, chia seã 
kinh nghiïåm nghiïn cûáu khoa hoåc 
trong lônh vûåc möi trûúâng, Trûúâng 
Kyä thuêåt & Cöng nghïå Vùn Lang töí 
chûác Höåi thaão khoa hoåc “ÛÁng duång 
cöng nghïå 4.0 trong hoaåt àöång quaãn 
lyá ngaânh cêëp nûúác vaâ möi trûúâng”. 

Xuyïn suöët höåi thaão laâ 5 tham luêån têåp trung khai thaác têìm quan troång cuãa 
ûáng duång cöng nghïå tiïn tiïën vaâo ngaânh cêëp nûúác – xûã lyá nûúác thaãi, tòm ra 
giaãi phaáp cöng nghïå trong kiïím soaát ö nhiïîm möi trûúâng.

WORKSHOP CHUYÊN ĐỀ “THE WORLD ANIME MANGA IN GAME”

Ngaây 29/4, ngaânh Thiïët kïë Myä thuêåt 
Söë phöëi húåp vúái Cty Ambition Viïåt 
Nam töí chûác workshop “The World 
Anime Manga In Game”, múã ra nhiïìu 
kiïën thûác múái vïì thõ trûúâng anime 
game, thiïët kïë nhên vêåt game vaâ cú 
höåi phaát triïín trong lônh vûåc triïín 
voång naây cho sinh viïn Vùn Lang.

KHOA KẾ TOÁN TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ “ĐẠO ĐỨC & ĐỊNH HƯỚNG 
NGHỀ NGHIỆP”

Ngaây 16/4/2022, Khoa Kïë toaán – 
Kiïím toaán töí chûác Höåi thaão chuyïn 
àïì “Àaåo àûác & Àõnh hûúáng nghïì 
nghiïåp”. Àêy laâ sûå kiïån thûúâng niïn 
do Ban chuã nhiïåm khoa töí chûác, 
giuáp sinh viïn Khoáa 27 ngaânh Kïë 

toaán coá caái nhòn töíng quan vïì chûúng trònh hoåc, yïu cêìu nghïì nghiïåp, àõnh 
hûúáng hoåc têåp hiïåu quaã hún.

SEMINAR “AN TOÀN HÓA CHẤT & PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 
TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM”

Ngaây 09/4/2022, Khoa Cöng nghïå 
ÛÁng duång phöëi húåp vúái Cöng ty 
Merck Life Science Viïåt Nam töí 
chûác Seminar chuyïn àïì “An toaân 
hoáa chêët & Phoâng chöëng chaáy nöí 
trong phoâng thñ nghiïåm”, giúái thiïåu 

àïën sinh viïn nhiïìu thöng tin böí ñch xoay quanh hïå thöëng hoâa húåp toaân cêìu, 
quaãn lyá thöng tin an toaân hoáa chêët, thûåc haânh an toaân hoáa chêët phoâng thñ 
nghiïåm vaâ giaãi phaáp an toaân hoáa chêët cuãa Merck.

WORKSHOP LINO PRINTMAKING 
VÀ BÁO CÁO –  TRIỂN LÃM 
ĐỒ ÁN HOẠT ĐỘNG CỘNG 
ĐỒNG CỦA KHÓA 26 THIẾT KẾ 
ĐỒ HỌA

Ngaây 14/4/2022, Khoa Myä thuêåt 
& Thiïët kïë töí chûác buöíi Workshop 
Lino Printmaking & Baáo caáo – Triïín 
laäm 3 àöì aán cuöëi kyâ mön hoåc Hoaåt 
àöång cöång àöìng do sinh viïn Khoáa 
26 ngaânh Thiïët kïë Àöì hoåa (Chûúng 
trònh Àaâo taåo Àùåc biïåt) thûåc hiïån. 
Dûúái sûå hûúáng dêîn cuãa ThS. Man 
Thõ Höìng Thiïån, caác àöì aán têåp trung 
tòm giaãi phaáp nêng cao àöå nhêån 
diïån cho baão taâng Y hoåc Cöí truyïìn 
Viïåt Nam FITO, lan toãa giaá trõ yá 
nghôa cuãa baão taâng àïën cöång àöìng 
ngûúâi Viïåt. 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 
HỢP NHẤT CỬ NHÂN – THẠC 
SĨ CHO SINH VIÊN KHOA MÔI 
TRƯỜNG VÀ KHOA KỸ THUẬT

Ngaây 05/4/2022, Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang kïët húåp vúái Viïån Cöng 
nghïå Chêu AÁ (AIT) töí chûác Höåi thaão 
giúái thiïåu Chûúng trònh àaâo taåo húåp 
nhêët (Unified) Cûã nhên – Thaåc sô 
daânh cho sinh viïn Khoa Möi trûúâng 
vaâ Khoa Kyä thuêåt. Taåi àêy, sinh viïn 
àûúåc tòm hiïíu caác chûúng trònh àaâo 
taåo thaåc sô, tiïën sô cuãa AIT, chûúng 
trònh àaâo taåo húåp nhêët, caác tiïu 
chñ tuyïín choån vaâ quaá trònh du hoåc 
cuâng anh Vi Àùång Anh Khoa – àaåi 
diïån chûúng trònh Unified Thaái Lan.

SINH VIÊN KHÓA 24 KẾ TOÁN BẢO VỆ BÁO CÁO THỰC TẬP 
TỐT NGHIỆP

Ngaây 25/4/2022, Khoa Kïë toaán – 
Kiïím toaán Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang töí chûác baáo caáo thûåc têåp töët 
nghiïåp cho sinh viïn Khoáa 24 ngaânh 
Kïë toaán. Buöíi baáo caáo àûúåc chia laâm 
8 höåi àöìng, xem xeát vaâ àaánh giaá 7 àïì 
taâi xoay quanh lônh vûåc kïë toaán – 

kiïím toaán, thuïë vaâ caác hïå thöëng kiïím soaát nöåi böå.

HỘI THẢO KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VỚI SINH VIÊN IT

Ngaây 16/4/2022, Khoa Cöng nghïå 
Thöng tin töí chûác Höåi thaão kïët nöëi 
doanh nghiïåp vúái sinh viïn, taåo 
àiïìu kiïån giao lûu, hoåc hoãi kiïën thûác 
cho sinh viïn vúái caác àaåi diïån àïën tûâ 
Siïu thõ Saâi Goân, Cöng ty CP Dõch vuå 

Cöng nghïå Thöng tin HPT. Thöng qua höåi thaão, sinh viïn IT hiïíu hún vïì xu 
hûúáng tuyïín duång, hònh thaânh àõnh hûúáng phaát triïín trong lônh vûåc. 

HÀNH TRANG KHỞI NGHIỆP QUA NHỮNG TRANG SÁCH

Ngaây 09/4/2022, chûúng trònh 
Haânh trang khúãi nghiïåp qua nhûäng 
trang saách vúái chuã àïì “Söëng caãm 
hûáng” do Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang 
phöëi húåp vúái Taåp chñ Doanh nhên 
Saâi Goân vaâ Höåi àöìng Phaát triïín Saách 
Doanh nhên töí chûác àaä goáp phêìn 

lan toãa tri thûác àïën baån àoåc treã, khñch lïå tinh thêìn àoåc saách vaâ àïì cao vai troâ, 
võ trñ cuãa doanh nhên trong xêy dûång, phaát triïín àêët nûúác.

ĐỘC ĐÁO ĐỒ ÁN THIẾT KẾ PHỤ TRANG CỦA SINH VIÊN K25 
NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG

Ngaây 15/4/2022, ngaânh Thiïët kïë 
Thúâi trang töí chûác buöíi chêëm àöì 
aán Thiïët kïë phuå trang cho sinh viïn 
Khoáa 25, trònh diïîn hún 75 thiïët kïë 
phuå trang vúái nhiïìu yá tûúãng àöåc 
àaáo nhû cö dêu thêåp niïn 80, nûä 
hoaâng Ai Cêåp, taác haåi cuãa thuöëc laá, 
caác mön thïí thao, caãm hûáng tûâ kiïën 
truác cöí,… Hêìu hïët àöì aán àûúåc höåi 
àöìng àaánh giaá cao vïì yá tûúãng, sûã 
duång chêët liïåu àöåc àaáo, àaáp ûáng töët 
caác yïu cêìu kyä thuêåt.
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Hoạt động sinh viên

GHÉ THĂM ALLUAVIA 
CHOCOLATIER CÙNG SINH 
VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CỬ 
NHÂN QUỐC TẾ

Thaáng 04/2022, sinh viïn Khoáa 27 
chûúng trònh Cûã nhên Quöëc tïë coá 
dõp traãi nghiïåm thûåc tïë taåi Cöng ty 
TNHH Ca Cao Xuên Ron Chúå Gaåo 
(Alluavia Chocolatier) thuöåc tónh 
Tiïìn Giang. Khöng chó àûúåc chûáng 
kiïën têån mùæt quy trònh saãn xuêët 
chocolate taåi Viïåt Nam, sinh viïn 
Vùn Lang coân àûúåc hoåc hoãi nhiïìu 
àiïìu tûâ chiïën lûúåc quaãng baá saãn 
phêím, xêy dûång thûúng hiïåu cuãa 
Alluavia Chocolatier.

SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH & LỮ HÀNH 
THỰC HÀNH HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH

Nhùçm taåo cú höåi khaão saát thûåc àõa 
vaâ trau döìi kinh nghiïåm hûúáng dêîn 
du lõch, böå mön Lûä haânh töí chûác cho 
sinh viïn thûåc haânh 06 buöíi thûåc tïë 
taåi TP. HCM vúái nöåi dung thûåc haânh 
phong phuá, tûâ phöë ài böå, Baão taâng 
Myä thuêåt TP.HCM, bûu àiïån thaânh 

phöë àïën caác àònh chuâa,… giuáp sinh viïn tñch luäy kiïën thûác vùn hoáa, lõch sûã, 
nêng cao khaã nùng xûã lyá tònh huöëng.

SINH VIÊN VĂN LANG ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TẠI CUỘC 
THI KHỞI NGHIỆP

Ngaây 15/4/2022, Trung têm Phaát 
triïín Nùng lûåc Sinh viïn töí chûác lïî 
trao chûáng nhêån cho 14 sinh viïn 
xuêët sùæc taåi cuöåc thi yá tûúãng khúãi 
nghiïåp “Impact Startup Challenge 
2021” vaâ nhoám sinh viïn Khoa 
Quaãn trõ Kinh doanh vaâo chung kïët 

cuöåc thi “Hoåc sinh, sinh viïn vúái yá tûúãng khúãi nghiïåp 2021”.
Cuöåc thi “Impact Startup Challenge 2021”:
Giaãi Nhêët:
• Dû Ngoåc Baão Trên – Sinh viïn Khoa Thûúng maåi
• Trêìn Thanh Thaão – Sinh viïn Khoa Quan hïå Cöng chuáng - Truyïìn thöng
• Ngö Hoaâng Tuá Anh – Sinh viïn Khoa Khoa Quan hïå Cöng chuáng - Truyïìn thöng
• Nguyïîn Thõ Anh Thû – Sinh viïn Khoa Du lõch
Giaãi Nhò:
· Phaåm Ngö Minh Uyïn – Sinh viïn Khoa Ngoaåi ngûä
· Voä Thaái Baão – Sinh viïn Khoa Thûúng maåi
Giaãi Ba: Lï Kim Löåc – Sinh viïn Khoa Du lõch
Top. 4:
• Phaåm Ngoåc Minh Khöi – Sinh viïn Khoa Quaãn trõ Kinh doanh
• Àöî Thõ Khaánh Vên – Sinh viïn Khoa Ngoaåi ngûä
Top. 6: Nguyïîn Lï Kim Hoa – Sinh viïn Khoa Ngoaåi ngûä

LỄ TỔNG KẾT & TRAO GIẢI CÁC DỰ ÁN “HAPPY WORLD 
INVOCATIONS”

Nùçm trong khuön khöí böå mön Kyä nùng mïìm do Trung têm Phaát triïín Nùng 
lûåc Sinh viïn giaãng daåy, ngaây 23/4/2022, Lïî töíng kïët vaâ trao thûúãng chûúng 
trònh hoåc têåp theo dûå aán “Happy World Invocations” àaä diïîn ra vúái hún 300 
sinh viïn tham dûå. Tûâ 650 dûå aán ban àêìu, chûúng trònh àaä lûåa choån trao 
giaãi cho 20 dûå aán cöång àöìng xuêët sùæc nhêët, trong àoá, 06 giaãi thûúãng cao nhêët 
thuöåc vïì:
• Dûå aán àûúåc yïu thñch nhêët: Do For Woman – Nûä Quyïìn
• Dûå aán xuêët sùæc nhêët Baãng A: Cöng Bùçng coá = 0
• Dûå aán xuêët sùæc nhêët Baãng B: Save Our Souls
• Dûå aán xuêët sùæc nhêët Baãng C: Love To Share - Book To Share
• Dûå aán xuêët sùæc nhêët Baãng D: Podcast - Fanpage Aimee
• ·Dûå aán xuêët sùæc nhêët Baãng E: Spread The Love

KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH 
CORPORATION TRIP CỦA 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
ĐẶC BIỆT

Ngaây 06/4/2022, Chûúng trònh Àaâo 
taåo Àùåc biïåt khúãi àöång Chûúng 
trònh Corporation Trip – Chuöîi hoaåt 
àöång tham quan doanh nghiïåp 
thûåc tïë daânh cho sinh viïn Honors 
Program. Vúái àiïím àïën àêìu tiïn 
laâ Maison 21G, sinh viïn àûúåc tòm 
hiïíu sêu vïì mö hònh kinh doanh 
cuãa doanh nghiïåp vûâa vaâ nhoã, traãi 
nghiïåm hún 30 muâi hûúng nûúác 
hoa tûå nhiïn qua workshop “Caá 
nhên hoáa muâi hûúng”.

WORKSHOP “K-BEAUTY – LÀM ĐẸP THEO PHONG CÁCH 
HÀN QUỐC”

Ngaây 15/4/2022, Viïån Ngön ngûä 
Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang phöëi húåp 
vúái thûúng hiïåu myä phêím Laneige 
thuöåc têåp àoaân Amore Pacific töí 
chûác workshop “K-Beauty – Laâm 
àeåp theo phong caách Haân Quöëc”, 
chia seã nhûäng kiïën thûác böí ñch vïì 

da, caác tips laâm àeåp theo phong caách Haân Quöëc giuáp giaãng viïn, sinh viïn 
Vùn Lang tûå tin vaâo veã àeåp cuãa baãn thên.

CHUYẾN ĐI THỰC ĐỊA VỐN CỔ CỦA K25 NGÀNH THIẾT KẾ 
ĐỒ HỌA

Ngaây 01/4 vaâ 03/4/2022, sinh viïn 
Khoáa 25 ngaânh Thiïët kïë Àöì hoåa coá 
buöíi thûåc hoåc taåi àònh Vônh Höåi vaâ 
àònh Phong Phuá (Quêån 8, TP. HCM) 
do ThS. Man Thõ Höìng Thiïån hûúáng 
dêîn. Trong chuyïën ài, sinh viïn lêìn 
lûúåt quan saát, chuåp laåi caác hoåa tiïët 

vaâ tòm hiïíuvùn hoáa sinh hoaåt cuãa ngûúâi dên , tûâ àoá chuêín bõ cho phêìn thuyïët 
trònh cuäng nhû nghiïn cûáu chuyïn sêu sau naây.

CÔNG CHIẾU 06 PHIM TƯ LIỆU ĐẦU TAY CỦA K27 NGÀNH 
ĐẠO DIỄN

Ngaây 14/4, Khoa Nghïå thuêåt Sên 
khêëu vaâ Àiïån aãnh töí chûác buöíi 
chiïëu phim taâi liïåu chuã àïì “Tûâ baâi 
hoåc quan saát vaâ caãm nhêån cuöåc 
söëng àïën taác phêím àiïån aãnh”, cöng 
chiïëu 6 phim taâi liïåu do sinh viïn 
Khoáa 27 ngaânh Àaåo diïîn Àiïån aãnh 
– Truyïìn hònh thûåc hiïån sau mön 
“Nghiïåp vuå àaåo diïîn 2” hoåc kyâ 212.

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA “DÂN CA QUAN HỌ” 

Töëi 26/4/2022, Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang töí chûác chûúng trònh giao lûu 
vùn hoáa “Dên ca quan hoå” vúái sûå 
goáp mùåt cuãa nhiïìu tïn tuöíi gaåo cöåi 
nhû NSÛT. Xuên Muâi, nhaåc cöng 
Àaâo Tuêën, nghïå sô Vùn Tuêën,… Taåi 
buöíi giao lûu, sinh viïn Vùn Lang 

àûúåc thûúãng thûác nhûäng laân àiïåu dên ca quan hoå Bùæc Ninh ngoåt ngaâo, nuöi 
dûúäng niïìm yïu, sûå trên troång neát àeåp vùn hoáa truyïìn thöëng cuãa dên töåc.

CHUYẾN THAM QUAN THÚ VỊ CỦA SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ

Ngaây 19/4/2022, Khoáa 25 ngaânh 
Cöng nghïå Sinh hoåc àûúåc tham 
quan Trung têm Nöng nghiïåp Cöng 
nghïå cao TP. HCM àïí tòm hiïíu caác 
phoâng nuöi cêëy mö thûåc vêåt, phoâng 
thiïët bõ sùæc kyá, kiïím nghiïåm vaâ caác 

khu nhaâ maáng, vûúân ûúm. Chûúng trònh nùçm trong khuön khöí hoåc phêìn 
Nöng nghïåp Cöng nghïå cao do TS. Vuä Thõ Quyïìn giaãng daåy. BÁO CÁO THỰC TẬP HỌC 

PHẦN ĐIỀU DƯỠNG – AN 
TOÀN THỰC PHẨM – TIẾT 
CHẾ CỦA SINH VIÊN K25 ĐIỀU 
DƯỠNG 

Ngaây 21/4/2022, Khoa Àiïìu dûúäng 
vaâ Kyä thuêåt Y hoåc töí chûác buöíi 
baáo caáo thûåc têåp hoåc phêìn Dinh 
dûúäng – An toaân thûåc phêím – Tiïët 
chïë cho sinh viïn K25 ngaânh Àiïìu 
dûúäng. Sinh viïn àûúåc chia thaânh 
caác nhoám àïí xêy dûång thûåc àún 
vaâ chuêín bõ, chïë biïën bûäa ùn hoaân 
chónh cho gia àònh 7 ngûúâi coá bïånh 
maån tñnh khöng lêy.

THIẾT KẾ CỦA SINH VIÊN 
VĂN LANG XUẤT HIỆN TẠI 
TUẦN LỄ THỜI TRANG TRẺ 
EM VIỆT NAM 2022

Ngaây 09 vaâ 10/4/2022, Tuêìn lïî Thúâi 
trang Treã em Viïåt Nam 2022 chuã àïì 
“Maturing for Tomorrow – Trûúãng 
thaânh cho tûúng lai” àaä trònh diïîn 
böå sûu têåp “Yesterday dream about 
the meadownload” do 30 sinh viïn 
ngaânh Thiïët kïë Thúâi trang Trûúâng 
Àaåi hoåc Vùn Lang  thûåc hiïån. Böå sûu 
têåp lêëy caãm hûáng tûâ vuâng àöìng quï 
thú möång, hoa coã muâa heâ vaâ nhûäng 
buöíi daä ngoaåi vúái gam maâu pastel 
nheå nhaâng, bay böíng.
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CHUNG KẾT MARKETING GENERATORS 2021

Ngaây 02/4/2022, Voâng Chung kïët 
cuöåc thi Marketing Generators 
2021 chuã àïì “Future is the pioneers 
hand” diïîn ra vúái 4 àöåi thi xuêët sùæc 
nhêët. Sau 3 voâng thi Hoãi àaáp, Biïån 
luêån vaâ Phaãn biïån, Trònh baây dûå aán, 

àöåi thi “SAO CUÄNG ÀÛÚÅC” àïën tûâ Trûúâng Àaåi hoåc Ngoaåi thûúng giaânh giaãi 
Nhêët chung cuöåc.
• AÁ Quên: Team ECO-MATE - Àaåi hoåc Kinh tïë - Luêåt
• Giaãi Ba:
- Team LAÁT CÙÆT - Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang vaâ Àaåi hoåc Taâi chñnh Marketing 
- Team EGANN - Àaåi hoåc Kinh tïë TP.HCM - Àaåi hoåc Ngoaåi thûúng (Cú súã 2) - 
Àaåi hoåc Quöëc tïë (ÀH Quöëc gia TP.HCM)

“CỞI MỞ ĐI UNITOUR” ĐÃ ĐẾN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Ngaây 28/4/2022, phöëi húåp cuâng 
Vietcetera, Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang trúã thaânh àiïím àïën tiïëp 
theo cuãa chûúng trònh “Cúãi múã ài 
Unitour” vúái sûå tham dûå cuãa hún 
300 sinh viïn. Taåi àêy, sinh viïn Vùn 

Lang àûúåc trûåc tiïëp baây toã quan àiïím vïì vêën àïì giúái tñnh vaâ trao àöíi cuâng caác 
chuyïn gia àïí tòm hûúáng giaãi quyïët vùn minh. 

KICK-OFF RA KHƠI 2022 – SÂN CHƠI KHỞI NGHIỆP CHO 
NGƯỜI TRẺ

Ngaây 25/4/2022, cuöåc thi “Ra Khúi 
2022” chñnh thûác Kick-off, àöìng 
thúâi cöng böë 20 àöåi thi xuêët sùæc vaâo 
voâng 2 – Hoaân thiïån mö hònh kinh 
doanh. Kïët húåp vúái talkshow chuã àïì 
“Haânh trònh khúãi nghiïåp”, chûúng 

trònh àem laåi cho sinh viïn Vùn Lang nhiïìu kiïën thûác vaâ baâi hoåc kinh nghiïåm 
hûäu ñch tûâ caác diïîn giaã thaânh cöng trong lônh vûåc kinh doanh, phaát triïín 
cöng nghïå nöng nghiïåp.

LIVESHOW MUSIC “ẤM” – DỰ 
ÁN PHI LỢI NHUẬN CỦA SINH 
VIÊN MARKETING

Ngaây 24/4/2022, sinh viïn Khoáa 26 
ngaânh Marketing Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang töí chûác Liveshow Music 
“ÊËm” vúái hún 500 ngûúâi tham dûå. 
Àêy laâ dûå aán àûúåc caác baån êëp uã 
thûåc hiïån nhùçm gêy quyä cho Saigon 
Childrens Charity – Töí chûác phi lúåi 
nhuêån vïì quyïìn giaáo duåc cuãa treã em 
vaâ thanh thiïëu niïn Viïåt Nam.

BÁN KẾT MISS & MISTER 
VANLANG 2022 – TINH TÚ 
VĂN LANG

Ngaây 27/4/2022, Baán kïët cuöåc thi 
Miss and Mister VanLang 2022 diïîn 
ra vúái chuã àïì “Tinh tuá Vùn Lang”. 26 
thñ sinh xuêët sùæc nhêët lêìn lûúåt kïët 
húåp vaâ trònh diïîn caác tiïët muåc thïí 
hiïån taâi nùng cuãa mònh vúái nhiïìu 
thïí loaåi, phong caách àa daång tûâ haát, 
nhaãy àûúng àaåi, hiphop, muáa, diïîn 
kõch,… Sûå tûå tin vaâ taâi sùæc cuãa sinh 
viïn Vùn Lang àaä àïí laåi êën tûúång 
àeåp vúái Ban giaám khaão vaâ khaán giaã.

DẤU ẤN SINH VIÊN VĂN LANG TẠI LIÊN HOAN SINH VIÊN KIẾN 
TRÚC TOÀN QUỐC XIII

Taåi Liïn hoan Sinh viïn Kiïën truác 
toaân quöëc lêìn thûá XIII chuã àïì “Haânh 
trònh di saãn AYARU – Phuá Yïn”, têåp 
thïí thêìy troâ Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang àaä thaânh cöng àïí laåi nhiïìu 
dêëu êën vúái mö hònh kiïën truác “Biïíu 
tûúång àaåi dûúng” vaâ mang vïì caác 
giaãi thûúãng:

• Giaãi Ba nöåi dung Khöng gian sùæp àùåt
• Giaãi Nhêët nöåi dung thi Kyá hoåa: Àöî Ngoåc Baão Trên (K25)
• Giaãi Nhò nöåi dung thi Kyá hoåa: Nguyïîn Chñ Thiïn (K26)
• Giaãi Nhò nöåi dung thi Thiïët kïë nhanh A: Nguyïîn Trêìn Mai Anh (K26)
•  Giaãi Ba nöåi dung thi Thiïët kïë nhanh A: Nguyïîn Quöëc Baão (K25)
• Giaãi Ba nöåi dung thi Thiïët kïë nhanh B: Lï Thõ Thanh Thuãy (K24)
• Giaãi Ba nöåi dung thi Thiïët kïë nhanh B: Phaåm Hûäu Minh Quên (K24)
• Àöî Ngoåc Baão Trên nùçm trong nhoám àoaåt Giaãi Toaân nùng 

SINH VIÊN VĂN LANG HỌC 
CÁCH TÁI CHẾ TÚI NILON

Ngaây 20 vaâ 22/4/2022, Viïån Àaâo 
taåo Quöëc tïë kïët húåp cuâng Khoa Möi 
trûúâng vaâ Khoa Myä thuêåt & Thiïët kïë 
töí chûác workshop hûúáng dêîn sinh 
viïn taái chïë vaâ trang trñ tuái nilon. 
Hoaåt àöång nhùçm khuyïën khñch sûå 
saáng taåo, nêng cao yá thûác baão vïå 
möi trûúâng trong cöång àöìng sinh 
viïn nhên Ngaây Traái àêët 22/4.

CÔNG DIỄN VỞ KỊCH “TẤM VÀ 
HOÀNG HẬU” TẠI TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC VĂN LANG

Ngaây 19/4/2022, Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang phöëi húåp cuâng sên khêëu 
kõch Höìng Haåc töí chûác cöng diïîn 
vúã kõch “Têëm vaâ Hoaâng hêåu”. Bùæt 
nguöìn caãm hûáng tûâ truyïån cûåc ngùæn 
“Têëm khoác, Buåt hiïån ra”, taác phêím 
“Têëm vaâ Hoaâng hêåu” àaä mang àïën 
nhiïìu bêët ngúâ vaâ baâi hoåc sêu sùæc cho 
ngûúâi treã. Àêy laâ möåt trong nhiïìu 
hoaåt àöång giao lûu nghïå thuêåt àûúåc 
Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang töí chûác 
thûúâng niïn daânh cho sinh viïn.

SINH VIÊN VĂN LANG TỎA SÁNG 
TẠI VIETNAM YOUNG LIONS

Goáp mùåt taåi cuöåc thi tòm kiïëm taâi 
nùng treã trong lônh vûåc Marketing & 
Communication - Vietnam Young 
Lions, 2 nhoám sinh viïn Khoáa 26 vaâ 
27 Khoa Myä thuêåt & Thiïët kïë Trûúâng 
Àaåi hoåc Vùn Lang àaä xuêët sùæc àaåt 
huy chûúng Àöìng vaâ top 5 haång 
muåc Design:
• Huy chûúng Àöìng: Sinh viïn 

Nguyïîn Thõ Kim Thaão (K26) vaâ Taå 
Voä Phûúng Nhi (K26)

• Top 5: Lï Ngoåc Haãi (K27) vaâ 
Nguyïîn Minh Triïët (K27)

NGÀY HỘI GIAO LƯU VĂN 
HÓA VIỆT NAM – LÀO – 
CAMPUCHIA

Ngaây 16/4/2022, Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang töí chûác Ngaây höåi 
giao lûu vùn hoáa Viïåt Nam – Laâo 
– Campuchia. Àêy laâ dõp àïí cöång 
àöìng sinh viïn Vùn Lang cuâng 
chia seã vúái caác du hoåc sinh Laâo, 
Campuchia vïì vùn hoáa, êím thûåc 
dên töåc àùåc sùæc, chûáng kiïën nghi 
thûác chaâo àoán lïî Bunpimay, Chol 
Chnam Thmay, lïî höåi teá nûúác vaâ 
giao lûu vùn nghïå vúái àiïåu muáa Lam 
Vöng cuãa dên töåc Laâo.

Hoạt động vận hành

VLU ĐÓN TIẾP BỘ TRƯỞNG & ĐOÀN CÔNG TÁC BỘ GD&ĐT 
VIỆT NAM

Ngaây 24/04/2022, Böå trûúãng Böå Giaáo duåc & Àaâo taåo Nguyïîn Kim Sún cuâng 
àoaân cöng taác àaä coá buöíi laâm viïåc taåi Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang, khaão saát 
möi trûúâng hoåc têåp cuãa hoåc sinh, sinh viïn vaâ khñch lïå Nhaâ trûúâng trûúác quy 
mö àaâo taåo lúán cuâng cú súã vêåt chêët bïì thïë, hiïån àaåi. Böå trûúãng mong muöën 
Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang tiïëp tuåc têån duång lúåi thïë àa ngaânh àïí tûúng höî 
giûäa caác nhoám ngaânh, àêìu tû maånh lônh vûåc cöng nghïå - kyä thuêåt àïí àaáp ûáng 
nhu cêìu nhên lûåc theo xu hûúáng thúâi àaåi.

ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN CỘNG HÒA PHẦN LAN  THĂM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Ngaây 07/04/2022, öng Keijo Norvanto – Àaåi sûá àùåc mïånh toaân quyïìn Cöång 
hoâa Phêìn Lan vaâ baâ Maåc Lï Thu Höìng – Cöë vêën àùåc biïåt vïì àöíi múái saáng taåo 
cöng nghïå ICT vaâ giaáo duåc, Laänh sûå quaán Phêìn Lan àaä coá buöíi laâm viïåc taåi 
Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang. Vúái ûu thïë cuãa nïìn giaáo duåc Phêìn Lan hiïån àaåi vaâ 
tiïìm lûåc cuãa VLU, caác dûå aán kïët húåp àaâo taåo giûäa àöi bïn àûúåc kyâ voång seä 
súám hiïån thûåc hoáa vaâ àem laåi giaá trõ cho ngûúâi hoåc, cho cöång àöìng.
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VLU & TS. NGUYỄN CAO TRÍ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG

Ngaây 05/04/2022, taåi Höåi nghõ “Töíng kïët phong traâo thi àua yïu nûúác, cöng 
taác khen thûúãng nùm 2021 vaâ phaát àöång phong traâo thi àua yïu nûúác nùm 
2022”, Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang vaâ TS. Nguyïîn Cao Trñ vinh dûå àoán nhêån 
Huên chûúng Lao àöång haång Ba vò nhûäng àoáng goáp vaâ thaânh tñch xuêët sùæc 
trong cöng taác phoâng chöëng dõch Covid-19, goáp phêìn vaâo sûå nghiïåp xêy 
dûång Chuã nghôa Xaä höåi vaâ baão vïå Töí quöëc.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 
TRAO ĐỔI VĂN KIỆN HỢP 
TÁC TẠI HỘI ĐÀM GIỮA THỦ 
TƯỚNG NHẬT BẢN & THỦ 
TƯỚNG VIỆT NAM

Ngaây 01/05/2022, taåi Lïî àoán Thuã 
tûúáng Nhêåt Baãn Kishida Fumio do 
Thuã tûúáng Phaåm Minh Chñnh chuã 
trò vaâ höåi thaão “Húåp taác Viïåt Nam – 
Nhêåt Baãn trong àöíi múái cöng nghïå, 
chuyïín àöíi söë vaâ àa daång hoáa chuöîi 
cung ûáng”, TS. Nguyïîn Cao Trñ – 
Chuã tõch Höåi àöìng Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang vaâ öng Miura Shuhei – 
Töíng Giaám àöëc Cöng ty Phaát triïín 
Phêìn mïìm Xêy dûång Aureole (Nhêåt 
Baãn) àaä trao àöíi vùn kiïån hûúáng 
àïën húåp taác triïín khai chûúng trònh 
àaâo taåo thuöåc Khoa Kiïën truác vaâ 
Khoa Kyä thuêåt Cú - Àiïån & Maáy tñnh, 
Trung têm Àaâo taåo Autodesk Vùn 
Lang. Trûúác àoá, ngaây 22/04, taåi Cú 
súã chñnh VLU, hai àún võ àaä cuâng töí 
chûác Lïî kyá kïët thoãa thuêån húåp taác.

VLU HỢP TÁC CÙNG CÔNG TY 
CỔ PHẦN TOPCV VIỆT NAM

Ngaây 18/04/2022, Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang kyá thoãa thuêån húåp taác vúái 
Cöng ty Cöí phêìn TopCV Viïåt Nam, 
mang laåi cú höåi thûåc têåp, viïåc laâm 
cho sinh viïn Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang trong tûúng lai.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG KÝ KẾT MOA TRỰC TUYẾN VỚI 
ĐẠI HỌC MINH TRUYỀN (ĐÀI LOAN)

Ngaây 27/04/2022, Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang kyá húåp taác MOA vúái 
Trûúâng Àaåi hoåc Minh Truyïìn (Àaâi 
Loan). Dûåa trïn thoãa thuêån, 2 àún 
võ seä liïn kïët àaâo taåo ngaânh Quaãn trõ 
Dõch vuå Du lõch vaâ Lûä haânh theo mö 
hònh 2+2, húåp taác trao àöíi sinh viïn 
vaâ thûåc hiïån caác höåi thaão nghiïn 

cûáu quöëc tïë trong tûúng lai.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG THĂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Ngaây 04/04/2022, Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang chaâo àoán ban laänh àaåo 
Trûúâng Àaåi hoåc Thaânh Àöng àïën 
tham quan vaâ laâm viïåc. Hai àún võ 
àaä coá nhûäng trao àöíi sêu vïì chûúng 
trònh àaâo taåo, chia seã kinh nghiïåm 
thûåc tiïîn vïì phûúng phaáp giaãng 
daåy àaåi hoåc hiïåu quaã, töëi ûu nhoám 

ngaânh luêåt, kinh tïë, cöng nghïå - kyä thuêåt vaâ khöëi ngaânh sûác khoãe.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG HỢP TÁC VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN 
NEW TURING

Ngaây 27/04/2022, Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang kyá thoãa thuêån húåp taác vúái 
cöng ty cöí phêìn New Turing. Theo 
TS. Lûúng Minh Thùæng – Àöìng saáng 
lêåp New Turing, Têåp àoaân Giaáo duåc 
Vùn Lang coá thïí thûã nghiïåm caác 
chûúng trònh àaâo taåo kiïën thûác cú 

baãn cho hoåc sinh cêëp THCS, caác khoáa Pre-machine Learing cho hoåc sinh 
THPT vaâ àêìu tû àöåi nguä taâi nùng treã tûâ caác chûúng trònh chuyïn sêu.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG KÝ MOU VỚI CÔNG TY TNHH 
WISDOM AGENCY

Ngaây 06/04/2022, Cöng ty TNHH 
Wisdom Agency vaâ Viïån Àaâo taåo 
Quöëc tïë Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang 
àaä coá buöíi laâm viïåc vaâ kyá kïët húåp 
taác. Trong tûúng lai, hai àún võ seä 
xêy dûång vaâ triïín khai thûåc têåp 
cho sinh viïn Vùn Lang taåi Wisdom 
Agency, töí chûác caác workshop 

chuyïn àïì, chûúng trònh àaâo taåo vaâ tû vêën cho sinh viïn Vùn Lang.

04 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VLU ĐẠT CHUẨN CHẤT LƯỢNG 
AUN-QA

Ngaây 15/04/2022, Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang àoán nhêån tin vui: chûúng trònh 
àaâo taåo ngaânh Kïë toaán, ngaânh Thiïët kïë Àöì hoåa, ngaânh Quaãn trõ Khaách saån 
vaâ ngaânh Cöng nghïå Kyä thuêåt Möi trûúâng àûúåc cêëp chûáng nhêån àaåt chuêín 
àaánh giaá chêët lûúång quöëc tïë AUN-QA (theo böå tiïu chuêín múái nhêët). Àêy laâ 
dêëu êën kiïím àõnh chêët lûúång quöëc tïë àêìu tiïn cuãa Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang 
úã cêëp àöå chûúng trònh àaâo taåo.

ĐOÀN ĐẠI DIỆN 11 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ & DOANH NGHIỆP 
THĂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Ngaây 23/04/2022, Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang chaâo àoán hún 30 khaách 
múâi àïën tûâ 11 trûúâng àaåi hoåc quöëc 
tïë vaâ doanh nghiïåp gheá thùm cú 
súã chñnh vaâ trao àöíi kïë hoaåch húåp 
taác cuâng ban laänh àaåo. Ngoaâi ra, 
caác khaách múâi tham dûå talkshow 
“Global Citizen Experience & 

Beyond The Border”, kïët nöëi vaâ phöí biïën caác chûúng trònh àaâo taåo liïn kïët 
quöëc tïë àïën sinh viïn Vùn Lang.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC INHA ĐẾN THĂM VLU

Ngaây 08/04/2022, Ban laänh àaåo 
Trûúâng Àaåi hoåc Inha àaä gheá thùm vaâ 
laâm viïåc cuâng Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang. Hai àún võ coá nhiïìu àïì xuêët 
cho viïåc triïín khai chûúng trònh 
trao àöíi sinh viïn, chûúng trònh liïn 
kïët 2+2 vaâ xem xeát caác thoãa thuêån 
vïì chûúng trònh 3+1 àïí múã thïm lûåa 
choån phaát triïín cho sinh viïn Vùn 
Lang trong tûúng lai.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 
KÝ MOU VỚI CÔNG TY CỔ 
PHẦN VĂN HÓA CHI

Ngaây 26/04/2022, Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang kyá kïët húåp taác vúái Cöng 
ty Cöí phêìn Vùn hoáa Chi, taåo àiïìu 
kiïån àïí sinh viïn kiïën têåp vaâ thûåc 
têåp, tòm hiïíu cöng taác xuêët baãn, vùn 
hoáa àoåc vaâ baãn quyïìn saãn phêím tri 
thûác. Àöìng thúâi, Cöng ty Cöí phêìn 
Vùn hoáa Chi trao tùång Thû viïån 
Vùn Lang 300 àêìu saách, taåo lêåp 
tuã saách lônh vûåc xaä höåi – nhên vùn 
“Lan toãa yïu thûúng” cho cöång 
àöìng Vùn Lang. 

LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG & 
KỶ NIỆM 27 NĂM THÀNH LẬP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Ngaây 10/04/2022 (nhùçm möìng 
10/03 Êm lõch), Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang töí chûác Lïî dêng hûúng giöî töí 
Huâng Vûúng vaâ kyã niïåm 27 nùm 
thaânh lêåp möåt caách quy mö, hoaânh 
traáng, trang nghiïm. Àêy laâ ngaây 
lïî truyïìn thöëng, laâ cú höåi àïí cöång 
àöìng Vùn Lang cuâng nhúá vïì Quöëc 
Töí, ön laåi nhûäng kyã niïåm ngaây àêìu 
thaânh lêåp vaâ nêng cao quyïët têm 
mang thûúng hiïåu Vùn Lang ngaây 
möåt vûún xa.
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VĂN LANG HÔM NAY VĂN LANG HÔM NAY

Hai ngày hội OPEN DAY tháng 4/2022 đã thu hút 
hơn 2000 học sinh THPT tham gia. Điều đặc biệt 
ở Open Day VLU là không chỉ tư vấn tuyển sinh 
và tham quan vui chơi, ngày hội là dịp để học 
sinh trải nghiệm học thực tế tại đại học thông 
qua hàng chục lớp chuyên đề hướng nghiệp, 
giúp các bạn trẻ có thông tin định hình tương lai 
rõ ràng hơn.

HỌC THỬ TRẢI NGHIỆM THẬT
MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TẠI VLU

Tûâ 7h30 saáng, tûâng 
àoaân xe cuãa caác 
trûúâng THPT lêìn lûúåt 

tiïën vaâo khuön viïn sên Trûúâng 
Àaåi hoåc Vùn Lang, caác em hoåc 
sinh lêìn àêìu àïën VLU vúái têm 
traång haáo hûác mong chúâ.

Cö Trêìn Thõ Ngoåc Trinh, 
giaám thõ Trûúâng THPT Voä Vùn 
Kiïåt - ngûúâi dêîn àoaân hoåc sinh 
àïën ngaây höåi - chia seã: “Khi 
nghe thöng tin trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang múâi hoåc sinh khöëi 12 
trûúâng Voä Vùn Kiïåt àïën tham 
quan, thêìy troâ trûúâng chuáng 
mònh rêët haâo hûáng. Àêy laâ möåt 
buöíi traãi nghiïåm böí ñch. Nhiïìu 
em cuãa trûúâng cuäng àaä chuêín 
bõ höì sú àïí xeát tuyïín hoåc baå vaâo 
Vùn Lang. Chó coân vaâi thaáng nûäa 
laâ caác em bûúác vaâo kyâ thi quan 

troång, mong rùçng caác em seä cên 
nhùæc kyä caâng, choån àuáng ngaânh, 
àuáng vúái súã thñch caá nhên àïí 
phaát triïín”.

Hai ngaây höåi OPEN DAY 
àaä diïîn ra lêìn lûúåt vaâo 03.4 vaâ 
24.4.2022, vúái hún 40 chuyïn 
àïì àûúåc triïín khai, àa daång tñnh 
chêët tûâ nghiïn cûáu, hoåc thuêåt 
(Nghïì Kïë toaán - Nhûäng con söë 
biïët noái, Khaám phaá ngaânh Quaãn 
trõ vêån haânh, Logistics & Quaãn 
lyá chuöîi cung ûáng - Triïín voång 
ngaânh nghïì, Thûúng maåi Àiïån 
tûã - Xu hûúáng thúâi àaåi) àïën ûáng 
duång – thûåc haânh (ÛÁng duång 
Nöng nghiïåp Cöng nghïå cao 
trong thûåc haânh saãn xuêët nêëm 
linh chi, Thûåc haânh chûng cêët 
tinh dêìu thûåc vêåt vaâ ûáng duång 
trong saãn xuêët xaâ phoâng, Thûåc 

haânh chïë taåo myä phêím mùåt naå 
tûâ tûå nhiïn duâng trong chùm 
soác da thêím myä, Tòm hiïíu vaâ 
traãi nghiïåm cú baãn vïì thiïët kïë 
Game, Traãi nghiïåm ngaânh nghïì 
Hûúáng dêîn viïn Du lõch…), 
giaãng daåy kyä nùng mïìm (Kyä 
nùng khai thaác thöng tin trïn 
Internet, Kyä nùng phoâng traánh 
tai naån nghïì nghiïåp, Kyä nùng 
thuyïët trònh, Quyïën ruä bùçng 
gioång noái…), ngoaåi ngûä (Cêím 
nang hoåc nhanh nhúá lêu Tiïëng 
Trung, Thaách thûác phaát êm 
Tiïëng Anh, Hoåc Ngön ngûä Haân, 
muön vaân cú höåi, Khaám phaá vùn 
hoaá phûúng Àöng: Trung Quöëc - 
Nhêåt Baãn - Haân Quöëc…),...

Lúáp hoåc “Awake your talent 
art & design” vaâ do khoa Myä 
thuêåt vaâ Thiïët kïë töí chûác ngaây 
03.4 laâ chuyïn àïì quy mö vaâ 
àöng àaão nhêët trong chuöîi ngaây 
höåi OPEN DAY. Chiïëm lônh Höåi 
trûúâng Trõnh Cöng Sún vúái hún 
300 hoåc sinh THPT tham dûå, 
caác baån àaä cuâng vúái giaãng viïn 
nhaâ Myä thuêåt vêån duång mö hònh 
thiïët kïë chuyïn nghiïåp vúái cöng 
cuå Scamper, khúi gúåi trñ saáng 
taåo vaâ khaã nùng tû duy thoaát 
khoãi löëi moân àïí àûa ra yá tûúãng 
múái. Nhûäng voã chai, giêëy maâu 
àûúåc têån duång, hö biïën sùæc maâu 
thaânh nhûäng saãn phêím taái chïë 
múái àöåc àaáo, êën tûúång.

Baån Voä Kim Anh, lúáp 12A2, 
Trûúâng THPT dên lêåp Hermann 
Gmeiner cho biïët lyá do tham 
gia ngaây höåi OPEN DAY taåi Vùn 
Lang: “Em àïën àêy àïí hiïíu thïm 
vïì caác ngaânh cuäng nhû cú höåi 
viïåc laâm sau naây. Baãn thên em laâ 

möåt ngûúâi hûúáng nöåi nïn mong 
muöën möi trûúâng àaåi hoåc 

nùng àöång taåi Vùn Lang 
seä reân giuäa àïí em coá 

thïí giao tiïëp töët hún. 
Àêy cuäng laâ lyá do 

em choån ngaânh 
Quan hïå Cöng 
chuáng. Caác 
anh chõ cuäng 
nhû thêìy cö 
àaä tû vêën rêët 
nhiïåt tònh, chi 
tiïët. Em tin laâ 

mònh àaä vûäng 
vaâng àïí chuêín 

bõ bûúác vaâo giaãng 
àûúâng àaåi hoåc.”

Open Day khöng 
chó laâ ngaây höåi cuãa hoåc 

sinh. Tûâ àêìu thaáng 04, 
khöng khñ chuêín bõ cho Open 

Day àaä têëp nêåp taåi caác vùn phoâng 
khoa cuãa nhaâ trûúâng, hún 300 
sinh viïn caác àún võ àaä tham gia 
trúå giaãng, höî trúå caác hoaåt àöång. 
Cö Nguyïîn Ngoåc Lan Anh, giaãng 
viïn khoa Cöng nghïå ÛÁng duång 
cho biïët: “Viïåc àoán caác baån hoåc 
sinh THPT àïën thùm Vùn Lang 
laâ hoaåt àöång àûúåc caã khoa mong 
chúâ. Caác thêìy cö àaä cuâng phöëi 
húåp, chuêín bõ möåt söë saãn phêím 
àùåc biïåt àïí chaâo àoán caác baån, 
song song triïín khai caác lúáp hoåc 
chuyïn àïì, taåo cho caác baån coá 
möåt buöíi sinh hoaåt êën tûúång vaâ 
vui veã nhêët”.  

Taåi nhûäng gian tû vêën cuãa caác 
khoa, hoaåt àöång tû vêën ngaânh 
nghïì àûúåc töí chûác khöng keám 
phêìn naáo nhiïåt. Ngoaâi viïåc cuâng 
lùæng nghe chia seã tûâ thêìy cö vaâ 
anh chõ vïì ngaânh hoåc, caác baån 
hoåc sinh coân coá thïí cuâng nhau 
chiïm ngûúäng caác saãn phêím 
thûåc tïë do khoa tûå saãn xuêët nhû 
nûúác rûãa tay y tïë (Khoa Dûúåc), 
keåo, mûát, xaâ phoâng (Khoa Cöng 
nghïå ÛÁng duång), tuái taái chïë 

(Khoa Möi trûúâng), chaåy thûã mö 
hònh ö tö (Khoa Kyä thuêåt Ö tö) 
hoùåc traãi nghiïåm khöng gian 
thûåc tïë aão (Khoa Cöng nghïå 
Saáng taåo). 

Cö Nguyïîn Lï Thoaåi Chêu – 
thû kyá vaâ laâ caán böå khu vûåc tû 
vêën cuãa khoa Nghïå thuêåt ÛÁng 
duång cho biïët: “Trong chuyïn 
àïì Tiïëng noái tûâ traái tim, khoa 
Nghïå thuêåt ÛÁng duång àaä chuêín 
bõ kõch baãn giaãng daåy chi tiïët, 
nhiïìu têm huyïët, vúái mong 
muöën cho hoåc sinh coá niïìm àam 
mï nghïå thuêåt coá nhûäng hiïíu 
biïët sú böå àuáng àùæn nhêët vïì kyä 
thuêåt trong thanh nhaåc. Buöíi 
hoåc àûúåc hoåc sinh hûúãng ûáng 
nhiïåt tònh. Ngoaâi ra, khu vûåc 
vêën cuãa khoa cuäng kïët húåp thïm 
hoaåt àöång giao lûu vùn nghïå cuãa 
nhaâ trûúâng, tùng thïm phêìn naáo 
nhiïåt vaâ söi àöång taåi saãnh A”.

Ngaây höåi hûúáng nghiïåp 
- tuyïín sinh OPEN DAY 
2022 laâ möåt trong nhûäng 
sûå kiïån àûúåc mong àúåi 
cuãa hoaåt àöång tuyïín sinh 
taåi trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang trong nùm nay, quy 
tuå hún 400 thêìy cö vaâ sinh 
viïn Vùn Lang àïí cuâng taåo 
ra caác hoaåt àöång yá nghôa 
cho hoåc sinh THPT. Nùçm 
trong khuön khöí chuöîi 
hoaåt àöång hûúáng nghiïåp 
2022 do Phoâng Tuyïín sinh 
& Truyïìn thöng chuã trò 
töí chûác, Ngaây höåi Hûúáng 
nghiïåp – Tuyïín sinh 
OPEN DAY 2022 seä tiïëp tuåc 
àûúåc töí chûác trong thaáng 
05/2022. 

HOAÂNG TIÏN
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NGUYÏÎN THÏË ANH
SV Khoáa 27 ngaânh Quan hïå Cöng chuáng

Học kỳ vừa qua,  sinh viên 
năm Nhất Trường Đại học 
Văn Lang trải nghiệm học 
phần Kỹ năng mềm, tạo nên 
nhiều dự án cộng đồng nhằm 
hưởng ứng chương trình 
Happy World Invocations và 
lan tỏa thông điệp cuộc sống 
giàu ý nghĩa. Trong đó, nhóm 
sinh viên Khóa 27 đến từ 
Khoa Quan hệ Công chúng – 
Truyền thông của bạn Ngụy 
Nguyễn Bảo Trân đã có nhiều 
kỷ niệm khó quên với dự án 
“Cốc yêu thương”. 

Bùæt tay vaâo dûå aán tûâ 
thaáng 01/2022, nhoám 
sinh viïn Khoáa 27 

ngaânh Quan hïå Cöng chuáng 
khúãi àöång dûå aán “Cöëc Yïu 
Thûúng” vúái mong muöën trao 
gûãi thöng àiïåp: “Möåt ly àuã àêìy – 
möåt cöëc yïu thûúng”. Xuêët phaát 
tûâ möi trûúâng àang sinh hoaåt 
hùçng ngaây, nhòn thêëy caác cö 
chuá lao cöng, baão vïå àang laâm 
viïåc taåi trûúâng nhiïìu lêìn boã bûäa 
vò cöng viïåc bêån röån, Baão Trên 
vaâ caác baån mong muöën chia seã 
phêìn naâo nhûäng vêët vaã, aáp lûåc 
cuãa cö chuá trong cuöåc söëng. 
Dûå aán àûúåc thûåc hiïån nhùçm 
hûúáng àïën 2 trong 17 muåc tiïu 
phaát triïín bïìn vûäng: “Khöng 
coân naån àoái” vaâ “Taâi nguyïn & 
möi trûúâng trïn àêët liïìn”. “Theo 
em, àêy laâ 2 muåc tiïu gêìn guäi vaâ 
mang tñnh cêëp thiïët nhêët trong 
nhûäng nùm trúã laåi àêy.” – baån 
Nguåy Nguyïîn Baão Trên chia seã.

Àïí gêy dûång nguöìn quyä cho 
hoaåt àöång, Baão Trên vaâ caác baån 
àaä nghô ra nhiïìu yá tûúãng “kinh 
doanh” khaác nhau. Sau cuâng, 
caã nhoám thöëng nhêët seä baán traâ 
àaâo, traâ vaãi – thûác uöëng quen 
thuöåc vúái sinh viïn àïí gêy quyä 
thiïån nguyïån. Vúái tiïu chñ thûåc 
hiïån töët muåc tiïu thûá 15 “Taâi 
nguyïn & Möi trûúâng trïn àêët 
liïìn”, nhoám sûã duång caác vêåt 
duång bùçng giêëy, khöng sûã duång 
bao nhûåa, muöîng nhûåa àïí goáp 
phêìn baão vïå möi trûúâng. Caác 
baån sinh viïn chó cêìn àùåt mua 
nûúác trûåc tiïëp qua fanpage Cöëc 
Yïu Thûúng hoùåc trûåc tiïëp qua 
caác thaânh viïn cuãa nhoám, möåt 
ly nûúác maát laånh cho ngaây heâ 
thïm saãng khoaái seä àïën têån tay 
caác baån. Toaân böå lúåi nhuêån tûâ 
viïåc baán nûúác vaâ töíng söë tiïìn 
quyïn goáp àûúåc xuyïn suöët 
hoaåt àöång àûúåc duâng àïí mua 
cúm vaâ nûúác uöëng tùång caác cö 

chuá baão vïå, lao cöng àang laâm 
viïåc taåi Cú súã chñnh Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang.

“Vúái mònh, àêy khöng chó 
laâ möåt dûå aán cöång àöìng, maâ 
coân laâ cú höåi àïí chuáng mònh 
àûúåc aáp duång nhûäng kiïën thûác 
trong lônh vûåc Quan hïå Cöng 
chuáng àang theo àuöíi. Mònh 
coá hùèn möåt khöng gian vaâ möåt 
muåc tiïu yá nghôa àïí sùén saâng 
aáp duång nhûäng kyä nùng saáng 
taåo nöåi dung, lêåp kïë hoaåch àaä 
àûúåc hoåc tûâ trûúác vaâo thûåc tiïîn.” 
Ngaây 23/01, Fanpage “Cöëc Yïu 
Thûúng” chñnh thûác hoaåt àöång, 
àùng taãi nhûäng baâi viïët àêìu tiïn 
giúái thiïåu vïì dûå aán trong sûå höìi 
höåp cuãa caã nhoám. Thêåt may 
mùæn, ngay tûâ khi bùæt àêìu, dûå aán 
àaä nhêån àûúåc nhiïìu phaãn höìi 
tñch cûåc tûâ caác baån sinh viïn. Sau 
1 thaáng vêån àöång, chûúng trònh 
nhêån àûúåc 724,000 VND quyä 
uãng höå, 800,000 VND lúåi nhuêån 
thu àûúåc tûâ viïåc baán nûúác.

Kheáp laåi haânh trònh, ngaây 26 
vaâ 28/03, caã nhoám cuâng nhau 
trao tùång 35 suêët cúm vaâ 37 
phêìn nûúác maát cho caác cö chuá 
lao cöng, baác laâm vûúân vaâ caác 
chuá baão vïå laâm viïåc taåi toâa nhaâ 
A, toâa nhaâ F cú súã chñnh Trûúâng 
Àaåi hoåc Vùn Lang. Xuêët phaát 
àiïím laâ dûå aán cuãa möåt mön hoåc, 
söë tiïìn gêy quyä coá thïí chûa thêåt 
nhiïìu, nhûng àaáng quyá hún caã 
laâ tû duy hoåc têåp thöng qua traãi 
nghiïåm àaä àûúåc sinh viïn aáp 
duång hiïåu quaã, cho thêëy tinh 
thêìn ngûúâi treã biïët quan têm 
cöång àöìng vaâ mang laåi nhûäng 
giaá trõ tñch cûåc cho xaä höåi.

“Lûúng lao cöng thêëp maâ tiïìn 
ùn uöëng cuäng töën keám nhiïìu… 
Nhûng trûa nay cö àaä coá phêìn 

ùn röìi. Caãm ún mêëy àûáa!” - 
nhûäng chia seã, troâ chuyïån thïm 
cuãa cö chuá lao cöng mang àïën 
cho caã nhoám nhiïìu kyã niïåm vaâ 
cung bêåc caãm xuác. Gûãi tùång cö 
chuá lao cöng phêìn cúm trûa nhoã 
trong nuå cûúâi thêåt tûúi, nhoám 
dûå aán nhúá cêu hûáa heån “Bao giúâ 
phaát cúm tiïëp, cö àúåi nheá!” Hy 
voång yá nghôa nhên vùn cuãa dûå 
aán “Cöëc Yïu Thûúng” noái riïng 
vaâ mön hoåc Kyä nùng mïìm noái 
chung seä kïët nöëi cöång àöìng Vùn 
Lang, thöi thuác nhêån thûác vaâ 
haânh àöång cuãa nhûäng traái tim 
yïu thûúng cuâng hûúáng vïì cöång 
àöìng vaâ böìi àùæp thïm nhiïìu giaá 
trõ töët àeåp cho cuöåc söëng.

Dûåa trïn àõnh hûúáng 
17 muåc tiïu phaát triïín bïìn 
vûäng do Liïn Hiïåp Quöëc àïì 
ra, sinh viïn Khoáa 27 VLU 
àaä thûåc hiïån hún 650 dûå 
aán cöång àöìng khaác nhau, 
trong àoá coá 250 dûå aán àûúåc 
chia seã röång raäi trïn maång 
xaä höåi, thu huát hún 38.000 
lûúåt tûúng taác.

“Töi tin trong suöët quaá 
trònh thûåc hiïån dûå aán, möîi 
sinh viïn seä thêëu hiïíu, biïët 
chia seã vaâ nhêån ra baãn 
thên mònh coá thïí laâm àûúåc 
nhiïìu viïåc coá ñch cho baãn 
thên, gia àònh vaâ xaä höåi, 
biïët yïu quyá nhûäng giaá trõ 
töët àeåp trong cuöåc söëng.” - 
PGS. TS. Trêìn Thõ Myä Diïåu, 
Hiïåu trûúãng Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang chia seã.

Đong đầy
     tình thân ái

CỐC YÊU THƯƠNG
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GIA HÊN

“HAÂNH TRÒNH DI SAÃN AYARU 
- PHUÁ YÏN”

Tûâ ngaây 20 – 24/4/2022, Liïn 
hoan Sinh viïn Kiïën truác toaân 
quöëc lêìn thûá XIII àûúåc töí chûác 
taåi Thaânh phöë Tuy Hoâa vúái chuã 
àïì “Haânh trònh di saãn AYARU - 
Phuá Yïn”, quy tuå sûå goáp mùåt cuãa 
24 trûúâng àaåi hoåc khùæp caã nûúác 
vaâ hún 600 sinh viïn dûå thi. Àöåi 
hònh Kiïën truác Vùn Lang göìm 27 
sinh viïn vaâ 6 thêìy cö dêîn àoaân, 
àaä tham gia tranh taâi úã nhiïìu 

hoaåt àöång gùæn liïìn vúái kiïën truác 
caãnh quan vaâ àö thõ cuãa vuâng àêët 
Phuá Yïn: kyá hoåa, veä tranh bñch 
hoåa, nhiïëp aãnh, thiïët kïë nhanh A 
(daânh cho SV nùm hai, nùm ba) 
vaâ thiïët kïë nhanh B (daânh cho 
SV nùm tû, nùm cuöëi). 

Suöët quaá trònh diïîn ra festval, 
sinh viïn Vùn Lang àaä cuâng sinh 
viïn trûúâng baån say mï lïn yá 
tûúãng veä tranh bñch hoaå “Tuy 
Hoaâ – Veã àeåp hûúng võ cuãa Àaåi 
dûúng xanh”, tòm phûúng aán thi 
cöng Khöng gian sùæp àùåt nghïå 
thuêåt, miïåt maâi thêu àïm chuêín 
bõ cho baâi thi Thiïët kïë nhanh A, 
B vúái àöì aán Thiïët kïë yá tûúãng cöng 
trònh biïíu tûúång thaânh phöë Tuy 
Hoaâ vaâ Thiïët kïë Kiïën truác caãnh 
quan tuyïën ài böå thaânh phöë Tuy 
Hoaâ. Sinh viïn Àöåi nhiïëp aãnh 
luön coá mùåt tûâ súám àïí chúâ bêëm 
àûúåc nhûäng khoaãnh khùæc àeåp 
nhêët cuãa tia nùæng àêìu tiïn trong 
ngaây. Àöåi kyá hoåa lï la caã ngaây 
àïí veä laåi nhûäng hònh aãnh söëng 
àöång,… taåo àiïím nhêën check 
in quaãng baá hònh aãnh du lõch, 
goáp phêìn lan toãa tònh yïu thiïn 
nhiïn vaâ möi trûúâng cho ngûúâi 
dên vaâ du khaách àïën tham quan.

Bïn caånh caác phêìn thi, sinh 
viïn Vùn Lang tham gia nhiïìu 
hoaåt àöång yá nghôa nhû höåi thaão 
khoa hoåc chuã àïì “Di saãn vaâ Kiïën 
truác trong phaát triïín bïìn vûäng àö 
thõ du lõch biïín”, toaå àaâm “Sinh 
viïn vaâ doanh nghiïåp – Cú höåi 
vaâ sûå phaát triïín nghïì nghiïåp”, 
tham quan caác di saãn Phuá Yïn, 
giao lûu àöët lûãa traåi, giao lûu thïí 
thao giûäa caác trûúâng,… múã ra 
cú höåi kïët nöëi vaâ phaát triïín nghïì 
nghiïp trong tûúng lai.

NIÏÌM VUI NGAÂY TRÚÃ VÏÌ

Sau 05 ngaây tham gia hùng 
say, miïåt maâi vaâ traách nhiïåm, 
Àoaân Vùn Lang àaä xuêët sùæc 
mang vïì nhiïìu thaânh tñch êën 
tûúång taåi Festival Sinh viïn Kiïën 
truác toaân quöëc nùm 2022:

• Giaãi Ba àöìng àöåi nöåi dung thi 
Khöng gian sùæp àùåt 

• Giaãi Nhêët nöåi dung thi Kyá hoåa: 
Àöî Ngoåc Baão Trên - Khoáa 25

• Giaãi Nhò nöåi dung thi Kyá hoåa: 
Nguyïîn Chñ Thiïn - Khoáa 26

• Giaãi Nhò nöåi dung thi Thiïët kïë 
nhanh A: Nguyïîn Trêìn Mai 
Anh - Khoáa 26 

• Giaãi Ba nöåi dung thi Thiïët kïë 
nhanh A: Nguyïîn Quöëc Baão - 
Khoáa 25 

• Giaãi Ba nöåi dung thi Thiïët kïë 
nhanh B: Lï Thõ Thanh Thuãy - 
Khoáa 24

• Giaãi Ba nöåi dung thi Thiïët kïë 
nhanh B: Phaåm Hûäu Minh 
Quên - Khoáa 24

• Baån Àöî Ngoåc Baão Trên nùçm 
trong nhoám àoaåt Giaãi Toaân nùng

Nöíi bêåt, úã nöåi dung thi 
Khöng gian sùæp àùåt nghïå thuêåt, 
sinh viïn Vùn Lang gêy êën tûúång 
maånh vúái ban giaám khaão vaâ 
caác àöåi thi qua taác phêím “Biïíu 
tûúång àaåi dûúng”. Àûúåc biïët, 
team Vùn Lang àaä lïn kïë hoaåch 
sûã duång hïå thöëng tûå àöång àïí 
mö hònh trúã nïn sinh àöång hún, 
nhûng trûúác ngaây diïîn ra, maåch 
cuãa mö hònh bõ chaáy, “nhûäng chuá 
kiïën Vùn Lang” àaä nhanh choáng 
tòm phûúng aán thay thïë khi aáp 
duång loaåi hònh Kinetic architect 
(Kiïën truác àöång) vaâo saãn phêím 
cuãa mònh. Bùçng sûå kheáo leáo vaâ tó 

mó, caác baån kïët húåp sûã duång chêët 
liïåu thên thiïån vúái möi trûúâng 
nhû göî, tre, vaãi,… vaâ böë cuåc kïët 
húåp giûäa hònh khöëi caác loaâi thuãy 
saãn, khöng gian múã vaâ aánh saáng 
khiïën ngûúâi xem nhû hoâa mònh 
vaâo biïín, caãm nhêån sûå bònh yïn 
giûäa loâng thaânh phöë nhöån nhõp. 
Baån Phaåm Hûäu Quên – Sinh 
viïn Khoáa 24, Trûúãng àoaân sinh 
viïn Kiïën truác Vùn Lang chia 
seã: “Nhùæc túái di saãn, moåi ngûúâi 
thûúâng nghô àïën di saãn kiïën truác 
hay di saãn vùn hoáa vêåt thïí, phi 
vêåt thïí nhûng laåi ñt nhùæc àïën di 
saãn thiïn nhiïn. Thöng qua mö 
hònh, chuáng em muöën thïí hiïån 
sûå àa daång cuãa loaåi hònh di saãn 
naây cuãa vuâng àêët Phuá Yïn.”

Niïìm vui ngaây trúã vïì cuãa 
Àoaân Kiïën Vùn Lang, ngoaâi súã 
hûäu trong tay nhûäng giaãi thûúãng 
quyá giaá thò coá leä phêìn thûúãng 
lúán nhêët maâ caác baån sinh viïn 
nhêån àûúåc úã fesstival lêìn naây laâ 
sûå tûå tin, tinh thêìn chuã àöång vaâ 
tñnh kyã luêåt, traách nhiïåm. 

“Haânh trònh di saãn AYARU 
- Phuá Yïn” – haânh trònh kïët nöëi 
baån beâ, haânh trònh khaám phaá, 
hoc hoãi vaâ saáng taåo – àaä kheáp 
laåi bùçng nhûäng niïìm vui. Chuác 
mûâng thêìy troâ Khoa Kiïën truác 
Vùn Lang àaä coá möåt muâa Festival 
thaânh cöng. Mong rùçng “nhûäng 
chuá Kiïën Vùn Lang” tiïëp tuåc 
chaáy hïët mònh vúái àam mï, lan 
toãa tinh thêìn kiïën truác Vùn Lang.

BỘI THU TẠI FESTIVAL 
SINH VIÊN KIẾN TRÚC

TOÀN QUỐC NĂM 2022

VĂN LANG
KIẾN

Liên hoan sinh viên Kiến trúc toàn quốc (Festival Sinh viên 
Kiến trúc) là hoạt động truyền thống được tổ chức 2 năm một 
lần của Hội KTS Việt Nam – Một sân chơi có tầm vóc toàn 
quốc quy tụ tất cả các trường đào tạo Kiến trúc trên cả nước 
nhằm tạo môi trường sinh hoạt giao lưu giữa các kiến trúc sư 
và sinh viên, giữa thầy và trò, giữa các đồng nghiệp, trao đổi 
nghề nghiệp về quy hoạch – kiến trúc – nội thất. Đây cũng là 
nơi sinh viên Kiến trúc Trường Đại học Văn Lang ghi dấu ấn 
đậm nét trong nhiều năm qua. Tạp chí sinh viên Văn Lang xin 
mời quý độc giả cùng tổng kết hành trình đáng nhớ của thầy 
trò Kiến trúc Văn Lang tại mùa festival năm 2022.

Taác phêím “Biïíu tûúång àaåi dûúng” 
- mö hònh têm huyïët cuãa sinh viïn Vùn Lang 
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Vûâa qua, thiïët kïë trong 
böå sûu têåp Doâng Phuâ 
Sa lêëy caãm hûáng tûâ 

hoa suáng cuãa Nguyïîn Huâng Baão 
àaåt Top 10 Best Eco Dress taåi 
cuöåc thi Hoa hêåu Sinh thaái Quöëc 
tïë - Miss Eco International 2022. 
Múâi caác baån cuâng Taåp chñ Sinh 
viïn Vùn Lang tòm hiïíu haânh 
trònh àûa Doâng Phuâ Sa àïën àêëu 
trûúâng sùæc àeåp quöëc tïë cuãa anh 
chaâng cûåu sinh viïn Thiïët kïë 
Thúâi trang Vùn Lang nheá!

DOÂNG PHUÂ SA – ÀÖÌ AÁN TÖËT 
NGHIÏÅP GÊY TIÏËNG VANG 
TRONG LAÂNG THÚÂI TRANG 
VIÏÅT 

Laâ ngûúâi con cuãa àöìng bùçng 
söng Cûãu Long, Nguyïîn Huâng 
Baão lûåa choån cêy hoa suáng thên 
thuöåc laâm yá tûúãng cho àöì aán töët 
nghiïåp cuãa mònh vúái tïn goåi Doâng 

Phuâ Sa. Böå sûu têåp lêëy caãm hûáng tûâ 
hònh aãnh cêy hoa suáng àûúåc nuöi 
dûúäng búãi con nûúác tûâ thûúång 
nguöìn söng Mekong àöí vïì mang 
theo phuâ sa böìi àùæp, àöìng thúâi taåo 
thaânh biïín nûúác traân àöìng úã caác 
tónh trong khu vûåc haå lûu àöìng 
bùçng söng Cûãu Long. 

Möîi thiïët kïë trong böå sûu têåp 
Doâng Phuâ Sa laâ hònh aãnh cêy 
hoa suáng úã caác goác nhòn khaác 
nhau theo caãm nhêån caá nhên 
cuãa Nguyïîn Huâng Baão vaâ laâ sûå 
tön vinh giaá trõ lao àöång cuãa 
ngûúâi dên miïìn Têy thöng qua 
hònh aãnh thu hoaåch vaâo muâa 
nûúác nöíi.

Nguyïîn Huâng Baão chia seã: 
“Nhúâ Doâng Phuâ Sa maâ mònh múái 
coá thïí àêíy khaã nùng àïën giúái haån 
cuãa baãn thên, khaám phaá nhiïìu 
khña caånh múái chûa tûâng phaát 

hiïån hoùåc chûa coá dõp àïí khai 
thaác: sûå chõu àûång, khaã nùng 
giûä bònh tônh trûúác moåi vêën àïì, 
nhûäng kyä nùng vaâ kinh nghiïåm 
tñch luäy khi thûåc hiïån àöì aán 
trong giai àoaån dõch bïånh diïîn 
biïën phûác taåp vaâ dai dùèng”.

Trong àúåt baão vïå àöì aán töët 
nghiïåp thaáng 12/2021, böå sûu 
têåp Doâng Phuâ Sa xuêët sùæc àaåt 
àiïím cao nhêët tûâ Höåi àöìng àaánh 
giaá vúái 9.4 àiïím. Taåi buöíi chêëm 
àöì aán, caác thêìy cö, nhaâ thiïët kïë 
àaánh giaá cao khaã nùng saáng taåo, 
xûã lyá chêët liïåu,… taåo nïn böå sûu 
têåp êën tûúång vïì phêìn nhòn vaâ 
giûä àûúåc neát àeåp vùn hoáa vuâng 
miïìn Têy söng nûúác qua goác 
nhòn cuãa möåt ngûúâi treã.

Àöì aán coá sûå goáp mùåt trònh 
diïîn cuãa Hoa hêåu Traái àêët 
Nguyïîn Phûúng Khaánh, Hoa 
hêåu – Ngûúâi mêîu Ngoåc Chêu, 
Hûúng Ly, Candice Huyânh Anh, 
Michael Trûúng,... Ngûúâi mêîu 
Ngoåc Chêu baây toã sûå thñch thuá 
sau khi trònh diïîn böå sûu têåp: 
“Chêu rêët vui khi nhêån lúâi múâi 
trònh diïîn böå sûu têåp Doâng Phuâ 
Sa vúái trang phuåc àûúåc thûåc hiïån 
vö cuâng cöng phu, kïët húåp nhiïìu 
chi tiïët rêët tó mó tûâ giaây, layout 
makeup, phuå kiïån,… taåo nïn 
töíng thïí hoaân myä”.

Sau buöíi baão vïå àöì aán, caác 
thiïët kïë trong böå sûu têåp Doâng 
Phuâ Sa àûúåc nhiïìu nhaâ thiïët kïë, 
ngûúâi nöíi tiïëng lûåa choån trong 
saãn phêím, dûå aán cuãa mònh nhû 
ca sô Hoaâng Thuây Linh (MV See 
Tònh), Hoa hêåu Du lõch Àö thõ 
Quöëc tïë 2021 Hoaâng Hûúng 
Ly, AÁ hêåu 2 Hoa hêåu Thïë giúái 
Viïåt Nam 2019 Nguyïîn Tûúâng 
San. Bïn caånh àoá, böå sûu têåp 
coá cú höåi trònh diïîn taåi Vietnam 
International Fashion Festival 
2021, Faslink Fashion Show - 
Green Path - Con àûúâng Xanh.

TÛÂ ÀÖÌ AÁN SINH VIÏN ÀÏËN 
TRANG PHUÅC TAÅI CUÖÅC THI 
SÙÆC ÀEÅP QUÖËC TÏË

Vûâa qua, Trêìn Hoaâi Phûúng 
- àaåi diïån Viïåt Nam taåi Miss Eco 
International 2022 lûåa choån 
thiïët kïë lêëy caãm hûáng tûâ hoa 
suáng trong böå sûu têåp Doâng 
Phuâ Sa cuãa Nguyïîn Huâng Baão 
cho phêìn thi Eco Dress - möåt 
trong nhûäng giaãi thûúãng quan 
troång nhêët cuãa cuöåc thi Hoa 
hêåu Sinh thaái Quöëc tïë - Miss 
Eco International 2022. Trong 
khuön khöí cuöåc thi, àaåi diïån 
caác quöëc gia trònh diïîn trang 
phuåc thên thiïån vúái möi trûúâng, 
lêëy caãm hûáng tûâ sinh thaái hoùåc 
caác trang phuåc taái chïë vúái nhùçm 
tuyïn truyïìn têån duång raác thaãi, 
nguyïn liïåu thên thiïån, dïî phên 
huyã, haån chïë thaãi ra möi trûúâng. 

“Khi àûúåc ban töí chûác Miss 
Eco Vietnam ngoã lúâi múâi thiïët 
kïë trang phuåc sinh thaái vaâ trang 
phuåc truyïìn thöëng cho àaåi diïån 
Viïåt Nam taåi Hoa hêåu Sinh thaái 
Quöëc tïë - Miss Eco International 
2022, mònh rêët vinh dûå nhûng 
cuäng höìi höåp vaâ aáp lûåc búãi àêy 
laâ möåt troång traách lúán, nhêët laâ 
vúái möåt sinh viïn vûâa ra trûúâng”, 
Nguyïîn Huâng Baão chia seã. “Mònh 
mêët khaá nhiïìu thúâi gian thûåc 
hiïån böå trang phuåc búãi khöëi 
lûúång lïn àïën hún 20kg. Rêët may 

mùæn mònh àaä kõp hoaân thaânh 
troån veån böå trang phuåc àïí 

Trêìn Hoaâi Phûúng coá àuã 
haânh trang, tûå tin tranh 
taâi cuâng baån beâ quöëc tïë”.

Nguyïîn Huâng Baão àaä 
sûã duång vaãi súåi thên thiïån 
vúái möi trûúâng, têån duång 

nhûäng mêíu nhûåa laâm 
phuå kiïån cho trang phuåc. 

Bïn caånh trang phuåc lêëy caãm 
hûáng tûâ hoa suáng, Nguyïîn Huâng 
Baão thiïët kïë riïng cho Trêìn Hoaâi 
Phûúng giaây göî àïí phuâ húåp vaâ 
tön böå trang phuåc khi trònh diïîn 
trïn sên khêëu. Mùåc duâ thiïët kïë 
cêìu kyâ vaâ cöìng kïình nhûng vúái 
sûå tûå tin cuãa àaåi diïån Viïåt Nam, 
phêìn trònh diïîn nhêån àûúåc lúâi 
khen ngúåi tûâ ban giaám khaão vaâ 
loåt Top 10 Best Eco Dress.

Sau nhûäng thaânh cöng tûâ 
Doâng Phuâ Sa, Nguyïîn Huâng 
Baão tiïëp tuåc lïn kïë hoaåch thûåc 
hiïån thïm nhiïìu dûå aán cuâng caác 
stylist, ngûúâi mêîu, hoa hêåu vaâ 
theo àuöíi cöng viïåc nhaâ thiïët kïë 
tûå do. Huâng Baão chia seã: “Sau böå 
sûu têåp Doâng Phuâ Sa, mònh àaä 
vaâ àang thûåc hiïån möåt söë dûå aán, 
hûáa heån seä khöng laâm thêët voång 
nhûäng ngûúâi luön yïu mïën vaâ 
theo doäi chùång àûúâng laâm thúâi 
trang cuãa mònh. Sùæp túái, mònh seä 
cho ra mùæt böå sûu têåp Ready-to-
wear àêìu tiïn vúái danh nghôa laâ 
möåt nhaâ thiïët kïë tûå do”.

Vúái taâi nùng vaâ nhûäng thaânh 
tûåu àaä àaåt àûúåc, Taåp chñ Sinh 
viïn Vùn Lang chuác Huâng Baão 
thaânh cöng hún nûäa trong lônh 
vûåc thúâi trang. mang neát àeåp 
vùn hoáa, baãn sùæc dên töåc raång 
danh taåi caác cuöåc thi sùæc àeåp 
quöëc tïë. 

Nguyễn Hùng Bảo
MANG DÒNG PHÙ SA
ĐẾN MISS ECO INTERNATIONAL 2022

NGUYÏÎN HUÂNG BAÃO
• Sinh ngaây 26/06/1999
• Sinh viïn khoáa 23 ngaânh Thiïët kïë Thúâi trang
• Àöì aán töët nghiïåp “BST Doâng Phuâ Sa” àaåt 9.4 àiïím tûâ Höåi àöìng
• Top 10 Sakura Collection Vietnam 2019
• Top 15 Harper’s Bazaar Vietnam NewGen Fashion Award 2020
• Top 6 Costume Designs for Ly Nha Ky at Cannes 2022

NAM VÛÚNG
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ôi trường xanh
QUA ĐÔI MẮT ĐIỆN ẢNH
CỦA SINH VIÊN VĂN LANG

M
Maân aãnh Xanh Vùn 

Lang laâ cuöåc thi 
viïët kõch baãn do 

Khoa Sên khêëu Àiïån aãnh, Khoa 
Cöng nghïå vaâ Khoa Myä thuêåt 
& Thiïët kïë Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang töí chûác daânh cho sinh viïn 
àam mï laâm phim, phaãn aánh 
nhûäng vêën àïì thúâi sûå vïì phaát 
triïín bïìn vûäng vaâ truyïìn taãi 
thöng àiïåp baão vïå möi trûúâng vúái 
cöång àöìng; hûúáng àïën muåc tiïu 
tòm kiïëm vaâ choån loåc nhûäng kõch 
baãn xuêët sùæc àaåi diïån Trûúâng 
Àaåi hoåc Vùn Lang tham gia cuöåc 
thi phim ngùæn Maân aãnh Xanh 
do Hiïåp höåi Xuác tiïën phaát triïín 
Àiïån aãnh Viïåt Nam (VFDA) phöëi 
húåp Têåp àoaân Netflix töí chûác. 

Sinh viïn dûå thi xêy dûång 
kõch baãn xoay quanh nhûäng cêu 
chuyïån bònh dõ trong àúâi söëng 
hay nhûäng vêën àïì thúâi sûå, giuáp 
ngûúâi treã tiïëp thïm caãm hûáng 
xêy dûång vaâ baão vïå möi trûúâng 
söëng, thêëu hiïíu traách nhiïåm 
cöång àöìng, baão vïå möi trûúâng 
xanh. Cuöåc thi àaä thu huát sûå 
tham gia cuãa àöng àaão sinh viïn 

úã nhiïìu ngaânh hoåc khaác nhau. 
Sau hún 3 thaáng phaát àöång, hún 
60 nhoám sinh viïn àùng kyá dûå thi 
vúái àa daång thïí loaåi nhû phoáng 
sûå, phim taâi liïåu, phim truyïån, 
phim hoaåt hònh,… Nhiïìu kõch 
baãn saáng taåo, thöng àiïåp nhên 
vùn àûúåc àaánh giaá cao.

Baån Lûu Thõ Hên, sinh viïn 
Khoáa 27 ngaânh Àaåo diïîn àiïån 
aãnh, truyïìn hònh quyïët àõnh 
tham gia thi àïí coá cú höåi hoåc hoãi 
vaâ va chaåm vúái ngaânh Àaåo diïîn 
maâ baån lûåa choån. Vïì kõch baãn dûå 
thi, Lûu Hên chia seã: “Mònh lûåa 
choån àïì taâi laâm phim taâi liïåu vïì 
thûåc traång sûã duång maång xaä höåi 
cuãa giúái treã. Thöng qua kõch baãn, 
mònh muöën gûãi gùæm thöng àiïåp 
thay vò sûã duång maång xaä höåi lan 
truyïìn nhûäng thöng tin tiïu cûåc 
thò taåi sao chuáng ta khöng sûã 
duång àïí lan toãa lúâi kïu goåi baão 
vïå möi trûúâng söëng hiïån nay”.

Laâ sinh viïn khöëi ngaânh Sên 
khêëu – Àiïån aãnh cuãa Vùn Lang, 
Lûu Hên chuêín bõ kõch baãn möåt 
caách kyä lûúäng, döìn têm huyïët àïí 
coá cú höåi biïën kõch baãn thaânh 

böå phim hoaân chónh. Lûu Hên 
cuäng baây toã mong muöën Vùn 
Lang töí chûác thïm nhiïìu sên 
chúi laâm phim àïí caác baån sinh 
viïn coá dõp coå xaát, caác taác phêím 
dûå thi àûúåc cöng chiïëu àïí tiïëp 
cêån vaâ lan toãa thöng àiïåp xanh 
röång raäi àïën cöång àöìng.

Phaåm Mai Linh, sinh viïn 
Khoáa 27 ngaânh Thiïët kïë Myä 
thuêåt Söë, thaânh viïn nhoám Blus-
terers tham gia cuöåc thi Maân 
aãnh Xanh Vùn Lang vúái kõch baãn 
“JOURNEY IN BLUE”. Kõch baãn 
àûúåc àaánh giaá cao búãi yá tûúãng 
vaâ caách thïí hiïån àöåc àaáo. 

Mai Linh chia seã: “Tûâ khi hoåc 
THPT, em àaä coá niïìm àam mï 
daânh cho àiïån aãnh vaâ luön tòm 
kiïëm cú höåi saãn xuêët phim cho 
riïng minh. Khi cuöåc thi Maân 
aãnh Xanh Vùn Lang phaát àöång, 
em ngay lêåp tûác lêåp nhoám dûå thi 
vaâ xem àêy nhû möåt bûúác ài àêìu 
tiïn trïn haânh trònh laâm phim 
vaâ khùèng àõnh baãn thên taåi möåt 
sên chúi lúán vaâ chuyïn nghiïåp”.

“JOURNEY IN BLUE” phaãn 
aánh thûåc traång ö nhiïîm möi 

trûúâng vaâ aãnh hûúãng tiïu cûåc 
àïën àúâi söëng cuãa caác loaâi sinh 
vêåt, àùåc biïåt laâ sinh vêåt biïín. 
Kõch baãn lêëy böëi caãnh möåt laâng 
chaâi, vúái tònh huöëng cêåu beá 
nhên vêåt chñnh biïën thaânh möåt 
loaâi caá, trûåc tiïëp hûáng chõu hêåu 
quaã cuãa raác thaãi vaâ sûå taân phaá 
möi trûúâng cuãa con ngûúâi. 

“Treã em nhû nhûäng túâ giêëy 
trùæng, nïëu thïë hïå ài trûúác tiïm 
nhiïîm cho chuáng nhûäng thoái 
quen khöng àuáng àùæn, chuáng seä 
nhanh choáng bõ aãnh hûúãng, coá 
thaái àöå khöng töët vaâ coá nhûäng 
haânh àöång huãy hoaåi möi trûúâng. 
Haäy giuáp con treã yá thûác traách 
nhiïåm trong viïåc baão töìn thiïn 
nhiïn, cuâng chung tay vaâo cöng 
cuöåc gòn giûä maâu xanh cho Traái 
Àêët”, Mai Linh chia seã vïì lyá do 
lûåa choån àûáa treã laâm nhên vêåt 
chñnh cuãa kõch baãn phim.

Qua kõch baãn, Mai Linh 
mong muöën truyïìn taãi thöng 
àiïåp: “Khi maâu xanh cuãa thïë giúái 
tûå nhiïn dêìn mêët ài, thò àoá cuäng 
chñnh laâ luác sûå söëng cuãa con 
ngûúâi vaâ caác sinh vêåt khaác bõ àe 
doåa. Baão vïå maâu xanh àoá chñnh 
laâ traách nhiïåm cuãa möîi ngûúâi 
chuáng ta.”

Àïën vúái cuöåc thi Maân aãnh 
Xanh Vùn Lang, Nguyïîn Nhêåt 
Uy, sinh viïn Khoáa 27 Khoa Cöng 
nghïå Sinh hoåc Y Dûúåc mang àïën 
kõch baãn lêëy yá tûúãng tûâ sûå kiïån coá 
thêåt trong lõch sûã cuãa baác sô nhi 
khoa Albert Bruce Sabin tòm toâi, 

nghiïn cûáu taåo ra vaccine baåi 
liïåt, cûáu söëng haâng triïåu treã em 
trïn toaân thïë giúái. Nhêåt Uy chia 
seã: “Mònh quyïët àõnh lûåa choån àïì 
taâi liïn quan àïën y khoa vaâ àiïìu 
quan troång laâ laâm cho ngûúâi àoåc, 
ngûúâi xem hiïíu àûúåc sûå mêët maát, 
àau àúán khi ngûúâi yïu thûúng 
chùèng may qua àúâi. Qua àoá, 
cöång àöìng seä coá yá thûác baão vïå möi 
trûúâng, khöng àïí nhûäng chuyïån 
àau loâng xaãy ra”.

NAM VÛÚNG

Theo kïë hoaåch dûå kiïën, ngaây 13/5/2022, Ban töí chûác cuöåc thi Maân aãnh Xanh 
Vùn Lang seä cöng böë nhûäng taác phêím xuêët sùæc àaåt giaãi taåi cuöåc thi cêëp Trûúâng, 
àöìng thúâi chuác mûâng 12 taác phêím tûâ Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang àaä xuêët sùæc vaâo 
top 21 cuöåc thi phim ngùæn Maân aãnh Xanh. Nhûäng taác phêím naây seä bûúác vaâo 
voâng Pitching trûåc tiïëp taåi TP.HCM trûúác Ban Giaám khaão, 6 – 8 kõch baãn xuêët 
sùæc seä àûúåc höî trúå chi phñ saãn xuêët phim vaâ coá cú höåi àaåt giaãi thûúãng cao nhêët 
trõ giaá 100 triïåu àöìng.

12 Taác phêím vaâo top 21 cuöåc thi Maân aãnh xanh do Hiïåp höåi Xuác tiïën phaát 
triïín Àiïån aãnh Viïåt Nam (VFDA) phöëi húåp Têåp àoaân Netflix töí chûác:
• COSTUME ME DEATH – Huyânh Àaåi Hoa (Khoa Xaä höåi & Nhên vùn)
• DIMO & PLASTIC WORLD – Nguyïîn Phûúng Linh, Lï Tuyïët Nhi, Phan Thuåc Nhi
• ÀÖÌI, HOA & CAÁI THAÃM – Nguyïîn Thõ Höìng Anh, Phan Thuåy Baão Trêm, Nguyïîn 

Minh Triïët, Trêìn Thõ Yïën Nhi, Vy Tuêën Kiïåt (Khoa Myä thuêåt & Thiïët kïë)
• DOÂNG NÛÚÁC NHÊËN CHÒM ÛÚÁC MÚ – Nguyïîn Nhêåt Uy (Khoa Möi trûúâng)
• GREEN HOPE – Trêìn Thõ Thuáy Hùçng, Trêìn Thiïn Ngên, Lï Vuä Thaão Vy (Khoa 

Myä thuêåt & Thiïët kïë)
• JOURNEY IN BLUE – Phaåm Mai Linh, Phaåm Nguyïîn Minh Thû, Lï Quang 

Huy, Ngö Minh Thuáy, Lûúng Àûác Hoaâng, Lï Nguyïîn Gia Hên, Luåc Hoaâng Töë 
Nhû (Khoa Myä thuêåt & Thiïët kïë)

• PLASTIC MAGGOTS – Phaåm Hûäu Trñ, Voä Nguyïîn Àaåt Kha, Vuä Thõ Kim Ngên, 
Nguyïîn Àan Thoå, Phan Quöëc Anh, Phan Thiïån Anh, Nguyïîn Lêm Anh, Lï Thõ 
Tuyïët Nhi (Khoa Nghïå thuêåt Sên khêëu & Àiïån aãnh)

• THÚÂI KHÙÆC CUÖËI CUÂNG – Dûúng Nguyïîn Quyânh Giao, Nguyïîn Xuên Hiïìn, Lï 
Quên Trûúâng, Phaåm Thõ Töë Nga, Lï Voä Trûúâng An (Khoa Nghïå thuêåt Sên khêëu 
& Àiïån aãnh)

• THÛÁC TÓNH – Lûu Thõ Hên (Khoa Nghïå thuêåt Sên khêëu & Àiïån aãnh)
• TOXIC – Nguyïîn Ngoåc Quyânh Anh (Khoa Myä thuêåt & Thiïët kïë)
• VUÂNG CAM – Phaåm Lûúng Trûúâng Duy (Khoa Quan hïå cöng chuáng & Truyïìn thöng)
• XIN CHAÂO, TÖI LAÂ CHAI NHÛÅA – Nguyïîn Àûác Caãnh, Nguyïîn Duy Tên, Mai 

Tiïën Duäng, Lï Àònh Baão, Nguyïîn Minh Tuá, Phaåm Höìng Àûác (Khoa Nghïå 
thuêåt Sên khêëu vaâ Àiïån aãnh)
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Trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang hiïån laâ möåt trong 
nhûäng àaåi hoåc ài àêìu 

trong sûå nghiïåp àöíi múái cùn 
baãn, toaân diïån giaáo duåc, àaâo taåo 
vaâ nêng cao chêët lûúång àaáp ûáng 
nhu cêìu xaä höåi. Àöëi vúái cöng taác 
GDQPAN, tûâ nùm 2020, Trûúâng 
Àaåi hoåc Vùn Lang àûúåc Böå Quöëc 
phoâng cho pheáp tûå chuã àaâo taåo 
GDQPAN cho sinh viïn.

Giaáo duåc mön hoåc GDQPAN 
cho sinh viïn luön àûúåc Àaãng 
uãy, Ban Giaám hiïåu nhaâ trûúâng 
àùåc biïåt quan têm coi troång vaâ 
coi àêy laâ núi reân luyïån cho sinh 
viïn Vùn Lang trúã thaânh nhûäng 
con ngûúâi coá yá chñ nghõ lûåc, sûác 
khoãe, coá muåc tiïu àõnh hûúáng vaâ 
trúã thaânh nhûäng chuã nhên tûúng 
lai cuãa àêët nûúác, sùén saâng thûåc 
hiïån nghôa vuå quên sûå, nghôa vuå 
cöng an baão vïå Töí quöëc.

Àïí nêng cao chêët lûúång 

GDQPAN cho sinh viïn, phoâng 
GDQPAN noái riïng vaâ trûúâng 
Àaåi hoåc Vùn Lang noái chung àaä 
chuã àöång kiïím tra raâ soaát nhiïìu 
nöåi dung vaâ giaãi phaáp, trong àoá 
chuá troång àïën möåt söë vêën àïì cú 
baãn sau:

Möåt laâ, nêng cao chêët lûúång 
àöåi nguä caán böå quaãn lyá, giaãng 
viïn, coi àêy laâ yïëu töë quyïët 
àõnh chêët lûúång giaãng daåy àöëi 
vúái mön hoåc GDQPAN. Trïn cú 
súã Luêåt giaáo duåc quöëc phoâng an 
ninh 2013 vaâ sûãa àöíi böí sung 
2018, phoâng GDQPAN àïì xuêët 
xêy dûång, hoaân thiïån cú cêëu töí 
chûác, àöåi nguä caán böå quaãn lyá vaâ 
giaãng viïn. Hiïån nay lûåc lûúång 
giaãng viïn GDQPAN cuãa Vùn 
Lang coá 12 giaãng viïn cú hûäu, 
trong àoá coá 04 giaãng viïn àaâo 
taåo chñnh quy taåi caác trûúâng 
àaåi hoåc sû phaåm; 04 giaãng viïn 
àaâo taåo chñnh quy taåi caác trûúâng 
quên àöåi vaâ 04 giaãng viïn coá 

Để đáp ứng nhiệm vụ xây 
dựng và bảo vệ tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa trong 
tình hình mới, công tác giáo 
dục quốc phòng an ninh 
(GDQPAN) cho sinh viên các 
trường Cao đẳng, Đại học 
hiện đang là chủ trương lớn 
của Đảng và Nhà nước nhằm 
giáo dục lòng yêu nước, lòng 
tự hào tự tôn dân tộc, lòng 
yêu chủ nghĩa xã hội. Đây 
cũng là nội dung nằm trong 
chủ trương chiến lược xây 
dựng nền quốc phòng toàn 
dân, an ninh nhân dân. Việc 
nâng cao chất lượng giảng 
dạy GDQPAN đang là nhiệm 
vụ chung của Đảng, Nhà 
nước và của toàn xã hội, thể 
hiện được sự thống nhất 
từ khâu chỉ đạo, tổ chức từ 
Trung ương đến địa phương.

NGUYỄN VĂN NAM
Phoâng GDQPAN

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH 
CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
VĂN LANG

NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG 

vùn bùçng 2 chuyïn ngaânh giaáo 
duåc quöëc phoâng an ninh. Vïì 
trònh àöå hoåc vêën, trûúâng coá 08 
giaãng viïn GDQPAN laâ thaåc syä 
vaâ 05 cûã nhên àang hoaân thiïån 
thaåc sô. Viïåc tuyïín choån, kiïím 
soaát chêët lûúång àêìu vaâo àöëi vúái 
giaãng viïn GDQPAN rêët chi tiïët, 
chùåt cheä; viïåc böìi dûúäng nêng 
cao trònh àöå cuãa giaãng viïn phaãi 
àûúåc thûåc hiïån thûúâng xuyïn vaâ 
àöìng böå. 

Hai laâ, chuã àöång àöíi múái 
phûúng phaáp giaãng daåy mön 
hoåc GDQPAN, àûa mön hoåc 
àùåc thuâ naây coá sûå gùæn kïët giûäa lyá 
thuyïët vaâ thûåc haânh. Àöëi vúái hoåc 
phêìn 1 vaâ 2, trûúâng Àaåi hoåc Vùn 
Lang giaáo duåc chñnh trõ tû tûúãng, 
reân luyïån phêím chêët àaåo àûác, yá 
chñ, tinh thêìn. Àöëi vúái hoåc phêìn 
3 vaâ 4, trûúâng reân tñnh kyã luêåt vaâ 
huêën luyïån kyä thuêåt quên sûå. 
Sinh viïn sau khi tiïëp cêån vúái 
kiïën thûác àoâi hoãi phaãi biïët vêån 
duång vaâo thûåc tiïîn. 

Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang 
àaâo taåo ngûúâi hoåc theo àõnh 
hûúáng phaát triïín toaân diïån nùng 
lûåc, do àoá giaãng viïn GDQPAN 
khöng nhûäng chuá yá àïën sûå tñch 

cûåc hoaá cuãa ngûúâi hoåc vïì mùåt 
trñ tuïå maâ coân chuá yá reân luyïån 
nhûäng kyä nùng giaãi quyïët vêën àïì 
thûåc tiïîn, gùæn vúái nghïì nghiïåp 
trong tûúng lai. Caác hoaåt àöång 
giaãng daåy thûúâng xuyïn àûúåc 
àöíi múái vïì phûúng phaáp, phong 
phuá vïì nöåi dung vaâ sûå àa daång 
trong caách truyïìn àaåt, àùåc biïåt 
aáp duång vúái caác troâ chúi quên sûå 
gùæn liïìn vúái nöåi dung mön hoåc.   

Ba laâ, àêíy maånh àêìu tû cú súã 
vêåt chêët, xêy dûång böå hoåc liïåu, 
tiïën túái tûâng bûúác hiïån àaåi hoáa 
caác trang thiïët bõ phuåc vuå cöng 
taác giaãng daåy. Nhúâ àûúåc sûå quan 
têm cuãa Vuå cuäng nhû caác àún 
võ Dên quên, Quên khu trong 
khu vûåc, hiïån nay Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang àaä àûúåc àêìu tû 
trang bõ cú súã vêåt chêët tûúng àöëi 
àöìng böå vaâ hiïån àaåi vïì thiïët bõ, 
giaãng àûúâng, thao trûúâng, baäi 
têåp chiïën thuêåt…; àöìng thúâi têån 
duång triïåt àïí nguöìn cú súã vêåt 
chêët coá sùén cuãa nhaâ trûúâng nhû 
nhaâ xe, sên boáng, bïí búi, sên têåp 
àa nùng àûúåc trang bõ àêìy àuã caác 
loaåi vuä khñ, lûåu àaån mö hònh àïí 
phuåc vuå giaãng daåy. GDQPAN laâ 
mön hoåc àùåc thuâ nïn viïåc sinh 
viïn mùåc àöìng phuåc khi tham 

gia mön hoåc cuäng giuáp sinh viïn 
coá caãm nhêån mònh àang àûúåc 
traãi nghiïåm trong möi trûúâng 
quên àöåi, hònh thaânh thaái àöå 
hoåc têåp nghiïm tuác hún.  

Àïí nêng cao chêët lûúång giaãng 
daåy vaâ hiïåu quaã trong cöng taác 
giaáo duåc GDQPAN, ngoaâi caác 
vêën àïì cú baãn trïn, chuáng ta cêìn 
phaát huy tñnh chuã àöång, vai troâ 
tñch cûåc tûå giaác cuãa sinh viïn. 
Àêy cuäng laâ giaãi phaáp coá yá nghôa 
quyïët àõnh hiïåu quaã cöng taác 
GDQPAN cho sinh viïn cuãa nhaâ 
trûúâng hiïån nay. Àïí phaát huy 
àûúåc àiïìu naây, cêìn phaãi thûúâng 
xuyïn phöëi húåp vúái caác töí chûác 
Àoaân thanh niïn, cêu laåc böå 
laâm töët cöng taác tuyïn truyïìn 
vêån àöång. Bïn caånh àoá, Phoâng 
GDQPAN cuäng thûúâng xuyïn 
chuã àöång vaâ duy trò ghi nhêån 
thöng tin phaãn höìi tûâ ngûúâi hoåc 
qua caác hoåc kyâ àïí kõp thúâi ruát 
kinh nghiïåm, àiïìu chónh quaá 
trònh daåy vaâ hoåc GDQPAN cho 
sinh viïn ngaây caâng àaáp ûáng 
töët muåc tiïu, yïu cêìu nhiïåm vuå 
trong giai àoaån hiïån nay.

Tri ên ngaây truyïìn thöëng
GDQPAN 19.11.2021

Möåt buöíi hoåc quên sûå cuãa sinh viïn Vùn Lang
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TỪNG BƯỚC KIẾN TẠO
HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP

 CHO SINH VIÊN VĂN LANG

Khi àûúåc hoãi “Baån àaä 
tûâng coá yá àõnh khúãi 
nghiïåp chûa?”, phêìn 

lúán sinh viïn Vùn Lang àûa ra 
cêu traã lúâi laâ “Coá”. Nhûng bao 
nhiïu yá tûúãng khúãi nghiïåp trong 
söë caác cêu traã lúâi àoá àaä àûúåc xêy 
dûång vaâ thaânh hònh? Nhû àa 
phêìn caác baån treã, phêìn nhiïìu 
nhûäng yá tûúãng Khúãi nghiïåp 
khöng thoaát àûúåc “söë phêån” bõ 
gaác laåi vaâ laäng quïn.

Giaãi àaáp cho tònh traång naây, 
phaãi kïí àïën viïåc sinh viïn chûa 
coá àuã nhêån thûác vaâ traãi nghiïåm 
vïì viïåc xêy dûång yá tûúãng khúãi 
nghiïåp, chûa nhêån àûúåc sûå höî 
trúå vïì kiïën thûác, kyä nùng, dêîn 
dùæt tûâ ngûúâi ài trûúác. Song song 
àoá, viïåc xêy dûång möåt dûå aán 
khúãi nghiïåp àoâi hoãi rêët nhiïìu úã 
ngûúâi chuã yá tûúãng sûå àêìu tû vïì 
thúâi gian vaâ sûác lûåc, coá thïí khiïën 
caác baån treã dïî daâng boã cuöåc nïëu 
khöng àûúåc truyïìn àöång lûåc vaâ 

dêîn dùæt búãi nhûäng ngûúâi cöë vêën 
giaâu kinh nghiïåm.

Tûâ nùm 2022, Trung têm 
Phaát triïín Nùng lûåc Sinh viïn 
cuãa Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang 
(TTPTNLSV) êëp uã vaâ bûúác àêìu 
thûåc hiïån nhûäng cöng taác àêìu 
tiïn cuãa quaá trònh kiïën taåo möåt 
Hïå sinh thaái Khúãi nghiïåp daânh 
riïng cho sinh viïn Vùn Lang, 
taåo àiïìu kiïån cho sinh viïn 
coå xaát vaâ hònh thaânh nhûäng yá 
tûúãng tiïìm nùng. Bïn caånh àoá, 
Trung têm phöëi húåp vúái caác töí 
chûác trong nûúác vaâ quöëc tïë, taåo 
ra nhûäng cuöåc thi hoåc thuêåt vaâ 
khúãi nghiïåp vúái caác hònh thûác 
múái meã, laâ cú höåi àïí sinh viïn 
Vùn Lang tñch luäy thïm kiïën 
thûác vaâ kinh nghiïåm thûåc tiïîn, 
hun àuác tinh thêìn “daám thûã, 
daám laâm” trong böå phêån sinh 
viïn vïì hoaåt àöång Khúãi nghiïåp.

Trong söë caác cuöåc thi àaä 
diïîn ra, phaãi kïí àïën hai cuöåc 

thi “Impact Startup Challenge 
2021” (ISC) àûúåc TTPTNLSV 
phöëi húåp cuâng Trûúâng Khoa hoåc 
Xaä höåi Singapore (SUSS) töí chûác 
vaâ cuöåc thi “Hoåc sinh, sinh viïn 
vúái YÁ tûúãng Khúãi nghiïåp” (SV.
STARTUP) àûúåc chó àaåo töí chûác 
búãi Böå Giaáo duåc vaâ Àaâo taåo. 
Taåi àêy, sinh viïn Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang àaä xuêët sùæc mang 
vïì nhûäng thaânh tñch àaáng tûå 
haâo, goáp phêìn truyïìn lûãa khúãi 
nghiïåp, àöìng thúâi tiïëp thïm 
nguöìn àöång lûåc àïí TTPTNLSV 
taåo nïn nhûäng sên chúi hoåc 
thuêåt vaâ khúãi nghiïåp coá chêët 
lûúång cho sinh viïn Vùn Lang.

Cuöåc thi Hoåc sinh Sinh viïn 
vúái YÁ tûúãng Khúãi nghiïåp 2021 (SV.
STARTUP) laâ möåt sên chúi lúán 
àûúåc chó àaåo töí chûác búãi Böå Giaáo 
duåc vaâ Àaâo taåo, thu huát rêët nhiïìu 
àïì taâi, dûå aán khúãi nghiïåp cuãa hoåc 
sinh THPT vaâ sinh viïn caác trûúâng 
Àaåi hoåc trïn toaân quöëc.

Cuöåc thi töí chûác giûäa böëi caãnh 
chuyïín biïën phûác taåp cuãa àaåi 
dõch, sinh viïn Vùn Lang toãa saáng 
vúái 4 àïì taâi àûúåc gûãi vïì cuöåc thi 
vaâ àïì taâi “NFO - Giaãi phoáng tuã àöì 
chó vúái 1 chaåm” cuãa nhoám sinh 
viïn Khoa Quaãn trõ Kinh doanh 
xuêët sùæc loåt vaâo Top 50 toaân 
quöëc, àûúåc choån tham dûå voâng 
chung kïët àûúåc töí chûác taåi Vônh 
Phuác vaâo cuöëi thaáng 3 vûâa qua. 
Vúái hún 6 thaáng chuêín bõ cuâng 
nhiïìu khoá khùn búãi nhiïìu yïëu töë 
khaách quan vaâ chuã quan, nhoám 
sinh viïn àaä hoaân thaânh xuêët sùæc 
nhiïåm vuå vaâ àaåt àûúåc nhûäng kïët 
quaã vûúåt mong àúåi. Vúái yá tûúãng 
bûát phaá vaâ phêìn trònh baây tûå tin 
nöíi bêåt, sinh viïn Vùn Lang àaä 
àïí laåi êën tûúång maånh meä vaâ kiïu 
haänh taåi cuöåc thi.

Trong khi àoá, Impact Startup 
Challenge 2021 (ISC) laâ cuöåc thi 
khúãi nghiïåp têìm quöëc tïë. Nhùçm 
chuêín bõ töët nhêët cho sinh viïn, 
TTPTNLSV àaä phöëi húåp vúái caác 
diïîn giaã, chuyïn gia àêìu ngaânh 
àïën tûâ caác têåp àoaân Google, 
TikTok, Creative At Work, Next 

Level,...thûåc hiïån khoáa hoåc GiG 
Academy for Regional Impact, 
keáo daâi tûâ ngaây 29/11 àïën ngaây 
13/12/2021. Sinh viïn Vùn Lang 
nhêån àûúåc 20 suêët hoåc böíng trõ 
giaá 3.000 USD taåi khoáa hoåc naây.
Khoáa hoåc àaä trang bõ caác kiïën 
thûác úã lônh vûåc Thûúng maåi 
àiïån tûã vaâ Tiïëp thõ Kyä thuêåt söë 
trong böëi caãnh hiïån àaåi, thiïët kïë 
website, cuäng nhû àem àïën cho 
caác thñ sinh goác nhòn cêån caãnh, 
thûåc tïë hún vïì caác lônh vûåc vùn 
hoáa, xaä höåi vaâ kinh tïë taåi caác 
quöëc gia chêu AÁ.

Sau quaá trònh huêën luyïån, caác 
nhoám sinh viïn Vùn Lang bûúác 
vaâo voâng thi Impact Startup 
Challenge diïîn ra liïn tuåc trong 
6 ngaây (tûâ ngaây 17/01 àïën ngaây 
22/01), so taâi cuâng caác nhoám sinh 
viïn àïën tûâ caác quöëc gia Àöng 
Nam AÁ, Trung Quöëc, Àaâi Loan,... 
Sinh viïn Vùn Lang àaä thïí hiïån 
xuêët sùæc vöën kiïën thûác thûåc tiïîn, 
trònh àöå ngoaåi ngûä, cuâng nhiïåt 
huyïët vaâ tinh thêìn thi àêëu hïët 
mònh, mang vïì chiïën thùæng vang 
döåi vúái thaânh tñch:

• 2 Giaãi nhêët
• 1 Giaãi nhò
• 1 Giaãi ba vaâ 1 Top 4 chung cuöåc

Nhûäng thaânh tñch àaáng tûå 
haâo àaä chûáng toã àûúåc võ thïë, trñ 
tuïå vaâ sûác saáng taåo maånh meä 
cuãa sinh viïn Vùn Lang trïn 
trûúâng quöëc tïë.

Nhûäng thaânh tñch àaáng tûå 
haâo trong hai cuöåc thi vûâa qua 
möåt lêìn nûäa khùèng àõnh chêët 
lûúång àaâo taåo vaâ nùng lûåc nöíi 
tröåi cuãa sinh viïn Vùn Lang trïn 
àêëu trûúâng quöëc gia vaâ quöëc 
tïë. Àïì cao tinh thêìn dêën thên 
vaâ phuång sûå, trong thúâi gian 
túái, TTPTNLSV Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang seä tiïëp tuåc àêìu tû cho 
caác hoaåt àöång phaát triïín hoåc 
thuêåt vaâ Khúãi nghiïåp cuãa sinh 
viïn nhû: CLB Khúãi nghiïåp, Saân 
Thûúng maåi àiïån tûã, Vûúân ûúm 
Khúãi nghiïåp,... goáp phêìn hònh 
thaânh vaâ ûúm taåo nhûäng taâi nùng 
treã, tiïëp sûác cho nhûäng yá tûúãng 
saáng taåo cuãa sinh viïn Vùn Lang 
khöng chó dûâng laåi trïn giêëy, maâ 
àûúåc hiïån thûåc hoáa vaâ phaát triïín 
maånh meä trong tûúng lai.

startup St
artu

p

DÛ NGOÅC BAÃO TRÊN 
Sinh viïn K24 Khoa Thûúng maåi
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vaâ khöng ngûâng xem xeát, höî trúå 
hoaân thiïån dûå aán tûâng ngaây búãi 
chuöîi hoaåt àöång training vaâ sûå 
chó dêîn têån tònh cuãa caác mentor 
hiïån laâ doanh nghiïåp, giaãng 
viïn Khoa Quaãn trõ Kinh doanh 
Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang. Anh 
Trõnh Minh Cûúâng – Cûåu sinh 
viïn Khoáa 16 Khoa Quaãn trõ 
Kinh doanh Trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang, Founder cuãa Happy 
Young House vaâ laâ mentor cuãa 
cuöåc thi chia seã: “Ra Khúi 2022 
nhû möåt chiïëc cêìu nöëi giûäa kiïën 
thûác, cú súã lyá luêån maâ caác baån 
àang ngöìi hoåc trïn ghïë Nhaâ 
trûúâng vúái thûåc tiïîn bïn ngoaâi.” 

Nùm 2022, yá tûúãng phaát triïín 
dûå aán cuãa caác àöåi thi phong phuá, 
traãi röång úã nhiïìu lônh vûåc tûâ möi 
trûúâng, cöng nghïå àïën chùm 
soác sûác khoãe, thïí thao,… Nhòn 
chung, hêìu hïët dûå aán àïìu kïët 
húåp cöng nghïå vaâo saãn phêìm, 
gêìn guäi vúái àúâi söëng nùng àöång, 
hiïån àaåi cuãa ngûúâi treã höm 
nay. Lï Àaâo Lan Truác – Khoáa 24 
ngaânh Thiïët kïë Nöåi thêët chia seã: 
“YÁ tûúãng khúãi nghiïåp cuãa mònh 
xuêët phaát tûâ viïåc con ngûúâi sûã 
duång quaá nhiïìu caác chai nhûåa 
vaâ xaã ra möi trûúâng hùçng ngaây. 
ECAP – Böå thiïët bõ gùæn kïët taái sûã 
duång chai nhûåa vúái 3 chöët kïët 
nöëi caác chai nhûa theo hònh thûác 
module thaânh nhiïìu hònh thaái, 
kñch thûúác khaác nhau, tûâ àoá ûáng 
duång vaâo caác lônh vûåc nhû trang 
trñ khöng gian, cûáu höå, taåo hònh 
cöng trònh xanh,…” Duâ úã lônh 

vûåc naâo, khai thaác khña caånh 
vaâ tiïëp cêån àöëi tûúång naâo trong 
cuöåc söëng, caác dûå aán àïìu hûúáng 
àïën muåc àñch chung vò xaä höåi, 
cöång àöìng vaâ àoáng goáp thïm giaá 
trõ hûäu ñch cho cuöåc söëng.

Coá mùåt taåi Talkshow “Haânh 
trònh khúãi nghiïåp” trong khuön 
khöí buöíi Kick-off diïîn ra ngaây 
24/4/2022, anh Lêm Tuêën Qui 
– Töíng giaám àöëc Cöng ty TNHH 
Xûã lyá chêët thaãi cöng nghiïåp vaâ 
Tû vêën möi trûúâng Vùn Lang 
lùæng nghe nhûäng àam mï vaâ 
khaát khao àûúåc toãa saáng cuãa 
“àaân em” vaâ kyâ voång: “Vúái cûúng 
võ laâ möåt cûåu sinh viïn, töi àaä 
coá dõp kïët nöëi cuâng trûúâng trong 
nhiïìu hoaåt àöång. Tuy nhiïn, àöëi 
vúái “Ra Khúi 2022”, töi caãm nhêån 
àûúåc nguöìn nùng lûúång rêët cao 
tûâ caác baån sinh viïn caác trûúâng 
àaåi hoåc noái chung cuäng nhû 
sinh viïn Vùn Lang noái riïng. 
Töi tin rùçng, vúái sûác treã, nhiïåt 
huyïët vaâ sûå höî trúå cuãa thêìy cö, 
caác huêën luyïån viïn, caác baån seä 
thaânh cöng khöng nhûäng trong 
cuöåc thi höm nay maâ coân trong 
cuöåc söëng. Chuác caác baån seä khúãi 
nghiïåp thaânh cöng vaâ trao laåi 
nhiïìu giaá trõ àaáng quyá cho gia 
àònh, vaâ xaä höåi.”

Kïët thuác voâng Sú khaão – YÁ 
tûúãng, trong thaáng 05/2022, 
21 àöåi thi seä tiïëp tuåc tham dûå 
lêìn lûúåt 3 lúáp hoåc training göìm 
“Learn Start-up”, “Business 
Model & Pitching” vaâ “Finance 

for Start-ups” àïí hoaân thiïån dûå 
aán cuãa mònh, tham gia quaãng 
baá trûåc tiïëp vaâ nhêån khaão saát, 
àaánh giaá tûâ khaách haânh giaã àõnh 
laâ caác thêìy cö, sinh viïn Trûúâng 
Àaåi hoåc Vùn Lang taåi gian haâng. 
Nhûäng àöåi thi xuêët sùæc nhêët seä 
tiïëp tuåc tiïën vaâo voâng Chung kïët 
– Thuyïët phuåc àêìu tû, hoaân têët 
caác phên àoaån cuöëi cuãa yá tûúãng 
khúãi nghiïåp dûúái sûå höî trúå cuãa 
caác mentor.

Danh saách 18 àïì taâi chñnh thûác  
vaâo voâng Poster Show - Baán kïët 
Ra khúi 2022:

1. ÛÁng duång Metaverse àïí quaãng baá 
lônh vûåc dõch vuå F&B Taåi Viïåt Nam

2. Hïå Thöëng Phoâng Troå Your 
Second Family

3. App Thïí Thao Àiïån Tûã ProES

4. ÛÁng Duång Get Fittie Kïët Nöëi 
Baån Àöìng Haânh Cuâng Nêng Cao 
Sûác Khoeã

5. Saãn Xuêët Traâ Tuái Loåc Laá Vöëi

6. Böå Thiïët Bõ Gùæn Kïët Taái Sûã 
Duång Chai Nhûåa

7. ÛÁng Duång Thöng Tin Mua 
Haâng Vanlang Go

8. Linor - Nïìn taãng cung cêëp dõch 
vuå kyá húåp àöìng/àùåt coåc online

9. Shark Wallet - Saãn phêím ûáng duång 
cöng nghïå blockchain vaâo àõnh 
danh vaâ baão mêåt thöng tin haâng

10. Gam Xanh - Tûâ vaãi vuån àïën 
bïìn vûäng

11. Phêìn mïìm bïånh aán àiïån tûã - 
Website bïånh aán àiïån tûã giuáp theo 
doäi vaâ trñch xuêët höì sú bïånh nhên

12. Sports Social - ûáng duång kïët 
nöëi nhûäng niïìm àam mï thïí thao

13. UNI GO - Àûa nhau àïën trûúâng

14. Next Door - ûáng duång cung 
cêëp ngûúâi chùm soác, giuáp viïåc, gia 
sû vaâ dõch vuå mua höå, vêån chuyïín 
cho ngûúâi coá nhu cêìu

15. Nöng nghiïåp àö thõ - Saãn 
phêím phên hûäu cú baão vïå thûåc 
vêåt giaá thïí dinh dûúäng

16. Dûå aán khúãi nghiïåp cöng ty 
thiïët kïë, xêy dûång vaâ trang trñ nöåi 
thêët Dreams House

17. Dûå aán taái chïë vaãi vuån P-E-B

18. Dûå aán Tranh Sinh hoåc

TRỞ LẠI VỚI NHIỀU DỰ ÁN HẤP DẪN
Sau thành công của “Ra khơi 20”, tháng 04/2022, sân chơi ý tưởng khởi nghiệp dành cho sinh 
viên do Trường Đại học Văn Lang tổ chức chính thức trở lại, mở rộng quy mô dành cho sinh viên 
các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề trên địa bàn TP. HCM.

Ngaây nay, khúãi nghiïåp 
àaä trúã thaânh möåt 
thuêåt ngûä quen 

thuöåc trong cöång àöìng, àùåc 
biïåt vúái nhûäng ngûúâi treã nhiïåt 
huyïët, nùng àöång vaâ khao khaát 
xêy dûång con àûúâng sûå nghiïåp 
riïng. Theo thöëng kïë cuãa Topica 
Founder Institute, trong giai 
àoaån 2011 – 2017, coá 296 thûúng 
vuå àêìu tû khúãi nghiïåp taåi Viïåt 
Nam àaä diïîn ra; trong àoá, coá 
92 doanh nghiïåp Start-up nhêån 
àûúåc töíng giaá trõ àêìu tû gêìn 300 
triïåu USD, gêëp 9 lêìn so vúái nùm 
2011. Khúãi nghiïåp àaä trúã thaânh 
möåt xu hûúáng, coá aãnh hûúãng 
nhiïìu àïën nïìn kinh tïë cuãa nûúác 
nhaâ. Start-up hêëp dêîn ngûúâi 
treã búãi sûå tûå do, tûå chuã, tûå lêåp, 

laâm thêåt ùn thêåt, nhûng àöìng 
thúâi cuäng êín chûáa nhiïìu ruãi ro, 
trùæc trúã, thiïëu soát búãi thiïëu kinh 
nghiïåm thûåc tïë.

Mong muöën xêy dûång möåt 
sên chúi böí ñch, taåo cú höåi àïí 
ngûúâi treã thûã sûác khúãi nghiïåp 
trong phaåm vi hoåc àûúâng, nuöi 
dûúäng yá tûúãng vaâ laâm bïå phoáng 
giuáp sinh viïn chñnh thûác khúãi 
àöång dûå aán thûåc tïë, Trûúâng Àaåi 
hoåc Vùn Lang töí chûác cuöåc thi 
yá tûúãng khúãi nghiïåp “Ra khúi 
2022” vúái chuã àïì “Bring your 
ideas to life”. Vúái sûác huát vaâ uy 
tñn àaä hònh thaânh tûâ muâa thi 
trûúác, nùm 2022, chûúng trònh 
múã röång quy mö, trúã thaânh sên 
chúi daânh cho sinh viïn trong vaâ 

ngoaâi trûúâng.

Sau möåt thaáng töí chûác, 
chûúng trònh thu huát 162 thñ 
sinh àïën tûâ 15 trûúâng àaåi hoåc 
trïn àõa baân TP. HCM tham dûå, 
tùng sûác caånh tranh, sûå àa daång 
trong yá tûúãng khúãi nghiïåp. Àöåi 
thi 5Mexpress chia seã: “Àïën tûâ 
Trûúâng Àaåi hoåc Giao thöng Vêån 
taãi, chuáng mònh rêët vinh dûå khi 
àûúåc tham gia cuöåc thi “Ra khúi 
2022” vaâ caâng vui hún khi àûúåc 
vinh danh trong top 21 àöåi thi 
tiïën vaâo Baán kïët.” 

Hún caã möåt cuöåc thi, Ra Khúi 
2022 coân laâ “giaãng àûúâng” àùåc 
biïåt cho nhûäng start-up treã khi 
taåi àêy, caác baån àûúåc truyïìn 
thuå kiïën thûác, àûúåc hûúáng dêîn 

RA KHƠI 2022

ÀÙÅNG NGOÅC TRÊN
Sinh viïn Khoáa 26 Khoa Quaãn trõ Kinh doanh 
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Thuêåt ngûä Anthropocene 
gêìn àêy àûúåc giúái khoa 
hoåc trïn thïë giúái sûã duång 

khaá nhiïìu, song coân múái meã 
úã Viïåt Nam. Thuêåt ngûä naây 
xuêët phaát tûâ tiïëng Hy Laåp laâ 
“Anthropos”, coá nghôa laâ Con 
ngûúâi Anthropocene àûúåc caác 
nhaâ khoa hoåc àïì xuêët vaâo cuöëi 
thïë kyã XX àïí chó möåt kyã nguyïn 
àõa chêët múái, bùæt àêìu vaâo cuöëi 
thïë kyã XVIII, vúái cuöåc caách maång 
cöng nghiïåp. Thúâi àiïím àoá, “aãnh 
hûúãng cuãa con ngûúâi àöëi vúái àõa 
chêët vaâ hïå sinh thaái àaä trúã nïn 
quan troång úã quy mö lõch sûã Traái 
Àêët”. Theo TS. Bernard Scheáou, 
noái àïën kyã nguyïn naây laâ noái àïën 
nhûäng thaách thûác söëng coân maâ 
con ngûúâi ngaây nay àang phaãi 
àöëi diïån. Vúái baãn chêët laâ möåt 
ngaânh kinh tïë töíng húåp, moåi 
hoaåt àöång cuãa du lõch àïìu liïn 
quan mêåt thiïët àïën cuöåc söëng 
cuãa con ngûúâi vaâ vò vêåy lônh vûåc 
du lõch cêìn coá traách nhiïåm trûúác 
nhûäng thaách thûác söëng coân cuãa 
nhên loaåi.

NHÛÄNG VÊËN ÀÏÌ CON NGÛÚÂI 
ÀANG ÀÖËI DIÏÅN  

TS. Bernard Scheáou àïì cêåp 
àïën sûå bêët bònh àùèng trïn thïë 
giúái. Theo àoá, 10% ngûúâi giaâu 
nhêët haânh tinh coá thu nhêåp 
bùçng 52% thu nhêåp cuãa thïë giúái 
trong khi nûãa coân laåi, nhûäng 
ngûúâi ngheâo nhêët thïë giúái chó 
kiïëm àûúåc 8%. Bêët bònh àùèng 
vïì taâi saãn (cuãa caãi) thêåm chñ coân 
lúán hún bêët bònh àùèng vïì thu 
nhêåp khi möåt nûãa dên söë ngheâo 
nhêët thïë giúái hêìu nhû khöng súã 
hûäu gò (2% töíng söë) trong khi 
10% ngûúâi giaâu nhêët nùæm giûä 
hún ¾ taâi saãn thïë giúái.

Sûå bêët bònh àùèng naây gêy ra 
nhûäng taác àöång xêëu àïën cuöåc 
söëng cuãa con ngûúâi úã nhiïìu 
mùåt. Vïì ngùæn haån, khoaãng caách 
quaá khaác biïåt gêy aãnh hûúãng 
tiïu cûåc àïën sûå gùæn kïët xaä höåi 
cuãa caác nhoám ngûúâi, dêîn àïën 
baåo lûåc xaä höåi, laâm gia tùng cùng 
thùèng, trêìm caãm cuäng nhû taác 
àöång tiïu cûåc àïën kinh tïë. Vïì 
lêu daâi, theo baáo caáo cuãa NASA 
tûâ nùm 2014 vaâ theo möåt nghiïn 
cûáu cuãa trûúâng àaåi hoåc Anh tûâ 
nùm 2015 (Alvarez, 2018) – cuâng 
vúái viïåc khai thaác quaá mûác taâi 

Nhằm nâng cao nhận thức 
bảo vệ môi trường, trang bị 
cho sinh viên kiến thức bổ 
ích về lĩnh vực du lịch, ngày 
12/04/2022, Khoa Du lịch, 
Trường Đại học Văn Lang tổ 
chức sinh hoạt chuyên đề 
“Các xu hướng du lịch bền 
vững nào được ra đời trong 
kỷ nguyên Anthropocene?” 
do TS. Bernard Schéou, 
giảng viên trường Đại học 
Perpignan Via Domitia 
(Pháp) và ông Nguyễn Ngọc 
Toản – Giám đốc Công ty 
Image Travel & Event đồng 
chia sẻ. 

Trò chuyện cùng chuyên gia:

XU HƯỚNG DU LỊCH BỀN VỮNG 
TRONG KỶ NGUYÊN ANTHROPOCENE

TRÊÌN PHAN NGUYÏÅT MINH
VOÄ VÙN THAÂNH
Khoa Du lõch, Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang

nguyïn thiïn nhiïn, sûå gia tùng 
bêët bònh àùèng coá thïí dêîn àïën 
sûå diïåt vong nïìn vùn minh cuãa 
chuáng ta.

Thûá hai, vêën àïì möi trûúâng 
quan troång vaâ khêín cêëp nhêët laâ 
biïën àöíi khñ hêåu do phaát thaãi 
nhaâ kñnh. Hiïån nay, nhiïåt àöå 
cuãa Traái àêët àaä tùng lïn 1,21oC 
vaâ trong tûúng lai nïëu khöng 
coá biïån phaáp maånh meä ngùn 
chùån thò àïën nùm 2100, nhiïåt 
àöå Traái Àêët seä tùng lïn 3.2oC. 
Thaách thûác naây àaä vaâ àang gêy 
ra nhûäng hêåu quaã àaáng súå maâ 
ngaây nay chuáng ta àang phaãi àöëi 
mùåt nhû luä luåt, giaãm mûác àöå àa 
daång sinh hoåc, mûåc nûúác biïín 
dêng cao, hoãa hoaån,…

Theo TS. Bernard Scheáou, 
nïëu nûúác biïín dêng cao thïm 
1m, möåt nûãa diïån tñch cuãa àöìng 
bùçng söng Cûãu Long, nhûäng àö 
thõ lúán nhû TP. Höì Chñ Minh, 
Cêìn Thú seä bõ ngêåp luåt vaâ aãnh 
hûúãng nghiïm troång àïën sinh kïë 
cuãa 17 triïåu ngûúâi dên, nïìn saãn 
xuêët nöng nghiïåp vaâ thuãy saãn 
Viïåt Nam coá nguy cú bõ biïën mêët.

TRAÁCH NHIÏÅM CUÃA NGAÂNH 
DU LÕCH

Theo Töí chûác du lõch thïë giúái, 
caác hoaåt àöång du lõch chiïëm 8% 
trong viïåc gia tùng sûác noáng cuãa 
Traái Àêët, trong àoá, giao thöng 
chiïëm 73,4% töíng söë (UNWTO, 
2008). Hai phûúng tiïån thaãi 
ra nhiïìu khñ CO2 vaâ ö nhiïîm 

nhêët laâ ö tö vaâ maáy bay. Ngoaâi 
ra, du lõch coân gêy ra nhûäng taác 
àöång tiïu cûåc khaác àöëi vúái möi 
trûúâng: Phaá huãy sûå àa daång sinh 
hoåc do xêy dûång caác cöng trònh 
du lõch; Du khaách sûã duång quaá 
mûác taâi nguyïn thiïn nhiïn vaâ 
nùng lûúång; Ö nhiïîm nhûåa, ö 
nhiïîm tiïëng öìn, ö nhiïîm khöng 
khñ (giao thöng vaâ sûúãi êëm). 

Àïí phaãn àöëi ngaânh haâng 
khöng, lônh vûåc vêån taãi haâng àêìu 
trong phaát thaãi khñ CO2, phong 
traâo têíy chay maáy bay àaä ra àúâi 
úã Thuåy Àiïín caách àêy 5 - 6 nùm, 
khiïën lûu lûúång haâng khöng nöåi 
àõa cuãa nûúác naây giaãm maånh vaâ 
sên bay thûá ba cuãa Thuåy Àiïín 
(Bromma) vaâ thûá hai úã thuã àö 
Stockholm phaãi àoáng cûãa vaâo 
nùm 2021. TS. Bernard Scheáou 
cuäng cho biïët “Thuåy Àiïín khöng 
phaãi laâ trûúâng húåp caá biïåt. Trïn 
khùæp thïë giúái, caác cuöåc biïíu 
tònh ngaây caâng gia tùng chöëng 
laåi viïåc xêy dûång caác sên bay 
múái hoùåc múã röång chuáng. Vaâo 
thaáng 3/2020, Toâa phuác thêím 
Anh àaä baác boã viïåc múã röång sên 
bay Heathrow cuãa London, möåt 
trong nhûäng sên bay têëp nêåp 
nhêët úã chêu Êu. Quyïët àõnh cuãa 
Toâa aán dûåa trïn Thoãa thuêån 
Paris, hoå àaánh giaá rùçng dûå aán 
naây ài ngûúåc laåi vúái muåc tiïu 
haån chïë sûå êëm lïn cuãa Traái Àêët 
trong 1,50C.” (Fabre, nùm 2021).

Taåi Phaáp, theo möåt khaão saát 
àûúåc thûåc hiïån vaâo nùm 2021 

vïì yá àõnh ài du lõch, coá 2/3 trong 
söë 5.000 ngûúâi Phaáp traã lúâi sùén 
saâng traánh ài maáy bay (ADN 
Tourisme & UNAT Bretagne, 
2021). Cuäng taåi nûúác naây, nhiïìu 
saáng kiïën ra àúâi nhùçm haån chïë 
viïåc sûã duång phûúng tiïån maáy 
bay trong vêån chuyïín du lõch. 
Du khaách àûúåc khuyïën khñch 
tham gia vaâo caác hònh thûác du 
lõch thên thiïån vúái möi trûúâng 
hún nhû ài böå, ài xe àaåp hay caác 
phûúng tiïån sûã duång nùng lûúång 
tûå nhiïn nhû gioá, nùng lûúång 
mùåt trúâi… Àiïìu naây dêîn àïën 
möåt hònh thûác du lõch àaä àûúåc 
ra àúâi úã möåt söë ñt quöëc gia tûâ 
nhûäng nùm 2000: du lõch chêåm - 
“Hònh thûác du lõch maâ chuáng ta 
thûåc hiïån möåt löëi söëng khaác, möåt 
nhõp söëng khaác àïí caãm nhêån 
möåt caách chêåm raäi, sêu hún vaâ 
chên thêåt hún vïì möåt àiïím àïën, 
möåt dên töåc vaâ nïìn vùn hoáa cuãa 
hoå.” (Matos-Wasem, 2004).

Möåt söë xu hûúáng du lõch 
bïìn vûäng trong kyã nguyïn 
Anthropocene göìm:

• Du lõch cöng bùçng, thuác àêíy 
phaát triïín con ngûúâi

• Du lõch dûåa trïn tñnh di àöång 
sinh thaái

• Du lõch chêåm, daânh thúâi gian 
àïí khaám phaá vaâ traãi nghiïåm

• Du lõch àõa phûúng

• Du lõch quy mö nhoã, khöng 
àaåi traâ

TS. Bernard Scheáou taåi toåa àaâm ngaây 12/4/2022.
AÃnh: Dûúng Nhêåt Huy

Sinh viïn Khoa Du lõch dûå buöíi toåa àaâm offline
àùåt cêu hoãi vúái diïîn giaã, ngaây 12/4/2022.
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NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU

Dûåa vaâo khaão saát trïn Booking.com, öng 
Nguyïîn Ngoåc Toaãn, Giaám àöëc Cöng ty Image 
Travel & Events cho biïët àaåi dõch Covid-19 àaä laâm 
thay àöíi nhêån thûác cuãa ngûúâi Viïåt Nam khi coá hún 
88% du khaách Viïåt muöën ài du lõch möåt caách bïìn 
vûäng. Tuy nhiïn, àïí xêy dûång möåt nïìn du lõch 
bïìn vûäng, theo öng Toaãn, Viïåt Nam cêìn phaãi khùæc 
phuåc nhûäng haån chïë nhû sau: 

• Du lõch ngùæn ngaây, möîi núi chó úã möåt àõa àiïím.

• Caác tour du lõch thûúâng chó têåp trung tham quan 
ngùæm caãnh maâ ñt coá hoaåt àöång giao lûu, gùåp gúä 
ngûúâi dên àõa phûúng, khaám phaá vùn hoáa baãn 
àõa vaâ ñt daânh thúâi gian àïí têån hûúãng thiïn 
nhiïn.

• Du lõch têåp trung vaâo caác ngaây nghó lïî Quöëc gia, 
du lõch theo phong traâo gêy ra keåt xe, öìn aâo, phaá 
hoãng chêët lûúång dõch vuå vaâ taác àöång xêëu àïën 
cuöåc söëng cuãa ngûúâi dên àõa phûúng.

Möåt söë nhûäng mö hònh du lõch coá traách nhiïåm 
taåi Viïåt Nam àaä àûúåc hònh thaânh vaâ àang dêìn 
àûúåc nhiïìu du khaách yïu thñch coá thïí kïí àïën nhû 
mö hònh du lõch cöång àöìng úã laâng Taã Phòn, Sapa 
(Laâo Cai) hay du lõch cöång àöìng Cöìn Sún (Cêìn 
Thú). Hai mö hònh naây coá möåt àiïím chung laâ àïìu 
baão töìn vaâ tön troång nïìn vùn hoáa baãn àõa. Du 
khaách àûúåc nguã taåi nhaâ ngûúâi dên, ùn caác moán ùn 
àùåc sùæc cuãa àõa phûúng, tham quan vaâ traãi nghiïåm 
cuöåc söëng chên thêåt cuãa ngûúâi dên baãn àõa. Ngoaâi 
ra, öng Toaãn cuäng cho rùçng ngaây caâng coá nhiïìu 
du khaách Viïåt tòm àïën caác tour du lõch khaám phaá 
thiïn nhiïn: ài trekking cung àûúâng Taâ Nùng - 
Phan Duäng, vûúân Quöëc gia Buâ Gia Mêåp, vûúân 
Quöëc gia Nam Caát Tiïn,… Àêy laâ möåt tñn hiïåu töët 
cho thêëy du lõch bïìn vûäng dêìn trúã nïn phöí biïën. 

Vúái mong muöën lan toãa tinh thêìn Du lõch coá traách 
nhiïåm, Cöng ty Image Travel & Events àaä saáng lêåp töí 
chûác WAFORT (We act for responsible tourism) vúái 
3 nhiïåm vuå, Nêng cao nhêån thûác du khaách vïì du lõch 
coá traách nhiïåm; Khuyïën khñch vaâ taåo àiïìu kiïån àïí 
doanh nghiïåp tham gia laâm du lõch coá traách nhiïåm; 
Kïët nöëi  du khaách coá traách nhiïåm vúái doanh nghiïåp 
coá traách nhiïåm

Khöng chó chó laâ hoaåt àöång vui chúi giaãi trñ, thû 
giaän, du lõch àöëi vúái du khaách ngaây nay coân cêìn 
ài cuâng nhêån thûác traách nhiïåm àïí coá thïí hûúáng 
àïën muåc tiïu phaát triïín bïìn vûäng. Ngûúâi treã höm 
nay cêìn coá traách nhiïåm vúái hïå sinh thaái chuáng ta 
àang söëng bùçng caách khai thaác húåp lyá, baão töìn taâi 
nguyïn thiïn nhiïn, tön troång vùn hoáa cuãa cöång 
àöìng àõa phûúng vaâ lan toãa caác giaá trõ töët àeåp cuãa 
xu hûúáng du lõch xanh àïën moåi ngûúâi.

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG
 DỊCH VỤ XE CÔNG NGHỆ 
CỦA SINH VIÊN
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TẠI TP. HCM

Nhóm nghiên cứu hướng đến mục tiêu 
hiểu rõ hơn các yếu tố ảnh hưởng đến 
quyết định sử dụng dịch vụ xe công nghệ 
của hành khách, cụ thể là sinh viên các 
trường đại học ở TP.HCM; đồng thời, đo 
lường khả năng sinh viên lựa chọn sử 
dụng thương hiệu dịch vụ thông qua 
phương pháp nghiên cứu định lượng với 
436 mẫu khảo sát đến từ sinh viên. Bài 
nghiên cứu đã mang về giải Khuyến khích 
cuộc thi Khoa học và Công nghệ dành cho 
giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo 
dục đại học.

TRÊÌN NGUYÏÎN PHÛÚNG LOAN, LÛU MYÄ LINH 
K23 Khoa Kïë toaán Kiïím toaán
GVHD: THS. LÛU CHÑ DANH

Kïët quaã nghiïn cûáu cho thêëy, coá böën yïëu 
töë taác àöång àïën quyïët àõnh sûã duång dõch 
vuå xe cöng nghïå: Mûác àöå dïî sûã duång vaâ 

giaá caã; Nhêån thûác sûå hûäu ñch; Thoái quen vaâ Hònh 
aãnh thûúng hiïåu. Tûâ àoá, nghiïn cûáu àûa ra àïì xuêët 
giuáp caác cöng ty dõch vuå xe cöng nghïå nêng cao 
chêët lûúång dõch vuå, thu huát sinh viïn sûã duång dõch 
vuå, àöìng thúâi giuáp sinh viïn tòm ra dõch vuå phuâ 
húåp vúái nhu cêìu ài laåi cuãa mònh.

Vúái sûå phaát triïín nhanh choáng cuãa cöng nghïå 
thöng tin vaâ viïîn thöng, caác thiïët bõ di àöång khöng 
chó àún giaãn laâ cöng cuå liïn laåc, tòm kiïëm thöng 
tin, maâ àaä trúã thaânh phûúng tiïån cung cêëp chûác 
nùng tiïån lúåi cho giaãi trñ, mua sùæm, hoåc têåp. Trong 
àoá, khöng thïí khöng kïí àïën sûå ra àúâi cuãa caác ûáng 
duång àùåt xe trûåc tuyïën, tñch húåp vúái hïå thöëng àõnh 
võ toaân cêìu (GPS).

77% söë ngûúâi àûúåc hoãi àaä choån xe maáy laâm 
phûúng tiïån chñnh àïí di chuyïín vò sûå tiïån lúåi, linh 
hoaåt - theo möåt khaão saát cuãa BMG vïì phên tñch 
dõch vuå GrabBike (Nguyen & Tran, 2016) 

Sûå ra àúâi cuãa xe cöng nghïå höî trúå rêët nhiïìu 
ngûúâi trong viïåc ài laåi, àùåc biïåt àöëi vúái sinh viïn, 
nhûäng ngûúâi cêìn caác hònh thûác di chuyïín an 
toaân, nhanh choáng, tiïån lúåi. Taåi Tp.HCM, söë lûúång 
trûúâng àaåi hoåc, cao àùèng vaâ trung cêëp nghïì ngaây 
caâng tùng cuâng vúái söë lûúång sinh viïn. Nhu cêìu sûã 
duång xe öm cöng nghïå cuãa sinh viïn àùåc biïåt lúán. 
Àïí àûáng vûäng trong caånh tranh giûäa nhiïìu ûáng 
duång àùåt xe trûåc tuyïën, dõch vuå xe cöng nghïå cêìn 
hiïíu nhûäng yïëu töë naâo taác àöång àïën quyïët àõnh sûã 
duång dõch vuå cuãa sinh viïn vaâ sinh viïn cuäng cêìn 
biïët dõch vuå naâo phuâ húåp vúái tuái tiïìn, nhu cêìu cuãa 
baãn thên. 

CÚ SÚÃ KHOA HOÅC

Theo Philip Kotler (2007), haânh vi ngûúâi tiïu 
duâng àûúåc àõnh nghôa laâ “Möåt töíng thïí nhûäng 
haânh àöång diïîn biïën trong suöët quaá trònh kïí tûâ khi 
nhêån biïët nhu cêìu cho túái khi mua vaâ sau khi mua 
saãn phêím”. Noái caách khaác, haânh vi cuãa ngûúâi tiïu 
duâng laâ caách thûác caác caá nhên ra quyïët àõnh seä sûã 
duång caác nguöìn lûåc sùén coá cuãa hoå (thúâi gian, tiïìn 
baåc, nöî lûåc) nhû thïë naâo cho saãn phêím tiïu duâng.

Theo He & Shen (2015), xe cöng nghïå laâ möåt 
nïìn taãng giuáp ngûúâi laái vaâ haânh khaách dïî daâng 

giao tiïëp hiïåu quaã. Dõch vuå naây liïn quan àïë ba 
bïn: haânh khaách, taâi xïë vaâ nhaâ cung cêëp; núi coá thïí 
àaáp ûáng vaâ kiïím soaát nhu cêìu tûâ haânh khaách vaâ sûå 
sùén saâng cuãa taâi xïë búãi nhaâ cung cêëp dõch vuå goåi 
xe (Pham, Dacosta, Jacot- Guillarmod, Huguenin, 
& Hubaux, 2017), xe cöng nghïå cho pheáp haânh 
khaách yïu cêìu vaâ ài xe thöng qua thiïët bõ di àöång 
vaâ võ trñ cuãa hoå seä àûúåc gûãi àïën taâi xïë bùçng GPS.

Caác mö hònh coá liïn quan àïën baâi nghiïn cûáu 
coá thïí nhùæc àïën mö hònh TAM 2 - mö hònh chêëp 
nhêån cöng nghïå 2, Venkatesh vaâ Davis (2000) vaâ 
mö hònh UTAUT 2 - mö hònh lyá thuyïët chêëp nhêån 
vaâ sûã duång cöng nghïå 2, Venkatesh, Thong & Xu 
(2012). Theo Venkatesh vaâ Davis (2000), mö hònh 
TAM 2 dûå àoaán àûúåc thaânh cöng 60% khaã nùng 
chêëp nhêån sûã duång möåt hïå thöëng múái vaâ xaác àõnh 
caác caãi tiïën nhùçm àaáp ûáng nhu cêìu chûa àûúåc àaáp 
ûáng cuãa ngûúâi duâng möåt caách nhanh choáng, linh 
hoaåt vaâ thuêån tiïån. Àöìng thúâi, mö hònh UTAUT 2, 
theo Venkatesh, Thong & Xu (2012), coá thïí kiïím tra 
sûå chêëp nhêån cöng nghïå vaâ sûã duång caách tiïëp cêån 
thöëng nhêët hún, bao göìm 7 yïëu töë: kyâ voång hiïåu 
quaã, kyâ voång nöî lûåc, aãnh hûúãng xaä höåi, àiïìu kiïån 
thuêån lúåi, àöång lûåc thuå hûúãng, giaá trõ giaá caã vaâ thoái 
quen. Bïn caånh àoá, theo Philip Kotler (2001), quaá 
trònh dêîn àïën quyïët àõnh mua sùæm cuãa ngûúâi tiïu 
duâng diïîn ra göìm 5 giai àoaån: nhêån thûác nhu cêìu; 
tòm hiïíu saãn phêím vaâ thöng tin liïn quan; àaánh 
giaá, so saánh; mua saãn phêím; àaánh giaá sau sûã duång.

MÖ HÒNH NGHIÏN CÛÁU 

Tûâ viïåc töíng húåp, phên tñch theo àiïìu kiïån vaâ 
àöëi tûúång nghiïn cûáu cuå thïí cuâng àïí thoãa maän caác 
lyá thuyïët nïìn, taác giaã àïì xuêët mö hònh nghiïn cûáu 
cuãa àïì taâi göìm 7 yïëu töë aãnh hûúãng àïën quyïët àõnh 
sûã duång dõch vuå xe cöng nghïå cuãa sinh viïn àaåi 
hoåc taåi Tp.HCM: Chêët lûúång dõch vuå, Giaá trõ giaá caã, 
Giao dõch thuêån tiïån, Mûác àöå dïî sûã duång, Sûå hûäu 
ñch, Thoái quen, Hònh aãnh thûúng hiïåu. 

Nghiïn cûáu sûã duång kïët húåp phûúng phaáp 
nghiïn cûáu àõnh tñnh vaâ àõnh lûúång. Phûúng phaáp 
àõnh tñnh àûúåc thûåc hiïån nhùçm kiïím tra mö hònh 
nghiïn cûáu, thang ào. Nghiïn cûáu àõnh lûúång 
àûúåc thûåc hiïån thöng qua thu thêåp kïët quaã àiïìu 
tra baãng hoãi sinh viïn taåi caác trûúâng Àaåi hoåc àang 
vaâ àaä sûã duång dõch vuå xe cöng nghïå, cêëu truác baãng 
hoãi göìm 33 biïën quan saát theo thang ào Likert 5 
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mûác àöå, àûúåc phaát cho 511 sinh 
viïn.

Söë liïåu thu vïì àûúåc xûã lyá bùçng 
phêìn mïìm SPSS phiïn baãn 22.0. 
Thang ào àûúåc kiïím àõnh sú böå 
bùçng cöng cuå thöëng kï mö taã, hïå 
söë tin cêåy Cronbachs Alpha, phên 
tñch nhên töë khaám phaá (EFA). Phên 
tñch tûúng quan, höìi quy Binary 
Logistic àûúåc sûã duång àïí kiïím 
àõnh mö hònh vaâ caác giaã thuyïët 
nghiïn cûáu. Ngoaâi ra, nghiïn 
cûáu cuäng phên tñch phûúng sai 
ANOVA, phûúng sai T-Test tòm ra 
sûå khaác biïåt vïì àaánh giaá theo àùåc 
àiïím caá nhên cuãa sinh viïn.  

KÏËT QUAÃ NGHIÏN CÛÁU VAÂ THAÃO 
LUÊÅN 

Tûâ kïët quaã kiïím àõnh 
Cronbachs Alpha têët caã 33 biïën 
quan saát coá hïå söë Cronbachs 
Alpha khaá cao lúán hún 0.7 nïn àïìu 
àûúåc chêëp nhêån vaâ khöng coá biïën 
quan saát naâo bõ loaåi (Baãng 1).

Tiïëp tuåc qua phên tñch nhên 
töë khaám phaá EFA, tûâ 33 biïën quan 
saát thang ào caác yïëu töë aãnh hûúãng 
coân 30 biïën quan saát vúái 5 thaânh 
phêìn: (1) Nhêån thûác sûå hûäu ñch, 

(2) Hònh aãnh thûúng hiïåu, (3) Chêët lûúång dõch vuå, (4) Thoái quen, (5) Mûác àöå dïî sûã duång vaâ giaá caã. Thang 
ào quyïët àõnh sûã duång cuãa sinh viïn vêîn giûä nguyïn 3 biïën. Sau àoá, tiïëp tuåc kiïím àõnh àöå tin cêåy cuãa 
thang ào hiïåu chónh cho thêëy caác biïën àïìu àûúåc chêëp nhêån àïí tiïëp tuåc phên tñch höìi quy Binary Logistic.

Kïët quaã kiïím àõnh mûác àöå dûå baáo tñnh chñnh xaác (Baãng 2) cuãa mö hònh cho biïët tyã lïå dûå baáo àuáng cuãa 
toaân böå mö hònh laâ 96,3%. Cuå thïí, trong 84 trûúâng húåp quan saát khöng sûã duång dõch vuå xe cöng nghïå thò 
dûå baáo coá 74 trûúâng húåp khöng sûã duång, nhû vêåy tó lïå dûå baáo àuáng laâ 88,1%; trong 352 trûúâng húåp quan 
saát coá sûã duång dõch vuå xe cöng nghïå, dûå baáo coá 346 trûúâng húåp coá sûã duång dõch vuå xe cöng nghïå, nhû vêåy 
tó lïå dûå baáo àuáng laâ 98,3%.

Thöng qua kïët quaã (Baãng 3) trïn, ta thêëy coá 4 yïëu töë aãnh hûúãng àïën quyïët àõnh sûã duång dõch vuå xe cöng 
nghïå göìm: Nhêån thûác sûå hûäu ñch; Hònh aãnh thûúng hiïåu; Mûác àöå dïî sûã duång vaâ giaá caã vaâ Thoái quen. Yïëu 
töë coân laåi laâ Chêët lûúång dõch vuå khöng coá yá nghôa thöëng kï. Qua àoá, ta viïët àûúåc phûúng trònh:

Trong àoá: Y=1 laâ xaác suêët sûã duång

  Y=0 laâ xaác suêët khöng sûã duång

Giaã sûã xaác suêët ban àêìu laâ 50%, mûác àöå taác àöång cuãa caác tham söë àïën xaác suêët sûã duång dõch vuå xe cöng 
nghïå nhû sau:

PMucdodesudungvagiaca  = 0,5 x (1- 0,5) x 1,929 = 0,48225

PNhanthuchuuich   = 0,5 x (1- 0,5) x 1,353  = 0,33825

PThoiquen = 0,5 x (1- 0,5) x 1,185 = 0,29625

PHinhanhthuonghieu = 0,5 x (1- 0,5) x 1,039 = 0,25975

Thöng qua mö hònh trïn, xaác suêët sinh viïn sûã duång dõch vuå xe cöng nghïå xaãy ra àûúåc thïí hiïån theo 
phûúng trònh nhû sau:

E(Y/Xi)

Vñ duå, möåt sinh viïn traã lúâi thöng qua baãng khaão saát vïì quyïët àõnh sûã duång dõch vuå xe cöng nghïå vaâ 
ta tñnh àûúåc giaá trõ trung bònh cuãa Nhêån thûác sûå hûäu ñch laâ 4,8; Hònh aãnh thûúng hiïåu 3,8; Mûác àöå dïî sûã 
duång vaâ giaá caã 4,8 vaâ Thoái quen laâ 4,3. Nhû vêåy, xaác xuêët sinh viïn naây quyïët àõnh sûã duång dõch vuå xe cöng 
nghïå laâ:

Tûâ thöng tin khaão saát, ta coá thïí xaác àõnh xaác suêët sinh viïn naây quyïët àõnh sûã duång dõch vuå xe cöng 
nghïå laâ khaá cao 97,11%. Tuy nhiïn, àêy cuäng chó laâ dûå àoaán vúái khaã nùng àoaán àuáng laâ 96,3%.

Kïët quaã nghiïn cûáu cho thêëy 4 yïëu töë taác àöång àïën quyïët àõnh sûã duång dõch vuå cuãa sinh viïn caác 
trûúâng Àaåi hoåc taåi Tp.HCM. Mûác àöå taác àöång cuãa 4 yïëu töë àûúåc sùæp xïëp theo thûá tûå giaãm dêìn: Mûác àöå dïî 
sûã duång vaâ giaá caã (ê = 1.929), nhêån thûác hûäu ñch (ê = 1.353), thoái quen (ê = 1.185), hònh aãnh thûúng hiïåu 
(ê = 1.039).

Tûâ kïët quaã nghiïn cûáu, caác nhaâ quaãn lyá cuãa doanh nghiïåp kinh doanh coá thïí nêng cao sûå quan têm vaâ 
sûå hiïíu biïët vïì viïåc laâm thïë naâo àïí sinh viïn quyïët àõnh choån lûåa dõch vuå xe cöng nghïå cuäng nhû nhêån ra 
sûå quan troång cuãa caác yïëu töë aãnh hûúãng àïën quyïët àõnh sûã duång dõch vuå. Tûâ àoá, nhoám taác giaã coá nhûäng 
kiïën nghõ cuå thïí àöëi vúái doanh nghiïåp vaâ àöëi vúái sinh viïn.

STTSTT Thang àoThang ào
BiếnBiến

quan saátquan saát
Hïå söë Cronbach Hïå söë Cronbach 

AlphaAlpha
01 Chất lượng dịch vụ CL1-CL7 0.853
02 Giaá trõ giaá caã GC1-GC4 0.805
03 Giao dịch thuận tiện GD1-GD3 0.929
04 Mức độ dễ daâng sử dụng SD1-SD4 0.903
05 Mức độ hữu ñch HI1-HI5 0.921
06 Thoái quen TQ1-TQ4 0.802
07 Hònh ảnh thương hiệu TH1-TH6 0.913

Baãng 1. Baãng töíng húåp hïå söë Cronbachs Alpha cuãa caác thang ào

Observed

Predicted
Quyết định

sử dụng
Percentage 

Correct
Khöng Coá

Step 1
Quyết định sử dụng

Khöng 74 10 88,1
Coá 6 346 98,3

Overall Percentage 96,3
Baãng 2 - Kïët quaã kiïím àõnh mûác àöå dûå baáo tñnh chñnh xaác cuãa mö hònh

BB S.E.S.E. WaldWald DfDf Sig.Sig. Exp (B)Exp (B)

Step 1Step 1a

Nhêån thûác sûå hûäu ñch 1,353 0,446 9,222 1 0,002 3,869
Hònh aãnh thûúng hiïåu 1,039 0,386 7,227 1 0,007 2,826
Chêët lûúång dõch vuå 0,716 0,455 2,473 1 0,116 2,046
Mûác àöå dïî sûã duång 
vaâ giaá caã 1,929 0,436 19,600 1 0,000 6,883

Thoái quen 1,185 0,474 6,264 1 0,012 3,271
Constant -21,284 2,763 59,333 1 0,000 0,000

a. Variable(s) entered on step 1: NTHI, TH, CLDV, SDGC, TQ.
Baãng 3. Kïët quaã mö hònh höìi quy Binary Logistic
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BS. PHAN THAÂNH CÖNG
Khoa Y

Trong tiïët hoåc naây, sinh 
viïn àûúåc giaãng viïn 
giúái thiïåu “ÛÁng duång 

cuãa Realtime-PCR trong xaác 
àõnh chiïìu daâi Telomere trong tïë 
baâo maáu ngoaåi vi”. Tiïën sô Trêìn 
Nhêåt Phûúng, Trûúãng Böå mön 
Y hoåc cú súã laâ giaãng viïn chñnh 
mön hoåc cho biïët: “Telomere laâ 
möåt àoaån DNA coá trònh tûå lùåp 
laåi nhiïìu lêìn úã àêìu möîi nhiïîm 
sùæc thïí. Telomere coá vai troâ quan 
troång trong viïåc baão vïå phên tûã 
DNA khoãi caác taác àöång gêy haåi vaâ 

sûå mêët öín àõnh cuãa hïå genome. 
Trong chu trònh cuãa möåt tïë baâo 
bònh thûúâng thò sau möîi lêìn 
phên chia cuãa tïë baâo, möåt phêìn 
cuãa telomere seä bõ “ngùæn ài”. Khi 
àöå daâi cuãa telomere àaåt túái mûác 
giúái haån thò tïë baâo seä tûå chïët theo 
chûúng trònh. Do vêåy, phûúng 
phaáp xaác àõnh àöå daâi cuãa 
telomere coá thïí coi nhû laâ hònh 
thûác tiïn àoaán “tuöíi thoå” cuãa tïë 
baâo vaâ caác cú quan. Trong tiïët 
hoåc thuá võ naây, caác em sinh viïn 
seä àûúåc kiïím tra àöå daâi telomere 

TIẾT HỌC TRẢI NGHIỆM
“TIÊN ĐOÁN TUỔI THỌ” 
CỦA SINH VIÊN RĂNG HÀM MẶT

Sinh viên khối ngành sức 
khỏe tại Văn Lang nói chung 
và sinh viên Răng Hàm Mặt 
nói riêng luôn được chú 
trọng học tập thông qua trải 
nghiệm. Các chương trình 
giảng dạy thực hành do bộ 
môn Y học cơ sở - Khoa Y 
đảm nhiệm, được xây dựng 
có tính ứng dụng cao và 
mang lại nhiều trải nghiệm 
mới mẻ, giúp người học hình 
dung kiến thức một cách 
sinh động và khắc sâu trong 
thời gian dài. Với môn Hóa 
sinh - Di truyền, sinh viên 
Răng Hàm Mặt khóa 26, khóa 
27 được trải nghiệm một tiết 
học đặc biệt khi làm quen 
với hệ thống Real-Time PCR 
hiện đại bậc nhất hiện nay 
tại Việt Nam. 

Giaãng viïn hûúáng dêîn caã lúáp vïì quy trònh thûåc hiïån

cuãa mònh trïn chñnh mêîu maáu 
ngoaåi vi “chñnh chuã”. Àêy laâ kyä 
thuêåt hiïån àaåi, lêìn àêìu tiïn àûúåc 
sûã duång taåi khöëi ngaânh Sûác khoãe 
cuãa Vùn Lang thöng qua caác maáy 
moác tên tiïën bêåc nhêët hiïån nay.”

Trong quaá trònh söëng, nhiïìu 
yïëu töë khaác coá thïí khiïën cho 
telomere bõ ngùæn laåi nhanh 
hún bao göìm caã viïåc gêy töín 
thûúng túái phên tûã DNA noái 
chung vaâ töín thûúng chñnh xaác 
úã võ trñ telomere dêîn túái nhiïìu 
aãnh hûúãng sûác khoãe vaâ tuöíi thoå 
cuãa ngûúâi. Caác yïëu töë löëi söëng 
nhû huát thuöëc, beáo phò, thiïëu 
vêån àöång, chïë àöå ùn khöng töët 
coá thïí laâm tùng töëc àöå ngùæn ài 
cuãa caác telomere dêîn túái caác 
bïånh liïn quan túái laäo hoáa hoùåc 
chïët súám. Telomere bõ ngùæn 
nhanh hún liïn quan túái viïåc 
khúãi phaát súám cuãa nhiïìu vêën àïì 
sûác khoãe nhû caác bïånh vïì tim 
maåch, tiïíu àûúâng, tùng nguy cú 
ung thû vaâ loaäng xûúng. Trong 
tiïët hoåc, sinh viïn àûúåc laâm 
quen vúái maáy nhên gen àõnh 
lûúång CFX96™ Real-Time PCR 
Detection System vaâ maáy taách 
chiïët tûå àöång NK Extractor 32. 
Àêy laâ thiïët bõ hiïån àaåi àûúåc 

sûã duång àïí taách chiïët DNA tûå 
àöång vaâ thûåc hiïån PCR khuïëch 
àaåi DNA in vitro dûåa trïn phaát 
huyânh quang nhùçm phaát hiïån 
vaâ àõnh lûúång caác trònh tûå axit 
nucleic.

Quy trònh thûåc hiïån àaãm baão 
khoa hoåc, bao göìm caác hoaåt 
àöång theo thûá tûå: lêëy mêîu maáu 
ngoaåi vi cuãa ngûúâi traãi nghiïåm, 
xûã lyá mêîu tiïìn ly trñch, taách chiïët 
DNA tûâ mêîu, thûåc hiïån phaãn 
ûáng Real-Time PCR vúái cùåp 
möìi vaâ maâu cheân àùåc hiïåu cho 
taác nhên Telomere cuâng Single 
Copy Gene vaâ cuöëi cuâng laâ phên 
tñch kïët quaã Real-Time. Sinh 
viïn àûúåc giaãng viïn phên tñch 
kïët quaã ngay trong buöíi hoåc vaâ 
àûa ra nhûäng nhêån àõnh thuá võ.

Sinh viïn Nguyïîn Hoaâng 
Tuâng, Khoáa 27 Rùng Haâm Mùåt 
chia seã: “Laâ sinh viïn nùm nhêët 
múái nhêåp hoåc, em vaâ caác baån 
vö cuâng haâo hûáng khi àûúåc 
quay trúã laåi trûúâng hoåc trûåc 
tiïëp sau thúâi gian giaán àoaån vò 
COVID-19. Mön hoåc Hoáa sinh - 
Di truyïìn mang àïën nhûäng kiïën 
thûác cú baãn cho ngûúâi laâm nghïì 
Y, tûúãng chûâng nhû khö khan, 
“khoá nhùçn” nhûng khöng ngúâ 

laåi thuá võ ngoaâi sûác tûúãng tûúång. 
Möîi buöíi hoåc thûåc haânh, em vaâ 
caác baån caãm nhêån àûúåc sûå chùm 
chuát cuãa Thêìy Cö trong tûâng 
baâi giaãng vaâ caác kyä thuêåt. Àùåc 
biïåt ngaây höm nay, chuáng em 
àûúåc thûåc hiïån traãi nghiïåm ào 
Telomere trong tïë baâo maáu cuãa 
chñnh cú thïí mònh. Rêët thuá võ vaâ 
êën tûúång khi kïët quaã traã vïì cho 
tûâng baån sinh viïn.”

Trong thúâi gian túái, chûúng 
trònh caác mön hoåc seä àûúåc Thêìy 
Cö Khoa Y noái riïng vaâ khöëi 
ngaânh Sûác khoãe noái chung tiïëp 
tuåc caãi tiïën theo hûúáng tùng 
cûúâng hoaåt àöång traãi nghiïåm, 
hûúáng túái àaâo taåo theo nùng 
lûåc, àaãm baão khaã nùng laâm viïåc 
thûåc tïë cho sinh viïn ngay sau 
khi töët nghiïåp. Àiïìu naây àùåt ra 
nhûäng thûã thaách khöng hïì nhoã, 
tuy nhiïn vúái tinh thêìn saáng taåo, 
àoaân kïët, Thêìy Troâ khöëi ngaânh 
Sûác khoãe trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang quyïët têm thûåc hiïån 
thùæng lúåi. 

Sinh viïn thûåc hiïån thao taác trïn maáyHïå thöëng maáy CFX96™ Real-Time PCR Detection System 
vaâ maáy NK  Extractor 32
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Di sản và bộ sưu tập, bao gồm di sản lịch sử (hay Phòng 
truyền thống) của trường đại học, không gian vật thể và phi 
vật thể, là các yếu tố ảnh hưởng đặc biệt đến sự hình thành 
tầm nhìn và giá trị văn hóa của một trường đại học. 

PHAÁT TRIÏÍN THÛÚNG HIÏÅU 
CHO ÀAÅI HOÅC

Chuáng ta hiïíu thûúng hiïåu 
laâ möåt têåp húåp nhûäng caãm nhêån 
cuãa khaách haâng vïì möåt cöng 
ty, möåt saãn phêím hay dõch vuå 
vúái àêìy àuã caác khña caånh: mö taã 
nhêån diïån (brand identities), 
giaá trõ (brand values), thuöåc tñnh 
(brand attributes), caá tñnh (brand 
personality).

Khi nhùæc àïën àaâo taåo Àaåi 
hoåc úã nûúác ngoaâi, ngûúâi ta nhùæc 
àïën Harvard, Stanford, MIT, 
Cambridge, Oxford hay NUS… 
nhû nhûäng biïíu tûúång thaânh 
cöng trong lônh vûåc naây. Noái 
caách khaác, thûúng hiïåu cuãa möåt 
trûúâng chñnh laâ nhêån thûác cuãa 
ngûúâi hoåc, phuå huynh, giaãng 
viïn, caán böå nhên viïn, àöëi taác 
húåp taác vaâ nhaâ tuyïín duång vïì 
ngöi trûúâng àoá.

Ngaây nay, nïëu ai àoá nhòn 
nhêån giaáo duåc àaåi hoåc dûúái khña 
caånh thõ trûúâng dõch vuå thò àêy laâ 
möåt thõ trûúâng múã nhûng chõu 
nhiïìu aáp lûåc caånh tranh tûâ trong 
nûúác vaâ nûúác ngoaâi. Thûåc tïë 
chûáng mònh rùçng àaä qua röìi thúâi 
kyâ dõch vuå àaâo taåo úã Viïåt Nam 
keán ngûúâi hoåc vaâ caác trûúâng Àaåi 
hoåc khöng cêìn quan têm túái viïåc 
taåo ra thûúng hiïåu. Trong 15 nùm 
gêìn àêy, söë lûúång caác trûúâng àaåi 
hoåc tùng gêëp 3 lêìn. Nùm 2000, caã 
nûúác chó coá 153 trûúâng àaåi hoåc 
vaâ cao àùèng nhûng hiïån nay, con 
söë àoá àaä lïn àïën 460 trûúâng cöng 

lêåp vaâ ngoaâi cöng lêåp, göìm 224 
àaåi hoåc vaâ 236 cao àùèng.

Nïëu cûá coi giaáo duåc cuäng laâ 
möåt loaåi hònh dõch vuå thò “Thûúng 
hiïåu laâ cöng cuå àûúåc nhûäng nhaâ 
tiïëp thõ coá kinh nghiïåm taåo ra 
àïí giaânh chiïën thùæng trong cuöåc 
chiïën giaânh sûå chuá yá cuãa ngûúâi 
tiïu duâng vaâ caác àöëi taác”. Àïí quaãn 
lyá hònh aãnh thûúng hiïåu hiïåu quaã, 
trong baâi viïët naây, chuáng töi àïì 
cêåp àïën möåt mö hònh rêët thöng 
duång cuãa Kevin Lane Keller – Mö 
hònh CBBE

Mö hònh CBBE coá thïí àûúåc 
àiïìu chónh àïí aáp duång töët cho viïåc 
quaãn lyá thûúng hiïåu vaâ hònh aãnh 
cuãa möåt trûúâng àaåi hoåc. Àïí chiïën 
lûúåc xêy dûång vaâ quaãn lyá thûúng 
hiïåu thaânh cöng, caác trûúâng àaåi 
hoåc cêìn xaác àõnh nhûäng giaá trõ cöët 
loäi maâ nhaâ trûúâng muöën hûúáng 
àïën lêu daâi vaâ bïìn vûäng. Vúái mö 
hònh thaáp nhoån nhû trïn, ta coá 
thïí xêy dûång thûúng hiïåu tûâ chên 
àïë vaâ cao dêìn lïn àïën àónh – laâ giaá 
trõ cao nhêët möåt thûúng hiïåu cêìn 
hûúáng túái.

Lõch sûã phong phuá cuãa trûúâng 
àaåi hoåc, truyïìn thöëng àûúåc xaác 
àõnh laâ möåt trong nhûäng thïë 
maånh cuãa noá àïí xêy dûång böå 
nhêån diïån thûúng hiïåu. Caác di 
saãn vùn hoáa laâ saãn phêím giaãi 
thñch lõch sûã nïìn taãng giuáp hoaân 
thaânh nhiïåm vuå naây möåt caách 
toaân diïån hún.

VAI TROÂ CUÃA DI SAÃN:

Dûä liïåu àaä chó ra rùçng möåt 
phêìn ba caác trûúâng àaåi hoåc xaác 
àõnh viïåc giaãng daåy nhû nhiïåm 
vuå chñnh cuãa hoå. Nùm 2001, 
Lyndel King viïët: “Vò àaåi hoåc luön 
laâ möåt töí chûác nùng àöång phaát 
triïín liïn tuåc, nhiïåm vuå cuãa viïån 
di saãn hay viïån baão taâng laâ phaãn 
aánh tñnh chêët nùng àöång êëy”. 
Z.R. Kozak àõnh nghôa sûá mïånh 
trong phaåm truâ traách nhiïåm vïì 
möëi quan hïå trûúâng àaåi hoåc vaâ 
viïån di saãn nhû sau: “Bùçng caách 
nùæm bùæt tinh thêìn nhêån diïån caác 
töí chûác vaâ quaãng baá noá nhû  àïì 
cêåp trûúác àêy, viïån di saãn àaåi hoåc 
coá cú höåi khöng nhûäng chó trûng 
baây caác hiïån vêåt vaâ böå sûu têåp 

DI SẢN ĐẠI HỌC NHƯ MỘT 
CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG HIỆU ĐẠI HỌC

TS. PHAÅM VÙN NGA 
Trûúãng ban Töí chûác sûå kiïån vaâ Truyïìn thöng 
Cöë vêën Viïån Di saãn Vùn Lang

àöåc àaáo cuãa töí chûác êëy, maâ coân 
duâng noá àïí minh hoåa nhûäng cêu 
chuyïån trong ngöi trûúâng êëy”. 
Aute Richards tûâng viïët “Nhûäng 
viïån di saãn töët vaâ phong phuá chó 
àûúåc tòm thêëy trong nhûäng ngöi 
trûúâng uy tñn”.

Nhûäng töí chûác coá chiïën lûúåc 
phaát triïín roä raâng vaâ thaânh tûåu 
nöíi bêåt thêëy rùçng viïån di saãn 
mang tñnh chêët diïîn giaãi nhûäng 
giaá trõ vaâ àêìu tû nguöìn lûåc cho 
noá. Viïån di saãn laâ dêëu hiïåu cho 
thêëy sûå thaânh cöng vaâ uy tñn cuãa 
trûúâng àaåi hoåc, möåt phêìn cuãa 
viïåc quaãng baá ra cöng chuáng, 
möåt phûúng thûác phuåc vuå lúåi ñch 
xaä höåi. Nïëu trûúâng àaåi hoåc àûúåc 
àaánh giaá nhû möåt cú súã giaáo duåc, 
theo S. Orekhova, viïån di saãn trúã 
thaânh phûúng tiïån hiïåu quaã thûåc 
thi chñnh saách truyïìn thöng. Nhû 
thïë, têët caã nhûäng cú höåi múái cuãa 
viïån di saãn àaåi hoåc trúã thaânh 
àiïím maånh vaâ giuáp àaåi hoåc hoaân 
thaânh sûá mïånh laâ bïå phoáng kïët 
nöëi vúái cöång àöìng xung quanh.

Viïån di saãn  Louvain – la – 
Neuve (Àaåi hoåc Louvain) cho 
thêëy noá khöng chó quan troång úã 
núi àùåt  di saãn, trong hay ngoaâi 
khuön viïn àaåi hoåc maâ laâ möëi 
quan hïå vúái cöång àöìng bïn 
ngoaâi. Viïån di saãn trúã thaânh möåt 
cöng cuå chûáng minh tñnh khai 
phoáng cuãa trûúâng àaåi hoåc vúái thïë 
giúái bïn ngoaâi. 

Vò di saãn vùn hoáa vö hònh 
nghôa laâ nhûäng têåp quaán, thoái 
quen ûáng xûã, kiïën thûác, kyä nùng 
cuäng nhû nhûäng cöng cuå, hiïån 
vêåt vaâ khöng gian vùn hoáa coá yá 
nghôa vúái trûúâng àaåi hoåc. Nùm 
2008, Lars Burman, Viïån phoá 
phuå traách vùn hoáa vaâ truyïìn 
thöëng taåi àaåi hoåc Uppsala cho 
rùçng “Di saãn vùn hoáa khöng chó 
laâ nhûäng vêåt phêím maâ chuáng ta 
àang chùm soác, noá laâ möåt phêìn 
cuãa töíng thïí. Noá laâ baãn sùæc chuáng 
ta, truyïìn thöëng vaâ caách tû duy 

cuãa chuáng ta. Mùc duâ sûå phaát 
triïín di saãn àoâi hoãi phaãi àêìu tû, 
noá àem laåi nhûäng giaá trõ kinh tïë 
trûåc tiïëp trong viïåc àem laåi thanh 
danh cho àaåi hoåc vaâ xêy dûång 
thûúng hiïåu. Di saãn vùn hoáa 
khiïën cho danh hiïåu àaåi hoåc thu 
huát hún àöëi vúái cöng viïåc vaâ sûå 
nghiïn cûáu.”

Viïån di saãn seä giuáp nêng cao 
sûå tön troång vúái truyïìn thöëng 
cuãa trûúâng vaâ khúi dêåy möëi dêy 
liïn laåc vaâ gùæn boá vúái cöång àöìng, 
phaát huy tònh caãm àöìng mön. 
Àöìng thúâi noá cuäng àaãm baão tñnh 
liïn tuåc cuãa truyïìn thöëng, kïët nöëi 
quaá khûá vúái tûúng lai thöng qua 
diïîn giaãi nhûäng kinh nghiïåm xaä 
höåi vùn hoáa hay khoa hoåc trong 
hiïån taåi.

DI SAÃN VÙN HOÁA ÀAÅI HOÅC CUÃA 
GIAÁO DUÅC ÀAÅI HOÅC VÙN LANG

Trong möåt baâi viïët trïn têåp 
san Heritage One, PGS. TS. Trêìn 
Thõ Myä Diïåu, Hiïåu trûúãng Àaåi 
hoåc Vùn Lang, àaä noái roä: “Nhòn 
laåi chùång àûúâng 26 nùm hònh 
thaânh vaâ phaát triïín, vúái sûá mïånh 
àaâo taåo nguöìn nhên lûåc, truyïìn 
baá trñ thûác vaâ phuång sûå xaä höåi, 
mang hònh aãnh cuãa Viïåt Nam ra 
thïë giúái, nhûäng con ngûúâi Vùn 
Lang tûå haâo chung tay xêy dûång 
möåt trûúâng àaåi hoåc röång múã cho 
nhûäng têm höìn röång múã, àïí laåi 
möåt di saãn to lúán cho caác thïë hïå 
sau.” PGS. TS. Trêìn Thõ Myä Diïåu 
cho rùçng, hún caã nhûäng chuyïín 
biïën vïì hònh aãnh, hiïån vêåt, vïì cú 
súã kiïën truác, di saãn Vùn Lang àïí 
laåi cho nhiïìu thïë hïå sau coân laâ 
caái tïn, laâ giaá trõ con ngûúâi Vùn 
Lang àaä, àang vaâ seä àoáng goáp 
khöng ngûâng cho xaä höåi.

TS. Nguyïîn Àùæc Têm, Viïån 
trûúãng Viïån Di saãn, Chuã tõch 
Höåi àöìng saáng lêåp Àaåi hoåc Vùn 
Lang, khùèng àõnh: “Quan àiïím 
cuãa chuáng töi khi laâm cöng taác 
di saãn khöng chó nhùçm xêy dûång 

möåt möåt Phoâng Truyïìn thöëng lûu 
trûä nhûäng kyã vêåt cuãa quaá khûá maâ 
hún caã laâ khao khaát thöíi vaâo àoá 
höìn cöët cuãa möåt têåp thïí nhûäng 
con ngûúâi têm huyïët, vúái àaåo 
àûác vaâ yá chñ cuâng sûå saáng taåo, caái 
laâm nïn baãn sùæc Vùn Lang khöng 
lêîn vaâo àêu vúái  caác àaåi hoåc khaác 
trong thaânh phöë naây, trïn àêët 
nûúác naây hay röång ra laâ trong 
khu vûåc.”. Chuáng ta phaãi chuyïín 
giao tinh thêìn êëy cho nhûäng thïë 
hïå treã trong haâng nguä caán böå 
cöng nhên viïn, giaãng viïn vaâ caã 
sinh viïn, nhêët laâ nhûäng cûåu sinh 
viïn, àïí hoå luön giûä trong tim 
hònh aãnh vaâ niïìm tin vaâo ngöi 
trûúâng hoå àaä daânh nhûäng nùm 
thaáng àeåp nhêët àúâi ngûúâi úã àoá, 
khöng chó laâ kiïën thûác maâ coân laâ 
kyã niïåm.

Vúái TS Nguyïîn Cao Trñ, Chuã 
tõch Höåi àöìng Trûúâng, ngay 
trong nhûäng thúâi khùæc khoá khùn 
nhêët thò “I DO CARE - Töi thûåc sûå 
quan têm laâ thöng àiïåp töi muöën 
gûãi àïën toaân thïí cöång àöìng Vùn 
Lang thöng qua bûác thû naây. Búãi 
töi tin, chó cêìn àuã quan têm: Quan 
têm àïën baãn thên, quan têm àïën 
gia àònh vaâ quan têm àïën cöång 
àöìng xung quanh - möîi möåt 
ngûúâi trong chuáng ta àïìu seä biïët 
mònh phaãi laâm gò àïí cuâng nhau 
ài qua giai àoaån khoá khùn naây.”

Sau cuâng, di saãn àaåi hoåc coá 
hiïåu quaã tñch cûåc àöëi vúái uy tñn 
nhaâ trûúâng, bao göìm thaái àöå cuãa 
sinh viïn tiïìm nùng, sùén saâng traã 
hoåc phñ cuäng nhû giúái thiïåu tïn 
tuöíi trûúâng cho ngûúâi khaác. Noá coá 
hiïåu quaã àùåc biïåt trong viïåc tuyïín 
duång sinh viïn múái. Nhiïìu àaåi 
hoåc Viïåt nam àaä bûúác àêìu duâng 
di saãn cuãa mònh nhû möåt nguöìn 
taâi nguyïn àïí hêm noáng thûúng 
hiïåu. Noá cho pheáp khöng chó gòn 
giûä di saãn hiïån coá maâ taåo  caác 
àiïìu kiïån thuêån lúåi saáng taåo dûúái 
nhûäng hònh thûác múái meã hún.

Tû liïåu tham khaão
- Nhoám taác giaã Lï Thu Trang, Nguyïîn Anh Tuêën, Phaåm Lï Thu Nga - Laâm thûúng hiïåu thïë naâo cho Àaåi hoåc cöng lêåp Viïåt Nam? http://www. cafebiz.
com 20/11/2015
- King, Lindell, University museums in the 21 st century, Paris Organization for economic cooperation and development 
- Kozak, Zenobia, The role of university museums and heritage in the 21 st century, http://articles. the museum review.org.
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Mûác söëng caãi thiïån, 
thûåc phêím sùén coá 
traân ngêåp,… àaä 

laâm gia tùng caác hêåu quaã liïn 
quan àïën thoái quen ùn uöëng 
khöng húåp lyá, löëi söëng khöng 
laânh maånh, tûâ àoá dêîn àïën sûå gia 
tùng caác bïånh maän tñnh khöng 
lêy trong cöång àöìng.

Theo thöëng kï, bïånh maän 
tñnh khöng lêy bao göìm beáo phò, 
àaái thaáo àûúâng, bïånh tim maåch, 
tùng huyïët aáp, àöåt quyå, ung 
thû,… àang laâ nguyïn nhên dêîn 
àïën tûã vong cuãa 40 triïåu ngûúâi 
trïn thïë giúái möîi nùm. ÚÃ Viïåt 
Nam, caác bïånh khöng lêy nhiïîm 
àang gia tùng nhanh choáng, laâ 
nhoám bïånh coá tyã lïå tûã vong cao 
nhêët, chiïëm 77% caác trûúâng 
húåp, trong àoá nguyïn nhên do 
bïånh tim maåch chiïëm 31%, ung 
thû chiïëm 19%, bïånh phöíi tùæc 
ngheän maän tñnh (COPD) chiïëm 
6%, àaái thaáo àûúâng chiïëm 4% vaâ 
caác bïånh khöng lêy nhiïîm khaác 
chiïëm 18% (Chiïën lûúåc quöëc gia 
phoâng chöëng bïånh khöng lêy 
nhiïîm giai àoaån 2015 – 2025).

Theo söë liïåu àiïìu tra yïëu töë 
nguy cú - Àiïìu tra STEPS 2015, 
chó coá 43,1% söë ngûúâi mùæc tùng 
huyïët aáp vaâ 31,1% söë ngûúâi tùng 
àûúâng huyïët tûâng àûúåc phaát 
hiïån bïånh trong cöång àöìng; 
13,6% söë ngûúâi mùæc tùng huyïët 
aáp vaâ 28,9% söë ngûúâi tùng àûúâng 
huyïët àûúåc quaãn lyá taåi caác cú súã 
y tïë taåi Viïåt Nam.

Caác chuyïn gia àïìu cho 
rùçng, caác bïånh khöng lêy nhiïîm 
thûúâng khöng xaác àõnh àûúåc 
nguyïn nhên cuå thïí maâ chó coá 
möåt nhoám yïëu töë nguy cú goáp 
phêìn laâm bïånh phaát triïín, göìm: 
yïëu töë vïì haânh vi löëi söëng nhû 
huát thuöëc laá; laåm duång rûúåu, 
bia; dinh dûúäng khöng húåp lyá vaâ 
ñt hoaåt àöång thïí lûåc. Nhoám yïëu 
töë nguy cú tûâ dinh dûúäng hoaân 
toaân coá thïí can thiïåp vaâ àiïìu 
chónh àûúåc nïëu cöång àöång àöìng 
coá àuã kiïën thûác vaâ yá thûác vïì 
têìm quan troång cuãa dinh dûúäng 
àöëi vúái sûác khoãe trong phoâng 
vaâ àiïìu trõ caác bïånh maän tñnh 
khöng lêy.

Dinh dûúäng tiïët chïë laâ möåt 

phên khoa trong dinh dûúäng 
hoåc, laâm nhiïåm vuå nghiïn cûáu 
xêy dûång cöng thûác vaâ chïë àöå 
ùn uöëng cho ngûúâi bònh thûúâng 
hoùåc bïånh nhên. Dinh dûúäng 
tiïët chïë àõnh ra khêíu phêìn ùn 
bònh thûúâng vaâ khêíu phêìn ùn 
bïånh lyá. Phoá Trûúãng khoa Àiïìu 
dûúäng vaâ Kyä thuêåt Y hoåc Trûúâng 
Àaåi hoåc Vùn Lang – ThS. Lyá Thõ 
Phûúng Hoa àaä àêìu tû nhiïìu 
têm sûác àïí xêy dûång àïì cûúng 
chi tiïët cho hoåc phêìn Dinh 
dûúäng – An toaân thûåc phêím – 
Tiïët chïë daânh cho àöëi tûúång 
àiïìu dûúäng cuãa trûúâng Àaåi hoåc 
Vùn Lang. Qua àoá, ngûúâi hoåc coá 
cú höåi tiïëp cêån vaâ lônh höåi kiïën 
thûác vïì dinh dûúäng, möëi liïn 
quan giûäa dinh dûúäng tiïët chïë 
trong phoâng vaâ àiïìu trõ caác bïånh 
maän tñnh khöng lêy. 

Sau nhûäng tiïët hoåc lyá thuyïët 
vïì xaác àõnh nhu cêìu vaâ thaânh 
phêìn caác chêët dinh dûúäng coá 
trong thûåc phêím, ngûúâi hoåc seä 
tiïëp tuåc hoåc thûåc haânh phên 
tñch vaâ xêy dûång thûåc àún dinh 
dûúäng phuâ húåp cho caác àöëi 
tûúång coá bïånh nïìn hoùåc bïånh 

SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG HỌC VÀ ỨNG DỤNG 
DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ - AN TOÀN THỰC PHẨM

Hiện nay, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, phát triển kinh tế và toàn cầu hóa thị trường 
đã ảnh hưởng nhất định đến lối sống, chế độ ăn, tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe của quần 
thể dân cư, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

ThS. TRÊÌN THÕ TÊY NGUYÏN
Giaãng viïn Khoa Àiïìu dûúäng vaâ Kyä thuêåt Y hoåc

lyá àùåc thuâ. Àêy cuäng laâ nhûäng 
kyä nùng, kiïën thûác quan troång 
böí sung cho quaá trònh chùm 
soác bïånh nhên cuãa ngûúâi àiïìu 
dûúäng. Bïn caånh àoá, ngûúâi hoåc 
cuäng coá thïí ûáng duång trong caác 
bûäa ùn thûúâng nhêåt taåi gia àònh.

Ngaây 21/4/2022, Khoa Àiïìu 
dûúäng vaâ Kyä thuêåt Y hoåc vûâa töí 
chûác buöíi baáo caáo thûåc têåp hoåc 
phêìn Dinh dûúäng – An toaân thûåc 
phêím – Tiïët chïë cho lúáp DD K25, 
nghiïåm thu kïët quaã cuãa quaá 
trònh hoåc têåp, thûåc haânh nghiïm 
tuác vaâ chùm chó cuãa sinh viïn. 

Caác nhoám sinh viïn xêy dûång 
thûåc àún vaâ chuêín bõ, chïë biïën 
möåt bûäa ùn hoaân chónh cho gia 
àònh 7 ngûúâi coá ngûúâi bïånh maån 
tñnh khöng lêy. Baáo caáo yïu cêìu 
sinh viïn phaãi trònh baây àûúåc 
haâm lûúång caác chêët dinh dûúäng 
coá trong caác moán ùn, töíng nùng 
lûúång cung cêëp cuãa bûäa ùn vaâ 
caách chïë biïën, gia võ sûã duång 
phaãi phuâ húåp vúái ngûúâi coá bïånh 
maän tñnh khöng lêy. 

Sinh viïn Khoáa 25 ngaânh 
Àiïìu dûúäng àaä vêån duång töëi àa 
kiïën thûác àûúåc hoåc, thûåc haânh 
vaâ thïí hiïån qua bûäa ùn do chñnh 
caác baån hoaân thiïån tûâ khêu xêy 
dûång thûåc àún àaãm baão tñnh 
dinh dûúäng vaâ tiïët chïë, àïën 
khêu choån mua nguyïn liïåu 
ngon vaâ sach àaãm baão an toaân 
thûåc phêím, cuâng nhau sú chïë, 
chïë biïën thaânh nhûäng moán ùn 
dinh dûúäng vaâ hêëp dêîn; vaâ trònh 
baây yá tûúãng thiïët kïë phong caách 
baân ùn vaâ trang trñ àeåp mùæt àïí 
gia tùng chêët lûúång vaâ hiïåu quaã 
bûäa ùn. 

Kïët quaã rêët tñch cûåc trong 
mön hoåc maâ sinh viïn K25 àiïìu 
dûúäng àaåt àûúåc hy voång seä 
giuáp caác baån coá thïm àöång lûåc 
trúã thaânh möåt àiïìu dûúäng gioãi 
trong tûúng lai.

Vêån duång 
kiïën thûác dinh 
dûúäng, gúåi yá thûåc 
phêím cho ngaây heâ oi bûác

Vúái thúâi tiïët nùæng noáng 
gêìn àêy, sinh viïn chuáng mònh 
nhòn lõch hoåc, lõch àïën  cú súã thûåc 
têåp, àïën thû viïån hoåc vaâ laâm baâi 
têåp nhoám,… maâ muöën “sang 
chêën têm lyá” àuáng khöng neâ? 

Caác baån chuêín bõ gò cho 
nhûäng ngaây “chó thúã thöi cuäng 
thêëy mïåt” sùæp túái chûa? Àûâng 
quaá lo lùæng, haäy chuêín bõ cho 
mònh möåt tinh thêìn vui veã, möåt 
nùng lûúång tñch cûåc, möåt chïë àöå 
dinh dûúäng húåp lyá, baån seä vûúåt 
qua àûúåc. Cuâng àiïím danh möåt 
söë thûåc phêím mang laåi nguöìn 
nùng lûúng tûúi maát xoa dõu 
nùæng noáng muâa heâ nheá! Nïëu 
baån thïm nhûäng thûåc phêím sau 
àêy vaâo chïë àöå ùn uöëng hùçng 
ngaây, baån seä vûúåt qua caái noáng 
muâa heâ möåt caách thoaãi maái nhêët 
coá thïí (theoThe Health Site).

1. Dûa hêëu
Vúái hún 90% laâ nûúác, loaåi 

quaã naây giûä àuã nûúác, laâm maát 
cho baån vaâ giuáp baån giaãm cên. 
Bïn caånh àoá, dûa hêëu coân chûáa 
nhiïìu chêët chöëng öxy hoáa 
va â  vitamin töët cho sûác khoãe 
cuãa baån.

2. Dûa leo
Àêy laâ thûåc phêím giaâu chêët 

xú, coá thïí taåo caãm giaác maát meã 
trong nhûäng thaáng heâ noáng bûác.
Dûa leo cuäng goáp phêìn thuác àêíy 
tiïu hoáa.

3. Nûúác dûâa
Àêy laâ möåt thûác uöëng muâa 

heâ ñt töën keám ài keâm vúái nhiïìu 
chêët dinh dûúäng coá lúåi cho sûác 
khoãe, coá àùåc tñnh laâm maát tuyïåt 
vúâi. Ngoaâi ra, nûúác dûâa coân coá 
thïí giuáp treã hoáa laân da cuãa baån.

4. Haânh têy
Haânh têy cuäng coá àùåc tñnh 

laâm maát. Bïn caånh àoá, chêët 
Quercetin trong haânh têy àûúåc 
xem laâ möåt chêët chöëng dõ ûáng 
tûå nhiïn, cuäng giuáp baão vïå baån 
khoãi nguy cú bõ söëc nhiïåt.

5. Bñ ngoâi
Laâ möåt thaânh 

phêìn böí sung tuyïåt 
vúâi cho bûäa ùn,bñ ngoâicûåc 
kyâ hiïåu quaã trong viïåc “thuãy 
hoáa” cú thïí vaâ töët cho laân da. 
Loaåi thûåc phêím naây coân chûáa 
nhiïìu vitamin A, C, chêët xú vaâ 
Quercetin.

6. Bêìu
Vúái khoaãng 96% laâ nûúác, thõt 

quaã bêìu võ ngoåt, tñnh haân, coá taác 
duång giaãi nhiïåt vaâ laâm maát cú 
thïí hiïåu quaã. Ngoaâi ra, loaåi quaã 
coân höî trúå tiïu hoáa vaâ giuáp giaãm 
cên.

7. Chanh
Chanh giuáp laâm maát vaâgiaãi 

àöåc cú thïí, coá thïí àûúåc sûã duång 
dûúái nhiïìu daång, tûâ laâm nûúác 
uöëng àïën böí sung vaâo thûåc 
phêím àïí tùng thïm hûúng võ.

8. Chuöëi
Chuöëi laâ thûåc phêím laâm maát 

hiïåu quaã, goáp phêìn giûä êím cho 
hïå thöëng àûúâng ruöåt, loaåi boã 
tñch tuå àöåc chêët. 

9. Caác loaåi rau xanh nhiïìu laá
Caác loaåi rau nhiïìu laá nhû caãi 

boá xöi, caãi xoùn, caãi röí, xaâ laách 
chûáa tûâ 80-90% nûúác, cung cêëp 
nûúác vaâ giaãi nhiïåt cú thïí.

10. Nêëm
Hêìu hïët caác loaåi nêëm àïìu 

giaâu vitamin, chêët dinh dûúäng 
vaâ chêët chöëng öxy hoáa. Nhûäng 
tñnh chêët böí dûúäng naây khiïën 
nêëm trúã thaânh loaåi thûåc phêím 
böí sung tuyïåt vúâi vaâo chïë àöå ùn.
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Chaâo caác baån, chaâo caác baån, Laåc Laåc àaä trúã laåi röìi àêy.

Thaáng tû goä cûãa àoán chúâ möåt muâa heâ sùæp àïën. Cûá 
möîi muâa phûúång vïì, bïn caånh nöîi bêng khuêng cuãa 
nhûäng ngaây cuöëi nùm hoåc, hoåc sinh lúáp 12 cuäng dêìn 
tiïën vaâo giai àoaån “chaåy nûúác ruát” àïí chuêín bõ cho 
bûúác ngoùåt múái cuãa chùång àûúâng hoåc têåp. Trong khi 
àoá, nhû thöng lïå hùçng nùm, nhûäng “thêìn dên” cuãa 
Vùn Lang, caác àöëi tûúång maâ tûúãng nhû cêu chuyïån 
“àaåi hoåc” hay “àõnh hûúáng ngaânh hoåc” àaä trúã thaânh 
chuyïån ngaây xûãa ngaây xûa, nay laåi röån raâng, raåo rûåc 
khöng thua gò caác em nhoã. 

Thúâi gian qua, Laåc Laåc chûáng kiïën loaåt caác sûå kiïån 
hûúáng nghiïåp, höî trúå tuyïín sinh tûâ phña Àaåi hoåc Vùn 
Lang: OPEN DAY 2022, Ngaây höåi tuyïín sinh Baáo Tuöíi 
Treã 2022, caác chuyïn àïì hûúáng nghiïåp lúán nhoã cho 
hoåc sinh nhiïìu trûúâng THPT… Nhûäng sinh viïn àaáng 
leä àang “buâ àêìu buâ cöí” vúái deadline cuöëi kyâ vêîn check-
in taåi baân tû vêën, tham gia dêîn tour, tû vêën cho caác em 
hoåc sinh úã moåi mùåt trêån tuyïín sinh.

Khöng khñ tû vêën online cuäng nhiïåt khöng keám 
trïn caác diïîn àaân cöång àöìng sinh viïn. Caác baâi viïët 
thùæc mùæc ngaânh hoåc hay caách thûác xeát tuyïín cuãa nhaâ 
trûúâng tûâ caác em hoåc sinh àïìu àûúåc caác “quên sû” Vùn 
Lang nhiïåt tònh chia seã vaâ baân luêån söi nöíi hïët sûác. Hy 
voång caác em phêën khñch chûá àûâng hoang mang trûúác 
àöå hiïëu khaách nöìng naân cuãa “con dên” nhaâ Laåc nha.

Nïëu muâa xuên laâ thúâi àiïím vaån vêåt bùæt àêìu sinh 
söi, thò vúái àaåi gia àònh Vùn Lang, muâa haå chñnh laâ khúãi 
àêìu cho möåt thïë hïå múái. Laåc Laåc rêët vui khi àûúåc àöìng 
haânh cuâng moåi ngûúâi qua caác söë, hi voång tui coân seä 
àûúåc nhòn thêëy möåt Vùn Lang maáu lûãa vaâ nöìng nhiïåt 
nhû vêåy daâi daâi ha. Coân bêy giúâ thò taåm biïåt moåi ngûúâi 
vaâ heån gùåp laåi vaâo söë sau.

4Tháng của các

quân sưTháng

Lời kết
Trïn haânh trònh trúã thaânh möåt trong nhûäng àaåi hoåc treã àûúåc ngûúäng möå bêåc 

nhêët chêu AÁ, cöång àöìng Trûúâng Àaåi hoåc Vùn Lang nöî lûåc khùèng àõnh võ thïë cuãa 
mònh trong lônh vûåc giaáo duåc àaâo taåo, xêy dûång caác giaá trõ bïìn vûäng cho xaä höåi. 
Trong söë naây, Taåp chñ Sinh viïn Vùn Lang cöë gùæng phaác hoåa möåt söë hoaåt àöång vaâ 
thaânh tûåu àûúåc goáp sûác búãi thêìy cö, sinh viïn, cûåu sinh viïn Vùn Lang - nhûäng 
ngoån gioá giuáp con thuyïìn Vùn Lang sùén saâng ra khúi.

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

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

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

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

Trên troång./.
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