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Tại “Hội nghị các nhà lãnh đạo trẻ dành cho học giả đại diện các trường đại học” –

USLS lần thứ 8, đại diện đến từ Việt Nam có cơ hội gặp gỡ, trao đổi với các nhà lãnh đạo

đến từ năm châu về kỹ năng lãnh đạo.

Giáo dục, đặc biệt là chất lượng giáo dục và mô hình giáo dục đại học luôn là vấn đề nhận

nhiều quan tâm của mỗi quốc gia. Điều đó phụ thuộc không ít vào các nhà lãnh đạo trẻ –

“người cầm lái” tương lai. Không chỉ tích cực đổi mới, hoàn thiện, những nhà lãnh đạo trẻ

Việt Nam còn có sự giao lưu, học hỏi bạn bè quốc tế. Mới đây, anh Dương Hoài An – sinh
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viên khóa đầu tiên, hiện đang là Phó Giám đốc Ban Sinh viên vụ của Đại học Tân Tạo

(TTU) Long An – vinh dự là đại diện Việt Nam tham dự “Hội nghị các nhà lãnh đạo trẻ

dành cho học giả đại diện các trường đại học” – USLS.

Diễn ra từ ngày 01-07/08/2017 tại Trung tâm hội nghị, Trụ sở Liên Hợp Quốc, Thủ đô Băng

Cốc, Thái Lan với chủ đề: “Xây dựng cuộc sống, cho đi hi vọng”, chương trình USLS được

tổ chức với mục tiêu truyền đạt cho thế hệ lãnh đạo trẻ nhận thức và sự thấu hiểu sâu sắc về

những vấn đề nhân đạo và xã hội đang nóng lên từng ngày: nghèo đói, chiến tranh, bất công

xã hội, nạn buôn người, tị nạn, khủng bố, phân biệt chủng tộc, biến đổi khí hậu,…

Cùng tham dự với đại diện Việt Nam là hơn 900 sinh viên ưu tú đến từ 200 trường đại học

hàng đầu thuộc 78 nước trên thế giới. Bên cạnh việc thảo luận xoay quanh vấn đề nhân đạo,

tăng cường khả năng ứng phó vấn đề toàn cầu, anh Dương Hoài An và nhiều bạn trẻ khắp

năm châu có cơ hội trao đổi về khả năng lãnh đạo của thế hệ trẻ. Đặc biệt, chú trọng mục

tiêu đảm bảo giáo dục chất lượng, toàn diện và công bằng, anh tích cực bàn luận về mô hình

giáo dục đại học từng nước, trong đó có mô hình giáo dục khai phóng (Liberal Arts) – mô

hình đặc sắc của giáo dục Hoa Kỳ, được người Hy Lạp xem là đỉnh cao tri thức, đã áp dụng

và phát triển tại Đại học Tân Tạo Việt Nam.



Đại diện đến từ Việt Nam thể hiện niềm hãnh diện khi được gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo trẻ

đến từ mọi nơi trên thế giới, lắng nghe câu chuyện từ họ, chia sẻ ý tưởng và tạo lập những

mối quan hệ lâu dài, anh cho biết: “Thật sự, tôi cảm thấy mình trở nên nhỏ bé trước những

bạn bè quốc tế. Khi được vây quanh và trò chuyện hàng ngày cùng hơn 907 con người từ

hơn 78 quốc gia với cùng suy nghĩ và mục tiêu để làm cho thế giới tốt hơn, đó là một cảm

giác bùng cháy và đầy cảm hứng”.

Bên cạnh đó, “Hội nghị các nhà lãnh đạo trẻ dành cho học giả đại diện các trường đại học”

lần thứ 8 còn có sự tham gia của các diễn giả đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Tại đây,

những người tham dự được truyền cảm hứng về niềm tin vào bản thân: “Hãy tin tưởng vào

bản thân của bạn. Bạn là chủ suy nghĩ của chính bạn” (Simerjeet Singh, diễn giả truyền

cảm hứng và nhà huấn luyện quốc tế, Ấn Độ); về việc mơ ước và thực hiện hóa ước mơ:

“Hãy hành động cho ước mơ của mình và đừng bao giờ ngưng mơ ước” (Rachel Sumekh,

nhà sáng lập Swipe Out Hunger, Hoa Kỳ).  Ngoài ra,  tác giả,  diễn giả truyền cảm thức

Philippines – Francis Kong đề cao sự nỗ lực vượt qua khó khăn, ông cho rằng thế mạnh

được phát hiện ra khi đã trải qua nhiều thử thách. Đây là những yếu tố cần thiết cho các nhà

lãnh đạo trẻ, bản lĩnh.

Nhà lãnh đạo trẻ đến từ Việt Nam thể hiện cảm xúc khi được lắng nghe chia sẻ từ các diễn

giả: “Trong một tuần tham dự, tôi được lắng nghe nhiều diễn giả chia sẻ về dự án xã hôi



của họ một cách tràn đầy cảm hứng. Những chia sẻ ấy chạm đến trái tim chúng tôi”. Không

những vậy, người tham gia được nhấn mạnh về vai trò,  sứ mệnh của những “người lái

thuyền”, truyền cảm hứng để cùng chung tay làm điều tốt đẹp, có ích cho xã hội.

Đặc biệt, Phó Giám đốc Ban Sinh viên vụ Đại học Tân Tạo bày tỏ hi vọng sẽ có nhiều bạn

trẻ được tham gia chương trình USLS năm 2018. Đây là cơ hôi rèn luyện kĩ năng lãnh đạo,

được truyền cảm hứng, cùng trao đổi, bàn bạc với những người cùng suy nghĩ, mục tiêu, từ

đó chung tay giải quyết vấn nạn, xây dựng xã hội.

USLS là diễn đàn lãnh đạo lớn nhất thế giới, được bảo trợ bởi Tổ chức nhân đạo Vương

Quốc Anh (Humanitarian Affairs United Kingdom) phối hợp cùng Tổ chức nhân đạo

Châu Á (Humanitarian Affairs Asia). Bắt đầu từ năm 2010, USLS tổ chức ở các nước

đang phát triển thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương như Malaysia, Thailand,

Indonesia, Philippines, Cambodia, Hong Kong, Vietnam và Thái Lan. Đến nay, đã có

hơn 4,300 đại biểu đến từ 80 quốc gia trên toàn thế giới tham dự sự kiện này.

USLS tổ chức với mục đích trở thành nơi trải nghiệm khả năng sáng tạo, đánh thức

năng lực tiềm tàng trong mỗi con người, giúp các sinh viên đại học và học viên cao học

có được sự tự tin, mạnh mẽ, khả năng thiết lập mục tiêu, tự chủ, độc lập – những điều

kiện tiên quyết của các nhà lãnh đạo thế kỷ 21.
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