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Kết thúc hội thi tiếng hát sinh viên và học sinh trung học chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ 8 
năm 2004 khu vực phía Nam, đội văn nghệ ĐHDL Văn Lang đã vượt lên trên 30 trường ĐH, CĐ 
và Sở Giáo Dục Đào Tạo các tỉnh, nhận Giải Nhất toàn đoàn. Đó là một kết quả không chỉ 
riêng cho các diễn viên trong đội mà còn là thành tích đáng trân trọng về các hoạt động phong 
trào của sinh viên dưới sự quan tâm, chỉ đạo đúng đắn của HĐQT, BGH, Đoàn TNCS và Hội 
sinh viên trường. 

Niềm vui còn đang đọng lại trong mọi người thì nhà trường nhận được công văn số 9022/HSSV 
ngày 14/10/2004 của Bộ GD - ĐT về việc "Công diễn báo cáo kết quả hội thi phục vụ Đại Biểu 
Quốc Hội". Trong công văn Bộ nêu rõ "Đây là một hoạt động quan trọng của ngành chào mừng 
kỳ họp Quốc Hội và báo cáo Quốc Hội về công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên. 
Bộ yêu cầu các đơn vị nhận được thông báo này khẩn trương triển khai thực hiện" và phải có 
mặt tại nhà văn hóa Đại Học Kinh Tế Quốc Dân để tổng duyệt chương trình biểu diễn vào tối 
01/11/2004 tại nhà hát lớn Hà Nội. 

 
Quả thật đây là niềm vinh dự lớn lao đối với nhà trường trong quá trình phát triển và khẳng 
định vị trí của Trường ĐHDL Văn Lang đối với xã hội. Từ nhận thức và ý thức được tầm quan 
trọng của nhiệm vụ chính trị này, được sự đồng ý của HĐQT, BGH đã quyết định cử Đội văn 
nghệ đi Hà Nội, với 30 diễn viên, dưới sự chỉ đạo của Trưởng đoàn PGS.TS Trần Minh Tâm. Sau 
khi nhận được quyết định của nhà trường, toàn bộ đội văn nghệ bước vào kế hoạch chuẩn bị 
cho chuyến đi, với 2 tiết mục được chọn lọc tham gia biểu diễn là: hát múa "Du Kích Sông 
Thao" và tam ca "Điện Sáng Trên Buôn". Toàn đội đã khẩn trương ôn luyện, chuẩn bị đầy đủ 
mọi thứ cần thiết về đạo cụ, trang bị cá nhân, nội dung giao lưu, những kỷ vật và thông tin về 
trường… với ý thức sao cho an toàn tuyệt đối và thể hiện được phong cách “Đạo đức - Ý chí - 
Sáng tạo” của sinh viên Văn Lang trong mọi tình huống kể từ lúc đi đến khi về. 

Trước lúc khởi hành, ngày 29/10/04, Lãnh đạo nhà trường: thầy Hiệu trưởng – TS. Nguyễn 
Dũng, thầy Phó hiệu trưởng - Phó chủ tịch HĐQT - TS. Nguyễn Đắc Tâm, cô Nguyễn Thúy Bích 
- Chủ tịch công đoàn - đã có cuộc gặp gỡ với toàn Đội văn nghệ. Các thầy, cô đã căn dặn các 
em những điều cần thiết đối với nhiệm vụ chính trị được giao và đã chúc các em lên đường 
bình an, đạt thành công tốt đẹp. Thay mặt đội văn nghệ, PGS.TS.Trần Minh Tâm với tư cách 
trưởng đoàn đã hứa với các thầy cô sẽ hoàn thành chuyến đi với kết quả tốt nhất. 

Đúng 10h30 sáng 30/10/2004, toàn đội có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để khởi hành. Mọi 
người đã chuẩn bị đầy đủ, vui tươi, đầy phấn khởi và tự tin. Sau hơn 1h 45' bay, toàn đội đã 
đến sân bay Nội Bài và về kí túc xá ĐH Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội. Lần đầu tiên có dịp đến Hà 
Nội, bạn nào cũng háo hức, mặc dù có mệt sau chuyến bay. 

Ngay sáng 31/11/2004 toàn đội bước vào ôn - luyện cùng với các đơn vị khác để chuẩn bị cho 
đêm tổng duyệt tối 31/10/2004. Kết quả đêm tổng duyệt được Bộ Giáo Dục - Đào Tạo, Bộ VH 
- TT và Văn Phòng Quốc Hội đánh giá là có sự chuẩn bị rất chu đáo của các đoàn. Chương 
trình gồm có 15 tiết mục, trong đó có 2 tiết mục của trường Văn Lang. Trong số các đơn vị 
trình diễn báo cáo, có 4 trường ĐH, trường ĐH Dân Lập Văn Lang là trường duy nhất đại diện 
cho toàn miền Nam và khối các Trường ngoài công lập tham gia đêm diễn. 
Đúng 19h30 tối 1/11/2004, đêm diễn bắt đầu. Các tiết mục tham gia của các đơn vị được 
chuẩn bị khá chu đáo nên kết quả đêm diễn đã đem lại sự bất ngờ đối với các đại biểu Quốc 
Hội về trình độ chuyên môn nghệ thuật và sự tươi trẻ của các tiết mục. Hai tiết mục hát múa 
"Du Kích Sông Thao", tam ca "Điện Sáng Trên Buôn" của ĐHDL Văn Lang được đánh giá rất 
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cao. Đoàn được chọn làm đơn vị ra chào khán giả khi kết thúc đêm diễn, chụp ảnh cùng các vị 
lãnh đạo của Bộ GD-ĐT, văn phòng Quốc Hội và nhận quà lưu niệm từ văn phòng Quốc Hội. 

Đội văn nghệ nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đã được văn 
phòng Quốc Hội gửi Thư khen, trong đó có đoạn đánh giá rất cao về phong trào sinh viên của 
trường. "Được biết trong những năm qua, Trường ĐHDL Văn Lang đã có nhiều cố gắng trong 
việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, văn phòng Quốc Hội biểu dương 
những thành tích cố gắng đó của nhà trường và cám ơn cán bộ, sinh viên của trường đã tham 
gia và góp phần quan trọng vào thành công của đêm diễn phục vụ các vị đại biểu Quốc Hội." 

Kết thúc đêm diễn, toàn bộ các diễn viên trong đội rất phấn khởi, vui mừng vì đã hoàn thành 
nhiệm vụ. Ngày sau đó toàn đội văn nghệ được đi tham quan viện bảo tàng lịch sử, Lăng Bác 
Hồ và một số nơi khác ở thủ đô Hà Nội. Đội cũng giao lưu với nhà văn hóa trường ĐH Kinh Tế 
quốc dân để tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau. 

Sáng 4/11/2004 toàn đội đã trở về trường an toàn, tuy có mệt nhưng ai cũng thấy vinh dự và 
phấn khởi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây là một chuyến đi không bao giờ quên 
trong kí ức của mỗi người. Thông qua chuyến đi biểu diễn phục các đại biểu Quốc Hội, các 
thành viên trong đội đã góp phần làm tăng thêm uy tín của Trường ĐHDL Văn Lang không chỉ 
đối với các cơ quan Bộ GD-ĐT, Văn Phòng Quốc Hội, mà còn là dịp để các đại biểu Quốc Hội 
của hơn 60 Tỉnh, thành hiểu rõ thêm về Trường ĐHDL Văn Lang của chúng ta. Đó cũng là một 
thành tích hoạt động của đội văn nghệ chào mừng lễ kỉ niệm 10 năm thành lập trường sắp tới. 
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