
TIN TỨC

CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO TRONG ĐHQGHN TRAO BẰNG 
TỐT NGHIỆP CHO TÂN CỬ NHÂN
TRƯỜNG ĐHKHXH&NV

1.177 sinh viên khoá QH-2004-X (K49) (chiếm 94,2%) đã được nhận bằng cử nhân tại lễ bế 
giảng ngày 25/6/2008. GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó giám đốc cùng đại diện lãnh đạo văn 
phòng và một số ban chức năng của ĐHQGHN đã đến dự buổi lễ. Trong diễn văn bế giảng, 
PGS.TS Phạm Gia Lâm - Phó hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV đã đánh giá cao những 
đóng góp tích cực của sinh viên khoá học 2004 - 2008 trong việc thực hiện thành công sứ 
mệnh của Nhà trường là “đi đầu trong sáng tạo, truyền bá tri thức và đào tạo nguồn nhân 
lực chất lượng cao về khoa học xã hội và nhân văn, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển 
đất nước”.  Trong số 1.177 tân cử nhân năm nay có 186 em tốt nghiệp giỏi và xuất sắc, 
không có sinh viên tốt nghiệp trung bình. Lễ bế giảng cũng là dịp để Nhà trường vinh danh 
những gương mặt thủ khoa các ngành học, những gương cán bộ Đoàn - Hội có thành tích 
xuất sắc trong phong trào chung, những sinh viên đã vượt lên hoàn cảnh khó khăn để học 
tập tốt. Năm nay, thủ khoa của Trường ĐHKHXH&NV là sinh viên Lâm Minh Châu, lớp CLC 
Khoa Lịch sử với điểm số 9,33 đã được nhận Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN. 

>> THANH HÀ - XUÂN TRUNG

TRƯỜNG ĐHKHTN

Tại Hội trường Ngụy Như Kontum (19 Lê Tháng Tông), ngày 25/6/2008, Lễ trao bằng cử 
nhân cho sinh viên khóa QH-2004-T của Trường ĐHKHTN đã được đón GS.TS Mai Trọng 
Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN, GS.TSKH Nguyễn Văn Mậu - Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu 
trưởng Trường ĐHKHTN cùng đại diện lãnh đạo một số ban chức năng và đơn vị thành viên 
của ĐHQGHN đến dự. Năm học 2007-2008, Trường ĐHKHTN có 618 sinh viên thuộc khóa 
QH-2004-T tốt nghiệp trên tổng số 810 sinh viên (đạt 76%) gồm 568 sinh viên thuộc hệ 
đào tạo đại học chính quy K49 và 50 sinh viên thuộc hệ cử nhân khoa học tài năng và chất 
lượng cao K8. Tại buổi lễ, Giám đốc ĐHQGHN Mai Trọng Nhuận đã trao Bằng khen cho 10 
sinh viên có kết quả học tập toàn khóa xuất sắc và 4 SV đạt giải nhất trong kỳ thi Olympic 
sinh viên toàn quốc năm 2008 các môn đại số, giải tích, cơ học và hóa học. Sinh viên 
Nguyễn Thị Nhung, K8 Hệ CNKHTN ngành Cơ học đã vinh dự được nhận 2 bằng khen cho 
danh hiệu thủ khoa (điểm trung bình học tập đạt 9,3) và đạt giải nhất trong kỳ thi Olympic 
sinh viên toàn quốc năm 2008 môn Cơ học. Lãnh đạo nhà trường cũng đã tặng giấy khen 
và phần thưởng cho những sinh viên có thành tích cao trong khóa học 2004 - 2008, gồm: 
20 sinh viên là cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc, 11 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên 
trong học tập, 18 sinh viên thủ khoa các ngành...

>> LÊ VŨ BÁCH

BỔ NHIỆM TỔNG BIÊN TẬP BẢN TIN ĐHQGHN
Ngày 10/7/2008, Giám đốc ĐHQGHN - GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết định số 
4109/QĐ-TCCB thu nhận và bổ nhiệm TS. Hoàng Văn Quang - giảng viên, Phó Viện 
trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Báo chí và Truyền thông, Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền, giữ chức Tổng biên tập Bản tin ĐHQGHN. 
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và trò Trường ĐH Ngoại ngữ đã đạt được đồng thời trao 
Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN cho 2 sinh viên Khoa 
Ngôn ngữ và Văn hóa Anh - Mỹ là Nguyễn Thị Thu Trang 
và Nguyễn Trần Ngọc Liên tốt nghiệp loại xuất sắc.

ĐỖ THIỆN HÒA

KHOA LUẬT

Ngày 2/7/2008, TS. Phạm Quang Hưng - Phó giám đốc 
ĐHQGHN đã đến dự và phát biểu tại lễ trao bằng cử 
nhân cho sinh viên thuộc Khóa QH-2004-L của Khoa 
Luật (ĐHQGHN). Năm học 2007-2008, có 234 sinh viên 
Khoa Luật đủ điều kiện xét tốt nghiệp trên tổng số 252 
sinh viên, chiếm tỉ lệ 92,85%, cao hơn so với năm học 
2006-2007 là 1,68%. Trong số này có 19 sinh viên tốt 
nghiệp loại giỏi; 145 sinh viên tốt nghiệp loại khá, 69 sinh 
viên tốt nghiệp trung bình khá và 1 sinh viên tốt nghiệp 
trung bình. Tại buổi lễ, thủ khoa tốt nghiệp Trần Thái Hà, 
lớp QH-2004-L-CLC với điểm trung bình chung học tập 
toàn khóa đạt 8,51 đã được nhận Bằng khen của Giám 
đốc ĐHQGHN.

>> VŨ BÁCH

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho 258 sinh viên khóa QH - 
2004 - E và 1 sinh viên khóa QH - 2003 - E của Trường 
ĐH Kinh tế đã diễn ra ngày 1/7/2008.   Trong số 258 sinh 
viên khóa QH-2004-E được trao bằng đợt này có 40 sinh 
viên tốt nghiệp loại giỏi, 168 sinh viên tốt nghiệp loại khá, 
50 sinh viên tốt nghiệp loại trung bình khá. Tại buổi lễ, 
Phó giám đốc ĐHQGHN - GS.TSKH Vũ Minh Giang đã 
trao Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN cho thủ khoa 
tốt nghiệp của Trường ĐH Kinh tế Nguyễn Thị Kim Ngọc. 
Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng Nhà trường cũng trao 
giấy khen và phần thưởng cho 27 sinh viên tốt nghiệp 
loại giỏi, 4 sinh viên là cán bộ tích cực - học tốt, 3 sinh viên 
có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và 2 suất 
học bổng Trần Văn Thọ cùng giấy khen cho 2 sinh viên. 

>> MAI ANH - THÚY DIỆP

BỔ SUNG THÊM 2 UỶ VIÊN BAN THƯỜNG 
VỤ ĐẢNG UỶ ĐHQGHN KHOÁ III, NHIỆM 
KỲ 2005 - 2010

Ngày 30/6/2008, Phó bí thư thường trực Thành uỷ Hà Nội 
Nguyễn Công Soái đã ký Quyết định số 2731 - QĐ/TU 
về việc chuẩn y ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Đại học 
Quốc gia Hà Nội khoá III, nhiệm kỳ 2005 - 2010. Theo 
đó, 2 đồng chí Vũ Minh Giang - Đảng uỷ viên, Phó giám 
đốc ĐHQGHN và Nguyễn Hữu Đức - Đảng uỷ viên, Hiệu 
trưởng Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN được Thành 
uỷ Hà Nội chuẩn y làm uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ 
ĐHQGHN khoá III, nhiệm kỳ2005 - 2010. Như vậy, Ban 
Thường vụ Đảng uỷ ĐHQGHN khoá III, nhiệm kỳ 2005 - 
2010 hiện gồm có 9 đồng chí: 

1. Đ/c Trần Kim Đỉnh - Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN;

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ

Ngày 29/6/2008, lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đợt 
1 cho 210 sinh viên đại học hệ chính quy khoá học QH-
2004-I (2004 - 2008) của Nhà trường đã diễn ra. Trong 
số 210 tân cử nhân của khóa học này có 156 người tốt 
nghiệp loại khá trở lên (chiếm 74,3%), 46 sinh viên được 
nhận bằng tốt nghiệp hệ đào tạo chất lượng cao (bằng 
21,9%). Toàn khóa học đã có 5 sinh viên đạt giải nhất, 5 
sinh viên đạt giải nhì và 12 sinh viên đạt giải ba cấp trường 
ở các hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên Trường ĐH 
Công nghệ. Phong trào thi Olympic sinh viên được nhiều 
sinh viên của khóa học hưởng ứng với 3 sinh viên đạt giải 
nhất, 6 sinh viên đạt giải nhì và 12 sinh viên đạt giải ba 
trong các kỳ thi Olympic sinh viên toàn quốc về Toán học, 
Tin học, Vật lý và Cơ học. Đặc biệt, có 2 sinh viên của khóa 
đạt giải nhì tại cuộc thi Lập trình quốc tế ACM-ICPC tại điểm 
thi Hà Nội. Trong lễ bế giảng, 3 sinh viên thủ khoa của 3 
ngành học là Ngô Tiến Đạt (ngành Công nghệ Thông tin), 
Phạm Hoàng Ngân (ngành Vật lý kỹ thuật) và Trang Công 
Chung (ngành Công nghệ Điện tử Viễn thông) đã được 
nhận Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN.  Bên cạnh đó, 
Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ cũng tặng giấy khen 
cho 31 sinh viên tiêu biểu của khóa.

>> DIỆU AN

KHOA SƯ PHẠM

253 tân cử nhân trong đó có 242 sinh viên khóa QH - 
2004 - S, 10 sinh viên khóa QH - 2003 - S và 1 sinh viên 
khóa QH - 2002 - S của Khoa Sư phạm (ĐHQGHN) đã 
được nhận bằng tốt nghiệp tại lễ bế giảng năm học 2007-
2008 và trao bằng tốt nghiệp diễn ra ngày 30/6/2008. 
PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Chủ nhiệm Khoa Sư phạm 
đã trình bày báo cáo tổng kết khóa đào tạo cử nhân sư 
phạm hệ chính quy QH - 2004 - S. Đây là khóa đào tạo 
giáo viên thứ 5 của ĐHQGHN theo mô hình 3+1. Có tổng 
số 242 sinh viên QH - 2004 - S hoàn thành chương trình 
đào tạo và đủ điều kiện được nhận bằng tốt nghiệp đợt 
này, chiếm tỉ lệ 93,08%, trong đó có 87,2 % sinh viên tốt 
nghiệp đoạt loại giỏi và khá. Toàn khóa có 45 sinh viên 
tốt nghiệp loại giỏi, 166 sinh viên tốt nghiệp loại khá, 31 
sinh viên tốt nghiệp loại trung bình khá, không có sinh 
viên tốt nghiệp trung bình. 

>> TRƯỜNG MINH

TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ

Năm nay, Nhà trường có 969 sinh viên hệ chính quy 
khóa QH - 2004 - F và 92 sinh viên hệ chuyên tu được 
trao bằng cử nhân, toàn khóa có tổng số 107 sinh viên 
tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi, chiếm 10,08%. Trong 
số 1.061 sinh viên tốt nghiệp của Trường ĐH Ngoại ngữ 
675 cử nhân sư phạm và 386 cử nhân biên phiên dịch. Kể 
từ khi thành lập cho đến nay, Trường ĐH Ngoại ngữ đã 
đào tạo tổng cộng gần 60.000 cử nhân. Tại lễ bế giảng, 
thay mặt cho lãnh đạo ĐHQGHN, TS. Phạm Quang Hưng 
- Phó giám đốc đã chúc mừng những thành tựu mà thầy 
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2. Đ/c Nguyễn Hữu Đức - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng 
Trường ĐHCông nghệ;

3. Đ/c Vũ Minh Giang - Phó giám đốc ĐHQGHN;

4. Đ/c Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Ngoại 
ngữ;

5. Đ/c Nguyễn Văn Mậu - Bí thư Đảng uỷ Trường 
ĐHKHTN

6. Đ/c Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN;

7. Đ/c Phạm Trọng Quát - Phó giám đốc ĐHQGHN;

8. Đ/c Trịnh Ngọc Thạch - Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ;

9. Đ/c Nguyễn Thị Việt Thanh - Trưởng Ban Chính trị và 
Công tác Học sinh Sinh viên

>> P.V

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO 
ĐHQGHN NHIỆM KỲ 2006 - 2011 HỌP 
PHIÊN THỨ III

Ngày 26/6/2008, phiên họp lần III Hội đồng Khoa học 
& Đào tạo ĐHQGHN (viết tắt Hội đồng KHĐT) nhiệm kỳ 
2006 - 2011 đã được tổ chức dưới sự chủ trì của GS.TSKH 
Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng. Tại phiên họp, các 
Quyết định số 3002/QĐ-KHCN và 3003/QĐ-KHCN của 
Giám đốc ĐHQGHN về bổ sung ủy viên Hội đồng KHĐT 
đã được công bố. Theo đó, GS.TS Nguyễn Hòa - Hiệu 
trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ và PGS.TS Bùi Duy Cam 
- Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN đã được bổ sung làm ủy 
viên (đương nhiên) của Hội đồng. Các ủy viên Hội đồng 
KHĐT đã nghe hai báo cáo đề dẫn của PGS.TS Nguyễn 
Văn Nhã - Trưởng ban Đào tạo về “Đào tạo đạt chuẩn, 
đáp ứng nhu cầu xã hội” và PGS.TSKH Nguyễn Đình Đức 
- Trưởng ban Khoa học Công nghệ về “Tình hình hoạt 
động Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2006 - 2008 
của ĐHQGHN và định hướng đổi mới hoạt động KHCN 
đến giai đoạn 2020”. Về định hướng đổi mới hoạt động 
KHCN đến giai đoạn 2020 của ĐHQGHN, PGS.TSKH 
Nguyễn Đình Đức nhấn mạnh đến ưu tiên đầu tư phát 
triển các hướng nghiên cứu mũi nhọn trong lĩnh vực khoa 
học xã hôi và nhân văn, khoa học tự nhiên; xây dựng các 
nhóm nghiên cứu quốc tế, phát triển một số công nghệ 
cao; xây dựng các phòng thí nghiệm hiện đại, đưa KHCN 
tiếp cận trình độ thế giới và đào tạo tiến sĩ chất lượng 
cao chuẩn quốc tế; nghiên cứu khoa học gắn với phục 
vụ thực tiễn và đẩy mạnh hoạt động KHCN kết hợp với 
doanh nghiệp; phấn đấu đưa tỉ lệ giảng dạy/nghiên cứu/
dịch vụ từ 7/2/1 hiện nay đạt tỉ lệ 5/3/2 vào năm 2010...

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng GS.TSKH Vũ 
Minh Giang nhấn mạnh để việc đào tạo đáp ứng được 
nhu cầu xã hội, các đơn vị đào tạo không nên cực đoan 
với nhu cầu về số lượng mà nên rà soát lại chương trình 
đào tạo từ nội dung đến phương pháp và hiệu chỉnh 
chương trình cho cập nhật với thực tế xã hội... GS. Vũ 
Minh Giang cho rằng nghiên cứu cơ bản là xương sống 

của hoạt động khoa học công nghệ. Nghiên cứu khoa 
học không chỉ tính đến phòng thí nghiệm, thực hành mà 
cần chú trọng đến đội ngũ cán bộ khoa học, lực lượng 
nghiên cứu, đội ngũ cán bộ đầu đàn, đầu ngành... 

GẶP MẶT ĐẠI DIỆN CÁC NHÀ BÁO NHÂN 
NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Chiều ngày 18/6/2008, ĐHQGHN đã tổ chức buổi gặp 
mặt đại diện các nhà báo nhân kỉ niệm 83 năm ngày Báo 
chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2008). GS.TS 
Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN đã thay mặt tập 
thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, học sinh chúc mừng các 
nhà báo nhân kỉ niệm 83 năm Ngày Báo chí cách mạng 
Việt Nam, đồng thời cảm ơn các nhà báo đã thường 
xuyên theo dõi và đưa tin tuyên truyền về ĐHQGHN trên 
các phương tiện thông tin đại chúng. Thời gian qua, các 
cơ quan thông tấn, báo chí thực sự là cầu nối trong việc 
tuyên truyền để xã hội hiểu được về vị trí và sứ mạng đặc 
biệt của ĐHQGHN trong hệ thống giáo dục đại học Việt 
Nam. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến, những sáng 
kiến và kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công 
nghệ mà các nhà khoa học của ĐHQGHN đạt được đã 
được truyền tải qua phương tiện thông tin đại chúng có 
tác dụng tích cực... 

>> V.T

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP ĐÀO TẠO SAU 
ĐẠI HỌC GIỮA ĐHQGHN VÀ VIỆN KHOA 
HỌC CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẬT BẢN

Hội thảo giới thiệu chương trình này đã diễn ra ngày 
26/6/2008 tại Trường ĐHKHTN. Phát biểu tại buổi lễ, 
GS.TS Takuya Katayama và PGS.TS Bùi Duy Cam - Hiệu 
trưởng Trường ĐHKHTN đã chúc mừng sự hợp tác có 
hiệu quả giữa 2 đơn vị trong thời gian qua, đặc biệt là các 
học viên, giảng viên khóa 1 chương trình đào tạo thạc sĩ 
và tiên sĩ liên kết giữa VNU và JAIST thuộc lĩnh vực khoa 
học và công nghệ Nanô. Lãnh đạo hai bên cũng đồng 
thời nhấn mạnh rằng khoa học và công nghệ Nanô là 
một trong những lĩnh vực mũi nhọn của JAIST và còn mới 
mẻ ở Việt Nam. Khóa học đầu tiên của chương trình liên 
kết hợp tác này đang được triển khai và tiếp tục tuyển 
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sinh khóa tiếp theo. Cùng với dự án phối hợp đào tạo sau 
đại học giữa Trường Khoa học Vật liệu - JAIST về khoa 
học và công nghệ Nanô, hội thảo cũng được nghe giới 
thiệu dự án phối hợp đào tạo trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin giữa 5 đơn vị gồm Trường ĐHKHTN (ĐHQGTP.
HCM), Trường ĐH Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM), Trường 
ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Công nghệ (ĐHQGHN) 
và Viện Công nghệ Thông tin (ĐHQGHN) với Trường 
Khoa học Tri thức - JAIST...

>> LINH DƯƠNG

"NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO CÔNG TÁC 
XÃ HỘI TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP VÀ 
PHÁT TRIỂN"

Đó là tên của hội thảo quốc tế do Trường ĐHKHXH&NV 
(ĐHQGHN) phối hợp với Đại học San Jose (Hoa Kỳ) tổ 
chức trong 2 ngày 26 và 27/6/2008 với sự tham dự của 
GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó giám đốc ĐHQGHN và 
GS.TS Alice M. Hinces - Hiệu trưởng Trường Công tác 
xã hội, Đại học Sanjose. Hơn 30 tham luận đến từ các 
cơ quan nghiên cứu, các trường đại học của Việt Nam, 
Hoa Kỳ gửi tới hội thảo đã bàn về thực trạng cũng như 
triển vọng của ngành CTXH ở Việt Nam và trên thế giới 
trong bối cảnh hội nhập và phát triển. Các tham luận 
tại hội thảo đều khẳng định: CTXH là một lĩnh vực ngày 
càng đóng vai trò quan trọng đối với quá trình thực hiện 
sự bình đẳng và tiến bộ xã hội. Trải qua hơn một nửa 
thế kỷ hình thành và phát triển, với tư cách là một khoa 
học, một nghề nghiệp, CTXH đã từng bước xây dựng và 
hoàn thiện các lý thuyết và phương pháp tiếp cận, thực 
hành các kỹ năng nghề nghiệp góp phần giải quyết các 
vấn đề xã hội liên quan đến đời sống của từng cá nhân, 
nhóm và cộng đồng yếu thế. CTXH đã và đang góp phần 
thúc đẩy sự thay đổi xã hội theo hướng trao quyền và 
giải phóng con người, làm thức dậy tiềm năng của chính 
con người. Đề xuất giải pháp khắc phục, các báo cáo đều 
khẳng định: để CTXH Việt Nam có thể hội nhập và phát 
triển, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các trường, các cơ 
quan, các tổ chức trong nước, sự hỗ trợ tích cực của các 
tổ chức quốc tế. Nhưng quan trọng nhất vẫn là sự nhiệt 
tình, tận tâm của đội ngũ giảng viên, học viên, cán bộ đã, 
đang và sẽ làm CTXH hiện tại và trong tương lai.

>> THANH HÀ - THÀNH LONG

VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG 

NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Hội thảo khoa học với nội dung trên đã được Trung tâm 
Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - ĐHQGHN 
tổ chức ngày 27/6/2008. GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám 
đốc ĐHQGHN, GS.TS Vũ Văn Hiền - Ủy viên Trung ương 
Đảng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng 
viên lý luận chính trị cùng nhiều nhà khoa học của các 
học viện, viện nghiên cứu, các trường đại học trong cả 
nước đã tới dự hội thảo. Các vấn đề khoa học cơ bản đã 
được thể hiện qua một số lượng lớn các bài tham luận 
gửi về hội thảo như: Quá trình hình thành chủ trương xây 
dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
ở Việt Nam; Khái niệm, đặc điểm, bản chất của nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Sự lãnh đạo 
của Đảng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa - thành tựu và những bài 
học kinh nghiệm; Giải pháp tăng cường vai trò lãnh đạo 
của Đảng và phát huy các nguồn lực trong xây dựng nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 
Nam; Xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở 
Trung Quốc - quá trình và kinh nghiệm... 

Tổng kết Hội thảo, GS.TS Vũ Văn Hiền đã nhấn mạnh ý 
nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết của cuộc hội thảo và 
những vấn đề nội dung hết sức phong phú, sâu sắc được 
các nhà khoa học nêu ra trong Hội thảo; đồng thời, nêu 
một số vấn đề đòi hỏi tiếp tục đi sâu nghiên cứu: Ngoài 
những vấn đề chung, bao quát về Chính sách và quan 
điểm chỉ đạo của Đảng, định hướng xã hội chủ nghĩa 
trong phát triển nền kinh tế thị trường thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, cần làm sáng rõ các vấn 
đề cụ thể như: Chế độ sở hữu; các thành phần kinh tế; 
vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước; sự bình đẳng giữa 
các thành phần kinh tế; sự phát triển kinh tế tư nhân; 
sự công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa; vai trò lãnh đạo của Đảng và 
quản lý của Nhà nước cũng như vai trò các tổ chức của 
hệ thống chính trị trong việc giữ vững định hướng xã hội 
chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường... 

>> BÙI TUẤN

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001 - 2010, QUAN 
ĐIỂM CỦA CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU HOA KỲ

4 Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội



Đó là chủ đề chính của hội thảo do Khoa Quốc tế - 
ĐHQGHN phối hợp với Glocal Ventures Inc. Organization 
(GVI) tổ chức ngày 5/7/2008. Diễn giả Marcia Marie 
Larson - Giám đốc nhân sự tập đoàn Maridian Capital 
(New York) thông qua thuyết trình của mình đề cập đến 
những vấn đề cơ bản về kinh tế, xã hội Việt Nam trong kỷ 
nguyên toàn cầu hóa, các mặt trái của hội nhập và phát 
triển kinh tế: khoảng cách giàu nghèo, làm thế nào để 
giảm tỉ lệ thất nghiệp cũng như nâng cao học vấn toàn 
dân và tăng trưởng nền kinh tế mang tính bền vững. Hội 
thảo còn có sự tham gia diễn thuyết của 4 tổ chức cố 
vấn hàng đầu Hoa Kỳ: Brookings, Trung tâm Nghiên cứu 
chiến lược quốc tế (CSIS), RAND Corporation (Research 
and Development) và Quỹ Di sản (Heritage Foundation) 
với các vấn đề như quá trình chuyển đổi của Việt Nam 
sang một nền kinh tế thị trường mở thông qua việc thúc 
đẩy tự do hoá thương mại và đầu tư, việc tiến hành những 
cải cách luật pháp nhằm thực hiện những cam kết trong 
các hiệp định thương mại song phương (BTA) cũng như 
WTO. Các diễn giả cho rằng năng lực cạnh tranh của Việt 
Nam cần tập trung vào việc cải thiện môi trường và khả 
năng cạnh tranh trong kinh doanh cũng như những cải 
cách hành chính và quản lý ở quy mô chính.

>> BÙI TUẤN

KHAI GIẢNG KHOÁ IV CHƯƠNG TRÌNH 
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ 
KINH DOANH

Lễ khai giảng khóa đào tạo liên kết này giữa Khoa Quốc 
tế - ĐHQGHN, ĐH HELP (Malaysia) và Trường Đào tạo 
cán bộ Lê Hồng Phong (Hà Nội) đã diễn ra sáng ngày 
14/6/2008, tại 19 Lê Thánh Tông với 40 học viên tham gia. 
Chương trình đào tạo do HELP cung cấp, giảng dạy hoàn 
toàn bằng tiếng Anh thông qua phiên dịch gồm 12 môn 
học và môn phương pháp luận nghiên cứu. Thời gian đào 
tạo kéo dài 18 tháng. Sau khi hoàn thành chương trình 
đào tạo và bảo vệ thành công luận văn, các học viên sẽ 
được nhận bằng thạc sĩ do HELP cấp. Tính đến thời điểm 
hiện tại, có tổng số gần 160 học viên đã và đang tham gia 
chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh liên kết 
giữa ĐH HELP và Khoa Quốc tế, ĐHQGHN. 

>> P.V

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI GIÁM 
ĐỐC TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

Buổi lễ đã được Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức 
ngày 20/6/2008. Theo Quyết định số 1904/QĐ-TCCB 
ngày 2/6/2008 của Giám đốc ĐHQGHN thì TS. Nguyễn 
Huy Chương, giảng viên chính, Giám đốc Trung tâm 
Thông tin - Thư viện tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức 
Giám đốc Trung tâm. GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám 
đốc ĐHQGHN đã chúc mừng TS. Nguyễn Huy Chương 
đồng thời nhấn mạnh đến một số công việc mà Trung 
tâm Thông tin - Thư viện cần phải thực hiện trong thời 
gian tới là: tiếp tục ứng dụng các tiện ích của công nghệ 
thông tin và truyền thông để nâng cao hiệu quả quản lí, 
phát triển nguồn lực thông tin, tạo nên sự đặc sắc, quý 

hiếm của một trung tâm thư viện hàng đầu trong một 
trung tâm đào tạo đại học, sau đại học hàng đầu của cả 
nước; tiếp tục thay đổi cung cách phục vụ bạn đọc... 

>> TRƯƠNG HUYỀN

152 CÁN BỘ ĐHQGHN THAM DỰ LỚP TẬP 
HUẤN VOCW LẦN THỨ 1
Từ ngày 12/6/2008 đến ngày 28/6/2008, 152 cán bộ, 
công chức của ĐHQGHN đã tham gia khóa tập huấn 
nghiệp vụ “Khai thác và đóng góp thông tin trên website 
Học liệu Mở Việt Nam" do Bộ Giáo dục & Đào tạo, Quỹ 
giáo dục Việt Nam (VEF) phối hợp với Viện Công nghệ 
thông tin, ĐHQGHN tổ chức. Các cán bộ ĐHQGHN được 
chia thành 4 lớp, mỗi lớp gồm 38 học viên và tập huấn 
trong hai ngày. Khóa học nhằm trang bị cho các học viên 
một số kỹ năng sử dụng máy tính: kỹ năng cơ bản sử 
dụng trình duyệt Web (Web browser) và kỹ năng cơ bản 
soạn thảo văn bản trên MS Word… Sau khóa học, các 
học viên nắm được các thông tin về học liệu mở MIT, 
phần mềm Connexions Raphtos, giấy phép Creative 
Commons License. Các học viên đồng thời hiểu được mục 
tiêu, ý nghĩa và cách thức khai thác và đóng góp thông 
tin trên website học liệu mở Việt Nam VOCW như: tạo tài 
khoản cá nhân trên website VOCW, tách giáo trình/bài 
giảng thành các modules; cách thức định dạng văn bản 
MS Word theo Style và Format chuẩn của Connexions, 
upload các modules, tạo course, chia sẻ và tái sử dụng tài 
liệu trên VOCW, làm việc nhóm trên VOCW, hiệu chỉnh 
tài liệu CNXML nâng cao…

>> VIỆT VƯƠNG

NHẬN DIỆN & ỨNG PHÓ VỚI CĂNG THẲNG MÙA THI

Với mục đích giúp thí sinh giải toả những ức chế tâm lý, 
cách nhận biết, phòng tránh, giải toả street đồng thời 
cung cấp cho các em những kinh nghiệm làm bài thi đại 
học, cao đẳng, tối 2/7/2008, Ban Quản lý KTX Mễ Trì đã 
phối hợp cùng Trung tâm hỗ trợ và tư vấn tâm lý (Trường 
ĐHKHXH&NV) tổ chức chương trình toạ đàm "Căng 
thẳng mùa thi - cách nhận diện và ứng phó". 

Đến với buổi toạ đàm, các thí sinh đã được nghe bác sỹ 
Đinh Đăng Hoè của bệnh viện Bạch Mai giải thích về street 
và những nguyên nhân gây nên street, được các giảng viên 
trong trung tâm hỗ trợ và tư vấn tâm lý cung cấp một số 
cách thức để ổn định tâm lý và kinh nghiệm làm bài trong 
thi cử. Đồng thời, tham dự chương trình các thí sinh và các 
bậc phụ huynh còn được nghe những tiết mục văn nghệ 
do các bạn trong đội tình nguyện biểu diễn.

>> TRẦN THỊ TÂN
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ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CÁC KHỐI VÀO ĐHQGHN năm 2008
Kỳ thi tuyển sinh đại học các khối A, B, C, D của ĐHQGHN năm 2008 đã có tổng số 24.323 thí sinh (đạt khoảng 60,7%) đến 
làm thủ tục dự thi (đợt 1 là 8.869 thí sinh, đợt 2 là 15.454 thí sinh) trên tổng số 40.075 hồ sơ đăng ký dự thi. Theo đánh giá 
chung của Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học vào ĐHQGHN năm 2008 thì kỳ thi này đã được tổ chức nghiêm túc theo đúng Quy 
chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các cán bộ được cử tham gia công tác coi thi (từ Ban Chỉ đạo, Hội đồng tuyển 
sinh, các đoàn thanh tra, các thanh tra viên ở các điểm thi, cán bộ coi thi, bảo vệ, trật tự viên, công an, y tế, tình nguyện viên...) 
đã có nhiều cố gắng, chủ động phối hợp chặt chẽ để kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả và nghiêm túc. Theo đánh giá chung 
các điểm thi đã đáp ứng yêu cầu phòng thi, khu vực thi an toàn; số lượng cán bộ giám sát, cán bộ coi thi được huy động đủ 
và phân công hợp lý, cán bộ tham gia công tác coi thi và phục vụ thi có kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm cao, không có 
ai bị kỷ luật khi làm nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác bảo mật trong sao in đề thi... Sau đây Bản tin ĐHQGHN xin gửi tới bạn 
đọc những thông tin chi tiết về điểm trúng tuyển NV1 và xét tuyển NV2 vào ĐHQGHN năm 2008:

TT NGÀNH/ĐƠN VỊ MÃ NGÀNH CHỈ TIÊU KHỐI THI
ĐIỂM 

TRÚNG 
TUYỂN NV1

CHỈ TIÊU 
TUYỂN NV2

MỨC ĐIỂM 
NHẬN HỒ SƠ 

ĐKXT NV2

I TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ QHI 640 514 116

1 Công nghệ thông tin 105 320 A 23.5

2 Công nghệ điện tử viễn thông 109 120 A 23.5 59 23.5

3 Vật lý kỹ thuật 115 60 A 19.0 14 19.0

4 Cơ học kỹ thuật 116 60 A 19.0 11 19.0

5 Công nghệ cơ điện tử 117 80 A 21.0 32 21.0

II TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN QHT 1.330 543
1 Toán học 101 60 A 18.0 24 18.0

2 Toán cơ 102 40 A 18.0 37 18.0

3 Toán - Tin ứng dụng 103 120 A 19.0

4 Vật lý 106 120 A 18.0 50 18.0

5 Công nghệ hạt nhân 108 40 A 18.0 23 18.0

6 Khí tượng-Thuỷ văn - Hải dương học 110 100 A 18.0 87 18.0

7 Công nghệ biển 112 50 A 18.0 49 18.0

8 Hóa học 201 100 A 19.0

9 Công nghệ hóa học 202 70 A 20.0

10 Khoa học đất 203 40
A 18.0 10 18.0

B 22.0 10 22.0

11 Địa lý 204 60 A 18.0 56 18.0

12 Địa chính 205 60 A 18.0 35 18.0

13 Địa chất 206 60 A 18.0 55 18.0

14 Địa kỹ thuật - Địa môi trường 208 60 A 18.0 59 18.0

15 Quản lý tài nguyên thiên nhiên 209 50 A 18.0 48 18.0

16 Sinh học 301 100 B 24.0

17 Công nghệ sinh học 302 70 B 25.0

18 Khoa học môi trường 303 80
A 18.0

B 26.0

19 Công nghệ môi trường 305 50 A 18.0

III TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ 
NHÂN VĂN QHX 1.400 319

1 Tâm lý học 501 80
C 18.0 15 18.0

D1,2,3,4,5,6 18.0 14 18.0

2 Khoa học quản lý 502 130
C 19.5

D1,2,3,4,5,6 18.5

3 Xã hội học 503 90
C 18.0 11 18.0

D1,2,3,4,5,6 18.0 8 18.0

4 Triết học 504 90
C 18.0 36 18.0

D1,2,3,4,5,6 18.0 23 18.0

5 Chính trị học 507 50
C 18.0 30 18.0

D1,2,3,4,5,6 18.0 12 18.0

6 Công tác xã hội 512 80
C 18.0 15 18.0

D1,2,3,4,5,6 18.0 9 18.0

7 Văn học 601 110
C 19.5

D1,2,3,4,5,6 19.5

8 Ngôn ngữ học 602 60
C 19.0 31 20.0

D1,2,3,4,5,6 19.0 20 20.0

9 Lịch sử 603 110
C 20.5

D1,2,3,4,5,6 19.5
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10 Báo chí 604 100
C 19.5

D1,2,3,4,5,6 19.0

11 Thông tin - Thư viện 605 90
C 18.0 50 18.0

D1,2,3,4,5,6 18.0 25 18.0

12 Lưu trữ học và Quản trị văn phòng 606 80
C 18.5

D1,2,3,4,5,6 18.0

13 Đông phương học 607 100
C 21.0

D1,2,3,4,5,6 19.5

14 Quốc tế học 608 100
C 20.0

D1,2,3,4,5,6 18.0

15 Du lịch học 609 100
C 20.5

D1,2,3,4,5,6 18.5

16 Hán Nôm 610 30
C 18.0 12 18.0

D1,2,3,4,5,6 18.0 8 18.0

IV TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ QHF 1.200 306

1 Tiếng Anh phiên dịch 701 50 D1 27.0

2 Tiếng Anh sư phạm 711 450 D1 24.0 41 24.0

3 Tiếng Nga phiên dịch 702 20 D1 24.0 10 24.0
D2 24.0 24.0

4 Tiếng Nga sư phạm 712 75
D1 24.0 55 24.0

D2 24.0 24.0

5 Tiếng Pháp phiên dịch 703 25
D1 27.0

D3 24.5

6 Tiếng Pháp sư phạm 713 150
D1 24.0

74
24.0

D3 24.0 24.0

7 Tiếng Trung Quốc phiên dịch 704 20
D1 24.0
D4 25.0

8 Tiếng Trung Quốc sư phạm 714 150
D1 24.0

71
24.0

D4 24.0 24.0

9 Tiếng Đức phiên dịch 705 80
D1 24.0

36
24.0

D5 24.0 24.0

10 Tiếng Nhật phiên dịch 706 100
D1 24.0

D6 24.5

11 Tiếng Nhật sư phạm 716 25
D1 24.0

19
24.0

D6 24.0 24.0

11 Tiếng Hàn Quốc 707 55 D1 24.5

V TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QHE 410 70

1 Kinh tế chính trị 401 80
A 18.5 8 18.5

D1 18.0 6 18.0

2 Kinh tế đối ngoại 402 110
A 24.0

D1 22.5

3 Quản trị kinh doanh 403 60
A 21.5 20 21.5

D1 21.0 15 21.0

4 Tài chính - Ngân hàng 404 110
A 22.0 5 22.0

D1 20.0 4 20.0

5 Kinh tế phát triển 405 50
A 18.5 7 18.5

D1 18.0 5 18.0

VI KHOA LUẬT QHL 300 49

1 Luật học 505 220

A 18.0 20 18.0

C 19.0

D1,3 18.0 29 18.0

2 Luật kinh doanh 506 80
A 20.5

D1,3 20.0

VII KHOA SƯ PHẠM QHS 300 0

1 Sư phạm toán học 111 50 A 18.0

2 Sư phạm vật lý 113 50 A 21.0

3 Sư phạm hóa học 207 50 A 18.5

4 Sư phạm sinh học 304 50
A 18.5

B 23.0

5 Sư phạm ngữ văn 611 50
C 21.5

D1,2,3,4 19.0

6 Sư phạm lịch sử 613 50
C 20.5

D1,2,3,4 18.5

TỔNG 5.580 1.403
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ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO TIếN sĩ ĐợT 1 NăM 2008

Ngày 24/6/2008, giám đốc đhqghn đã ký quyết định số 3070/qđ-sđh phê duyệt điểm trúng 
tuyển đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2008 của các đơn vị đào tạo sau đại học thuộc đhqghn. dưới 
đây là thông tin chi tiết:

STT NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO SỐ ĐỦ ĐIỂM XÉT 
TUYỂN ĐIỂM TRÚNG TUYỂN SỐ TRÚNG TUYỂN GHI CHÚ

I. TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1 Địa chất 2 5.0 2

2 Địa lí 1 5.0 1

3 Hải dương học 0

4 Hóa học 12 5.0 12

5 Khí tượng 1 5.0 1

6 Khoa học môi trường 3 5.0 3

7 Sinh học 11 5.0 11 1 thi tuyển từ

CỬ NHÂN

8 Toán học 14 5.0 14

9 Vật lí 8 5.0 8

TỔNG: 52 52

II. TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

1
Báo chí 3 3

Báo chí học 3 8.0 3

2
Chính trị học 1 1

Hồ Chí Minh học 1 9.0 1

3
Đông phương học 1 1

Đông Nam Á học 1 8.0 1

4

Lịch sử 17 17

Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại 2 9.0 2

Lịch sử Việt Nam cổ đại và trung đại 2 9.5 2 Chuyên ngành 16+23

Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại 3 7.5 3

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 8 7.0 8

Lịch sử sử học và sử liệu học 1 9.0 1

Khảo cổ học 1 6.0 1

5

Ngôn ngữ học 6 6

Lí luận ngôn ngữ 4 8.0 4

Việt ngữ học 2 8.5 2

6
Tâm lí học 4 4

Tâm lí học xã hội 4 6.0 4

7

Triết học 7 7

CN duy vật biện chứng và CN duy vật lịch sử 6 6.0 6

Chủ nghĩa xã hội khoa học 1 9.0 1

8
Văn học 1 1

Lí luận văn học 1 8.0 1

9
Xã hội học 4 4

Xã hội học 4 5.0 4

TỔNG: 44 44

III. TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ

1

Tiếng Anh 4 4

Lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Anh) 2 6.5 2

Ngôn ngữ Anh 3 7.0 3

2
Tiếng Pháp 1 1

Lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Pháp) 1 8.0 1

TỔNG: 6 6

IV. TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ

1

Công nghệ điện tử-viễn thông 2 2

Kĩ thuật điện tử 1 7.5 1

Kĩ thuật viễn thông 1 6.5 1

TRANG TIN SỐ 208TRANG TIN SỐ 208
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2

Công nghệ thông tin 5 5

Công nghệ phần mềm 3 5.0 3

Hệ thống thông tin 1 5.5 1

Khoa học máy tính 0

Truyền dữ liệu và mạng máy tính 1 6.5 1

3 Vật liệu và linh kiện Nanô 2 9.0 2

TỔNG: 9 9

V. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ

1 Kinh tế chính trị 13 5.5 12

TỔNG: 13 12

VI. KHOA LUẬT

1

Luật học

Lí luận lịch sử nhà nước và pháp luật 10 8.5 4

Luật hình sự 5 7.0 3

Luật kinh tế 5 7.0 2

Luật quốc tế 2 5.0 2

TỔNG: 22 11

VII. KHOA SƯ PHẠM

1 Quản lí giáo dục 12 6.5 7

TỔNG: 12 7

VIII. TT ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ

1
Ngành Kinh tế chính trị 6 6

Kinh tế chính trị 6 5.5 6

2
Ngành Triết học 5 5

CN duy vật biện chứng và CN duy vật  lịch sử 5 7.0 5

TỔNG: 11 11

IX. TT NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1 Môi trường trong phát triển bền vững 3 7.0 3

TỔNG: 3 3

TỔNG SỐ: 172 155
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1  Ngày 16/6/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 51/2008/TT-BTC hướng dẫn 
quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (CCBC) Nhà nước. Theo 
đó, kinh phí được sử dụng để đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, hội nhập kinh tế 
quốc tế, tiếng dân tộc... cho 6 nhóm đối tượng sau: CBCC hành chính, công chức dự bị, 
hợp đồng lao động không xác định thời hạn đang làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà 
nước, các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động không xác định 
thời hạn trong đơn vị sự nghiệp công lập; đại biểu HĐND các cấp; CBCC xã, phường, thị 
trấn; cán bộ không chuyên trách cấp xã; cán bộ thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc ở xã và tổ 
dân phố ở phường, thị trấn; luật sư, cán bộ quản lý doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng.
Không sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC để chi cho bộ máy quản lý công tác 
đào tạo của các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương; chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất 
cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBCC. Tùy theo khả năng bố trí kinh phí và nhu cầu đào 
tạo CBCC của đơn vị mình, các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể sử dụng nguồn kinh 
phí này để hỗ trợ một phần chi phí cho các đối tượng CBCC nhà nước được cấp có thẩm 
quyền cử đi học đại học, sau đại học, nhưng tối đa không quá 10% tổng kinh phí đào tạo 
được giao.Về mức chi thù lao giảng viên trong nước cho 1 buổi giảng 4 tiết, tùy theo đối 
tượng, trình độ học viên mà các cơ sở đào tạo bố trí mời giảng viên, báo cáo viên từng cấp 
cho phù hợp. Theo đó, mức chi cao nhất không quá 500.000 đồng/buổi. Tuỳ theo mức độ 
cần thiết, các cơ quan đơn vị trình cấp có thẩm quyền quyết định việc mời giảng viên nước 
ngoài. Mức thù lao đối với giảng viên nước ngoài do cơ quan, đơn vị thoả thuận với giảng 
viên, bảo đảm phù hợp với khả năng kinh phí của cơ quan, đơn vị… Thông tư này có hiệu 
lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2     Ngày 17/6/2008, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký Quyết định số 38/2008/
QĐ-BTTTT về việc ban hành Quy chế liên kết trong hoạt động xuất bản. Quy chế quy định: 
chỉ Giám đốc nhà xuất bản mới có quyền ký duyệt bản thảo, ký quyết định xuất bản, ký 
duyệt hợp đồng in ấn và ký duyệt phát hành. Trước khi ký quyết định xuất bản, Giám đốc 
nhà xuất bản ký duyệt bản thảo (bao gồm cả bìa) và các thông tin ghi trên xuất bản phẩm 
(XBP) liên kết theo quy định. Bản thảo XBP liên kết đưa in phải sao thành 2 bản, 1 bản giao 
cho đối tác liên kết, 1 bản lưu tại nhà xuất bản để đối chiếu.Các cơ sở in chỉ được ký hợp 
đồng với Giám đốc nhà xuất bản hoặc người được Giám đốc ủy quyền bằng văn bản. Sau 
khi in xong, đối tác liên kết có trách nhiệm nộp XBP liên kết cho nhà xuất bản theo số lượng 
ghi trong hợp đồng và chỉ được phát hành XBP liên kết sau khi có ký duyệt của Giám đốc 
nhà xuất bản.Ngoài ra, các cơ sở phát hành chỉ được phát hành XBP liên kết khi có chứng 
từ xác nhận nguồn gốc XBP liên kết và XBP liên kết này được in đủ các thông tin theo quy 
định của Luật Xuất bản. Giám đốc, Tổng biên tập nhà xuất bản chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về XBP liên kết của mình. Giám đốc cơ sở in, Giám đốc hoặc người đứng đầu cơ 
sở phát hành XBP, đối tác liên kết liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về XBP liên kết.
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

3    Ngày 3/7/2008, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ban hành 
Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 Điều 
6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập. Theo đó, nghĩa vụ kê 

TIN VĂN BẢN
       PHÁP LUẬT

LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐHQGHN DO CÁC CƠ 
QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC BAN HÀNH 
TỪ NGÀY 15/6 ĐẾN 31/7/2008
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khai tài sản bao gồm những người đang 
làm việc trong các cơ quan hành chính 
nhà nước các cấp, cơ quan của Đảng, tổ 
chức chính trị - xã hội, Văn phòng Quốc 
hội, Văn phòng Chủ tịch nước và Văn 
phòng HĐND được cơ quan, tổ chức, 
đơn vị có thẩm quyền bố trí làm việc ở 
những vị trí công tác như kế toán; thủ 
quỹ; thủ kho; mua sắm vật tư, tài sản, 
phương tiện; cấp phát vật tư, nhiên liệu 
và trang thiết bị thuộc diện phải kê khai 
tài sản, thu nhập. Những người trực tiếp 
tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong 
các lĩnh vực như: Phân bổ kế hoạch 
kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức; tổ chức tuyển dụng, tổ chức 
thi nâng ngạch; thẩm định nhân sự để 
trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều 
động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức; thẩm định hồ sơ để 
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về 
tổ chức bộ máy và biên chế; quản lý các 
đối tượng nộp thuế; cấp các loại giấy 
phép trong lĩnh vực xây dựng, xuất nhập 
khẩu, dịch vụ thương mại; thanh tra và 
phòng, chống tham nhũng..., cũng 
phải kê khai tài sản, thu nhập. Căn cứ 
vào Danh mục, các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, HĐND, 
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương có trách nhiệm cụ thể hóa 
danh sách người có nghĩa vụ kê khai 
tài sản, thu nhập của từng cơ quan, tổ 
chức, đơn vị mình... Quyết định này có 
hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng 
Công báo.

4 Ngày 9/7/2008, Bộ Thông tin và 
Truyền thông đã ban hành Thông tư 
số 04/2008/TT-BTTTT về việc hướng 
dẫn một số nội dung của Nghị định 
số 105/2007/NĐ-CP về hoạt động in 
các sản phẩm không phải là xuất bản 
phẩm. Theo đó, cơ sở in phải có văn 
bản thỏa thuận của cơ quan quản lý nhà 
nước chuyên ngành có thẩm quyền khi 
tham gia in các sản phẩm: Chứng minh 
thư; hộ chiếu; văn bằng, chứng chỉ của 
hệ thống giáo dục quốc dân. Về in gia 
công cho nước ngoài, cơ sở in phải đảm 
bảo các sản phẩm in được xuất kkhẩu 
100% ra nước ngoài, không được tiêu 
thụ trên lãnh thổ Việt Nam. Bên đặt in 
phải chịu trách nhiệm về bản quyền 
đối với sản phẩm đặt in. Tổ chức, cá 
nhân có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm in 
gia công cho nước ngoài trên lãnh thổ 

Việt Nam phải làm thủ tục nhập khẩu 
theo quy định. Nếu cơ sở in tham gia in 
sản phẩm là vàng mã thì phải đăng ký 
loại vàng mã dự định in với Sở Thông 
tin và Truyền thông sở tại và phải đảm 
bảo không có nội dung vi phạm các quy 
định về quảng cáo và các quy định khác 
của pháp luật có liên quan. Cơ quan, tổ 
chức có pháp nhân đầy đủ cần sử dụng 
máy photocopy màu để phục vụ cho 
công việc nội bộ, sẽ được xem xét cho 
phép nhập khẩu. Đơn vị sử dụng máy 
photocopy màu phải ban hành quy chế 
quản lý và sử dụng máy gửi kèm hồ sơ 
xin cấp phép nhập khẩu. Ngoài ra, phải 
đăng ký máy photocopy màu với Sở 
Thông tin và Truyền thông sở tại.Thời 
hạn thực hiện việc cấp lại giấy phép hoạt 
động in báo, tạp chí, tem chống giả là 
6 tháng kể từ ngày Thông tư có hiệu 
lực. Riêng cơ sở in đã được cấp, đổi giấy 
phép sau ngày 1/7/2005 có chức năng 
in báo, tạp chí, tem chống giả thì không 
phải đổi giấy phép. Cơ sở in báo, tạp chí, 
tem chống giả không được cấp lại giấy 
phép sau thời hạn quy định tại Thông 
tư này phải ngừng hoạt động. Thông tư 
này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày 
đăng Công báo.

5 Ngày 15/7/2008, Bộ Tài chính và 
Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành Thông 
tư liên tịch số 63/2008/TTLT/BTC-BGDĐT 
hướng dẫn chế độ hỗ trợ kinh phí từ 
ngân sách nhà nước đối với các cơ sở 
giáo dục đào tạo trong kỳ thi tuyển sinh 
đại học, cao đẳng, trung học chuyên 
nghiệp và dạy nghề hệ chính quy năm 
2008. Theo đó, các trường đại học, cao 
đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy 
nghề có tổ chức thi tuyển sinh theo 
quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
là đối tượng được nhận chế độ hỗ trợ 
kinh phí từ ngân sách nhà nước. Mức 
hỗ trợ là 10.000đồng /học sinh thực tế 
dự thi tuyển sinh. Riêng đối với các cơ 
sở có tổ chức thi năng khiếu, mức hỗ 
trợ là 50.000đồng /học sinh thực tế dự 
thi tuyển sinh năng khiếu. Sau khi kết 
thúc kỳ thi tuyển sinh, các cơ sở giáo dục 
công lập có trách nhiệm tổng hợp đầu 
đủ, chính xác số học sinh thực tế dự thi 
và xây dựng dự toán kinh phí đề nghị 
được hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức 
thi tuyển sinh từ ngân sách nhà nước gửi 
cơ quan chủ quản xem xét, thẩm định, 
tổng hợp báo cáo cơ quan tài chính. 
Các cơ sở giáo dục ngoài công lập tổng 

hợp số lượng học sinh thực tế dự thi, xây 
dựng dự toán kinh phí đề nghị được hỗ 
trợ gửi Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Tài 
chính. Thông tư này có hiệu lực sau 15 
ngày, kể từ ngày đăng công báo.

6 Ngày 28/7/2008, Bộ Trưởng Bộ 
Giáo dục & Đào tạo ban hành Quyết 
định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ban hành 
Quy định về liên kết đào tạo trình độ 
trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại 
học. Theo đó, hợp đồng liên kết đào tạo 
phải thể hiện đầy đủ các thông tin về 
hoạt động diễn ra trong suốt quá trình 
đào tạo: Thông tin về tuyển sinh gồm: 
ngành nghề đào tạo; thời gian đào tạo; 
hình thức đào tạo; hình thức tuyển sinh; 
đối tượng tuyển sinh; địa điểm đặt lớp; 
lệ phí tuyển sinh; học phí khoá học và 
các khoản phí bảo hiểm (nếu có); Thông 
tin về quản lý người học gồm: trách 
nhiệm phối hợp trong việc quản lý và 
thực hiện các chế độ, chính sách đối với 
người học; việc thu học phí, lệ phí, bảo 
hiểm (nếu có) và trách nhiệm đền bù 
thiệt hại do không thực hiện được các 
cam kết trong hợp đồng kiên kết... Đơn 
vị chủ trì đào tạo được hoàn toàn chủ 
động trong việc tổ chức quá trình đào 
tạo gồm: xây dựng chương trình, chuẩn 
bị các điều kiện đảm bảo chất lượng đào 
tạo (đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, 
thiết bị); lập kế hoạch đào tạo; tổ chức 
tuyển sinh; phân công giảng dạy, hợp 
đồng thỉnh giảng; ra đề, chấm thi/kiểm 
tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện; 
xét công nhận kết quả và cấp bằng 
tốt nghiệp cho người học. Đơn vị phối 
hợp đào tạo được quyền đề xuất đơn 
vị chủ trì đào tạo bổ sung vào chương 
trình đào tạo những nội dung thiết thực, 
phù hợp với nhu cầu của thị trường lao 
động; được cử đại diện tham gia quản lý, 
nhận xét, đánh giá người dạy và người 
học theo thỏa thuận trong hợp đồng 
liên kết đào tạo. Các bên tham gia liên 
kết phải thông báo công khai và đầy đủ 
các thông tin về kỳ tuyển sinh trên các 
phương tiện thông tin đại chúng về: số 
lượng, đối tượng, vùng tuyển, hình thức, 
lệ phí, địa điểm, lịch và những thông tin 
có liên quan như: ngành nghề, thời gian, 
hình thức, học phí, tiền mua tài liệu và 
các phí bảo hiểm (nếu có). Quyết định 
này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày 
đăng Công báo.

>> TRẦN TRÍ TRUNG 
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Lễ công bố quyết định bổ nhiệm 
Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ - 
ĐHQG TP.HCM
Buổi lễ công bố Quyết định bổ nhiệm ThS. Vũ Ngọc 
Miến - Phó hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV giữ 
trọng trách Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ ĐHQG 
TP.HCM đã diễn ra ngày 18/6/2008. Thay mặt lãnh 
đạo ĐHQG TP.HCM, TS. Nguyễn Đức Nghĩa - Phó giám 
đốc đã phát biểu chúc mừng tân Giám đốc Trung tâm 
Ngoại ngữ đồng thời hy vọng và tin tưởng tập thể cán 
bộ, viên chức, giảng viên sẽ phát huy tinh thần đoàn 
kết, đồng thuận cùng với Ban Giám đốc tiếp tục xây 
dựng thương hiệu của Trung tâm xứng đáng là một địa 
chỉ tin cậy và uy tín về đào tạo ngoại ngữ của ĐHQG 
TP.HCM tại TP.HCM.

“Quan hệ Mỹ - Đông Nam Á: quá 
khứ và tương lai"
Đó là chủ đề của buổi thuyết trình về quan hệ quốc 
tế do Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam 
Á (Trường ĐHKHXH&NV- ĐHQG TP.HCM) tổ chức 
ngày 19/6 với phần trình bày chính của PGS.TS Shawn 
Federick McHale (ĐH George Washington, Hoa Kỳ). 
Buổi nói chuyện xoay quanh 4 vấn đề chính: Giới thiệu 
chung về diễn giả và đề tài ở Đông Nam Á, quá trình 
chính sách ngoại giao tại Washington DC, chính sách 
ngoại giao của Hoa Kỳ đối với Đông Nam Á, dự báo 
chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Phần cuối của buổi 
nói chuyện là phần thảo luận và đặt câu hỏi sôi nổi giữa 
các bạn sinh viên với diễn giả. 

Ngày hội việc làm sinh viên Trường 
ĐH Quốc tế
Hơn 7.700 sinh viên của trường đã tham dự và tìm kiếm 
cơ hội tại Ngày hội việc làm diễn ra hôm 11/6/2008 
tại 19 gian hàng của 10 doanh nghiệp có tên tuổi tại 
TP.HCM như Công ty Dược phẩm 3A, Scari Việt Nam, 
Silicon Design Solution... Ngày hội việc làm là một cơ 
hội cho các bạn sinh viên có thể tự tin định hướng nghề 
nghiệp, trang bị những kỹ năng cần thiết cho công 
việc trong tương lai, là dịp để sinh viên tìm nơi thực 

tập sau khi ra trường đồng thời còn là một cơ hội tốt 
để các doanh nghiệp tuyển dụng được nguồn lực chất 
lượng cao và quảng bá tên tuổi hình ảnh của mình đến 
nguồn nhân lực tiềm năng. 

Tọa đàm "Nhà báo và sinh viên báo 
chí - truyền thông"
Buổi tọa đàm do Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQG 
TP.HCM) phối hợp cùng Chi hội nhà báo Đài PT-TH 
Đồng Nai tổ chức. Buổi tọa đàm đã diễn ra sôi nổi với 
phần tham gia giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm tác 
nghiệp, trả lời các câu hỏi thắc mắc trực tiếp giữa sinh 
viên và các nhà báo. Buổi toạ đàm cũng đã lắng nghe 
ý kiến từ nhiều phía nhằm tìm tiếng nói chung giữa 
đơn vị đào tạo và các cơ quan thông tấn báo chí để 
có những định hướng trong việc phối hợp đào tạo tốt 
hơn nữa trong tương lai. Qua buổi tọa đàm, sinh viên 
đã có dịp tìm hiểu thêm về nghề báo, về những khó 
khăn của nghề, để tiếp tục học tập, trao dồi kỹ năng, 
chuẩn bị cho mình những hành trang tri thức trên con 
đường làm báo không ít gian khổ và cũng nhiều đam 
mê, hào hứng. 

Hội thảo Nhật Bản với Nam bộ Việt 
Nam “Quá khứ - hiện tại - tương lai"
Hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản của 
Trường ĐHKHXH&NV tổ chức ngày 7/6/2008 nhằm 
hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan ngoại 
giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Ngài Mizuki Ikuo - 
Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh, PGS.
TS Võ Văn Sen - Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV, 
ngài Fujii Takao - Giám đốc VJCC tại TP. Hồ Chí Minh 
đã đến dự và phát biểu. Với 22 bản tham luận, hội thảo 
đã tập trung vào 3 vấn đề chính là: Vị thế của Nam Bộ 
trong quan hệ Việt - Nhật trong quá khứ, hiện tại và 
triển vọng trong tương lai, làm thế nào để giữ được các 
ưu thế này; Vấn đề đầu tư của Nhật Bản ở Nam Bộ, vấn 
đề nguồn nhân lực cho các công ty Nhật Bản ở phía 
Nam; Các giải pháp nâng cao năng lực hiệu quả mối 
quan hệ và hợp tác Việt - Nhật trong lĩnh vực đào tạo 
và nghiên cứu khoa học ở phía Nam.

TIN TỨC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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Trong tháng 6/2008, có 12 đề tài nghiên cứu khoa học do các tập thể thuộc ĐHQGHN 
thực hiện đã được nghiệm thu.

1. Đề tài “Tác động của Nho giáo đến việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam hiện 
nay” mã số: QL.07.01. Chủ trì: ThS. Bùi Ngọc Sơn, Khoa Luật - ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt. 

2. Đề tài “Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo 
quản lý ở nước ta hiện nay” mã số: QTCT.07.06. Chủ trì: ThS. Nguyễn Mạnh Hùng, Trung 
tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - ĐHQGHN. Xếp loại: Khá.

3. Đề tài “Các chế định trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt và 
miễn hình phạt trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền” mã số: QG.06.28. Chủ trì: 
ThS. Trịnh Tiến Việt, Khoa Luật - ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

4. Đề tài “Phân tích diễn ngôn phê phán: Lý luận, phương pháp và ứng dụng tỏng giáo 
dục ngoại ngữ” mã số: QG.06.31. Chủ trì: GS.TS Nguyễn Hòa, Trường Đại học Ngoại ngữ 
. Xếp loại: Tốt. 

5. Đề tài “Những biến đổi của xã hội ở nông thôn dưới tác động của đô thị hóa và chính 
sách tích tụ ruộng đất” (nghiên cứu trường hợp tỉnh Hải Dương) mã số: QGTĐ.05.08. Chủ 
trì: PGS.TS Vũ Hào Quang, Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV. Xếp loại: Khá.

6. Đề tài “Khảo sát một số kiểu truyện tiêu biểu về các nhân vật “tứ bất tử” trong truyện 
kể dân gian Việt Nam” mã số QX.07.23. Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Nguyệt, Khoa Việt Nam 
học và Văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài, Trường ĐHKHXH&NV. Xếp loại: Tốt.

7. Đề tài “Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp giáo dục - đào tạo từ năm 1986 
đến năm 2006” mã số: QTCT.07.10. Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Mai Hoa, Trung tâm Đào tạo, 
Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - ĐHQGHN. Xếp loại: Tốt.

8. Đề tài “Những vấn đề lý luận chủ yếu của văn hóa quản lý” mã số: QX.06.24. Chủ trì: 
PGS.TS Phạm Ngọc Thanh, Khoa khoa học Quản lý, Trường ĐHKHXH&NV, Xếp loại: Khá.

9. Đề tài “Nghiên cứu bức xạ và truyền sóng ở dải siêu cao tần, phục vụ cho phát triển 
thông tin và định vị vô tuyến” mã số: QC.06.09. Chủ trì: GS.TSKH Phan Anh, Trường ĐH 
Công nghệ, Xếp loại: Khá.

10. Đề tài “Phân tích các đặc điểm cơ bản và thành lập bản đồ thảm thực vật vườn quốc 
gia Tam Đảo phục vụ công tác bảo tồn và phát triển bền vững”mã số: QG.06.12. Chủ trì: 
TS. Trần Văn Thụy, Trường ĐHKHTN, Xếp loại: Tốt.

11. Đề tài “Nghiên cứu quy trình phân lập và khảo sát hoạt tính sinh học của các 
hợp chất terpenoit và flavonoit từ cây thuốc Việt Nam” mã số: QG.06.07. Chủ trì: PGS.TS 
Nguyễn Văn Đậu, Trường ĐHKHTN, Xếp loại: Tốt.

12. Đề tài “Meson B trong phản ứng proton-proton tại năng lượng 14 Tev” mã số: 
QT.07.11. Chủ trì: TS. Nguyễn Mậu Chung, Trường ĐHKHTN, Xếp loại: Khá.

12 đề tài
được nghiệm thu trong tháng 6/2008

>> HỒNG NGỌC (tổng hợp)

TRANG TIN SỐ 208

13Số 208 - 2008



TIÊU ĐIỂMTIÊU ĐIỂM

Ngày 23/6/2008, Giám đốc ĐHQGHN đã ký 
Quyết định số 3042/QĐ-KHCN thành lập Quỹ 
Phát triển Khoa học Công nghệ của ĐHQGHN 
(sau đây gọi tắt là Quỹ KHCN). Quỹ KHCN hoạt 
động vì mục đích bảo toàn vốn, bù đắp chi phí 
và không vì mục đích lợi nhuận nhằm tài trợ, hỗ 
trợ, thúc đẩy phát triển nghiên cứu, triển khai 
ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển tiềm 
lực khoa học công nghệ và nâng cao vị thế của 
ĐHQGHN, góp phần vào sự phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước. Quỹ KHCN là tổ chức trực 
thuộc ĐHQGHN, có tư cách pháp nhân, có con 
dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước 
và các ngân hàng thương mại theo quy định 
của pháp luật. Trụ sở của Quỹ đặt tại Nhà điều 
hành, ĐHQGHN, địa chỉ: 144 Đường Xuân Thủy, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Tại Quyết 
định này, Giám đốc ĐHQGHN đã quy định 12 
nội dung cụ thể liên quan đến nhiệm vụ, quyền 
hạn của Quỹ KHCN; các nội dung cụ thể về Hội 
đồng Quỹ, Cơ quan điều hành và Ban Kiểm 
soát của Quỹ KHCN... Giám đốc Quỹ KHCN có 
trách nhiệm xây dựng Điều lệ Tổ chức và hoạt 
động của Quỹ để Hội đồng Quản lý Quỹ trình 
Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt; xây dựng trình 
Hội đồng quản lý Quỹ ban hành các quy chế nội 
bộ theo quy định để quản lý, chỉ đạo, điều hành 
Quỹ thực hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ 
được giao. 

Tại số báo này chúng tôi xin được đăng toàn văn 
Điều lệ hoạt động của Quỹ KHCN ĐHQGHN.

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG 
QUỸ KHCN (THEO QĐ SỐ 3053/QĐ-KHCN 
NGÀY 24/6/2008 CỦA GĐ ĐHQGHN) 

1. GS.TS. Mai Trọng Nhuận, Giám Đốc Đại học 
Quốc gia Hà Nội – Chủ tịch Hội đồng;

2. GS.TSKH. Vũ Minh Giang, Phó Giám đốc Đại 
học Quốc gia Hà Nội – Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. PGS.TSKH. Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban 
Khoa học Công nghệ - Ủy viên, thường trực Hội 
đồng;

4. TS. Phạm Văn Ngọc, Trưởng Ban Kế hoạch Tài 
chính - Ủy viên;

5. TS. Trịnh Ngọc Thạch, Trưởng Ban Tổ chức 
Cán bộ - Ủy viên;

6. TS. Vũ Đình Giáp, Chánh Văn phòng - Ủy 
viên;

7. PGS.TS. Nguyễn Văn Nhã, Trưởng Ban Đào 
tạo - Ủy viên.

CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH QUỸ

1.GS.TSKH Vũ Minh Giang – Phó giám đốc 
ĐHQGHN đồng thời kiêm nhiệm chức Giám đốc 
Quỹ KHCN; 

2.PGS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban 
Khoa học Công nghệ kiêm nhiệm chức Phó 
Giám đốc Quỹ KHCN; 

3.ThS. Trịnh thị Hồng Quế - Kế toán trưởng Văn 
phòng ĐHQGHN, kiêm nhiệm chức Kế toán 
trưởng Quỹ KHCN, ĐHQGHN.

Thành lập QUỸ PHÁT TRIỂN
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐHQGHN

>> P.V

14 Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội



CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi

Tên tiếng Việt: Quỹ phát triển Khoa học và Công 
nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội (Viết tắt là 
Quỹ KHCN- ĐHQGHN)

Tên tiếng Anh: Science and Technology 
Foundation of Vietnam National University, 
Hanoi (Viết tắt bằng tiếng Anh là STF – VNU, 
Hanoi)

Điều 2 . Địa vị pháp lý 

Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ (KHCN) - 
Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo 
quyết định số 3042/KHCN ngày 23 tháng 6 
năm  2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà 
Nội (ĐHQGHN), sau đây gọi tắt là Quỹ KHCN.  
Quỹ KHCN là đơn vị trực thuộc ĐHQGHN, là 

tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu và 
tài khoản riêng, kể cả ngoại tệ tại Kho bạc Nhà 
nước và các ngân hàng thương mại theo quy 
định của pháp luật.

Trụ sở Quỹ đặt tại Nhà Điều hành, Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội.

Điều 3. Tính chất và mục đích hoạt động 

Quỹ KHCN là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động 
theo luật pháp của nước Cộng hoà Xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam và theo các quy định của 
ĐHQGHN. Hoạt động của Quỹ KHCN nhằm tài 
trợ, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển nghiên cứu, triển 
khai ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển 
tiềm lực khoa học công nghệ và nâng cao vị thế 
của ĐHQGHN, góp phần vào sự phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước.

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3057/KHCN ngày 24/6/2008 của ĐHQGHN)

Lễ ký kết văn bản hợp tác và khai trương phòng thí nghiệm phần mềm giữa Trường ĐH Công nghệ với tập đoàn Toshiba Nhật Bản năm 2007
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CHƯƠNG II
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Điều 4. Quỹ KHCN có chức năng nhiệm 
vụ

1. Tiếp nhận, quản lý các nguồn vốn của 
Quỹ theo quy định;

2. Sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả 
các nguồn vốn của Quỹ;

3. Bảo toàn và phát triển vốn của Quỹ;

4. Chấp hành các quy định của Điều lệ 
Quỹ, các quy định khác của ĐHQGHN và 
của Nhà nước có liên quan;

5.  Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và 
đột xuất với Giám đốc ĐHQGHN;

6. Triển khai các hoạt động để phát triển 
vốn phù hợp với pháp luật của Nhà nước 
và các quy định của ĐHQGHN;  

7. Tổ chức việc thẩm định và quyết định 
tài trợ, cho vay đối với các đề tài, dự án, 
hội nghị hội thảo và các đề xuất khác của 
các đơn vị, tập thể, cán bộ viên chức của 
ĐHQGHN xin tài trợ, vay vốn.

8. Tài trợ, cho vay, thu hồi vốn và lãi cho 
vay.

9. Kiểm tra, quản lý, nghiệm thu, đánh giá 
việc thực hiện các đề tài, dự án nhận tài 
trợ, vay vốn. 

10. Đình chỉ việc tài trợ, cho vay hoặc thu 
hồi vốn đã cho vay khi phát hiện tổ chức, 
cá nhân vi phạm các quy định về sử dụng 
vốn của Quỹ.

11. Quan hệ với tổ chức, cá nhân trong 
nước, ngoài nước để vận động tài trợ cho 
Quỹ hoặc ủy thác cho Quỹ tài trợ, cho vay 
để thực hiện các dự án khoa học công 
nghệ và thực hiện các hoạt động phát 
triển vốn theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám 
đốc ĐHQGHN giao.

CHƯƠNG III
TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

Điều 5. Bộ máy tổ chức và điều hành 

Bộ máy cơ cấu tổ chức của Quỹ KHCN 
bao gồm: Hội đồng quản lý Quỹ; Cơ quan 
điều hành; Ban Kiểm soát . 

Điều 6. Hội đồng quản lý Quỹ 

1. Hội đồng quản lý Quỹ KHCN (gọi tắt 
là Hội đồng Quỹ) do Giám đốc ĐHQGHN 
quyết định thành lập, có từ 7-9 thành 
viên gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các 
thành viên (là các nhà quản lý, nhà khoa 
học, doanh nghiệp,...) làm việc theo chế 
độ kiêm nhiệm. Nhiệm kỳ của Hội đồng 
Quỹ là 5 năm. Chủ tịch Hội đồng Quỹ là 
Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc) ĐHQGHN. 
Trưởng Ban khoa học Công nghệ và 
Trưởng ban Kế hoạch Tài chính là thành 
viên đương nhiên của Hội đồng Quỹ. 

2. Hội đồng Quỹ KHCN làm việc theo chế 
độ tập thể, quyết định theo đa số. Hội 
đồng họp thường kỳ để xem xét và quyết 
định những vấn đề thuộc chức năng, 
nhiệm vụ của mình. Hội đồng họp bất 
thường để giải quyết các vấn đề cấp bách 

do cơ quan điều hành Quỹ đề nghị.

3. Hội đồng Quỹ KHCN có nhiệm vụ và 
quyền hạn sau: 

a) Hoạch định, thông qua chiến lược phát 
triển của Quỹ; 

b) Phê duyệt kế hoạch hoạt động và quyết 
toán tài chính hằng năm; 

c) Quyết định về phân bổ vốn của Quỹ 
và phê duyệt các chế độ cụ thể về tài trợ, 
cho vay với các đối tượng và phạm vị hoạt 
động được quy định trong Điều lệ Quỹ; 

e) Báo cáo định kỳ và đột xuất với Giám 
đốc ĐHQGHN về tình hình hoạt động của 
Quỹ.

g) Tổ chức  kiểm tra và giám sát các hoạt 
động của Quỹ.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám 
đốc ĐHQGHN giao.

Điều 7. Cơ quan điều hành 

1. Cơ quan điều hành Quỹ gồm có Giám 
đốc Quỹ, kế toán trưởng Quỹ và Thường 
trực Quỹ. 

2. Giám đốc Quỹ KHCN chịu trách nhiệm 
trước Giám đốc ĐHQGHN và Hội đồng 
lý Quỹ KHCN về toàn bộ hoạt động của 
Quỹ. Giám đốc ĐHQGHN ra quyết định 
bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Giám đốc 
Quỹ KHCN, bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm 
Phó Giám đốc Quỹ KHCN theo đề nghị 
của Giám đốc Quỹ KHCN.

3. Nhiệm kỳ của Giám đốc và Phó giám 
đốc Quỹ KHCN là 5 năm.  

4. Văn phòng thường trực Quỹ giúp Hội 
đồng Quỹ và Giám đốc Quỹ trong việc chỉ 
đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ 
của Qũy. Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, 
chức năng của Văn phòng thường trực 
Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định 
theo đề nghị của Giám đốc Quỹ.

5. Kế toán trưởng Quỹ do Giám đốc 
ĐHQGHN bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc 
ủy quyền cho Hội đồng Quỹ bổ nhiệm, 
miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám 
đốc Quỹ, theo nhiệm kỳ 5 năm. Kế toán 
trưởng của Quỹ chịu trách nhiệm thực 
hiện các nghiệp vụ về tài chính-kế toán 
trong khuôn khổ hoạt động của Quỹ phù 
hợp với pháp luật và Điều lệ Tổ chức và 
hoạt động của Quỹ.

6. Ban Khoa học Công nghệ là bộ phận 
thường trực giúp Giám đốc ĐHQGHN 
trong việc chỉ đạo, quản lý, giám  sát các 
hoạt động của Quỹ.
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Điều 8. Ban Kiểm soát

1. Ban Kiểm soát Quỹ có từ 3 đến 5 thành 
viên, gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và 
các thành viên do Giám đốc ĐHQGHN bổ 
nhiệm, miễn nhiệm. Thành viên Ban Kiểm 
soát Quỹ không được là vợ hoặc chồng, 
bố, mẹ, con, anh chị em ruột của các 
thành viên Hội đồng Quỹ, Giám đốc Quỹ, 
Phó giám đốc Quỹ và kế toán trưởng của 
Quỹ. Thành viên Ban Kiểm soát Quỹ phải 
là những người am hiểu về các lĩnh vực 
quản lý khoa học và công nghệ, tài chính, 
kế toán, ngân hàng và pháp luật. Nhiệm 
kỳ của Ban Kiểm soát Quỹ là 5 năm.

2. Ban Kiểm soát Quỹ có nhiệm vụ, quyền 

hạn sau đây:

a) Kiểm tra và báo cáo Giám đốc ĐHQGHN 
và Hội đồng Quỹ về tình hình hoạt động, 
thực hiện Điều lệ của Quỹ; 

b) Tiến hành công việc một cách độc lập 
theo chương trình đã được Hội đồng Quỹ 
thông qua;

c) Xem xét, trình Hội đồng Quỹ và Giám 
đốc ĐHQGHN giải quyết khiếu nại của các 
tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động 
của Quỹ.

Điều 9. Đội ngũ cán bộ của Quỹ KHCN 
bao gồm:

- Cán bộ hợp đồng làm việc thường xuyên 
tại Quỹ do Giám đốc Quỹ ký hợp đồng và 
được trả lương bằng nguồn kinh phí hoạt 
động của Quỹ theo các quy định hiện 
hành của Nhà nước và của ĐHQGHN. 

- Cán bộ kiêm nhiệm là những cán bộ làm 
việc và hưởng lương tại đơn vị khác, được 
thủ trưởng đơn vị đó cho phép, được 

Giám đốc Quỹ tiếp nhận, bố trí công việc 
và được hưởng phụ cấp tài chính theo 
công việc đảm nhận.

Điều 10. Quyền hạn, nhiệm vụ của 
Giám đốc, Phó Giám đốc Quỹ

1. Giám đốc Quỹ có quyền hạn và nhiệm 
vụ sau:

a) Tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt 
động của Quỹ theo các quy định của Điều 
lệ Quỹ và thực hiện các quyết định của Hội 
đồng Quỹ và của Giám đốc ĐHQGHN;

b) Xây dựng chiến lược phát triển, kế 
hoạch công tác của Quỹ, trình Hội đồng 
Quỹ và Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt;  

c) Tổ chức bộ máy và nhân lực phù hợp với 
quy mô hoạt động và chức năng nhiệm 
vụ được giao;  

d) Triển khai ký kết các hợp đồng tài trợ, 
cho vay; thu hồi vốn và lãi cho vay theo 
Quyết định của Hội đồng Quỹ; tổ chức 
nghiệm thu các đề tài, dự án theo quy 
định hiện hành của ĐHQGHN;

e) Quản lý tài sản và kinh phí hoạt động 
của Quỹ; 

g) Tìm kiếm đối tác, thu hút các nguồn 
tài trợ và thực hiện các hoạt động để 
phát triển vốn của Quỹ phù hợp với pháp 
luật của Nhà nước và các quy định của 
ĐHQGHN;  

h) Định kỳ hằng năm báo cáo tình hình 
thực hiện kế hoạch, huy động vốn, tiếp 
nhận các nguồn vốn với Hội đồng Quỹ và 
Giám đốc ĐHQGHN;

i) Giám đốc Quỹ chịu trách nhiệm về mọi 
hoạt động của Quỹ. Giám đốc Quỹ quản 

lý và điều hành hoạt động của Quỹ theo 
chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước 
Hội đồng Quỹ, trước Giám đốc ĐHQGHN 
và trước pháp luật về các hoạt động của 
Quỹ và về việc thi hành nhiệm vụ của cán 
bộ thuộc quyền theo quy định của pháp 
luật; là người đại diện cho Quỹ trong các 
quan hệ với tổ chức, cá nhân liên quan 
đến hoạt động của Quỹ ở trong và ngoài 
nước; được phép trực tiếp quan hệ với các 
tổ chức, cá nhân trong và ngoài ĐHQGHN 
để thực hiện nhiệm vụ của Quỹ.

2. Phó Giám đốc Quỹ thực hiện các nhiệm 
vụ theo sự phân công của Giám đốc Quỹ 
và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Quỹ 
về những việc đã được phân công. Trường 

hợp Giám đốc Quỹ vắng mặt, Giám đốc 
Quỹ uỷ quyền cho Phó Giám đốc Quỹ 
thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc Quỹ 
và báo cáo Hội đồng Quỹ và Giám đốc 
ĐHQGHN. 

3. Nhiệm kỳ của Giám đốc và Phó Giám 
đốc Quỹ KHCN là 5 năm.  

CHƯƠNG IV
TÀI CHÍNH & QUẢN LÝ TÀI 
CHÍNH

Điều 11. Vốn hoạt động 

Vốn hoạt động của Quỹ KHCN được hình 
thành từ các nguồn sau:

1. Vốn đề nghị được cấp ban đầu từ ngân 
sách Nhà nước trong 3 năm kể từ ngày 
thành lập Quỹ là 15.000.000.000 đồng 
(mười lăm tỷ đồng).

2. Vốn cấp bổ sung:
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Vốn cấp bổ sung cho Quỹ KHCN từ 
các nguồn kinh phí hợp pháp khác của 
ĐHQGHN do Giám đốc ĐHQGHN quyết 
định theo thẩm quyền.

3. Các khoản đóng góp tự nguyện, tài trợ, 
hiến tặng của các doanh nghiệp, tổ chức, 
cá nhân trong và ngoài nước.

4. Các khoản thu từ hoạt động phát triển 
vốn của Quỹ

5. Các nguồn thu hợp pháp khác mà 
pháp luật không cấm.

Điều 12. Đối tượng được tài trợ, vay 
vốn

Đối tượng được nhận tài trợ và vay vốn từ 
Quỹ KHCN là các đơn vị, tập thể và cán 
bộ công chức của ĐHQGHN để thực hiện 
các hoạt động được quy định tại Điều 13 
và đáp ứng các yêu cầu tại Điều 14 của 
Điều lệ.

Điều 13. Phạm vi hoạt động của Quỹ

1. Quỹ tài trợ để các tổ chức/tập thể và 
cán bộ công chức của ĐHQGHN triển khai 
thực hiện:

a) Các đề tài/dự án nghiên cứu đột xuất 
được Giám đốc ĐHQGHN quyết định thực 
hiện mà chưa kịp đề xuất trong kế hoạch 

khoa học công nghệ từ năm trước;

b) Các đề tài/dự án khoa học công nghệ 
thuộc những ngành, chuyên ngành và 
lĩnh vực mà Nhà nước và ĐHQGHN ưu 
tiên phát triển; thuộc những ngành/
chuyên ngành được Giám đốc ĐHQGHN 
quyết định đầu tư để sớm đạt chuẩn khu 
vực và quốc tế;

c) Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa 
học; 

d) Xuất bản các kết quả nghiên cứu, các 
công trình khoa học, sách chuyên khảo; 

e) Tham gia báo cáo khoa học tại các hội 
nghị hội thảo quốc gia, quốc tế; 

g) Xây dựng các nhóm nghiên cứu;  

h) Hỗ trợ cho các nhà khoa học trẻ xuất 
sắc trong nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ;

i) Khen thưởng các công trình KHCN, các 
sản phẩm tiêu biểu, xuất sắc;

k) Các hoạt động khác do Giám đốc 
ĐHQGHN giao.

2. Tổng kinh phí để tài trợ (không thu hồi) 
phải được cân đối theo nguyên tắc bảo 
toàn, phát triển vốn.   

3. Quỹ hỗ trợ cho vay vốn không lấy lãi, 
hoặc cho vay với lãi suất tối đa bằng 70% 
lãi suất ngân hàng cùng thời điểm  cho 
vay để thực hiện các hoạt động: 

a) Hoàn thiện công nghệ, hoàn thiện sản 
phẩm; ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa 
học và công nghệ vào thực tiễn. Các đề 
tài/dự án này không thuộc chương trình, 
đề tài, dự án trong kế hoạch phát triển 
khoa học và công nghệ của Nhà nước và 
kế hoạch thường niên của ĐHQGHN và 
các đơn vị trực thuộc;

b) Chuyển giao công nghệ mới;

c) Sản xuất thử; đổi mới công nghệ, đổi 
mới sản phẩm;

d) Triển khai việc thương mại hoá các sản 
phẩm khoa học công nghệ;     

 e) Các hoạt động khác do Giám đốc 
ĐHQGHN quyết định.

4. Mức tài trợ; mức lãi suất cho vay do 
Giám đốc Quỹ trình Hội đồng Quỹ xem 
xét, quyết định.

Điều 14. Điều kiện được tài trợ, vay 
vốn

1. Tổ chức, tập thể, cá nhân xin tài trợ, vay 
vốn của Quỹ để thực hiện các đề tài, dự án 
KHCN phải có Đề cương thuyết minh theo 
mẫu quy định hiện hành của ĐHQGHN. 

Đề tài, dự án xin tài trợ/vay vốn không 
được trùng lắp với các nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ đã hoặc đang được thực 
hiện bằng nguồn ngân sách khác của nhà 
nước và phải được Hội đồng thẩm định đề 
cương đề tài/dự án thông qua, được Giám 
đốc Quỹ đề nghị, trình Hội đồng Quỹ xem 
xét, quyết định.

2. Tổ chức, tập thể, cá nhân xin tài trợ để 
thực hiện các hoạt động như xuất bản 
kết quả nghiên cứu, tổ chức hội nghị, hội 
thảo, tham gia báo cáo tại các hội nghị 
khoa học và các hoạt động khác (không 
thuộc phạm vi ở khoản 1 Điều 14 trên 
đây) phải có đơn đề nghị, các minh chứng 
năng lực được thủ trưởng đơn vị xác nhận 
và gửi kèm các tài liệu liên quan để Giám 
đốc Quỹ KHCN xem xét, đề nghị Hội đồng 
Quỹ xem xét, quyết định. 

Điều 15. Chế độ tài chính, kế toán, 
báo cáo 

1. Giám đốc Quỹ KHCN và Kế toán trưởng 
của Quỹ thực hiện chế độ tài chính, kế 
toán của Quỹ theo quy định của pháp luật 
và quy định của ĐHQGHN.
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2. Hằng năm, Giám đốc Quỹ xây dựng 
kế hoạch thu, chi tài chính trình Hội đồng 
Quỹ và Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt;  
Báo cáo quyết toán hàng năm trình Hội 
đồng Quỹ. 

3. Giám đốc Quỹ thực hiện chế độ báo 
cáo định kỳ hoặc đột xuất với Hội đồng 
Quỹ và Giám đốc ĐHQGHN về tình hình 
thực hiện kế hoạch tài chính và các kết 
quả hoạt động của Quỹ.

4. Quỹ chịu sự kiểm tra, giám sát về tài 
chính của Hội đồng Quỹ và Giám đốc 
ĐHQGHN. 

Điều 16. Nội dung chi của Quỹ

1. Chi tài trợ, cho vay trong phạm vi hoạt 
động của Quỹ như ở Điều 13; 

2. Chi cho việc thẩm định các đề cương đề 
tài, dự án xin tài trợ, vay vốn; 

3. Chi cho bộ máy hoạt động của Quỹ 
theo chức năng nhiệm vụ và chế độ hiện 
hành, được Chủ tịch Hội đồng Quỹ phê 
duyệt dự toán hằng năm. 

4. Các nhiệm vụ khoa học công nghệ 
khác do Giám đốc ĐHQGHN quyết định.

Điều 17. Quy định về thủ tục thu hồi 
vốn

1. Mức, thời gian thu hồi kinh phí của dự 

án, đề tài được Quỹ cho vay vốn được quy 
định chi tiết trong hợp đồng;

2. Trường hợp tổ chức/tập thể/cá nhân 
không thực hiện nghiêm túc việc hoàn 
trả kinh phí đã quy định trong hợp đồng 
thì thời gian quá hạn phải trả lãi vay do 
vi phạm hợp đồng bằng 1,2 lần so với lãi 
suất ngân hàng cho vay vốn tại thời điểm 
vi phạm.

3. Mọi tranh chấp phát sinh được giải 
quyết trước hết qua thỏa thuận trực 
tiếp. Nếu không thỏa thuận được, sẽ giải 
quyết tại Tòa án kinh tế cấp tương ứng 
theo luật pháp và quy định hiện hành của 

ĐHQGHN.

CHƯƠNG V

TUYỂN CHỌN, PHÊ DUYỆT, 
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NGHIỆM 
THU CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN  
NHẬN HỖ TRỢ TỪ QUỸ  KHCN

Điều 18. Thẩm định, phê duyệt, quản lý, 
nghiệm thu các đề tài, dự án

1. Hằng năm, Quỹ KHCN thông báo và 
hướng dẫn về việc đăng ký xin tài trợ, vay 
vốn của các cá nhân, tập thể, đơn vị bằng 
văn bản.

2. Hội đồng thẩm định đề cương là các 
hội đồng ngành/liên ngành của ĐHQGHN 
hoặc là các Hội đồng chuyên môn thẩm 
định đề cương đề tài/dự án do Giám đốc 
Quỹ đề nghị Giám đốc ĐHQGHN ra quyết 
định thành lập.

i.Kinh phí thẩm định đề cương các đề tài, 
dự án lấy từ nguồn kinh phí hoạt động 
của Quỹ. 

ii.Hội đồng ngành/liên ngành và Hội đồng 
thẩm định đề cương đề tài, dự án hoạt 
động theo các quy định hiện hành của 
ĐHQGHN.

3. Giám đốc ĐHQGHN ra quyết định phê 
duyệt Đề tài, dự án được Hội đồng Quỹ  
quyết định tài trợ/cho vay. 

4. Sau khi có quyết định phê duyệt, Giám 
đốc Quỹ ký hợp đồng triển khai thực hiện 
với các chủ nhiệm đề tài, dự án và đề 
nghị Giám đốc ĐHQGHN ra quyết định 
nghiệm thu. 

5.Quy trình quản lý, thẩm định, phê duyệt, 
kiểm tra tiến độ, nghiệm thu, đánh giá các 
đề tài, dự án được Quỹ tài trợ/cho vay thực 
hiện theo các quy định hiện hành về quản 

lý các đề tài/dự án của ĐHQGHN.                          

6.Các hoạt động xin tài trợ khác (như xin 
tài trợ xuất bản công trình khoa học, tổ 
chức hoặc tham gia hội nghị hội thảo và 
các đề xuất khác không phải là các đề tài, 
dự án KHCN) được thực hiện theo khoản 
2 Điều 14 của Điều lệ.  

CHƯƠNG VI

THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA 
QUỸ KHCN

Điều 19. Nếu thấy cần thiết, Hội đồng 
Quỹ đề nghị Giám đốc ĐHQGHN giải 
thể Quỹ KHCN.

 Điều 20. Sau khi giải thể, tài chính và cơ sở 
vật chất của Quỹ được chuyển giao về Văn 
phòng ĐHQGHN. Giám đốc ĐHQGHN 
quyết định việc quản lý các nhiệm vụ khoa 
học công nghệ và quản lý tài chính, cơ sở 
vật chất được chuyển giao theo quy định 
của Nhà nước và của ĐHQGHN.

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Chủ tịch Hội đồng Quỹ, Giám 
đốc Quỹ phát triển KHCN của ĐHQGHN, 
Chánh văn phòng và trưởng các ban chức 
năng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc 
ĐHQGHN và các tổ chức/tập thể/cá nhân 
có liên quan có trách nhiệm thực hiện 
Điều lệ này.

Điều 22. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Trong quá trình thực hiện, nếu thấy cần 
sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Hội đồng quản lý 
Quỹ nghiên cứu trình Giám đốc ĐHQGHN 
xem xét quyết định.

Điều 23. Hiệu lực của Điều lệ

Điều lệ Quỹ KHCN gồm 7 chương, 23 
điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày Giám 
đốc ĐHQGHN  ký Quyết định ban hành.

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
GS.TS MAI TRỌNG NHUẬN (đã ký) 
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TIÊU ĐIỂMTIÊU ĐIỂM

Sẽ có rất nhiều hình thức để tiếp thu tri thức 
nhân loại và tiếp nhận công nghệ đào tạo, 
trong đó có cả hình thức để cho đối tác nước 
ngoài xây dựng các trường đại học, dạy nghề 
bằng 100% vốn đầu tư và đương nhiên kèm 
theo đó là mô hình tổ chức hoàn chỉnh và 
toàn bộ chương trình của họ được du nhập 
vào nước ta. Có ý kiến cho rằng ta nên mời 
các đối tác nước ngoài tham gia xây dựng một 
vài trường đại học có đẳng cấp quốc tế tại Việt 
Nam. Đây cũng là những ý kiến tâm huyết 
muốn giáo dục đỉnh cao của nước ta sớm đạt 
trình độ thế giới để đào tạo ra nguồn nhận lực 
có trình độ cao và chất lượng cao. Tuy nhiên, 
giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói 
riêng là lĩnh vực vô cùng hệ trọng và nhạy cảm 
nên việc mở cửa cho nước ngoài đầu tư không 
thể coi là việc đơn giản, cần có sự quan tâm 
đặc biệt của Đảng và Nhà nước.

Giáo dục là sự nghiệp của chính 
dân tộc mình

Trước hết cần phải thấu triệt triết lý cơ bản: 
giáo dục là sự nghiệp của chính dân tộc mình, 
không ai có thể làm thay. Có như vậy mới chủ 
động trong mở cửa, tránh được tâm lý trông 

đợi thụ động, tự ti sùng ngoại. Vì vậy khi mở 
cửa giáo dục rất cần có một tầm nhìn toàn 
diện về nhu cầu nguồn nhân lực để xây dựng 
một thiết kế tổng thể cho toàn bộ hệ thống 
giáo dục đại học, cao đẳng và dạy nghề cúa 
đất nước. Từ đó mới thấy được những trường 
đại học nước ngoài đáp ứng những yêu cầu gì 
và có thể đáp ứng được đến đâu những yêu 
cầu đó. Có như vậy chúng ta mới có thể lựa 
chọn trúng những đối tác phù hợp.

Để việc mở cửa giáo dục vừa có thể tận dụng 
triệt để các thế mạnh của giáo dục đại học tiên 
tiến trên thế giới, vừa đảm bảo thực hiện được 
các mục tiêu của sự nghiệp cách mạng, giữ 
được độc lập tự chủ, đào tạo được nguồn nhân 
lực chất lượng cao, trình độ cao, có phẩm chất 
và đạo đức của con người Việt Nam, trung 
thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và  
Nhà nước, có năng lực, kiến thức, kỹ năng 
từng bước đạt trình độ quốc tế, vừa giữ gìn 
và phát huy được các giá trị văn hóa của dân 
tộc, nguyên tắc rất căn bản phải được chăm 
lo giữ gìn như một nhân tố nền tảng là phải 
chăm lo củng cố và phát triển nội lực. Nội lực 
không đủ mạnh thì không tránh khỏi lệ thuộc 
nước ngoài và chỉ trong một thời gian ngắn sẽ 

ĐÀO TẠO
NGUỒN NHÂN 
LỰC CHẤT LƯợNG 
CAO
trong bối cảnh 
Mở cửa
& Hội nhập

Mở cửa và hội nhập là một chủ trương lớn trong đường lối Đổi mới của Đảng, 
phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Đầu năm 2007, nước ta đã gia nhập 
tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và kèm theo đó là cam kết mở cửa thị 
trường dịch vụ (GATS), trong đó có giáo dục đại học. Việc phát triển một nền 
giáo dục có yếu tố nước ngoài đang dần trở thành một xu thế tất yếu. Đây là cơ 
hội tốt để chúng ta có thể tranh thủ hợp tác, học hỏi kinh nghiệm của các nước 
có nền giáo dục và công nghệ đào tạo tiên tiến và hướng tới các chuẩn mực 
quốc tế. Bản tin ĐHQGHN trân trọng giới thiệu đến quý độc giả bài viết của GS. 
TSKH Vũ Minh Giang, Phó giám Đốc ĐHQGHN nhân dịp ông được bổ nhiệm giữ 
chức vụ Giám đốc Quỹ Phát triển và Công nghệ ĐHQGHN

>> GS.TSKH Vũ MINH GIANG
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mất thế chủ động về nguồn nhân lực 
xét trên tất cả các chiều cạnh. 

Bài học kinh nghiệm từ nước 
ngoài.

Trong điều kiện đất nước còn nhiều 
khó khăn con đường duy nhất để tăng 
cường nội lực là tập trung đầu tư xây 
dựng một số trung tâm đại học mạnh 
để những đơn vị này có điều kiện bứt 
phá vươn lên, sớm tiếp cận trình độ thế 
giới. Đây cũng là cách mà nhiều nước 
Châu Á đã làm và kinh nghiệm của họ 
rất đáng cho ta tham khảo. Trong số 
đó, Trung Quốc và Singapore là những 
quốc gia có nhiều điểm tương đồng với 
nước ta về các điều kiện địa lý, văn hóa, 
xã hội. Nền giáo dục, đặc biệt là giáo dục 
đại học của cả hai quốc gia này cũng 
đó có những chuyển biến rất tích cực 

trong thời gian qua, khẳng định được 
sức cạnh tranh của mình trong khu vực 
và trên thế giới. Do vậy, chiến lược phát 
triển giáo dục đại học của Trung Quốc 
và Singapore là những ví dụ rất tốt cho 
chúng ta suy ngẫm trong việc lựa chọn 
con đường phát triển riêng của mình.

Trong những năm gần đây, nền giáo 
dục Trung Quốc đã có những chuyển 
biết rất tích cực. Nếu như các nước 
đang phát triển thường chú trọng đầu 
tư cho giáo dục cấp tiểu học và cơ sở 
thì Trung Quốc lại đầu tư mạnh mẽ cho 
giáo dục bậc cao. Đây là điểm khác biệt 
cơ bản của giáo dục Trung Quốc với các 
nước cùng trình độ phát triển. Với mục 
tiêu giảm số lượng và tăng tính cạnh 
tranh của các trường đại học, Trung 
Quốc đã đẩy mạnh phát triển nhóm 
mười trường đại học lớn nhất nước này 
và tiến hành hợp nhất với các trường 
đại học nhỏ khác. Trọng tâm của chính 
sách này là nâng cấp một số trường đại 
học lớn thành các trường đẳng cấp thế 

giới, đồng thời mở rộng quy mô của 
các trường này. Bằng việc đầu tư mạnh 
mẽ cho nhóm mười trường đại học lớn 
này, cũng như có những chính sách 
hợp lý nhằm thu hút nhân tài, đặc biệt 
là các nhà khoa học người Trung Quốc 
đã thành danh tại nước ngoài, nhóm 
các trường đại học này (còn được gọi 
là các trường đại học tinh hoa) đã nâng 
cao đáng kể vị thế của mình trong khu 
vực và thế giới. Phát triển các trường đại 
học tinh hoa Trung Quốc rất chủ động 
trong việc đào tạo phần lớn nguồn 
nhân lực chất lượng cao của chính 
mình và cũng nhờ có các trường đại 
học tinh hoa nên khi mở cửa giáo dục, 
Trung Quốc và có ngay được những đối 
tác hàng đầu thế giới và trong một thời 
gian ngắn các trường này lại có cơ hội 
phát triển nhanh và mạnh. Điển hình là 
2 trường Đại học Bắc Kinh và Đại học 
Thanh Hoa. Từ những trường đại học 
hầu như không được biết đến ở Âu - 
Mỹ, năm 2007 đã được xếp hạng 36 và 
40 trong danh sách những trường đại 
học tốt nhất thế giới.

Singapore lại là một thí dụ sinh động 
khác. Sau khi tách ra khỏi Liên bang 
Malaysia vào năm 1965, Singapore 
được ví như như “một làng chài nghèo 
đói” (lời nguyên Thủ tướng Lý Quang 
Diệu). Trong bối cảnh vô vàn khó khăn 
đó, Chính phủ Singapore đã quyết tâm 
đưa đất nước đi lên từ giáo dục. Mặc dù 
là một quốc gia non trẻ, hoàn toàn có 
thể du nhập mô hình tiên tiến từ bên 
ngoài nhưng lãnh đạo đất nước này đã 
không làm như vậy. Họ đã bắt đầu từ 
xây dựng nội lực. Nhiều người không 
nắm vững lịch sử Singapore thường 
không lý giải nổi vì sao năm 2005 một 
đất nước mới 40 tuổi mà lại kỷ niệm 
100 năm thành lập Đại học Quốc gia 
(NUS). Đó là cả một triết lý phát triển 
mà chỉ có đi sâu nghiên cứu mới hiểu 
được. Chính phủ Singapore đã bắt đầu 
sự nghiệp xây dựng đại học của mình 
với một truyền thống vốn có từ thời 
còn nằm trong Liên bang Malaysia. Họ 
tiếp thu công nghệ đào tạo của trường 
đại học Malayu được xây dựng từ năm 
1905 bằng cách mời về Singapore các 
giáo sư người Hoa từng giảng dạy ở 
đại học Malayu và chuyển giao chương 
trình đào tạo của trường này vốn rất 
phù hợp với văn hoá của các cộng đồng 
người Hoa, người Mã và người Ấn (cả 
ba cộng đồng này đều có ở Singapore). 

Sau đó tập trung đầu tư để nâng cấp. 
Trong một thời gian ngắn Singapore đó 
đầu tư rất lớn vào việc phát triển Đại 
học Quốc gia. Ngân sách trung bình 
dành cho giáo dục lên đến 25% tổng 
chi tiêu quốc gia, trong đó 14% dành 
cho giáo dục đại học. Sự đầu tư mạnh 
mẽ này đó đặt những nền tảng vững 
chắc đầu tiên cho Đại học Quốc Gia 
Singapore để rồi sau đó tiếp tục phát 
triển thêm trường đại học khác là Đại 
học Công nghệ Nanyang (NTU).

Sau khi phát triển thành công hai trung 
tâm nghiên cứu lớn mạnh làm trụ cột 
cho nền giáo dục, Singapore hiện đã 
chuyển chiến lược của mình sang kêu 
gọi những trường đại học lớn trên thế 
giới mở những cơ sở liên kế nghiên 
cứu và đào tạo với các trường đại học 
của mình. Điển hình của sự hợp tác 
này là Liên minh Singpore - MIT giữa 
hai trường đại học nghiên cứu của 
Singapore (NTU và NUS) với Viện Công 
nghệ Massachussetts của Hoa Kỳ, là nơi 
cung cấp những chương trình nghiên 
cứu cấp thạc sỹ và tiến sỹ với chất lượng 
rất cao nhờ dựa vào những thế mạnh 
về học thuật, tài chính, và cơ sở nghiên 
cứu của cả ba trường đại học lớn trên 
thế giới này. 

Trên cơ sở phát triển các liên minh 
nghiên cứu này, năm 1997 Singapore 
có đủ nội lực xây dựng một Học viện 
về quản lý tầm cỡ thế giới mang tên Lý 
Quang Diệu. Đây là kết quả hợp tác của 
Đại học Quốc gia Singapore với đại học 
Harvarrd và Viện Quản lý Wharton của 
Mỹ. 

Từ kinh nghiệm của Trung Quốc và 
Singapore có thể thấy chiến lược phát 
triển giáo dục đại học của những nước 
này đều là củng cố, đẩy mạnh các 
trường đại học nghiên cứu lớn của 
mình nhằm giữ vị trí trụ cột trong hệ 
thống giáo dục. Những trường này, sau 
khi đó có vị thế vững mạnh, tiến hành 
liên kết, hợp tác với các trường đại học 
danh tiếng lớn trên thế giới để thành 
lập các cơ sở nghiên cứu và đào tạo 
nhằm nhân rộng các chương trình chất 
lượng cao của mình.

Từ thực tế trên đây, có thể thấy lãnh 
đạo Việt Nam đã sớm có tầm nhìn 
chiến lược. Trong bối cảnh mới ra khỏi 
khủng hoảng mà năm 1993 Đảng và 
Chính phủ đã có chủ trường xây dựng 
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hai Đại học Quốc gia ở hai đầu đất nước 
với sứ mệnh làm đầu tầu và nòng cột 
cho giáo dục đại học nước nhà. Trong 
bối cảnh hội nhập ngày càng sâu, mở 
cửa ngày càng rộng thì củng cố và phát 
triển Đại học Quốc gia chính là giải pháp 
có tính chiến lược để giữ vững độc lập 
chủ quyền và tăng cường nội lực để có 
thể chủ động và vững vàng hội nhập.

Những giải pháp chính để 
phát triển ĐHQGHN hướng tới 
chuẩn mực quốc tế

Sau hơn 100 năm xây dựng và phát triển, 
ĐHQGHN mà tiền thân là Đại học Đông 
Dương, với đội ngũ giáo sư và các nhà 
khoa học hàng đầu Việt Nam, đã có vị 
thế và danh tiếng rất lớn trong nền giáo 
dục nước ta, xứng đáng là trường đại 
học đầu tàu trong cả nước. ĐHQGHN 

cũng là nơi đầu tiên đưa ra sáng kiến và 
phát triển thành công mô hình đào tạo 
chuyên ở bậc trung học phổ thông và 
đào tạo tài năng, chất lượng cao trong 
trường đại học. Sự thành công của các 
mô hình đào tạo này được thể hiện qua 
số lượng học sinh, sinh viên của trường 
được nhận một cách xuất sắc vào các 
trường đại học danh tiếng trên thế giới 
sau khi tốt nghiệp.

Thực tế cho thấy, các trường đại học lớn 
trên thế giới đều là những trường đại 
học đa ngành, đa lĩnh vực. ĐHQGHN, với 
5 trường đại học và 5 khoa trực thuộc, 
cùng với hàng chục viện và trung tâm 
nghiên cứu khác, có đầy đủ điều kiện 
về nguồn lực, cơ sở hạ tầng, và phương 
thức quản lý để được nâng cấp lên thành 
một trường đại học theo chuẩn mực 
quốc tế. Ngoài ra, ĐHQGHN cũng có 
hợp tác và quan hệ quốc tế sâu rộng với 
hàng trăm trường đại học nước ngoài có 
uy tín, trong đó có những trường đại học 
danh tiếng của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh, 

Pháp... Đặc biệt, năm 2006 ĐHQGHN 
đã hợp tác với một số trường đại học 
hàng đầu của Pháp thành lập Trung 
tâm Đại học Pháp thuộc ĐHQGHN theo 
Hiệp định giữa chính phủ Việt Nam và 
Cộng hòa Pháp nhằm thực hiện các 
chương trình đào tạo đại học, sau đại 
học đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu 
và từng bước chuyển giao công nghệ 
đào tạo cho phía ĐHQGHN.

Hướng tới việc xây dựng các đại học 
theo chuẩn mực quốc tế, ĐHQGHN 
đã chủ trương tiếp tục thực hiện chính 
sách ưu tiên đầu tư tập trung có trọng 
điểm, mở rộng và quốc tế hoá hệ đào 
tạo tài năng, chất lượng cao cho một số 
ngành, chuyên ngành khoa học cơ bản, 
công nghệ cao, khoa học tiếp cận xã 
hội và nhân văn và kinh tế mũi nhọn để 
“đột phá” xây dựng mô hình đào tạo, 

nghiên cứu khoa học - công nghệ chất 
lượng cao sớm tiếp cận trình độ quốc tế 
ở một số đơn vị đào tạo có nhiều tiềm 
năng thuộc ĐHQGHN. Đó là mục tiêu 
của đề án “Xây dựng và phát triển một 
số ngành, chuyên ngành khoa học cơ 
bản, công nghệ cao và kinh tế - xã hội 
mũi nhọn đạt trình độ quốc tế” đang 
triển khai. Đây là một giải pháp quan 
trọng của ĐHQG HN nhằm thực hiện 
chủ trương đẩy nhanh quá trình phát 
triển giáo dục đại học theo chuẩn quốc 
tế.

Đề án xây dựng và thực hiện quy trình 
tuyển sinh tiếp cận chuẩn quốc tế phù 
hợp với Việt Nam. Nội dung cốt lõi của 
quy trình tuyển sinh là thí sinh phải có 
đủ cả năng lực chuyên môn và năng 
lực ngoại ngữ để có thể theo học các 
chương trình quốc tế. Trên cơ sở đó, Đề 
án tập trung nâng cấp chương trình, nội 
dung, quy trình đào tạo, phương pháp 
dạy - học, kiểm tra - đánh giá của các 
chương trình đào tạo tài năng, chất 

lượng cao theo chuẩn của các trường 
đại học có uy tín của nước ngoài, thuộc 
danh sách 500 trường đại học tốt nhất 
thế giới. Có thể sử dụng những chương 
trình liên kết quốc tế của các trường đại 
học có uy tín ở nước ngoài đang triển 
khai ở các đơn vị của ĐHQGHN. 

Đề án chú trọng tới việc xây dựng hệ 
thống học liệu đạt chuẩn của trường đại 
học nước ngoài có uy tín, sử dụng bộ 
giáo trình, tài liệu tham khảo của trường 
nước ngoài phù hợp với điều kiện của 
ĐHQGHN, bổ sung những giáo trình, 
tài liệu tham khảo đáp ứng yêu cầu của 
Việt Nam. Đề án cũng ưu tiên xây dựng 
hệ thống bài giảng song ngữ để sinh 
viên tham khảo, sử dụng.

Trong quản lý đào tạo ĐHQGHN áp 
dụng các phương pháp của các trường 
đại học tiên tiến nước ngoài được điều 
chỉnh cho phù hợp với điều kiện của Việt 
Nam trên cơ sở tin học hóa cao độ, đảm 
bảo chất lượng, hiệu quả đào tạo. Lấy 
chất lượng cao làm tiêu chí hàng đầu, 
ĐHQGHN mạnh dạn sàng lọc trong quá 
trình đào tạo để đảm bảo chất lượng 
sinh viên tốt nghiệp đạt trình độ quốc 
tế. Đồng thời, Đề án cũng chú trọng 
tin học hóa các khâu của quy trình tổ 
chức và quản lý đào tạo, triển khai nâng 
cấp và phát triển phần mềm quản lý 
đào tạo và học sinh, sinh viên theo tiêu 
chuẩn quốc tế. Ngoài ra, sẽ có những 
chính sách nhằm thu hút các nhà khoa 
học giỏi trong và ngoài nước tham gia 
giảng dạy và quản lý. Ở giai đoạn đầu 
sẽ mời một số nhà quản lý đại học trình 
độ quốc tế làm cố vấn về quản lý và tổ 
chức đào tạo.

Đề án hướng tới việc hiện đại hóa phòng 
thí nghiệm, trang thiết bị giảng dạy; xây 
dựng mới, hiện đại hóa các phòng thí 
nghiệm từng bước tiếp cận chuẩn mực 
quốc tế để phục vụ đào tạo và nghiên 
cứu; hiện đại hóa cơ sở hạ tầng công 
nghệ thông tin, tăng cường hệ thống 
máy tính, từng bước hoàn thiện hệ 
thống internet.

Khâu đột phá đồng thời cũng là khâu 
then chốt cho việc thực hiện thành 
công đề án là xây dựng và thực hiện quy 
hoạch, kế hoạch phát triển về số lượng, 
chất lượng đội ngũ CBGD, nghiên cứu, 
quản lý từng bước tiếp cận trình độ 
quốc tế để đáp ứng yêu cầu của các 
chương trình quốc tế. Theo đó đến năm 
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2010 ĐHQGHN có 85% cán bộ giảng viên 
có trình độ trên đại học, trong đó 60% có 
học vị tiến sĩ trở lên và khoảng 15% CBGD 
có thể giảng dạy được chuyên môn bằng 
ngoại ngữ.

Định hướng mục tiêu các hoạt động KHCN 
của ĐHQGHN là phấn đấu để từ nay đến 
năm 2010 tiếp tục giữ vững và phát huy 
thế mạnh hàng đầu cả nước về khoa học 
cơ bản, đồng thời tập trung đầu tư có 
trọng tâm, trọng điểm cho NCKH đỉnh cao, 
những công nghệ lưỡng dụng để có những 
kết quả khoa học tầm cỡ quốc tế, có những 
phát minh, sáng chế quan trọng và những 
sản phẩm công nghệ đột phá, phục vụ phát 
triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng; 
góp phần xứng đáng giải quyết những vấn 
đề KHCN lớn của đất nước, phục vụ trực 
tiếp đào tạo của ngành và chuyên ngành 
được lựa chọn. Phấn đấu để đến năm 2020 
ĐHQGHN cơ bản đạt các tiêu chí của đại học 
tiên tiến trong khu vực, một số tiêu chí đạt 
chuẩn đại học đẳng cấp quốc tế; trở thành 
trung tâm hàng đầu đất nước về KHCN và 
đào tạo nhân tài, tiêu biểu cho tinh hoa trí 
tuệ Việt Nam.

Một trong những giải pháp ưu tiên để 
ĐHQG nhanh chóng tiếp cận chuẩn quốc 
tế là đẩy mạnh và mở rộng hợp tác quốc tế 
về đào tạo. Mục tiêu của hoạt động hợp tác 
quốc tế là tiếp nhận chương trình, nội dung 
đào tạo cụng nghệ giáo dục tiên tiến; nâng 
cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý; đẩy 
mạnh trao đổi sinh viên, cán bộ; tăng cường 
hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa các dân 
tộc, nâng cao vị thế quốc tế và phát triển 
thương hiệu của ĐHQGHN và các đơn vị 
thành viên.

Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh 
tốt nghiệp có thể đảm nhiệm ở mức xuất 
sắc những công việc khác nhau trong các 

cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - 
xã hội, các doanh nghiệp thuộc các thành 
phần kinh tế hoặc giảng dạy, NCKH trong 
các trường đại học, cao đẳng, THCN, THPT, 
các viện, trung tâm nghiên cứu KHCN ở Việt 
Nam hoặc một số quốc gia tiên tiến trên thế 
giới.

Kinh phí dành cho việc thực hiện chương 
trình quốc tế được lấy từ nhiều nguồn khác 
nhau, được sử dụng theo đúng các quy định 
hiện hành của Nhà nước và của ĐHQGHN.

Trước mắt, ĐHQGHN chọn 16 ngành và 23 
chuyên ngành khoa học cơ bản, công nghệ 
cao, kinh tế - xã hội mũi nhọn (xem danh 
mục kèm theo) ở  ĐHQGHN đã cận kề trình 
độ quốc tế và có đủ những điều kiện để tập 
trung đầu tư xây dựng và phát triển lên trình 
độ quốc tế vào năm 2012, đào tạo khoảng 
800 cử nhân, 345 thạc sĩ, 55 tiến sĩ đạt trình 
độ quốc tế có khả năng làm việc ở các nước 
khác nhau. Để thực hiện thành công Đề án, 
16 ngành và 23 chuyên ngành này được tổ 
chức đào tạo và quản lý theo chuẩn quốc tế. 
Những cử nhân, thạc sĩ và Tiến sĩ được đào 
tạo theo phương thức này sẽ là những cán 
bộ vừa có năng lực làm việc đạt chuẩn quốc 
tế vừa được giáo dục lòng trung thành với 
sự nghiệp cách mạng và bồi dưỡng những 
phẩm chất của con người Việt Nam, thấu 
hiểu văn hoá và truyền thống của dân tộc. 
Mô hình này sẽ được nhân rộng từng bước 
trong toàn bộ hệ thống giáo dục đại học 
nước nhà.

Đối với các đại học nước ngoài đầu tư vào 
Việt Nam, sự vững mạnh của ĐHQGHN 
sẽ là đối tác tương xứng để tiếp thu công 
nghệ đào tạo hiện đại, đồng thời cũng là đối 
chứng để phản biện những điều còn chưa 
phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam.

Tập trung đầu tư phát triển ĐHQGHN 
làm nòng cốt là cách tốt nhất để nước 
ta vững vàng hội nhập quốc tế trong 
giáo dục đại học.

TIÊU ĐIỂMTIÊU ĐIỂM
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KHI CÁC HỌC GIả
ĐƯợC

 xếP HẠNG !

<< GS.Jensen Bachach

Trong thời đại kỷ nguyên số, 
xây dựng các trang web học 
liệu mở là một trong những 

cách giúp tri thức tiếp cận với 
người đọc nhanh nhất. Ở Việt 

Nam, từ một vài năm nay, 
cùng với sự giúp đỡ của một 

số tổ chức khoa học giáo dục 
nước ngoài, nhiều trang web 

học liệu mở đã được thành lập 
và bắt đầu đi vào hoạt động. 
Nhưng để duy trì và đảm bảo 
các trang web này hoạt động 
hiệu quả đúng như mục đích 

ban đầu thì không phải là điều 
dễ dàng. Bản tin ĐHQGHN xin 

trân trọng giới thiệu tới quý 
độc giả bài học kinh nghiệm 

từ trang mạng nghiên cứu 
khoa học xã hội (Social Science 

Research Network – Mạng 
NCKHXH)  tại Hoa Kỳ.
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Khi Amazon bắt đầu xếp hạng sách, một số các tác giả 
sử dụng nhiều thời gian hơn người ta nghĩ, để kiểm tra 
xem mình nổi tiếng tới đâu. Và giờ đây, khi các báo và 
tạp chí xếp hạng các chuyên mục ăn khách nhất, thì 
các nhà báo cũng tốn khá nhiều thời gian để theo dõi 
những xếp hạng ấy.

Tuy nhiên, có ai tin rằng tầng lớp trí thức lại bị cuốn vào 
cuộc chiến phù phiếm như vậy không? Câu trả lời là có. 
Thay vì lui tới thư viện hay cùng nhau làm việc, các tác 
giả lại đốt thời gian vào việc lướt web để tìm kiếm hư 
danh. Và do đó, sự ra đời của Mạng Nghiên cứu Khoa 
Học Xã hội (Mạng NCKHXH) (Social Science Research 
Network) cùng với việc cung cấp gần 150.000 bài viết 
hoàn chỉnh trên mạng này đã đáp ứng được nhu cầu 
của họ.

Mạng NCKHXH ra đời năm 1994 – khi nhu cầu nghiên 
cứu trực tuyến ngày càng tăng lên. Ban đầu, mạng chỉ 

có 5 thành viên. Họ bắt đầu đầu tư vốn, thiết lập các 
mối quan hệ và xây dựng cơ sở vật chất để đăng tải rất 
nhiều tài liệu về mọi chủ đề. Với hơn 45.000 bài viết mỗi 
năm, có thể nói những bài viết đề cập tới vấn đề kinh tế  
và pháp luật chính là thế mạnh của trang mạng này. Có 
lẽ sẽ là quá đao to búa lớn nếu gọi những gì chúng ta có 
thể tìm thấy trên trang mạng này là những bài báo cáo 
khoa học, bởi lẽ những văn bản được đưa lên, bên cạnh 
những bài viết hoàn chỉnh mà bạn có thể thấy trên các 
tờ báo khoa học khác, còn có cả những bài  xã  luận, ý 
kiến tranh luận, bản nháp… Cho tới nay, trang mạng 
này đã có hơn 50.000 thành viên thường xuyên đăng 
nhập và tải tài liệu. 

Nhờ có sự chính xác của kỷ nguyên số, chỉ cần biết tiêu 
đề, hoặc tác giả, hoặc tên cơ quan nghiên cứu nào đó, 
với một click chuột, người ta có thể biết bài viết nào 
được tải xuống nhiều nhất trong vòng 12 tháng qua.

<< GS.Glen H.Reynolds
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Theo ông Michael C. Jensen - chủ tịch và là một 
trong những đồng sáng lập Mạng NCKHXH, 
trang mạng không được tạo ra với mục đích 
liệt kê danh sách 40 tác giả đứng đầu, nhưng 
chẳng biết từ khi nào, tự nó đã chuyển mình 
theo hướng đó. Ông cho biết “Mục đích của 
mạng nghiên cứu là để giúp đỡ các tác giả tiết 
kiệm được thời gian mà vẫn cung cấp được tài 
liệu tới độc giả, đồng thời cũng mang lại danh 
tiếng cho chính họ”.

Trái lại, mạng nghiên cứu này đang đặt ra một 
câu hỏi lớn, liệu họ được gì và mất gì khi xoá 

bỏ rào cản để được công chúng biết đến. Lợi 
hay hại nếu đưa những bản thu âm danh tiếng 
lên MySpace một cách phi lợi nhuận? Liệu các 
blogger có thể hỗ trợ các nhà báo một cách 
tích cực hay đang góp phần huỷ hoại sự chuyên 
nghiệp trong công việc của họ? Hoặc có phải 
là một điều tốt không khi các bài nghiên cứu 
chưa nhận được sự phản biện từ cộng đồng 
khoa học uy tín lại có thể tìm thấy dễ dàng và 
được đánh giá tương đương những bài viết xếp 
hạng 5 sao?

Glenn H. Reynolds, một giáo sư luật tại Trường 
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ĐH Tennessee, và là chủ nhân của blog nổi tiếng Instapundit, 
nói rằng, ông đã không theo dõi xếp hạng trên mạng 
NCKHXH trong vòng nhiều tháng; dù vậy, khi có người gọi 
tới thông báo thì ông cũng miễn cưỡng để mắt tới.

Ông nói: “Tôi đứng  ngay sau Cass Sunstein”, một giáo sư 
Trường ĐH Chicago, người có các bài viết được tải xuống 
nhiều thứ tư trong suốt một năm qua. “Tôi đã từng dẫn 
trước ông ấy. Tôi biết tôi không xứng đáng, nhưng điều đó 
thật tuyệt. Tuy nhiên, tôi cũng đã từng có bài viết được tải 
xuống nhiều hơn, và điều đó có nghĩa là tôi cũng đã xứng 
đáng”.

Các blogger như ông Reynolds có thể làm việc rất tốt trên 
trang mạng, vì họ có thể giới thiệu các tác phẩm của họ, gắn 
đường link vào các bài báo. Tuy nhiên, ông Reynolds cho 
rằng, ông thích có 20 bạn đọc thường xuyên các bài viết của 
mình hơn 20.000 bạn đọc bình thường. Và nếu được chọn, 
ông sẽ chỉ chọn 20 thẩm phán của các toà thượng thẩm tại 
khu vực ông hiện đang sinh sống.

Đối với ông, tiếp cận cộng đồng đọc nói chung không phải 
là việc quá cần thiết đối một giáo sư luật học như ông. Nhiều 
người cho rằng các công trình bài viết của những tác giả 
như ông là thiển cận. Tuy nhiên, để thu hút ngày càng nhiều 
người tải tài liệu, các học giả cần được khuyến khích viết theo 
lối “dễ tiếp thu” thay vì cách viết hàn lâm như ở trong các 
công trình nghiên cứu thông thường.

Tuy nhiên, nếu bạn là một giáo sư tại một trường đại học 
danh tiếng, điều đó có nghĩa là bạn là một trong số những 
tác giả được đọc nhiều nhất ở một chủ đề nào đó, và do đó 
bạn đóng vai trò là người thẩm định những gì các tác giả 
khác viết về cùng chủ đề đó. Trong khi, tại mạng NCKHXH 
thì ngược lại, nguyên tắc chính ở đây là bất cứ ai, ở bất cứ 
đâu cũng có thể cầm bút viết. Ông Jensen giải thích: “Chúng 
tôi cố gắng loại bỏ những bài viết mang nội dung xấu, tuy 

nhiên, không tránh khỏi những hạt sạn, nhưng tốt nhất là 
hãy để mặc cho trăm hoa đua nở một cách tự nhiên”.

Một trong số những bài viết nổi tiếng nhất, sau khi được 
kiểm tra, lại có rất nhiều nội dung vô văn hóa . Được tải lên 
mạng vào năm 2006, bài viết này, cho tới nay vẫn nằm trong 
số 20 bài được tải nhiều nhất (22,000 lượt) và điều đó giúp 
tác giả của nó xếp hạng 11.

Ông Jensen nói thêm rằng, các nhà đầu tư vốn đã ngỏ ý 
quan tâm, nhưng ban quản lý mạng nhất định nói không. 
Ông cho rằng, nếu họ nhận tiền từ các nhà đầu tư, thì sớm 
muộn mạng NCKHXH cũng sẽ bị phá huỷ do phải đối mặt 
với sự thay đổi chiến lược nhằm tăng lợi nhuận. Ví dụ như 
trước kia, nguồn thu chính của trang mạng vẫn lấy từ nguồn 
thu phí download và quảng cáo; nhưng giờ đây, một khi đã 
chấp nhận các nguồn đầu tư khác, thì có thể nguồn thu chủ 
yếu lại là từ việc bán email của các thành viên cho các trường 
đại học hay viện nghiên cứu.

Giám đốc điều hành Gregg Gordon, trong buổi phỏng vấn 
đã cho biết, hiện đội ngũ nhân viên của mạng bao gồm 15 
người làm việc thường xuyên tại trụ sở đặt ở Rochester và 
35 người khác làm việc từ xa, với nhiệm vụ quản lý và kiểm 
duyệt các bài viết; ngoài ra còn có 135 biên tập viên tình 
nguyện không nhận lương tài liệu một cách chi tiết để quyết 
định bổ sung thêm gì vào một thư điện tử mới cập nhật.

Một số ý kiến cho rằng, đối đầu với cơn bão thông tin, vai 
trò của hội đồng kiểm duyệt (bao gồm 20 học giả luật, và 
các nhà báo, tác giả chuyên nghiệp dẫn đầu) ngày càng trở 
nên quan trọng. Và số đông chú ý tới những bài viết được 
hội đồng này đánh giá cao như với một giấy chứng nhận 
đặc biệt.

Ngược lại, ông Sunstein, người xếp vị trí số 4 cho rằng, những 
người quản lý không có đủ sức để từ chối nhu cầu của lượng 
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>> DIỄM HƯƠNG - PHẠM HIỆP
(theo NYTIMES)

Bảng liệt kê số lượt tải về bài báo 
của các tác giả >>
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Giả thuyết về sự tồn tại của “Hạt Thần Thánh”:

Mãi cho đến cuối thế kỷ 19, nhân loại vẫn cho 
rằng nguyên tử là thành phần nhỏ nhất của vật 
chất – thành phần không thể phân chia được và 
không còn thành phần nào nhỏ hơn thế nữa. 
Nhưng những khám phá của vợ chồng Pierre và 
Marie Curie ngay từ đầu thế kỷ 20 đã gợi ý rằng 
sự thật không phải như vậy. Hàng loạt khám phá 
của các nhà khoa học tiếp theo trong suốt thế 
kỷ 20 cho thấy bản thân nguyên tử cũng là một 
“vũ trụ mênh mông” – một thế giới phức tạp 
bao gồm những hạt nhỏ hơn được gọi là hạt “hạ 
nguyên tử” (sub-atomic).

Thế kỷ 20 là thế kỷ mở toang cánh cửa bí mật 
của nguyên tử để xâm nhập vào thế giới “hạ 
nguyên tử”. Lúc đầu người ta tưởng chỉ có vài ba 
loại hạt cấu tạo nên nguyên tử, nhưng càng về 
sau khoa học càng khám phá ra không biết bao 
nhiêu loại hạt, và quan trọng hơn nữa, người ta 
bắt đầu nhận ra rằng tập hợp các hạt không chỉ 
có ý nghĩa về số lượng, mà chúng còn tuân theo 
những “tổ chức quy củ”, trong đó mỗi hạt có 
“nhiệm vụ” và “quyền hạn” khác nhau, và do 
đó sẽ quyết định những đặc trưng vật chất khác 
nhau. 

Từ đó, những lý thuyết phân loại hạt đã thi nhau 
ra đời, nhằm hệ thống hoá các loại hạt, sắp xếp 
chúng theo những trật tự xác định tuỳ theo chức 
năng vật lý của chúng. Các lý thuyết đó dần 
dần được tập hợp lại và hoàn thiện thành một 

hệ thống lý thuyết lôgích nhất quán, làm cơ sở 
cho toàn bộ khoa học vật lý hạt nhân. Hệ thống 
đó được gọi là Mô hình Tiêu chuẩn (MHTC – 
Standard Model). 

Theo MHTC, toàn bộ thế giới “hạ nguyên tử” 
được quy về 17 loại hạt. Với 17 loại hạt đó, chúng 
ta có thể giải thích được mọi hiện tượng vật chất 
trong vũ trụ. 

Tuy nhiên, trong số 17 loại hạt đó, vật lý thực 

cuộc săn lùng
HẠT THầN THÁNH

 VậY “HẠT THầN THÁNH” LÀ Gì? 

Ngày 04-07-2008 vừa qia, một bản tin nóng hổi vừa được 
loan đi từ CERN – Trung Tâm Nghiên Cứu Hạt Nhân Âu 
Châu – cho biết các nhà khoa học ở đây tin rằng vào đầu 
năm tới, 2009, họ có thể sẽ tìm thấy “Hạt Thần Thánh” 
(God Particle)! 
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nghiệm mới chỉ quan sát được 16 loại hạt, 
vẫn còn 1 loại hạt “bặt vô âm tín”, mặc 
dù lý thuyết toán học đã chứng minh rằng 
nó ắt phải tồn tại! 

Đó là “Higgs boson” – một loại hạt mà 
MHTC cho rằng nó cung cấp khối lượng 
cho vật chất, nói cách khác, đó là loại hạt 
đặc trưng cho trường hấp dẫn. 

Giả thuyết về sự tồn tại của Higgs boson 
đã được nêu lên từ những năm 1960 bởi 
Peter Higgs – một nhà vật lý lý thuyết 
người Scotland – và do đó tên của ông đã 
được dùng để đặt tên cho loại hạt này.    

Peter Higgs, Giáo sư ĐH Edinburg,

NGƯờI ĐầU TIêN NêN LêN GIả 
THUYếT Về sỰ TỒN TẠI CỦA 
HIGGs BOsON 
Về lý thuyết, Higgs boson đóng một vai 
trò quan trọng đến nỗi nhà vật lý nổi tiếng 
Leon Lederman, người đã từng đoạt Giải 
Nobel vật lý năm 1988, gọi nó là “Hạt 
Thần Thánh” (God Particle), vì nếu “tóm” 
được nó thì giấc mơ “biết được ý Chúa” 
của Albert Einstein sẽ được thực hiện! 

Thật vậy, trong hơn ba chục năm cuối đời, 
Einstein đã dồn mọi nỗ lực để tìm một lý 
thuyết thống nhất của vật lý, cho phép 
nhìn thấy bản chất thống nhất của mọi 
hiện tượng vật chất trong vũ trụ, tức là 
hiểu rõ “ý Chúa”. Theo ông, vũ trụ được 
thiết kế theo những định luật xác định 
và tác giả của bản thiết kế đó là Chúa. 
Nhiệm vụ của khoa học là đọc được bản 
thiết kế đó, tức là “hiểu được ý Chúa”. 
Ông đã nhiều lần nói không úp mở rằng 
“I want to know God’s idea” (Tôi muốn 
hiểu được ý Chúa). 

Nhưng tất cả còn phải chờ đợi việc khám 
phá ra Higgs boson!

Nếu không tìm được Higgs Boson thì 
MHTC sẽ lung lay, và nếu quả thật Higgs 
boson không tồn tại thì vật lý hạt nhân sẽ 
sụp đổ! 

Vì thế, gọi Higgs boson là “Hạt Thần 
Thánh” quả cũng không ngoa. Đó là lý do 
để tên gọi này đã trở nên phổ biến trong 
thế giới vật lý, thậm chí được các nhà vật 
lý ưa dùng hơn cả tên gọi chính thức của 
nó, mặc dù chính bản thân Peter Higgs rất 
khó chịu với cái tên này, bởi ông là người 
vô thần. 

Và cũng vì thế, việc săn lùng “Hạt Thần 
Thánh” đã và đang trở thành một trong 
những đề tài lớn nhất, “nhọn” nhất của 
vật lý hiện đại. 

Nói cách khác, “Hạt Thần Thánh” là chìa 
khoá chủ yếu để tìm ra Lý thuyết Cuối 
cùng (The Final Theory) của vật lý, hay 
còn gọi là Lý Thuyết Về mọi thứ (Theory 
of Everything) – Lý thuyết kết hợp Thuyết 
Tương Đối Tổng Quát của Einstein với 
Cơ Học Lượng Tử của Bohr-Heisenberg, 
cho phép thống nhất tất cả các loại lực 
về cùng một bản chất, và do đó giải thích 
được mọi hiện tượng vật chất. 

Với tất cả ý nghĩa trọng đại đó, cuộc săn 
lùng “Hạt Thần Thánh” đã bắt đầu từ 
khoảng gần hai chục năm nay và hiện 
đang trở thành một cuộc chạy đua khoa 
học ráo riết nhất, khẩn trương nhất, thách 
thức những bộ óc siêu việt nhất, tài năng 
nhất trên khắp thế giới. 

Hiện có 3 trung tâm nghiên cứu mạnh 
nhất về vật lý hạt nhân là Mỹ, Nhật Bản và 
Liên Minh Châu Âu. Ai tìm ra “Hạt Thần 
Thánh”, người ấy sẽ có cơ may trở thành 
một “Einstein của thế kỷ 21”! 

NGƯờI Đó LÀ AI? 

 Sau Lan Wu, người phụ nữ đi tiên phong 
trong cuộc săn lùng “Hạt Thần Thánh”: 

Chúng ta chưa biết người đó là ai, nhưng 
chúng ta biết chắc chắn rằng trong số 
những nhà vật lý đi tiên phong trong lĩnh 
vực này, có một phụ nữ xinh đẹp, tươi tắn, 
đang làm cho toàn thế giới hồi hộp theo 
dõi từng bước đi của bà, vì dường như bà 
đang tiến gần tới đích hơn ai hết!

Người đó là Sau Lan Wu, người đang 
săn tìm Hạt Thần Thánh, được liệt vào 
danh sách những phụ nữ có đóng góp 
lớn nhất trong vật lý thế kỷ 20. Là một 
nhà vật lý người Mỹ gốc Hong-Kong, bà 
hiện là Giáo Sư Vật Lý Ưu Tú được phong 
danh hiệu Enrico Fermi (Enrico Fermi 
Distinguished Professor of Physics) của Đại 
Học Wisconsin ở Madison, Mỹ.   

Tin tức cho hay: Sau Lan Wu và các đồng 
nghiệp trong nhóm vật lý do bà lãnh đạo 
đã tiến sát tới việc khám phá ra Higgs 
boson! Dường như đã xuất hiện thấp 
thoáng những dấu vết của Higgs boson 
và nhóm của Sau Lan Wu đang đuổi theo 
những dấu vết đó! Ngay lập tức, toàn thế 
giới đang nín thở hướng mắt về Sau Lan 
Wu.  

Mặc dù công việc ngập ngụa tại Mỹ 
nhưng bà vẫn cộng tác chặt chẽ với CERN 
– Trung Tâm Nghiên Cứu Hạt Nhân Âu 
Châu – đặt tại Geneve, Thụy Sĩ. Chính tại 
đây bà đã có những khám phá làm sửng 
sốt giới vật lý hạt nhân. 

Nếu cần phải nói thật ngắn gọn để giới 
thiệu tài năng và công lao của Sau Lan 
Wu, thì chỉ xin nói như sau: 

Trong số 17 hạt hạ nguyên tử của MHTC, 
Sau Lan Wu là người đã khám phá ra 2 
hạt: Hạt J, còn gọi là Charm Quark (hạt 
Quark Quyến Rũ), và hạt Gluon. 

Có lẽ chỉ chừng ấy cũng đã quá đủ để 
thấy tầm vóc khoa học của Sau Lan Wu 
lớn đến chừng nào. Nhưng khát vọng của 
bà không dừng lại ở đó. Bà đang tấn công 
vào thành luỹ cuối cùng của MHTC, như 
bài báo “Going after the God Particle”[2] 
(Săn đuổi Hạt Thần Thánh) cho biết: mặc 
dù việc tìm kiếm Higgs boson đã diễn ra 
20 năm nay, nhưng vẫn chưa có ai tìm ra 
bằng chứng để khẳng định sự tồn tại của 
nó. Tuy nhiên, Sau Lan Wu và nhóm của 
bà đã tiến gần tới đích nhất. 

Trong cuộc trà lời phỏng vấn tạp chí 
Science Daily, ngày 20-09-2000, Giáo sư 
Sau Lan Wu đã nhận định:

“Khám phá về Higgs boson sẽ đánh dấu 
một cột mốc vô cùng quan trọng trong 
lịch sử khoa học. Higgs boson có lẽ là hạt 
cơ bản quan trọng và khác thường nhất. 
Đúng là không có một loại hạt nào khác 
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giống như nó, và không có nó thì toàn bộ 
hiểu biết của chúng ta về cách ứng xử của 
vật chất và năng lượng ở tầng đáy sâu nhất 
của vật chất sẽ bị đổ vỡ”. 

Nhóm của bà Wu là những người đi tiên 
phong trong thí nghiệm ALEPH.  Họ đã 
“tóm” được một số “ứng cử viên” của 
Higgs boson (Higgs boson candidates) mà 
khối lượng vào khoảng 114 GeV, nặng 
gấp  122 lần so với một proton. 

“Nếu những ứng cử viên này chứng tỏ 
những dấu hiệu của Higgs boson thì cuối 
cùng chúng ta sẽ có một bức tranh hoàn 
chỉnh về hành tung của vật chất và năng 
lượng ở tầng sâu nhất mà hiện nay có thể 
thâm nhập bằng thực nghiệm”, bà Wu 
nói. 

Để thám hiểm thế giới hạ nguyên tử, các 
nhà khoa học phải tạo ra những va đập 
của các hạt thông thường như protons và 
electrons và quan sát thăm dò kết quả của 
các va đập này. Công trình nghiên cứu của 
bà Wu được thực hiện trên máy gia tốc 
lớn mang tên LEP tại CERN, đặt dưới một 
đường hầm dài 17 dặm dưới lòng đất ở 
Geneve, Thụy Sĩ (để tránh bị nhiễu loạn bởi 
các hạt từ các tia vũ trụ). 

Lúc đầu, do vấn đề phức tạp của Higgs 
boson, CERN dự định cho LEP ngừng 
hoạt động để thiết kế một máy gia tốc 
mạnh hơn mang tên LHC (Large Hadron 
Collider). Nhưng những dấu hiệu về các 
“ứng cử viên” của Higgs boson do nhóm 
bà Wu thu được đã làm cho CERN thay đổi 
kế hoạch: Họ quyết định kéo dài tuổi thọ 
của LEP với hy vọng nó sẽ tiếp tục củng cố 
các quan sát đối với các “ứng cử viên” đó. 
Bà Wu cho biết: 

“Nhóm ALEPH đã quan sát hàng nghìn va 
đập tại CERN, nhưng chỉ có 3 quan sát đem 
lại kết quả đầy hưng phấn, trong đó chứa 
đựng tất cả những dấu hiệu đặc trưng về 
Higgs boson. Đây là kết quả cực kỳ hiếm 
hoi sau nhiều năm săn lùng Higgs boson. 
Mặc dù chưa có kết luận nhưng những 
bằng chứng mới nhận được rất hấp dẫn 
và có sức thuyết phục. Việc giải thích bằng 
thống kê là cực kỳ phức tạp. Làm sao từ 
một đống dữ kiện hỗn tạp có thể nhặt ra 
những sự kiện có ý nghĩa như thế này là cả 
một công trình khổng lồ như công việc của 
Hercules.. Tuy nhiên trong thí nghiệm của 
chúng tôi, những ứng cử viên của Higgs 
boson đã co cụm lại với một khối lượng 
vào khoảng 114 GeV, bằng khoảng 122 
lần so với một proton. Trong vùng này, 
chúng tôi dự đoán một vài sự kiện ẩn chứa 

những thông tin có ý nghĩa …”. 

Tuy nhiên, kết quả mới chỉ ở mức phát 
hiện thấy dấu vết của các “ứng cử viên” 
của Higgs boson mà thôi, chưa đến lúc có 
thể tuyên bố đã “tóm” được Higgs boson. 
Nói một cách dễ hiểu: Nhóm của bà Wu 
mới trông thấy dấu vết của một số “kẻ lạ 
mặt” bị tình nghi là “thủ phạm”, chúng 
mang những dấu hiệu của “thủ phạm”, 
tuy nhiên chưa đủ bằng chứng để khẳng 
định đó chính là “thủ phạm”.

Peter McNamara, một cộng sự của Wu, 
nói: “Mặc dù kết quả rất lý thú, hấp dẫn 
và thuyết phục, nhưng cần có thêm nhiều 
dữ liệu hơn nữa mới có thể tuyến bố chắc 
chắn cho việc khám phá ra Higgs boson”. 

Nhưng người ta tin rằng trước sau rồi cũng 
sẽ đến lúc Higgs boson được khám phá. 
Con đường mà Sau Lan Wu đang đi là con 
đường đúng hướng, đầy lạc quan và triển 
vọng. Cả thế giới vẫn đang dõi theo từng 
bước chân của bà, đơn giản vì bà đã chinh 
phục được niềm tin và sự kính trọng của 
toàn bộ thế giới vật lý hạt nhân. 

Tuy nhiên, dường như LEP vẫn không 
đủ mạnh để giúp cho các nhà khoa học 
“tóm” được “Hạt Thần Thánh”. Trong 
những năm qua, CERN lại quay về để thiết 
kế máy gia tốc LHC. Theo dự kiến, máy này 
sẽ sớm hoàn thành vào dịp đầu năm 2009 
sắp tới, hứa hẹn sẽ đưa cuộc săn lùng “Hạt 
Thần Thánh” tới đích. Đó chính là nội 
dung bản tin của CERN ngày 04-07-2008 
vừa qua.   

BảN TIN NGÀY 4-07-2008 CỦA 
CERN: 
Hôm thứ hai, nhà vật lý người Anh Peter 
Higgs nói sẽ sớm có khả năng chứng minh 
được sự tồn tại của một lực cung cấp khối 
lượng cho vũ trụ và làm cho sự sống có thể 
nẩy sinh – như ông đã nêu lên từ 40 năm 
trước đây. 

Higgs nói ông tin rằng hạt mang tên “Higgs 
boson”, bắt nguồn từ lực, sẽ được khám 
phá khi một chiếc máy gia tốc khổng lồ 
của CERN đặt tại biên giới Pháp-Thụy Sĩ bắt 
đầu hoạt động đầy đủ vào đầu năm tới. 

“Có nhiều khả năng là hạt này sẽ lộ diện 
trong chớp nhoáng … Tôi chắc chắn tới 
90% rằng điều đó sẽ xẩy ra”, Higgs nói với 
các nhà báo. 

Những cố gắng đầu tiên trong những năm 
1960 của nhà khoa học năm nay đã 79 
tuổi này – nhằm giải thích tại sao nhất thiết 
Higgs boson phải tồn tại – đã không được 

chú ý tại CERN. 

Ngày nay, sự tồn tại của loại trường vô 
hình này đã được chấp nhận rộng rãi bởi 
các nhà khoa học. Họ tin rằng trường đó 
đã xuất hiện trong một khoảnh khắc vài 
phần nghìn giây sau Big Bang (Vụ Nổ Lớn) 
khai sinh ra vũ trụ 15 tỷ năm trước. 

Việc khám phá ra Higgs boson sẽ chứng 
minh lý thuyết của Higgs là đúng. 

Máy giá tốc LHC của CERN nhắm vào mục 
tiêu mô phỏng những điều kiện giống như 
thời điểm khủng khiếp ban đầu của vũ trụ 
bằng cách cho các hạt va đập với nhau với 
tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng và do đó 
sẽ làm lộ ra nhiều bí mật của vũ trụ. 

Sau 13 năm, Peter Higgs đã có mặt tại 
Geneve để lần đầu tiên đến thăm CERN, 
trước khi cuộc thí nghiệm sẽ diễn ra vào 
đầu năm tới. Các nhà khoa học tại trung 

tâm hy vọng quá trình thí nghiệm sắp tới 
sẽ cho thấy dấu hiệu rõ ràng của loại hạt 
được một số người gán cho cái tên là “Hạt 
Thần Thánh”, một cái tên làm cho Higgs 
khó chịu vì ông là người vô thần. 

Ông đưa ra lý thuyết giải thích tại sao khối 
lượng biến mất khi vật chất vỡ ra thành 
những thành phần nhỏ nhất cấu tạo nên 
chúng – như phân tử, nguyên tử và các 
quarks.   

Máy gia tốc khổng lồ LHC của CERN đặt 
dưới một đường hầm dài 17 dặm tại một 
vùng biên giới Pháp - Thụy Sĩ 

Peter Higgs, nhà vật lý đang làm việc tại 
Đại Học Edinburgh ở Scotland, nêu lên 
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giả thuyết cho rằng vật chất không có khối 
lượng vào lúc khởi thuỷ của Big Bang và sau 
đó nhiều vật chất nhanh chóng tích tụ khối 
lượng. 

Ông lý luận, nguyên nhân của điều này là 
do tồn tại một trường bám vào các hạt khi 
các hạt đi qua trường này và làm cho các 
hạt có sức nặng (khối lượng). Nếu điều này 
không xẩy ra thì vật chất sẽ bay tự do trong 
không gian và các ngôi sao và hành tinh sẽ 
không bao giờ hình thành. 

Higgs nói ông hy vọng loại hạt hay lẩn tranh 
này – mà trước đây một máy gia tốc không 
đủ mạnh tại CERN và một máy gia tốc khác 
tại Viện Fermi ở Mỹ không phát hiện được   
sẽ được khám phá trước ngày sinh nhật 
lần thứ 80 của ông trong năm 2009. “Nếu 
không phải như vậy thì tôi sẽ rất rất bối rối”, 
ông nói. 

Nhưng ông cho rằng không thể nhìn thấy 
trực tiếp sự xuất hiện của Higgs boson trên 
những computer cực kỳ tinh vi do các nhà 
khoa học của CERN sử dụng để phân tích 
hàng triệu va đập trên LHC, bởi vì “Tất cả sẽ 
xẩy ra quá nhanh đến nỗi sự xuất hiện của 
Higgs boson có thể bị che lấp trong đống 
dữ liệu thu thập được, và cần phải có một 
thời gian dài để tìm thấy nó”, Peter Higgs 
nói, “Có lẽ tôi phải uống sâm banh có đá 
để chờ đợi”.   

THAY LờI KếT  
Nếu thí nghiệm năm tới của CERN thành 
công, chắc chắn tác giả của việc khám phá 
ra Higgs boson sẽ đoạt Giải Nobel vật lý. 
Cầu chúc cho Peter Higgs và Sau Lan Wu sẽ 
chia nhau giải thưởng đó!   

Khi đó câu chuyện của chúng ta sẽ không 
dừng lại ở chuyện chia giải thưởng, mà 
chuyển sang một câu hỏi khó hơn:

Nếu vật lý khám phá ra tất cả các loại hạt, có 
nghĩa là biết được bản chất tận cùng của vũ 
trụ, thì phải chăng vật lý không còn lý thuyết 
gì lớn để nghiên cứu nữa? Phải chăng sau 
đó chỉ còn những nghiên cứu ứng dụng? 
Nếu đúng như vậy thì đó là niềm vui hay 
nỗi buồn?  

>> PHẠM VIỆT HƯNG
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Sơ đồ hệ thống Máy gia tốc khổng lồ LHC 
của CERN đặt tại biên giới Pháp - Thụy Sĩ>>
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Theo nghiên cứu của các nhà khoa học 
Thụy điển, sống độc thân khi bước vào 
tuổi trung niên sẽ khiến bạn dễ mắc 
chứng mất trí nhớ, nhưng kết hôn hoặc 
có một người bạn đời sẽ giảm một nửa 
nguy cơ mắc bệnh.

Người ta đã tiến hành khảo sát trên 1.449 
người độc thân Phần Lan. 21 năm sau, họ 
được kiểm tra lại về trí nhớ và hoạt động 
của não bộ. Kết quả cho thấy có 139 
người mắc các loại bệnh suy giảm trí nhớ, 
48 người được chẩn đoán là mắc bệnh 

Alzheimer.

Rebecca Wood, thuộc Trung tâm nghiên 
cứu bệnh Alzheimer (Anh), cho rằng các 
nghiên cứu về vấn đề này là khẩn cấp. 

“Những phát hiện này thật đáng lo ngại 
cho nước Anh – nơi mà tỉ lệ li hôn cao, còn 
kết hôn càng ngày càng giảm.” 

Lời khuyên cho những người độc thân 

Giáo sư Krister Hakansson – trưởng nhóm 
nghiên cứu, nói: "Những mối quan hệ 
gần gũi sẽ bảo vệ trí nhớ của bạn, vì vậy 
hãy cố gắng tìm cho mình một người bạn 
đời. Nghiên cứu này lại chỉ thêm hiệu quả 
tích cực của việc kết hôn.”

Nhưng những người độc thân cũng 
không nên quá lo lắng bởi có nhiều cách 
khác giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mất 
trí, như thực hiện chế độ ăn uống hợp lí, 
tập thể dục thường xuyên và không hút 
thuốc lá.

Tổng thống Brazil Luis Inacio Lula da Silva 
vừa mới thành lập quỹ quốc tế bảo vệ 
rừng nhiệt đới Amazon và giúp chống lại 
Chủ quyền không thương lượng

Tại buổi thành lập quỹ ở Rio de Janeiro, 
tổng thống Lula nói Brazil nhận thức được 
tầm quan trọng của rừng Amazon với 
Thế giới:“Hình ảnh đất nước sẽ đẹp hơn 
nếu chúng ta làm đúng, khi đó ta có thể 
ngẩng cao đầu trong các diễn đàn quốc 
tế”. Ông cũng khẳng định, “Ta nắm giữ 
chủ quyền trên lãnh thổ Amazon và quyết 
định được đưa ra trong vùng này phải 
được tôn trọng.”

Roberto Mangabeira Unger, bộ trưởng bộ 
chiến lược, đưa ra quan điểm mạnh mẽ 
hơn.

“Quỹ này là phương tiện qua đó chính 
phủ nước ngoài có thể ủng hộ sáng kiến 
của chúng ta, mà không đem lại bất kì 
ảnh hưởng nào cho chính sách quốc gia.

“Chúng ta không đánh đổi chủ quyền vì tiền.”

"Cách nghĩ mới" - Theo tổ chức môi 
trường Hòa bình xanh ở Brazil, đây là lần 
đầu tiên nước này thừa nhận mối liên 
hệ giữa sự nóng lên toàn cầu với bảo vệ 
rừng.

 “Trong một thời gian dài, Brazil phủ nhận 
phá rừng gây ra ấm lên toàn cầu và khăng 

khăng đổ tội cho nhiên liệu hóa thạch,” 
theo lời Sergio Leitao, giám đốc chính sách 
công cộng cho tổ chức Hòa bình xanh.

Bộ trưởng môi trường Brazil Carlos Minc 
kêu gọi người dân phải thay đổi thái độ 
với môi trường: “Hãy cùng cam kết giảm 
phá rừng, đốt rừng phi pháp và đảm bảo 
chất lượng sống tốt hơn cho tất cả mọi 
người.”

“Cuộc chiến này không thể thành công 
nếu chỉ giảm đốt rừng trong một tháng, 
nó chỉ thành khi việc phá hoại môi trường 
và sự đa dạng sinh học là lịch sử.”

Nghiên cứu của ĐH John Moores (Anh) trên 
tổng số 480 vận động viên công bố: một 
phần ba số vận động viên đường đua và 
sân chạy, 60% vận động viên đua xe đạp 
sử dụng caffeine trước khi thi đấu. Điều này  
dấy lên lo ngại việc các vận động viên lợi 
dụng caffeine để lấy thành tích.

Loại chất kích thích này bị loại ra khỏi danh 
sách các thuốc bị cấm sử dụng năm 2004 và 
việc dùng nó vẫn được giám sát. Nhưng Ủy 
ban Phòng chống doping Thế giới (WADA) 
vẫn chưa nói rõ nguyên nhân loại bỏ. 

Giáo sư Neil Chester, người dẫn đầu nghiên 
cứu trên, phát biểu nguyên nhân là do rất 
khó phân biệt giữa sử dụng bình thường và 
lạm dụng. 

Theo ông, caffeine giúp kéo dài thời gian thi 
đấu và việc quảng cáo công khai các thức 
uống tăng lực thể thao có caffeine càng tạo cơ 
hội cho các vận động viên dùng với liều cao, 
cũng đồng thời tăng nguy hiểm cho họ.

“Thiếu trao đổi từ WADA trong khi người ta 
băn khoăn liệu các chuyên gia thể thao có 
bỏ qua việc sử dụng caffeine hay không.”

“Cuối cùng cần có sự rõ ràng trong sử dụng 
caffeine trong luật chống doping hiện tại.”

Mark Stuart là dược sĩ trong thế vận hội 
Sydney và là người viết bài chủ đề cho BMJ 
Clinical Effectiveness, nói: cái nhìn của vận 
động viên và các chuyên gia về ích lợi của 
caffeine rõ ràng khác nhau.

TS. Samantha Stear, đứng đầu Khoa dinh 
dưỡng quốc gia tại Học viện Thể thao Anh, 
cho biết: nhiều vận động viên nhầm lẫn khi 
sử dụng caffeine vì caffeine có mặt trong 
nhiều thực phẩm.

“Một số người thấy nó có lợi, một số khác 
thì không, nó còn tùy vào từng cá nhân. 
Chúng tôi đang cố gắng làm việc với một 
lượng nhỏ cần cho vận động viên.”

Theo phát ngôn viên của WADA, nghiên 
cứu chỉ ra caffeine thực sự ảnh hưởng đến 
thành tích nếu dùng lượng đáng kể.

sử dụng phổ biến
Caffeine trong thể thao

Brazil thành lập quỹ bảo vệ rừng

sống độc thân dễ mắc bệnh Alzheimer

tin  khoa học
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Trong nhiều năm liền, các nhà lịch sử nghệ 
thuật đã dùng tia X khảo sát các tác phẩm 
nghệ thuật ẩn dưới các bức tranh. Công 
nghệ này đem lại kết quả là hình ảnh đen 
trắng, mờ nhạt.

Nhưng Joris Dik, nhà nghiên cứu vật chất 
thuộc Đại học Delft (Hà Lan), và Koen 
Janssens, nhà hóa học thuộc Đại học 
Antwerp (Bỉ) đã tìm ra phương pháp mới. 
Kết hợp sử dụng tia X cường độ cao và 
kiến thức liên quan đến chất màu, nhằm 
chiếu lên bức tranh ẩn. Hai ông lập biểu 
đồ kích thước hai chiều nguyên tử kim 
loại của các màu trong bức tranh ẩn, nhờ 
một phần của chất nhuộm màu vàng là 
các nguyên tử thủy ngân.

“Chúng tôi đã phác thảo -- chi tiết -- 
mũi, mắt, theo kết cấu hóa học”, Dik 
nói. Kiểm tra tỉ mỉ bức chân dung 7 
inch vuông mất trọn 2 ngày.

Phương pháp mới cho phép các nhà lịch 
sử nghệ thuật thu được bức hình chất 
lượng cao và chi tiết hơn nằm dưới kiệt 
tác cổ. Và trong trường hợp tranh Van 
Gogh, phương pháp chỉ ra làm thế nào 
để vẽ một bức tranh lên trên một bức 
tranh khác.

Mặc dù bây giờ các tác phẩm của Van 
Gogh có giá đến hàng triệu đô, nhưng 
khi còn sống ông gần như không được 
biết đến và phải xoay xở gánh nặng tài 
chính. Cuối cùng ông tự sát năm 1890. 

Van Gogh thường dùng lại vải bạt để tiết 
kiệm tiền, hoặc vẽ những bức tranh khác 
phía sau hoặc trên đỉnh của bức tranh có 
sẵn. Do đó, các chuyên gia tin rằng một 
phần ba tác phẩm của ông có họa phẩm 
ẩn dưới. 

Bức tranh “Patch of Grass” là một phần 
trong bộ sưu tập của Van Gogh ở bảo 
tàng Kroller-Muller, Hà Lan.  

Bức tranh ẩn bên dưới

Bức tranh ẩn dưới bức “Patch of Grass” 
đem lại giả thuyết rằng Van Gogh gửi tin 
cho người anh trai Theo từ Hà Lan bằng 
những bức tranh. Sau khi chuyển đến 
Paris sống cùng anh, ông tìm thấy các 
tác phẩm cũ và vẽ lại lên chúng. Dù chưa 
xác định được từng chi tiết, nhưng hình 
ảnh là khuôn mặt một người phụ nữ, có 
thể cũng giống hình mẫu trong loạt chân 
dung trước khi Van Gogh vẽ kiệt tác “The 
Potato Eaters”(1885).

Teio Meedendorp, chuyên gia nghiên 
cứu độc lập về Van Gogh ở Amsterdam, 
nói rằng bức tranh người phụ nữ bên 
dưới có thể được vẽ trong khoảng từ 
tháng 11/1884 đến tháng 3/1885, khi 
Van Gogh sống ở một ngôi làng Hà Lan. 
Thời kì đó, ông vẽ một chuỗi heads mà 
Meedendorp gọi là “đèn dầu và nến”, 
tiếp sau là bức tranh nổi tiếng “Potato 
Eaters” tháng 4/1885.

Cả Dik và Meedendorp đều hứng thú 
việc dùng công nghệ khám phá tranh 
của Van Gogh và các họa sĩ tên tuổi khác 
như Rembrandt và Picasso.

“Tôi thực sự ngạc nhiên bởi chất 
lượng bức tranh, nó thực sự hứa hẹn 
cho các nghiên cứu tương lai”.

Nhưng kiểm tra các bức tranh khác có lẽ 
khó hơn vì kĩ thuật cần các phần tử gia 
tốc. chúng tồn tại rất ít trên thế giới và ở 
Hà Lan thì hoàn toàn không.

Tại Amsterdam (Hà Lan), một 
đội các nhà khoa học châu 
Âu đã khám phá ra bí ẩn 
nằm dưới bức tranh “Patch of 
Grass” của Vincent van Gogh 
vẽ năm 1887. Đó là một bức 
chân dung màu, vẽ khuôn 
mặt của một người phụ nữ 
và  không thể nhìn thấy bằng 
mắt thường.

Bức tranh “Patch of Grass”

Bức tranh ẩn bên dưới

BÍ MẬT 
đằng sau họa phẩm
của Vincent van Gogh

Theo tuyên bố mới nhất của NASA, ít 
nhất một trong nhiều nơi giống hồ trên 
bề mặt Titan, mặt trăng của sao Thổ, 
chứa chất lỏng hiđrô cácbon. Và đây là 
nơi duy nhất trong hệ Mặt trời, ngoài Trái 
Đất, được phát hiện có chất lỏng.

ảnh chụp bề mặt Titan của NASA, những 
điểm xanh là chất lỏng

Trước đây, nhà khoa học đã đặt giả thuyết 
Titan có thể có các đại dương metan, 
etan và hiđro cácbon khác, nhưng tàu vũ 
trụ quốc tế Cassini lại tìm ra hằng trăm 
điểm tối, giống hồ khác. Đầu tiên người 
ta không biết nó là gì, vật chất rắn hay 
lỏng. Nhưng trong báo cáo gần đây từ 
Phòng thí nghiệm động cơ phản lực của 
NASA (Pasadena, Mỹ), chất lỏng đó là 
etan, một thành phần của dầu thô. 

“Đây là quan sát đầu tiên chứng minh bề 
mặt Titan chứa chất lỏng”, theo lời Bob 
Brown, đội trưởng thiết bị bản đồ và thị 
giác tàu Cassini.

Tàu Cassini đến sao Thổ vào năm 2004, 
là dự án hợp tác của NASA, Cơ quan 
Không gian châu Âu và Cơ quan Không 
gian Italia. Nhiệm vụ của Cassini là thám 
hiểm sao Thổ, các vành đai, mặt trăng 
của nó và tìm kiếm etan.

Phát hiện chất 
lỏng trên bề mặt 
mặt trăng sao Thổ
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>> HUYỀN TRANG
(theo báo chí nước ngoài)
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Một sáng chủ nhật năm 1966, nhà báo Lê Hữu Vy 
đang trực ở cơ quan Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) 
thì nhận được điện thoại của Bác Hồ. Bác nói đại ý: 
TTXVN vừa đưa tin một tờ báo nước ngoài gọi đồng 
chí Phạm Văn Đồng của chúng ta là “chính khách”. 
Dịch như vậy chưa chuẩn đâu các chú ạ! Bác có đọc 
bài báo nước ngoài, họ viết “homme politique” tức 

là “nhà hoạt động chính trị”, chứ có viết “politicien” 
đâu”. Bác còn dặn: “Hai từ đó khác nhau, nếu các chú 
chưa rõ thì tra từ điển”.

Lần khác, cũng tại TTXVN, trong thời chống Mỹ, nhà 
báo Đoàn Văn Tần đang trực ban thì nhận được điện 
thoại của Bác. Anh kể: “Bác bảo các chú coi lại xem, 
có phải là một viên tướng Mỹ bị quân ta bắn bị thương 
ở miền Nam không? Và sao lại gọi là “tướng giải 
phẫu?”. Tôi giật mình nhận ra một đồng nghiệp chữa 
tin nhanh hôm qua đã nhầm. Từ “Surgeon General” 
nghĩa là bác sĩ trưởng quân y (Mỹ dùng) chứ không 
phải là tướng giải phẫu. Tôi xin lỗi Bác và nhận thiếu 
sót. Bác nói: “Bác không rõ nên hỏi lại các chú. Bác 
không phê bình gì đâu...”.

Một điều thú vị nữa được nhà báo Trần Xuân kể: “Một 
hôm (vào năm 1960) nhân bàn về dịch thuật với ông 
Wen Zhuang - cán bộ Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà 
Nội, Bác nói: “Vừa qua, Bác có đọc cuốn “Hồng Đăng 
Ký” (của Trung Quốc) do một bạn Trung Quốc dịch 
sang tiếng Pháp với tên “L Histoire de la lampe rouge” 
(Chuyện cái đèn đỏ).  Bác nghĩ, dịch như vậy chưa 

đúng, từ lampe rouge là đèn đỏ, nhưng trong tiếng 
Pháp từ này đồng nghĩa với maison de passe tức là nhà 
chứa. Ở các đô thị lớn của Pháp thường có quartier 
de lampes rouges tức khu nhà thổ. Trong dịch thuật, 
người dịch có nắm được “cái thần” của chữ thì dịch 
mới đúng, mới hay”.

Tiếp xúc với những tư liệu trên, tôi nhớ tới điều Bác 
căn dặn các nhà báo (trong bức thư Người gửi lớp học 
viết báo đầu tiên của chế độ ta mang tên Huỳnh Thúc 
Kháng, năm 1949): “Nhà báo ít nhất phải biết một 
ngoại ngữ để xem báo nước ngoài và học kinh nghiệm 
của người ta”. Từng công tác tại Đài Tiếng nói Việt 
Nam và cộng tác với TTXVN, tôi được biết các nhà báo 
ở 2 cơ quan này đều noi theo gương sáng của Bác Hồ 
về học ngoại ngữ và cẩn trọng trong những công việc 
liên quan đến ngoại ngữ. Xin nêu một ví dụ: Nhà báo 
Trần Văn Chương, công tác tại Đài TNVN và TTXVN từ 
1945, khi hai cơ quan này mới được thành lập. Hồi đó, 
một lần, ông được giáo sư Tạ Quang Bửu (thầy giáo 
tiếng Anh của ông ở Huế) giao cho việc đánh máy một 
số bức điện Hồ Chủ Tịch gửi các vị đứng đầu các nước 
Liên Xô, Anh, Mỹ (do giáo sư thảo bằng tiếng Anh, 
theo gợi ý của Bác). Với câu: Việt Nam đó giành được 
“độc lập hoàn toàn”, giáo sư dùng cụm từ “complete 
independence”. Khi duỵệt bài, Bác đã thay tính từ 
“complete” bằng "full" cùng nghĩa, nhưng gọn và 
mạnh hơn. Ông Chương còn kể: Năm 1948, khi biên 
dịch một bài phát biểu của Bác Hồ, gặp câu: “Hàng 
chục triệu nông dân miền Bắc Việt Nam đang...”, tôi 
phân vân nên dùng cụm từ "Adozen million" (hơn 
chục triệu) hay là "Tens of million" (vài chục triệu). Tôi 
nhờ ông Hoàng Tuấn, Phó giám đốc Nha thông tin 
xin ý kiến của Bác. Bác dặn: “Nên dịch hơn chục triệu 
nông dân”. Những lần như vậy, tôi cảm thấy mình 
may mắn và hạnh phúc, bởi được làm quen và học hỏi 
văn phong Bác Hồ.

Đêm Vọng, Hà Nội

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

>> DƯƠNG QUANG MINH
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Mác - lênin TRIếT HỌC
NHỮNG YẾU TỐ TÍCH CỰC CỦA ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ TRONG GIẢNG DẠY 

Kinh nghiệm thứ nhất, ngay cả trước khi thực hiện 
hình thức tín chỉ, chúng tôi đã coi người học là trung 
tâm; kiến thức môn học và kỹ năng của nó có thể tạo tư 
duy (lý tưởng) phù hợp với năng lực, người học có thể 
đưa ra những kết luận (vận dụng) phù hợp với năng lực 
đó của mình.

Kinh nghiệm thứ hai, chúng tôi thực hiện Đề cương 
Môn học do Ban Đào tạo, ĐHQGHN ban hành không 
máy móc, giáo điều, mà tuỳ thuộc vào từng đối tượng 
người học cụ thể (với đặc thù về ngành học xã hội hay 
tự nhiên chẳng hạn) để phần nào xê dịch nội dung và 
thời lượng đề cương môn học phù hợp. Do vậy, từ giáo 
trình, tài liệu tham khảo (học liệu) của Đề cương Môn 
học, chúng tôi biên soạn thành những khối kiến thức 
(môđun) để hướng dẫn sinh viên chọn được những kiến 
thức vừa phổ quát, vừa đặc thù theo chuyên ngành 
đang theo học. Sau từng bài giảng, từng tín chỉ, những 
môđun đó được chỉnh sửa, bổ sung và dần hoàn thiện. 
Đây là việc làm tốn kém thời gian, công sức của chúng 
tôi, nhưng chúng tôi cho rằng đó là việc làm thiết thực, 
cấp bách để tạo thế giới quan và phương pháp luận 
phục vụ các môn học chuyên ngành. 

Tài liệu tham khảo là yếu tố quan trọng trong giảng dạy 
tín chỉ. Để sinh viên chuẩn bị bài theo hướng dẫn của 
giảng viên, nguồn tài liệu tham khảo thứ nhất vẫn chủ 
yếu là các tài liệu của các trường, khoa, trung tâm đào 
tạo thuộc ĐHQGHN đã xuất bản trước đây. Đồng thời, 
chúng tôi tạo nên nguồn tài liệu tham khảo thứ hai theo 
sát tập bài giảng của mình là giới thiệu những chuyên 
đề trong các sách, tạp chí khoa học đã được phát hành, 
các tập bài giảng của các học viện, viện, trường đại học 
ngoài ĐHQGHN, các bài phát biểu của các vị lãnh đạo 
Đảng và Nhà nước về những vấn đề thời sự của Việt 
Nam hiện nay (như WTO, tăng trưởng GDP, chỉ số GNP, 
CPI... với sự phát triển của đất nước, về chủ trương áp 
dụng những yếu tố tích cực của tín chỉ trong đào tạo đại 
học và sau đại học ở ĐHQGHN); các websites chuyên 
ngành bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài gần với 
chuyên ngành của sinh viên trong đó các Giáo trình của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo là học liệu chính.

Câu hỏi (nhánh kiến thức) là vấn đề cốt lõi để hướng 
dẫn sinh viên tự học. Tự học là việc sinh viên tự thực hiện 
phần tín chỉ không thực hiện trên lớp. Do vậy, chúng tôi 
không dàn trải, mà nêu ra những câu hỏi trọng tâm của 
vấn đề lớn của chương. Hiện nay, trong Giáo trình môn 
Triết học Mác - Lênin có 51 câu hỏi ôn tập. Nhưng đó 
là những câu hỏi chung, khái quát, nên chúng tôi soạn 
thêm những nhánh nhỏ, sâu; nhiều khi câu trả lời chỉ 
một vài dòng cho sinh viên tự học. Sau đó, hướng dẫn 
sinh viên tìm tài liệu tham khảo để trả lời các câu hỏi trên; 
thường những tài liệu này là Tập Bài giảng, là bài giảng 
trên lớp của giảng viên và các tài liệu được giảng viên chỉ 
dẫn lựa chọn và sự lựa chọn này nêu tên sách, nhà xuất 
bản, năm xuất bản và nêu trang của từng tài liệu. 

Kinh nghiệm thứ ba, hình thức đánh giá việc thực hiện 
môn học của người học hiện nay gồm ba đầu điểm. 
Điểm chuyên cần (tỷ trọng 30%), điểm kiểm tra giữa kỳ 
(tỷ trọng 20%) và điểm thi hết môn học (tỷ trọng 50%). 

Như chúng ta đã biết, các môn khoa học Lý 
luận Chính trị gồm Triết học Mác - Lênin, Kinh 
tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa 
học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó, ba môn khoa 
học đầu là ba bộ phận của chủ nghĩa Mác - 
Lênin, là khối kiến thức cơ bản tạo nên thế giới 
quan duy vật biện chứng và phương pháp luận 
biện chứng duy vật cho hoạt động nhận thức 
và hoạt động thực tiễn; hai môn khoa học sau 
là những môn học ứng dụng; vận dụng chủ 
nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện thực tiễn Việt 
Nam ở từng thời kỳ. Với nhận thức như vậy, khi 
giảng dạy môn Triết học Mác - Lênin, chúng tôi 
có được sự định hướng về kiến thức, kỹ năng, 
lý tưởng và sự vận dụng mà môn học sẽ tạo ra 
cho người học. Khi áp dụng những yếu tố tích 
cực của hình thức tín chỉ vào giảng dạy môn 
Triết học Mác- Lênin trong đào tạo bậc đại học 
chính quy (và một lớp tại chức) cho sinh viên 
các ngành Công nghệ Thông tin, Kinh tế, Luật 
và học viên cao học (ngành Luật) khoá học 
QH-2007, chúng tôi đã thu nhận được một số 
kinh nghiệm và thấy nên trao đổi với các đồng 
nghiệp trong ĐHQGHN.
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Cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” dành cho học 
sinh THPT lần thứ nhất do Bộ GD&ĐT, Đại 
sứ quán Trung Quốc, Trường ĐH Ngoại ngữ 
(ĐHQGHN) và VTV2 phối hợp tổ chức đã khép 
lại một năm học đầy thành tích của Trường 
THPT chuyên Ngoại ngữ. Với 2 đội thi gồm 6 
thí sinh, Nhà trường đã chiếm hầu hết các giải 
cao nhất: 1 giải nhất, 1 giải nhì đồng đội; giải 
cá nhân bao gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải 
ba. Kết quả này hoàn toàn thuyết phục và các 
“đối thủ” cũng thực sự tâm phục khẩu phục. 

Về hai đầu điểm sau thì chưa có gì đáng bàn; riêng 
điểm chuyên cần được chia thành ba đầu điểm nhỏ 
là đi học đầy đủ, đúng giờ, hay hái phát biểu trên 
lớp và làm bài tập đầy đủ là bài toán khó tìm thấy 
lời giải. Chúng tôi đã thống nhất trong Bộ môn Triết 
học Mác - Lênin là do đi học đầy đủ, đúng giờ, phát 
biểu trên lớp và làm bài tập đầy đủ khó thực hiện vì 
lớp đông, mất rất nhiều thời gian vì sỹ số nên chúng 
tôi chỉ điểm danh xác suất, các bài tập chỉ dừng lại ở 
dạng đề cương (dàn bài) và cho điểm tương ứng. Có 
lẽ đây là khâu khó thực hiện nhất trong việc đào tạo 
theo hình thức tín chỉ ở khoá học này.

Thực trạng việc đào tạo theo hình thức tín chỉ hiện nay 
cho phép ta kết luận rằng nó vẫn chưa phát huy hết 
tác dụng và chúng tôi vẫn chưa tìm ra được nguyên 
nhân cơ bản của vấn đề này. Tuy nhiên, chúng tôi 
vẫn mạnh dạn nêu một số thực trạng: Trước hết, 
người học chưa thể bỏ thói quen thầy giảng, người 
học chép; khi thi hết môn chép lại những câu thầy 
giảng là đạt điểm cao. Vấn đề tiếp theo là đề cương 
môn học có thể nói là thiếu tính khả thi ngay từ việc 
xác định mục tiêu môn học cho đến việc thực hiện 
nó. Chỉ tính riêng việc giảng viên điểm danh, kiểm 
tra bài tập về nhà của sinh viên (lớp 70 > 100 sinh 
viên) và đánh giá ở đầu mỗi buổi lên lớp đã chiếm 
trên dưới 2 tiết/4 tiết/tuần/40tiết của môn học. Các 
môn học trước và sau môn Triết học Mác - Lênin còn 
cứng. Bên cạnh đó, học liệu của đề cương môn học 
quá phong phú. Người học khó có khả năng, điều 
kiện tìm và đọc các học liệu đó và tự họ thấy không 
cần phải đọc những tài liệu đó. Ngoài ra việc đánh giá 
môn học, nhất là ở đầu điểm chuyên cần thiếu tính 
khả thi. Tỷ trọng hiện nay cho phép người học có thể 
đạt điểm môn học cao cho dù điểm thi hết môn dưới 
điểm 5/10. Kết quả thi hết môn Triết học Mác - Lênin 
thấp hơn so với mọi năm. Chúng tôi cho rằng đó là 
do nguyên nhân là đề thi mở (được sử dụng tài liệu 
khi làm bài thi) nên người thi chủ quan. 

Để việc các môn lý luận chính trị không trừu tượng 
mà gắn bó với thực tiễn cuộc sống; là cái định hướng 
hoạt động của con người, chúng tôi xin nêu một số 
kiến nghị như: Làm thế nào để người học bỏ thói 
quen niên chế ở bậc phổ thông; Biên soạn lại đề 
cương môn học, nếu được cho từng ngành; Học liệu 
của Đề cương Môn học nên có học liệu bắt buộc và 
học liệu tham khảo cụ thể đến từng vấn đề, từng 
trang; Việc đánh giá môn học theo tỷ trọng nên theo 
40/60, thay cho 50/50 như hiện nay; Thảo luận và 
tự học nên có sự hướng dẫn của trợ giảng với các 
nhóm nhỏ, nếu được khoảng 20 - 30 sinh viên; Lịch 
học cần xếp môn Triết học Mác - Lênin ngay từ học 
kỳ I để trang bị cho người học thế giới quan duy vật 
biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy 
vật (phần cứng)... Sau khối kiến thức này là khối kiến 
thức phần mềm được gối đầu hoặc song song trong 
suốt khoá học.

Theo chúng tôi, nếu được như vậy (ngay cả khi các 
môn khoa học Lý luận Chính trị được gộp lại và 
rút ngắn thời lượng xuống còn 10 tín chỉ), thì việc 
giảng dạy và học tập sẽ không khô cứng, giáo điều; 
góp phần làm người học hiểu tại sao chúng lại là 
nền tảng của nhận thức khoa học và thực tiễn cách 
mạng; luôn đáp ứng được những vấn đề lý luận do 
thực tiễn thời đại đặt ra nhờ tính sáng tạo của mình. 

>> TS. NGUYỄN THÁI SƠN
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận 

chính trị, ĐHQGHN

TRƯờNG THPT
CHUYêN NGOẠI NGữ 

năm học bội thu
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Chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với 
TS. Lê Thị Chính, Hiệu trưởng Trường THPT 
chuyên Ngoại ngữ. 
Thưa TS, được biết năm học 2007-2008 là năm học Nhà 
trường có được nhiều thành tích đáng tự hào. Bà có thể 
cung cấp cho bạn đọc biết đôi nét về những thành tích 
này?

TS. Lê Thị Chính: Có thể nói Trường THPT chuyên Ngoại 
ngữ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Điều đó thể 
hiện trước hết ở kết quả học tập và tu dưỡng của học 
sinh toàn trường. Kết thúc năm học, có 38 học sinh giỏi 
xuất sắc (đạt 3,9%); 682 học sinh giỏi (đạt 70%); 237 học 
sinh khá (đạt 24%), 15 lớp có tỷ lệ 100% học sinh khá 
và giỏi; 949 em được xếp loại  hạnh kiểm tốt (96,7%), 30 
học sinh xếp loại hạnh kiểm khá (3,1%). 13/17 học sinh 
trong đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia đạt giải, trong đó 
có 1 giải nhất.

Một tin vui nữa là 274 học sinh khối 12 đã thi đỗ tốt 
nghiệp với số điểm rất cao, trong đó có 2 em là Phạm 
Nguyên Phương và Lưu Thu Trang (lớp 12C) có tổng 
điểm tốt nghiệp là 60 (58 điểm thi và 2 điểm thưởng học 
sinh giỏi quốc gia). 118/274 em đỗ tốt nghiệp loại giỏi 
(đạt 43,06%), 84 em đỗ loại khá (30,66%) và 72 em tốt 
nghiệp trung bình (26,28%). Trong khi tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 
khá, giỏi của Hà Nội là 20,6%, thì tỷ lệ này ở Trường THPT 
chuyên Ngoại ngữ là 73,71%. Trong 274 học sinh không 
có em nào điểm dưới trung bình môn Văn, Sinh và Ngoại 
ngữ; 114 điểm 10 môn Toán, 184 điểm 10 môn Ngoại 
ngữ, 26 em có điểm môn Văn từ 9 đến 9,5 ; 219 em có 
điểm trung bình xét tốt nghiệp từ 8.0 trở lên, trong đó 56 
em từ 9.0 đến 10.0. 

Nếu nhìn vào bảng kết quả này, có thể thấy học sinh của 
Nhà trường học khá đồng đều ở các môn, đúng không 
thưa TS?

TS. Lê Thị Chính: Học sinh của chúng tôi là những học 
sinh khá, giỏi được tuyển chọn trên phạm vi cả nước. Mục 
tiêu của Nhà trường là đào tạo các em giỏi ngoại ngữ 
trên cơ sở vững vàng các môn văn hoá khác và phát triển 
thành những con người toàn diện. Các em có thể thi đại 
học cả khối A và khối D. Tỷ lệ vào đại học hàng năm xấp 
xỉ 100%, 2 năm gần đây đều đạt 100%. Ngoài việc học 
trên lớp, các em còn tích cực tham gia các cuộc thi tìm 
hiểu, khám phá của các tổ chức trong nước và quốc tế. 
Tại cuộc thi “International Wildness Experiences” (Cuộc 
thi quốc tế Khám phá thiên nhiên hoang dã) do Cathay 
Pacifics phối hợp cùng Đại sứ quán Nam Phi và Hội sinh 
viên Việt Nam tổ chức vừa qua, em Hoàng Phương Thảo 
(lớp 11A) và Nguyễn Hà Việt (lớp 11I) đã đạt giải nhất và 
đã được sang Nam Phi trong tháng 7/2008 vừa rồi. Đội 
tuyển học sinh Trường THPT Chuyên ngoại ngữ cũng đạt 
giải Nhất cuộc thi “Khám  phá Ôxtrâylia” do Đại sứ quán 
Ôxtrâylia và Đài truyền hình Hà Nội tổ chức. Gần đây là 
các giải thưởng cao nhất tại Vòng sơ loại cuộc thi “Nhịp 
cầu Hán ngữ” do Bộ GD&ĐT, Đại sứ quán Trung Quốc, 
Trường ĐH Ngoại ngữ và VTV2 phối hợp tổ chức. Em Trần 
Thiên Tú (giải nhất), em Nguyễn Tú Anh và Đỗ Hữu Hưng 
(giải nhì) sẽ được tham dự Vòng Chung kết cuộc thi tổ 
chức tại Trung Quốc trong tháng 8/2008. Trong năm học 
qua, 3 em học sinh lớp chuyên tiếng Nhật và 4 học sinh 
chuyên tiếng Đức đã được nhận học bổng sang giao lưu 
văn hoá tại Nhật Bản và Cộng hoà Liên bang Đức trong 
thời gian 1 năm. 10 học sinh xuất sắc đã tham gia chương 
trình giao lưu “Thanh niên Nhật Bản - Đông Á” tại Nhật 
bản, 5 học sinh đã tham dự Hội thảo “Các nhà lãnh đạo 
trẻ Châu Á” tại Singapore.

Kết quả trên có được trước hết là do nỗ lực của từng học 
sinh, còn vai trò của các thầy cô giáo? 

TS. Lê Thị Chính: Thành tích học tập của học sinh trong 
những năm qua là nguồn khích lệ rất lớn đối với tập thể 
cán bộ, giáo viên của Nhà trường. Nhưng vai trò của thầy, 
cô giáo có ý nghĩa quyết định quan trọng. Đội ngũ cán 
bộ giáo viên Trường THPT chuyên Ngoại ngữ có năng 
lực chuyên môn vững vàng và không ngừng được chuẩn 
hoá. Hiện nay, trường có 4 tiến sĩ, 31 thạc sĩ trên tổng 
số 61 cán bộ, giáo viên. Nhiều giáo viên của trường đã 
khẳng định uy tín đối với học sinh cả nước bằng giảng 
dạy và viết sách tham khảo, hoặc tham gia hội đồng thẩm 
định SGK của Bộ GD&ĐT. Nhà trường đã tổ chức nhiều 
hoạt động để học sinh có cơ hội thể hiện tài năng nhiều 
mặt của mình.

Nhà trường có hướng phát triển gì mới trong thời gian 
tới để đáp ứng yêu cầu của ngành và nhu cầu ngày càng 
cao của xã hội?

TS. Lê Thị Chính: Năm học 2008-2009, Nhà trường sẽ 
triển khai học ngoại ngữ 2 cho học sinh từ khối 10, với 
các thứ tiếng: Anh - Trung - Nhật. Việc tổ chức học ngoại 
ngữ 2 (ngoài chương trình chính khoá) là để phát huy 
thế mạnh ngoại ngữ của Nhà trường, khi mà đội ngũ 
giáo viên gồm các thầy, cô của trường và cán bộ giảng 
dạy ở các khoa đào tạo của Trường ĐH Ngoại ngữ. Học 
sinh cũng có thể học ngay các bạn cùng lớp của mình 
vì trường có chuyên 6 thứ tiếng. Học sinh chuyên Pháp, 
Nga, Trung, Đức, Nhật giữ tiếng Anh làm ngoại ngữ 2, 
học sinh chuyên Anh có thể chọn tiếng Trung hoặc Nhật 
làm ngoại ngữ 2 của mình. 

Trong năm học tới, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQGHN) 
cũng sẽ tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, đảm bảo 
đủ các trang thiết bị cần thiết, tạo điều kiện để giáo viên 
và học sinh đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, 
không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, xứng đáng 
với sự lựa chọn và tin cậy của phụ huynh và học sinh cả 
nước. 

Cảm TS. Lê Thị Chính, chúng ta cùng chúc cho Trường 
THPT chuyên Ngoại ngữ sẽ đạt nhiều thành tích cao hơn 
nữa trong tương lai xứng đáng với truyền thống 40 năm 
xây dựng và phát triển của Nhà trường.

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO 

TRƯờNG THPT
CHUYêN NGOẠI NGữ 

năm học bội thu

>> THANH TÚ 
(thực hiện)
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Sáng hôm ấy, đoàn vào viếng là Nghĩa trang Đường Chín - Nam 
Lào. Dưới cái nắng Quảng Trị chói chang, oi ả, chúng tôi đã tập 
trung tại bàn thờ chính để cắm những nén hương tưởng niệm vào 
chiếc lư đồng với một mâm lễ nhỏ rồi sau đó ra tản thắp hương 
tại các khu mộ. Đang mải mê với dòng suy nghĩ, bỗng nghe có 
tiếng gọi to: Lại đây mau lên! Thì ra anh Cao Vũ Trân - giáo viên 
văn học Pháp đã phát hiện ra hơn 100 bia mộ mới quy tập. Điểm 
quanh, chỉ lác đác vài nấm mộ có tên tuổi, còn lại hầu hết là phần 
mộ vô danh thưa thớt chân hương. Mong sao, những đoàn thăm 
viếng sau này, hãy dành cho các anh nhiều hơn sự quan tâm để 
những bát hương gầy guộc dày thêm chân nhang cho đỡ tủi lòng 
liệt sỹ...  

Chúng tôi tạm biệt nghĩa trang Đường Chín với lòng trĩu nặng. 
Đoàn lại tiếp tục đến với nghĩa trang Trường Sơn. Cảnh vật hai 
bên đường rất đẹp. Những hàng cao su thẳng tắp trên những vạt 
rừng xanh mướt. Xa xa là những ngọn núi, ngọn đồi nhấp nhô với 
một màu xanh đậm, trông thật nên thơ. Trên xe, anh chị em trong 
đoàn thi nhau chụp ảnh làm kỷ niệm. Nghĩa trang Trường Sơn hiện 
ra rộng lớn, cây cối xanh tốt dưới những vạt đồi bát ngát xen lẫn 
bạt ngàn bia mộ trắng. Đoàn chúng tôi được các đồng chí quản 
trang tiếp đón nồng hậu. Đồng chí Trưởng ban Quản trang Hồ Tất 
Ái dẫn đoàn đến thắp nhang và đọc lời giới thiệu cũng như tưởng 
nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ tại nhà tưởng niệm. Lời phát 
biểu của đồng chí Ái khiến tất cả các thành viên trong đoàn đều 
rưng rưng xúc động.  

Về ThăM những
ĐỊA DANH THIêNG

Giữa những ngày hè rưng rức nắng lửa, 
chúng tôi - hơn 30 cán bộ của Công 
đoàn Trường ĐHKHXH&NV đã có 
chuyến hành hương về thăm lại chiến 
trường Quảng Trị năm nào. Chúng tôi 
lên đường trong một không khí nao 
nao, háo hức lạ, đặc biệt một số anh 
trong đoàn đã từng có những năm 
tháng chiến đấu tại Quảng Trị, hôm 
nay muốn trở lại để thắp nén nhang 
cho đồng đội mình nằm lại... 
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Tại đây, cũng như một số anh chị em, vì không có 
nhiều thời gian, nên những ai quê ở Hà Nội, Hưng 
Yên, Thái Bình... thì được phép tìm đến thắp hương 
cho liệt sĩ đồng hương để nhiều liệt sĩ, nhiều phần 
mộ được thăm viếng hơn là tập trung cả đoàn. Nhiều 
chị, thường ngày chân hay kêu đau, mỏi, nhưng hôm 
nay, tôi thấy sao các chị lại khoẻ đến vậy? Các chị còn 
chia nhau cho đều những bó hương kẻo người nhiều, 
người ít để làm sao thắp được cho các anh càng nhiều 
càng tốt? Thật là vui và xúc động. Những kỷ niệm 
đó, sẽ không bao giờ quên được trong tôi... Chia tay 
nghĩa trang Trường Sơn cũng là lúc cái nắng đã tròn 
trên đỉnh đầu. Đoàn chúng tôi xuôi về thị xã Đông Hà 
để nghỉ trưa. Chiều đến, chúng tôi lại cùng nhau lên 
xe tới thành cổ Quảng Trị. Vừa đến nơi mưa đã tuôn 
xối xả. Tranh thủ chờ ngớt mưa, anh chị em đã tham 
quan và nghe cô hướng dẫn viên thuyết minh về thành 
cổ. Tôi lặng yên nghe mà lòng tự hỏi không hiểu, mỗi 
tấc đất ở đây đã chứa đựng bao nhiêu tấn bom của 
giặc Mỹ, thấm đẫm bao nhiêu xương máu, nước mắt, 
mồ hôi của bao người con đất Việt ngay dưới chân 
mình? Sau thành Cổ Quảng Trị, đoàn chúng tôi đã 
đặt chân vào nghĩa trang Do Linh ngay cạnh đường 
Quốc lộ số 1. Cũng giống như ở 2 nghĩa trang trước, 
tại đây còn rất nhiều mộ liệt sĩ vô danh. Chẳng hiểu 
sao, tới đâu tôi cũng rất chú tâm vào nhứng phần mộ 
này. Tôi có cảm giác như mình đang đi điểm danh 

hoặc đang đi tìm một người đồng hương nào đó? 
Một phản ứng vô thức không giống ai chăng? Thật 
khó tả!... 

Ngã ba Đồng Lộc là điểm dừng chân cuối cùng trong 
chuyến “Về nguồn” đầy ý nghĩa của đoàn chúng tôi. 
Tại đây, không ai bảo ai, tất cả các thành viên trong 
đoàn đã cùng nhau hát vang bài hát “Cô gái mở 
đường” để ngợi ca 10 nữ anh hùng liệt sĩ. Đứng trước 
đài tưởng niệm, cảm nghiệm mùi hương trầm toả ra 
quyện dưới nắng hè chói chang càng làm cho không 
khí thêm linh thiêng, huyền hoặc. Sau lễ dâng hương, 
chúng tôi đến viếng phần mộ của 10 cô thanh niên 
xung phong. Riêng với tôi có một kỷ niệm về những 
quả bồ kết khiến lòng cứ day dứt mãi. Trong túi tôi, 
lúc đó chỉ có 4 quả bồ kết. Tôi dự định đem bồ kết đi 
để dùng khi trái gió trở trời. Nếu bị nhức đầu hay sổ 
mũi sẽ đốt lên để ngửi. Đến đây, tôi sực nhớ ra, các 
chị trước đây thường gội đầu bằng bồ kết nên đem ra 
dâng lên mộ. Chỉ có 4 quả mà 10 phần mộ của 10 cô 
gái sao đủ dùng? Tôi thành tâm thầm khấn mời các 
chị “gội chung” nhau vậy. Hứa với các chị, lần sau tôi 
sẽ mua thật nhiều để bù lại sự sơ xuất này...
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>> ĐẶNG NGỌC HÀ ANH
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NHữNG CUỐN sÁCH 

Về nguồn
MỘT BUỔI SANG NỌ, TRONG TIỀN SẢNH CHÍNH CỦA THƯ VIỆN QUỐC GIA 
VN NẰM TRÊN PHỐ TRÀNG THI ĐÃ DIỄN RA LỄ TẶNG SÁCH CỦA MỘT CỐ 
GIÁO SƯ THUỘC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI. MỌI NGƯỜI ĐỀU NHÌN THẤY 
CÓ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ CỨ ĐỨNG MÃI BÊN GIÁ SÁCH, NHỎ LỆ, KHÓC 
THẦM. NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH KHÔNG AI ĐẾN GẦN AN ỦI, VÌ BIẾT 
RẰNG NƯỚC MẮT ĐANG LÀM BÀ VỢI BỚT NỖI ĐAU. ĐÓ LÀ BÀ NGUYỄN 
MINH CHẤT, GIẢNG VIÊN  ĐẠI HỌC Y KHOA HÀ NỘI. BÀ ĐANG LƯU LUYẾN 
CHIA TAY NHỮNG CUỐN SÁCH CỦA CHỒNG, TRƯỚC KHI SÁCH ĐƯỢC 
CHUYỂN VÀO SÂU TRONG HẬU SẢNH. CHỒNG BÀ - GIÁO SƯ-VIỆN SỸ-NHÀ 
GIÁO NHÂN DÂN PHAN CỰ ĐỆ ĐÃ ĐỘT NGỘT QUA ĐỜI. BAO NGÀY QUA, 
NHỮNG CUỐN SÁCH VẮNG ÔNG NHƯ TRỞ NÊN CÔ ĐƠN, LẠNH LẼO. NHƯ 
ĐOÁN ĐƯỢC Ý ĐỊNH CỦA ÔNG TỪ NƠI CHÍN SUỐI, BÀ ĐÃ QUYẾT ĐỊNH 
CHỌN 2000 CUỐN SÁCH QUÝ NHẤT, ĐẸP NHẤT, TỪ NHIỀU NGÔN NGỮ 
KHÁC NHAU TRONG THƯ VIỆN RIÊNG CỦA ÔNG, HIẾN TẶNG CHO THƯ 
VIỆN QUỐC GIA. CÓ KHOẢNG TRĂM ĐẦU SÁCH ĐỨNG TÊN ÔNG, TRONG 
SỐ ĐÓ CÓ GẦN 40 CUỐN VIẾT RIÊNG. NHỮNG NGƯỜI NGHIÊN CỨU VÀ 
GIẢNG DẠY VĂN HỌC CÓ THỂ NHẬN NGAY RA NHỮNG TÊN SÁCH VANG 
BÓNG MỘT THỜI: PHONG TRÀO THƠ MỚI, TIỂU THUYẾT VIỆT NAM HIỆN 
ĐẠI, NHÀ VĂN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI, TỰ LỰC VĂN ĐOÀN – CON NGƯỜI VÀ 
VĂN CHƯƠNG… SÁT GÁY VỚI NHỮNG CUỐN ÔNG VIẾT LÀ HÀNG TRĂM 
CUỐN SÁCH CÓ GIÁ TRỊ KINH ĐIỂN VÀ SÁCH DO CÁC NHÀ VĂN NỔI TIẾNG 
TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI GỬI TẶNG ÔNG. NHÌN NHỮNG BÌA SÁCH 
TƯƠI SÁNG MUÔN MÀU, NGƯỜI TA CÓ THỂ NHẬN RA NHỮNG CHẶNG 
ĐƯỜNG VẬN ĐỘNG CỦA NỀN VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI.

“Chồng tôi – nói chuyện với mọi người, bà giáo sư cố nén giọng – suốt 
đời chỉ biết có sách. Viết được cuốn sách nào, bài báo nào, nhận nhuận 
bút là ông mua sách. Sách ùn ùn về nhà từng ngày. Ông biến nhuận bút 
sách mình thành sách người. Sách tràn qua những chiếc giá chật chội, 
chui vào cả tủ quần áo. Như cá phải có nước mới sống. Sách là thế giới 
của ông…”

Sau lời phát biểu nghẹ ngào của người quả phụ, Lễ tặng sách của cố GS. Phan 
Cự Đệ diễn ra trang trọng và nhanh gọn. Giấy mời phát đi không nhiều nhưng 
người đến dự lễ đột ngột tăng nhanh. Tên tuổi của Giáo sư đã thu hút sự chú 
ý của mọi người. Có những độc giả đang đọc sách trong thư viện chạy đến vì 
tò mò, nhưng phần lớn người dự lễ là những học trò và đồng nghiệp của ông. 
Sau buổi lễ, mọi người tranh thủ lật vội từng cuốn sách. Các sinh viên trẻ tìm 
xem những tuyển tập thơ. Những độc giả già chọn xem những cuốn sách cũ 
đã mòn gáy. Nhiều khuôn mặt bỗng trở nên trầm ngâm, tư lự. Dường như họ 
đã cảm nhận được hơi ấm bàn tay chủ cũ. Vì chắc chắn rằng những cuốn sách 
đó còn lưu dấu vân tay của cố giáo sư.

Chỉ một vài giờ nữa, những cuốn sách trưng bày trên giá sẽ được nhập vào 
phòng lưu chiểu đặc biệt, nằm sâu trong thư viện. Tại đó, sau 20 năm, như 

Cố GS.VS Phan Cự Đệ tặng sách cho ĐHQGHN

40 Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội



châu về Hợp Phố, đã có mấy nghìn cuốn sách từ các thư viện 
gia đình và cá nhân hội tụ. Đó là sách của cố Thủ tướng Phạm 
Văn Đồng, cố nhạc sỹ Trần Hoàn, sách của nguyên Thủ tướng 
Đỗ Mười, của GS. Bùi Trọng Liễu, GS. Nguyễn Đình Diệu và bộ 
Atlát Việt Nam của GS. Nguyễn Văn Chiển…

Nhà triết học thực chứng Bai-cơn đã có lần hình dung thư viện 
của mỗi quốc gia giống như “ giòng sông chở nặng những 
hài cốt của các vị Thánh vĩ đại”. Sách chính là một dạng hài 
cốt tinh thần của tác giả. Có lẽ dựa vào ý của Bai-cơn, các thủ 
thư của thư viện Quốc gia đã nảy ra ý tưởng: Sau lễ tặng sách 
của GS. Phan Cự Đệ, cần khơi dậy một phong trào hiến sách, 
giống như phong trào tình nguyện hiến giác mạc vậy!

Thật là một ý tưởng đẹp đẽ, sáng suốt và đầy tính khả thi. 
Nhưng so sánh việc hiến sách với việc hiến giác mạc thì cách 
so sánh này đầy lý tính và nghe đến lạnh người. 

Không, những cuốn sách tặng của cố giáo sư Phan Cự Đệ 
không như giác mạc của người. Bởi vì dù có đột ngột ra đi, 
ông vẫn không phải là người bất hạnh. Hơn nửa thế kỷ làm 
thày và làm khoa học, ông đã tìm được hạnh phúc giảng 
đường, hạnh phúc trên những trang viết của ông. Ông còn 
tìm được niềm vui và cả niềm tự hào dân quốc trong các hội 
thảo khoa học quốc tế mà ông tham gia hoặc tự mình tổ 
chức, chủ trì. 

Cũng có thể xem 2000 cuốn sách hiến tặng ấy như như một 
sự trả nợ - món nợ tinh thần dài hạn từ Thư viện Quốc gia. Vì 
sao? Vì từ những năm 50, 60 của thế kỷ trước, ông đã từng là 
độc giả trung thành, nổi  tiếng  là  “đọc dai nhất” trong Thư 
viện. Ông đã tận dụng, khai thác đến cạn kiệt những nguồn 
thông tin, tư liệu mà Thư viện trong điều kiện đất nước chiến 

tranh có khả năng cung cấp. Cùng trong thế hệ ông, đã có 
biết bao học giả, nhà văn, nhà giáo ưu tú ra đời từ cái vườn 
ươm trí tuệ quốc gia này. Có vay thì có trả. Vậy thì… những 
cuốn sách từ thư viện gia đình ông được chở đến Thư viện 
Quốc gia âu cũng vẫn nằm trong cái vòng tuần hoàn của văn 
hóa thư tịch: sách lại sinh ra sách.

Thư viện nổi tiếng nhất từ thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên là 
thư viện Alêchxăngdrơ của Ai-cập, cũng được hình thành từ 
sự tiếp nhận sách từ thư viện riêng của các danh nhân, trong 
đó có thư viện của Arixtôt. Suối đổ về sông, nhiều thư viện 
quốc gia trên thế giới đã được hình thành từ sự góp công, 
góp sách của các gia đình, dòng họ, đặc biệt là các dòng họ 
quý tộc có truyền thống thi thư, trí thức. Tuy vậy, chứng kiến 
lễ tặng sách của một giáo sư văn học, nhiều người thấy gợn 
dậy trong lòng một nỗi lo: Sẽ tới một ngày Thư viện Quốc 
gia sẽ trở nên chật chội… Nếu như các khách sạn nhà hàng 

ở Hà Nội và cả nước co bớt lại cho thư viện được nới rộng ra, 
các thế hệ độc giả sẽ đến thư viện này không chỉ vì nhu cầu 
tìm kiếm thông tin, tài liệu, mà còn vì nhu cầu tìm kiếm một 
không gian văn hóa. Những cuốn sách từ các thư viện gia 
đình, danh nhân hiến tặng sẽ trở thành những cuốn sách có 
hồn trong tay độc giả. “Cảo thơm lần rở trước đèn”, độc giả 
sẽ đọc sách như tiếp xúc với những kỷ vật thư tịch của các bậc 
tiền nhân. Những cuốn sách đó sẽ đem lại cho họ cảm xúc sâu 
lắng cùng sự yên tĩnh trong tâm hồn. Chúng ta biết rằng, cái 
yên tĩnh ấy hiếm hoi và quý giá biết nhường nào giữa không 
khí ồn ào, náo động của đời sống hôm nay.

>> PHẠM NGA SƠN

Buổi trao tặng sách của gia đình cố GS.VS Phan Cự Đệ cho TVQG
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