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Nữ giảng viên say mê 
nghiên cứu khoa học

BƯỚC NGOẶT CUỘC ĐỜI

TS. Lê Thị Việt Hà từng tốt nghiệp ngành Hàn Quốc 

học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, 

ĐHQGHN. Thế nhưng, cô gái Hà Nội lại lựa chọn rẽ 

sang hướng đi khác - chuyên ngành Quản trị kinh 

doanh, khi tiếp tục học bậc thạc sĩ, tiến sĩ.

“Xuất phát điểm của tôi là Ngôn ngữ và Văn hóa, thế 

nhưng khi học cao lên thì tôi đã chọn một con đường 

khác khá là chông gai và không phải thế mạnh của 

dân ngôn ngữ. Nhưng vì có đam mê với kinh doanh 

nên tôi đã quyết định theo đuổi ngành Quản trị kinh 

doanh tại Trường ĐH Kookmin, Hàn Quốc”, TS. Lê Thị 

Việt Hà chia sẻ.

NHƯ NGỌC - LỆ THỦY

con người VNU

TRỞ THÀNH GIẢNG VIÊN KHÔNG PHẢI LỰA 
CHỌN ĐẦU TIÊN NHƯNG LẠI LÀ QUYẾT ĐỊNH 
MÀ TS. LÊ THỊ VIỆT HÀ - GIẢNG VIÊN KHOA 
NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA HÀN QUỐC, TRƯỜNG 
ĐH NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN CẢM THẤY ĐÚNG 
ĐẮN NHẤT TRONG SỰ NGHIỆP CỦA MÌNH. 
NGOÀI THỜI GIAN LÊN LỚP, CÔ GIÁO TRẺ 8X 
CŨNG DÀNH KHÔNG ÍT TÂM HUYẾT CHO VIỆC 
NGHIÊN CỨU VÀ CHO RA ĐỜI NHỮNG SẢN 
PHẨM KHOA HỌC CHẤT LƯỢNG.
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Trong thời gian làm nghiên cứu sinh 

tại Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN, 

TS. Lê Thị Việt Hà được làm giảng 

viên thỉnh giảng tại Trường ĐH 

Ngoại ngữ. Khi đó, chị nhận ra mình 

cũng có khả năng sư phạm, đam 

mê nghiên cứu và chính thức đầu 

quân làm giảng viên cơ hữu cho một 

trường đại học.

“Tôi đến với ULIS bởi chữ Duyên và 

tôi tin rằng cuộc đời này không có 

gì là vô tình, tất cả đều là sự sắp 

đặt của số phận. Trong mỗi khoảnh 

khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng 

thời điểm của nó. Với tôi, ULIS là một 

môi trường năng động, sáng tạo, 

đầy sắc màu văn hoá và rất nhân 

văn”, TS. Lê Thị Việt Hà chia sẻ. 

TẬN TÂM TRONG NGHIÊN CỨU VÀ 

GIẢNG DẠY

Từ khi trở thành giảng viên, TS. Lê 

Thị Việt Hà đã bắt đầu nghiên cứu 

khoa học và dần trở thành đam mê, 

động lực phấn đấu của nữ tiến sĩ trẻ. 

Từ năm 2021 đến nay, TS. Lê Thị Việt 

Hà đã có 11 nghiên cứu trong lĩnh 

vực kinh tế và quản trị kinh doanh 

trên các tạp chí chuyên ngành được 

Hội đồng giáo sư nhà nước đánh 

giá cao và trình bày tại các hội thảo 

quốc tế uy tín. 

Trong vòng ba năm làm việc tại 

Trường ĐH Ngoại ngữ, TS. Lê Thị Việt 

Hà đã xuất bản 02 cuốn sách chuyên 

khảo và 01 giáo trình. Mới đây nhất, 

một trong ba cuốn sách của chị vừa 

lên kệ là sách chuyên khảo “Hàn Quốc 

- Con đường đi tới thịnh vượng”. Hai 

công trình trước đó của chị là sách 

chuyên khảo “Văn hóa doanh nhân 

Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt 

Nam” và giáo trình “Văn hóa doanh 

con người VNU

nghiệp và văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc”.

Trong quá trình giảng dạy, chị đã khơi nguồn cảm hứng cho sinh 

viên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc lựa chọn nghiên cứu 

các đề tài xoay quanh lĩnh vực kinh tế - kinh doanh như Văn hóa 

doanh nghiệp Hàn Quốc, khởi nghiệp… Thông qua các buổi chia 

sẻ, tọa đàm, các bạn sinh viên đã tiếp thu thêm rất nhiều kiến 

thức mới với diễn giả là các CEO của Việt Nam và Hàn Quốc.

Thông điệp mà TS. Lê Thị Việt Hà mong muốn gửi gắm đến các 

học trò của mình là: “Các bạn đừng cho rằng mình học ngôn 

ngữ thì không thể rẽ ngang sang con đường kinh doanh hay 

nghiên cứu về kinh tế. Hãy bắt đầu xây dựng từ con số 0 và bạn 

sẽ nhận ra khả năng của mình”.
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Song song với việc giảng dạy, TS. Việt Hà 

cũng rất tích cực tham gia hoạt động kết 

nối với các doanh nghiệp như làm giám 

khảo của một số cuộc thi khởi nghiệp hay 

một số chương trình đào tạo nhân lực cho 

các doanh nghiệp. Chị cho rằng, là một 

giảng viên giảng dạy Văn hóa kinh doanh 

thì việc giữ mối quan hệ với các doanh 

nghiệp là rất cần thiết bởi cả người dạy 

và người học luôn cần cập nhật lượng tri 

thức thay đổi không ngừng, đồng thời, 

các doanh nghiệp có thể thực hiện trách 

nhiệm xã hội của mình thông qua việc 

chia sẻ tri thức.

NHỮNG QUAN ĐIỂM VỀ NGHIÊN CỨU 

KHOA HỌC

TS. Lê Thị Việt Hà cho rằng, hoạt động 

nghiên cứu khoa học ở Trường ĐH Ngoại 

ngữ, ĐHQGHN có nhiều thay đổi tích cực. 

Nhà trường cho phép sinh viên năm cuối 

lựa chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp thuộc 

nhiều lĩnh vực khác nhau chứ không chỉ 

trong ngành Ngôn ngữ - Văn hóa. Điều 

này tạo cho sinh viên cơ hội để tự do phát 

triển năng lực cũng như lựa chọn nghiên 

cứu mình yêu thích.

“Tôi cho rằng đây là một hướng phát 

triển khoa học rất hay và đúng đắn của 

Nhà trường. Các bạn sinh viên sau khi tốt 

nghiệp có thể dấn thân vào các ngành 

nghề phù hợp với nhu cầu xã hội và sử 

dụng lợi thế về ngoại ngữ như một công 

cụ bổ trợ” - TS. Việt Hà cho biết.

Trong giai đoạn 2020-2022, TS. Lê Thị 

Việt Hà đã có 20 bài báo chuyên ngành. 

Chị chia sẻ, chiến lược để viết được một 

công trình khoa học có chất lượng là chị 

lựa chọn một hướng đi khác biệt. Việc 

dấn thân vào những lĩnh vực mới sẽ giúp 

đề tài ít có tính cạnh tranh. Bên cạnh đó, 

việc xác định các đề tài nghiên cứu phải 

có sự liên quan đến hướng nghiên cứu 

tương lai của bản thân. Từ đó, bài nghiên 

cứu khoa học ấy mới có thể trở thành 

con người VNU
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con người VNU

một bước tiến quan trọng cho con đường 

khoa học sau này. 

Đặc biệt về phương pháp nghiên cứu, TS. 

Hà cho rằng, người làm nghiên cứu cần 

chú ý về phương pháp định lượng, không 

nên đi theo lối mòn là “tầm chương trích 

cú” hoặc thống kê rồi mô tả đơn giản. Đặc 

biệt, TS. Việt Hà khuyên các bạn sinh viên 

cần liên tục cập nhật các xu hướng nghiên 

cứu của các học giả quốc tế.

Với mong muốn đóng góp cho công tác xã 

hội và truyền tải kiến thức tới các bạn trẻ, 

TS. Lê Thị Việt Hà đang đóng vai trò đồng 

sáng lập của SCOPUSIAN - một tổ chức 

phi lợi nhuận về nghiên cứu khoa học 

dành cho giới trẻ Việt Nam, hoạt động tại 

địa chỉ https://scopusian.com. Trong quá 

trình cố vấn cho các bạn trẻ ở trong dự án, 

TS. Hà thấy rằng năng lực ngoại ngữ tốt 

của các bạn trẻ chính là thế mạnh trong 

việc tổng hợp các tài liệu bằng tiếng nước 

ngoài. Bên cạnh đó, độ tuổi cũng không 

phải vấn đề với niềm đam mê nghiên cứu, 

chỉ cần các bạn có lòng nhiệt huyết thì ở 

mọi lứa tuổi các bạn đều có thể làm được. 

Chị chia sẻ: “Nghiên cứu khoa học giờ 

đây không hề khô khan mà đang đi theo 

nhu cầu xã hội. Và khi các bạn biết cân 

đối giữa công việc và đời sống thì mọi thứ 

quanh ta sẽ trở nên rất thú vị. Nếu biết tận 

dụng nó, chúng ta hoàn toàn có thể kiếm 

tiền từ việc nghiên cứu như thu thập số 

liệu, làm khảo sát, chạy định lượng hay 

phân tích dữ liệu…”. 

Với tình yêu và đam mê nghiên cứu khoa 

học, TS. Lê Thị Việt Hà đang tiếp tục 

“truyền lửa” cho nhiều thế hệ sinh viên 

Trường ĐH Ngoại ngữ cũng như thực hiện 

các nghiên cứu có chất lượng trong lĩnh 

vực kinh tế và kinh doanh.


