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Đối mặt với nhiều rủi ro hiện hữu và trong tương lai, và cân đối giữa nhu cầu phát triển hiện tại
với bảo tồn môi trường, chúng ta nên làm gì? Nghiên cứu một tình huống thực tế, sử dụng các
kiến thức kinh tế học và chính sách công để lập luận.
Yêu cầu: dưới 1,000 từ (2-3 trang), không kể nguồn trích dẫn, hình minh họa.

Lưu ý:
Cấu trúc tiểu luận
Nhiệm vụ của bạn là viết một tiểu luận ngắn (dạng op-ed – ý kiến độc giả) về một vấn đề môi
trường và phát triển bền vững. Bài viết dạng ý kiến độc giả được hướng vào đối tượng những
người có học vấn nhưng có thể không quen thuộc với chủ đề bạn viết. Do đó, thông tin và nội
dung hỗ trợ và giải thích đối với những thuật ngữ chuyên ngành rất quan trọng. Bạn phải trình
bày một ý kiến, một quan điểm, vào bảo vệ quan điểm đó. Phân tích của bạn phải vững chắc và
bao gồm cả những mặt trái và mặt phải của cùng một vấn đề. Bạn có thể sử dụng hình minh họa
để giải thích.
Thông thường một bài essay phải có cấu trúc rõ ràng. Đoạn mở đầu phải nêu bật được nội dung
trình bày trong bài viết. Quan điểm của bạn là gì? Phần nội dung sẽ bảo vệ quan điểm của bạn đã
nêu ra trong phần mở đầu.
Sau đó đặt nền móng cho bài viết bằng cách thảo luận vấn đề hiện nay, có dẫn chứng minh họa.
Trên góc độ kinh tế học và chính sách công, những vấn đề đó gây ra những thiệt hại gì? Các
thách thức phải đối mặt khi giải quyết các vấn đề đó là gì?
Kết thúc bài viết bằng cách nhấn mạnh quan điểm của bạn đã được bảo vệ như thế nào, chúng ta
nên làm gì để xử lý những vấn đề đó?
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Tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo và số liệu phải có nguồn.
Lưu ý sự khác biệt giữa “rephrase” – viết lại với “quote” - trích dẫn nguyên gốc.
Việc chấm điểm dựa trên nguyên tắc nội dung thông suốt, lý lẽ vững chắc, có bằng chứng cụ thể,
phân tích đa chiều và không thiên lệch. Người viết phải đảm bảo câu cú đầy đủ, rõ ràng, đúng
ngữ pháp.
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