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MỘT BÍ THƯ CHI ĐOÀN TRÁCH NHIỆM, MỘT MC 

TRIỂN VỌNG TRÊN CÁC SÂN KHẤU, MỘT “LÃNH 

ĐẠO TRẺ” CỦA PLAN INTERNATIONAL UNICEF 

KHI MỚI 12 TUỔI - ĐÓ LÀ SINH VIÊN TRẦN 

HOÀNG AN ĐẾN TỪ NGÀNH MARKETING VÀ 

TRUYỀN THÔNG - TRƯỜNG QUẢN TRỊ VÀ KINH 

DOANH (HSB), ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.

TRỞ LẠI NHỊP ĐỘ HỌC TẬP - SÁNG TẠO ĐẦY 

NĂNG LƯỢNG SAU THỜI GIAN HỌC TRỰC 

TUYẾN, BẢN TIN ĐHQGHN ĐÃ CÓ BUỔI GẶP GỠ 

ĐẦU NĂM THẬT ĐẶC BIỆT VỚI HOÀNG AN VÀ 

ĐƯỢC LẮNG NGHE CÔ BẠN CHIA SẺ NHIỀU CÂU 

CHUYỆN THÚ VỊ XOAY QUANH “BÍ KÍP LUYỆN 

RỒNG” TẠO NÊN LOẠT DANH HIỆU ẤN TƯỢNG.

Chuẩn bị trở lại môi trường học tập trực 
tiếp, hẳn Hoàng An đã chuẩn bị cho mình 
một tinh thần sẵn sàng tuyệt đối rồi nhỉ?

Cá nhân em cũng như các bạn sinh viên, 
sau một quãng thời gian khá dài học tập 
trực tuyến nay được trở lại trường đều háo 
hức và chờ đợi. Đặc biệt, khi chúng em được 
tham gia học tập Giáo dục Quốc phòng An 
ninh 2 tuần tại Hoà Lạc nên em cũng chú ý 
rèn luyện sức khỏe - thể chất chăm chỉ hơn 
và bắt đầu chuẩn bị tư trang, hành lý thật 
chỉn chu.

Mới nghe thôi đã thấy tinh thần “luyện 
rồng” đặc trưng của An rồi. Đây cũng 
chính là từ khoá khiến mọi người rất tò 
mò về em. Đằng sau hàng loạt thành tích 
đáng nể của mình, An có một bí kíp đặc 
biệt nào muốn chia sẻ?

Thực chất em là một chú ngựa chứ ạ (cười), 
luôn tự do theo đuổi lý tưởng, "tung vó" 
chạy khắp thế gian và ghì cương mình 

bằng trách nhiệm trong mọi công việc. Em có 
cơ hội tham gia nhiều hoạt động xã hội đặc 
biệt ý nghĩa từ thời còn là học sinh cấp II. Có 
lẽ việc được tiếp xúc với những con người quá 
đỗi tài năng, trong các môi trường văn minh 
và đề cao trách nhiệm cùng sự sáng tạo đã 
khiến cô bé 12-13 tuổi ngày ấy tự đặt ra mục 
tiêu cho bản thân, rằng: “Mình phải giỏi nhất”. 
Trên hành trình này, em nghĩ quan trọng là tư 
thế sẵn sàng nắm bắt cơ hội và dám thử thách, 
liên tục đặt mình vào các môi trường mới để 
khám phá bản thân. Định nghĩa “giỏi nhất” 
đơn thuần dần trưởng thành cùng em cho đến 
những năm THPT và nay là đại học. Bây giờ, 
đối với em, “giỏi nhất” chỉ khi ta tự hào hiểu 
được bản thân là ai - đang có gì - muốn làm gì 
và biết tôn trọng con đường phát triển riêng 
của mỗi người. Do đó, một bí kíp cụ thể chắc 
chắn không tồn tại - em tin: ai cũng có khả 
năng tìm ra câu trả lời độc nhất trong quá trình 
hoàn thiện và phát triển bản thân. 

Vậy “chú ngựa chiến” như An đã khi nào 
chịu đau chưa? Em đã làm gì để vượt qua 
những khó khăn trên hành trình đó?

DƯƠNG THỦY
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Em gặp rất nhiều, thậm chí hầu hết mọi vết thương đều 
xuất phát từ chính mình. Tại sao em nói vậy? Vì có thời 
điểm em không dám chấp nhận những thiếu sót của bản 
thân. Trong khi ấy, sự thật là nếu càng chống chế, e sợ đối 
diện thì trở ngại càng khó vượt qua. Như em đã chia sẻ, 
trước đây ý nghĩ “mình phải giỏi nhất”, làm gì cũng cần 
hoàn hảo, không tì vết luôn thường trực trong em và đôi 
khi ảnh hưởng không tích cực. May mắn được làm việc 
cùng nhiều cô chú, anh chị có quan điểm, tư tưởng rất sắc 
sảo về thành công đã dạy em cách để duy trì việc khó tính 
với bản thân mà thật sự hạnh phúc với điều đó chứ không 
nặng nề, gượng ép.

Được biết, ngoài việc có thành tích học tập nổi bật và 
tham gia nhiều hoạt động xã hội, Hoàng An còn có niềm 
đam mê với công việc MC đúng không? Những kĩ năng 

tích luỹ được đã hỗ trợ em thế nào 
trong vai trò này?

Dạ vâng, mỗi khoảnh khắc khi ánh đèn 
chiếu sáng, tay cầm mic và bắt đầu 
một chương trình - đối với em, đều có ý 
nghĩa đặc biệt lắm. MC là một trong hai 
công việc cho em cơ hội được là chính 
mình nhất, bên cạnh viết lách. Chủ 
nghĩa xê dịch, những lần gặp gỡ, từng 
buổi tâm sự, câu chuyện sẻ chia,... từ 
bất cứ ai đều góp phần vào sự phong 
phú trong ngôn từ cũng như tư duy 
dẫn dắt chương trình của em. Em thích 
mê những khi được mang tiếng lòng tỏ 
bày cùng khách mời và khán giả. Cảm 
giác nhìn xuống, hay nhìn qua màn 
hình và đón nhận tương tác từ ekip, từ 
cả trường quay khiến mình như “bay 
lên”, mọi thứ sống động và rạng rỡ vô 
cùng. 

Là sinh viên năm 2 với rất nhiều kinh 
nghiệm trong học tập và rèn luyện 
bản thân, Hoàng An có điều gì muốn 
nhắn nhủ tới các bạn sinh viên, đặc 
biệt là các em năm nhất vừa trải qua 
kỳ học đầu tiên không?

Có lẽ em đã luôn nhắc tới điều này 
xuyên suốt các phần chia sẻ. Trang bị 
kiến thức, kĩ năng để sẵn sàng đối diện 
mọi thử thách, chấp nhận thiếu sót để 
biết mình đang ở đâu và từ đó hoàn 
thiện, phát triển - quan trọng nhất là 
cần “hạnh phúc, tự hào về chính bản 
thân”, chỉ khi đó ta mới là “giỏi nhất” 
và chỉ khi đó chữ “giỏi nhất” mới chính 
xác và trọn vẹn ý nghĩa. Em xin chúc 
các bạn tìm được con đường cho riêng 
mình!

Xin cảm ơn Hoàng An với chia sẻ đầy 
ý nghĩa!
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