
 

Letter of Recommendation 

− Ph.D Trieu Thanh Le                                                                                           

− Dean of Faculty of Journalism and Communications 

− Vietnam National University Ho Chi Minh City - University of Social Sciences and 

Humanities 

− Tel: (+84) 90 836 4759  

− Email: letrieuthanh@hcmussh.edu.vn 

To Whom It May Concern, 

Tôi tên là …, Tiến sĩ truyền thông, Trưởng khoa Báo chí và Truyền thông, trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Hôm nay, tôi viết thư này với mong 

muốn tiến cử em Dương Thị Hạ đến học chuyên ngành Báo chí và Truyền thông tại trường đại 

học của bạn. 

Với tư cách là giảng viên hướng dẫn Hạ các môn chuyên ngành như: Lịch sử báo chí thế giới, 

Phương pháp nghiên cứu truyền thông, tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với học trò của mình. Tôi ấn 

tượng với Hạ vì em không chỉ tích cực học tập tại lớp mà còn dành nhiều thời gian đọc sách, tự 

học thêm tại nhà. Khi gặp khó khăn trong lựa chọn đề tài, phương hướng nghiên cứu và tìm kiếm 

tư liệu, em luôn chủ động tìm cách giải quyết. Em đã thể hiện được tính cách năng động, tinh thần 

quyết tâm và sự nỗ lực không ngừng của mình. 

Khi tôi giao đề tài nghiên cứu cuối kỳ môn Phương pháp nghiên cứu truyền thông và yêu cầu làm 

việc nhóm, Hạ đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc và đạt được điểm cao. Nhóm của em chọn đề tài 

về sự ảnh hưởng của mạng xã hội đến hành vi của giới trẻ. Đây là đề tài phản ánh đúng thực trạng 

xã hội, có tính ứng dụng cao. Hơn nữa, phương hướng nghiên cứu tập trung đưa ra giải pháp giải 

quyết vấn đề, có nhiều ý nghĩa thiết thực.  

Đánh giá qua bài thi và sự thể hiện tại lớp, tôi thấy rằng Hạ có kỹ năng tìm kiếm, phân tích, chọn 

lọc thông tin, có ý tưởng sáng tạo, biết cách khai thác và phát triển đề tài nghiên cứu. Hạ có khả 

năng làm việc độc lập và làm việc nhóm rất tốt. Các sinh viên làm việc nhóm cùng Hạ cũng đánh 

giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình giúp đỡ bạn bè của em.  

Hơn nữa, em có kỹ năng giao tiếp khéo léo. Em có thể thuyết phục bạn học cùng nhau tổ chức 

hoạt động quyên góp sách vở, quần áo cho trẻ em nghèo, bán hàng gây quỹ, tham gia Hội Thao. 

Ngoài ra, tôi cũng rất thích tính cách tỉ mỉ, cẩn thận, luôn lên kế hoạch cụ thể và phương án dự bị 

cho các tình huống của Hạ. 

Với tinh thần cầu tiến, thái độ học tập tích cực và nhiều tố chất phù hợp để trở thành người làm 

công việc truyền thông, Hạ sẽ là ứng cử viên tiềm năng cho chương trình học bổng của quý trường. 
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Nếu có được cơ hội đến quý trường du học, tôi tin rằng, Hạ sẽ tích cực học tập, trau dồi kiến thức, 

kỹ năng và đạt được thành tích cao.  

Vì vậy, tôi rất hy vọng Duong Thi Ha có thể được lựa chọn trở thành một trong những sinh viên 

theo học chương trình thạc sĩ ngành Báo chí và Truyền thông của quý trường. Nếu quý trường 

muốn tìm hiểu thêm thông tin về Hạ, hãy liên lạc với tôi theo email hoặc số điện thoại ở trên nhé! 

                                                                           Yours sincerely  

 

 

                                                                      Ph.D Trieu Thanh Le 

 


