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L? i ng?

Th?i gian th?m tho?t thoi ??a. V?y là Qu? h?c b?ng ? ?ng Hành 
?ã b??c sang tu?i 20, ?? r?i chúng ta, nh?ng con ng??i ?ã t?ng 
ho?c ?ang ?s?ng? cùng v?i ? ?ng Hành, có c? h?i cùng nhau nhìn 
l?i ch?ng ???ng ?ã qua c?ng nh? nhìn v? t??ng lai phía tr??c. 

B?t ??u t?  d? án ?Quy?n ???c ??c m?? ???c nhen nhóm b?i 
m?t nhóm sinh viên Vi?t Nam ?ang theo h?c t?i tr??ng ? ?i h?c 
Bách khoa Paris (Pháp), ? ?ng Hành gi? ?ây ?ã tr? thành m?t t? 
ch?c t?  thi?n có t?  cách pháp nhân ???c bi?t t?i r?ng rãi, có 
m?ng l??i ho?t ??ng hi?u qu? t?i nhi?u qu?c gia trên th? gi?i 
(Vi?t Nam, Pháp, Singapore, Hàn Qu?c, M?). T? 17 su?t h?c b?ng 

??u tiên t?i ? ?i h?c Bách khoa TPHCM vào n?m 2001, ??n nay ? ?ng Hành ?ã trao h?n 4500 
su?t h?c b?ng cho sinh viên ??n t? h?n 16 tr??ng ??i h?c trên kh?p c? n??c. 

Trong 20 n?m qua, ?B??c cùng sinh viên Vi?t Nam? v?n luôn là ph??ng châm ho?t ??ng 
xuyên su?t c?a ? ?ng Hành. Qu? luôn h??ng ??n vi?c giúp ?? các b?n sinh viên trong nh?ng 
n?m ??u ??i h?c, ? cái giai ?o?n chênh vênh c?a tu?i tr?. ? ?ng Hành luôn mong mu?n r?ng 
không ph?i hoàn c?nh gia ?ình, cái mà con ng??i ta không th? quy?t ??nh, mà chính là s? 
n? l?c, c? g?ng c?a chính b?n thân m?i b?n sinh viên m?i là th? quy?t ??nh t??ng lai c?a 
các em. Thông qua các su?t h?c b?ng có giá tr? 4.500.000 ??ng ? th?i ?i?m hi?n t?i, ? ?ng 
Hành hy v?ng có th? ph?n nào giúp ?? các em có hoàn c?nh khó kh?n trên con ???ng th?c 
hi?n ??c m? c?a mình.

Sau 20 n?m ho?t ??ng, ? ?ng Hành ?ã t?o ???c nh?ng giá tr? th??ng hi?u cho riêng mình. 
Giá tr? ??u tiên chính là s? tin t??ng c?a các m?nh th??ng quân. V?i m?t chu trình xét h?c 
b?ng quy c? và m?ng l??i liên k?t có chi?u sâu t?i các tr??ng ??i h?c, ? ?ng Hành t? tin có 
th? ??a các su?t h? tr? ý ngh?a t?i tay các b?n sinh viên c?n nh?t và phù h?p nh?t. Chi phí 
ho?t ??ng c?a ? ?ng Hành c?ng r?t th?p khi ho?t ??ng ch? y?u nh? s? tình nguy?n góp s?c 
c?a các b?n tr? ?ang ho?c ?ã t?ng là sinh viên. Giá tr? th? hai chính là s? ?áp ??n ti?p n?i. 
R?t nhi?u các b?n sinh viên ?ã t?ng nh?n h?c b?ng tr??c ?ây hi?n ?ã tr??ng thành và ?ang 
quay l?i góp s?c mình vi?t ti?p câu chuy?n ?Nh?ng ng??i b?n ? ?ng Hành?.

Tu?i 20 là b??c ngo?t quan tr?ng c?a m?i con ng??i, là giai ?o?n chênh vênh nh?t. Tu?i 20 
c?a ? ?ng Hành c?ng v?y, v?i nh?ng khó kh?n tr??c m?t: h?c phí b?c ??i h?c t?i Vi?t Nam 
hi?n ?ang t?ng r?t nhanh, ??c bi?t là các kh?i ngành k? thu?t. ? i?u ?ó ?òi h?i ? ?ng Hành 
ph?i thay ??i t?  duy, m? r?ng ph?m vi gây qu? ?? có th? t?ng giá tr? h?c b?ng phù h?p v?i 
th?c t?. Cùng v?i ?ó là các yêu c?u v? tính minh b?ch c?a các kênh ?ng h?, c?a dòng ti?n, v? 
vi?c ??m b?o v?n ?? nhân s? cho t??ng lai.

Nguy?n ??c Vinh

Trong ch?ng ???ng 20 n?m phát tri?n c?a mình, ??ng Hành ?ã nh?n ???c s? tham gia và 
?óng góp c?a nhi?u thành viên trên th? gi?i. M?i b?n ??c l?ng nghe l?i ng? c?a ba ch? t?ch 
hi?n t?i c?a ??ng Hành t?i Pháp, Singapore và Hàn Qu?c. 
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Tu?i 20 c?ng là giai ?o?n tôi luy?n ?? b??c vào giai ?o?n tr??ng thành. ? i kèm v?i các thách 
th?c chính là các c? h?i. V?i s? phát tri?n c?a m?ng internet, các thành viên ? ?ng Hành hi?n 
có th? sinh s?ng ? kh?p n?i trên th? gi?i nh?ng v?n có th? làm vi?c m?t cách hi?u qu?. 
Phong trào thi?n nguy?n c?ng ngày càng ph? bi?n trên th? gi?i nói chung và t?i Vi?t Nam 
nói riêng. 

Ý th?c ???c nh?ng ?i?u này, ? ?ng Hành ?ang tích c?c th?c hi?n các b??c chuy?n mình v?i 
m?c tiêu tr? thành m?t t? ch?c t?  thi?n chuyên nghi?p, hi?u qu? trong m?t các nhà tài tr? 
t?  kh?p n?i trên th? gi?i. Có th? nói ??n m?t s? k? ho?ch ?ang ???c th?c hi?n, nh? vi?c 
hoàn thành h? s? xin gi?m thu? t?i Pháp, hoàn thi?n các kênh truy?n thông c?a ? ?ng Hành, 
thành l?p ? ?ng Hành t?i M? hay vi?c thành l?p ? ?ng Hành Alumni ti?n t?i giúp ?? sinh viên 
h?u h?c b?ng. Nói ??n ?ây thôi ?? m?i ng??i bi?t r?ng ? ?ng Hành v?n s?ng, v?n phát tri?n, 
r?ng ng?n l?a ? ?ng Hành v?n còn cháy mãi.

L?i cu?i, thay m?t t?t c? thành viên Ban ?i?u hành t?i Pháp, tôi xin g?i l?i tri ân chân thành 
t?i các qu?, h?i và các cá nhân ?ã tài tr? ? ?ng Hành trong su?t 20 n?m qua. Tôi c?ng g?i l?i 
c?m ?n t?i toàn b? các thành viên c? và m?i c?a ??i gia ?ình ? ?ng Hành, nh?ng ng??i ?ã và 
?ang gi? ng?n l?a ?? ?ng Hành? luôn sáng mãi trên con ???ng B??c cùng sinh viên Vi?t Nam.

Nguy?n ??c Vinh, Ch? t?ch ??ng Hành Pháp

? ?i v?i ? ?ng Hành Singapore, n?m 2021 ?ánh d?u n?m th? 7 
ho?t ??ng c?a qu?. Sáu n?m ho?t ??ng v?i 3 tr??ng ? ?i h?c 
t?i Vi?t Nam, ? ?ng Hành Singapore ?ã ?óng góp m?t ph?n 
không nh? vào s? m?nh vì sinh viên c?a ??i gia ?ình ? ?ng 
Hành nói chung. Nh?ng s? chia s? và ??nh h??ng c?a các nhà 
tài tr? c?ng nh? các thành viên ? ?ng Hành Singapore thông 
qua các bu?i ph?ng v?n h?c b?ng tr?c tuy?n ?ã giúp cho 
không ít các b?n sinh viên v??t qua ngh?ch c?nh và v??n lên 
g?t hái ???c nhi?u thành công trong cu?c s?ng. 

V?i m?i thành viên trong ban ?i?u hành, ? ?ng Hành Singapore mà m?t mái nhà chung n?i 
m?i cá nhân có th? t?m gác l?i công vi?c riêng c?a mình ?? cùng h??ng v? c?ng ??ng, 
h??ng v? quê h??ng. Trong su?t 7 n?m ho?t ??ng, ?ã có nh?ng s? chuy?n ti?p gi?a các 
th? h? c?a ? ?ng Hành Singapore. Nh?ng có m?t ?i?u không thay ??i ?ó chính là tinh th?n 
?ti?p n?i? và ?lan t?a?. Chính s? lan t?a này ?ã giúp cho ? ?ng Hành Singapore ngày càng 
???c nhi?u b?n tr? n?i ?ây bi?t ??n và ?ón nh?n. 

N?m 2021 là m?t n?m v?i nh?ng bi?n ??ng d? d?i trên toàn c?u. Th? gi?i b??c vào m?t 
cu?c chi?n tr??ng k? ch?ng l?i d?ch b?nh. M?t vi?n c?nh bình th??ng m?i ?ang ngày càng 
tr? nên rõ nét h?n mà trong ?ó cu?c s?ng c?a chúng ta s? có nh?ng s? thay ??i. ? ?i v?i các 
b?n sinh viên, vi?c h?c t?p c?ng nh? trang tr?i cu?c s?ng s? ngày càng khó kh?n h?n. ? ?i 
v?i các thành viên ? ?ng Hành, các cách th?c duy trì ho?t ??ng c?ng s? ph?i thay ??i ?? phù 
h?p v?i hoàn c?nh m?i. M?c dù v?y, ? ?ng Hành v?n s? luôn là m?t lá c? ??u trong phong 
trào vì sinh viên Vi?t Nam. V?i nh?ng gì ?ã làm ???c trong su?t th?i gian qua, ? ?ng Hành 

Ki?u Trung Hi?u
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sinh viên tr??ng ? ?i h?c S? ph?m K? thu?t ? Thành ph? H? Chí Minh. ? ó ??u là nh? vào 
s? ??ng viên, h? tr? và nh?ng t? v?n chân thành t? các m?nh th??ng quân. Th?i gian v?a 
qua, thành viên Ban ?i?u hành ? ?ng Hành Korea c?ng ?ã thay ??i không ít. Có nh?ng 
thành viên v?n tham gia h? tr? t?  nh?ng bu?i s? khai, có thành viên t?ng r?i ?i và quay l?i. 
M?i ng??i dù r?t b?n r?n v?i cu?c s?ng riêng, nh?ng v?n dành th?i gian quý báu ?? cùng 
?óng góp và duy trì Qu?.

N?m 2021 là n?m ? ?ng Hành tròn 20 tu?i, c?ng là n?m mà các em sinh viên t?ng nh?n 
nh?ng su?t h?c b?ng ??u tiên t?  ? ?ng Hành Korea t?t nghi?p ??i h?c. Các tin báo t?t 
nghi?p, tin báo nh?n ???c vi?c làm t? các em th?t s? là ni?m vui, là ngu?n ??ng l?c r?t l?n 
?? ? ?ng Hành Korea phát tri?n và tr??ng thành h?n.

N?m 2021 c?ng là n?m mà Vi?t Nam ch?u ?nh h??ng l?n b?i s? lây lan c?a d?ch b?nh 
Covid-19. Các em sinh viên c?ng g?p không ít khó kh?n trong cu?c s?ng, c?ng nh? trong 
vi?c duy trì vi?c h?c t?p. ? ?ng Hành Korea s? c? g?ng hoàn thi?n mình h?n, luôn là c?u n?i 
truy?n t?i nh?ng g?i g?m c?a các m?nh th??ng quân ??n các b?n sinh viên, ??ng hành 
cùng b??c chân chinh ph?c ??c m? c?a các b?n.

Nhân d?p sinh nh?t l?n th? 20 c?a ? ?ng Hành, thay m?t Ban ?i?u hành ? ?ng Hành Korea, 
tôi xin g?i l?i tri ân ??n các m?nh th??ng quân, các t? ch?c t?ng h? tr? ? ?ng Hành, nh?ng 
anh ch? và các b?n ?ã và ?ang là thành viên ? ?ng Hành. Chúc m?i ng??i th?t nhi?u s?c 
kh?e, bình an, và luôn gi? tinh th?n ?vì sinh viên?, cùng ? ?ng Hành ngày thêm tr??ng 
thành h?n.

Cao Th?o Quyên, Ch? t?ch ??ng Hành Korea

PH? N  1

 D? U ? N ? ? NG HÀNH 

Singapore s? ti?p t?c phát tri?n và hoàn thi?n mình h?n n?a, ?? có th? ??n v?i nhi?u b?n 
tr? t?i Singapore h?n n?a và giúp ?? ???c nhi?u b?n sinh viên h?n n?a.

Nhân d?p ? ?ng Hành tròn 20 tu?i, tôi xin thay m?t ban ?i?u hành qu? h?c b?ng ? ?ng Hành 
Singapore g?i l?i tri ân t?i các  nhà tài tr?, nhà h?o tâm c?ng nh? các thành viên và c?u 
thành viên c?a ? ?ng Hành. Chúng ta hãy ti?p t?c cùng nhau vi?t ti?p nh?ng ??c m? c?a 
sinh viên Vi?t Nam.

Ki?u Trung Hi?u, Ch? t?ch ??ng Hành Singapore

So v?i ? ?ng Hành nói chung, ? ?ng Hành Korea ?ang là m?t 
thành viên non tr?. ? ?ng Hành Korea ?ã b?t ??u ho?t ??ng 
t? k? 33 c?a ? ?ng Hành (n?m 2017). Sau h?n 4 n?m ho?t 
??ng, dù ?ã tr?i qua bao th?ng tr?m, ? ?ng Hành Korea 
may m?n v?n ???c duy trì ??n ngày nay. K? th?a và lan t?a 
tinh th?n ?vì sinh viên? t?  ? ?ng Hành, hi?n nay, ? ?ng Hành 
Korea ?ã tr? thành m?t ng??i b?n khá thân thi?t v?i các 

Cao Th?o Quyên
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- H?c b?ng ? ?ng Hành ??n v?i sinh viên ? ?i h?c Bách khoa 
Hà N?i và h?c sinh l?p 12 t?i Hu?, Khánh Hòa, TP H? Chí 
Minh và Cà Mau

- Thành l?p nhóm ? ?ng Hành Lyon, Pháp

2003

2004
- H?c b?ng ? ?ng Hành ??n v?i ? ?i h?c Bách khoa ? à 

N?ng

- Thành l?p nhóm ? ?ng Hành Grenoble, Pháp
- H?c b?ng ? ?ng Hành ??n v?i ? ?i h?c Xây d?ng

2005

       Ch?ng  ?? ? ng  20  n?m ? ?ng  Hành

2006
- Qu? h?c b?ng ? ?ng Hành ???c tôn vinh trong 

ch??ng trình "Ng??i ???ng th?i" c?a ? ài truy?n hình 
Vi?t Nam

- Su?t h?c b?ng th? 1000 ???c trao

2007

2008
- ? ?ng Hành chính th?c là t? ch?c phi l?i nhu?n 

???c công nh?n theo Lu?t 1901 c?a C?ng hòa Pháp.
- Thành l?p nhóm ? ?ng Hành t?i Anh

- H?c b?ng ? ?ng Hành ??n v?i sinh viên ? ?i h?c Ngo?i 
ng? thu?c ? ?i h?c ? à N?ng

- ? ?ng Hành ???c trao gi?i th??ng "Chim Én" tôn vinh 
các nhóm ho?t ??ng t? thi?n xu?t s?c.

2009

Cho ??n n?m h?c 2020-2021, ??ng Hành ?ã trao 4544 su?t h?c b?ng v?i  t?ng giá tr? 11,6 t? VND. Hãy 
cùng ??ng Hành nhìn l?i  ch?ng ???ng 20 n?m ?ã qua nhé.

2010
- H?c b?ng ? ?ng Hành ??n v?i ? ?i h?c Kinh t? và 

? ?i h?c S? ph?m thu?c ? ?i h?c ? à N?ng

- Thành l?p qu? h?c b?ng ? ?ng Hành t?i Paris, Pháp
- Trao 17 su?t h?c b?ng ??u tiên t?i ? ?i h?c Bách khoa - 

? HQG TPHCM. Giá tr? m?i su?t h?c b?ng là 1 tri?u ??ng.

2001

2002
- H?c b?ng ? ?ng Hành ??n v?i ? ?i h?c Khoa h?c t? 

nhiên - ? HQG Hà N?i và TPHCM
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       Ch?ng  ?? ? ng  20  n?m ? ?ng  Hành
2012

- Su?t h?c b?ng th? 2000 ???c trao
- H?c b?ng ? ?ng Hành ??n v?i tr??ng ??i h?c Vinh
- ? ?ng Hành t? ch?c hòa nh?c gây qu? t?i Pháp và duy 

trì các n?m v? sau

- H?c b?ng ? ?ng Hành ??n v?i ? ?i h?c Giao thông v?n 
t?i Hà N?i

2011

- Giá tr? m?i su?t h?c b?ng ???c t?ng thành 3 tri?u ??ng
- H?c b?ng ? ?ng Hành ??n v?i sinh viên ? ?i h?c Giao thông 

v?n t?i phân hi?u TPHCM

2013

2014
- Thành l?p Qu? h?c b?ng ? ?ng Hành Singapore
- H?c b?ng ? ?ng Hành ??n v?i sinh viên tr??ng 

? ?i h?c Kinh t? Lu?t, ? HQG TPHCM và tr??ng 
? ?i h?c ? à L?t

- Thành l?p nhóm ? ?ng Hành ? ài Loan
- H?c b?ng ? ?ng Hành ??n v?i sinh viên tr??ng ? ?i h?c C?n 

Th?

2015

2016
- H?c b?ng ? ?ng Hành ??n v?i sinh viên tr??ng 

? ?i h?c Công ngh? - ? HQG Hà N?i
- B?t ??u ch??ng trình ?? ??u cùng h?i Les 

Enfants du Vietnam v?i 7 sinh viên ??u tiên
- Xây d?ng hình th?c thu h? s? tr?c tuy?n song 

song v?i h? s? gi?y truy?n th?ng
- T? ch?c gala sinh nh?t 15 tu?i

2021

- Thành l?p H?i ??ng Tín thác Qu? h?c b?ng ? ?ng 
Hành.

- Thành l?p ? ?ng Hành Alumni v?i m?c tiêu t? ch?c 
ho?t ??ng sau trao h?c b?ng cho sinh viên

- T? ch?c sinh nh?t 20 tu?i c?a ? ?ng Hành
- Tri?n khai d? án "Cùng sinh viên V??t Qua Mùa 

D?ch" h??ng ??n các sinh viên b? ?nh h??ng b?i 
Covid-19

- Thành l?p Qu? h?c b?ng ? ?ng Hành t?i Hoa K?
- T?ng giá tr? h?c b?ng thành 4,5 tri?u ??ng.

- Thành l?p Qu? h?c b?ng ? ?ng Hành t?i Hàn Qu?c
- H?c b?ng ? ?ng Hành ??n v?i sinh viên tr??ng ? ?i h?c 

S? ph?m k? thu?t TPHCM, h?c sinh THPT t?i Ngh? An 
và Hà T?nh.

- Giá tr? m?i su?t h?c b?ng t?ng thành 4 tri?u ??ng

2017

2018
- H?c b?ng ? ?ng Hành ??n v?i sinh viên tr??ng 

? ?i h?c Ngo?i ng? - ? HQG Hà N?i

- Su?t h?c b?ng th? 4000 ???c trao
2019
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Nh?ng d?u ?n phát tri?n
Nh?ng con s?, hình ?nh ghi d?u s? phát tri?n c?a ??ng Hành hôm nay

Tr?i qua 20 n?m phát 
tri?n, ??ng Hành hi?n 
?ã có m?t và tri?n 
khai ch??ng trình h?c 
b?ng cho sinh viên 16 
tr??ng ??i h?c t?i 4 
thành ph?: Hà N?i, 
Vinh, ?à N?ng, TP H? 
Chí Minh.

Qu? h?c b?ng ??ng Hành hi?n t?i có tr? s? chính t?i Paris, Pháp và các nhóm gây qu? t?i Singapore, Hàn Qu?c, M?, c?ng 
nh? ban ??i di?n t?i Vi?t Nam ph? trách xét ch?n, ph?ng v?n sinh viên và t? ch?c trao h?c b?ng. Nhóm ??ng Hành t?i 
Anh và ?ài Loan c?ng ?ã ho?t ??ng tích c?c trong giai ?o?n 2008 - 2010 và 2014 - 2016. Hi?n nay, sinh viên t?ng nh?n 
h?c b?ng ??ng Hành ?ang sinh s?ng và làm vi?c t?i nhi?u qu?c gia trên th? gi?i, nhi?u nh?t t?i Vi?t Nam, Pháp, Anh, M?, 
Singapore, Australia, ??c, Nh?t B?n, Nga và Ukraina. Nhi?u sinh viên ?ã nh?n h?c b?ng ?ang quay l?i góp s?c vào các 
ho?t ??ng khác nhau c?a ??ng Hành nh? gây qu?, t? ch?c các câu l?c b?, bu?i ngo?i khóa h??ng d?n k? n?ng cho sinh 
viên, ph?ng v?n xét ch?n h?c b?ng ??ng Hành m?i h?c kì.

HÀNH TRÌNH PHÁT TRI?N
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Tính ??n n?m 2021, qu? 
h?c b?ng ??ng Hành ?ã 
trao 4544 h?c b?ng cho 
sinh viên các tr??ng ??i 
h?c và h?c sinh các 
tr??ng THPT. Giá tr? m?i 
h?c b?ng t?ng t? 1 tri?u 
??ng n?m 2001 lên 2,5 
tri?u ??ng n?m 2011, 3 
tri?u ??ng n?m 2013, 4 
tri?u ??ng n?m 2017, và 
4,5 tri?u ??ng n?m 2021.

Theo th?ng kê theo h? 
kh?u th??ng trú sinh 
viên t? kì 23 ??n 38, 
sinh viên nh?n h?c b?ng 
??ng Hành ??n t? 
53/63 t?nh thành trên c? 
n??c, tr?i dài trên kh?p 
ba mi?n. Trong ?ó, các 
b?n sinh viên thu?c các 
t?nh duyên h?i mi?n 
Trung th??ng chi?m s? 
l??ng nhi?u nh?t do 
hoàn c?nh gia ?ình khó 
kh?n, ?i h?c xa nhà và 
th??ng ch?u ?nh h??ng 
b?i các ??t thiên tai b?t 
th??ng.
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T?ng giá tr? các su?t h?c b?ng ??ng Hành ?ã trao là 11,6 t? ??ng; ch?a tính các ch??ng trình ??c bi?t nh? trao t?ng máy 
tính cho sinh viên, ?? ??u, V??t Qua Mùa D?ch 2021.

N?u tính c? s? ti?n ???c gây qu? thông qua ch??ng trình "H?c b?ng ??ng Hành cùng sinh viên V??t Qua Mùa D?ch", ??ng 
th?i quy ??i thành giá tr? t?i n?m 2021 sau khi tính l?m phát, t?ng giá tr? h?c b?ng ??ng Hành giai ?o?n 2001-2021 ??t 
kho?ng 18 t? ??ng.

HÀNH TRÌNH PHÁT TRI?N
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??i gia ?ình ??ng Hành có h?n 200 thành viên, g?m các b?n ?ang ho?t ??ng tích c?c t?i ??ng Hành Vi?t Nam, Pháp, 
Singapore, Hàn Qu?c, M?; cùng các c?u thành viên ??ng Hành, các sinh viên t?ng nh?n h?c b?ng ? Vi?t Nam ?ang quay l?i giúp 
?? cho ??ng Hành. M?ng l??i r?ng l?n này góp ph?n làm cho tinh th?n ?áp ??n ti?p n?i "Pay it forward", tinh th?n sinh viên vì 
sinh viên c?a Qu? lan to? kh?p th? gi?i.

Seoul, 2018 Hà N?i, 2018

Singapore, 2019

Hà N?i, 2016

? à N?ng, 2021

Paris, 2017 TP H? Chí Minh, 2015
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T? "QUY?N ???C ??C M?" NGÀY ?Y

 ??N "??NG HÀNH" HÔM NAY 

Bu?i g?p m?t và trao h?c b?ng ??ng Hành t?i TP H? Chí 
Minh hè n?m 2002

Lê Th? Minh Ngh?a

Cô Lê Th? Minh Ngh?a là ??i di?n 
??u t iên c?a h?c b?ng ? ?ng Hành 
t ?i Vi?t  Nam . Cô là gi?ng viên t ?i 
t r? ?ng ? ?i h?c Bách khoa 
TPHCM, là ng? ? i ?ã giúp ? ?ng 
Hành ?? a nh? ng su?t  h?c b?ng 
??u t iên ??n các b?n sinh viên t ?i 
?ây. Hãy l?ng nghe nh? ng h?i 
t ? ?ng c?a cô v? nh? ng ngày ??u 
t iên ?ó, c?ng nh?  các k? ni?m  
c?a cô cùng ? ?ng Hành t rong 
su?t  20 n?m  qua. 

?V?i mong mu?n giúp ?? các b?n sinh viên h?c t?p 
t?i Vi?t Nam, m?t nhóm sinh viên ?ang h?c t?p t?i 
Pháp, v?i s? giúp ?? c?a các nhà h?o tâm, th?y cô, 
b?n bè trong và ngoài n??c, ?ã thành l?p Qu? h?c 
b?ng ??ng Hành. Ngoài vi?c h? tr? v? m?t tài chính, 
??ng Hành mong mu?n giao l?u trao ??i v?i các 
b?n v? nh?ng v?n ?? trong h?c t?p và cu?c s?ng?.

Trên ?ây là ?o?n m? ??u c?a Thông báo H?c 
b?ng ? ?ng Hành g?i ??n các tr??ng, giúp tôi h?i 
t??ng v? nh?ng chuy?n ?ã qua, t?  cách ?ây 20 
n?m.

Nh? ng ngày ??u

Tôi nh?, m?t ngày n?m 2001, chúng tôi nh?n 
???c email c?a nhóm c?u sinh viên ?ang du h?c 
? Pháp, mà ??i di?n là em Tr?n V?n Xuân, nh? 
chúng tôi thông báo v? H?c b?ng ?Quy?n ???c ??c 
m?? (tên ??u tiên c?a H?c b?ng ? ?ng Hành). Các 
em nh? thông báo cho sinh viên và nh?n h? s? 
c?a sinh viên xin h?c b?ng.  

Các em gi?i thích: Qu? h?c b?ng mang tên ?Quy?n 
???c ??c m?? vì nhi?u em trong nhóm góp ti?n 
gây h?c b?ng này là nh?ng sinh viên gia ?ình khó 
kh?n khi ? Vi?t Nam. Nh? n? l?c h?c t?p, v??t lên 
nh?ng khó kh?n, các em ?ã ??t ???c h?c b?ng ?i 

du h?c ? Pháp. Qua tên Qu? h?c b?ng, các em 
mu?n nh?n nh? v?i các em sinh viên: dù ? hoàn 
c?nh nào khi ?i h?c thì các em hoàn toàn có th? 
m? ??c m?t ngày nào ?ó ???c bay cao, bay xa 
nh? các anh ch? trong Qu? h?c b?ng. Tôi r?t xúc 
??ng v? ý ngh?a c?a h?c b?ng, và nh?t là khi 
nh?ng ??ng ti?n ?ó ???c trích ra t?  h?c b?ng c?a 
thành viên c?a Qu?. 

Tôi ?ã nh?n l?i làm ng??i trung gian gi?a các em 
và sinh viên trong tr??ng: thông báo và nh?n h? 
s? xin h?c b?ng. Con s? d? ki?n lúc ??u vài h?c 
b?ng nh?ng s? ??n xin h?c b?ng lên t?i 84! V?y là 
có ??ng l?c ?? các sinh viên ?ang ? n??c ngoài 
c? g?ng tìm ngu?n phát tri?n m?i.

M?t th?i gian sau, Qu? h?c b?ng ???c ??i tên 
thành Qu? h?c b?ng ??ng Hành. Th?c ra tên này 
thì gi?n d? h?n nh?ng ?úng v?i ý ngh?a thi?t th?c 
c?a nó h?n: các em sinh viên có hoàn c?nh khó 
kh?n ? Vi?t Nam luôn có nh?ng ng??i anh, ng??i 
ch? ?ang h?c ? n??c ngoài ? bên: chia s?, h? tr? 
trên m?i b??c ???ng trong cu?c ??i sinh viên.

20 n?m  sát  cánh cùng ? ?ng Hành

Th?c ra, khi nh?n l?i giúp các em thông báo h?c 
b?ng, tôi c?ng r?t h?i h?p, nh? các em v?y ?ó: 

? ? NG HÀNH TRONG M?T CÁC TH?Y CÔ, CÁC M?NH TH? ? NG QUÂN
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T? "QUY?N ???C ??C M?" NGÀY ?Y

 ??N "??NG HÀNH" HÔM NAY 

li?u nh?ng tiêu chí c?a h?c b?ng và s? ti?n 
h?c b?ng có phù h?p v?i nhu c?u c?a các em 
trong tr??ng không? Khi s? ??n nh?n ???c  
lên t?i h?n 80 thì tôi hi?u r?ng các trò tôi ?ã 
?úng, và các em ?ã l?p lên Qu? h?c b?ng d?a 
trên nh?ng ?i?u các em th?c s? m? ??c khi 
còn là sinh viên ? Vi?t Nam. Khi ?ó tôi bi?t 
r?ng Qu? h?c b?ng s? phát tri?n. Tuy nhiên, 
m?c ?? phát tri?n nh? hi?n nay thì nói th?c 
h?i ?ó tôi ch?a th? hình dung ra. Nó ph?i là 
t?m lòng, tâm huy?t, t?m nhìn chi?n l??c, k?t 
h?p v?i tài n?ng mà các em ?ã k?t t? ???c 
trong th?i gian h?c t?p ? n??c ngoài m?i có 
th? làm cho Qu? h?c b?ng ? ?ng Hành phát 
tri?n m?nh m? nh? v?y. 

? i?u tôi ?n t??ng trong ho?t ??ng c?a c?a 
? ?ng Hành là các em t?o ???c m?i quan h? 
t?t gi?a nh?ng sinh viên ???c nh?n h?c b?ng 
và các thành viên trong Ban h?c b?ng. Có 
nh?ng c?p ?anh, em?, ?ch?, em? nh? v?y giúp 
các em chia s?, giúp ?? nhau trong cu?c s?ng, 
h?c t?p và ??c m?. Tuy nhiên, tôi c?ng hi?u là 
?? gi? ???c mô hình ho?t ??ng này ?òi h?i s? 
??u t? th?i gian và tâm huy?t nhi?u c?a các 
thành viên trong Ban h?c b?ng. N?u duy trì 
lâu dài ???c thì quá t?t, còn không ???c thì 
c?ng nên tìm cách c?i ti?n.

Các em trong Ban h?c b?ng c?ng r?t sâu sát 
??n nh?ng tr??ng h?p khó kh?n ??c bi?t. Có 
m?t l?n, các em nh? tôi quan tâm ??c bi?t ??n 
m?t em sinh viên trong ch??ng trình PFIEV 
(Ch??ng trình K? s? ch?t l??ng cao c?a ? ?i 
h?c Bách khoa TPHCM). Tôi nh?n l?i, và ?ã r?t 
c? g?ng, nh?ng không thành công, vì em ?ã có 
nh?ng ??nh h??ng sai l?m mà mình không 
thay ??i ???c.

Nét  r iêng c?a h?c b?ng ? ?ng Hành

? i?u khác bi?t c?a h?c b?ng ? ?ng Hành v?i 
nhi?u h?c b?ng khác ??n t? nhi?u khía c?nh. 
Ngu?n ti?n h?c b?ng ban ??u ch? y?u xu?t 
phát t?  ngu?n h?c b?ng c?a các b?n ? n??c 
ngoài (sau này ch?c có thay ??i). Bên c?nh ?ó, 
các em sinh viên nh?n h?c b?ng không ch? 
nh?n ???c s? h? tr? v? tài chính cho nh?ng 
khó kh?n trong h?c t?p, cu?c s?ng, mà các em 
còn nh?n ???c thêm tình c?m, s? giúp ??, 
chia s? c?a các anh ch? trong Ban h?c b?ng, 
??ng hành cùng các em trong m?i b??c 
???ng trong cu?c s?ng và h?c t?p.

M?t s? ng?u nhiên, cách ?ây kho?ng 2 tháng, tôi 
?ã g?p m?t c?u sinh viên ?ã nh?n h?c b?ng ? ?ng 
Hành k? th? 5 và 6 (2003-2004) - tôi ?ã l?c t?  h? s? 
l?u ?? có s? li?u chính xác. B?n ?ó tên T, ?ã xong 
ti?n s? ? Nga, ?ang gi?ng d?y ? m?t tr??ng ? ?i h?c 
t?i Vi?t Nam. B?n T ?ã có nh?ng l?i c?m ?n ??n 
Qu? h?c b?ng, nh? ti?n h?c b?ng mà b?n mua 
???c máy tính ph?c v? t?t cho h?c t?p. Máy tính 
?ó v?n còn h?u d?ng cho ??a em h? c?a b?n. B?n 
T c?ng nói: chính các anh ch? trong Ban h?c b?ng 
?ã t?o cho b?n ??c m? và quy?t tâm ?? ?i du h?c 
n??c ngoài, và gi? ?óng góp t?t cho gi?ng d?y 
trong n??c. 

Ch?c ch?n ?ây ch? là m?t trong s? r?t nhi?u các 
b?n c?u sinh viên ?ã r?t quý tr?ng, nâng niu 
nh?ng ??ng ti?n và các h? tr? tinh th?n c?a các 
anh ch? trong Ban h?c b?ng, và b?n ?ã thành công.

? ôi l? i nh?n g? i

Tôi r?t trân tr?ng t?ng ?óng góp, t?ng b??c phát 
tri?n c?a Qu? h?c b?ng ? ?ng Hành. Tôi hi?u t?t c? 
nh?ng ?i?u các em ??t ???c là t?  t?m lòng, tâm 
huy?t ??i v?i các em sinh viên, th? h? tr? và t??ng 
lai c?a ??t n??c. Nh?ng s? h? tr?, s? ??ng hành 
c?a các thành viên ? ?ng Hành có vai trò và ý ngh?a 
r?t l?n ??i v?i các sinh viên trong n??c. 

? ?i v?i các em sinh viên ???c nh?n h?c b?ng, còn 
gì b?ng khi các em có nh?ng ng??i anh, ch? r?t 
th??ng yêu và quan tâm, h? tr? trong t?ng b??c 
trong cu?c ??i. S? h? tr? v? ti?n là quý nh?ng các 
em c?n nhìn th?y giá tr? tinh th?n c?a s? giúp ?? 
này. Nh?ng giúp ?? c?a các anh ch? v? m?t tinh 
th?n s? giúp các em thêm c?ng cáp, s? ti?p thêm 
n?ng l??ng tích c?c, giúp các em có thêm b?n l?nh 
v??t qua nh?ng khó kh?n trong cu?c s?ng và 
v??n lên ??t nh?ng thành công nh? các anh ch?.

Chúc Qu? h?c b?ng ? ?ng Hành mãi phát tri?n.

 TP H? Chí Minh, 13/7/2021

Bu?i g?p m?t và trao h?c b?ng ??ng Hành kì 
th? 3, tháng 12 n?m 2002
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H?c b?ng 
??ng Hành 
h??ng v? 
?Ngày Mai 
Phát Tri?n? 
??t n??c 
Vi?t Nam

Th?y Nguy?n Thi?n T?ng nguyên là Ch? 
nhi?m B? môn K? thu?t Hàng không - Tr??ng 
??i h?c Bách khoa, ?HQG TP H? Chí Minh. 
Th?y là ng??i kh?i ??u Ch??ng trình ?Vì 
Ngày Mai Phát Tri?n? c?a báo Tu?i Tr? n?m 
1988. Th?y c?ng là m?t trong nh?ng ??i di?n 
??u tiên c?a ch??ng trình h?c b?ng ??ng 
Hành t?i TP H? Chí Minh, luôn theo sát 
ch??ng trình su?t 20 n?m qua. Nhân d?p k? 
ni?m sinh nh?t ??ng Hành, th?y g?i ??n ban 
biên t?p bài vi?t chia s? suy ngh? c?a mình 
v? ch?ng ???ng ??ng Hành ?ã ?i qua, v? 
nh?ng sinh viên t?ng g?n bó v?i th?y ?ã và 
?ang lan t?a tinh th?n ??ng Hành.

Nhan ?? bài vi?t l?y c?m h?ng t? "??ng 
Hành" và "Vì Ngày Mai Phát Tri?n", hai d? 
án mà th?y g?n bó, tâm huy?t.

Nguy?n Thi?n T?ng

Qu? h?c b?ng ? ?ng Hành ???c thành l?p 
vào tháng 7 n?m 2001 b?i 6 sinh viên Vi?t 
Nam ?ang du h?c t?i Pháp v?i s? ?óng góp 
ti?n túi c?a chính các sinh viên này cùng vài 
b?n bè ?ang h?c ? ? ?i h?c Bách khoa Paris 
(Ecole Polytechnique de Paris) và ? ?i h?c 
C? H?c và Hàng Không Poitiers (Ecole 
Nationale Supérieur de Mécanique et d? 
Aéronautique de Poitiers) ?? có 6 tri?u 
??ng c?p 6 su?t ?H?c b?ng ? ?ng Hành? 
??u tiên cho sinh viên Tr??ng ? ?i h?c Bách 
khoa Thành ph? H? Chí Minh. 

T? m?t qu? h?c b?ng nh? bé c?a m?t 
nhóm sinh viên ? Paris 20 n?m v? tr??c, 
? ?ng Hành ?ã d?n d?n phát tri?n t? ch?c 
thành viên ??n Lyon và Grenoble ? Pháp, 
??n Singapore, Anh Qu?c, ? ài Loan, Hàn 
Qu?c và Hoa K?. ? ?n nay ? ?ng Hành ?ã  
phát t?ng c?ng trên 4500 su?t h?c b?ng, tr? 
giá g?n 11 t? ??ng cho các sinh viên trên 16 
tr??ng ??i h?c c?a Vi?t Nam và h?c sinh 
l?p 12 ? m?t s? t?nh thành. 

Th?y Nguy?n Thi?n T?ng t?i bu?i k? ni?m 15 
n?m thành l?p ??ng Hành, TP H? Chí Minh 

tháng 06 n?m 2016

? ? NG HÀNH TRONG M?T CÁC TH?Y CÔ, CÁC M?NH TH? ? NG QUÂN
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? ?ng Hành bây gi? ?ã là m?t t? ch?c quy 
mô, t?ng b??c chuyên nghi?p, có t?  cách 
pháp nhân, chính th?c ???c công nh?n vào 
n?m 2008 là m?t t? ch?c thi?n nguy?n phi l?i 
nhu?n theo lu?t 1901 c?a C?ng hòa Pháp.

? ?ng Hành nay ?ã tr? thành m?t ?i?m sáng 
trong phong trào sinh viên du h?c h??ng v? 
T? qu?c và phát tri?n thành m?t qu? h?c 
b?ng l?n nh?t v? quy mô và hi?u qu? c?a 
sinh viên Vi?t Nam du h?c trên th? gi?i. 

Nhi?u thành viên sáng l?p ? ?ng Hành ?ã 
ph?i tr?i qua m?t tu?i th? ??y v?t v? v?i hoàn 
c?nh gia ?ình r?t khó kh?n. Th? nh?ng s? v?t 
v? c?a cu?c s?ng không ng?n ???c s? quy?t 
tâm, lòng ham h?c h?i và ni?m ??c m? ??n 
m?t t??ng lai t??i sáng h?n. Nh?ng thành 
viên sáng l?p c?ng nh? nhi?u thành viên 
tham gia sau ?ó ?ã t?ng nh?n ???c nh?ng 
su?t h?c b?ng k?p th?i khi còn là sinh viên, ?ó 
không ch? là nh?ng cú hích v? v?t ch?t giúp 
h? v??t qua nh?ng khó kh?n tr??c m?t mà 
quan tr?ng h?n là giúp h? hi?u ???c tinh 
th?n "ti?p n?i" và "lan truy?n", v?i l?i nh?n 
g?i hãy ?tr? cho t??ng lai nh?ng ân tình ?ã 
nh?n trong quá kh??, m?t tinh th?n lan t?a v? 
?Ngày Mai Phát Tri?n? ?ã ???c gieo m?m 
ngay khi h? c?m trên tay nh?ng su?t h?c 
b?ng ?ó?  

Và may m?n l?n ?ã ??n khi nh?ng sinh viên 
?ó nh?n h?c b?ng ?i du h?c t?i Pháp. ?  ?ây, 
khi ?ã có ?i?u ki?n h?c t?p ??y ??, nh?ng 
h?c sinh nghèo khó thu? nào, nay ?ã là sinh 
viên du h?c ? m?t n??c tiên ti?n, v?n không 
quên tu?i th? ??y v?t v? c?a mình. H? ?ã 
ngh? ??n nh?ng sinh viên nghèo khó mà hi?u 
h?c nh? h? tr??c ?ây, và h? ?ã t?p h?p nhau 
l?i, v?n ??ng thêm nh?ng b?n sinh viên khác 

có ?i?u ki?n ?? cùng th?c hi?n ý t??ng c?a 
ngày nào: M?t qu? h?c b?ng c?a nh?ng 
ng??i ?ã t?ng nh?n h?c b?ng ?? giúp nh?ng 
h?c sinh sinh viên nghèo nh? chính mình 
ngày tr??c. 

Ng??i kh?i x??ng qu? h?c b?ng ? ?ng Hành 
là Tr?n V?n Xuân, ng??i hai l?n nh?n h?c 
b?ng C?u Sinh Viên Colombo Plan 1965 ? 
m?i su?t h?c b?ng 2 tri?u ??ng - vào n?m 
1999 và 2000 khi anh còn là sinh viên k? 
thu?t hàng không ? tr??ng ? ?i h?c Bách 
khoa thành ph? H? Chí Minh. Anh trúng 
tuy?n vào ? ?i h?c Bách khoa Paris và khi m?i 
chân ??t chân ráo ??n tr??ng này ??u n?m 
2001 anh ?ã b?t tay v?n ??ng t? ch?c m?t 
qu? h?c b?ng giúp các sinh viên nghèo ? Vi?t 
Nam. 

Do 4 trong 6 thành viên sáng l?p ? ?ng Hành 
là c?u sinh viên k? thu?t hàng không ? 
tr??ng ? ?i h?c Bách khoa thành ph? H? Chí 
Minh và l?n c?p h?c b?ng ??u tiên là cho sinh 
viên ? ?i h?c Bách khoa thành ph? H? Chí 
Minh, cho nên B? môn K? thu?t Hàng không 
? ?ó ?ã h? tr? r?t nhi?u v? ph?n t? ch?c 
trong n??c lúc ban ??u cho ? ?ng Hành, mà 
chính B? môn K? thu?t Hàng không c?ng là 
n?i t? ch?c ch??ng trình h?c b?ng C?u Sinh 
Viên Colombo Plan 1965 c?a Úc tr??c ?ó. 

? ?ng Hành phát tri?n thành viên c?a mình v? 
c? s? l??ng và ch?t l??ng. T? 6 thành viên 
trong ngày ??u thành l?p ? Paris và Poitiers, 
? ?ng Hành nay ?ã có trên 200 thành viên ? 
nhi?u thành ph? nh? Lyon, Grenoble, 
Toulouse, Bordeaux?  c?a Pháp, và ? các 
n??c khác nh? Singapore, Anh Qu?c, ? ài 
Loan, Hàn Qu?c và Hoa K? c?ng nh? ? Vi?t 
Nam. 

M?t trong nh?ng bu?i h?p ??u tiên c?a các thành viên 
??ng Hành t?i Paris

Nh?ng sinh viên nh?n h?c b?ng ??ng Hành kì 2 (2002) 
và ??i di?n ??ng Hành t?i Vi?t Nam
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? ?ng Hành ?ã t?o ???c ni?m tin và luôn 
nh?n ???c s? ?ng h? nhi?t tình c?a các nhà 
tài tr? và các t? ch?c ??i tác nh? H?i các nhà 
Tin h?c Vi?t Nam t?i Pháp, H?i Ái H?u 
Marie-Curie, H?i Thanh Niên Vi?t Nam t?i 
Pháp, H?i Ái H?u Blaise Pascal, H?i sinh viên 
Vi?t Nam t?i Pháp, Qu? T?m Lòng Vàng c?a 
sinh viên Vi?t Nam t?i Grenoble, Fondation 
AIGO pour l?education au Vietnam, Fondation 
Vallet, H?i ng??i Vi?t Nam t?i Pháp, H?i 
Culture et Loisirs, Công ty LNSquare?  

Không ch? v?n ??ng tài tr? c?a các t? ch?c, 
các cá nhân và t?  chính các thành viên c?a 
mình, ? ?ng Hành còn th??ng xuyên th?c 
hi?n các ho?t ??ng gây qu? ?? t?o thêm 
ngu?n thu, nh? ?Ngày ?m th?c Vi?t Nam? t?i 
? ?i h?c Bách khoa Paris, ch??ng trình ?V?n 
ngh? ?m th?c t?  thi?n? t?i Grenoble?  

Tr?i qua 20 n?m, các sinh viên tham gia t?  
nh?ng khóa ??u tiên nay c?ng ?ã tr??ng 
thành, nhi?u ng??i ?ã là ti?n s?, th?c s?, k? 
s?, doanh nhân, nhà qu?n lý, nhà t?  v?n 
chi?n l??c?  Nh?ng thành viên ?ó, dù nhi?u 
ng??i ?ã có gia ?ình và r?t b?n r?n v?i công 
vi?c, v?n luôn theo dõi và tham gia tr?c ti?p 
vào các công vi?c c?a ? ?ng Hành. 

Có th? nh?c ??n m?t s? g??ng m?t tiêu bi?u 
c?a ? ?ng Hành nh? Tr?n V?n Xuân, B?ch Th? 
Thúy Hà, Võ Hoàng Tam, Tô Di?u Khanh, 
Ph?m Tu?n Hi?p?  

Tr?n V?n Xuân là ng??i sáng l?p ? ?ng Hành, 
t?t nghi?p K? s? n?m 2004 t?i Tr??ng ? ?i 
h?c Bách khoa Paris, h?c xong Ti?n s? n?m 
2009 t?i ? ?i h?c Michigan, Hoa K? v?i h?c 
b?ng Qu? Giáo D?c Vi?t Nam. B?ch Th? Thúy 
Hà nh?n h?c b?ng ? ?ng Hành n?m 2002 và 
2003 t?i tr??ng ? ?i h?c Khoa h?c T? nhiên 
Hà N?i, h?c xong Ti?n s? v? Hóa h?c t?i Pháp 
và tham gia vào các ho?t ??ng c?a ? ?ng 
Hành t?i Pháp. Võ Hoàng Tam nh?n h?c 
b?ng ? ?ng Hành n?m 2002 t?i ? ?i h?c Bách 
khoa TP HCM, h?c xong Ti?n s? ngành Khoa 
h?c Máy tính t?i Singapore và là m?t trong 
nh?ng thành viên xây d?ng nhóm ? ?ng 
Hành t?i Singapore. Tô Di?u Khanh là c?u du 
h?c sinh t?i Pháp, sau này tr? v? làm vi?c t?i 
Vi?t Nam, Singapore và là Phó ch? t?ch ? ?ng 
Hành, ph? trách chung ch??ng trình trao 
h?c b?ng ? Vi?t Nam. Ph?m Tu?n Hi?p tham 
gia tích c?c vào các ho?t ??ng c?a ? ?ng 
Hành Pháp nh?ng n?m 2010, t?t nghi?p 

Tr??ng Bách khoa Paris và tr??ng Qu?c gia 
C?u ???ng (Ecole Nationale des Ponts et 
Chausées), hi?n ?ang làm vi?c t?i ? y ban 
N?ng l??ng nguyên t? và n?ng l??ng tái t?o 
(CEA, Pháp).

Nhi?u sinh viên ?ã t?ng nh?n h?c b?ng ? ?ng 
Hành nay ?ang quay l?i tham gia ? ?ng Hành, 
theo ?úng mong ??c c?a ? ?ng Hành t? ngày 
??u thành l?p ?? ?ng Hành giúp các b?n sinh 
viên ?? mai sau các b?n tr??ng thành, các 
b?n s? quay l?i giúp các sinh viên khó kh?n 
khác? trên tinh th?n giúp ?? nh?ng ng??i có 
hoài bão ph?c v? c?ng ??ng, có ??c m? phát 
tri?n Vi?t Nam. 

Ch??ng trình h?c b?ng ? ?ng Hành v?i 
nh?ng m? ??c và t?m lòng h??ng v? ?Ngày 
Mai Phát Tri?n? ???c lan t?a trong sinh viên 
Vi?t Nam du h?c t?i Pháp và sinh viên Vi?t 
Nam du h?c trên th? gi?i. M?t cú hích, m?t 
ch?n ??ng nh? ban ??u n?m 2001 ? ? ?i h?c 
Bách khoa Paris ?ã trúng t?n s? c?ng h??ng 
c?a nh?ng ng??i ???ng tâm ??ng hành? làm 
khu?ch ??i ch?n ??ng ?ó ?? lan t?a kh?p n?i, 
?? ??n v?i nh?ng h?c sinh sinh viên nghèo 
mà hi?u h?c và khao khát ???c chung s?c 
ghé vai ?óng góp cho ?Ngày Mai Phát Tri?n? 
??t n??c Vi?t Nam.

TP H? Chí Minh, tháng 8 n?m 2021

Th?y Nguy?n Thi?n T?ng ph?ng v?n sinh viên, tháng 12 
n?m 2015 t?i TP H? Chí Minh
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M?i duyên v?i 
??ng Hành

       Ph?ng v?n cô H? Th? Minh Tâm,h?i tr??ng H?i Ái h?u Blaise Pascal Da Nang 
   (?nh: Gia ?ình ??ng Hành và gia ?ình Blaise Pascal Da Nang)      

H?i Ái H?u Blaise Pascal Da Nang (ABPDN) là m?t ??i tác, m?t ng??i b?n l?n c?a ??ng 
Hành t? n?m 2005. Nh? vào s? h? tr? c?a H?i ABPDN, h?c b?ng ??ng Hành ?ã ??n 
???c v?i r?t nhi?u sinh viên c?a 4 tr??ng ??i h?c ? ?à N?ng. Nhân d?p này Ban biên 
t?p T?p san k? ni?m 20 n?m thành l?p ??ng Hành ?ã có cu?c trò chuy?n v?i cô H? Th? 
Minh Tâm, H?i tr??ng c?a H?i ABPDN, v? 16 n?m ABPDN sát cánh cùng ??ng Hành.

Th?a cô, cô có th? k? v? c? duyên cô bi?t ??n Qu? h?c b?ng ??ng Hành và ?n t??ng ban ??u 
c?a cô v? ch??ng trình?

Lúc H?i Ái H?u Blaise Pascal Da Nang ???c thành l?p vào n?m 2005, H?i ?ã có ý mu?n giúp 
các em h?c sinh, sinh viên ? Vi?t Nam. Tuy nhiên, h?i mình ch? là m?t h?i ái h?u c?u h?c sinh, 
ph??ng ti?n tài chánh không nhi?u, nên H?i ch?a bi?t có th? làm gì ?? giúp các em.

Trong m?t l?n ?i d? Gala c?a c?u h?c sinh Marie Curie (m?t tr??ng trung h?c Pháp l?n ? 
Saigon tr??c 1975) mình g?p ???c m?t s? em ?ang phát t? r?i, gi?i thi?u v? h?i ? ?ng Hành. 
? ?c qua m?c ?ích c?a ? ?ng Hành, mình r?t vui và th?m ngh? có l? ?ây là ??i tác có th? giúp 
H?i ABPDN ??n v?i các em h?c sinh, sinh viên ? bên nhà.

Cô ?ã gi?i thi?u ho?t ??ng c?a ??ng Hành ??n H?i c?u h?c sinh Blaise Pascal nh? th? nào 
và k? ho?ch giúp ?? các sinh viên t?i ?à N?ng ?ã ???c gây d?ng ra sao?

? óng góp ??u tiên c?a H?i ABPDN v?i ? ?ng Hành là vào n?m 2005, sau khi h?i thu ???c m?t 

? ? NG HÀNH TRONG M?T CÁC TH?Y CÔ, CÁC M?NH TH? ? NG QUÂN
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s? ti?n ??n t? Gala k? ni?m 50 n?m tr??ng 
thành l?p (1955-2005). C?ng trong n?m này, 
? ?ng Hành phát h?c b?ng l?n ??u cho các em 
sinh viên ? ?i h?c Bách khoa ? à N?ng. Vào th?i 
?i?m ?ó, ? à N?ng l?i có thêm 3 tr??ng ??i h?c 
khác, ?ó là ? ?i h?c Kinh T?, ? ?i h?c S? Ph?m 
và ? ?i h?c Ngo?i Ng?. Do ?ó ABPDN m?i n?y 
ra ý ??nh là s? chung s?c ?? giúp ? ?ng Hành 
?i?u ki?n phát ti?p h?c b?ng cho 3 tr??ng còn 
l?i.

Ban ?i?u hành ABPDN ?ã ph?i cân nh?c, ??n 
?o tr??c khi ??a ?? ngh? h?p tác này, vì hi?u 
nó ??ng ngh?a v?i vi?c H?i ph?i ?óng góp tài 
chính lâu dài. Nh?ng cu?i cùng ABPDN ?ã 
v??t qua m?i do d? vì bi?t vi?c giúp các em 
sinh viên là vi?c c?n làm.

?âu là lý do khi?n cô và H?i c?u h?c sinh 
Blaise Pascal ?ã g?n bó và theo su?t cùng 
??ng Hành 16 n?m nay?

M?i h?p tác ch? có th? b?n v?ng n?u nó ???c 
??t trên m?t n?n t?ng chân chính, gi?a nh?ng 
ng??i cùng chí h??ng.

Có th? nói, ? ?ng Hành và H?i ái h?u Blaise 
Pascal ??u có cùng m?t m?c ?ích, giúp các em 
sinh viên có hoàn c?nh khó kh?n ti?p t?c vi?c 
h?c, ?? qua h?c v?n, các em có th? v??n lên, 
t?o cho mình m?t t??ng lai v?ng ch?c, t??i 
sáng, và bi?t ?âu, chính các em s? là m?m 
móng cho nh?ng c?i thi?n khác trong xã h?i 
sau này.

Trong th?i gian h?p tác, ABPDN không ch? c?m 

kích t?m lòng c?a các em h?i viên ? ?ng 
Hành dành cho các em sinh viên ? bên nhà, 
mà còn ?ánh giá cao cách làm vi?c r?t 
nghiêm túc và có t? ch?c c?a ? ?ng Hành.

Vào n?m 2010, khi tr??ng Cao ? ?ng Công 
Ngh? ? à N?ng (nay là ? ?i h?c S? Ph?m K? 
Thu?t - ? à N?ng) ?? ngh? ABPDN c?p h?c 
b?ng cho các em sinh viên c?a tr??ng, H?i 
?ã không ng?n ng?i xin phép ? ?ng Hành 
???c s? d?ng các m?u ??n xin h?c b?ng do 
? ?ng Hành so?n và sau ?ó ?ã ch?m các ??n 
này theo cùng m?t khuôn th??c c?a ? ?ng 
Hành!

Trong quá trình ?ó, cô có nh?ng k? ni?m 
sâu ??m nào cùng v?i các thành viên ??ng 
Hành hay các sinh viên ?ã nh?n h?c b?ng?

M?i quan h? chân tình gi?a ? ?ng Hành và 
ABPDN ?ã ??a ??n nh?ng c?ng tác bên l? 
các cu?c phát h?c b?ng.

Khi ? ?ng Hành c?n giúp ?? m?t em sinh 
viên nào ?ó nh?ng s? giúp ?? này l?i không 
n?m trong khuôn kh? ho?t ??ng c?a ? ?ng 
Hành thì các em quay qua ABPDN ?? tìm 
gi?i pháp. Nh? v?i tr??ng h?p em sinh viên 
Võ ? ?c Anh ? Hu?, ???c c?p h?c b?ng du 
h?c ? Ukraine, nh?ng ngoài ti?n mua vé 
máy bay, em còn ph?i ?óng thêm h?c phí 
ti?ng Nga cho n?m ??u ? ??i h?c Kiev. V?y là 
ngoài ti?n túi c?a mình, các em ? ?ng Hành 
?ã kêu g?i ABPDN chung tay giúp trang tr?i 

Cu?c g?p g? ? Saigon_2019, gi?a Kh?u Tho?i Khánh 
(??ng Hành Saigon_Grenoble), Lê H?ng Thái (??ng 
Hành Paris), cô Minh Tâm (ABPDN Paris) và Võ ??c 

Anh, sau khi t?t nghi?p.

??i di?n ABPDN, cô ?oàn Th? Ng?c Lan, 
Giáo s? tr??ng ??i h?c Ngo?i ng?, ?H 
?à N?ng trong l? trao h?c b?ng ??ng 

Hành n?m 2020
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kho?n chi phí này.

Hay nh? vào n?m 2017, khi em Tr?n th? 
Thêm, sinh viên n?m 3 Kinh T?, ?? ngh? 
? ?ng Hành h? tr? các em sinh viên qua d? 
án "??u t? l?p nghi?p", ? ?ng Hành c?ng 
xoay qua h?i ý v?i ABPDN, và ?ôi bên ??u 
??ng ý chung s?c ?? thí nghi?m mô hình 
này. (Thông tin thêm v? d? án t?i ?ây: 
blaisepascaldanang.fr/2020/05/12/boon-juillet-2017-2/)

Nói v? k? ni?m, mình nh? có m?t l?n mình 
?i ch?m h?c b?ng ? ?ng Hành ? tr??ng 
Polytechnique (Paris). Mình ??n tr??ng 
cùng lúc v?i m?t v? khách ng??i Pháp. Trên 
???ng vào phòng h?p, do tính hi?u khách 
c? h?u c?a ng??i Vi?t (!), mình t?  gi?i thi?u 
và h?i có ph?i ông ta c?ng ??n h?p v?i  
? ?ng Hành... Khách g?t ??u và t?  gi?i thi?u 
l?i nh?ng mình nghe không rõ nên c?ng ch? 
g?t ??u c??i xã giao. Khi vào phòng ch?m, 
th?y các em h?n h? ?ón v? khách và sau ?ó 
có m?t em ng?i c?nh ?? d?ch cho khách 
nghe vài ??n xin h?c b?ng. Th?y l?, mình 
h?i, thì ???c bi?t v? khách này là ông Odon 
Vallet.

Sau này mình m?i bi?t, Odon Vallet là m?t 
nhà th?n h?c, giáo s? ? nhi?u tr??ng ??i 
h?c danh ti?ng c?a Pháp, có m?t ti?u s? ly 
k?, nh?ng trên h?t, ông là m?t nhà h?o tâm, 
?ã t?ng c?p r?t nhi?u h?c b?ng ? nhi?u 
n??c, trong ?ó ??c bi?t m?t ph?n l?n  dành 
cho h?c sinh, sinh viên Vi?t Nam.

Th? m?i bi?t, làm vi?c v?i ? ?ng Hành, c?ng 
h?c h?i ???c r?t nhi?u ?i?u!

Nhân d?p ??ng Hành tròn 20 n?m, cô có l?i 

nh?n g?i nào ??n ??ng Hành và các sinh viên 
nh?n h?c b?ng?

Do c? duyên, mình bi?t ? ?ng Hành lúc h?i còn 
?ang trong giai ?o?n s? khai, khi ph??ng ti?n 
tài chính ch?a ???c d?i dào, nên ?ã th?y s? 
khó nh?c, s? t?n tình c?a các em h?i viên 
trong vi?c gây qu? ?? ? ?ng Hành có th? ti?p 
t?c ??n v?i các em sinh viên ? bên nhà.

Sau 20 n?m, ? ?ng Hành nay ?ã v??n cao, 
phát tri?n v? m?i m?t: ph??ng ti?n, nhân l?c, 
m?ng l??i ho?t ??ng c?ng nh? v? s? l??ng ??i 
h?c ???c ? ?ng Hành h? tr?. Mình mong ? ?ng 
Hành s? còn ti?n xa h?n n?a, và ngày càng có 
nhi?u em sinh viên ???c ? ?ng Hành giúp ??.

Nh?ng mình c?ng r?t mong ? ?ng Hành luôn 
gi? ???c cái tinh th?n trong sáng "vì ng??i 
không ph?i vì ta" c?a bu?i ban ??u, t?m lòng 
t?n tâm, t?n tình, t?n t?y khi giúp ?? ng??i 
khác, ?? h?c b?ng ? ?ng Hành, không ch? là 
m?t h? tr? tài chính, mà còn là m?t t?m g??ng 
sáng, m?t phong cách làm và s?ng, cho các 
em sinh viên hôm nay và mai sau.

Paris, tháng 7 n?m 2021

??i di?n ABPDN, cô Ngô Th? H?ng Hu? trong l? trao h?c b?ng ??ng Hành kì 39, n?m 2021

Cô Minh Tâm và b?n Lê H?ng Thái, Ch? t?ch Qu? h?c 
b?ng ??ng Hành t?i Pháp n?m 2017.

https://www.blaisepascaldanang.fr/2020/05/12/boon-juillet-2017-2/
https://www.blaisepascaldanang.fr/2020/05/12/boon-juillet-2017-2/
https://www.blaisepascaldanang.fr/2020/05/12/boon-juillet-2017-2/
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NH? NG T?M G? ? NG LAN T?A
TINH TH?N ??NG HÀNH

Các b?n là 
nh?ng sinh viên t?ng nh?n 

h?c b?ng ??ng Hành ngày tr??c. 
Có b?n ?ã ra tr??ng và ?n ??nh công 

vi?c, cu?c s?ng; có b?n v?n ti?p t?c con 
???ng h?c v?n trong và sau ??i h?c. H? có 

?i?m chung là ?ang quay v? giúp ?? ??ng Hành 
ho?c nh?ng t? ch?c, d? án vì c?ng ??ng khác. H? 

chính là t?m g??ng c?a tinh th?n - "Pay it forward", 
tr? ?n b?ng cách giúp ?? thêm nhi?u ng??i h?n 

n?a; lan to? và ti?p n?i tinh th?n c?a ??ng 
Hành cho nhi?u th? h? sinh viên ti?p theo. 

Nhân d?p sinh nh?t l?n th?  20 c?a 
??ng Hành, hãy cùng  nghe nh?ng 

chia s? c?a các b?n nhé !

 T?  Hoa K?

   Quay ng??c tr? l?i n?m 2008, th?i ?i?m còn là sinh viên n?m nh?t ngành Sinh h?c c?a tr??ng ??i 
h?c Khoa h?c T? nhiên TP H? Chí Minh, ngoài vi?c ?i h?c và làm thêm, mình tr? thành ng??i ?i s?n h?c 
b?ng ?úng ngh?a vì gia ?ình không có ?i?u ki?n cho mình h?c ??i h?c. M?t ngày, mình th?y thông báo c?a 
??ng Hành ???c dán trên b?ng thông tin c?a phòng Công tác sinh viên và th? n?p h? s?. May m?n thay, 
mình ???c nh?n h?c b?ng ??ng Hành cho hai n?m ??u ??i h?c. ??i v?i mình, ??ng Hành không ch? là m?t 
qu? ??n thu?n mà ?ó là m?t ngôi nhà ?m áp. Ngôi nhà này ?ã cho mình có c? h?i g?p g? các anh ch? em 
??n t? các n?i khác nhau trên ??t n??c Vi?t Nam, là n?i chia s? nhi?t huy?t tình nguy?n, là n?i hun ?úc ??c 
m? và khát v?ng v? t??ng lai.

Sau khi t?t nghi?p ??i h?c, mình có c? h?i ???c quay tr? l?i h? tr? ??ng Hành trong vi?c xét duy?t 
h? s?. Lúc ?y mình m?i th?y ???c có quá nhi?u b?n sinh viên c?n ???c h? tr?, có quá nhi?u hoàn c?nh khó 
kh?n, còn quá nhi?u b?n sinh viên ph?i m?u sinh khi v?n còn nhi?m v? h?c t?p trên gi?ng ???ng. ??i v?i 
mình, k?t qu? h?c t?p, s?c kh?e c?a các b?n ch?c ch?n s? b? ?nh h??ng r?t nhi?u. N?m h?c 2013-2014, r?t 
r?t nhi?u h? s? mà ng??i thân c?a các b?n sinh viên b? ung th? và qua ??i. Lúc ?y, m?i ng??i ch? bi?t l?ng 
ng??i thôi vì không k?p n?a r?i. ?ó là ?n t??ng bu?n mình v?n nh? t?i gi?. 

Hôm nay, ??ng Hành ?ã có thêm nhi?u thành viên, thêm chi nhánh ? các qu?c gia, thêm nhi?u sinh 
viên ???c nh?n h?c b?ng và tr? giá c?a m?i h?c b?ng ?ã t?ng lên. Các thành viên ??ng Hành ?ã v?t v? 
trong th?i gian qua, 2021. Fighting!!!

Nhân d?p sinh nh?t 20 tu?i, mình xin chúc s?c kh?e, an lành và h?nh phúc t?i gia ?ình ??ng Hành. 
Xin chúc ??ng Hành ngày càng phát tri?n, có thêm nhi?u b?n sinh viên ???c nh?n h? tr? và thu hút ???c s? 
quan tâm h?n n?a c?a các m?nh th??ng quân.

Nguy?n Th? M ? Ph??c

H?c b?ng ? ?ng Hành n?m 2008

Th?c s? chuyên ngành Y Sinh h?c (Biomedical Science) và Gen, Bi?u 
sinh (Gene and Epigenetics) t?i tr??ng M D Anderson UTHealth 
Graduate School of Biomedical Sciences, Houston, Texas, US.

Tham gia các ho?t ??ng ph?ng v?n, xét h? s? t?i TP H? Chí Minh, 
thành viên ? ?ng Hành US.

NH? NG SINH VIÊN ? ? NG HÀNH TIÊU BI?U
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 T?  Hoa K?

 T?  Vi?t  Nam

Phùng Th? Kim Hà

C?u sinh viên khoa Lu?t Tài chính - Ngân hàng, Tr??ng ? ?i h?c 
Kinh t? - Lu?t, ? HQG TPHCM. H?c b?ng ? ?ng Hành n?m 2014, 2015.

T? v?n Kinh doanh (Business Consultant) t?i Base Enterprise, l?nh 
v?c Công ngh?, TP H? Chí Minh

Tham gia các ho?t ??ng ph?ng v?n, h?u c?n; tham gia chu?i ch??ng 
trình Dong Hanh English Club, d?n ch??ng trình Trao h?c b?ng ? ?ng 
Hành t?i TPHCM, ?i?u ph?i d? án làm ?? Handmade cho ch??ng trình gây 
qu? c?a ? ?ng Hành Singapore.

N?m ??ng Hành ra ??i ch?c h?i ?ó em ?ang tu?i vô t? t?m m?a cùng chúng b?n. Hehe, tu?i m?i 
em chúc ??ng Hành luôn th?t v?ng vàng ?? ti?p b??c cùng các th? h? sinh viên Vi?t Nam!

Sau 20 n?m ra ??i, ??ng Hành ?ã mang l?i nhi?u giá tr? cho sinh viên, ??c bi?t là nh?ng sinh viên có 
hoàn c?nh khó kh?n cho c? 03 mi?n B?c, Trung, Nam. S? thành công c?a nhi?u sinh viên b??c ra t? h?c 
b?ng ??ng Hành là minh ch?ng rõ ràng nh?t, ?i?u này là ??ng l?c ?? các em sinh viên khó kh?n có m?t 
ni?m tin v?ng ch?c v? t??ng lai r?ng ?n?u chúng ta c? g?ng thì m?i th? ??u nh? nh? con mu?i?. Các anh ch? 
??ng Hành c?ng nh?n ra vi?c h? tr? sinh viên là thi?t th?c, t? ?ó luôn n? l?c không ng?ng ngh? ?? cùng 
chung tay xây d?ng 01 ??ng Hành ?hùng c??ng?. 

Anh ch? không bi?t ???c em ?ã c?m th?y may m?n nh? th? nào khi ???c tham gia vào ?HSG ?âu 
nè, vì ? ?ây anh ch? ??u gi?i và ??n t? nhi?u l?nh v?c khác nhau. Vì th? khi em c?n h?i m?t v?n ?? ho?c xin 
m?t l?i khuyên thì luôn có nh?ng cu?n bách khoa toàn th? h? tr? t?n tình. À mà th?nh tho?ng anh ch? còn 
"l?y l?i" cùng nhau n?a, nên t? m?t cô bé ngây th? thì gi? em nh? bi?n thành cô cáo (ch? ti?c là ch?a có 
chùm nho xanh =))).

Do ?ó, em sinh viên  nào còn ch?a tham gia ?HSG thì l? làng ??ng ký ngay 01 slot thôi nào ! 

C?u sinh viên C? nhân tài 
n?ng Lu?t Tài chính - Ngân hàng, 
Tr??ng ? ?i h?c Kinh t? - Lu?t, 
? HQG TPHCM. H?c b?ng ? ?ng 
Hành n?m 2014, 2015.

Chuyên viên Pháp lý C?p cao 
t?i REFICO GROUP, TPHCM

Tham gia các ho?t ??ng 
ph?ng v?n, xét h? s?, trao h?c b?ng, 
làm ?? handmade ?? gây qu? t?i 
Singapore, câu l?c b? ti?ng Anh c?a 
? ?ng Hành Sài Gòn, ch??ng trình 
?Cùng Sinh Viên V??t Qua Mùa 
D?ch? c?a ? ?ng Hành vào tháng 
08/2021.

Nguy?n Th? 

H?ng H??ng

Em may m?n ?ã ???c ??ng Hành h? tr? t? khi là sinh viên 
n?m nh?t ??i h?c. Ngày nh?n ???c thông báo mình nh?n ???c h?c 
b?ng ??ng Hành em ?ã r?t r?t h?nh phúc, em và ??a b?n thân (c?ng 
???c nh?n h?c b?ng) không kìm ???c mà si?t tay nhau n?m tay nhau 
nh?y c?ng lên. ??n t?n bây gi? khi ?ang vi?t l?i nh?ng dòng chia s? 
này nh?ng c?m xúc c?a em thu? ?y v?n còn nguyên v?n.

Gi? ?ây, sau khi t?t nghi?p v?i t?m b?ng lo?i gi?i, em ?ã ???c 
c?p ch?ng ch? hành ngh? lu?t s? và ?ang là Chuyên viên Pháp lý C?p 
cao t?i m?t t?p ?oàn b?t ??ng s?n t?i TP.HCM, theo ?úng d? ??nh mà 
em ?ã ?? c?p trong h? s? xin h?c b?ng ??ng Hành ngày nào.

M?i l?n ngh? t?i ??ng Hành và tham gia b?t k? ho?t ??ng nào 
c?a ??ng Hành em ??u c?m th?y r?t ?m áp và vui v?.

Cám ?n Qu? H?c B?ng ??ng Hành, các anh ch? và các m?nh 
th??ng quân ?ã luôn ??ng hành cùng em và r?t r?t nhi?u b?n sinh 
viên Vi?t Nam trong su?t 20 n?m v?a qua. Chúc cho Qu? H?c B?ng 
??ng Hành s? luôn nh?n ???c th?t nhi?u tài tr?, ngày càng v?ng 
m?nh, và mong r?ng ng?n l?a nhi?t huy?t c?a các anh ch? ??ng Hành 
su?t 20 n?m qua s? v?n luôn r?c cháy và s? mãi ???c duy trì và lan 
t?a ??n m?i ng??i. CHÚC M?NG SINH NH?T ??NG HÀNH!
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 T?  Vi?t  Nam

Phan ? ình Long Nh?t
Sinh viên tr??ng ? ?i h?c S? ph?m K? thu?t, TP H? Chí Minh, h?c 

b?ng ? ?ng Hành n?m 2020.

Sáng l?p startup Tospan và Qu? t? thi?n 100K - h? tr? sinh viên 
trong d?ch Covid-19.

Thành viên tích c?c c?a ch??ng trình "Cùng Sinh Viên V??t Qua 
Mùa D?ch" tháng 08/2021 v?i vai trò qu?n lí d? li?u.

H?c kì II n?m h?c 2019-2020 có l? là m?t trong nh?ng k? ni?m khó quên v?i em khi là l?n ??u tiên 
em nh?n h?c b?ng ??ng Hành. S? ti?n lúc ?ó ?ã giúp em trang tr?i ???c m?t ph?n h?c phí trong kho?ng 
th?i gian vô cùng khó kh?n, khi  em ph?i t? lo chi phí sinh ho?t và h?c phí vì gia ?ình g?p bi?n c? kinh t?.

Sau 2 n?m, hi?n nay em ?ang là Founder c?a startup Tospan và Qu? 100K. Tospan ???c em thành 
l?p cùng 3 b?n khác cùng ngành ?i?n - ?i?n t? t?i tr??ng ??i h?c nh?m t?o ra T?m pin n?ng l??ng m?t tr?i 
t? nh?ng thành ph?n h?u c? nh?: c? ngh?, dâu tây, b?p c?i tím. Và Qu? 100K, ???c m? ra nh?m h? tr? các 
b?n sinh viên g?p khó kh?n t?i nh?ng khu cách ly, phong t?a do d?ch COVID-19 có ti?n ?? mua mì tôm, 
n??c u?ng và thu?c men.

N?m 2021 - Tròn 20 n?m ??ng Hành ???c thành l?p, qu? là m?t d?u m?c t? hào v?i không ch? Qu? 
H?c b?ng ??ng Hành mà còn v?i nh?ng sinh viên ???c nh?n h?c b?ng, là tình c?m và ni?m tin mà các anh 
ch? t?i ??ng Hành ?ã g?i ??n chúng em. B?n thân em, ??i di?n cho nh?ng b?n ?ã ???c nh?n h?c b?ng, em 
r?t vui, t? hào và h?nh phúc vì ?ã th?c hi?n ???c nguy?n v?ng lan t?a s? giúp ?? ??n nh?ng b?n khó kh?n 
h?n, nh? cách mà Qu? H?c b?ng ??ng Hành ?ã ? bên, ?i cùng chúng em trên con ???ng h?c t?p.

Nhân d?p sinh nh?t 20 n?m c?a ??ng Hành, em xin chúc anh ch? th?t nhi?u s?c kh?e, luôn h?nh 
phúc, thành công và g?p nhi?u may m?n trong cu?c s?ng!

Nguy?n V?n Hên
C?u sinh viên tr??ng ??i h?c 

S? ph?m K? thu?t TP H? Chí Minh. 
H?c b?ng ? ?ng Hành n?m 2018, 
2019

Tham gia các ho?t ??ng 
ph?ng v?n, xét h? s?, trao h?c b?ng,  
ch??ng trình ?Cùng Sinh Viên V??t 
Qua Mùa D?ch?  c?a ? ?ng Hành 
vào tháng 08/2021.

??ng Hành - C?ng ??ng ng??i t? t?!

T? t? ???c ??nh ngh?a là có lòng t?t trong cách ??i x? v?i 
nhau nh?ng ??ng Hành ?i xa h?n th? n?a. C?ng hi?n s?c mình gây 
qu? ?ã khó, t? trích h?c b?ng c?a b?n thân ?? trao h?c b?ng l?i càng 
khó h?n. Vì v?y mà giá tr? tinh th?n c?t lõi c?a ??ng Hành ?ã ???c 
gìn gi? và phát huy su?t bao n?m qua. Bên c?nh giá tr? v?t ch?t ???c 
trao g?i ??n các b?n sinh viên, ??ng Hành luôn sát cánh, ??ng viên, 
cho l?i khuyên v? h?c t?p, du h?c, ngh? nghi?p?  Có l? ??ng Hành 
chính là ng?n gió th?i bùng nh?ng khát khao, hoài bão, giúp các b?n 
sinh viên th?c hi?n ??c m?. 

B?n thân em và h?n là t?t c? sinh viên ?ã ???c nh?n h?c 
b?ng ch?a bao gi? h?t hãnh di?n khi tr? thành m?t ph?n nho nh? 
c?a H?c B?ng ??ng Hành. Chúng ta cùng chúc m?ng sinh nh?t l?n 
th? 20 này c?a ??ng Hành. Ch?c ch?n, ??ng Hành s? ti?p t?c s? 
m?nh k?t n?i và lan t?a v?i r?t r?t nhi?u th? h? sinh viên ti?p theo, 
ki?n t?o m?t c?ng ??ng ng??i t? t? l?n m?nh và b?n v?ng.

?Có ??c m? t?a nh? cánh bu?m ch? c?n gió vút lên?

(Tám ch? có ? Lê Cát Tr?ng Lý)
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 T?  Vi?t  Nam  T?  Vi?t  Nam

Ph?m Th? Kim Chi

C?u sinh viên l?p C? nhân tài n?ng Hóa h?c, tr??ng ??i h?c Khoa 
h?c t? nhiên, ? HQG TP H? Chí Minh, h?c b?ng ? ?ng Hành 2014, 2015.

K? thu?t viên phòng thí nghi?m (Laboratory Technician) t?i 
Anglophone British Curriculum International School, TPHCM.

Tham gia các ho?t ??ng ph?ng v?n, xét h? s?, trao h?c b?ng, 
ch??ng trình ?Cùng Sinh Viên V??t Qua Mùa D?ch? tháng 8 n?m 2021.

Ph?m Th? H?o

C?u sinh viên khoa Sinh h?c, 
tr??ng ??i h?c Khoa h?c t? nhiên, 
? HQG TP H? Chí Minh, h?c b?ng 
? ?ng Hành n?m 2014, 2015.

Chuyên gia ? ng d?ng 
(Application Specialist) t?i Binder Vi?t 
Nam, TPHCM.

Tham gia các ho?t ??ng ph?ng 
v?n, xét h? s?, trao h?c b?ng, các câu l?c 
b? và ch??ng trình ?Cùng Sinh Viên 
V??t Qua Mùa D?ch? tháng 8 n?m 
2021.

?Mình may m?n nh?n ???c s? h? tr? t? H?c b?ng ??ng Hành khi mình ?ang là sinh viên n?m 1 và 
n?m 2. ??ng Hành v?i mình không ch? là chi?c motor ti?p thêm n?ng l??ng cho mình ?? mình hoàn thành 
4 n?m ??i h?c, giúp mình v??t qua nh?ng ngày tháng khó kh?n chông chênh nh?t, mà ??ng Hành còn là 
gia ?ình, là tình thân c?a mình. Bây gi? nhìn l?i, mình th?y th?t may m?n vì khi ?ó ?ã ch? ??ng lên website 
tr??ng h?ng ngày ?? tìm ki?m h?c b?ng và r?i b?t ??u m?i nhân duyên v?i Qu? kéo dài ??n t?n hôm nay 
(ch?c ch?c s? còn ti?p t?c dài dài n?a). Mình c?ng th?y th?t may m?n vì ???c là m?t ph?n nh? c?a ??ng 
Hành hi?n t?i, cùng chia s? v?i hoàn c?nh khó kh?n c?a các b?n sinh viên. M?i k?, m?i k? qua ?i, s? m?nh 
m?, ý chí, tinh th?n l?c quan c?a các b?n ?y chính là li?u thu?c tinh th?n to l?n ?? mình ti?p t?c c? g?ng 
trong cu?c ??i.

Giai ?o?n khó kh?n c?a cu?c ??i mình ?ã qua ?i và hi?n t?i mình ?ang làm vi?c v?i vai trò 
?Laboratory Technician? cho m?t tr??ng ph? thông Qu?c t? t?i Sài Gòn. N?i ?ây cho mình c? h?i ???c làm 
vi?c mình thích v?i nh?ng giáo viên n??c ngoài, ngày ngày mang ki?n th?c ??n các b?n h?c sinh, ??ng hành 
cùng các b?n trên con ???ng chinh ph?c ??c m?.

Mình tin r?ng, nh?ng khó kh?n m?i ng??i tr?i qua và cách h? ??i di?n v?i nó s? t?o nên con ng??i 
h? trong hi?n t?i ho?c t??ng lai. Khi ?ã tr?i qua h?t m?i khó kh?n ?ó, nhìn l?i mình th?y th?t ý ngh?a. Nên 
các b?n sinh viên ?i, hãy gi? ni?m tin và v?ng b??c nhé! T??ng lai ch?c ch?n s? không ph? b?n khi b?n luôn 
c? g?ng ?âu!?

Th??ng g?i ??ng Hành tu?i 20, tu?i c?a nh?ng hoài bão s?c 
sôi, tu?i c?a nh?ng ??c m? thành hi?n th?c! 

B??c vào c?ng tr??ng ??i h?c, mình còn nh? r?t rõ ?ó là vào 
??u h?c k? 2 n?m nh?t là l?n ??u tiên mình ???c ph?ng v?n xin h?c 
b?ng ? k? 26, nh?n ???c mail thông báo k?t qu? c?a ch? M? Ph??c 
nh? m?t s? k?t n?i di?u k? v?i nh?ng ng??i b?n, nh?ng anh ch? l?n 
mà trong su?t hành trình ?ó, mình may m?n có thêm m?t gia ?ình, 
nh?ng ng??i luôn s?n sàng chia s?, nâng ?? mình, cùng g?n bó và 
ngh? v? nh?ng lúc cu?c s?ng có nhi?u xáo tr?n ? mang tên ??ng 
Hành Sài Gòn. 

??ng Hành là khi b?n còn tr?, khi còn ?ôi m??i, khi b?n d? 
dàng tìm ???c s? ??ng c?m, luôn th?y ???c s? ??ng viên, ???c thúc 
??y v? phía tr??c và c? g?ng t?ng ngày. N?m nay là sinh nh?t 20 
c?a ??ng Hành, v?n ?ang là ?thanh niên? thôi nhé. T?i mình bi?t là 
mình s? còn ch?ng ki?n ??ng Hành ?tr??ng thành? n?a kìa, ?? giúp 
???c h?t c? nh?ng ng??i c?n và tìm ??n v?i ??ng Hành. 

?Có th? m?i b?t ??u
Không may m?n nào c? 
Nh? cánh r?ng ?ã ngã 

Bi?t ?âu còn m?m xanh??
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 T?  Hàn Qu?c

Cao Th?o Quyên

H?c b?ng ? ?ng Hành n?m 
2009, 2010.

Nghiên c?u sau Ti?n s? t?i 
khoa D??c, ? ?i h?c Wonkwang, 
Hàn Qu?c

Ch? t?ch Qu? h?c b?ng 
? ?ng Hành Korea

? ? V?n H??ng

H?c b?ng ? ?ng Hành n?m 
2009, 2010.

K? s? ph?n m?m t?i công ty 
Asicland, Hàn Qu?c

Phó Ch? t?ch ? ?i n?i Qu? 
h?c b?ng ? ?ng Hành Korea

? oàn Quang V?

H?c b?ng ? ?ng Hành n?m 
2008.

Giám ??c ?i?u hành công ty 
TNHH Lado Studio, Vi?t Nam

Ph? trách truy?n thông Qu? 
h?c b?ng ? ?ng Hành Korea

L?u Hoàng Duy Kh??ng

H?c b?ng ? ?ng Hành n?m 
2009.

Nghiên c?u sinh ngành 
Polymer Science and Engineering, 
? H Qu?c gia Kyungpook

Th? qu? Qu? h?c b?ng 
? ?ng Hành Korea

V?i tinh th?n t??ng thân t??ng ái, cho ?i là còn mãi và lan t?a, s? chia yêu th??ng, tôi luôn 
hy v?ng ??ng Hành Korea s? ti?p t?c phát tri?n h?n n?a ?? có th? k?t n?i ???c nhi?u h?n 
t?i các nhà h?o tâm, các t? ch?c nh?m h? tr? nhi?u h?n cho các em sinh viên có hoàn c?nh 
khó kh?n giàu ý chí, giúp các em vi?t ti?p nên nh?ng gi?c m? cho m?t cu?c s?ng t?t ??p 
h?n, t??i sáng h?n - nh? chính tôi ?ã t?ng ???c giúp ??.

Tôi xin chúc các thành viên c?a ban ?i?u hành qu? h?c b?ng luôn m?nh kh?e, các em sinh 
viên hãy luôn l?c quan và không ng?ng ph?n ??u v??n lên ?? ??t ???c nh?ng gi?c m? c?a 
mình. Xin g?i l?i chúc t?i các t? ch?c, các m?nh th??ng quân ?ã tin t??ng và giúp ?? ??ng 
hành cùng các em sinh viên Vi?t Nam trong th?i gian qua nh?ng ?i?u t?t ??p nh?t.

(Tony ??, thay m?t ??ng Hành Korea)

Thank you!
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 T?  Hàn Qu?c

Tr i t h? c là s? c m ?nh
Ngô H? u Tho?i

Tôi sinh ra và l?n lên t?i m?t vùng quê nghèo ven bi?n thu?c xã B?o Th?nh, huy?n Ba Tri, t?nh B?n 
Tre. Hi?n t?i, tôi ?ang sinh s?ng và h?c t?p t?i C?ng Hòa Pháp. Trong bài vi?t này, tôi xin k? v? ch?ng 
???ng c?a tôi t? khi b?t ??u h?c ??i h?c. Tôi hy v?ng r?ng, ?âu ?ó các em sinh viên s? tìm th?y m?t 
?i?m chung hay m?t ??ng l?c t? nh?ng dòng vi?t này ?? v??t qua khó kh?n trong cu?c s?ng.

Ch?ng ??u ??i h?c và m ?i duyên v? i ? ?ng 
Hành

N?m 2016, trong kì thi THPT Qu?c gia, tôi ?? vào 
hai tr??ng ??i h?c có ti?ng ? Sài Gòn: tr??ng ? ?i 
h?c S? ph?m K? thu?t TPHCM và tr??ng ? ?i h?c 
Khoa h?c T? nhiên ? ? ?i h?c Qu?c gia TPHCM. 
Ban ??u, nguy?n v?ng c?a tôi là ???c h?c ngành 
k? thu?t h?t nhân, ngành mà t? lúc tôi h?c ph? 
thông tôi ?ã ?am mê vì s? vi di?u c?a nó: H?t 
nhân r?t nh? nh?ng l?i ch?a n?ng l??ng l?n vô 
cùng. Tuy v?y, tôi bi?t r?ng v? lâu dài ngành này 
s? ?nh h??ng ??n s?c kh?e c?a b?n thân. Chính 
vì th?, tôi chuy?n h??ng sang h?c khoa Khoa h?c 
và Công ngh? V?t li?u, chuyên ngành V?t li?u 
Màng m?ng. C?ng t? ?ây, cu?c s?ng c?a sinh 
viên nghèo b?t ??u tr? nên khó kh?n vô cùng.

Gia ?ình tôi không có ??t ?ai ?? sinh s?ng hay 
tr?ng tr?t, tôi t?  bé ph?i cùng m? s?ng nh? nhà 
ng??i khác, mãi sau này m?i xây ???c m?t c?n 
nhà lá trên ph?n ??t ng?p m?n c?a Nhà n??c. 
? ó tr? thành n?i ? ??n hi?n t?i c?a tôi. Tôi nh? 
h?c phí lúc nh?p h?c là 4.900.00 VND, không quá 
l?n v?i nh?ng gia ?ình khá gi?, nh?ng v?i tôi là 
c? m?t v?n ?? nan gi?i. ? ? có ti?n ?óng h?c phí, 
tr??c khi nh?p h?c, tôi ?ã ?i làm ph? h? t?i m?t 
ngôi chùa ? V?ng Tàu. Tôi làm 10 ngày và ???c 
S? th?y tr? cho 1.000.000 VND. R?i sau ?ó, tôi 
vào Sài Gòn, m? tôi bán luôn nh?ng th? quý giá 
nh?t trong nhà nh?ng c?ng ch? ?? ?óng ti?n ký 

túc xá và m?t ph?n h?c phí. M?t tri?u ??ng còn 
l?i, m? tôi m??n t? m?t ng??i cháu ?? giúp tôi. 
N?i bu?n tr?u n?ng, tôi quy?t ??nh d?n hành lý ?? 
t?  b? mái tr??ng ??i h?c. Nh?ng lúc ?ó, m? tôi 
ch?y theo tôi, còn tôi thì v?a ?i v?a khóc. Tôi nh? 
mãi l?i c?a m? ?chua cha ôi, ng??i mu?n h?c thì 
không có ti?n ?? h?c, k? ham ch?i thì d? ti?n ?? 
h?c?, bùi ngùi bi?t bao. ? úng lúc ?y, m?t anh sinh 
viên c?a tr??ng ??i h?c Th? d?c th? thao nhìn 
th?y tôi và m? tôi khóc nên h?i chuy?n. Anh b?o 
r?ng: ?Bây gi? em ngh? h?c thì c?ng làm ???c m?y 
??ng, r?i t??ng lai ra sao??. Tôi hi?u l?i anh, l?i m? 
và quy?t ??nh quay l?i ??i di?n v?i nh?ng khó 
kh?n tr??c m?t.

B??c vào gi?ng ???ng ??i h?c, ngay t?  n?m nh?t 
tôi ?ã ?i làm thêm, trong khi m? tôi làm giúp vi?c 
nhà ? Sài Gòn. ? ?u tiên, tôi ?i làm ph?c v? nhà 
hàng m?i t?i. Cái c?m giác ?au bu?t chân lúc ??ng 
ph?c v?, ??c bi?t là khi có ti?c c??i, r?i c?m giác 
th?t v?ng khi ti?n l??ng b? c?t xén, nh? r?t nhi?u! 
R?i tôi chuy?n sang làm công nhân th?i v? cho 
công ty n??c gi?i khát Cocacola, h?ng ngày lau 
chùi c?c th?y tinh; sau ?ó là v?a làm gia s?, v?a 
b?c vác. H?i x?a tôi kho? l?m, s?c vóc không thua 
các b?n t?p gym ?âu, th?m chí tôi còn c? và dai 
s?c h?n! Ch?ng ?y vi?c làm thêm c?ng ch? giúp tôi 
s?ng qua ngày.

Sang n?m hai, tôi dành cu?i tu?n làm thuê cho 
m?t v?a th?y s?n ? ch? ??u m?i Bình ? i?n, s?n 

NH? NG SINH VIÊN ? ? NG HÀNH TIÊU BI?U
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sàng ??m nh?n m?i công vi?c ch? b?o t? 9h t?i 
??n 10-12h sáng hôm sau, v?i ??ng l??ng 200 
nghìn m?t ?êm. Công vi?c th?t s? n?ng nh?c, có 
lúc các ??u ngón tay c?a tôi b? m?nh nghêu sò c?t 
?? t, không c?m ???c bút hay gõ bàn phím.  Ni?m 
an ?i c?a tôi khi ?y là có m? vào bán cá d?o ? 
trong ch? ?ó. Tôi th??ng sang ph? giúp m? bán 
cá khi ít vi?c. 

Th?i gian sau tôi chuy?n sang làm gia s? và nh?n 
nhi?u l?p h?n, dù khi r?nh tôi v?n ?i b?c vác, giúp 
chuy?n nhà cho ng??i khác. Công vi?c r?t m?t 
nh?c, có nh?ng lúc ch? ng? ?úng 1h ??ng h? m?i 
?êm, nh?ng vì m?u sinh, lo cho m?, vì món n? 
c?a gia ?ình, tôi ép mình ph?i g?ng g??ng. Nh?ng 
lúc g?n tháng T?t, th?y b?n bè v? quê,  tôi nao 
lòng l?m, nh?ng không dám v?, b?i d?u v? c?ng 
?âu ?? ti?n ?n T?t, r?i T?t qua ?i l?i thêm khó. Tôi 
nh? có l?n tôi làm v? sinh cho nhà c?a Hi?u phó 
tr??ng ? ?i h?c Bách khoa TPHCM, th?y có h?i 
chuy?n tôi r?i ??ng viên tôi ?Ráng h?c ?i em, th?y 
ngày x?a c?ng kh? l?m m?i ???c nh? bây gi??. Dù 
m?t nh?ng nghe câu nói ?y, tôi quy?t tâm h?n. 

D?u làm vi?c t?t b?t nh? th?, tôi v?n gi? phong ?? 
t?t trong vi?c h?c và nghiên c?u. Tôi hay ch?n 
cách d?y và ch? bài t?p cho các b?n cùng l?p ??i 
h?c ?? xem nh? m?t cách t?  ôn mà không m?t 
nhi?u th?i gian h?c thu?c. May m?n thay, tôi bi?t 
??n h?c b?ng ? ?ng Hành thông qua website c?a 
tr??ng ??i h?c. Tôi tìm hi?u v? quy trình ?? n?p 
h? s? ?? r?i ???c nh?n h?c b?ng l?n ??u tiên vào 
n?m 2018-2019, c?ng nh? liên ti?p các n?m sau. 
(Tôi ?ã nh?n h?c b?ng 4-5 l?n). Và chính n?i ?ây, 
tôi nh? có thêm s?c m?nh ?? v??t qua khó kh?n 
và có c? h?i ???c ti?p xúc và l?ng nghe nh?ng 
ng??i anh, ng??i ch? thành ??t chia s? l?i khuyên, 
kinh nghi?m.

Nghiên c? u khoa h?c

Tôi b?t ??u tham gia nghiên c?u khoa h?c t?  n?m 
cu?i n?m 2 ??i h?c. Tôi có ni?m ?am mê khá 
mãnh li?t v?i khoa h?c nh?ng vì nh?ng lo toan 
cu?c s?ng nên tôi ph?i cân b?ng m?i th?. Tôi 
tham gia vào phòng thí nghi?m Thin Film 
Synthesis Laboratory, trò chuy?n v?i cô h??ng 
d?n chính c?a tôi sau này (TS. Ph?m Kim Ng?c) v? 
??nh h??ng nghiên c?u và hoàn c?nh c?a tôi. Tôi 
nói v?i cô v? nguy?n v?ng c?a mình: ch? t?o m?t 
t?m l?c n??c m?n thành ng?t s? d?ng v?t li?u 
graphene oxide (m?t v?t li?u có nhi?u m?i nhân 
duyên v?i tôi, các nghiên c?u c?a tôi v? sau ??u 

liên quan ??n h? v?t li?u này). Cô luy?n t?p cho 
tôi r?t nhi?u v? cách ??c báo, ch?nh s?a cho tôi 
cách vi?t báo. Tôi ???c giao m?t ?? tài ?? làm 
chung v?i m?t ch? khóa trên, r?i vi?t báo, t?ng 
h?p k?t qu? và báo cáo v?i cô. Nh? nh?ng kinh 
nghi?m ???c ch? d?n, tôi vi?t báo r?t nhanh, luôn 
ch? ??ng tìm ??n cô khi g?p ?i?u th?c m?c, ?? 
xu?t các ph??ng pháp ?o ??c, ??c k?t qu? t?  
t?ng phép ?o c? th?; r?t ít khi ?? cô ph?i nh?c 
nh? v? nhi?m v? c?a mình.

? ?n khóa lu?n t?t nghi?p, d??i s? g?i ý c?a cô 
h??ng d?n, tôi ?ã t?  ?? xu?t ?? tài m?i cho lu?n 
v?n c?a mình, r?i t?  thi?t k? quy trình t?ng h?p, 
các phép ?o, và ??nh h??ng vi?t bài d?a theo k?t 
qu? ??t ???c. Lu?n v?n c?a tôi ??t ?i?m 10/10 và 
hi?n t?i tôi ?ang có hai b?n th?o khoa h?c liên 
quan ??n lu?n v?n ??i h?c. Tôi ??t m?c tiêu trong 
n?m nay, sau khi qua d?ch Covid-19 s? hoàn thành 
c? b?n th?o mà tôi là tác gi? chính.

Trong quá trình nghiên c?u, tôi mu?n chia s? v?i 
các em sinh viên cùng ?am mê nh?ng l?i khuyên 
sau ?ây:

(1) Nên ch? ??ng và luôn ch? ??ng tìm ??n th?y cô 
h??ng d?n ?? th?o lu?n v? ?? tài. 

(2) ??c và ??c nhi?u bài báo liên quan ??n ch? ?? 
c?a mình. 

H?u Tho?i t?i phòng thí nghi?m nghiên c?u khoa 
h?c c?a tr??ng 
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(3) T? ??t ra m?c tiêu c?n ??t ???c trong ?? tài. 

(4) T? ?? xu?t các ph??ng pháp ?o ??c và ph?i d? 
?oán ???c k?t qu?. 

(5) Hình thành cách vi?t báo riêng c?a b?n thân 
thông qua vi?c ??c nhi?u báo ?? tích l?y kinh 
nghi?m. 

(6) Hãy gi?i quy?t nh?ng v?n ?? khó kh?n b?ng tinh 
th?n c?u ti?n, ??ng trông ch? vào ai khác.

V?i nghiên c?u khoa h?c, tôi áp d?ng nh?ng cách 
nh? trên ?? rèn luy?n b?n thân mình, ?úng nh? 
tinh th?n câu nói c?a nhà khoa h?c Marie Curie 
mà tôi r?t tâm ??c: ?Be less curious about people 
and more curious about ideas?, ??ng tò mò v? m?t 
ng??i nào ?ó quá mà hãy tò mò v? nh?ng ý ki?n ! m?t kh? n?ng cao s? có h?c b?ng c?a Ecole 

Centrale de Lyon. Hành trình xin h?c b?ng Pháp 
c?a tôi hoàn toàn d?a vào b?n thân, vi?t CV, cover 
letter, r?i nh? các anh, ch? ?i tr??c góp ý và ch?nh 
s?a; cu?i cùng ?ã ??m hoa k?t trái khi tôi quy?t 
??nh ch?n ??i h?c Paris Saclay ?? h?c th?c s? 2 
ngành Nanosciences. Qua ?ây, tôi th?t s? c?m ?n 
? ?ng Hành và cá nhân anh Thái vì ?ã gieo nh?ng 
h?t gi?ng ??u ti?n v? du h?c cho mình.

Câu chuy?n sau khi ?? h?c b?ng v?n còn nhi?u 
v?t v?. Tôi bi?t ??i v?i các b?n khác có gia ?ình 
khá gi?, h? chu?n b? tinh th?n t?t ?? ?i h?c, còn 
tôi thì v?n ti?p t?c lo c?m áo, g?o ti?n. ? ?c bi?t chi 
phí làm visa, mua vé máy bay, ??t c?c nhà?  là 
nh?ng tr? ng?i không nh?. Th?t may m?n, tôi có 
nh?ng ng??i b?n s?n lòng cho vay, m?t vài ng??i 
hàng xóm cho vài tr?m nghìn ??ng ?? ?i h?c. Cu?i 
cùng tôi c?ng lo ?? chi phí trong n??c; còn v?i phí 
??t c?c nhà, may m?n l?i có các anh trong ? ?ng 
Hành ? Pháp cho vay m?t ph?n. Tôi c?ng ???c 
anh Vinh (ch? t?ch hi?n t?i c?a ? ?ng Hành) giúp 
?? m?t ph?n chi phí sinh ho?t trong lúc ch?a ??n 
??t nh?n h?c b?ng, r?i hai anh Thái và Vinh c?ng 
ch? d?n tôi làm m?t s? gi?y t? liên quan. Th?c s? 
c?m ?n các anh và ? ?ng Hành r?t nhi?u! Chân 
thành c?m ?n anh Vinh và c?m ?n m?t l?n n?a 
? ?ng Hành. 

Nh? ng qu? ng?t  - k?t  qu? c?a nh? ng n? 
l? c h?c t ?p, nghiên c? u

Tôi th?y mình không quá gi?i hay xu?t s?c, v?n 
còn nhi?u ?i?u ?? h?c h?i. Vì v?y, tôi luôn c? g?ng 
?? có th? v?a ?i h?c v?a ?i làm có ti?n ph? m?. 
Trong 4 n?m ??i h?c, ngoài h?c b?ng c?a ? ?ng 
Hành, tôi còn nh?n ???c h? tr? t?  các qu? 
Viethope, Lawrence S. Ting, Panasonic, Odon Vallet,?  

H?u Tho?i t?i Paris, 2021

Hành t r ình du h?c Pháp

Nói v? vi?c du h?c c?a tôi, 
ph?i nói r?ng ?ó là c? 
duyên c?a tôi và ? ?ng 
Hành. ? ?ng Hành không 
nh?ng giúp ?? tài chính 
cho tôi ?? v??t qua khó 

kh?n, mà còn t?ng tôi nh?ng bu?i chia s? quý giá 
t?  các anh ch? ?i tr??c, nh?ng h? tr? v? vi?c h?c 
ti?ng Anh. Trong ?ó, tôi ?n t??ng v?i nh?ng chia 
s? c?a anh Lê H?ng Thái, c?u ch? t?ch ? ?ng Hành 
Pháp, c?ng là du h?c sinh Pháp.

Có l?n xin liên h? c?a anh Thái ?? h?i v? các lo?i 
h?c b?ng du h?c Pháp, tôi ?ã h?i anh ?Nhà em 
nghèo, ?i du h?c v?y có th? làm thêm lo cho gia ?ình 
không anh?? Anh Thái ?áp: ?Anh ?i du h?c v?n có 
th? giúp cha m? xây nhà?. Câu nói ?y tr? thành 
ch?t xúc tác m?nh nh?t thúc ??y tôi tìm ki?m h?c 
b?ng du h?c. K? t?  ngày ?ó, tôi liên h? v?i anh 
Thái ?? h?i v? h?c b?ng, cách n?p ??n, nên chu?n 
b? gì, chu?n b? CV sao cho ghi ?i?m. 

? úng m?t n?m sau, g?n n?m cu?i ??i h?c, tôi liên 
h? l?i v?i anh Thái và b?t ??u n?p h?c b?ng Eiffel 
(H?c b?ng c?a chính ph? Pháp dành cho nh?ng 
sinh viên, nghiên c?u sinh xu?t s?c). May m?n 
ch?a ??n, h? s? c?a tôi không ?? h?c b?ng. Trong 
th?i gian th?c t?p  t?i Vi?n nghiên c?u trung ??ng 
? ài Loan (Academia Sinica, Taiwan), tôi ti?p t?c 
tìm hi?u h?c b?ng c?a m?t s? tr??ng ??i h?c 
c?ng nh? nh?n thông tin chia s? t?  anh Thái v? 
h?c b?ng c?a tr??ng Paris Saclay, Pháp. Tôi n?p 
h? s? cho ba tr??ng ??i h?c, k?t qu? là ch?c ch?n 
???c nh?n h?c b?ng c?a 2 tr??ng t?i Pháp cùng 
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và h?c b?ng c?a tr??ng m?i k? dành cho sinh viên 
có ?i?m trung bình (GPA) cao.

Tôi c?ng ?ã công b? m?t bài báo (first author) 
trên t?p chí Journal of Science: Advanced 
Materials and Devices, Q1 (t?p chí có th? h?ng r?t 
cao trong x?p h?ng báo chí khoa h?c). Bên c?nh 
?ó, tôi c?ng tham gia cu?c thi Euréka và t?t 
nghi?p ??i h?c lo?i gi?i.

V? h?c b?ng du h?c, tôi ???c Talent?s award 
(Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA), cho 
b?c th?c s? 2), Labex Nanosaclay (Université Paris 
Saclay, cho b?c th?c s? 2).

Hi?n t?i thì tôi ?ã v?a hoàn thành xong ch??ng 
trình th?c s? 2 ngành Nanosciences t?i ??i h?c 
Paris Saclay university và nh?n ???c ch?p nh?n 
làm ti?n s? t?i 4 tr??ng (trong ?ó có 3 tr??ng ? 
Pháp và m?t tr??ng ? Singapore). Sau nhi?u l?n 
suy ngh?, tôi ?ã ch?n h?c ti?n s? trong ch??ng 
trình Programme for Early- stage Researchers in 
Lille, trong khuôn kh? h?p tác gi?a các tr??ng ??i 
h?c t?i Pháp, B? và ? ?c v?i s? tài tr? toàn ph?n 
c?a qu? Marie Sk?odowska-Curie Actions.

C?ng khá may m?n, tôi v?a báo cáo lu?n v?n th?c 
s? v?i s? ?i?m 16/20, m?t ?i?m s? không th?t s? 
cao nh?ng là ni?m ??ng viên cho mình b??c ti?p. 
Ngoài ra, tôi c?ng có m?t b?n th?o (co-author) v?i 
giáo s? c?a mình t?i Pháp, chu?n b? công b? trong 
th?i gian t?i. 

Nh? ng chia s? v? i ? ?ng Hành

Qu? h?c b?ng ? ?ng Hành, ?úng nh? tên g?i c?a 
nó, là ng??i b?n ???ng c?a tôi su?t ch?ng ???ng 

??i h?c. Tôi không ch? ???c nh?n h?c b?ng c?a 
? ?ng Hành ?? trang tr?i cu?c s?ng ??i h?c, mà tôi 
còn nh?n ???c s? ??ng hành th?t s? c?a qu?. 
? ?ng Hành luôn có các anh ch? giúp ?? các b?n 
sinh viên h?c ti?ng Anh, có nh?ng ng??i truy?n 
c?m h?ng du h?c cho th? h? sau, có nh?ng ho?t 
??ng vui ch?i - dã ngo?i cùng nhau. T?t c? ?ã t?o 
nên ?? ?ng Hành?. 

Tôi r?t mong các b?n sinh viên khóa sau s? tìm 
???c ??ng l?c t?  bài vi?t c?a tôi, không có ?i?u gì 
là khó c?, m?i s? c? g?ng s? mang ??n m?t thành 
công nh?t ??nh, do ?ó hãy c? g?ng lên nhé, ??ng 
b? cu?c! N?u b?n có khó kh?n gì, hãy liên h? v?i 
? ?ng Hành, các b?n s? nh?n ???c nh?ng s? chia, 
l?i khuyên h?u ích. 

Cu?i th?, tôi xin chúc qu? h?c b?ng ? ?ng Hành 
sinh nh?t l?n th? 20 ??y ni?m vui và h?nh phúc!

Paris, tháng 7 n?m 2021
.

H?u Tho?i t?i Paris, 2021

V? t ác gi?

Ngô H?u Tho?i là c?u sinh viên tr??ng ??i 
h?c Khoa h?c t? nhiên, ??i h?c Qu?c gia TP 
H? Chí Minh. Tho?i ???c nh?n h?c b?ng 
??ng Hành 5 l?n trong các n?m 2018-2020. 
Hi?n t?i, Tho?i v?a hoàn thành ch??ng 
trình th?c s? t?i tr??ng ??i h?c Paris-Saclay 
(Pháp), ngành Khoa h?c Nano 
(Nano-science) v?i nhi?u thành tích nghiên 
c?u khoa h?c xu?t s?c.
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"Mình ?ã coi 
??ng Hành 
là gia ?ình 
t? lâu r?i !"

Mình là S?n, m?t sinh viên t?ng ???c 

nh?n h?c b?ng ? ?ng Hành và c?ng thành 

m?t thành viên c?a ? ?ng Hành. S?p ??n 

sinh nh?t 20 n?m c?a ? ?ng Hành r?i nên 

mình mu?n chia s? câu chuy?n c?a mình, 

c?ng nh? nh?ng l?i mình mu?n g?i t?i 

? ?ng Hành mà lâu nay ch?a có d?p.

Mình ??n v?i ? ?ng Hành thì ch?ng bi?t g?i 

?ó là vô tình g?p hay là may m?n ?? ???c 

g?n bó t?i bây gi?. Lúc ?ó, mình ?ang h?c 

k? 2 c?a n?m th? nh?t ??i h?c, ?úng cái 

mùa n?p h?c phí. Ai ?ã t?ng là sinh viên 

ch?c s? hi?u nh?ng lúc này, v?i nh?ng b?n 

?? h?n thì không nói, nh?ng nh?ng b?n 

gia ?ình ch?a có ?i?u ki?n thì ph?i suy 

ngh? khá là nhi?u, ph?i chu?n b? t?  tr??c.  

V?i m?t ??a m?i vào h?c ? Sài Gòn nh? 

mình, vi?c ?i làm thêm ?? v?a lo ti?n sinh 

ho?t r?i dành ti?n ?? n?p h?c phí là m?t 

v?n ?? không nh?. ? úng lúc ?ó, mình  

???c t?i b?n gi?i thi?u cho ch??ng trình 

h?c b?ng ? ?ng Hành.  Mình c?ng th? làm 

h? s? thôi ch? ch?a bi?t s? ???c nh?n ?âu 
Lê V?n S?n

Lê V?n S?n ngày t?t nghi?p ??i h?c

Lê V?n S?n là c?u sinh viên tr??ng ??i 
h?c Giao thông v?n t?i, c? s? 2 (TP H? Chí 
Minh), khoá 2016-2021, hi?n ?ang là k? s? 
làm vi?c cho công ty Tedi South chuyên v? 
t? v?n, thi?t k? giao thông v?n t?i. S?n 
nh?n h?c b?ng ??ng Hành k? 32 n?m 2016 
khi ?ang là sinh viên n?m th? nh?t. ??n 
n?m 2019, S?n tham gia vào ch??ng trình 
?? ??u c?a ??ng Hành và ???c anh Lê 
H?ng Thái, khi ?ó là Ch? t?ch ??ng Hành 
Pháp, theo dõi và h? tr?. Nh? vào ch??ng 
trình này, cùng v?i nh?ng c? g?ng không 
m?t m?i c?a mình, k?t qu? h?c t?p c?a 
S?n ?ã có s? thay ??i rõ r?t, v??n lên ??t 
lo?i gi?i trong các k? h?c cu?i.

 

NH? NG SINH VIÊN ? ? NG HÀNH TIÊU BI?U
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vì là l?n ??u tiên xin h?c b?ng. Vài tháng sau, 

mình ???c thông báo là nh?n ???c s? h? tr? 

c?a ? ?ng Hành. Lúc ?ó, mình c?m giác nh? 

v?i b?t s? lo l?ng b?y lâu nay do c?ng g?n t?i 

h?n n?p h?c phí r?i. 

Nh?ng ngày sau ?ó, mình tìm hi?u v? ? ?ng 

Hành nhi?u h?n và ???c bi?t ? ?ng Hành có 

t? ch?c nhi?u ho?t ??ng n?a. T? ?ó, mình 

c?ng b?t ??u tham gia nh?ng ho?t ??ng c?a 

? ?ng Hành, ???c g?p và nói chuy?n v?i các 

anh ch? nhi?u h?n, c?ng g?i là tham gia khá là 

nhi?u cho t?i bây gi? ?y. (À, mà Sài Gòn ??t 

này d?ch quá nên ??u n?m t?i gi? ít ho?t 

??ng h?n, thành ra lâu r?i không g?p m?i 

ng??i nên h?i bu?n). Nh?ng h?c k? ti?p theo,  

mình không còn n?p h? s? n?a, không ph?i vì 

không có khó kh?n, mà hình nh? sau khi 

tham gia ? ?ng Hành mình thay ??i suy ngh? 

sao ?y. Mình v?n c? g?ng ?i làm thêm, c?m 

giác cu?c s?ng, h?c t?p lúc ?ó c?ng ?n và 

ngh? r?ng nhi?u b?n ?ang c?n s? giúp ?? h?n 

mình.

T?i khi h?c k? 2 c?a n?m th? 3, khi ?ó mình 

vào h?c chuyên ngành, ?? án môn h?c c?ng 

nhi?u, không có th?i gian ?i làm thêm nhi?u 

nên m?i h?i g?p khó kh?n. C?ng lúc ?ó, 

ch??ng trình ?? ??u (mentorship) bên ? ?ng 

Hành b?t ??u t? ch?c. Ban ??u,  khi còn m? 

h? v? ch??ng trình này, mình c?ng ngh? 

ch??ng trình ch? h? tr? kinh t? thôi. Tuy 

nhiên, cho t?i bây gi?, mình c?m th?y mình 

nh?n ???c r?t nhi?u ?i?u t?  ch??ng trình 

này, trong ?ó ?i?u mà mình th?y quý giá 

nh?t là tình c?m m?i ng??i dành cho nhau. 

Còn nh? l?n ?ó, khi  ph?ng v?n ch??ng trình 

Mentorship g?p anh Lê H?ng Thái, sau này 

c?ng là Mentor c?a mình luôn, c?m giác c?a 

mình lúc ?ó th?t s? h?i run. Sau này, vào 

ch??ng trình Mentorship m?t th?i gian r?i 

thì ch?c ai trong ch??ng trình s? hi?u, m?i 

ng??i nói chuy?n v?i nhau nh? là các thành 

viên trong gia ?ình. T?t nhiên, có ?ôi lúc, anh 

Thái khá là nghiêm nha, ??c bi?t trong vi?c 

h?c ?y. Mình còn nh?, có l?n anh Thái ?ã nói 

mình: ? K? n?ng Word  c?a em, anh nói th?ng 

ra thì nó khá là t? ?. Th?t ra, lúc ?ó mình 

ch?ng bu?n l?m, mình th?y nh? ng??i anh 

nh?c nh? th?ng em thôi, c?ng là ??ng l?c ?? 

mình c?i thi?n h?n. Càng v? sau,  anh em và 

m?i ng??i trong ch??ng trình nói chuy?n 

nhau nhi?u h?n, l?i càng hi?u nhau h?n.

Chi?c máy tính mình s? d?ng trong quá trình 

Lê V?n S?n (th? hai t? trái sang) trong L? trao h?c b?ng ??ng Hành 9/2019
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h?c, c?ng là cái mình s? d?ng ?? làm vi?c bây 

gi?, c?ng là ???c nh?n t? ? ?ng Hành luôn 

??y ?. Vi?c ???c nh?n máy tính c?ng khá b?t 

ng?.  Khi ?ó, do g?n n?m cu?i nên vi?c s? 

d?ng máy tính ?? ph?c v? h?c t?p c?ng nhi?u 

mà mình thì l?i ch?a có. Vi?c này mình không 

chia s? v?i anh Thái, do mình v?n luôn mu?n 

c? g?ng ?? t?  mua r?i dành ph?n h?c b?ng 

?ó cho b?n khác. Ai vào ngôi nhà ? ?ng Hành 

s? hi?u ???c ?i?u này thôi, vì ? ?ng Hành 

s?ng vì t?p th?. 

Vào m?t ngày tham d? l? trao h?c b?ng ? ?ng 

Hành t?i ? ?i h?c Bách khoa TPHCM, mình khá 

b?t ng? khi ???c anh Thái thông báo là mình 

???c h? tr? m?t chi?c laptop, khá là b?t ng? 

luôn vì mình c?ng không ???c thông báo 

tr??c. Ch?ng bi?t sao anh hi?u ???c là mình 

?ang c?n nó. Tr??c ?ó, có l?n anh  ch? h?i 

mình  ?Sao em h?c n?m ba r?i mà ch?a có 

máy tính?? thì mình ch? nói là ?ang s?p x?p ?? 

mua thôi. Mình h?c v? k? thu?t nên vi?c s? 

d?ng máy tính khá nhi?u. T? ngày có máy 

tính, vi?c h?c c?a mình ?ã t?t h?n và mình 

trang b? ???c nhi?u k? n?ng cho b?n thân 

h?n.

T? ?ó, cu?c s?ng sinh viên c?a mình d?n ?n 

??nh, ch? nh? ? ?ng Hành h? tr? thêm m?t k? 

thôi. Nh?ng h?c k? sau này, do c?ng là n?m 

cu?i, mình có ?i làm ???c, cu?c s?ng c?ng ?n, 

nên không nh? ? ?ng Hành h? tr? n?a. Lúc 

?ó, mình c?ng t? nh? là ?ã l?n h?n m?y ??a 

em khóa sau r?i, lo h?c nhanh ra tr??ng còn 

giúp l?i t?i nó ch? h? tr? gì n?a. Tuy nhiên,  

?ôi lúc mà c?n ti?n ?? ?óng h?c phí này kia, 

ch?a chu?n b? k?p thì mình m??n m?y anh ch? 

bên ? ?ng Hành r?i có thì tr? m?y anh ch? sau. 

V?n ?? này các b?n c? yên tâm nha, m?y anh 

ch? ? ?ng Hành không có nhi?u ti?n nh?ng 

ti?n cho các b?n m??n ?? ?i h?c bao gi? c?ng 

có nên c? yên tâm h?c, ch? c?n các b?n s? 

d?ng h?p lý là ???c. 

Sau bao c? g?ng, cu?i cùng mình c?ng ra 

tr??ng r?i ?ây. Ngày ra tr??ng, mình c?m 

nh?n ???c các bên anh ch? bên ? ?ng Hành 

r?t là vui luôn, ki?u nh? yên tâm h?n v? m?t 

??a r?i. Hôm nay, mình ?ang ng?i làm vi?c, 

c?ng dùng chi?c laptop c?a ? ?ng Hành ?? 

chia s? v? câu chuy?n c?a mình v?i các b?n, 

và luôn có ý ??nh s? cùng ? ?ng Hành, cùng 

các b?n vi?t ti?p nh?ng câu chuy?n c?a nhi?u 

b?n sinh viên n?a. 

Ch?c câu chuy?n mình d?ng l?i ? ?ây thôi ch? 

vi?t nhi?u có khi anh Men t? Thái l?i th?y k? 

n?ng Word mình không t?t, l?i nh?n tin la cho 

nghe. Khi ai ?ó h?i v? c?m nh?n c?a mình v? 

? ?ng Hành thì mình ch? nói là: ?Mình ?ã coi 

? ?ng Hành là gia ?ình t?  lâu r?i?.

TPHCM, Ngày 30/07/2021

Bên chi?c máy tính, quà t?ng c?a ??ng Hành

Lê V?n S?n ???c trao h?c b?ng t? ngài T?ng 
lãnh s? Pháp t?i TPHCM, 2019
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GHÉ TH?M NGÔI NHÀ "VQMD" 
D?U ?N "V? ? T QUA MÙA D?CH"

Ch??ng trình ?Cùng sinh viên V??t Qua Mùa D?ch? c?a Qu? h?c b?ng ??ng Hành ???c th?c 
hi?n t? ngày 5-26/ 8/ 2021. Ch??ng trình ?ã nh?n ???c 3892 h? s? xin h? tr? và trao ???c 
1271 su?t h? tr?, m?i su?t 1 tri?u VN?, cho sinh viên c?a 3 mi?n ??t n??c. Ch??ng trình ?ã 
nh?n ???c s? ?ng h? c?a r?t nhi?u cá nhân và t? ch?c, c?ng nh? s? tham gia c?a h?n 50 
thành viên ??ng Hành trên th? gi?i. Thông tin t?ng h?p v? ch??ng trình có th? xem t?i video   
https:/ / www.youtube.com/ watch?v=6hZ6btojxpQ .

Các b?n thân m?n,

Hôm nay chúng ta s? cùng nhau ghé th?m 
m?t ngôi nhà r?t ??c bi?t, ngôi nhà m ang 
t ên ?? ?ng Hành ? VQMD? n?i h?n hàng 
ch?c con ng??i ?ang h?i h? làm vi?c su?t 
g?n ba tu?n ??u tháng 8 n?m 2021!

? ó là m?t ngôi nhà xinh ??p có b?n t?ng, 
n?m trong m?t khu v??n hoa lá xanh t??i, 
ríu rít ti?ng chim, bên c?nh m?t h? n??c 
trong v?t. L?i vào r?i toàn s?i tr?ng và r?p 
mát bóng cây s? ??a chúng ta vào t ?ng ??u 
t iên  c?a ngôi nhà. T?i ?ây có m?t c?n phòng 

r?t to và náo nhi?t mang tên H?i Ki?m  Ti?n , 
có 12 thành viên t?  kh?p n?i h?i t?. M?c 
?ích c?a nhóm này là làm sao gom ???c ?? 
ti?n v? ?nuôi? c? nhà. Phòng này r?n ràng 
nh?t là t?m chi?u t?i gi? Paris, khi các thành 
viên bên M? b?t ??u chào ngày m?i, các 
thành viên ? châu Âu tan làm và các thành 
viên ? châu Á ch?a k?p ?i ng?. Các bu?i 
chi?u ?ch?t deal? lúc nào c?ng huyên náo, 
h?n c? ch? ngày 30 T?t. 

C?nh phòng này là m?t phòng c?ng khá to, 
?ó chính là phòng n?i ?c? quan ??u não? 

Poster ch??ng trình VQMD - V??t Qua Mùa D?ch
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GHÉ TH?M NGÔI NHÀ "VQMD" 
H? TT (H?i ??ng tín thác) hay dùng ?? h?p 
bàn chi?n l??c. Quanh chi?c bàn tròn có 9 
chi?c gh?, dành cho 9 thành viên ?b? s?u? 
v?i nh?ng cái tên r?t ng? ngh?nh: QoTi, 
HaNa, DuVi, VaXu, TaHa, HaHa, CaQê, Huko 
và KiHi. Phía cu?i hành lang c?a t?ng này là 
m?t c?n phòng nh? mang tên Cafe ? ?ng 
Hành , n?i m?i ng??i có th? ??n tán phét, 
chém gió, ng?m cây, ng?m hoa, hóng gió 
th?i t?  trên h? và bàn v? nh?ng chuy?n ?i 
camping không h?i k?t.

Chi?c c?u thang cong cong xinh x?n s? ??a 
b?n lên t ?ng hai , v?i nh?ng c?a s? bé xinh 
treo ??y nh?ng ch?u hoa ?? màu. T?ng này 
có b?n phòng mang tên ?Sài Gòn?, ?Hà 
N?i?, ?? à N?ng? và ?Bình D? ?ng?, phòng ít 
thì t?m ch?c ng??i, phòng ?ông ??n h?n 
hai ch?c. ? ây là các ??i xét  ch?n h? s? , ai 
c?ng ch?m chú ??c ??c cái gì ?ó, lâu lâu l?i 
c?m ?i?n tho?i hay c?m tay nghe ?allo, 
anh/ch? là bên Qu? h?c b?ng ? ?ng Hành, 
mu?n liên l?c h?i th?m em chút?. Th?nh 
tho?ng h? l?i t? h?p hàng ti?ng ??ng h?, 
trao ??i d? d?i, nâng lên ??t xu?ng, trao 
ng??i n?, ch?n ng??i kia. Lâu lâu l?i th?y 
h? ch?y xu?ng t?ng d??i h?i han H?i Ki?m 
Ti?n và H?TT gì ?ó, xong l?i ch?y lên ch?nh 
ch?nh s?a s?a. Có lúc l?i th?y h? ch?y lên 
t?ng trên xong bê bê vác vác v? hàng núi h? 
s? r?i l?i c?m ??u làm ti?p.

Ti?p theo nh?ng b?c thang, b?n s? lên t?ng 
ba l?ng gió, có 3 phòng. Phòng ? ?ng Hành 
CTO g?m m?t ??i ng? k? s?, chuyên gia x? 
lý thông tin và d? li?u. T? ?ây, các b? h? s? 
???c phân lo?i theo t?ng vùng, t?ng 
tr??ng, các con s? th?ng kê, t?ng h?p ???c 
??a ra, ph?c v? cho các phòng làm vi?c ? 
hai t?ng d??i. C?nh bên ?ó là ? ?ng Hành 
St udio, chuyên s?n xu?t các th??c phim, 
phóng s? v? ch??ng trình, v?i phòng thu 
âm và các ph?n m?m biên t?p h?i h?i hi?n 
??i ? . Và phòng cu?i cùng c?a t?ng này 
chính là Toà So?n, n?i m?i ngày xu?t b?n 
??u ??n m?t b?n tin ?Nh?t ký? c?ng nh? 
ph? trách m?i trao ??i, phát ngôn v?i gi?i 
truy?n thông.

T?ng cu?i cùng r?t kín ?áo, ?? các b?n bi?t vì 
sao! ? ?n gi?n là t?ng này có m?t c?n phòng 
h?t s?c quan tr?ng mang bi?t danh ?NGN?, 
t?c Ng??i Gi?i Ngân. C?n phòng là n?i l?u gi? 
nh?ng ?két s?t? c?a VQMD, la l?n nh? ?tr?m? 
nghe th?y vào kho?ng s?ch thì ?tiêu ??i?. Ch? 
có nh?ng NGN ?ã tr?i qua các vòng ?sát h?ch? 
h?t s?c ng?t nghèo m?i có chìa khoá ?? b??c 
chân vào ?ây. Công vi?c c?a h? là nh?n các 
kho?n thu t?  H?i Ki?m Ti?n ?? trao các su?t 
h? tr? ???c ?? xu?t t?  các nhóm xét ch?n. H? 
???c ch?n m?t v? trí t?nh l?ng ?? t?p trung 
chuy?n kho?n cho chính xác, không l? ham 
vui hóng chuy?n ghi th?a m?t hay hai con s? 0 
thì gay go. C?nh phòng NGN là ?Ban Th?  Ký?, 
n?i ti?p nh?n các thông tin chuy?n kho?n và 
thông tin các nhà tài tr? ?? làm t?ng k?t, th? 
c?m ?n và nhi?u gi?y t? khác.

Tuy m?i ng??i có m?t chuyên môn riêng 
nh?ng v?n có nh?ng thành viên ch?y t?i ch?y 
lui gi?a các phòng su?t ngày, t?  t?ng 1 qua 
t?ng 2 r?i t?ng 3, lâu lâu lén lên t?ng 4 ngó 
ngó, r?i l?i ch?y xu?ng, không quên r? ph?i, r? 
trái vài vòng. Dù m?t ?ó nh?ng không sao, leo 
c?u thang nhi?u c?ng t?t cho tim m?ch các 
b?n ?, chu?n b? t?t kh? n?ng ch?u ??ng nh?ng 
ch?n ??ng l?n, ki?u nh? cú s?c g?n 4000 h? 
s? r?t b?p phát trúng ??u mà v?n ph?i t?nh 
táo ti?n lên v?y ?ó.

Sau khi th?m phía trong c?a ngôi nhà, chúng 
tôi m?i b?n r?o b??c qua khu v??n hoa lá, 
chim hót líu lo ?? ra bên bãi c? xanh phía bên 
h? n??c. Chúng ta hãy cùng nhau ng?i xu?ng 
t?n h??ng gió h? mát l?ng và th??ng th?c 
nh? ng bài t h?  và nh? ng lá t h?  VQMD nhé.
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D?U ?N "V? ? T QUA MÙA D?CH"
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Ch??ng trình 
th?m ngôi nhà 
VQMD xinh ??p 
và vui nh?n xin 
t?m d?ng ? ?ây. 

Chúc các b?n luôn 
h?nh phúc và 

nhi?u ni?m vui !

Các thành viên 
ngôi nhà VQMD.
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? H  = ? ? i  h ? c
H?c b?ng ??ng Hành h??ng ??n giúp ?? sinh 

viên các tr??ng ??i h?c. ??n nay, ??ng Hành ?ã 
có m?t và b??c cùng sinh viên t?i 16 tr??ng ??i 

h?c kh?p c? n??c. 

? H  = ? ? i  H ? i
H?ng n?m, ban ?i?u hành qu? h?c b?ng ??ng 
Hành t?i các n??c t? ch?c m?t bu?i ??i h?i ?? 

t?ng k?t, ?ánh giá ho?t ??ng n?m tr??c và ??nh 
h??ng ch??ng trình cho n?m ti?p theo. 

? H  = ? i ?u  H à n h
??i h?i h?ng n?m c?a ??ng Hành c?ng b?u ra 

ban ?i?u hành t?i các n??c. Ban ?i?u hành 
th??ng g?m ch? t?ch, phó ch? t?ch ph? trách 

ho?t ??ng xét h? s?, gây qu?; th? qu?, th? kí và 
các thành viên khác.    

?  &  H  = ? i  &  H ? c
Các thành viên tích c?c nh?t c?a ??ng Hành, 

nh?t là ban ?i?u hành, th??ng là du h?c sinh. 
Tr?i nghi?m v?i ??ng Hành c?a các b?n chính là 
?i và h?c. M?i thành viên h?c ???c r?t nhi?u t? 

nhau, và t? c? các b?n snh viên trong n??c. 

?  -  HV u i  cù n g

? H là vi?t  t ?t  c?a ? ?ng Hành. Nh? ng ? -H 
còn có t h? ?? ?c hi?u t heo nhi?u t ?  ng? , 

khái n i?m  khác m ang nhi?u ý ngh?a ??i v? i 
gia ?ình ? ?ng Hành. Cùng khám  phá 

nh? ng ý ngh?a c?a ? -H nhé ! ?  -  H  LÀ  GÌ  ? 

Các sinh viên ??i h?c x?p ch?  ? -H

? ?i h?i ? ?ng Hành t ?i Pháp, 2017

 Ban ?i?u hành Qu? ? ?ng Hành 
Korea, 2018

Các t hành viên ? ?ng Hành, c?ng 
là du h?c sinh t ?i Pháp

GÓC SÁNG T?O

D &  H  = Do n a t i o n  
&  H a p p i n ess
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?  -  H
D &  H  = D r ea m &  H el p

Your dream and our help! Trong 20 n?m qua, 
??ng Hành c? g?ng tr? thành s? gi? mang 

nh?ng h? tr? t? các nhà h?o tâm ??n các b?n 
sinh viên, giúp th?c hi?n ??c m? c?a các b?n.

D &  H  = Do n a t i o n  
&  H a p p i n ess

Các thành viên luôn nhi?t tình ?ng h? tài chính, 
dành th?i gian, tâm huy?t cho các ho?t ??ng 
??ng Hành. V?i các b?n, cho ?i (donation) là 

h?nh phúc (happiness). 

?  &  H  = ? ô n g  &  H è
H?c b?ng ??ng Hành th??ng ???c trao 2 l?n 1 
n?m, cu?i mùa ?ông và ??u mùa hè. H?c b?ng 

tr? thành món quà T?t và quà hè ý ngh?a cho các 
b?n sinh viên.

? ,  H  = ? à  n ? n g ,  H à  
n ? i ,  H ?  ch í  M i n h

H?c b?ng ??ng Hành hi?n di?n t?i 16 tr??ng ??i 
h?c; trong ?ó 15 tr??ng ? Hà N?i, ?à N?ng và TP 
H? Chí Minh. ??ng Hành c?ng trao h?c b?ng t?i 

tr??ng ??i h?c Vinh và kh?i THPT t?i Hà T?nh  

? ? i  H o à i  ? ?n  H ?t  h ? c k ?

? ? ? c t r a o  H ? c b ? n g  ? em ch i a  H a i  p h ? n

N ? a  H ? c p h í ,  n ? a  ? ?  ? n

? ?p  H a y  h ? c b ? n g  ? ? n g  H à n h  m?n  t h ? ? n g  !

Trong Hi?u, m ?t  sinh viên t h? c hi?n ?? ?c gi?c 
m ? du h?c v? i s?  giúp ??  t ?  ? ?ng Hành

Trao h?c b?ng t ?i ? à N?ng, 2021

Trao h?c b?ng k ì 36 t r? ?c k ì ngh? 
hè c?a các b?n sinh viên

Bu?i hoà nh?c gây qu? t ?i Par is, 2017

?i h?p là m?t ph?n không th? thi?u c?a thành viên 
??ng Hành. Nh?ng n?m ??u t?i Pháp, ?H v?i 

ngh?a ?i h?p còn ph? bi?n h?n ngh?a "??ng Hành". 
Cu?i các bu?i h?p, các thành viên th??ng ti?c tùng 
b?ng các món bình dân nh? chè, cánh gà n??ng... 

M?t  bu?i h?p ? ?ng Hành t ?i Pháp

? H  = ? i  H ? p

 V?n còn vài ý t??ng thú v? v? ?&H n?a... 
Cùng ??c bài th? c?a b?n TaHa nhé !
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Chúc sinh nh?t  tu?i hai m??i

M ?ng vui nh? l?i m?t  th?i khó kh?n

? ?ng lòng chung s?c bên nhau

H ành t r ình t r i th?c, mai sau ?ón ch?.

Tu?i m?i ??y ?p ??c m?

Tr? t rung, nhi?t  huy?t , m?ng m? mái t r??ng 

V?ng chân b??c t i?p ch?ng ???ng 

M ?nh m? v??t  khó, yêu th??ng ?ong ??y.

Tháng 07 n?m 2021

Thanh Thanh

? ?ng Hành và t u?i t r ?
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M?ng ??ng Hành tu?i hai m??i 
N?i ?ây vun ??p n? c??i, ??c m?

Nh? th?i m?y bóng l?a th?a
Nay ?ã l?n m?nh gió m?a ch?ng màng

M?i th? h? góp m?t trang
Cùng nhau g?p l?i T?p san ??ng Hành 

C? lên các ch?, các anh
C? lên các b?n, r?ng danh ch?ng ???ng

Thành công chia s? yêu th??ng
Ngh?a tình lan to? m?i ph??ng m?i nhà

Cùng nhau ti?p n?i l?i ca
V??t lên gian khó, v??t qua th?ng tr?m

M?t cây làm ch?ng nên non
??ng Hành ch?m l?i nên hòn núi cao

M?ng ??ng Hành tu?i hai m??i
Ng? c M i n h
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Tu ? i  h a i  m ? ? i  n g? p  t r à n  n ? n g ? ? c  m ?

Tra n g sá ch  m ? i  m ?  ch â n  t r ? i  p h ía  t r ? ? c

Ch ? n g ? ? ? n g ? ? i  t ?  n ? i  ? â y  t a  b ? ? c

H? c h ô m  n a y  ? ? v u n  ? ? p  n gà y  m a i

Tu ? i  h a i  m ? ? i  có  t h á c  gh ?n h , ch ô n g ga i

? ? n g ch ù n  b ? ? c , ? ? n g n ? n  l ò n g b ? n  n h é

Gi eo  h ? t  g i ? n g n ? y  l ên  t h à n h  m ? m  b é

V? ? n  câ y  t o  t o ?  b ó n g m á t  cu ? c  ? ? i

Tu ? i  h a i  m ? ? i  ? ó n  t a  v ? v u i  t ? ? i

Tr? i  h ? n g n ? n g v à  n ?  c? ? i  r ? t  m ? i

Xu â n  t r à n  c? n g, b ? u  t r ? i  xa n h  v ? i  v ? i

Tu ? i  h a i  m u ? i  ch ú n g t a  ù a  v à o  ? ? i

Th á n g  7 n ? m  2 0 2 1

Qu ? c  Hà

Tu?i hai m? ? i
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PH? N  2

 ? ? N G HÀN H B? N  PH? ? N G 
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Vào m?t ngày g?n cu?i tháng 12/2020, tôi 

???c m?t ng??i b?n thông báo cho bi?t l?ch và 
kêu g?i tham gia ?Ph?ng v?n các ?ng viên c?a 
H?c b?ng ? ? NG HÀNH?. Bao nhiêu k? ni?m 
th?i sinh viên b?t ch?t l?i ùa v??

Ng??i b?n k? trên và tôi ?ã t?ng có d?p ???c 
tham gia công vi?c CH?M H?  S?  c?a các b?n 
sinh viên xin h?c b?ng ? ?ng hành khi chúng tôi 
còn là nh?ng du h?c sinh ? tr??ng INSA Lyon, 
Pháp (d??i s? ??ng viên và t? ch?c c?a ch? Lê 
Thanh Hà, m?t du h?c sinh n?m trên hay giúp 
?? ng??i khác). ? ây là nh?ng h? s? ?ã ???c 
các thành viên ?i?u hành c?a ?Qu? h?c b?ng 
? ?ng Hành? ? Vi?t Nam t? ch?c s? lo?i và 
ph?ng v?n tr?c ti?p, l?c ra nh?ng b?n có hoàn 
c?nh khó kh?n nh?t ?? sau ?ó g?i sang Pháp, 
t? ch?c ch?m ?i?m m?t l?n cu?i tr??c khi 
quy?t ??nh trao su?t h?c b?ng cho nh?ng h? 
s? nào x?ng ?áng nh?t.

Thú th?t, h?i ?ó tôi ch? là m?t c?u sinh viên t?m 
tu?i m??i chín ? ?ôi m??i, c?ng tr?c tu?i chính 
các b?n sinh viên n?p h? s? mà tôi ?gi? trách 
nhi?m ch?m ?i?m?. Tôi ch?ng h? già d?n hay 
chín ch?n h?n các b?n ?y, tôi c?ng có hoàn 
c?nh s?ng t??ng ??i t?t h?n và ch?ng th? hi?u 
nhi?u v? nh?ng khó kh?n mà các b?n ?y th?c 
s? ?ang ph?i tr?i qua. C?ng thêm vi?c ch?m h? 
s? là công vi?c làm trên gi?y, ch? n?m thông tin 
qua nh?ng con ch?, qua nh?ng vi?c ???c ghi 
l?i mà mình không h? ???c tr?c ti?p tìm hi?u 
xem hoàn c?nh th?t ? phía sau là gì. Bây gi? 
nhìn l?i, tôi m?i th?y h?i ?ó m?c dù tôi c?ng ?ã 
có c? g?ng theo chúng b?n LÀM VI?C T?T nh?ng 
mà b?n thân CH?A TH?U HI?U gì nhi?u.

  ?ào Quang Thành

? ? NG HÀNH VI?T NAM

Xét ch?n h?c b?ng ? ?ng Hành t?i tr??ng INSA de Lyon, 
2003

Sau bao n?m tháng ?ã qua ?i, gi? ?ây ??ng 
tr??c c? h?i ???c TR? C TI?P ph?ng v?n, ???c 
trò chuy?n v?i nh?ng b?n sinh viên có gia c?nh 
v?t v? nh?ng ?ã vô cùng ngh? l?c ?? v??n lên 
h?c t?p t?t, tôi không chút ng?n ng?i nh?n l?i 
tham gia ngay, dù ch? nh?t hôm ?ó tôi ch? có 
th? thu x?p tham d? ???c vào bu?i sáng. Tôi t?  
nh? nh?t quy?t ph?i ??n, dù ít dù nhi?u c?ng 
ph?i g?p g? ???c 1-2 b?n ?? th?c s? ???c hi?u 
các b?n ? ??i th?t, nh?ng phiên b?n ngoài ??i 
??ng sau nh?ng t?p h? s? mà ngày x?a tôi v?n 
c? g?ng hình dung mà v?n ch?a th?t s? n?m 
b?t ???c? Tôi c? g?ng có m?t s?m nh?t có th? 
và ch? ??ng h?i th?m Ban t? ch?c v? cách th?c 
ph?ng v?n, xem tr??c h? s? t?ng b?n ra sao, 
tìm hi?u v? nh?ng ?ánh giá ban ??u c?a các 
c?ng tác viên khác nh? th? nào, v.v. Tôi ???c 
phân công ph?ng v?n 4 b?n h?c Bách khoa, 
bên c?nh tôi có m?t c?ng tác viên tên L?u (là 

M? T BU? I CH?M H? C B? NG
"Ph?ng v?n ??n ?ây thì s?ng m?i tôi c?ng h?i cay cay m?t r?i?  "
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làm thêm: b?n ? ký túc Linh Trung, Th? ??c nên 
hi?n t?i ch? ki?m ???c vi?c làm ph? giúp ti?m gi?t 
s?y qu?n áo, m?i tháng c?ng ???c  3 tri?u - 4 
tri?u, c? g?ng co kéo thì c?ng t?m ??.

D?o g?n ?ây, do tình hình m?a bão kéo dài nên 
vi?c ?i ghe bán tro c?a gia ?ình b?n b? ?nh 
h??ng n?ng n?, su?t 5 tháng v?a qua gia ?ình 
b?n ch?a th? g?i ti?n cho b?n ???c. B?n ?ã ph?i 
vay m??n b?n bè kho?ng 7,5 tri?u ?? ?óng ti?n 
h?c phí. 

Gia ?ình b?n c?ng ?ã t?ng c? g?ng liên h? v?i 
các c?p chính quy?n, ??a ph??ng nh? h? tr? làm 
h? s? vay h? nghèo ho?c vay su?t ?sinh viên ?i 
h?c? nh?ng vì c? nhà không có gi?y t? h? kh?u 
nên ??a ph??ng không h? tr? ???c gì?

B?n ?ôi lúc c?ng ?ã ngh? ??n vi?c n?u ph?i n? 
h?c phí nhi?u quá không gánh n?i thì có th? b?o 
l?u k?t qu?, ?i làm thêm ki?m s?ng ph? ba m? 
r?i sau ?ó qua l?i h?c ti?p? "

Ph?ng v?n ??n ?ây thì s?ng m?i tôi c?ng h?i 
cay cay m?t r?i?  Nh?ng dù gì tôi c?ng t?m 
tu?i ?chú? c?a các ?cháu? sinh viên nên tôi ?ã 
l?y l?i ???c cân b?ng. Tôi c? g?ng trao ??i 
thêm v? vi?c h?c thu?t, v? chuyên ngành V?t 
li?u c?a b?n, t?  v?n ph??ng pháp trau d?i v?n 
ti?ng Anh chuyên môn, thu?t ng? Qu?c t? và 
rèn luy?n các k? n?ng khác n?a ?? chu?n b? t?t 
cho hành trang tìm n?i th?c t?p, tìm vi?c làm 
sau này?  ? ?ng th?i không quên ??ng viên 
b?n gi? v?ng ni?m tin và n? l?c, nh?ng khó 
kh?n tài chính c?a hi?n t?i ch? là t?m th?i và s? 
càng hun ?úc, trui rèn cho b?n ý chí v??t qua 
ngh?ch c?nh trên su?t ch?ng ???ng dài phía 
tr??c.

? ?n lúc này tôi c?ng nh?n ???c tin m?t b?n 
trong danh sách ph?ng v?n c?a tôi ?ã ??n và 
ch? bên ngoài, chúng tôi t?m bi?t b?n Tiên và 
ti?p ?ón m?t b?n h?c Bách khoa b??c vào.

B?n Nguy?n Th? B (tên ?ã ??i)  ? SV n?m 1, ? H 
BK HCM. 

"B?n quê ? huy?n Qu?nh L?u (Ngh? An), b? m? 
b?n làm ngh? nông (lúa), gia ?ình b?n có 5 ch? 
em gái (ch? ??u ? v?i b? m?, ? nhà làm nông, còn 
b?n và 3 ch? em gái khác ?ang ?i h?c). B? c?a 

m?t sinh viên n?m cu?i ? H Xây d?ng và c?ng 
?ã t?ng nh?n ???c s? giúp ?? c?a H?c b?ng 
? ?ng hành, gi? ?ây quay l?i h? tr? công tác). 
Nh?ng không hi?u do d?ch Covid-19 hoành 
hành, d?n ??n l?ch h?c c?a các b?n b? d?n, 
thay ??i th? nào mà sáng ch? nh?t hôm ?ó l?i 
trùng v?i l?ch thi c?a các b?n (? t?n làng ? ?i 
h?c Th? ? ?c), trong khi ??a ?i?m ph?ng v?n là 
? ? H KH T? Nhiên (???ng Nguy?n V?n C?, 
Q.5). Vì v?y, ng?i ch? mãi mà v?n ch?a th?y 
các b?n ??n (tôi l?i h?c ???c thêm m?t ?i?u 
n?a: mu?n làm vi?c t?t thì c?ng ph?i kiên trì). 
Nh?ng vì ch? thu x?p tham gia ???c vào bu?i 
sáng nên tôi l?i m?t l?n n?a ch? ??ng xin 
phép BTC cho ph?ng v?n m?t b?n không trong 
danh sách c?a tôi, ?ã có m?t ? ??y nh?m chia 
s? công vi?c v?i nh?ng c?ng tác viên khác 
luôn.

Hàng ngàn h? s? ?ã ???c g?i v? ? ?ng Hành 

B?n Nguy?n Th? A (tên ?ã ??i) ? SV n?m 3, ? H 
KHTN

"B?n quê ? An Giang, ba m? b?n làm ngh? ?i ghe 
l?y tro ?em bán cho các h? gia ?ình c?n ho?c 
bán ngoài ch?. Cu?c s?ng c?a c? gia ?ình b?n 
(g?m ba, m?, b?n và em trai) t? nh? ??n l?n g?n 
li?n v?i chi?c ghe, ? trên ghe, ki?m s?ng trên ghe, 
c? nhà không có gi?y t? h? kh?u.

B?n thân b?n ?ã n? l?c h?c t?p r?t t?t (??u ??i 
h?c v?i s? ?i?m 27, h?c n?m 1, n?m 2 và n?m 3 
v?i s? ?i?m t?ng d?n ??u, k?t qu? top 5 chuyên 
ngành), có ??t m?t s? ph?n th??ng c?a Tr??ng.

Gia ?ình b?n bình th??ng m?i tháng chu c?p cho 
b?n ???c t? 1 tri?u - 1,5 tri?u ?? lo ti?n h?c (h?c 
phí c?a b?n trung bình là 1,5 tri?u/ tháng). Còn 
ti?n ?n, ? là b?n ph?i T? XOAY S? b?ng cách ?i 
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b?n ngoài các v? lúa thì th?i gian khác trong n?m 
c? g?ng ?i ph? thêm ngh? m?c ho?c ai có vi?c gì 
làm n?y ?? ki?m thêm thu nh?p. Ngoài ra, gia ?ình 
b?n có nuôi thêm 1-2 con h??u ?? l?y nhung (s?ng 
non) bán l?y ti?n. Các ch? em b?n v?n hay lên ??i, 
lên n??ng c?t c? v? cho h??u ?n, ph? giúp b? m?.

B?n có h?c l?c khá t?t (??u ??i h?c v?i s? ?i?m 
26,5), m?i nh?p h?c ??i h?c ???c 1 h?c k? nên 
ch?a có k?t qu? ?i?m s? nh?ng c?ng t?m ?n. Gia 
?ình b?n chu c?p ???c cho b?n kho?ng 1 tri?u / 
tháng. Trong TP.HCM thì b?n có m?t ng??i chú h? 
và anh h? c?ng ph? giúp thêm cho b?n v? tài 
chính (ti?n ?n ?, h?c phí n?u thi?u).

B?n (sinh n?m 2002) m?i nh?p h?c ???c 1 h?c k? 
nên còn b? ng? v?i cu?c s?ng ? Sài Gòn, ch?a th?c 
s? t? tin, còn nhút nhát. Ý t??ng ?i làm thêm ?ang 
là: ?i d?y thêm ho?c ph? quán ?n, nh?ng hi?n t?i 
?ang t?p trung cho vi?c h?c tr??c ?ã."

Hình ?nh các giám kh?o l?c h? s?

Tôi ??ng viên b?n n? l?c c?i thi?n m?t s? k? 
n?ng trong cu?c s?ng ?? b?t nh? nhà và x?n tay 
lên hòa nh?p v?i cu?c s?ng xa gia ?ình. Chính 
trong hoàn c?nh khó kh?n thì các b?n l?i càng 
c?n s? m?nh m? v??t lên chính mình, ??y c?ng 
là m?t c? h?i t?t ?? th? thách vì dù gì c?ng ch? 
còn nhi?u l?a ch?n cho b?n thân n?a.

Th?i gian ch? cho phép tôi ph?ng v?n ???c 2 
b?n sinh viên là ?ã ??n gi? h?n công chuy?n 
nên ?ành ph?i n?p k?t qu? ph?ng v?n và h?n 
BTC l?n t? ch?c ti?p theo (ch?a ch?t th?i gian c? 
th?, nh?ng c?ng ph?i qua T?t).

Vâng, nh? các b?n th?y thì có r?t nhi?u b?n 
sinh viên ch?m ch?, h?c gi?i nh?ng l?i ?ang 
có hoàn c?nh vô cùng thi?u th?n v? v?t 
ch?t, tài chính (mà 2 b?n nêu trên v?n ch?a 
ph?i là nh?ng b?n khó kh?n nh?t, theo trao 
??i thêm c?a tôi v?i BTC). ? ôi khi, ch? có 1 
tri?u ? 1,5 tri?u ti?n h?c phí h?ng tháng thôi 
c?ng ?ã làm các b?n lâm vào c?nh v?t v? 
tr?m b? r?i. ? i?u này khi?n tôi ph?i ngh? l?i 
v? cách s?ng c?a chính b?n thân mình, cách 
mình trao ?i và nh?n l?i h?ng ngày nh? th? 
nào, cách mình ?ã vô tình hay h?u ý làm 
lãng phí nh?ng ngu?n l?c quý báu trong 
cu?c s?ng ra sao (mà n?u bi?t cách t?n 
d?ng, ta có th? dùng ?? giúp ?? ???c bao 
nhiêu ng??i m?t cách thi?t th?c,? ).

N?u các b?n c?ng có cùng suy ngh?, tr?n tr?, 
chúng ta hãy cùng chung tay giúp ?? các 
b?n sinh viên này nhé. N?u có th?i gian, các 
b?n có th? tìm hi?u thêm v? ?Qu? h?c b?ng 
? ?ng Hành? ?? tham gia, ?óng góp theo 
cách c?a b?n. 

Còn n?u không có th?i gian, các b?n có th? 
liên h? v?i tôi, tôi s? h? tr? các b?n trong 
vi?c thu nh?n ?óng góp dù là b?ng v?t ch?t 
hay công s?c, và s? chuy?n ??n Ban ?i?u 
hành c?a Qu? h?c b?ng ? ?ng Hành ? 
TP.HCM.

Nhi?u thì 500 nghìn - 1 tri?u, còn ít thì 
200-300 nghìn c?ng là ?áng quý vô cùng ??i 
v?i các b?n sinh viên có hoàn c?nh khó 
kh?n c?a chúng ta r?i ?. Chân thành c?m ?n 
t?t c? các b?n, nh?ng ai ?ã ?? kiên nh?n ?? 
??c ???c h?t nh?ng dòng này.
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Thu? Linh

- ? ?i h?c ngo?i ng? Hà N?i

Ký  ? c  Ngà y  Ph ? n g V? n  
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Xin ?ôi dòng m? ??u ?? vi?t v? th?i 

kh?c hi?n t?i khi mình v?a ??t bút vi?t ? ?ng 

Hành ? tu?i ?ôi m??i. Hôm nay, ngày 

26/07/2021, là ngày ??u tiên Sài Gòn ? cái tên 

thân th??ng g?n bó v?i mình h?n c? s? tu?i 

c?a ? ?ng Hành ? b?t ??u th?c hi?n ?l?nh gi?i 

nghiêm? không ra ngoài sau 18 gi?, c?ng không 

nh? là ngày th? bao nhiêu c?a l?nh giãn cách 

toàn xã h?i. 

? ?ng Hành tròn tu?i ?ôi m??i trong hoàn c?nh 

th? gi?i ?ang ch?ng ch?i v?i ??i d?ch COVID. ? ã 

nhi?u l?n mình không th? t?p trung vi?t bài v? 

? ?ng Hành, khi ngày ngày v?n nghe nh?ng tin 

v? s? ca nhi?m và t?  vong l?i t?ng, r?i lo l?ng 

cho nh?ng ng??i b?n ?ang cách ly ch?a b?nh, 

và ?au bu?n khi ch?ng ki?n b?n bè ph?i ch?u 

nh?ng m?t mát to l?n. G?n nh? mình c?ng suy 

s?p r?i ?? b?nh, nh?ng ? ?ng Hành nh? m?t 

?óa sen n? gi?a ??m l?y. Trong bu?i chi?u cu?i 

tu?n, mình và các anh ch? ? ?ng Hành các n??c 

cùng xem tr?c ti?p ch??ng trình nói v? ? ?ng 

Hành trong ch?ng ???ng 20 n?m qua, nh?ng 

th??c phim ng?n nh?ng ch?t ch?a r?t nhi?u ý 

ngh?a sâu xa. ? i?u ?ó mang ??n cho mình m?t 

??ng l?c l?n ?? t?t c? chúng ta cùng nhau v??t 

qua m?i khó kh?n, k? c? ??i d?ch COVID. V?y thì, 

hãy d?ng l?i m?t chút, t?m quên ?i s? hoành 

hành c?a c?n ??i d?ch kia, ?? cùng nhìn v? m?t 

kho?ng th?i gian ý ngh?a mà mình ?ã g?n bó 

cùng ? ?ng Hành nhé.

Mình bi?t ??n ? ?ng Hành khi qu? ? ?? tu?i 

trung h?c c? s?, và gi? ?ây ??y? ?ã là sinh viên 

? ?i h?c nh? bao sinh viên mà qu? ?ang h? 

tr?. V?i kho?ng th?i gian g?n bó ?y, bi?t bao 

k? ni?m cùng ? ?ng Hành, gi? không th? k? 

h?t trên vài ba trang gi?y. Mình may m?n 

???c g?p g? và làm quen v?i r?t nhi?u anh 

ch? b?n bè trong ? ?ng Hành: t?  các th? h? 

??u tiên, ??n anh ch? 8x, 9x lúc mình nh?n 

h?c b?ng, và c? các anh ch? ? ?ng Hành Pháp, 

Singapore, Korea ch?a t?ng g?p m?t, ??n các 

em c?ng tác viên, sinh viên nh?n h?c b?ng. 

M?i ng??i là m?t câu chuy?n v? ngh? l?c, m?t 

cách s?ng ?áng ng??ng m?. 

K? ni?m chuy?n ?i v? quê ch? Haha cùng nhau và c?ng 

?? chúc m?ng các bé CTV ??i F1  t?t nghi?p n?m 2017

Tr??c khi bi?t ??n ? ?ng Hành, mình t?ng là 

m?t ng??i bi quan, nhút nhát, t?  ti v? hoàn 

c?nh gia ?ình và s?c kh?e b?n thân, nên ng?i 

giao ti?p v?i m?i ng??i, mình ?ón nh?n s? 

giúp ?? c?a ng??i khác b?ng thái ?? e dè, 

b?ng s? hoài nghi r?ng s? giúp ?? ?y có ?i?u 

ki?n. Nh?ng t? m?t c? duyên, mình hi?u h?n 

v? ? ?ng Hành, l?y h?t s? can ??m ?? xin v? 

qu? h? tr? các ho?t ??ng, và t?  ?ó mình h?c 

VI?T V? ? ? NG HÀNH TU? I ? ÔI M? ? I
?Hoa n? gi?a ??i d?ch?

"T r ??c k h i  b i?t  ??n  ? ?n g Hàn h , 

m ìn h  t ? n g là m ?t  n g??i  b i  quan , 

n h ú t  n h át , t ?  t i  v ? h oàn  c?n h  

gia ? ìn h  v à s?c k h ?e b?n  t h ân "

? ? NG HÀNH VI?T NAM
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h?i ???c r?t nhi?u ?i?u: nh?ng ki?n th?c quý 

báu t? th? h? ?àn anh ?àn ch? chia s? l?i, 

nh?ng cách s?ng, cách c? x? t?  t? v?i nhau?  

t?t c? ?ã giúp mình hoàn thi?n h?n b?n thân, 

ít nh?t gi? ?ây dù mình không v??t tr?i h?n 

nhi?u ng??i, nh?ng mình c?m th?y mình s?ng 

có m?c tiêu, có ý ngh?a h?n.

Nh? v? tu?i 15 c?a ? ?ng Hành, mình t?ng vi?t 

m?t bài t?p san ?? chia s? v? nh?ng k? ni?m, 

c?m xúc khi g?n bó v?i qu? trong su?t th?i ? ?i 

h?c c?a mình. Tr?i qua 5 n?m, gi? ?ây mình 

?ã có nhi?u thay ??i, tr??ng thành h?n, trách 

nhi?m h?n, và vui v? h?n. Mình ?ã có công 

vi?c ?n ??nh, ch?m lo ???c cho gia ?ình và 

?óng góp m?t ph?n nh? cho xã h?i. ? i?u làm 

mình t? hào nh?t ?ó là ?ã g?n bó v?i ? ?ng 

Hành trong su?t th?i gian v?a qua, ???c cho 

?i, ???c san s?, ??ng viên nh?ng em sinh viên 

nh? tr??c ?ây mình nh?n t? các anh ch?, 

không c?n l?i tuyên d??ng, không c?n nh?n 

l?i, ch? c?n nhìn các em ngày càng m?nh m?, 

v??t qua khó kh?n và g?t hái thành công, ?ó 

?ã là m?t ph?n th??ng l?n dành cho mình. 

Bên c?nh nh?ng ?i?u ??p ?? mình v?a k?, thì 

? ?ng Hành c?ng không thi?u nh?ng ?i?u ?x?u 

xa? ?áng yêu. Ng??i m?i ti?p xúc v?i ? ?ng 

Hành ngh? ch?c m?i ng??i khá nghiêm túc, 

khá nh?t nh?o nên ?ôi khi còn e dè v?i nhau, 

nh?ng th?t s? không nh? th?, ??ng sau v? 

l?nh lùng, nghiêm túc ?y là m?t v?a mu?i, m?t 

??ng c?p cà kh?a không thua kém ai. Mình r?t 

t?  hào khi nói ? ?ng Hành t?i TPHCM nói riêng 

và ? ?ng Hành nói chung, là m?t t?p th? ?oàn 

k?t, th??ng yêu nhau, ?i?u ?ó ???c xây d?ng 

t? nh?ng màn cà kh?a, xéo x?t ??y vui v?. ?  

t?p th? ?ó, chúng mình xem nhau nh? anh ch? 

em ru?t th?t, không câu n? tu?i tác, ??a v? xã 

h?i, ch?c v? trong qu?, ai ai c?ng ??u có th? b? 

dìm hàng, b? cà kh?a và ???c yêu th??ng ?ong 

??y. 

"T r ?i  qua 5 n ?m , gi? ?ây  

m ìn h  ?ã có n h i?u  t h ay  ??i , 

t r ??n g t h àn h  h ?n , t r ách  

n h i?m  h ?n , v à v u i  v ? h ?n ".
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?  ? ?ng Hành Sài Gòn, ngoài nh?ng ho?t ??ng th??ng k? c?a qu? nh? ch?m l?c, ph?ng v?n và 

trao h?c b?ng, t?i mình còn t?  ?mua vui? cho nhau b?ng nh?ng cu?c h?p m?t sinh nh?t, nh?ng 

bu?i h?n ?i ?n u?ng không c?n lý do, ch? c?n th?y nh? là c? h?n thôi, và ??c bi?t h?n h?t là 

nh?ng chuy?n du l?ch thú v?. Còn nh? chuy?n ?i ??u tiên c?a nhóm là chia tay m?t anh b?n s?p 

?i du h?c, ch? ??n gi?n là ghé v? quê ?nh ? vùng duyên h?i Nam Trung B?, cùng nhau xách xe ?i 

d?c bi?n ra ng?m ng?n h?i ??ng, cùng nhau ?n v?i b?a ?n l? ???ng hay quây qu?n ?m cúng bên 

mâm c?m gia ?ình, t?i t?i là t?m l?i ch?i bài UNO, ma sói ??n khuya, r?i tr?i t?m chi?u n?m c?nh 

nhau nói chuy?n nh?m ??n khi ng? quên. 

Chuy?n ?i ?ó l?i là ??ng l?c cho nh?ng chuy?n ti?p theo, v?i ph??ng châm ?Không quan 

tr?ng ?i ?âu mà là ?i v?i ai?, ? ?ng Hành có thêm nh?ng chuy?n ?i thú v? n?a, nào là vào khu du 

l?ch r?ng r?m, ng?i bên nhóm l?a tr?i n??ng th?t, lùi khoai, r?i cùng thám hi?m r?ng r?m v?i 

nh?ng câu chuy?n c??i không ng?t, ?êm ?êm d??i ánh tr?ng sáng cùng ng?i hát trên cây c?u g? 

b?t ngang su?i, khuya v? l?u ch?i UNO phiên b?n ?Truth or Dare?. 

B?t ng? nh?t là chuy?n ?i ? à L?t v?i anh Thái - c?u ch? t?ch ? ?ng Hành Pháp, vì ???c ch?t ngay 

b?a h?n ?n t?i và lên ???ng vào t?i ngày hôm sau. Ng??i thì xin ngh? n?a ngày ?? so?n ??, ng??i 

thì ?i m??n qu?n áo vì ?? c? ch?a k?p gi?t, ng??i thì ch?a k?p xin phép ba m?, t?t c? ch? vì m?t 

chuy?n du l?ch không h? có k? ho?ch. Cái se l?nh, ??m th?m c?a thành ph? m?ng m? c?ng 

không th? ng?n cái ch?t ??iên? c?a nhóm. Ban ngày leo lên con xe len l?i d?o quanh kh?p t?ng 

con ph? tìm món ngon, ?êm xu?ng chill bên chai bia cùng nghe nh?c acoustic, cùng nghe tâm s?, 

?K h ôn g quan  t r ?n g ? i  ?âu  m à là ? i  v ?i  ai?

Chuy?n ?i v? r?ng Nam Cát Tiên cùng nhau 
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Và chuy?n du l?ch g?n ?ây nh?t c?ng t? 

s? ng?u h?ng khi vài thành viên ??ng ký 

ch?y marathon ? Quy Nh?n, th? là c? 

nhóm l?i r? rê nhau, ng??i thì c? v?, 

ng??i thì th? s?c v?i c? ly ng?n. Dù phút 

chót có vài thành viên vì chuy?n gia ?ình 

mà ?ành l? h?n, nh?ng chuy?n ?i ?ó 

ch?t ch?a nhi?u tình c?m t? m?nh ??t 

mi?n Trung ?ó: các v?n ??ng viên t?  

nhi?u vùng mi?n h?i t? v? ?? ch?y gi?i 

quyên góp cho b?nh nhi, ??c bi?t nh?t là 

b?a c?m t?i ??y món ??c s?n bên nh?ng 

câu chuy?n vui c?a gia ?ình anh thành 

viên ? ?ng Hành ? ?cha ??? c?a ? ?ng Hành 

Singapore, anh Hu?nh Nam Khoa. 

? áng ra s? có thêm vài chuy?n n?a, 

nh?ng do d?ch Covid h?n 2 n?m nay ?ã 

làm cho nhóm ?ành l? h?n v?i ? à N?ng ? 

H?i An. Nh?ng không sao, sau này ? ?ng 

Hành s? có nhi?u chuy?n ?i nh? th? n?a, 

??n gi?n ch? c?n g?p nhau, cà kh?a nhau, 

tr?n tr? c?a Ch? T?ch v? ? ?ng Hành. C? ??n 

gi?n th? thôi, mi?n là bên c?nh nhau cùng 

?iên, cùng c??i, cùng cà kh?a.

Có m?t chuy?n ?i khá ??c bi?t, không ?? th? 

giãn, vui ch?i mà nh? ?hành xác?, nh?ng nó là 

tr?i nghi?m khó quên trong ??i ? ?ó là chinh 

ph?c nóc nhà ? ông Nam B? - núi Bà ? en. 

? ??c kh?i x??ng t? l?i m?i c?a ng??i con 

vùng ??t Tây Ninh, c?ng là ng??i sáng l?p ra 

qu? ? ?ng Hành ? anh Tr?n V?n Xuân, ??ng 

hành cùng 2 nhóm ??i l?p: nhóm ?gánh (vác) 

n?ng? (th? l?c t?t ph?i mang vác ?? nhi?u 

nh?t) và nhóm...?gánh n?ng? (th? l?c h?i kém 

tí và c?n s? giúp ?? t?  team ?gánh n?ng? kia). 

C? ngh? c? team s? không th? chinh ph?c 

ng?n núi ?y nh?ng s? ??ng viên, h? tr? l?n 

nhau ?ã giúp cho c? team hoàn thành th? 

thách, phá v? gi?i h?n c?a b?n thân. D? nhiên 

sau chuy?n ?i ai c?ng ê ?m, ?au nh?c vài 

ngày nh?ng ni?m vui còn ???c kéo dài mãi 

t?n v? sau, và s? không quên b?a c?m tr?a 

v?i vàng ? nhà anh Xuân tr??c khi chinh ph?c 

th? thách.

"...??n  gi?n  ch ? c?n  g?p n h au ."

*  B?n M? Dung trong m?t s? ki?n c?a ? ?ng Hành (th? 2 t?  bên ph?i)
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cùng ng?i trên chi?c xe máy vi vu kh?p n?i và cùng th??ng th?c nh?ng món ngon, t?i v? ch?i 

boardgame ?? g?n k?t tình c?m v?i nhau. S? s?m thôi mà!

Mình tin r?ng bu?i l? ?sanh th?n? tu?i 20 c?a ? ?ng Hành s? di?n ra khi Sài Gòn và c? n??c Vi?t Nam 

?ã d?p d?ch thành công, m?i ng??i có th? g?p m?t và chào h?i, trao nhau cái ôm sau bao ngày giãn 

cách, sau ?ó không quên cà kh?a nhau vài câu. Mình ngh? ngày g?p l?i, thành viên trong ? ?ng Hành 

Sài Gòn s? cà kh?a ki?u: ?Sao nhìn mama tròn tr?a h?n v?y??, ?D?ch ? nhà m?y tháng ?ã tìm ???c 

ng??i yêu ch?a??, ?Có b? ??ng b? ? ?ng Hành ?ó?? hay ?Mama ??ng c?t c?m c?a em!!!??  Nh? l?m, 

t?ng gi?ng nói, g??ng m?t, ti?ng c??i giòn vang và nh?ng cái ôm, quàng vai nhau c?a ? ?ng Hành 

Sài Gòn. Qua ??i d?ch này, ch?c h?n ai c?ng có nhi?u ??i m?i, nhi?u m?c tiêu, h??ng ?i khác nhau, 

nh?ng ch?c ch?n s? không ai r?i b? ? ?ng Hành vì ?ó là nhà, là ch? d?a tinh th?n c?a m?i ng??i 

gi?a ch?n Sài Gòn này. C?u mong t?t c? chúng ta s? không ph?i ch?u thêm b?t k? m?t mát, ?au kh? 

nào n?a, ?? ngày g?p m?t, chúng ta có th? vui v? c??i ?ùa nh? tr??c kia. 

L?i k?t, kính chúc ? ?ng Hành tu?i 20 ngày càng phát tri?n ?? giúp ???c cho nhi?u sinh viên ? m?i 

mi?n ??t n??c. Tin r?ng ? ?ng Hành s? ti?p t?c trên ch?ng ???ng 25 n?m, 30 n?m và h?n th? n?a, 

ng?n l?a ?y s? ???c ti?p n?i cho các th? h? sau nh? cách mà anh ch? tr??c ?ã truy?n cho mình 

tr??c ?ây. Mình c?u chúc cho t?t c? thành viên ? ?ng Hành, các m?nh th??ng quân, các ??i di?n 

tr??ng/trung tâm/ t? ch?c cá nhân ?ã h? tr? qu? trong các ho?t ??ng và t?t c? các sinh viên s? luôn                 

      kho? m?nh, h?nh phúc và luôn có m?t trái tim ?m áp ?? lan t?a nh?ng ?i?u t?t ??p ??n                                                                    

         m?i ng??i. 

Tác gi? bài vi?t:

Di?p M? Dung

- C?u sinh viên tr??ng ? ?i h?c Khoa h?c T? Nhiên, ? HQG TPHCM

- Nh?n h?c b?ng ? ?ng Hành k? 23

- Tham gia vào ngôi nhà chung c?a ? ?ng Hành t? k? 25 ??n hi?n t?i

- Công vi?c hi?n t?i: K? s? c? s? d? li?u t?i 1 công ty ? TPHCM

 

"Ch ?c ch ?n  s? k h ôn g ai  r ?i  b? ? ?n g Hàn h  v ì ?ó là n h à, l à ch ? d?a 

t in h  t h ?n  c?a m ?i  n g??i " 
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? ? NG   

GÂY  QU? 
C? A 

? ? NG 
HÀNH 
PHÁP

 

Trong quá trình th?c hi?n ch??ng trình ?? ??u sinh viên 

(mentorship) khóa 1, khi liên l?c v?i sinh viên, mình mu?n các em 

g?i th? trình bày ph?i gõ b?ng máy tính nh?m ki?m tra kh? n?ng 

tin h?c c?a các em. Và sau khi ??c th? c?a m?t s? em, mình ph?i 

th?t lên r?ng: «Tr?i ?i, kh? n?ng dùng Word c?a em t? quá ! ». Lúc 

?ó, các em m?i tâm s? r?ng dù ?ã là sinh viên n?m 3, 4, s?p ph?i 

làm ?? án t?t nghi?p, nh?ng v?n không có ti?n mua cho mình 

m?t cái máy tính c?, ??c bi?t có em còn là sinh viên k? thu?t ph?i 

s? d?ng các ph?n m?m thi?t k? r?t nhi?u. Nh?n th?y s? c?n thi?t 

??c bi?t ?ó, mình ?ã quy?t ??nh giúp các em tìm ngu?n h? tr? ?? 

mua máy tính nh?m ph?c v? cho vi?c h?c. 

Th?i gian ??u ch??ng trình ?u tiên cho các em sinh viên các n?m 

cu?i vì các em c?n làm ?? án, bài t?p l?n nhi?u. Mình ?ã ch? 

??ng liên h? v?i nhi?u ngu?n khác nhau thông qua cá nhân, t? 

ch?c có quan h? lâu ??i v?i ? ?ng Hành nh?m thuy?t ph?c các cô 

Nh?ng chi?c máy tính b??c cùng 
sinh viên

N?m 2019, ??ng Hành t? ch?c m?t ??t ??c bi?t trao t?ng máy tính 

cho nh?ng sinh viên ch?a có ???c m?t chi?c máy riêng ?? h?c t?p, 

th?c hành. Hãy cùng nghe Lê H?ng Thái, ch? t?ch Qu? h?c b?ng ??ng 

Hành t?i Pháp 2016-2020 k? câu chuy?n v? s? ra ??i và nh?ng k? 

ni?m ?áng nh? c?a b?n v?i d? án.

"T r ?i  ? i , k h ? n ?n g dùn g W or d c?a em  t ? quá !"

chú, anh ch? giúp ??. Ngoài ra, chúng 

mình c?ng kêu g?i s? h? tr? t?  c?ng 

??ng thông qua các kênh truy?n 

thông nh? Facebook ?? tìm máy tính 

c?. R?t may sau ?ó ch??ng trình ?ã 

nh?n ???c s? h? tr? nhi?t tình t?  các 

t? ch?c, cá nhân ?? mua chi?c laptop 

??u tiên cho b?n Lê V?n S?n (c?u sinh 

viên ? ?i h?c Giao thông v?n t?i). Và 

sau này, chính nh?ng nhà tài tr? ?ó 

c?ng ch? ??ng liên h? v?i ? ?ng Hành ?? h? tr? mua nh?ng chi?c 

máy tính ti?p theo cho các b?n sinh viên khác.
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V? tiêu chí tuy?n ch?n sinh viên trong ch??ng trình, các 

b?n sinh viên nh?n máy tính ??u là sinh viên trong 

ch??ng trình mentorship (ch?a có máy tính) ho?c các b?n 

???c ?ánh giá là c?n thi?t ph?i có máy tính ?? ph?c v? 

cho vi?c h?c. Sau b??c tuy?n ch?n, ? ?ng Hành s? ph? 

trách vi?c liên h? tìm ngu?n h? tr? ho?c s? d?ng ngu?n 

h? tr? có s?n ?? th?c hi?n vi?c trao t?ng máy tính cho các 

b?n. Danh sách sinh viên ???c nh?n máy tính s? ???c 

nh?n thông báo vào ?úng hôm trao h?c b?ng h?c k? ?ó. 

Ti?p theo, các b?n sinh viên s? ???c t?  do l?a ch?n máy 

tính mà mình mong mu?n theo nhu c?u th?c t? c?a các 

b?n d??i s? t?  v?n c?a các thành viên ? ?ng Hành t?i Vi?t 

Nam (có kinh nghi?m trong l?nh v?c máy tính) và ? ?ng 

Hành ph? trách vi?c chi tr? hóa ??n cho chi?c máy tính 

?ó. Trong bu?i l? trao h?c b?ng ?y, t?t c? các b?n sinh 

viên ??u b?t ng? vì không ???c thông báo tr??c s? ???c 

nh?n máy tính. Vi?c không thông báo này m?t ph?n 

nh?m tránh vi?c t?o hi v?ng cho các b?n nh?ng sau ?ó l?i 

không tìm ???c ngu?n h? tr?. Vi?c ?ánh giá nhu c?u s? 

d?ng máy tính c?a sinh viên ??n t? ?? xu?t c?a mentor 

trong ch??ng trình và sinh viên th??ng không bi?t tr??c. 

"Các b?n  sin h  v iên  s? ???c t ?  do l?a ch ?n  

m áy  t ín h  m à m ìn h  m on g m u?n  t h eo n h u  

c?u  t h ?c t ? c?a các b?n "

 HO?T 
? ? NG   

GÂY  QU? 
C? A ? ? NG 

HÀNH 
PHÁP
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Cho ??n nay, ?i?u vui nh?t là t?t c? các b?n ??u c?m th?y chi?c máy tính mà ? ?ng Hành 

mang ??n th?c s? có ý ngh?a, ??c bi?t v?i các b?n sinh viên n?m cu?i c?n ph?i s? d?ng 

nhi?u ??n máy tính, vi?c th??ng xuyên ra quán làm vi?c vào th?i gian khuya r?t b?t ti?n, 

t?n kém và nguy hi?m cho các b?n. Ngoài ra, trong th?i gian d?ch Covid ? Vi?t Nam, các 

tr??ng t? ch?c h?c online nên vi?c có máy tính s? giúp cho nhi?u b?n có th? ti?p c?n ki?n 

th?c d? dàng h?n. .

 V? tác gi?

Lê H?ng Thái t?ng nh?n h?c b?ng ? ?ng Hành kì 22 (2012) và là 
ch? t?ch Qu? h?c b?ng ? ?ng Hành giai ?o?n 2016-2020. ? ?ng 
th?i, Thái c?ng là ng??i kh?i ??ng và ?i?u hành nhi?u d? án 
nh? Ch??ng trình ?? ??u sinh viên, Ch??ng trình t?ng máy tính 
cho sinh viên, D?y h?c ti?ng Vi?t cho ng??i Pháp gây qu?, D?y 
n?u ?n gây qu?

Cá nhân mình v?n còn nh? nh? in kho?nh kh?c thông báo h? tr? chi?c máy tính ??u tiên 

trong ??t trao h?c b?ng kì 36, lúc ?ó khuôn m?t c?a Lê V?n S?n, sinh viên ??u tiên ???c 

h? tr? máy tính, ng? ngác nh? không hi?u chuy?n gì ?ang x?y ra vì quá b?t ng?. S?n có nói 

v?i mình là không bi?t t?i sao mình l?i bi?t S?n ?ang c?n mua máy tính và cá nhân em 

c?ng ?ang gom góp ti?n ?? mua 1 cái máy tính c?.
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Nh?ng chia s? này ???c vi?t vào lúc 

1h khuya ngày 28/07/2021, hay nói 

?úng h?n là sáng ngày 29/07/2021. 

T?i sao mình l?i th?c mu?n nh? v?y? 

Vì vi?c mà mình tính t?i nay s? làm 

xong v?n ch?a xong. C?ng không 

h?n. Vi?c ch?a xong có th? mai làm 

ti?p. Có l? là do lòng mình ch?a yên.           

"Th?t khó kh?n khi ph?i là ng??i ??a 

ra quy?t ??nh cu?i cùng."

? ? ng??i ??c rõ h?n, mình xin miêu 

t? b?i c?nh lúc này. Hi?n t?i ?ang là 

giai ?o?n cu?i cùng c?a k? h?c b?ng 

? ?ng Hành th? 40, t??ng ?ng v?i 

h?c k? 2 n?m h?c 2020-2021. M?i k? 

h?c b?ng b?t ??u b?ng vi?c thu h? 

s? sinh viên, r?i ph?ng v?n s? lo?i t?i 

Vi?t Nam, sau ?ó ti?n hành ?ánh giá 

ch?m ?i?m t?i Pháp, Singapore và 

Hàn Qu?c, là nh?ng n?i mà ? ?ng 

Hành gây qu?. T?i Pháp, vi?c ?ánh 

giá h? s? ???c ti?n hành m?t cách 

t?p th? và m?, ngh?a là ai quân tâm 

c?ng có th? ??ng ký tham gia. Các 

giám kh?o ch? y?u là các b?n sinh 

viên ?ang h?c t?i Pháp, là nh?ng anh 

ch? ?ã t?ng là sinh viên hi?n ?ang 

sinh s?ng và làm vi?c t?i Pháp, là 

nh?ng cô chú Vi?t Ki?u n?i ?ây. 

Ngoài ra còn có nh?ng giám kh?o t? 

các n??c khác. Mình, v?i t?  cách là 

nhi?u v?i máy tính, nhi?u em không 

kh?i b? ng? và v??ng m?c b?i nh?ng 

câu h?i t??ng ch?ng r?t ??n gi?n 

nh? : T?p tin pdf là gì? Scan là làm gì 

??. Th?m chí nhi?u em không có máy 

tính ph?i ra quán net ?? làm, ho?c 

ch?a quen ?ánh máy ph?i vi?t tay r?i 

ch?p l?i. Nói v?y ?? bi?t các em ?ã 

b? không ít th?i gian và công s?c. 

Mình, c?ng nh? các thành viên khác 

c?a ? ?ng Hành, ch?ng ai mu?n công 

s?c c?a các em b? b? phí c?.

Thành ph?n quan tr?ng nh?t c?a 

m?i b? h? s? chính là lá th? xin h?c 

b?ng. ? ó là n?i mà các em nói lên 

n?i lòng c?a mình, tâm s? v? nh?ng 

khó kh?n trong cu?c s?ng. Ai h?n 

c?ng bi?t th?t không d? dàng ?? có 

th? chia s? nh?ng ?i?u này v?i ng??i 

khác. Vì x?u h?, vì t?  ti, vì s? ng??i ta 

không hi?u r?i ch? gi?u...Riêng vi?c 

các em d?ng c?m chia s? hoàn c?nh 

c?a mình, dù nhi?u lúc còn úp m?, 

?ã là r?t ?áng quý. M?t l?n n?a, 

ch?ng ai mu?n chia s? c?a các em 

ch? d?ng l?i ? chia s? c?. Cái các em 

c?n là s? c?m thông, s? giúp ?? t?  

các m?nh th??ng quân và các anh 

ch? ?i tr??c

.

Th?t khó khi là ng??i ??a ra quy?t ??nh cu?i cùng

ch? t?ch ???ng nhi?m c?a Qu? h?c 

b?ng ? ?ng Hành Pháp, là ng??i s? 

??a danh sách cu?i cùng g?m các 

em sinh viên s? nh?n b?ng c?a m?i 

k?.

? ?ng Hành là m?t qu? h?c b?ng 

không nh? nh?ng c?ng không d? 

gi? gì. M?i k?, kh? n?ng tài chính c?a 

Qu? ch? ?? c?p kho?ng 120 su?t h?c 

b?ng mà thôi. Trong khi ?ó ? ?ng 

Hành nh?n ???c trên d??i 500 h? 

s? t?  các sinh viên trên kh?p c?n??c 

m?i k?. Sau vòng s? lo?i t?i Vi?t Nam 

s? còn kho?ng 250 h? s?. Ngh?a là 

? ?ng Hành các n??c s? ph?i lo?i ?i 

h?n m?t n?a con s? ?ó n?a. Tiêu chí 

c?a ? ?ng Hành là h??ng ??n các 

b?n sinh viên có hoàn c?nh khó 

kh?n v??t khó h?c t?t. Và th?c s? 

thì, nh?ng h? s? v??t qua vòng s? 

lo?i ??u ?áp ?ng ???c tiêu chí trên.

Có l? nhi?u ng??i v?n s? ngh? r?ng 

công vi?c c?a mình khá d? dàng, vì 

có ?ông giám kh?o tham gia ch?m 

l?m mà, ch?ng ph?i ch? c?n ch?n các 

b?n ???c ?ánh giá cao nh?t t?  trên 

xu?ng thôi sao. ?  thì ?úng th? th?t, 

??y là n?u mình là m?t ng??i vô 

c?m?

Th? nh?t, ?? hoàn thành ???c m?t 

b? h? s? h?c b?ng hoàn ch?nh 

(online), ??i v?i nhi?u ng??i h?n là 

d? nh?ng ??i v?i các b?n sinh viên 

nghèo l?i là chuy?n khác. Vì tr??c 

?ây không có ?i?u ki?n ti?p xúc 

V?i vài tr?m h? s? mà các b?n sinh viên g?i v? ??ng Hành, b?n Nguy?n ??c Vinh ph?i ??n ?o và suy ngh? 
r?t nhi?u ?? ??a ra quy?t ??nh công tâm nh?t. 

"Có l? l à do lòn g m ìn h  ch ?a 

yên ..." 

? ? NG HÀNH PHÁP

"?  t h ì ?ún g d? t h ?t , ??y  

là n ?u  m ìn h  là m ?t  n g??i  

v ô c?m ?"
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V? tác gi? 

Nguy?n ? ?c Vinh là c?u sinh viên tr??ng ? ?i h?c Giao thông v?n 

t?i Hà N?i. N?m 2015 Vinh sang Pháp h?c t?i Ecole des Mines de 

Nancy, t?t nghi?p k? s? ngành Khoa h?c v?t li?u và ti?p t?c làm 

nghiên c?u sinh t?i CEA Paris Saclay. ? ?c Vinh b?o v? lu?n án ti?n 

s? vào tháng 1/2021. Tham gia vào ? ?ng Hành t? n?m 2017 qua 

l?i gi?i thi?u c?a Lê H?ng Thái, ch? t?ch ? ?ng Hành Pháp khi ?ó, 

Vinh là ch? t?ch c?a ? ?ng Hành Pháp t? n?m 2021.

M?i h? s? s? cùng ???c ch?m b?i ít nh?t 3 giám kh?o m?t cách ??c l?p r?i l?y ?i?m trung bình. Nh?ng h? s? 

???c t?t c? giám kh?o cho ?i?m cao thì d? r?i, h?n ??y là nh?ng b?n có hoàn c?nh khó kh?n nh?t và s? ???c 

ch?n. V?y nh?ng h? s? ???c cho ?i?m th?p h?n thì sao? ? ây ??u là nh?ng h? s? ?ã qua vòng s? lo?i, dù ít dù 

nhi?u, mà h?u h?t là nhi?u, các em ??u có hoàn c?nh khó kh?n và r?t c?n giúp ??. Nh?ng s? h?c b?ng thì có 

h?n, r?i ? ?ng Hành c?ng s? ph?i l?a ch?n gi?a nh?ng h? s? ?i?m th?p h?n này, b?n nào s? nh?n h?c b?ng b?n 

nào không. Có em ?i?m th?p h?n ch? là do m?t trong các giám kh?o cho ?i?m th?p. Có em ch? là do ch?a bi?t 

cách trình bày khó kh?n c?a mình trong th?.

N?u có quy?n ???c ch?n, mình s? ch?n t?t c?. Vì các em ??u r?t c?n s? tr? giúp ?? v??t qua khó kh?n c?a riêng 

mình. Nh?ng mình ?âu có ???c ch?n. V?y là gi?a nh?ng h? s? ?ó, nh?ng h? s? mà s? ?i?m c?a các giám kh?o 

không ?? ?? ??a ra l?a ch?n, mình ??c, ??c ?i ??c l?i ?? c? g?ng tìm ra nh?ng ?i?m khác nhau, ?? có th? quy?t 

??nh b?n nào khó kh?n h?n. Th?t ch?ng d? dàng, vì m?i  b?n ??u có khó kh?n c?a riêng mình ?âu d? gì so sánh. 

? ?c l?n ??u, mình th?y b?n này khó kh?n h?n. ? ?c l?i l?n hai, mình l?i ??ng c?m h?n v?i b?n khác. C? cái vòng 

lu?n qu?n ?ó, l?p ?i l?p l?i ? 14 tr??ng ??i h?c khác nhau mà ? ?ng Hành Pháp ph? trách. 

  Thôi c?ng mu?n r?i. T?i nay ch?a quy?t xong ???c. Có l? sáng mai mình s? làm ti?p, còn k?p thông báo k?t qu? 

t?i các em. Th?t khó kh?n khi ph?i là ng??i ??a ra quy?t ??nh cu?i cùng!

"N ?u  có quy?n  ???c ch ?n , m ìn h  s? ch ?n  t ?t  c?.."
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Nh?ng dòng này ???c vi?t gi?a n?m 

2021, h?c kì th? 40 c?a Qu? h?c 

b?ng ? ?ng Hành, khi ch??ng trình 

thu h? s? tr?c tuy?n ?ã hoàn thi?n 

???c nhi?u n?m. ?  hi?n t?i, ?? n?p 

h? s? xin h?c b?ng ? ?ng Hành, m?i 

th? th??ng di?n ra nh? sau : Các b?n 

sinh viên th?y thông báo trên m?ng 

xã h?i hay khoa, tr??ng, m? trang 

web, truy c?p vào m?u ??ng kí, ?i?n 

thông tin, t?i (upload) gi?y t?. Khi ?n 

nút "hoàn thi?n", h? s? c?a các b?n 

???c g?n nh? l?p t?c truy c?p ???c 

b?i Ban ?i?u hành Qu? t?i Paris, 

Singapore, Seoul cùng các anh ch? ??i 

di?n ? ?ng Hành ? Vi?t Nam ngay 

tr??c vòng ph?ng v?n và xét ch?n.

Tr? l?i nh?ng ngày t??ng t? nh?ng 

n?m 2012 ? 2014, khi tôi v?a tham 

gia ? ?ng Hành v?i t?  cách tình 

nguy?n viên r?i thành viên ban ?i?u 

hành t?i Paris, quy trình n?p h? s? 

khi ?y r?t khác bây gi?. T?t c? ???c 

làm trên gi?y ! Các em sinh viên nh?n 

m?u ??n t? tr??ng, vi?t tay các 

thông tin và n?p b?n photocopy gi?y 

t? c?n thi?t r?i n?p l?i cho ??i di?n 

? ?ng Hành t?i tr??ng. Các anh ch? 

??i di?n t? ch?c vòng ph?ng v?n, 

scan toàn b? h? s? sinh viên ???c 

ch?n, g? i qua th? ?i?n t?  ??n các 

thành viên t?i Paris. T?i ?ây, h? s? 

Tr?i nghi?m t? 

ch??ng trình thu 

h? s? tr?c tuy?n

? ? NG 

HÀNH 

PHÁP

"T ?t  c? ???c làm  t r ên  gi?y  !" ???c in ?n tr? l?i ?? các thành viên 

t? ch?c xét ch?n vòng cu?i. Các 

danh sách k?t qu? ???c so?n th?o 

b?ng tay b?i nhóm ph? trách h? s? 

và thông báo v? t?ng tr??ng.

V?y m?i th? ?ã thay ??i nh? th? 

nào ?? có quy trình nh? hi?n nay ?

Có nh?ng b?n s? ngh? r?ng m?t 

h?c kì n?, ban ?i?u hành quy?t 

??nh "Chúng ta chuy?n h?t sang 

online ?i". Và th? là có quy trình 

nh? hi?n nay ! ? úng là v? m?t k? 

thu?t (technical), m?i th? không h? 

ph?c t?p. Nh?ng hãy tìm hi?u vì 

sao chúng tôi quy?t ??nh thay ??i 

"Ch ún g t a ch uy?n  h ?t  
san g on l in e ? i ".

M? ??u

và vì sao s? thay ??i ?y c?n nhi?u 

th?i gian h?n d? ki?n ban ??u.

Nh? ng b?t  c?p c?a vi?c 

t hu h? s?  gi?y

Hãy b?t ??u b?ng nh?ng ?u ?i?m và 

b?t c?p c?a ph??ng pháp c?. H? s? 

vi?t tay trên gi?y có nh?ng ?u ?i?m 

rõ ràng :

Sinh viên d? làm h? s?, vi?t 

tay nh?ng thông tin vào m?u, không 

c?n nh?ng k? n?ng ??c bi?t v? máy 

tính.

? ?c nh?ng nét ch? t?  sinh 

viên, ng??i ch?m d? có thi?n c?m 

h?n. Nét ch? góp ph?n t?o ra c?m 

xúc, giúp ng??i xét h? s? có m?t 
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x?ng ?áng nh?n h?c b?ng h?n?

? ? c?i thi?n nh?ng h?n ch? ?ó, chúng 

tôi b?t ??u th? nghi?m ch??ng trình 

thu h? s? tr?c tuy?n vào h?c kì 27 

(n?m h?c 2014 ? 2015).

Thí ?i?m  ?  k ì 27 - Nh? ng 

bài h?c k inh nghi?m

Trong giai ?o?n hè 2014, chúng tôi 

nhanh chóng hoàn thành ba b??c 

chính c?a ch??ng trình:

B? ?c 1: Thi?t k? m?u ??ng kí ?? sinh 

viên th?c hi?n qua máy tính (design)

B? ?c 2: L?p trình m?t ?ng d?ng ?? 

chuy?n ??i các m?u ??ng kí (form) 

thành m?t v?n b?n gi?ng nh? h? s? 

vi?t tay (development hay 

implementation)

B? ?c 3: H??ng d?n các b?n sinh viên 

và các tr??ng s? d?ng h? th?ng này. 

(documentation)

Chúng tôi mu?n ch?n m?i mi?n m?t 

tr??ng ?? tham kh?o và so sánh. Các 

anh ch? ??i di?n ? ?i h?c Giao thông 

v?n t?i (Hà N?i và TPHCM) và ? ?i h?c 

? à L?t vui v? ??ng ý thí ?i?m ch??ng 

trình t?i tr??ng mình.

M?c dù c?i thi?n ???c hi?u qu? rõ r?t 

nh?ng khâu m?t th?i gian c?a quy 

trình (scan và in ?n, nh?p d? li?u, chia 

h? s? và in ?n k?t qu?), ch??ng trình 

thí ?i?m tr? nên không thành công vì 

nh?ng lí do:

  - Sinh viên b? ng? v?i quy trình làm 

h? s? tr?c tuy?n. Thông th??ng, sinh 

viên ?ng tuy?n h?c b?ng ? ?ng Hành 

th??ng xu?t thân khó kh?n, ít c? h?i 

ti?p c?n v?i máy tính. M?t s? b?n 

th?m chí ch?a bi?t gõ v?n b?n ti?ng 

Vi?t. S? h? s? c?a hai tr??ng Giao 

thông v?n t?i gi?m m?nh (15 so v?i 

h?n 30 b?/kì tr??c ?ây). Tr??ng ??i 

h?c ? à L?t m?i tham gia h?c b?ng 

? ?ng Hành l?n ??u c?ng ch? nh?n 

S? ch?m tr? ti?n ??: Nhi?u 

l?n do hoàn c?nh khách quan, m?t 

s? ít các tr??ng không g?i k?p h? s? 

cho ban ?i?u hành. Chúng tôi ph?i 

t? ch?c các ??t ch?m b? sung 

(th??ng qua hình th?c online) và 

hoãn thông báo k?t qu?. Cá bi?t ? 

vài h?c kì, có khoa không g?i thông 

báo ch??ng trình ? ?ng Hành khi?n 

sinh viên hoàn toàn m?t c? h?i ti?p 

c?n h?c b?ng.

Khó kh?n trong l?u tr? và 

thao tác d? li?u: M?i tr??ng có m?t 

cách g?i h? s? khác nhau, có tr??ng 

qua nhi?u email, có tr??ng qua các 

kho l?u tr?  (drive). Khi nh?n h? s? 

t?i Pháp, vi?c t?i và l?u d? li?u c?a 

sinh viên, chia các nhóm

 sinh viên cho ng??i ch?m ?i?m, r?i 

in ?n thông báo k?t qu? tr? thành 

kh?i l??ng quá t?i, là "ác m?ng" v?i 

ng??i ph? trách h? s?.

S? thi?u khách quan trong 

ch?m h? s?: C?m xúc khi ??c nh?ng 

h? s? vi?t tay là hi?n h?u. Nh?ng nó 

có t?o ra s? công b?ng cho các b?n 

sinh viên? Nhi?u giám kh?o c?m 

tình nhi?u h?n v?i các b?n có nét 

ch? ??p, trình bày c?n th?n. Nh?ng 

ph?i ch?ng các b?n có nét ch? 

không ??p, trình bày thi?u t? m? s? ít 

hình dung v? b?n sinh viên g?i th? 

xin h?c b?ng.

Nh?ng quy trình thu h? s? thông 

qua gi?y c?ng có nh?ng h?n ch? rõ 

d?n theo th?i gian:

Kh?i l??ng h? s? quá l?n, t?o 

ra nhi?u lãng phí th?i gian, ti?n b?c, 

v?t li?u: Nhi?u tr??ng in s?n h?ng 

tr?m m?u h? s? xin h?c b?ng. Sau 

vòng ph?ng v?n, các anh ch? ??i di?n 

t?i tr??ng dành hàng gi? ?? scan h? 

s?, r?i thao tác trên máy tính ?? g?i 

cho các thành viên. T?i Pháp, ban 

?i?u hành l?i in ng??c nh?ng t?p tin 

này ra gi?y. K?t thúc ??t ch?m, 

kho?ng 500 b? h? s? in ? Vi?t Nam 

cùng 250 b? h? s? ? Pháp b? v? t b?. 

M?t s? lãng phí ?áng k?!

Vi?c ti?p c?n thông tin t? sinh 

viên không gi?ng nhau: Do tr??ng ? 

khoa có k? ho?ch khác nhau, nhi?u 

b?n sinh viên bi?t ???c thông báo 

h?c b?ng ? ?ng Hành qua trang web 

c?a qu?, nh?ng l?i ch?a th?y thông 

tin t?  tr??ng và không bi?t n?p h? 

s? ? ?âu. Vài tr??ng h?p, thông báo 

??n ???c v?i sinh viên thì h?n ??ng 

kí ?ã s?p k?t thúc: m?t vài b?n 

không ?? th?i gian xin b?ng ?i?m 

ho?c nh? ng??i thân g?i các gi?y t? 

xác nh?n t? ??a ph??ng k?p th?i.

"Sin h  v iên  b? n g? v ?i  quy  

t r ìn h  làm  h ? s? t r ?c t uy?n ."
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sinh viên g?p ph?i, nh?ng tr?i nghi?m không thu?n l?i 

khi?n các b?n buông b? thao tác máy tính.

Cùng th?i ?i?m ?ó, nhi?u thông tin t?  Vi?t Nam theo 

h??ng t?ng c??ng vi?c h?c Tin h?c t?  ph? thông ?ã c? v? 

chúng tôi. N?m 2015 b?t ??u kì thi THPT Qu?c gia, v?i 

nh?ng th? t?c v? sau có th? ???c làm tr?c tuy?n. N?m 

2016, các tr??ng ? ?i h?c Qu?c gia (Hà N?i, TPHCM) th?c 

hi?n bài thi ?ánh giá n?ng l?c b?ng ph??ng pháp làm 

trên máy tính. Ti?p ??n, B? Giáo d?c và ? ào t?o thông 

báo ??i m?i ch??ng trình ph? thông, trong ?ó Tin h?c tr? 

thành môn b?t bu?c t?  l?p 6 (so v?i tr??c ?ây là l?p 10). 

S? xu?t hi?n nh? v? bão c?a các công ngh? m?i, các ?ng 

d?ng m?ng xã h?i, ?i?n tho?i thông minh; s? lan truy?n 

c?a khái ni?m Cách m?ng công nghi?p 4.0 khi?n cho vi?c 

s? d?ng máy tính bu?c ph?i tr? thành k? n?ng c?n thi?t. 

S?m hay mu?n, các b?n tr? ho?c bu?c ph?i có nh?ng k? 

n?ng tin h?c n?n t?ng, v??t qua h?i ch?ng "s? máy tính"; 

ho?c ch?p nh?n lùi l?i trong cu?c ?ua chi?m l?nh tri th?c, 

tìm ki?m nh?ng h? tr? tài chính trên không gian m?ng.

Tái kh? i ??ng h? s?  t r? c t uy?n ?  k ì 30

Chúng tôi tái kh?i ??ng ch??ng trình n?p h? s? tr?c 

???c 6 h? s?. Khi theo dõi h? th?ng thu nh?n h? s? 

online, kho?ng 1/3 s? sinh viên ?ã th? b?t ??u làm h? s?, 

nh?ng sau ?ó b? cu?c, không hoàn thành.

  -  Trong bu?i ch?m ch?n t?i Pháp, giám kh?o tr??ng 

Giao thông v?n t?i ph?n ánh c?m th?y "nhàm chán" khi 

??c nh?ng h? s? mà hình th?c c? "na ná" gi?ng nhau.

Sau th? nghi?m không thành công ? h?c kì 27, v?i tiêu 

chí ti?p c?n ???c nhi?u sinh viên x?ng ?áng trong các 

tr??ng ??i h?c, ch??ng trình có v? ?ã th?t b?i v?i nhi?m 

v? này. Hình th?c online d??ng nh? ?ã l?y ?i c? h?i ti?p 

c?n h?c b?ng ? ?ng Hành c?a các b?n ch?a có nhi?u k? 

n?ng công ngh? thông tin.

Sau th? nghi?m không thành công ? h?c kì 27, chúng tôi 

t?m d?ng vi?c tri?n khai ch??ng trình n?p h? s? qua 

hình th?c tr?c tuy?n, tr? l?i hình th?c vi?t tay nh? truy?n 

th?ng ?? kh?o sát k? l??ng h?n nh?ng v?n ?? v?n ?? 

"S?m  h ay  m u?n , các b?n  t r ? h o?c bu?c ph ?i  

có n h ? n g k ? n ?n g t in  h ?c n ?n  t ?n g, v ??t  qua 

h ?i  ch ? n g "s? m áy  t ín h "".
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Hành t r ình 
0.4  ??n 4 .0

tuy?n ? kì 30 (2016) v?i suy ngh?: thay vì cho r?ng 

hình th?c tr?c tuy?n là rào c?n cho sinh viên ti?p c?n 

h?c b?ng; nên ch?ng xem ?ó là c? h?i giúp các b?n 

quen thu?c v?i các thao tác tin h?c c? b?n : ?ánh máy 

ti?ng Vi?t, t?i lên/xu?ng các tài li?u, giao ti?p và nh?n 

thông tin qua email ? nh?ng ?i?u mà ch?c ch?n 

tr??ng ??i h?c c?ng ?ang d?y các b?n?

Chúng tôi nh?n ra ?i?m gây khó kh?n nh?t cho các b?n 

sinh viên: không bi?v? khái ni?m "scan" và "??nh d?ng", 

ngh? r?ng nó là cái gì ?ó cao siêu nên ng?i s? d?ng. Các 

b?n chuy?n sang dùng ?nh ch?p, g?p l?i khi t?i v?i ??nh 

d?ng ?nh (yêu c?u là ??nh d?ng pdf). Th? nhi?u l?n 

không ???c, nh?ng các b?n không dám ??t câu h?i v?i 

ai (m?c dù ?ã có trang web ? ?ng Hành gi?i thích ?i?u 

này), qua ?ó b? cu?c.

L?n này, chúng tôi ?ã th?c hi?n nhi?u thay ??i ?? giúp 

sinh viên b? ng? h?n v?i các v?n ?? trên máy tính:

  -  Cho phép sinh viên không nh?t thi?t scan v?n b?n. 

Có th? s? d?ng ?nh ch?p, ?nh c?t (capture, 

screenshot) t?  màn hình máy tính ??i v?i b?ng ?i?m, 

nh?ng ph?i sáng, rõ, ?? ?? ng??i ch?m ??c ???c n?i 

dung gi?y t?.

  -  Vi?t rõ l?i gi?i thích nh?ng l?i th??ng g?p ph?i và 

cách x? lí ngay trong ?ng d?ng làm h? s?. Th?c hi?n 

m?t video tr?c quan giúp các sinh viên th?y ???c d? 

dàng các b??c làm h? s? online.

  - Trong m?i tình hu?ng sinh viên g?p các v?n ?? k? 

thu?t, các b?n có th? g?i th? ?i?n t?  ??n ? ?ng Hành. 

Các thành viên ? ?ng Hành nhanh chóng h? tr? (nén 

t?p tin, chuy?n ??nh d?ng, g? i ???ng d?n ?ã m?t? ). 

Chúng tôi c?ng ?? l?i sinh viên nh?ng l?i khuyên giúp 

ích khi ngh? r?ng các em m?c l?i do vô tình, b?t c?n, 

ch?ng h?n v?i m?t sinh viên có b?ng ?i?m c?u th? : 

"B?ng ?i?m c?a em ch?p khá t?i và khó ??c. Trình bày 

nh? v?y s? khi?n em m?t c?m tình c?a ng??i ??c h? s?. 

Các anh ch? khuyên em nên ch?p l?i ngay ng?n ? n?i có 

ánh sáng t?t h?n? "

  -  ? ?ng Hành cho phép sinh viên ???c ch?n gi?a: (1) 

vi?t tay th? xin h?c b?ng r?i scan t?i lên, và (2) ?ánh 

máy th? xin h?c b?ng.

  -  Tùy vào tr??ng ??i h?c c? th?, ??i di?n ? ?ng Hành 

t?i các tr??ng ??i h?c quy?t ??nh ch?n hình th?c vi?t 

tay, ?ánh máy hay quy?t ??nh c? hai.

V?i s? giúp ?? nhi?t tình t?  các tr??ng, ??t tri?n khai 

th?c hi?n ? kì 30 ?ã ghi nh?n r?t nhi?u thu?n l?i. ? ?i 

di?n ? ?ng Hành t?i m?t s? ??i h?c nhi?t tình h? tr? 
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Nh? ng ph?n h?i t ích c? c t ?  nhi?u phía

Quy trình thu h? s? tr?c tuy?n cùng công c? h? tr? ch?m ?i?m h?c b?ng nh?n ???c nhi?u ph?n h?i tích c?c t?  

nhi?u phía:

- Các th?y cô, anh ch? ??i di?n h?c b?ng ? ?ng Hành nh?n th?y l??ng công vi?c "chân tay" v?i máy 

photocopy hay email gi?m h?n, và có th?i gian t?p trung h?n vào ho?t ??ng tr?ng tâm: t? ch?c ph?ng 

v?n, s? lo?i, trao h?c b?ng.

- Các b?n sinh viên ít g?p h?n h?n nh?ng tình hu?ng không n?p h? s? vì thi?u thông báo t? tr??ng ? khoa, 

ho?c thi?u gi?y t? b? sung trong h? s? (ch?ng h?n, gia ?ình các b?n có th? ch?p và g?i xác nh?n ??a 

ph??ng qua tin nh?n ?i?n tho?i d? dàng, hay các b?n có th? ch?p b?ng ?i?m t? c?ng ?ào t?o online c?a 

tr??ng).

sinh viên b?ng cách cho phép s? d?ng máy tính và máy scan c?a tr??ng (nh? ? oàn tr??ng ? ?i h?c Kinh t? ? à N?ng 

v?i s? giúp ?? t?n tình c?a th?y Duy, hay Trung tâm ?ào t?o k? n?ng b?ng ti?ng Pháp ? tr??ng ? ?i h?c Giao thông 

v?n t?i? ).

K?t qu? nh?n ???c th?c s? kh? quan so v?i l?n thí ?i?m tr??c: l??ng h? s? ? các tr??ng dùng hình th?c tr?c tuy?n 

t??ng ???ng (hay không gi?m nhi?u) so v?i tr??c ?ây. Sinh viên ph?n h?i vi?c làm h? s? khá d? dàng, nh?ng v?n ?? 

k? thu?t th??ng ???c gi?i quy?t nhanh chóng nh? h??ng d?n c?a ? ?ng Hành. T?i nh?ng tr??ng áp d?ng hai hình 

th?c, t? l? các b?n ch?n hình th?c tr?c tuy?n d??ng nh? t?ng d?n ? các kì t?  30 ??n 36.

Toàn b? các tr??ng ??i h?c t?i mi?n Trung và mi?n Nam th?c hi?n 100% hình th?c h? s? tr?c tuy?n t? kì 31. ? ?ng 

Hành Singapore, Taiwan b?t ??u áp d?ng t? kì 31, sau ?ó ? ?ng Hành Korea ti?p n?i ? kì 33. Các tr??ng ??i h?c t?i 

mi?n B?c s? d?ng song song hai hình th?c thu h? s? ??n kì 36, và sau cùng chuy?n sang 100% tr?c tuy?n t? kì 37.

Chúng tôi b? sung vào h? th?ng thu h? s? tr?c tuy?n m?t ?ng d?ng ?? t?  ??ng chia h? s?, thi?t k? phi?u ch?m, tính 

?i?m và in thông báo k?t qu?. Nh? t? h?p công c?, h?n m?t n?a s? thao tác tr??c ?ây c?n làm b?ng tay nay ???c 

th?c hi?n t?  ??ng hoàn toàn.

"K ?t  qu? n h ?n  ???c t h ?c s?  k h ? quan  so v ?i  l ?n  t h í ? i?m  t r ??c"
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- Thành viên nhóm ph? trách h? s? 

không còn t?n quá nhi?u th?i gian ?? 

thao tác trên các con s?, b?ng bi?u 

Excel nhàm chán. D? li?u v? sinh viên 

???c l?u tr?  t?p trung, d? s? d?ng 

cho th?ng kê v? sau.

- Kh?i l??ng h? s? ???c in trên gi?y 

gi?m m?nh: không c?n b?n in trong 

vòng ph?ng v?n ? Vi?t Nam; và c?ng 

ch? c?n m?t ít trong vòng ch?m ch?n 

? n??c ngoài khi nhi?u ng??i ch?m 

có th? ??c h? s? qua máy tính. ? ây 

th?c s? là gi?i pháp thân thi?n v?i 

môi tr??ng.

- Vi?c th?c hi?n h? s? tr?c tuy?n ?ã 

gi?m t?i kh?i l??ng công vi?c c?a g?n 

nh? t?t c? m?i ng??i. Duy nh?t l??ng 

vi?c c?a ng??i ph? trách k? thu?t t?ng 

lên: vì c?n h? tr? cho t?t c? m?i bên 

V? tác gi?: Nguyên Nh? t là c?u ch? t?ch ? ?ng Hành t?i Pháp n?m 

2013-2014, t?ng là ph? trách ho?t ??ng xét h?c b?ng và ph? trách k? 

thu?t c?a ? ?ng Hành, là ng??i kh?i ??ng d? án thu h? s? tr?c tuy?n 

và xây d?ng ph?n m?m tr?c tuy?n h? tr? vi?c xét ch?n h? s?. Hi?n 

t?i, Nguyên Nh? t là k? s? ngành Khoa h?c d? li?u t?i Paris.

(sinh viên, ??i di?n tr??ng, ban ?i?u hành) ? t?t c? các n??c hi?n di?n (Vi?t Nam, Pháp, Singapore, ? ài Loan, 

Hàn Qu?c). Vì th? qua bài vi?t này, chúng tôi th?c s? g?i l?i c?m ?n chân thành ??n Ánh Tuy?t, m?t n? du 

h?c sinh n?ng ??ng, tâm huy?t và trách nhi?m, ?ã th?c hi?n xu?t s?c nhi?m v? này su?t b?n n?m qua

K?t

Vi?c thay ??i quy trình truy?n th?ng t? th? công 

sang hi?n ??i h?n trong m?t Qu? thi?n nguy?n 

nh? ? ?ng Hành tuy ??n gi?n, nh?ng c?n nhi?u 

th?i gian th? nghi?m, phân tích và quy?t ??nh. 

D? án thu h? s? tr?c tuy?n có t?m vóc khá nh? 

n?u ??t trong t?m nhìn hi?n ??i hóa ??ng Hành 

v?i nh?ng ho?t ??ng gây qu?, h? tr? sinh viên có 

tích h?p công ngh? m?i.D?u quy mô c?a các d? án 

l?n ? nh? ra sao, chúng tôi ngh? r?ng n?u ti?p c?n theo cách tìm hi?u t?n tình nh?ng khó kh?n, nhu c?u c?a các bên 

liên quan (ví d?: sinh viên, ph? trách h? s? t?i Pháp, ??i di?n ? Vi?t Nam trong d? án này) ?? ??a ra nh?ng gi?i 

pháp tr?ng tâm, tinh gi?n và t?ng b??c, chúng tôi tin r?ng k?t qu? ??t ???c s? th?c s? tích c?c.

Hi v?ng câu chuy?n v? s? ra ??i c?a ch??ng trình thu h? s? tr?c tuy?n s? truy?n ???c cho các b?n tr? ?i?u hành 
? ?ng Hành hôm nay m?t ít kinh nghi?m cho nh?ng d? án hay trong t??ng lai.
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Thu l??t  ngang qua ?? tháng m??i
Sông Seine khua gió, lá êm r?i
Chúng tôi gây qu? quanh siêu th?
T?m th? t rao tay sáng n? c??i
Ch?nh lòng mùa ?y t in t rong n??c
M?a bão mi?n Trung mãi ch?ng nguôi
Nh?ng ng??i b?n Pháp lòng nhân h?u
«M?t  chút  cho ?i» hoá ??p ng?i

R?i ??n mùa ?ông, n?ng nh?t  màu
H?p xét  h? s? nh?ng bu?i lâu
Chúng tôi cùng ??c th? các b?n
C?m xúc ?ôi khi b?ng d?t  dào
Bao g??ng ngh? l?c, t im c?m ph?c
Nhi?u c?nh t r? t rêu, lòng ch?nh ?au
Ch?ng còn ?i?m s? hay bình, xét
Ch? có s? chia, ??ng c?m nhau 
 
?

B?n mùa t i?p n?i, ??t  t r?i xanh
Ho?t  ??ng r?n vui kh?p ph? thành
Và tôi, c? th?, d??ng nh? ?ã
Yêu c? Paris, c? ??ng Hành.

      Nh?t  Anh
Paris, 23/07/2021

 

Thu? ?y hai m??i, tu?i thiên thanh
Tôi h?c t r??ng xa ch?n ngo?i thành
Paris ch? ghé ?ôi ba d?p
Cùng các b?n tôi -  nhóm ??ng Hành

Nh? lúc Paris ?? xuân sang
Hoa ?ào chóng n?, c?ng mau tàn
Tháng n?m nh?n nh?p ?êm gây qu?
Nhà nguy?n Louis r?n t i?ng ?àn
T? r?ng, sáo t rúc mang h?n n??c
Hoà t i?ng d??ng c?m ai vút  vang
Th?t  ??p tâm h?n ng??i ngh? s?
G?i t rao nhân ái d??i tay vàng !

Nh? Carnaval -  nh?ng ngày hè
Di?u hành kh?p ph? r?n ng??i xe?
Hoà v?n hoá Vi?t  cùng bè b?n
Khoe ?i?u c?ng chiêng d?u v?ng v?
R?i sang tháng tám, ngày Nhân ??o
Bày bi?n th? công hàng g?, t re
Paris n?ng chói, r?i m?a v?i
M?m c??i tho?t  ch?t  nh? hè quê

B?n mùa Paris và ??ng Hành

        

TH?  T?  CÁC THÀNH VIÊN ?? NG HÀNH PHÁP
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Xa quê h??ng
Xa quê h??ng tôi nh? nh?ng cánh ??ng

Mùa lúa non th?m h??ng t?ng c?n gió

Nh?ng ?êm hè d??i ánh tr?ng sáng t?

Ti?ng ?ch kêu ?p o?p v?ng ngoài ??ng

Xa quê h??ng tôi c? mãi ngóng trông

Ngày ?oàn t? bên gia ?ình n?i ngo?i

V? tr??ng x?a g?p th?y cô ôn l?i

Thu? h?c trò trong trang sách tu?i th?

Xa quê h??ng tôi g? i ti?p ??c m?

Qua các em n?i gi?ng ???ng ??i h?c

Dù gian nan, dù chông gai khó nh?c

V?n v??n lên b??c nh?ng b??c tr??ng thành

Xa quê h??ng tôi g?n bó ? ?ng Hành

N?i vun ??p nh?ng ??c m? cháy b?ng

N?i g? i g?m n?i nh? quê l?ng ??ng

Dù ? xa nh?ng tôi b?ng th?y g?n.

Thanh Hà 
25/07/2021 

        

TH?  T?  CÁC THÀNH VIÊN ?? NG HÀNH PHÁP
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Lã B?t Vi* c?a ? ?ng Hành
? ?u nh?ng n?m 2000, các k? ??i h?i ?? b?u ch? t?ch m?i th??ng di?n ra ??y k?ch 

tính, h?i h?p, ??y b?t ng? ??n phút chót nh? b?u c? T?ng th?ng M?. Theo nhi?u 

n?m ??a tin v? ? ?ng Hành, phóng viên c?a chúng tôi rút ra m?t k?t lu?n: ?? ???c b?u 

làm ch? t?ch ? ?ng Hành thi ?i?u ki?n quan tr?ng nh?t là ph?i là b?n c?a m?t ti?n b?i v? 

h?u ng??i Pháp s?ng ? thành ph? Palaiseau!

Michel Mennesier là m?t ng??i b?n thân thi?t c?a Vi?t Nam. T? lúc v? h?u n?m 1990, 

m?i n?m Michel ??u ?i Vi?t Nam 3 tháng. N?m 2000, Michel g?p m?t sinh viên trong 

câu l?c b? ti?ng Pháp ? nhà v?n hóa thanh niên. B?n ?y h?i Michel có bi?t Palaiseau 

không vì b?n chu?n b? qua tr??ng X (tr??ng Bách khoa Paris) ? Palaiseau h?c. Th?t b?t 

ng?, Michel s?ng ? Palaiseau. T? ?ó, m?i sáng ch? nh?t, Michel ??n tr??ng X ?? ch? 

b?n sinh viên ngày nào ??n nhà ?n u?ng ho?c picnic. Vì th?, h? tr? thành ?ôi b?n thân, 

còn b?n sinh viên kia sau này c?ng là ch? t?ch ??u tiên c?a ? ?ng Hành.

Qua nh?ng l?n g?p g? ?ó, ch? t?ch ??u tiên r? rê thêm m?t b?n sinh viên khoá sau, m?t 

b?n khóa sau n?a và ti?p t?c nh? th?, v?i m?i khóa sinh viên ??n tr??ng X thì Michel có 

m?t ng??i b?n m?i trong khi v?n duy trì các tình b?n c?. Qua nh?ng l?n ?i ch?i, ?n u?ng 

cùng Michel thì tinh th?n ? ?ng Hành ???c lan t?a t?  các ch? t?ch ???ng nhi?m ??n b?n 

sinh viên m?i, nh?ng khó kh?n ???c chia s?, nh?ng k? ho?ch c?a ? ?ng Hành ???c bàn 

b?c. ? i?u này giúp cho ?ng c? viên ?b?n c?a Michel? luôn th?ng c?! Và Michel ???c g?i 

b?ng nickname ?Ng??i Buôn Vua c?a ? ?ng Hành? hay ?Lã B?t Vi? c?a ? ?ng Hành. 

Truy?n th?ng t?t ??p b? phá v? sau 4 n?m sau khi ch? t?ch ??u tiên r?i Pháp và xe      

c?a Michel c?ng ch? ch? ???c 4 ng??i. 

* Lã B?t Vi: m?t nhân v?t l?ch s? s?ng vào th? kì III TCN, g?n li?n v?i giai tho?i 

?buôn vua? ? n??c T?n th?i Chi?n Qu?c, Trung Qu?c

? ? NG HÀNH PHÁP

Tr?n V?n Xuân

- C?u sinh viên tr??ng ??i h?c Bách khoa TP HCM
- ? ?ng sáng l?p Qu? h?c b?ng ? ?ng Hành n?m 2001
- Du h?c sinh t?i Tr??ng Bách khoa Paris và l?y b?ng ti?n s? t?i 

? ?i h?c Michigan, Hoa K? Ng??i sáng l?p và Giám ??c nghiên 
c?u Trung tâm Mô hình hoá và Mô ph?ng trong Th?i ??i K? thu?t 
s? t?i Bình D??ng
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Th?i gian th?m tho?t thoi ??a, 

b?n mùa luôn luôn chuy?n ??i, v?y 
là ?ã 20 n?m k? t?  khi qu? h?c 
b?ng ? ?ng Hành ???c xây d?ng và 
phát tri?n l?n m?nh. ? ó là m?t 
hành trình dài mà trên hành trình 
?ó ?ã có bao th? h? h?c sinh, sinh 
viên ???c ? ?ng Hành h? tr?, ti?p 
s?c không ch? v? v?t ch?t mà còn là 
s? c? v?, k?t n?i, ??ng viên tinh 
th?n to l?n. 20 mùa xuân ? ?ó là ?? 
tu?i ??p nh?t c?a con ng??i, và v?i 
? ?ng Hành c?ng v?y. T? m?t qu? 
h?c b?ng nh? ???c xây d?ng b?i 
các anh ch? du h?c sinh Pháp, ??n 
nay ? ?ng Hành ?ã có t?i 4 ban ?i?u 
hành ??t t?i các n??c Pháp, 
Singapore, Vi?t Nam và Hàn Qu?c. 
Qu? ?ã và ?ang h? tr? cho hàng 
nghìn b?n tr? Vi?t Nam. 

     Trong ni?m hân hoan chào 
m?ng sinh nh?t 20 n?m c?a ? ?ng 
Hành, trong tôi l?i trào lên nhi?u 
c?m xúc mênh mang c?a m?t c?u 
h?c trò nghèo t?ng ???c ? ?ng 
Hành Pháp giúp ?? và cho ??n hôm 
nay, khi ?ã là m?t ban cán s? c?a 
? ?ng Hành Hàn Qu?c, ???c giúp 

?? l?i các em sinh viên có hoàn c?nh khó kh?n nh? mình. 
Ng??c dòng th?i gian, nh?ng hình ?nh c?a ngày x?a ?y l?i 
tr? v? trong tâm trí tôi, rõ ràng và ??m nét nh? m?i hôm 
qua...

Tôi  ?ã g?p g? ? ?n g Hàn h  n h ? t h ?... 

      Khi tôi m?i ch? là m?t ??a tr? lên ba thì m? ?ã r?i xa tôi 
mãi mãi vì c?n b?nh tim. Trong tâm trí non n?t c?a tôi lúc 
b?y gi?, tôi không th? nh? ???c nhi?u v? m? ngoài b?c 
?nh duy nh?t trong ch?ng minh th? c?a m? mà b? còn 
gi?. ? ? ?i?u tr? cho m?, b? tôi ?ã vay m??n kh?p n?i có 
th?. Gia ?ình tôi v?n ?ã khó kh?n thì nay l?i ch?ng ch?t 

L? I MU? N NÓI:

LAN TO?  YÊU TH? ? NG VÀ S? CHIA

Tony ??

"Trong ni?m hân hoan chào m?ng sinh nh?t 20 n?m c?a ??ng Hành, trong tôi l?i trào lên nhi?u 
c?m xúc mênh mang c?a m?t c?u h?c trò nghèo t?ng ???c ??ng Hành Pháp giúp ?? và cho ??n 

hôm nay, khi ?ã là m?t ban cán s? c?a ??ng Hành Hàn Qu?c, ???c giúp ?? l?i các em sinh viên có 
hoàn c?nh khó kh?n nh? mình."

Các thành viên ??ng Hành Korea (2018)

? ? NG HÀNH KOREA
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và n?p h? s? ?? xin h?c b?ng và may m?n 
???c ? ?ng Hành h? tr?. V?i tôi, s? ti?n h?c 
b?ng khi ?y không ch? ?? cho g?n 2 tháng 
sinh ho?t mà còn là ??ng l?c to l?n vì bên 
c?nh s? h? tr? ti?n m?t, các anh ch? trong h?c 
b?ng ? ?ng Hành còn g?i th? h?i th?m và 
??ng viên tôi ti?p t?c ph?n ??u trong quãng 
th?i gian sinh viên. H?i ?ó tôi r?t ng??ng m? 
và ?p ? ??c m? ???c ?i du h?c nh? các anh 
ch?. Khát v?ng ?ó ?ã là ng?n h?i ??ng giúp tôi 
??nh h??ng trên con ???ng h?c t?p và ph?n 
??u c?a mình. 

T ? ? ?n g Hàn h  Hà N ?i  ??n  ? ?n g 
Hàn h  K or ea

Th?i gian trôi ?i, c?u sinh viên ngày nào 
c?ng ?ã t?t nghi?p lo?i ?u t?i tr??ng ??i h?c 
Bách khoa Hà N?i và gi?c m? du h?c c?ng 
???c th?c hi?n t?i viên hàn lâm khoa h?c Hàn 
Qu?c. Tôi ?ã d?n hi?n th?c hóa gi?c m? t? 
ngày th? bé c?a mình. C?ng trong th?i gian 
này, h?c b?ng ? ?ng Hành Korea ?ã ???c 
thành l?p v?i s? h? tr? c?a ban ?i?u hành 
? ?ng Hành Pháp. Và t? m?t c?u h?c trò 
nghèo ???c h?c b?ng ti?p s?c thì nay, tôi ?ã 
là m?t ban cán s? trong qu? h?c b?ng ? ?ng 
Hành Korea, ???c giúp ?? l?i các b?n tr?.  
Th?i gian làm vi?c cùng ban ?i?u hành, tôi ?ã 
???c nói chuy?n, g?p g? và chia s? v?i các em 
sinh viên Vi?t Nam ? nh?ng b?n tr? có hoàn 
c?nh khó kh?n nh?ng luôn ngh? l?c v??n lên. 
M?i l?n nh? v?y, tôi nh? ???c th?y l?i chính 
mình c?a nh?ng n?m v? tr??c, v?i s? b? ng? 

khó kh?n. L?n lên trong hoàn c?nh gia ?ình 
luôn thu?c di?n h? nghèo, ph?i ch?y ?n t?ng 
b?a, tôi luôn khao khát v??n t?i m?t t??ng lai 
t??i sáng h?n và tôi nh?n ra h?c t?p chính là 
con ???ng có th? ??a tôi ??n ?ó b?ng kh? 
n?ng và ý chí c?a mình. B? tôi k? l?i r?ng, ngày 
tôi còn là h?c sinh l?p 3, ông ?ã nh?n ra ni?m 
say mê h?c t?p c?a tôi khi trong 1 ?êm ?ông 
b? t?t ?i?n, yêu c?u tôi ?i ng? s?m và tôi ?ã 
b?t khóc n?c n? mu?n h?c ti?p. Trong su?t 
kho?ng th?i th? ?u ?y, tôi ?ã luôn ???c s? 
??ng viên d?y d? c?a cha nên dù có khó kh?n 
th? nào, tôi v?n gi? 1 tinh th?n l?c quan và c? 
g?ng h?c t?p ?? tr? thành 1 công dân có ích. 
Tôi v?n nh? nh? in nh?ng hôm o?n l?ng ??p 
xe t?  tr??ng v? nhà h?n 20km d??i cái n?ng 
?? l?a, là nh?ng ?êm ?ông mi?t mài bên góc 
h?c t?p khi m?i ng??i ?ã say gi?c, là chi?c áo 
phao duy nh?t ?ã s?n ch? theo tôi su?t c? mùa 
?ông c?a 3 n?m c?p 3, là nh?ng lo toan nh?c 
nh?n in h?n trên nh?ng n?p nh?n c?a b?,? . 
? ?c m? c?a tôi khi ?ó là s? tr? thành m?t k? 
s? gi?i r?i ???c làm vi?c cho các t?p ?oàn l?n, 
giúp ?? gia ?ình, xa h?n n?a là ???c di du h?c 
và h?c h?i thêm nhi?u ?i?u t?  nh?ng ng??i 
xung quanh.

        ? ?c m? ?y ?ã d?n tr? thành hi?n th?c và 
???c ?ánh d?u b?ng vi?c tôi nh?n ???c gi?y 
báo trúng tuy?n vào ??i h?c Bách khoa. M?i 
?ó ?ã 10 n?m. Khi ?y, vì không ?? ti?n cho tôi 
nh?p h?c, b? tôi ?ã vay m??n m?i n?i ?? tôi 
có th? nh?p h?c và ? trong ký túc xá c?a 
tr??ng. Nh?ng ngày tháng trên gi?ng ???ng 
??i h?c v?i tôi vô cùng ?áng nh?. M?i ngu?n 
l?c trong nhà b? ??u dành cho tôi ?? chuyên 
tâm h?c hành. Nh?ng tôi bi?t b? ?ã v?t v? nh? 
th? nào nên bên c?nh vi?c h?c, tôi v?n ?i gia 
s? làm thêm. Nh?ng chông chênh c?a 1 tân 
sinh viên, nh?ng n?i lo v? c?m áo g?o ti?n khi 
?y luôn th??ng tr?c theo tôi vào c? nh?ng gi?c 
ng? ch?p ch?n,?

      C?ng trong nh?ng ngày tháng khó kh?n 
này, tôi ?ã ???c bi?t ??n ch??ng trình h?c 
b?ng ? ?ng Hành do các anh ch? du h?c sinh 
t?i Pháp quyên góp và h? tr? các sinh viên 
nghèo t?i tr??ng ? H Bách khoa Hà N?i. T? xét 
hoàn c?nh b?n thân, tôi ?ã tìm hi?u thông tin 

M?t bu?i xét h? s? c?a ??ng Hành Korea (2018)
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M?t bu?i xét h? s? c?a ??ng Hành Korea (2018)

c?a sinh viên n?m nh?t, nh?ng khó kh?n ph?i 
??i m?t và ni?m h?nh phúc khi ???c ??ng viên, 
giúp ??. Tôi ngh? r?ng không ch? riêng tôi mà t?t 
c? các thành viên trong ban ?i?u hành c?a qu? 
??u có m?t mong mu?n h?n h?t th?y là làm sao 
?? qu? ngày m?t phát tri?n h?n n?a, s?c m?nh 
lan t?a r?ng kh?p h?n n?a ?? ngày càng có 
nhi?u b?n tr? ???c ti?p s?c.

M?i ?ó, ? ?ng Hành Korea ?ã tròn 3 tu?i. Tuy 
th?i gian ho?t ??ng ch?a ph?i là dài nh?ng 
nh?ng tác ??ng tích c?c mà qu? ?em l?i là vô 
cùng to l?n v?i hàng ch?c b?n sinh viên ?ã ???c 
h? tr?. V?i khao khát quan tâm, s? chia, t?o ?i?u 
ki?n h?n n?a cho các b?n sinh viên có ý chí v??t 
qua hoàn c?nh khó kh?n và v??n lên trong h?c 
t?p, bên c?nh s? ?óng góp vô cùng ý ngh?a c?a 
các m?nh th??ng quân, tôi và các thành viên 
trong ban ?i?u hành qu? luôn nghiêm túc và 
nhi?t tình ??a ra các ý t??ng nh?m phát tri?n 
qu?. ? ã có nh?ng ho?t ??ng bán hàng t? thi?n 
hand-made ???c t? ch?c b?i chính các em sinh 
viên t?i h?i ch? và ho?t ??ng th??ng m?i ? Hàn 
Qu?c. Tôi v?n nh? ?ó là l?n ??u c?a m?i ng??i 
và có nhi?u vi?c ph?i làm t? vi?c chu?n b?, ??ng 
kí gian hàng, trang trí và b? trí nhân s?, ? . D??i 
s? ?i?u hành c?a ch? t?ch qu? và ý th?c t? ch?c 
cao c?a các thành viên, m?i vi?c ??u ???c di?n 
ra t?t ??p. Trong ngày bán hàng ?ó dù ai c?ng 
th?m m?t nh?ng tinh th?n thì luôn vui v?, hào 
h?ng. Bu?i bán hàng gây qu? ?ó ?ã ??t ???c 
thành công ngoài mong ??i và thu v? m?t s? 
ti?n ?? ?? trao cho các em sinh viên khó kh?n 
t?i tr??ng S? ph?m k? thu?t TP.HCM trong 1 

mùa.  Chính nh?ng ho?t ??ng gây qu? t? 
thi?n nh? v?y ?ã giúp tôi có thêm nh?ng k? 
ni?m ??p v? ??ng hành Korea và nh?ng 
ng??i b?n ?ã không ng?i khó kh?n v?t v? ?? 
có th? gây qu? h? tr? các em sinh viên Vi?t 
Nam.

? ôi  l ?i  n h ?n  ch o ? ?n g Hàn h  

t u?i  h ai  m ??i

       V?i tinh th?n t??ng thân t??ng ái, cho ?i 

là còn mãi và lan t?a, s? chia yêu th??ng, tôi 

luôn hy v?ng ? ?ng Hành Korea s? ti?p t?c 

phát tri?n h?n n?a ?? có th? k?t n?i ???c 

nhi?u h?n t?i các nhà h?o tâm, các t? ch?c 

nh?m h? tr? nhi?u h?n cho các em sinh viên 

có hoàn c?nh khó kh?n giàu ý chí, giúp các 

em vi?t ti?p nên nh?ng gi?c m? cho m?t 

cu?c s?ng t?t ??p h?n, t??i sáng h?n - nh? 

chính tôi ?ã t?ng ???c giúp ??.

        Tôi xin chúc các thành viên c?a ban ?i?u 
hành qu? h?c b?ng luôn m?nh kh?e, các em 
sinh viên hãy luôn l?c quan và không ng?ng 
ph?n ??u v??n lên ?? ??t ???c nh?ng gi?c 
m? c?a mình. Xin g?i l?i chúc t?i các t? ch?c, 
các m?nh th??ng quân ?ã tin t??ng và giúp 
?? ??ng hành cùng các em sinh viên Vi?t 
Nam trong th?i gian qua nh?ng ?i?u t?t ??p 
nh?t.

Suwon Hàn Qu?c , 25 tháng 7, 2021 

 Tác gi? bài vi?t

Tony ? ?

- C? u sinh viên ? ?i h?c Bách 
khoa Hà N?i

- H?c b?ng ? ?ng Hành 2009, 
2010

- Hi?n là K? s?  ph?n m ?m  t ?i 
Asicland, Hàn Qu?c

- Phó ch? t ?ch ph? t rách ??i 
n?i ? ?ng Hành Korea

Bu?i bán hàng gây qu? c?a ??ng Hành Korea
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 Hà n h  t r ìn h  t r a o  h ? c  b ? n g c? a  ? ? NG HÀNH KOREA
? ? NG HÀNH M?

CÂU CHUY?N BÊN ÁNH L? A TR? I

?Mình có ý t??ng này? ?, anh Nam thong th? 

nói, v?a nói v?a ??y c?i vào b?p ra chi?u tâm 

s? l?m. Và th? là anh b?t ??u k? cho chúng 

tôi nghe v? ? ?ng Hành. Anh Nam t?ng là Ch? 

t?ch c?a ? ?ng Hành Pháp cách ?ây m??i n?m 

có l? trong th?i gian còn là nghiên c?u sinh ? 

? ?i h?c Bách khoa Paris. Anh c?ng là ng??i 

giúp ? ?ng Hành ???c chính th?c công nh?n 

t? cách pháp nhân ? Pháp và m? ra m?t 

trang m?i cho t? ch?c. B?ng ?i m?t th?i gian, 

anh di chuy?n và làm vi?c ? nhi?u n??c, l?p 

gia ?ình, b?n r?n lo vi?c con cái, nh?ng ch?c 

h?n v?i anh, ? ?ng Hành v?n là m?t cái tên 

thân th??ng mà khi nh?c l?i thì không th? 

không khi?n anh suy ngh?. Ph?i làm m?t ?i?u 

gì ?ó, và th? là ý t??ng thành l?p ? ?ng Hành 

M? c?a anh ra ??i.

Tôi ch?m chú l?ng nghe và ngay l?p t?c b? thu 

hút vào nh?ng ho?t ??ng c?a ? ?ng Hành và 

??c bi?t là s? m?nh giúp ?? các b?n sinh viên 

có hoàn c?nh khó kh?n c?a t? ch?c. Th?i sinh 

viên tôi r?t thích tham gia các ho?t ??ng tình 

nguy?n, nh?ng nói nh? th? là ?? th?y mình 

may m?n nh? th? nào, ch?ng ph?i lo c?m áo 

Jean ??ng

g?o ti?n nên m?i có th?i gian ?? tham gia các 

công vi?c yêu thích khác ngoài vi?c h?c. Sinh 

viên là n?n t?ng trí tu? c?a ??t n??c; v?i tôi 

vi?c giúp ?? sinh viên nghèo v??t khó là ?? 

t?o c? h?i bình ??ng cho t?t c? các em ???c 

h?c t?p và phát tri?n, ?? không m?t tài 

nguyên trí tu? nào b? lãng quên, b? phí.

M?y anh em ch?i v?i nhau ?ã lâu, v?y mà 

không có ng?n l?a ?êm nay thì chúng tôi 

c?ng không ng? ???c ng?i bên tay trái tôi lúc 

này, anh Chánh, c?ng là m?t trong s? hàng 

nghìn ng??i t?ng ???c nh?n h?c b?ng ? ?ng 

Hành, ??ng th?i c?ng là thành viên ? ?ng 

Hành Singapore trong nhi?u n?m. Anh Chánh 

sinh ra và l?n lên ? Quy Nh?n, ra Thành ph? 

H? Chí Minh h?c ch? v?i vài tr?m nghìn trong 

túi. H?c b?ng ? ?ng Hành ?ã ph?n nào giúp 

anh v??t qua nh?ng n?m tháng khó kh?n; 

gi? ?ây khi ?ã thành công trên ??t M?, anh l?i 

mu?n ti?p n?i ng?n l?a n?m nào. ? ?ng Hành 

M? ra ??i m?t cách t?  nhiên nh? th?...

Các thành viên d?n ???c k?t n?p và ngay l?p 

t?c chúng tôi ???c tham gia vào chi?n d?ch 

G?n m?t gi? sáng ?êm cu?i cùng trong chuy?n ?i c?m tr?i ba ngày hai ?êm ? Belleplain State 

Forest bang New Jersey c?a h?i b?m s?a chúng tôi. Tám gia ?ình, nhà nào nhà n?y ??u ?ã m?t 

??n hai con. Các nhóc t? thì t?t nhiên là ?ã say gi?c n?ng t? lâu trong l?u sau khi dành c? bu?i 

t?i ?? b?t ?ch mà thành qu? c?ng h?n ch?c con ch? ch?ng v?a. D??ng nh? gi? ?ây m?i là lúc 

các b? m? có th? th? th? ng?i quây qu?n bên nhau quanh ánh l?a ?m áp d??i ti?t tr?i se l?nh 

c?a núi r?ng tháng B?y. Và ?ây c?ng là l?n ??u tiên tôi ???c nghe v? cái tên ??ng Hành... 

"Có l? v?i nh?ng con ng??i nh? anh Nam, anh Chánh, 

? ?ng Hành là nhà, ra ?i là ?? tr? v?."
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?V??t qua mùa d?ch? giúp ?? sinh viên Vi?t Nam g?p khó kh?n do Covid-19. ? ??c ch?ng ki?n 

các thành viên ? ?ng Hành ? nhi?u n?i trên th? gi?i làm vi?c m?t cách chuyên nghi?p, hi?u 

qu?, h?t mình, tôi h?t s?c ?n t??ng, n? ph?c, và t?  hào vì gi? ?ây mình ?ã ???c là m?t ph?n 

trong ?ó. M?c dù ? ?ng Hành M? v?n trong quá trình xây d?ng ??i ng?, chúng tôi ?ã và ?ang 

?p ? r?t nhi?u d? án trong th?i gian t?i v?i hy v?ng s? nhanh chóng t?o ???c d?u ?n c?a 

? ?ng Hành trên mi?n ??t h?a này.

Có l? v?i nh?ng con ng??i nh? anh Nam, anh Chánh, ? ?ng Hành là nhà, ra ?i là ?? tr? v? ! 

Nh? ng gia ?ình ? ?ng Hành M? bên l? a t r?i

V? t ác gi?

Ch? Jean ? ?ng hi?n làm  chuyên gia t ài chính doanh nghi?p 

cho Cit ibank  t ?i New York . Ch? t ?t  nghi?p khoa Qu?n t r? 

k inh doanh t r? ?ng ? ?i h?c qu?c gia Singapore (NUS), và 

sau ?ó là t h?c s? qu?n t r? k inh doanh t r? ?ng Sim on 

Business School, Universit y of  Rochest er .
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L? i k?t
Quý b?n ??c thân m?n !

Các b?n ?ang ??c nh?ng trang cu?i c?a ?? ?ng Hành - R?c r? Tu?i 20?,  t?p san m?ng sinh nh?t tu?i 20 

c?a Qu? h?c b?ng ? ?ng Hành.

V?i cu?n t?p san trên tay, trong ch? ?? ?D?u ?n ? ?ng Hành?, 

chúng ta ?ã ph?n nào khám phá ch?ng ???ng 20 n?m mà ? ?ng Hành 

?ã ?i qua, dù nh?ng con s? - bi?u ?? gi?n ??n ch?a nói h?t ???c nh?ng 

th?ng tr?m trên ch?ng ???ng ?y. Chúng ta ?ã hi?u nh?ng tình c?m trân 

tr?ng, chân thành mà các th?y cô, b?n bè, ??i tác, các m?nh th??ng 

quân dành t?ng cho ? ?ng Hành qua tâm s? c?a th?y Thi?n T?ng, cô 

Minh Tâm, cô Minh Ngh?a. Chúng ta c?ng ?ã c?m nh?n ???c qu? ng?t 

c?a giá tr? ? ?ng Hành qua nh?ng sinh viên ??y ngh? l?c và lòng nhân ái 
? kh?p m?i n?i (V?n S?n, H?u Tho?i, M? Ph??c, H?ng H??ng, Kim Hà,... và nhi?u sinh viên khác 

n?a).  ? ?c bi?t, chúng ta ?ã b??c vào ngôi nhà VQMD, n?i các thành viên trên th? gi?i ?ã cùng chung 

s?c cho ch??ng trình ?Cùng sinh viên V??t Qua Mùa D?ch?, giúp ?? ph?n nào cho các sinh viên b? 

?nh h??ng b?i ??i d?ch Covid-19 t?i Vi?t Nam.

V?i ch? ?? ?? ?ng Hành b?n ph??ng?, chúng ta ?ã tìm hi?u t? 

nh?ng ho?t ??ng ??nh kì ??n các d? án sáng t?o mà ? ?ng Hành ?ang 

th?c hi?n hi?u qu? kh?p n?i trên th? gi?i: t? ch??ng trình ?? ??u, d? án 

trao máy tính cho sinh viên nghèo ???c kh?i x??ng t?i Pháp ??n ho?t 

??ng ph?ng v?n, xét h? s? th??ng kì nh?ng quan tr?ng c?a ? ?ng Hành 

Vi?t Nam. Chúng ta c?ng l?ng nghe nh?ng tâm s? c?a các thành viên 

? ?ng Hành Hoa K?, Singapore và Hàn Qu?c; hay tr?n tr? c?a ch? t?ch 

? ?ng Hành Pháp v?i c??ng v? là ng??i ph? trách chung.

V?i ch? ?? ?Nh?ng l?i tri ân?, t?p san ? ?ng Hành ???c phép t? 

hào vì ?ã ph?n nào b?c nh?ng nh?p c?u g?i nh?ng l?i c?m ?n gi?a 

nh?ng thành viên gia ?ình ?? ?ng Hành? cho nhau. Trong ph?n này, các 

thành viên ? ?ng Hành g?i l?i tri ân ??n các nhà tài tr?, ??i tác, h?i 

?oàn; các th?y cô giáo, ??i di?n Qu? h?c b?ng ? ?ng Hành t?i các tr??ng 

??i h?c t?i Vi?t Nam; c?ng nh? cho chính các thành viên ?ã c?ng hi?n 
nhi?t huy?t cho nhi?u ho?t ??ng c?a Qu?. Bên c?nh ?ó, các sinh viên c?ng g?i l?i tri ân ??n ? ?ng 

Hành, không ch? vì h? tr? tài chính mà các b?n nh?n ???c, mà còn vì nh?ng l?i khuyên, ??nh h??ng 

chân thành, th?ng th?n t? ng??i anh - ng??i ch? ?i tr??c; hay ?ôi khi tri ân ch? vì các anh ch? ?ã l?ng 

nghe các b?n k? v? nh?ng ?i?u sâu kín ch?ng d? gì chia s? v?i m?i ng??i. C?m ?n vì chúng ta ?ã ? bên, 

?ã là ng??i thân trong cùng m?t gia ?ình !
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ngoài c?a anh Tr?n V?n Xuân. T?p san k?t thúc v?i t?m nhìn và nh?ng kì v?ng c?a anh Nguy?n V??ng 

Qu?c Th?nh, ch? t?ch H?i ??ng Tín thác Qu? h?c b?ng ? ?ng Hành cho tu?i 30 c?a Qu?, nhi?u thách 

th?c nh?ng c?ng ??y h?a h?n! Th?c hi?n ???c hay không nh?ng k? ho?ch trong t??ng lai ph? thu?c r?t 

nhi?u vào t?t c? chúng ta, các thành viên ? ?ng Hành và th? h? sinh viên tr? Vi?t Nam, v?i s? giúp s?c c?a 

th?y cô, b?n bè, nh?ng ng??i h?o tâm kh?p th? gi?i.

T?p san ?? ?ng Hành - R?c r? Tu?i 20? ?ã hoàn thành s? m?nh là ti?ng nói c?a các thành viên gia 

?ình ? ?ng Hành cùng bè b?n. Ban biên t?p xin chân thành c?m ?n s? ?óng góp bài vi?t t? t?t c? các th?y 

cô, nh?ng ng??i b?n thân thi?t, các ??i tác, các c?u thành viên và thành viên kh?p n?m châu, cùng các 

b?n sinh viên Vi?t Nam. Xin c?m ?n B?o Ng?c, Di?u Linh, Ng?c Minh, Thùy D??ng, Thanh Hà, 

Nguyên Nh?t ?ã tr?c ti?p biên t?p n?i dung và thi?t k? hình th?c cho t?p san. Xin c?m ?n các thành viên 

? ?ng Hành ?ã gi?i thi?u ng??i vi?t; ?ã qu?ng bá cho ho?t ??ng, c?ng nh? ??c, ?óng góp ý ki?n ?? giúp 

Ban biên t?p hoàn thi?n phiên b?n chính th?c c?a t?p san.

T?p san sinh nh?t 20 tu?i c?a ? ?ng Hành xin ???c khép l?i. H?n g?p l?i b?n ??c vào m?t d?p sinh 

nh?t ti?p theo !

B a n  B i ên  t ? p  T? p  sa n

" ? ? NG HÀNH - R? C R?  TU? I 20"

Ch ?  b i ên

N g u y ên  N h ? t

Th i ?t  k ?

N g u y ên  N h ? t

N g ?c M i n h

D i ?u  L i n h

B ?o N g ?c

P h ?m  H ?o

T h ù y  D ? ? n g

T?  v ? n  n ? i  d u n g

T h an h  H à

Cu?i cùng, trong khuôn kh? c?a ch? ?? ?Chia s?, kinh nghi?m?, 

t?p san c?ng ?ã g?i m?t s? l?i khuyên, ??nh h??ng c?a th? h? anh ch? ?i 

tr??c v?i các b?n sinh viên ?ang ng?i trên gh? nhà tr??ng; các b?n s?p ra 

tr??ng; hay các thành viên ? ?ng Hành ?ang là du h?c sinh t?i n??c 

ngoài. Các bài vi?t ???c ??ng h??ng ??n các ch? ?? quan tr?ng: cách 

h?c ti?ng Anh c?a anh Hu?nh Nam Khoa, kinh nghi?m ph?ng v?n xin 

vi?c c?a ch? Lê Thanh Hà; kinh nghi?m h?i nh?p doanh nghi?p n??c 
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Xin c?m ?n ??i gia ?ình ??ng Hành trên 
ch?ng ???ng 20 n?m 2001-2021
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