
 

ChatGPT có thể chuyển đổi giáo dục đại 
học như thế nào?  

Khả năng sáng tạo và giao tiếp của trí tuệ nhân tạo trong con người đã có 

những bước tiến vượt bậc kể từ những người tiên phong như ELIZA vào 

năm 1966.  

Nếu bạn vào Twitter ngay bây giờ, bạn sẽ thấy rằng mọi người đang nói về 

công cụ trò chuyện mới của OpenAI: ChatGPT.  

Hỏi ChatGPT nó là gì, và nó sẽ cho bạn biết. 

ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ lớn được OpenAI đào tạo để tạo văn 

bản theo phong cách đàm thoại. Nó dựa trên mô hình GPT-3, là một hệ 

thống xử lý ngôn ngữ hiện đại đã được đào tạo trên một lượng lớn dữ liệu 

văn bản từ internet. ChatGPT được thiết kế đặc biệt để tạo ra các phản hồi 

có vẻ tự nhiên, dựa vào đầu vào của người dùng, làm cho nó phù hợp để 

sử dụng trong chatbot và các ứng dụng trò chuyện khác. 

ChatGPT có thể làm gì? 

Vậy nó tốt như thế nào? Dĩ nhiên, nó chắc chắn không hoàn hảo - hãy 

dành một chút thời gian trên Twitter và bạn sẽ thấy một loạt các ví dụ thú 

vị, và cũng có một số ví dụ thực sự đáng lo ngại, về những gì nó sai và 

cách nó có thể tái tạo sự thiên vị. Nó đấu tranh để giải quyết vấn đề với 

các phản hồi được tạo ra bằng trực giác, mặc dù nó có thể tự sửa khi 

được yêu cầu đề phòng những cái bẫy này. Nó cũng không hiểu đúng tất 

cả các sự kiện - một ví dụ đặc biệt thú vị liên quan đến việc hỏi ChatGPT 

về động vật có vú và cá buồm.  

Nhưng những gì nó có thể làm là khá đáng kinh ngạc. Mô hình ngôn ngữ 

lớn này vượt trội trong nhiều nhiệm vụ khác nhau, chẳng hạn như viết bản 

sao hàng đầu, viết mã tốt (hoặc ít nhất là mã có vẻ chính xác ngay từ cái 

nhìn đầu tiên) và sáng tác các bài thơ và bài hát. 

ChatGPT có thể được sử dụng như thế nào trong giáo dục đại học? 



ChatGPT viết 2 phần của tiểu luận đại học trong 
15 phút với 3 giải đáp khác nhau  

Tôi đã yêu cầu ChatGPT viết 2 phần của tiểu luận. 

Câu hỏi do tôi nêu ra được in đậm (bold). Phần trả lời của ChatGPT in 

nghiên (Italic).  

Câu hỏi của tôi liên quan đến sinh viên học tại Đại học Kỹ thuật Hà nội, 

thích đội bóng đá Tây sơn, v.v, chi tiết có vẻ mới lạ, hoàn toán liên quan 

đến Việt Nam. Đối với mỗi câu hỏi, tôi đều yêu cầu ChatGPT lập lại trả lời, 

3 lần cho mỗi câu hỏi, mỗi câu trả lời dài từ 300 đến 400 từ. Nội dung trả 

lời của ChatGPT được giữ nguyên để các bạn khảo sát sự chính xác. 

Sau phần tiếng Anh, chúng tôi trình bày phần tiếng Việt do Google 

Translate thực hiện (giữ nghuyên, không hiệu đính). Sau đây là nội dung 

của cuộc đàm thoại. 

 

Thanks GPT. I have another one for you. This time, please 

write a college application essay to the University of Hanoi 

Technology University, in response to this prompt: "Tell us 

why you decided to apply to the Hanoi Technology 

University. In addition, please include why you are interested 

in studying the major(s) you have selected. If you selected 

undecided please describe your areas of possible academic 

interest. (80-650 words)" Write as if your intended major is 

Quantum Computing, you love Tay Son soccer, and you work 

part-time at your family's restaurant. 

 

1st answer 

As an 18-year-old high school senior, I am excited to apply to the Hanoi 

Technology University. I have been interested in studying Quantum 

Computing for a number of years, and I believe that Hanoi Tech is the 

perfect place for me to pursue this passion. 



One of the reasons I am interested in studying Quantum Computing at 

Hanoi Tech is the university's strong reputation in this field. I have done a 

lot of research on the university's programs and facilities, and I am 

impressed by the cutting-edge technology and research opportunities 

available at Hanoi Tech. I am confident that the university's Quantum 

Computing program will provide me with the skills and knowledge I need to 

succeed in this field. 

In addition to my interest in Quantum Computing, I am also passionate 

about Tay Son soccer. I have been playing soccer since I was a child, and I 

have always been a fan of the Tay Son club. I am excited about the 

opportunity to study in Hanoi, where I will be able to continue playing 

soccer and support the Tay Son team. 

Aside from my academics and sports interests, I also work part-time at my 

family's restaurant. This experience has taught me a lot about customer 

service, management, and the importance of hard work. I believe that these 

skills will be valuable in my studies at Hanoi Tech, and I am excited about 

the opportunity to continue learning and growing at the university. 

Overall, I am confident that Hanoi Tech is the perfect place for me to 

pursue my interests in Quantum Computing and soccer, and I am excited 

about the opportunity to study at the university. I believe that the 

university's programs, facilities, and opportunities will provide me with the 

education and experience I need to succeed in my career. (301 words) 

2nd answer 

I am excited to apply to the Hanoi Technology University because I believe 

that it is the ideal institution for me to pursue my interest in quantum 

computing. I am fascinated by the potential of this emerging field, and I am 

eager to learn from experienced professionals and to be at the forefront of 

this revolutionary technology. 

In addition to my interest in quantum computing, I am also passionate 

about soccer and am a huge fan of the Tay Son team. I have played the 

sport since I was a child, and I have always been drawn to the teamwork 

and strategy involved. I believe that my passion for soccer has helped to 

develop my critical thinking and problem-solving skills, and I am excited to 

continue pursuing my love of the game at the Hanoi Technology University. 



I also work part-time at my family's restaurant, which has given me valuable 

experience in customer service and management. This experience has 

taught me the importance of hard work and dedication, and I believe that it 

has prepared me for the challenges of academic life. 

I am confident that the Hanoi Technology University will provide me with 

the knowledge and skills I need to succeed in the field of quantum 

computing. I am excited about the opportunity to learn from experienced 

professionals and to be at the forefront of this revolutionary technology. I 

look forward to contributing to the university community and to making the 

most of my time as a student. (249 words) 

3rd answer 

I am excited to apply to the Hanoi Technology University and to study 

quantum computing as my intended major. I have always been interested 

in the field of technology and in exploring the potential of advanced 

computing systems. The opportunity to study at Hanoi Technology 

University and to learn from experienced professionals in this field is truly 

exciting to me. 

In addition to my interest in quantum computing, I am also a passionate fan 

of Tay Son soccer. I have been playing and following the sport for many 

years, and I believe that it has taught me a great deal about teamwork, 

discipline, and the importance of hard work. I am excited about the 

opportunity to continue pursuing my love of soccer while also pursuing my 

academic interests at Hanoi Technology University. 

In addition to my studies and my love of soccer, I also work part-time at my 

family's restaurant. This experience has taught me a great deal about 

customer service, management, and the importance of hard work. It has 

also allowed me to learn more about the diverse cultures and backgrounds 

of our community, and I believe that this has helped to shape my 

perspective and my values. 

Overall, I am excited about the opportunity to study at Hanoi Technology 

University and to pursue my interests in quantum computing, soccer, and 

the restaurant industry. I believe that this university offers the ideal 

environment for me to learn, grow, and to prepare for a successful career in 



technology. I look forward to the opportunity to contribute to the university 

community and to make the most of my time here. (269 words) 

 

Great, thank you. Please include more detail about why our 

student wants to study business, perhaps by including a 

story about a challenge they faced or skill they learned at 

their restaurant job. 

1st answer 

Sure, I'd be happy to include more detail about why our student wants to 

study business. Here is an updated version of the essay: 

I am excited to apply to the Hanoi Technology University and to study 

quantum computing as my intended major. I have always been interested 

in the field of technology and in exploring the potential of advanced 

computing systems. The opportunity to study at Hanoi Technology 

University and to learn from experienced professionals in this field is truly 

exciting to me. 

In addition to my interest in quantum computing, I am also a passionate fan 

of Tay Son soccer. I have been playing and following the sport for many 

years, and I believe that it has taught me a great deal about teamwork, 

discipline, and the importance of hard work. I am excited about the 

opportunity to continue pursuing my love of soccer while also pursuing my 

academic interests at Hanoi Technology University. 

In addition to my studies and my love of soccer, I also work part-time at my 

family's restaurant. This experience has taught me a great deal about 

customer service, management, and the importance of hard work. It has 

also allowed me to learn more about the diverse cultures and backgrounds 

of our community, and I believe that this has helped to shape my 

perspective and my values. 

Working at the restaurant has also sparked my interest in studying 

business. I have always been fascinated by the world of business, and I 

believe that a degree in this field will provide me with the skills and 

knowledge I need to succeed in today's competitive global economy. I am 



excited about the opportunity to learn from experienced professionals and 

to develop the skills I need to become a successful business leader. 

One challenge that I faced while working at the restaurant was the need to 

adapt to changing customer preferences and trends. Our restaurant is a 

popular destination for both locals and tourists, and we have to constantly 

adapt to the changing preferences of our customers. For example, we 

recently added a vegetarian menu to accommodate the increasing number 

of customers who are interested in plant-based options. This required us to 

develop new recipes and to train our staff on the preparation of these 

dishes. It was a challenging process, but it ultimately helped to increase our 

customer base and to improve our bottom line. 

Overall, I am excited about the opportunity to study at Hanoi Technology 

University and to pursue my interests in quantum computing, soccer, and 

the restaurant industry. I believe that this university offers the ideal 

environment for me to learn, grow, and to prepare for a successful career in 

technology and business. I look forward to the opportunity to contribute to 

the university community and to make the most of my time here. (471 words) 

2nd answer 

Sure, I'd be happy to include more detail about why our student wants to 

study business. Here is an updated version of the essay: 

I am excited to apply to the Hanoi Technology University and to study 

quantum computing as my intended major. I have always been interested 

in the field of technology and in exploring the potential of advanced 

computing systems. The opportunity to study at Hanoi Technology 

University and to learn from experienced professionals in this field is truly 

exciting to me. 

In addition to my interest in quantum computing, I am also a passionate fan 

of Tay Son soccer. I have been playing and following the sport for many 

years, and I believe that it has taught me a great deal about teamwork, 

discipline, and the importance of hard work. I am excited about the 

opportunity to continue pursuing my love of soccer while also pursuing my 

academic interests at Hanoi Technology University. 

My work experience at my family's restaurant has also played a significant 

role in my decision to study business. I have learned a great deal about 



customer service, management, and the importance of hard work. I have 

also learned to appreciate the challenges and opportunities of running a 

small business. One of the biggest challenges I faced was during the 

COVID-19 pandemic, when our restaurant had to pivot to a new business 

model in order to survive. This was a difficult time, but it taught me a great 

deal about adaptability, innovation, and the importance of resilience. These 

are all skills that I believe will be valuable in my future career in business. 

Overall, I am excited about the opportunity to study at Hanoi Technology 

University and to pursue my interests in quantum computing, soccer, and 

the restaurant industry. I believe that this university offers the ideal 

environment for me to learn, grow, and to prepare for a successful career in 

technology. I look forward to the opportunity to contribute to the university 

community and to make the most of my time here. (339 words) 

3rd answer 

Sure, here is an updated version of the essay with more information about 

why our student wants to study business: 

I am excited to apply to the Hanoi Technology University and to study 

quantum computing as my intended major. I have always been interested 

in the field of technology and in exploring the potential of advanced 

computing systems. The opportunity to study at Hanoi Technology 

University and to learn from experienced professionals in this field is truly 

exciting to me. 

In addition to my interest in quantum computing, I am also interested in 

majoring in business. My passion for business was sparked by my 

experience working at my family's restaurant. In this demanding and fast-

paced environment, I have learned a great deal about customer service, 

management, and the importance of hard work. I have also learned to think 

on my feet and to solve problems quickly and efficiently. 

One particular challenge I faced at the restaurant was when we had a 

surge in customers during a busy weekend. We were short-staffed, and I 

had to step up to help manage the rush. I quickly learned how to prioritize 

tasks, delegate responsibilities, and to keep a cool head under pressure. 

This experience taught me a great deal about the importance of 



adaptability and flexibility in business, and it has only strengthened my 

desire to study this field. 

In addition to my studies and my love of soccer, I also work part-time at my 

family's restaurant. This experience has taught me a great deal about 

customer service, management, and the importance of hard work. It has 

also allowed me to learn more about the diverse cultures and backgrounds 

of our community, and I believe that this has helped to shape my 

perspective and my values. 

Overall, I am excited about the opportunity to study at Hanoi Technology 

University and to pursue my interests in quantum computing, business, 

soccer, and the restaurant industry. I believe that this university offers the 

ideal environment for me to learn, grow, and to prepare for a successful 

career in technology. I look forward to the opportunity to contribute to the 

university community and to make the most of my time here. (364 words) 

------------------------------- 

Cảm ơn GPT. Tôi có một cái khác cho bạn. Lần này, vui lòng viết một 

bài luận ứng tuyển đại học cho Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, để 

đáp lại lời nhắc này: "Hãy cho chúng tôi biết lý do tại sao bạn quyết 

định nộp đơn vào Trường Đại học Công nghệ Hà Nội. Ngoài ra, vui 

lòng bao gồm lý do tại sao bạn quan tâm đến việc nghiên cứu (các) 

chuyên ngành bạn đã chọn. Nếu bạn chọn chưa quyết định, vui lòng 

mô tả các lĩnh vực bạn có thể quan tâm đến học tập. (80-650 từ)" Viết 

như thể chuyên ngành dự định của bạn là Máy tính lượng tử, bạn yêu 

bóng đá Tây Sơn và bạn làm việc bán thời gian tại nhà hàng của gia 

đình bạn. 

 

1st answer 

Là một học sinh trung học 18 tuổi, tôi rất hào hứng khi nộp đơn vào Trường Đại 

học Công nghệ Hà Nội. Tôi đã quan tâm đến việc nghiên cứu Điện toán lượng tử 

trong một số năm, và tôi tin rằng Hanoi Tech là nơi hoàn hảo để tôi theo đuổi 

niềm đam mê này. 



Một trong những lý do khiến tôi quan tâm đến việc theo học ngành Điện toán 

lượng tử tại Hanoi Tech là danh tiếng mạnh mẽ của trường trong lĩnh vực này. Tôi 

đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu về các chương trình và cơ sở vật chất của 

trường, và tôi bị ấn tượng bởi công nghệ tiên tiến và cơ hội nghiên cứu có sẵn tại 

Hanoi Tech. Tôi tin tưởng rằng chương trình Máy tính lượng tử của trường đại 

học sẽ cung cấp cho tôi những kỹ năng và kiến thức cần thiết để thành công trong 

lĩnh vực này. 

Ngoài sở thích về Điện toán lượng tử, tôi còn đam mê bóng đá Tây Sơn. Tôi đã 

chơi bóng đá từ khi còn là một đứa trẻ, và tôi luôn là một fan hâm mộ của câu lạc 

bộ Tây Sơn. Tôi rất hào hứng với cơ hội học tập tại Hà Nội, nơi tôi sẽ có thể tiếp 

tục chơi bóng đá và ủng hộ đội Tây Sơn. 

Ngoài sở thích học tập và thể thao, tôi còn làm việc bán thời gian tại nhà hàng của 

gia đình. Trải nghiệm này đã dạy tôi rất nhiều về dịch vụ khách hàng, quản lý và 

tầm quan trọng của sự chăm chỉ. Tôi tin rằng những kỹ năng này sẽ có giá trị 

trong quá trình học tập tại Hanoi Tech, và tôi rất hào hứng với cơ hội tiếp tục học 

hỏi và phát triển tại trường đại học. 

Nhìn chung, tôi tự tin rằng Hanoi Tech là nơi hoàn hảo để tôi theo đuổi sở thích 

của mình về Điện toán lượng tử và bóng đá, và tôi rất hào hứng với cơ hội học tập 

tại trường đại học. Tôi tin rằng các chương trình, cơ sở vật chất và cơ hội của 

trường đại học sẽ cung cấp cho tôi nền giáo dục và kinh nghiệm cần thiết để thành 

công trong sự nghiệp của mình.  (301 từ) 

2nd câu trả lời 

Tôi rất hào hứng khi nộp đơn vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vì tôi tin rằng 

đây là cơ sở lý tưởng để tôi theo đuổi sở thích về điện toán lượng tử. Tôi bị cuốn 

hút bởi tiềm năng của lĩnh vực mới nổi này, và tôi mong muốn học hỏi từ các 

chuyên gia giàu kinh nghiệm và đi đầu trong công nghệ mang tính cách mạng này. 

Ngoài sở thích về điện toán lượng tử, tôi còn đam mê bóng đá và là một fan hâm 

mộ cuồng nhiệt của đội Tây Sơn. Tôi đã chơi môn thể thao này từ khi còn là một 

đứa trẻ, và tôi luôn bị thu hút bởi tinh thần đồng đội và chiến lược liên quan. Tôi 

tin rằng niềm đam mê bóng đá của tôi đã giúp phát triển tư duy phản biện và kỹ 

năng giải quyết vấn đề của tôi, và tôi rất hào hứng khi tiếp tục theo đuổi tình yêu 

của mình với trò chơi tại Đại học Công nghệ Hà Nội. 



Tôi cũng làm việc bán thời gian tại nhà hàng của gia đình tôi, nơi đã cho tôi kinh 

nghiệm quý báu trong việc quản lý và dịch vụ khách hàng. Trải nghiệm này đã dạy 

tôi tầm quan trọng của sự chăm chỉ và cống hiến, và tôi tin rằng nó đã chuẩn bị 

cho tôi những thách thức của cuộc sống học tập. 

Tôi tin tưởng rằng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ cung cấp cho tôi những 

kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong lĩnh vực điện toán lượng tử. 

Tôi rất vui mừng về cơ hội học hỏi từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm và đi đầu 

trong công nghệ mang tính cách mạng này. Tôi mong muốn được đóng góp cho 

cộng đồng trường đại học và tận dụng tối đa thời gian của mình khi còn là sinh 

viên.  (249 từ) 

3rd mộtnswer 

Tôi rất hào hứng khi nộp đơn vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và theo học 

ngành điện toán lượng tử như chuyên ngành dự định của mình. Tôi luôn quan tâm 

đến lĩnh vực công nghệ và khám phá tiềm năng của các hệ thống máy tính tiên 

tiến. Cơ hội học tập tại Đại học Bách khoa Hà Nội và học hỏi từ các chuyên gia 

giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này thực sự thú vị đối với tôi. 

Ngoài sở thích về điện toán lượng tử, tôi còn là một fan cuồng nhiệt của bóng đá 

Tây Sơn. Tôi đã chơi và theo dõi môn thể thao này trong nhiều năm, và tôi tin rằng 

nó đã dạy tôi rất nhiều về tinh thần đồng đội, kỷ luật và tầm quan trọng của sự 

chăm chỉ. Tôi rất hào hứng với cơ hội tiếp tục theo đuổi tình yêu bóng đá của mình 

đồng thời theo đuổi sở thích học tập của mình tại Đại học Công nghệ Hà Nội. 

Ngoài việc học và tình yêu bóng đá, tôi còn làm việc bán thời gian tại nhà hàng 

của gia đình. Trải nghiệm này đã dạy tôi rất nhiều về dịch vụ khách hàng, quản lý 

và tầm quan trọng của công việc khó khăn. Nó cũng cho phép tôi tìm hiểu thêm về 

các nền văn hóa và nguồn gốc đa dạng của cộng đồng chúng ta, và tôi tin rằng 

điều này đã giúp định hình quan điểm và giá trị của tôi. 

Nhìn chung, tôi rất hào hứng với cơ hội theo học tại Đại học Bách khoa Hà Nội và 

theo đuổi sở thích của mình trong lĩnh vực điện toán lượng tử, bóng đá và ngành 

công nghiệp nhà hàng. Tôi tin rằng trường đại học này cung cấp môi trường lý 

tưởng để tôi học hỏi, phát triển và chuẩn bị cho sự nghiệp thành công trong lĩnh 

vực công nghệ. Tôi mong muốn có cơ hội đóng góp cho cộng đồng các trường đại 

học và tận dụng tối đa thời gian của tôi ở đây.  (269 từ) 



 

Tuyệt vời, cảm ơn bạn. Vui lòng bao gồm chi tiết hơn về lý do tại sao 

sinh viên của chúng tôi muốn học kinh doanh, có lẽ bằng cách bao 

gồm một câu chuyện về một thách thức mà họ phải đối mặt hoặc kỹ 

năng họ học được trong công việc nhà hàng của họ. 

1st answer 

Chắc chắn, tôi rất vui khi được trình bày chi tiết hơn về lý do tại sao sinh viên của 

chúng tôi muốn học kinh doanh. Dưới đây là phiên bản cập nhật của bài luận: 

Tôi rất hào hứng khi nộp đơn vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và theo học 

ngành điện toán lượng tử như chuyên ngành dự định của mình. Tôi luôn quan tâm 

đến lĩnh vực công nghệ và khám phá tiềm năng của các hệ thống máy tính tiên 

tiến. Cơ hội học tập tại Đại học Bách khoa Hà Nội và học hỏi từ các chuyên gia 

giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này thực sự thú vị đối với tôi. 

Ngoài sở thích về điện toán lượng tử, tôi còn là một fan cuồng nhiệt của bóng đá 

Tây Sơn. Tôi đã chơi và theo dõi môn thể thao này trong nhiều năm, và tôi tin rằng 

nó đã dạy tôi rất nhiều về tinh thần đồng đội, kỷ luật và tầm quan trọng của sự 

chăm chỉ. Tôi rất hào hứng với cơ hội tiếp tục theo đuổi tình yêu bóng đá của mình 

đồng thời theo đuổi sở thích học tập của mình tại Đại học Công nghệ Hà Nội. 

Ngoài việc học và tình yêu bóng đá, tôi còn làm việc bán thời gian tại nhà hàng 

của gia đình. Trải nghiệm này đã dạy tôi rất nhiều về dịch vụ khách hàng, quản lý 

và tầm quan trọng của công việc khó khăn. Nó cũng cho phép tôi tìm hiểu thêm về 

các nền văn hóa và nguồn gốc đa dạng của cộng đồng chúng ta, và tôi tin rằng 

điều này đã giúp định hình quan điểm và giá trị của tôi. 

Làm việc tại nhà hàng cũng đã khơi dậy niềm yêu thích học kinh doanh của tôi. Tôi 

luôn bị cuốn hút bởi thế giới kinh doanh, và tôi tin rằng bằng cấp trong lĩnh vực 

này sẽ cung cấp cho tôi những kỹ năng và kiến thức cần thiết để thành công trong 

nền kinh tế toàn cầu cạnh tranh ngày nay. Tôi rất hào hứng với cơ hội học hỏi từ 

các chuyên gia giàu kinh nghiệm và phát triển các kỹ năng cần thiết để trở thành 

một nhà lãnh đạo doanh nghiệp thành công. 

Một thách thức mà tôi phải đối mặt khi làm việc tại nhà hàng là cần phải thích 

ứng với sự thay đổi sở thích và xu hướng của khách hàng. Nhà hàng của chúng tôi 



là một điểm đến phổ biến cho cả người dân địa phương và khách du lịch, và chúng 

tôi phải liên tục thích ứng với sở thích thay đổi của khách hàng. Ví dụ: gần đây 

chúng tôi đã thêm một thực đơn chay để đáp ứng số lượng khách hàng ngày càng 

tăng quan tâm đến các lựa chọn dựa trên thực vật. Điều này đòi hỏi chúng tôi 

phải phát triển các công thức nấu ăn mới và đào tạo nhân viên của chúng tôi về 

việc chuẩn bị các món ăn này. Đó là một quá trình đầy thách thức, nhưng cuối 

cùng nó đã giúp tăng cơ sở khách hàng của chúng tôi và cải thiện lợi nhuận của 

chúng tôi. 

Nhìn chung, tôi rất hào hứng với cơ hội theo học tại Đại học Bách khoa Hà Nội và 

theo đuổi sở thích của mình trong lĩnh vực điện toán lượng tử, bóng đá và ngành 

công nghiệp nhà hàng. Tôi tin rằng trường đại học này cung cấp môi trường lý 

tưởng để tôi học hỏi, phát triển và chuẩn bị cho sự nghiệp thành công trong lĩnh 

vực công nghệ và kinh doanh. Tôi mong muốn có cơ hội đóng góp cho cộng đồng 

các trường đại học và tận dụng tối đa thời gian của tôi ở đây.  (471 từ) 

2nd câu trả lời 

Chắc chắn, tôi rất vui khi được trình bày chi tiết hơn về lý do tại sao sinh viên của 

chúng tôi muốn học kinh doanh. Dưới đây là phiên bản cập nhật của bài luận: 

Tôi rất hào hứng khi nộp đơn vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và theo học 

ngành điện toán lượng tử như chuyên ngành dự định của mình. Tôi luôn quan tâm 

đến lĩnh vực công nghệ và khám phá tiềm năng của các hệ thống máy tính tiên 

tiến. Cơ hội học tập tại Đại học Bách khoa Hà Nội và học hỏi từ các chuyên gia 

giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này thực sự thú vị đối với tôi. 

Ngoài sở thích về điện toán lượng tử, tôi còn là một fan cuồng nhiệt của bóng đá 

Tây Sơn. Tôi đã chơi và theo dõi môn thể thao này trong nhiều năm, và tôi tin rằng 

nó đã dạy tôi rất nhiều về tinh thần đồng đội, kỷ luật và tầm quan trọng của sự 

chăm chỉ. Tôi rất hào hứng với cơ hội tiếp tục theo đuổi tình yêu bóng đá của mình 

đồng thời theo đuổi sở thích học tập của mình tại Đại học Công nghệ Hà Nội. 

Kinh nghiệm làm việc của tôi tại nhà hàng của gia đình tôi cũng đóng một vai trò 

quan trọng trong quyết định học kinh doanh của tôi. Tôi đã học được rất nhiều về 

dịch vụ khách hàng, quản lý và tầm quan trọng của sự chăm chỉ. Tôi cũng đã học 

được cách đánh giá cao những thách thức và cơ hội khi điều hành một doanh 

nghiệp nhỏ. Một trong những thách thức lớn nhất mà tôi phải đối mặt là trong đại 



dịch COVID-19, khi nhà hàng của chúng tôi phải xoay trục sang một mô hình kinh 

doanh mới để tồn tại. Đây là một thời điểm khó khăn, nhưng nó đã dạy tôi rất 

nhiều về khả năng thích ứng, đổi mới và tầm quan trọng của khả năng phục hồi. 

Đây đều là những kỹ năng mà tôi tin rằng sẽ có giá trị trong sự nghiệp kinh doanh 

trong tương lai của tôi. 

Nhìn chung, tôi rất hào hứng với cơ hội theo học tại Đại học Bách khoa Hà Nội và 

theo đuổi sở thích của mình trong lĩnh vực điện toán lượng tử, bóng đá và ngành 

công nghiệp nhà hàng. Tôi tin rằng trường đại học này cung cấp môi trường lý 

tưởng để tôi học hỏi, phát triển và chuẩn bị cho sự nghiệp thành công trong lĩnh 

vực công nghệ. Tôi mong muốn có cơ hội đóng góp cho cộng đồng các trường đại 

học và tận dụng tối đa thời gian của tôi ở đây. (339 từ) 

3rd mộtnswer 

Chắc chắn, đây là phiên bản cập nhật của bài luận với nhiều thông tin hơn về lý do 

tại sao sinh viên của chúng tôi muốn học kinh doanh: 

Tôi rất hào hứng khi nộp đơn vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và theo học 

ngành điện toán lượng tử như chuyên ngành dự định của mình. Tôi luôn quan tâm 

đến lĩnh vực công nghệ và khám phá tiềm năng của các hệ thống máy tính tiên 

tiến. Cơ hội học tập tại Đại học Bách khoa Hà Nội và học hỏi từ các chuyên gia 

giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này thực sự thú vị đối với tôi. 

Ngoài sở thích về điện toán lượng tử, tôi cũng quan tâm đến chuyên ngành kinh 

doanh. Niềm đam mê kinh doanh của tôi được khơi dậy bởi kinh nghiệm làm việc 

tại nhà hàng của gia đình tôi. Trong môi trường đòi hỏi khắt khe và nhịp độ nhanh 

này, tôi đã học được rất nhiều điều về dịch vụ khách hàng, quản lý và tầm quan 

trọng của công việc khó khăn. Tôi cũng đã học được cách suy nghĩ trên đôi chân 

của mình và giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả. 

Một thách thức đặc biệt mà tôi phải đối mặt tại nhà hàng là khi chúng tôi có sự 

gia tăng khách hàng trong một ngày cuối tuần bận rộn. Chúng tôi thiếu nhân viên, 

và tôi phải bước lên để giúp quản lý sự vội vàng. Tôi nhanh chóng học được cách 

ưu tiên các nhiệm vụ, giao phó trách nhiệm và giữ một cái đầu lạnh dưới áp lực. 

Trải nghiệm này đã dạy tôi rất nhiều về tầm quan trọng của khả năng thích ứng và 

tính linh hoạt trong kinh doanh, và nó chỉ củng cố mong muốn nghiên cứu lĩnh vực 

này của tôi. 



Ngoài việc học và tình yêu bóng đá, tôi còn làm việc bán thời gian tại nhà hàng 

của gia đình. Trải nghiệm này đã dạy tôi rất nhiều về dịch vụ khách hàng, quản lý 

và tầm quan trọng của công việc khó khăn. Nó cũng cho phép tôi tìm hiểu thêm về 

các nền văn hóa và nguồn gốc đa dạng của cộng đồng chúng ta, và tôi tin rằng 

điều này đã giúp định hình quan điểm và giá trị của tôi. 

Nhìn chung, tôi rất hào hứng với cơ hội theo học tại Đại học Bách khoa Hà Nội và 

theo đuổi sở thích của mình trong lĩnh vực điện toán lượng tử, kinh doanh, bóng 

đá và ngành công nghiệp nhà hàng. Tôi tin rằng trường đại học này cung cấp môi 

trường lý tưởng để tôi học hỏi, phát triển và chuẩn bị cho sự nghiệp thành công 

trong lĩnh vực công nghệ. Tôi mong muốn có cơ hội đóng góp cho cộng đồng các 

trường đại học và tận dụng tối đa thời gian của tôi ở đây.  (364 từ) 

 

 

 

 


