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MỘT SỐ GỢI Ý VỀ

CÁCH VIẾT BÀI TỰ LUẬN
Trong những ngày gần đây, nhiều bạn ứng viên MPP tâm sự với Ban tuyển sinh của Trường Fulbright rằng
họ gặp khó khăn khi viết bài tự luận. Một số bạn chưa biết viết gì, trong khi các bạn khác lại có quá nhiều
ý tưởng nhưng không biết sắp xếp thế nào và bắt đầu từ đâu. Một số bạn còn “mạnh dạn” đề nghị trường
đăng bài tự luận mẫu để mình có thể tham khảo cách viết.
Các thành viên của Ban tuyển sinh cũng đã từng trải qua những khó khăn này và vì vậy rất hiểu và thông
cảm với những trở ngại của các bạn. Dưới đây chúng tôi đưa ra một số gợi ý, hy vọng giải tỏa được phần
nào khúc mắc và giúp việc viết bài tự luận của các bạn trở nên dễ dàng hơn.
Đầu tiên, cần nói ngay rằng, sẽ không có một khuôn mẫu nhất định cho bài tự luận. Bài tự luận là lời tâm
sự của các bạn với Ban tuyển sinh, mục đích chính là để giúp chúng tôi hiểu càng đầy đủ và sâu sắc về
bạn càng tốt. Chính vì vậy, những điều được viết ra nên xuất phát từ chính những tâm tư, trăn trở, ước
vọng, và tâm huyết của bạn. Những gì được viết một cách chân thật, bằng cả tấm lòng chắc chắn sẽ có
sức lay động, và do đó tạo ra ấn tượng sâu đậm nhất đối với người đọc.
Tuy không có khuôn mẫu nhất định, nhưng các bạn nhớ trả lời câu hỏi và đề cập đến chủ đề đã nêu trong
đầu bài tự luận. Chẳng hạn như trong bài tự luận đầu tiên, bạn cần chia sẻ “điều quan trọng nhất về bản
thân mình” mà Hội đồng tuyển sinh nên biết. Điều quan trọng này có thể là những giá trị bạn trân trọng,
thế mạnh lớn nhất của bạn, hay kế hoạch nghề nghiệp tương lai. Mặc dù đề bài yêu cầu bạn giới hạn trong
“điều quan trọng nhất”, nhưng bạn có thể có nhiều hơn “một điều quan trọng” để chia sẻ. Tuy nhiên, cũng
không nên ôm đồm đề cập nhiều điều quá, một phần vì khi ấy tầm quan trọng của mỗi điều bạn chia sẻ
sẽ bị giảm đi, và phần khác là vì bạn chỉ có thể giãi bày tâm sự của mình trong một số lượng từ nhất định.
Trong bài tự luận tiếp theo, nếu ứng tuyển chương trình MPP Lãnh đạo và Quản lý, bạn chỉ nên tập trung
vào một số ít lý do quan trọng nhất khiến bạn quyết định sẽ tham gia chương trình. Đồng thời, các bạn
cũng nên lưu ý là theo cách đặt câu hỏi của đề bài, Ban tuyển sinh muốn hiểu tại sao vào đúng thời điểm
này trong sự nghiệp – chứ không phải là trước đây hay sau này – bạn lại quyết định tham gia chương trình
MPP Lãnh đạo và Quản lý; và tại sao việc thực hiện dự định này sẽ giúp bạn vươn tới các mục tiêu nghề
nghiệp tương lai. Hoặc nếu ứng tuyển vào chương trình MPP Phân tích chính sách, ở bài tự luận thứ hai,
bạn nên tập trung vào một vấn đề chính sách mà bạn quan tâm, nêu rõ quan điểm và phân tích của bạn
đối với vấn đề ấy.
Trong khi viết bài tự luận, mỗi khi có dịp, các bạn nên chia sẻ những trải nghiệm thực tế của mình trong
công việc hay cuộc sống. Điều này một mặt giúp chúng tôi hiểu bạn một cách cụ thể và trực tiếp hơn, mặt
khác làm cho bài tự luận trở nên sinh động. Tuy nhiên, đừng biến những minh họa cụ thể này thành sự liệt
kê máy móc các thành tích hay sự kiện vì bản thân những thành tích hay sự kiện này không có hồn, không
có xúc cảm cá nhân, và không làm chúng tôi hiểu được tại sao chúng lại có ý nghĩa đối với bạn.
Cuối cùng, cũng nên nhắc các bạn về một số sai lầm thường gặp khi viết bài tự luận, bao gồm nhập đề dài
dòng, không đi thẳng vào nội dung chính, tính liên kết giữa các khổ văn lỏng lẻo, không làm nổi bật được
tinh thần và trọng tâm của bài viết. Một sai lầm khác, ít gặp hơn nhưng cũng cần nhắc nhở là các bạn cần
tuân thủ đúng số chữ tối đa được quy định trong bài. Với các bài tự luận, viết ngắn thường khó hơn viết
dài. Vì vậy, chúng tôi cố tình giới hạn số chữ để khuyến khích các bạn chắt lọc từng câu, từng ý để bài viết
thật khúc triết và súc tích.
Chúng tôi hy vọng những gợi ý này giúp được các bạn phần nào trong quá trình viết bài tự luận. Chúc các
bạn hoàn thành hồ sơ thật tốt và hy vọng sẽ được gặp các bạn vào mùa thu này ở Trường Fulbright!

