
tin tức

tiến tới Đại hội Đảng bộ ĐhQghn lần thứ iV
* ngày 25/5/2010, Đoàn kiểm tra của thành ủy hà nội do 
đồng chí nguyễn Quang huy – Phó chủ nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra thành ủy, Phó trưởng đoàn dẫn đầu đã có buổi 
làm việc với ban thường vụ Đảng ủy ĐhQghn về việc tổ 
chức đại hội Đảng các cấp.

Đoàn đã kiểm tra và thị sát công tác chuẩn bị cho đại hội 
Đảng các cấp tại Đảng bộ trường ĐhKhXh&nV và chi bộ 
Viện công nghệ thông tin; nghe báo cáo về công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị 37 của bộ chính trị, Kế hoạch 
36 của thành ủy hà nội về việc tổ chức đại hội Đảng các 
cấp do đồng chí Phạm trọng Quát – bí thư Đảng ủy, Phó 
giám đốc ĐhQghn trình bày. 

thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí nguyễn Quang huy 
đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đại 
hội Đảng các cấp của ban thường vụ Đảng ủy ĐhQghn. 
Ông nhấn mạnh, mặc dù các ủy viên thường vụ Đảng ủy 
ĐhQghn không chuyên trách về công tác Đảng xong 
đã thực hiện đầy đủ, bài bản và nghiêm túc các nội dung 
hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. 

Đồng chí nguyên Quang huy cũng chỉ ra một số tồn 
tại mang tính kỹ thuật trong các văn bản dự thảo và đề 
nghị Đảng ủy ĐhQghn tiếp tục bổ sung, hoàn thiện. 
Đồng chí cũng lưu ý ban thường vụ Đảng ủy ĐhQghn 
tiếp tục tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thuộc 
Đảng bộ ĐhQghn tổ chức thành công đại hội trước ngày 
15/6/2010.

* tính đến ngày 31/5/2010, có 8 trong tổng số 25 tổ chức 
cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ ĐhQghn đã tiến hành Đại hội. 

Đại diện ban thường vụ Đảng ủy ĐhQghn đã tới dự và chỉ 
đạo Đại hội.

Đảng bộ trường ĐhKhtn là tổ chức cơ sở Đảng duy nhất 
của Đảng bộ ĐhQghn thí điểm bầu trực tiếp ban thường 
vụ, bí thư, Phó bí thư. Đây đồng thời là tổ chức cơ sở Đảng 

đầu tiên của Đảng bộ ĐhQghn tiến hành Đại hội.

tiếp sau thành công của Đảng bộ trường ĐhKhtn, 6 tổ 
chức cơ sở Đảng gồm: Đảng bộ trường ĐhKt, Đảng bộ 
trường Đhnn, chi bộ Khoa Quốc tế, chi bộ Khoa Quản trị 
kinh doanh, chi bộ trung tâm thông tin thư viện và chi 
bộ các trung tâm nghiên cứu đã tổ chức đại hội với 4 nội 
dung. Riêng chi bộ trung tâm hỗ trợ sinh viên đã tổ chức 
thành công đại hội với 3 nội dung.

bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của ban thường vụ Đảng 
ủy ĐhQghn, đến nay, hầu hết các tổ chức cơ sở Đảng đã 
hoàn thành việc xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm 
điểm của cấp ủy và các công tác khác chuẩn bị cho đại hội.

theo đánh giá của các tổ công tác của Đảng ủy ĐhQghn 
về nội dung, chất lượng văn kiện của các tổ chức cơ sở 
Đảng đáp ứng các yêu cầu chung đồng thời có sự đầu tư 
nghiêm túc trong việc tổng hợp tư liệu, soạn thảo. Văn kiện 
của các tổ chức cơ sở Đảng đã đánh giá thực chất những 
kết quả đạt được, chỉ ra ưu, khuyết điểm, rút ra bài học kinh 
nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 
2010 – 2015 với mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ rõ nét, phù hợp 
với đặc thù của đơn vị đồng thời đáp ứng yêu cầu của quá 
trình phát triển ĐhQghn.

tại đại hội của các tổ chức cơ sở Đảng, đại diện thường vụ 
Đảng ủy ĐhQghn đã biểu dương cấp ủy các cấp đã quan 
tâm làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội; chuẩn bị chu 
đáo, đúng tiến độ, đảm bảo các nguyên tắc, quy trình và 
các bước tiến hành; công tác tuyên truyền được quan tâm; 
công tác hậu cần được lên phương án, chuẩn bị chu đáo, 
đáp ứng các nội dung của đại hội.

hồng Anh
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ngày 20/5/2010, ĐhQghn đã 
tổ chức hội nghị triển khai 
chương trình hành động “Đổi 

mới quản trị đại học để nâng cao chất 
lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo 
và nghiên cứu khoa học, đáp ứng tốt 
hơn yêu cầu xã hội” thực hiện chỉ thị 
296/ct-ttg ngày 27/2/2010 của thủ 
tướng chính phủ và chương trình 
hành động của bộ giáo dục và Đào 
tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học 
giai đoạn 2010 – 2012.

Phát biểu khai mạc hội nghị, gS.tS Mai 
trọng nhuận – giám đốc ĐhQghn 
khẳng định: chất lượng nguồn nhân 
lực là yếu tố quyết định sự phát triển, 
hưng thịnh cũng như sự cạnh tranh 
của mỗi quốc gia, sự phát triển bền 
vững của toàn nhân loại trong bối 
cảnh biến động toàn cầu và của nền 
kinh tế tri thức. Khoa học công nghệ 
đang trở thành lực lượng sản xuất 
trực tiếp. cơ sở giáo dục đại học vừa là 
nơi đào tạo nguồn nhân lực, sáng tạo 
khoa học công nghệ và trở thành một 
trong những động lực quan trọng của 
phát triển xã hội.

gS.tS Mai trọng nhuận cho rằng, 
chất lượng, hiệu quả hoạt động đào 
tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ là 
yếu tố quyết định uy tín, thương hiệu, 
vị trí, vai trò và sức hút các nguồn lực 
của giáo dục đại học. chính vì thế, 
kết luận của thường vụ bộ chính trị 
ngày 29/8/2000 đã xác định một trong 
các sứ mạng của ĐhQghn là “trung 
tâm đào tạo nghiên cứu khoa học đa 
ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao đạt 
trình độ khu vực và dần đạt trình độ 
quốc tế”. 

gS.tS Mai trọng nhuận nhấn mạnh 
đổi mới quản trị đại học là khâu đột 
phá để nâng cao chất lượng, hiệu 
quả hoạt động đào tạo và nghiên cứu 
khoa học

gS.tS Mai trọng nhuận cũng nêu lên 

một số hoạt động cụ thể của ĐhQghn 
thời gian qua, góp phần nâng cao chất 
lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo 
và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu 
cầu của công cuộc đổi mới giáo dục 
đại học: áp dụng tiếp cận quản lý theo 
sản phẩm đầu ra, xây dựng chương 
trình đào tạo theo chuẩn đầu ra và 
phương pháp cDiO,...

tại hội nghị, gS.tS nguyễn hữu Đức – 
Phó giám đốc, trưởng ban chỉ đạo Đổi 
mới giáo dục đại học của ĐhQghn đã 
trình bày Dự thảo chương trình hành 
động của ĐhQghn về đổi mới quản 
trị đại học để nâng cao chất lượng và 
hiệu quả hoạt động đào tạo và nghiên 
cứu khoa học, đáp ứng tốt hơn yêu 
cầu xã hội.

Dự thảo chỉ rõ, ĐhQghn sẽ triển 
khai thực hiện 11 nhóm giải pháp để 
hướng tới 5 sản phẩm tiêu biểu và độc 
đáo. Đó là:

- Xây dựng thành công và phát huy 
hiệu quả mô hình đại học tiên tiến 
điển hình của Việt nam, ĐhQghn trở 
thành nòng cột của hệ thống giáo dục 
đại học của nước nhà, đảm bảo độc 
lập tự chủ, vững vàng hội nhập.

- Đội ngũ cán bộ khoa học trình độ 
cao, đạt chuẩn quốc tế làm nền tảng 
cho sự phát triển của ĐhQghn và sự 
phát triển giáo dục đào tạo, khoa học 

công nghệ của cả nước.

- nguồn lực được đào tạo có chất 
lượng cao, đạt trình độ khu vực và 
tiếp cận trình độ quốc tế; nguồn nhân 
lực khoa học cơ bản được xuất khẩu: 
các nhà khoa học có thể giảng dạy và 
nghiên cứu ở nước ngoài; sinh viên tốt 
nghiệp có thể làm việc hoặc tiếp tục 
học tập, nghiên cứu ở bất cứ cơ sở đào 
tạo, nghiên cứu và sản xuất nào trên 
thế giới, học sinh khối chuyên có thể 
học tập ở các trường đại học tiên tiến;

- nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ đạt trình độ quốc tế làm 
nền tảng cho đào tạo chất lượng cao, 
góp phần tích cực vào sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, 
phát triển tri thức cho nhân loại.

- tăng cường cơ sở vật chất và các điều 
kiện đảm bảo chất lượng phục vụ 
đào tạo và nghiên cứu khoa học chất 
lượng cao của ĐhQghn và hỗ trợ chất 
lượng cho các trường đại học của Việt 
nam.

theo gS.tS nguyễn hữu Đức, chương 
trình hành động lần này là sự tiếp nối 
các chương trình mà ĐhQghn đã chủ 
động xây dựng và triển khai trước đây 
theo lộ trình riêng có tính tiên phong 
và chủ động của mình. giáo sư Đức 
cho biết, năm 2003, ĐhQghn đã ban 
hành chương trình hành động thực 

tRiển KhAi chương tRình hành Động 
Đổi Mới Quản tRị giáO Dục Đại học

2 bản tin Đại học Quốc gia hà nội



hiện nghị quyết của Đảng ủy ĐhQghn 
nhiệm kỳ 2 về lộ trình đưa chất lượng 
đào tạo đạt chuẩn khu vực, từng bước 
đạt chuẩn quốc tế. năm 2006, Đảng ủy 
ĐhQghn nhiệm kỳ 3 cũng đã có Kết 
luận 57/Kl-Đu ngày 13/1/2006 về các 
giải pháp đột phá nâng cao chất lượng 
đào tạo. chủ trương đổi mới quản lý 
giáo dục đại học, đào tạo đạt chuẩn 
quốc tế và nâng cao quy mô, tầm cỡ 
của các sản phẩm khoa học – công 
nghệ đã được tích hợp vào kế hoạch 
nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 và 
tổ chức quán triệt tại hội nghị cán bộ 
chủ chốt toàn ĐhQghn tại hạ long, 
Quảng ninh tháng 8/2009.

trong khuôn khổ của hội nghị, các đại 
biểu đã nghe chương trình hành động 
của công đoàn, Đoàn thanh niên 

ĐhQghn cùng các báo cáo tham luận 
của đại diện một số đơn vị trực thuộc.

báo cáo tham luận “trường 
ĐhKhXh&nV chủ động chuyển đổi 
phương thức đào tạo đào tạo” do PgS.
tS Vũ Đức nghiệu, Phó hiệu trưởng 
trình bày; “các giải pháp đột phá nâng 
cao chất lượng và hiệu quả hoạt động 
nghiên cứu khoa học” do gS.tSKh 
nguyễn hoàng lương, Phó hiệu 
trưởng trường ĐhKhtn trình bày và 
“các giải pháp đột phá đổi mới quản 
trị đại học” do PgS.tS nguyễn hồng 
Sơn, Phó hiệu trưởng trường Đh Kinh 
tế trình bày.

cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe 
các ý kiến thảo luận của đại diện một 
số trường đại học thành viên và đơn 
vị trực thuộc. gS.tS nguyễn hòa, hiệu 

trưởng trường Đhnn đã trao đổi ý kiến 
về các chuẩn đầu ra ngoại ngữ của sinh 
viên tốt nghiệp; PgS.tS nguyễn thị Mỹ 
lộc, hiệu trưởng trường ĐhgD nêu ý 
kiến về việc xây dựng chương trình 
và triển khai đào tạo theo chuẩn đầu 
ra. PgS.tS nguyễn chí hòa, trường 
ĐhKhXh&nV đưa ra một số nhận định 
về đánh giá bài giảng của giảng viên 
nâng cao chất lượng đào tạo và ông 
Đào Văn hải, giám đốc trung tâm hỗ 
trợ sinh viên trình bày ý kiến về công 
tác hỗ trợ sinh viên nâng cao chất 
lượng đào tạo.

ngọc DiệP
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chiều 7/5/2010, gS.tS nguyễn hữu Đức – Phó 
giám đốc ĐhQghn đã có buổi tiếp đoàn đại 
biểu đại diện các trường đại học thái lan. trả lời 

phỏng vấn của phóng viên Kênh truyền hình giáo dục 
của Ủy ban giáo dục Đại học thái lan, gS.tS nguyễn 
hữu Đức nhấn mạnh  ĐhQghn ủng hộ việc tổ chức 
triển lãm giáo dục thái lan tại hà nội và chia sẻ về việc 
lãnh đạo ĐhQghn sẽ quan tâm chỉ đạo thông tin về 
triển lãm tới đông đảo sinh viên, góp phần vào thành 
công chung của hoạt động này. 

Đồng thời, gS.tS nguyễn hữu Đức cũng chia sẻ việc 
thu hút sinh viên nước ngoài tới học tập và đào tạo 
công dân toàn cầu là một xu thế tất yếu của các trường 
đại học trong bối cảnh quốc tế hóa hiện nay. bên cạnh 
đó, ông nhấn mạnh ĐhQghn ủng hộ công tác trao đổi 
sinh viên giữa các đại học đặc biệt là các trường trong 
khu vực ASEAn.

P.V

ngày 15/5/2010, 12 thí sinh là sinh viên và học 
viên cao học đến từ 9 trường Đh đã tranh tài tại 
cuộc thi nhịp cầu hán ngữ lần thứ iX do trường 

Đh ngoại ngữ, ĐhQghn phối hợp với hán ban trung 
Quốc và ngân hàng công thương trung Quốc tổ chức. 
các thí sinh trải qua 04 phần thi: hùng biện theo chủ 
đề tự chọn; trả lời câu hỏi trong ngân hàng đề thi do 
hán ban cung cấp; hùng biện theo chủ đề bốc thăm 
và cuối cùng là phần biểu diễn tài năng nghệ thuật với 
chủ đề “Sắc màu hán ngữ - Rực rỡ Expo”. Kết quả chung 
cuộc, trần thiên tú, sinh viên trường Đh ngoại ngữ, 
ĐhQghn đã đoạt  giải nhất.

tân liên

“lời ca dâng bác” là chủ đề của hội diễn văn nghệ năm 
2010 do công đoàn ĐhQghn tổ chức ngày 14/5/2010, 
nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh hồ chủ tịch và 

hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức hồ chí Minh với sự tham gia của 19 đơn vị. 

Kết quả toàn đoàn: cơ quan ĐhQghn, Khoa luật đoạt giải 
nhất; trường Đh ngoại ngữ Khoa Quốc tế trường Đh giáo 
dục giành giải nhì; trường Đh KhXh&nV, Khoa Quản trị Kinh 
doanh, trung tâm giáo dục thể chất - thể thao, trung tâm 
thông tin -thư viện, trường Đh Khtn, trung tâm hỗ trợ Sinh 
viên, Khoa Sau Đại học, Viện Vi sinh vật & công nghệ Sinh 
học, trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên llct, nhà 
Xuất bản, trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh, trường 
Đh Kinh tế, trung tâm công nghệ đào tạo và hệ thống việc 
làm và nhà in đồng giải ba.

KiM chi
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ngày 22/5/2010, các trường Đhnn, ĐhKt, 
ĐKhXh&nV và Khoa luật thuộc ĐhQghn đã 
đồng tổ chức buổi giới thiệu thông tin về chương 

trình liên kết đào tạo bằng kép trong ĐhQghn.

chia sẻ thông tin với các sinh viên ĐhQghn quan tâm tới 
chương trình đào tạo bằng kép, gS.tS Mai trọng nhuận 
– giám đốc ĐhQghn đã nhấn mạnh: với vị thế của một 
trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và với cơ chế 
tự chủ tự chịu trách nhiệm cao, ĐhQghn là đơn vị tiên 
phong trong cả nước xây dựng chương trình đào tạo bằng 
kép, tạo cơ hội học tập cho sinh viên. 

gS.tS Mai trọng nhuận đồng thời bày tỏ mong muốn 
các sinh viên khi tham gia chương trình đào tạo bằng 
kép, ngoài việc thấy rõ cơ hội học tập mở ra trước mắt cần 
lường trước những khó khăn sẽ phải cố gắng vượt qua để 
hoàn thành chương trình đào tạo. 

chương trình liên kết đào tạo bằng kép được bắt đầu tuyển 
sinh năm học 2008-2009 giữa trường Đhnn và trường 
ĐhKt. Đến năm học 2009-2010, trường Đhnn tiếp tục liên 
kết với trường ĐhKhXh&nV, Khoa luật đào tạo bằng kép 
ngành tiếng Anh. Đặc biệt ngay trong trường Đhnn cũng 
có chương trình bằng kép ngành tiếng Anh cho sinh viên 
các ngành khác đang theo học tại trường. 

thiên tú

93 học viên cao học và 40 sinh viên Khoa 
Quốc tế đã cùng nhận bằng tốt nghiệp ngày 
16/5/2010. 

trong đó có 28 tân thạc sĩ chuyên ngành Quản trị 
kinh doanh theo chương trình liên kết đào tạo giữa 
Khoa Quốc tế và Đh hElP; 8 tân thạc sĩ chuyên ngành 
Quản trị kinh doah quốc tế theo chương trình liên kết 
đào tạo giữa Khoa Quốc tế, Đh hElP và Đh Edith 
cowan; 36 tân thạc sĩ chuyên ngành tài chính, ngân 
hàng, bảo hiểm (Việt nam và Đông nam á) và 21 tân 
thạc sĩ chuyên ngành nghiên cứu thị trường và chiến 
lược Marketing theo chương trình liên kết đào tạo 
giữa Khoa Quốc tế và Đh nanntes đã nhận bằng do 
đối tác cấp. 40 tân cử nhân ngành Kế toán, Phân tích 
và Kiểm toán đã nhận băng tốt nghiệp do ĐhQghn 
cấp.

ngọc DiệP

ngày 5/5/2010, trường ĐhKt, ĐhQghn đã tổ chức 
lễ đón nhận chứng chỉ chứng nhận hệ thống 
quản lí chất lượng iSO 9001:2008. Đây là đơn vị đầu 

tiên của ĐhQghn áp dụng thành công hệ thống quản lí 
chất lượng theo tiêu chuẩn iSO 9001:2008.

tiêu chuẩn hệ thống quản lí chất lượng iSO 9001:2008 là 
sự quy tụ kinh nghiệm của quốc tế trong lĩnh vực quản lí 
và đảm bảo chất lượng. hệ thống quản lí này đang được 
áp dụng một cách phổ biến trên thế giới không chỉ ở trong 
lĩnh vực sản xuất mà cả với các tổ chức hành chính, dịch vụ 
và nhiều trường đại học trên thế giới.

Việt hà 

giáo dục phòng ngừa và lạm dụng ma túy trong 
tường học và cộng đồng là chủ đề hội thảo do 
trường Đh giáo dục, ĐhQghn phối hợp với Đh 

Vanderbilt, hoa Kì tổ chức, ngày 13/5/2010. hội thảo là một 
hoạt động được 2 đơn vị hợp tác thực hiện trong khuôn 
khổ dự án hợp tác về đào tạo tâm lý học lâm sàng trẻ em 
và vị thành niên, với sự tài trợ của Viện sức khỏe hoa Kì. 

hội thảo nhằm chia sẻ thông tin về các chương trình liên 

quan đến lạm dụng chất kích thích đang sử dụng tại Việt 
nam, bao gồm các bằng chứng về tính hiệu quả, các 
nghiên cứu trên thế giới về các chương trình can thiệp và 
trị liệu hiệu quả. Một mục tiêu quan trọng khác của hội 
thảo là chia sẻ thông tin về thực trạng và các hình thức lạm 
dụng chất kích thích ở trường học và cộng đồng ở Việt 
nam.

thu Anh

hiện nay ĐhQghn đã nhận được tổng số 30.724 hồ 
sơ đăng ký dự thi năm 2010. trong đó  có 11.557 hồ 
sơ khối A, 4.745 hồ sơ khối b, 6.810 hồ sơ thi khối c 

và 7.630 hồ sơ khối D.

Đ.t

Sáng 20/5/2010, giám đốc ĐhQghn - gS.tS Mai trọng 
nhuận đã ký Quyết định số 1507/QĐ-tccb thành lập 
Khoa Y Dược trực thuộc ĐhQghn, có tên gọi bằng 

tiếng Anh là: School of Medicine and Pharmacy, Vietnam 
national university, hanoi. Khoa Y Dược là đơn vị đào tạo 
trực thuộc ĐhQghn, có tư cách pháp nhân, có con dấu và 
tài khoản riêng.

Khoa Y Dược có chức năng: Đào tạo đại học, sau đại học, cung 
cấp nguồn nhân lực trình độ cao về lĩnh vực y, dược; nghiên 
cứu khoa học - công nghệ, phục vụ đào tạo và khám chữa 
bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng chất lượng cao đạt 
chuẩn khu vực, trong đó có bộ phận đạt trình độ quốc tế.

P.V

ngày 17/5/2010, bộ trưởng bộ giáo dục và Đào tạo 
nguyễn thiện nhân đã ký Quyết định số 1954/QĐ-
bgDĐt bổ nhiệm chức danh giáo sư cho 62 nhà giáo, 

trong đó có 5 nhà giáo của ĐhQghn.

cùng ngày, bộ trưởng bộ giáo dục và Đào tạo nguyễn thiện 
nhân cũng đã ký Quyết định số 1955/QĐ-bgD Đt bổ nhiệm 
chức danh Phó giáo sư cho 608 nhà giáo, trong đó có 44 nhà 
giáo của ĐhQghn.

b.t
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ngày 19/5/2010, lễ khởi công 
dự án xây dựng trường Đh 
cntt – ĐhQg tP.hcM đã 

được tổ chức. 

Dự án xây dựng trường Đh cntt 
thuộc dự án thành phần Qg-hcM-04, 
được xây dựng trên diện tích 10,635 
ha. công trình có tổng diện tích 
sàn trên 53.020 m2, tổng mức đầu 
tư 381,85 tỷ đồng. Dự kiến sẽ hoàn 
thành vào năm 2013. trong năm 

2010 sẽ thi công khối giảng đường – 
thư viện, có tổng diện tích sàn 8.676 
m2, kinh phí đầu tư gần 65 tỷ đồng, 
dự kiến sẽ và đưa vào sử dụng đúng 
dịp khai giảng năm học 2011 – 2011. 

Dự án xây dựng trường Đh cntt sau 
khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu 
nghiên cứu và học tập của khoảng 
5.000 sinh viên chuyên ngành công 
nghệ thông tin và cán bộ, giảng 
viên. Với 6 hạng mục lớn gồm: Khối 

Văn phòng 12 tầng, tổng diện tích 
sàn 8.442 m2; Khối văn phòng cải 
tạo khoảng 7.444 m2 sàn;  Khối lớp 
học và phòng máy tính thực hành A 
(gồm 2 khối) 10 tầng, 25.512 m2; Khối 
giảng đường – thư viện 2 tầng, 8.676 
m2; nhà luyện tập tDtt cao 2 tầng, 
1.489 m2; Khối nhà ăn 1.489 m2, khu 
công viên cây xanh và các công trình 
khác… 

Khởi cÔng Dự án XâY Dựng tRường Đhcntt

tRAng tin 
ĐhQg.hcM

chương trình tập huấn thí điểm phương pháp luận đào 
tạo theo mô hình “cDiO” ở trường đại học đã được ĐhQg 
tP.hcM tổ chức ngày 17/5/2010. chương trình tập huấn 

do PgS.tS hồ tấn nhựt trực tiếp thuyết trình và hướng dẫn xây 
dựng các bảng biểu cần thiết, phân tích và xử lý thông tin khảo 
sát… Được biết, cDiO là viết tắt của các từ hình thành ý tưởng 
(conceive) – thiết kế (Design) – triển khai (implement) và Vận 
hành (Operate), là một đề xướng xuất phát từ ý tưởng của các khối 
ngành kỹ thuật thuộc trường Đại học Kỹ thuật Massachusetts, 
Mỹ phối hợp với các trường đại học thụy Điển.   chương trình thí 
điểm phương pháp luận cDiO ở 3 trường trường Đh bách khoa 
và trường Đh Khtn thuộc ĐhQg tP.hcM và trường Đh Kinh tế - 
ĐhQghn, thuộc giai đoạn đầu của dự án, diễn ra trong 7 năm (từ 
năm 2010 – 2017) nếu đạt kết quả tốt sẽ nhân rộng mô hình đào 
tạo tại các trường Đh trong cả nước.

ngày 14/5/2010, trường Đh KhXh&nV – 
ĐhQg tP.hcM đã tổ chức hội thảo khoa 
học quốc tế  “giáo dục tiếng hàn và hàn 

Quốc học ở Việt nam”. Đây là hội thảo do trường 
Đh KhXh&nV phối hợp cùng Viện nghiên cứu 
Văn hóa Dân tộc thuộc Đại học Quốc gia Pusan tổ 
chức.  hơn 60 đại biểu từ nhiều trường Đh, Viện 
nghiên cứu, tổ chức học thuật của hàn Quốc, của 
tP. hồ chí Minh và các tỉnh phía nam Việt nam 
đã tham dự. hội thảo đã nhận được 24 tham luận 
của các học giả trong và ngoài nước, tập trung 
vào các vấn đề liên quan đến giáo dục tiếng hàn 
như: phương pháp giảng dạy tiếng hàn, giảng 
dạy tiếng hàn kết hợp giảng dạy Văn hóa hàn 
Quốc, Văn học hàn Quốc, giáo dục đa văn hóa.
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Đại học Quốc giA
MÔ hình ĐàO tạO Đỉnh cAO

tòa nhà 19 lê thánh tông - trụ sở của Đại học Đông Dương nay là ĐhQghn ảnh: btpress
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tiêu ĐiểM

thưa gS, mô hình ÐhQg có phổ biến  
trên thế giới?

Khái niệm ĐhQg vốn có nguồn gốc từ 
nước ngoài và nội hàm của khái niệm 
này được gắn với tầm ảnh hưởng của 
xã hội. ĐhQg về cơ bản là đại học 
được chính phủ thành lập hoặc điều 
hành, nhưng đồng thời nó vận hành 
một cách tự chủ rất cao. 

ĐhQg là một dạng đặc biệt của đại 
học công, được chính phủ các nước 
lập ra, điều hành hoặc ủy thác, cung 
cấp ngân sách để thực hiện những kỳ 
vọng về chính trị, văn hóa hay khoa 
học công nghệ của quốc gia. chẳng 
hạn, ĐhQg úc được thành lập năm 
1956 với sứ mạng “xây dựng hạ tầng 
trí tuệ dân tộc”.

Mô hình ÐhQg có ở nhiều nước trên 
thế giới, đặc biệt là các nước phát 
triển. chính phủ các nước đã đầu 
tư nhân lực, vật lực để tập trung xây 
dựng một trung tâm đại học tinh hoa 
và xem đó như là chiến lược phát triển 
bền vững. Một trung tâm đại học như 
vậy bên cạnh việc có một đội ngũ các 

nhà quản lý, các nhà khoa học hàng 
đầu thế giới đóng vai trò là “đầu tàu”  
sáng tạo ra tri thức mới, tiếp nhận 
những thành tựu, hướng nghiên cứu 
mới nhất, còn là nơi đào tạo và cung 
cấp nguồn nhân lực đỉnh cao đáp ứng 
nhu cầu phát triển ngày càng cao của 
quốc gia đó và thế giới. 

nhiều nước có mô hình ÐhQg hết 
sức điển hình như úc, nga, nhật bản, 
hàn Quốc, Singapore... 

tại sao mô hình ÐhQg được xem là 
trụ cột của chiến lược phát triển dựa 
vào đại học, thưa gS?

Kinh nghiệm thành công của nhiều 
nước cho thấy sự phát triển và năng 
lực cạnh tranh của một quốc gia phụ 
thuộc vào chất lượng và năng lực 
sáng tạo của nguồn nhân lực, đồng 
thời còn phụ thuộc vào việc tạo ra, 
chuyển hóa và sử dụng hiệu quả các 
nguồn tri thức mới. Điều này cho 
phép quốc gia luôn tạo ra các sản 
phẩm mới độc đáo, tiện dụng, đáp 
ứng nhanh nhu cầu đa dạng của cuộc 
sống luôn thay đổi.

các trường đại học, đặc biệt là các đại 
học đa ngành, đa lĩnh vực, là nơi đào 
tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa 
học, phát triển công nghệ, phục vụ 
xã hội; vừa là nơi thu hút, nuôi dưỡng 
tài năng, vừa là nơi bảo tồn văn hóa, 
phát triển bền vững và giao lưu hợp 
tác quốc tế. như vậy, các đại học, các 
trường đại học tạo nên các yếu tố 
quan trọng quyết định sự phát triển 
hưng thịnh, năng lực cạnh tranh của 
quốc gia. 

Mặt khác, khi hội nhập sâu, mỗi quốc 
gia đều có chiến lược đầu tư phát 
triển các đại học làm trụ cột (chiến 
lược phát triển dựa vào đại học), đảm 
bảo độc lập tự chủ về giáo dục đại 
học. Để thực hiện được sứ mạng này, 
các đại học phải có quyền tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm rất cao để chủ động 
sáng tạo trong việc thực hiện và điều 
chỉnh các nhiệm vụ nói trên, đáp ứng 
tốt nhu cầu thay đổi nhanh chóng của 
xã hội về nguồn nhân lực chất lượng 
cao, trình độ cao, nhất là trong bối 
cảnh biến động toàn cầu, phát triển 
mạnh mẽ của khoa học công nghệ và 

MÔ hình ĐhQg KhÔng còn XA lạ tRên thế giới. nhiều Quốc giA cOi Việc thành lậP Và Đầu tư Phát 
tRiển các Đại học ĐA ngành, ĐA lĩnh Vực, có QuYền tự chỦ, tự chịu tRách nhiệM Rất cAO như là 
Một tROng những chiến lược Phát tRiển bền Vững Và chấn hưng Đất nước Mình. Để MÔ hình ĐhQg 
Phát huY hơn nữA Mọi tiềM lực, Đạt Đến ĐàO tạO Và nghiên cứu Đỉnh cAO, ngOài Việc tạO các cơ chế 
thích hợP thì gần ĐâY, nhiều nước Đã Đi XA hơn nữA bằng Việc bAn hành luật ĐhQg. 

bản tin ĐhQghn Đã có cuộc tRAO Đổi Với gS.tS MAi tRọng nhuận – giáM Đốc ĐhQghn Xung QuAnh 
Vấn Đề nàY.

Đại học london
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kinh tế tri thức.

Ðể thực hiện được nhiệm vụ đó chắc 
hẳn ÐhQg không thể  là một trường 
đại học?

Ðúng vậy. Khác với các trường đại 
học đơn ngành, mô hình ÐhQg là tổ 
hợp giáo dục – nghiên cứu đa ngành, 
đa lĩnh vực bao gồm hệ thống các 
trường đại học, khoa trực thuộc, trung 
tâm và viện nghiên cứu, chuyển giao 
công nghệ, các trung tâm phục vụ 
đào tạo và nghiên cứu khoa học, dịch 
vụ,… tất cả tạo thành một thể thống 
nhất, hữu cơ, liên thông, liên kết cao, 
hợp tác toàn diện, cùng chia sẻ và sử 
dụng hiệu quả các nguồn lực chung. 

Với đặc thù như vậy, các trường đại 
học không chỉ đơn thuần thực hiện 
chức năng truyền thụ tri thức mà 
hơn nữa, còn liên tục tạo ra tri thức 
mới thông qua nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao những tri thức đó vào 
cuộc sống thông qua hệ thống dịch 
vụ phù hợp.

có thể nói, mô hình ÐhQg thể hiện 
triết lý đại học đúng đắn trong kỷ 
nguyên sáng tạo. ở đó, tri thức chính 
là sợi chỉ xuyên suốt mọi hành xử và 
vận động phát triển của thế giới văn 
minh.

Và việc thành lập mô hình ĐhQg là tất 
yếu, phù hợp với xu thế phát triển và 
bối cảnh của thế giới?

giáo dục đại học được xem là động lực 

tạo ra sự phát triển xã hội. tôi muốn 
nhấn mạnh đó phải là phát triển dựa 
vào giáo dục đại học. các trường đại 
học chính là nơi được kỳ vọng sáng 
tạo, phát triển những kinh nghiệm, 
tri thức mới. Quan niệm về một đại 
học là nó phải gắn với nghiên cứu. 
chính vì vậy, đây là cái nôi, vườn ươm 
để các nhà khoa học tìm tòi và phát 
hiện những ý tưởng mới. bên cạnh đó, 
trường đại học là nơi cung cấp nguồn 
nhân lực chất lượng cao cho xã hội. 
các đại học có nghĩa vụ cung cấp các 
dịch vụ cho cộng đồng và xã hội.

trong hoàn cảnh mới, các trường đại 
học phải đương đầu với nhiều thách 
thức mới như nhu cầu ngày càng cao 
của xã hội, sự cạnh tranh khốc liệt 

trong dịch vụ giáo dục và cả những 
tác động ngày càng đa dạng và phức 
tạp ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai 
không chỉ của một quốc gia, mà đã 
trở thành mối quan tâm chung của 
toàn nhân loại như biến đổi khí hậu, 
phát triển bền vững,… Ðể vượt qua 
được những thách thức này, giáo dục 
đại học đóng vai trò hết sức quan 
trọng. Vậy nên, các trường đại học cần 
phải tư duy lại phương thức quản lý, 
đào tạo, đồng thời phải có một tầm 
nhìn mới để làm sao cung cấp cho xã 
hội nguồn nhân lực chất lượng cao, 
đảm bảo cho một xã hội tương lai 
phát triển hài hòa, bền vững. Ðiều này 
đã được “tích hợp” từ tầm nhìn của các 
chính phủ và tư duy quản trị đại học 
hiện đại trong mô hình ÐhQg.

Mặt khác, thách thức này chỉ có thể 
giải quyết nếu biết cách hiệp lực trong 
một đại học liên ngành, đa ngành với 
nguồn nhân lực tinh hoa. hơn nữa, 
đối mặt với những biến động ngày 
càng lớn và phức tạp, đòi hỏi các 
trường đại học phải có tư duy phản 
ứng nhanh, sáng tạo. Và dường như 
các ÐhQg lâu nay đang làm tốt điều 
đó trong sứ mệnh của mình.

Với vai trò đặt biệt quan trọng như 
vậy, việc bổ nhiệm người đứng đầu 
ĐhQg cũng sẽ đặc biệt, thưa gS?

các ÐhQg là những trường hợp đặc 
biệt. Việc thành lập ÐhQg thường 
là để đáp ứng những kỳ vọng chính 

gS.tS Mai trọng nhuận

ĐhQg Singapore
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trị, văn hóa, giáo dục của một đất 
nước. Do vậy, chúng thường được 
quyết định ở các cấp quyền lực cao 
ở tầm nhà nước.

Với vị thế đặc biệt quan trọng như 
vậy, người đứng đầu ÐhQg được 
bổ nhiệm bởi người đứng đầu 
chính phủ, hoặc cũng có thể người 
đứng đầu chính phủ kiêm nhiệm 
người đứng đầu ÐhQg. chẳng 
hạn, ÐhQg Singapore thì tổng 
thống cộng hòa Singapore đồng 
thời kiêm nhiệm là người đứng 
đầu ĐhQg Singapore, Quốc vương 
bruney đồng thời là người đứng 
đầu Đại học bruney.

người đứng đầu chính thức của 
Ðh cambridge và Ðh Oxford là 
một nhà chính trị xuất sắc được hội 
đồng đại học của Ðại học bầu,...

bên cạnh đó, một số ĐhQg  ở 
Phillipines, Singapore, nhật bản,... 
giám đốc ĐhQg có quyền bổ nhiệm 
các Phó giám đốc.

Vậy thế mạnh của của ĐhQg so với 
các đại học khác?

So với các đại học, trường đại học 
khác thì ÐhQg có nhiều ưu việt hơn 
hẳn.

trước hết, đó là được trao quyền tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm cao nhất,  để 
năng động, sáng tạo thu hút, sử dụng 
hiệu quả các nguồn lực. chẳng hạn 
như việc thu hút đội ngũ cán bộ giảng 

dạy, nghiên cứu và quản lý chất lượng 
cao. họ không chỉ có trình độ cao mà 
còn có khả năng thích ứng cao với sự 
thay đổi nhanh chóng và linh hoạt các 
nhu cầu của xã hội. Dưới sự quan tâm 
của chính phủ, nhiều ÐhQg đã thu 
hút các nhà khoa học đang làm việc ở 
những đại học, trung tâm nghiên cứu 
danh tiếng thế giới thông qua các cơ 
chế đặc biệt. thậm chí với chính sách 
“săn đầu người”, những nhà khoa học 
đoạt giải nobel là đối tượng được chú 
ý đặc biệt. những nhà khoa học như 
vậy không chỉ giúp tăng cường năng 

lực nghiên cứu, đào tạo mà còn 
góp phần tạo dựng danh tiếng và 
uy tín của ÐhQg.

bên cạnh đó, ÐhQg là một tổ hợp 
đào tạo và nghiên cứu đa ngành, 
đa lĩnh vực do vậy tính liên thông, 
liên kết, hợp tác toàn diện giữa các 
thành viên là một đặc tính mà các 
trường đại học đơn ngành không 
có được. Vì vậy, ĐhQg có thể giải 
quyết được những vấn đề lớn của 
đất nước đòi chỉ đạo phối hợp 
nhiều lĩnh vực khoa học tự nhiên, 
khoa học xã hội nhân văn, công 
nghệ,...

hơn nữa, ÐhQg được xem như là 
một trong những trung tâm giao 
lưu quốc tế, là tiêu biểu trí tuệ của 
một quốc gia nên các mối quan 
hệ hợp tác quốc tế trở thành một 
trong những thế mạnh giúp tiếp 
cận nhanh chóng các chuẩn quốc 
tế trong đào tạo, nghiên cứu và 

quản lý.

Và đặc biệt, với vị thế là một trung 
tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học 
hàng đầu của quốc gia, đã tạo nên 
một môi trường nghiên cứu và học 
tập hoàn hảo, thu hút sinh viên quốc 
tế và quảng bá thương hiệu quốc gia.

gS có thể cho biết mô hình hoạt động 
của ĐhQghn và mô hình ĐhQg trên 
thế giới có gì tương đồng?

Về cơ bản, mô hình của ÐhQghn khá 

" ĐhQg là Một MÔ hình Đại học 
Mới, Khẳng Định chỦ tRương 
Đúng Đắn cỦA Đảng Và nhà 
nước tA tROng Đổi Mới hệ thống 
giáO Dục Đại học, XâY Dựng 
thành cÔng các tRung tâM 
ĐàO tạO Đại học, SAu Đại học 
Và nghiên cứu KhOA học chất 
lượng cAO, ngAng tầM Với các 
Đại học có uY tín tROng Khu Vực 
Và Quốc tế, Xứng Đáng Với niềM 
tin Và lòng MOng Muốn cỦA 
Đảng, nhà nước Và nhân Dân”.

tổng bí thư nÔng Đức Mạnh

ÐhQg Saint-PetersburgÐhQg Moscow mang tên lomonosov
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tương đồng với các mô hình ÐhQg 
trên thế giới, bên cạnh đó có những 
đặc thù được điều chỉnh cho phù hợp 
với hoàn cảnh của Việt nam. chẳng 
hạn, cũng giống như ÐhQghn, ở 
Pháp có hệ thống đại học Paris bao 
gồm 13 đại học thành viên; ở hoa 
Kỳ có các đại học: Đại học california 
(10 trường đại học thành viên), Đại 
học Massachusetts (5 trường đại học 
thànhviên), Đại học new York (21 
trường đại học thành viên), Đại học 
Minnesota (32 trường đại học, cao 
đẳng thành viên), Đại học london (19 
trường đại học và hơn 10 trung tâm, 
viện nghiên cứu),…

hầu hết các đại học này có các trường 
đại học, trung tâm, viện nghiên cứu 
có chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ 
chức hoàn toàn giống với trường đại 
học, trung tâm, viện nghiên cứu của 
ÐhQghn.

từ khi thành lập đến nay, ĐhQghn 
đã phát huy được tính ưu việt gì, thưa 
gS?

truyền thống hơn 100 năm là cơ sở 
nền tảng phát triển của ÐhQghn 
ngày nay. Với cơ chế tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm đồng thời là tổ chức mở, 
liên thông, liên kết hữu cơ, ÐhQghn 
đã đạt được một số thành tựu nổi bật:

tiên phong sáng tạo trong quản trị 
đại học tiên tiến, phấn đấu trở thành 
đại học định hướng nghiên cứu, đa 
ngành, đa lĩnh vực ngang tầm các đại 
học tiên tiến trong khu vực châu á, 
trong đó có một số lĩnh vực và nhiều 
ngành, chuyên ngành đạt trình độ 
quốc tế.

hiện ÐhQghn có tỷ lệ gS, PgS và tS 
cao nhất trong hệ thống giáo dục 
đại học cả nước. ngoài ra, ÐhQghn 
còn có tỷ lệ học viên sau đại học so 
với tổng số sinh viên đào tạo chính 
quy; số lượng các công trình nghiên 
cứu khoa học, bài báo đăng trên các 
tạp chí quốc tế uy tín (iSi) dẫn đầu 
cả nước; là nơi đào tạo và bồi dưỡng 
nhân tài hàng đầu Việt nam, nhiều 
nhà khoa học nổi tiếng thế giới đã 
trưởng thành từ ÐhQghn như gS. 
ngô bảo châu, gS. Ðàm thanh Sơn,...

ÐhQghn cũng là nơi tiên phong mở 
các chương trình đào tạo cử nhân 
khoa học tài năng, đào tạo chất lượng 
cao, các chương trình đào tạo đạt 

chuẩn quốc tế, kiểm định chất lượng, 
triển khai đào tạo theo tín chỉ và tổ 
chức đào tạo bằng kép,...

Với vai trò là trung tâm giao lưu văn 
hóa, khoa học của cả nước, hàng 
năm ÐhQghn vinh dự được đón 
nhiều nguyên thủ, chính khách và 
các học giả danh tiếng trên thế giới. 
Ðặc biệt, ÐhQghn còn tham gia vào 
nhiều diễn đàn quốc tế, là thành viên 
của mạng lưới giáo dục uy tín như 
bESEtOhA, Aun, ASiAhl,… 

Được biết vừa qua tổng thống nga 
ban hành luật liên bang ĐhQg nga, 
xin gS cho biết vài nét chính của luật 
này?

luật liên bang nga về ÐhQg 
Moscow mang tên lomonosov và 
ÐhQg Saint-Petersburg được Duma 
quốc gia thông qua ngày 21/10/2009 
và được hội đồng liên bang chuẩn y 
ngày 30/10/2009. luật này quy định 
những đặc thù về địa vị pháp lý của 
các đại học lâu đời hàng đầu của liên 
bang nga. hai đại học này có tư cách 
là tổ hợp đào tạo - nghiên cứu khoa 
học đặc biệt, hàng đầu, trong đó bao 
gồm các đơn vị trực thuộc không có 

"Đảng Và nhà nước tA Đặc biệt QuAn tâM Đến Phát tRiển giáO Dục - ĐàO tạO, tROng Đó ĐàO tạO Đại 
học là lĩnh Vực có VAi tRò Rất QuYết Định Với ĐàO tạO nguồn nhân lực tRình Độ cAO, chất lượng 
cAO. chính PhỦ Đã có nghị QuYết QuAn tRọng Về Đổi Mới tOàn Diện Và nâng cAO chất lượng giáO 
Dục Đại học. Việc QuYết Định XâY Dựng 2 ĐhQg là Một chỦ tRương Đúng Đắn nằM tROng Định 
hướng chiến lược nàY. MÔ hình tổ chức ĐhQg là Đúng Đắn, Phù hợP Với Yêu cầu cỦA Đất nước Và 
Xu thế Phát tRiển, hội nhậP Quốc tế. Việc XâY Dựng  2  ĐhQg Vươn tới Đẳng cấP Quốc tế là Một nhiệM 
Vụ QuAn tRọng Và cấP bách. tậP tRung ĐẩY Mạnh XâY Dựng cơ Sở Vật chất, chuẩn hOá các Điều Kiện 
Phục Vụ giảng DạY, học tậP, nghiên cứu KhOA học".

thỦ tướng chính PhỦ nguYỄn tấn DŨng

KAUSTĐại học tokyocổng của ĐhQg Seoul
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“Một tRường Đại học có 3 nhiệM Vụ 
chính: là nơi lưu giữ, DuY tRì Ký ức Xã 
hội; là Đầu tàu KháM Phá RA những 
cái Mới; là tấM gương Để Phản chiếu 
MAng tính Phê Phán Xã hội…

nền tảng cỦA Sự Phát tRiển cOn 
người là tRi thức. những Đóng góP 
QuAn tRọng nhất Đến từ Đại học” .

 tS. MARcuS StORch

chỦ tịch hội Đồng Quỹ nObEl

tư cách pháp nhân và có tư cách pháp 
nhân, là những cơ sở giáo dục đại học 
lâu đời nhất và có ý nghĩa to lớn trong 
sự phát triển của xã hội nga.

Về địa vị pháp lý, đây là các cơ quan 
ngân sách nhà nước của liên bang.
hoạt động của 2 ÐhQg nga được 
đảm bảo bởi luật liên bang này và các 
luật liên bang khác, phù hợp với quy 
chế hoạt động của 2 ÐhQg.

thế còn về người lãnh đạo của 2 
ĐhQg này thì sao?

giám đốc của 2 ÐhQg do tổng thống 
liên bang nga bổ nhiệm và miễn 
nhiệm. 

như vậy, chính phủ nga đã sớm nhận 
thấy vai trò nòng cốt của 2 ĐhQg và 
đã ban hành luật ĐhQg để “trợ lực” 
cho sự phát triển của 2 đại học này?

Khoa học đã giúp nước nga khẳng 
định vị thế trên trường quốc tế, và từ 
lâu, rất nhiều lãnh đạo, nhà khoa học 
tên tuổi của nga đã trưởng thành từ 2 
ÐhQg Moscow mang tên lomonosov 
và ÐhQg Saint-Petersburg. bên cạnh 
việc có một nền đại học lâu đời, thì cả 
nga và Việt nam có nhiều đặc điểm 

tương đồng. Mặt khác, việc liên bang 
nga ban hành luật ÐhQg cho thấy 
Quốc hội và chính phủ liên bang 
nga đã nhận thức rõ sự cần thiết của 
việc tạo hành lang pháp lý là tối quan 
trọng để phát triển ÐhQg trở thành 
một trung tâm đại học xứng tầm, là 
nhân tố quan trọng đối với sự phát 
triển bền vững của nước nga.

gS vừa nói đến việc Việt nam và nga 
có khá nhiều điểm tương đồng. Vậy 
nên chăng cần phải có luật ĐhQg ở 
Việt nam?

Với mục tiêu xây dựng trung tâm đại 
học tiên tiến, đa ngành, đa lĩnh vực, 
chất lượng cao, được ưu tiên đầu tư 
và tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế 
là một hướng đi vừa phù hợp với xu 
thế phát triển thế giới, vừa phù hợp 
với điều kiện và yêu cầu của Việt nam. 
ÐhQg phải là thực thể hữu cơ phát 
huy cao nhất hiệu quả của việc xây 
dựng đội ngũ giáo viên, phòng thí 
nghiệm, cơ sở vật chất,…

hơn nữa, trong Quyết định số 67-QÐ/
tW do tổng bí thư bch trung ương 
ký đã quy định 2 ÐhQg thuộc các 
cơ quan trung ương. Ðồng thời, thủ 

tướng chính phủ đã khẳng định mô 
hình tổ chức ÐhQg là đúng đắn, phù 
hợp với yêu cầu phát triển của đất 
nước và xu thế phát triển, hội nhập 
quốc tế.

như vậy, ÐhQg là mô hình hoạt động 
đặc biệt với nhiều đặc thù. Ðể mô hình 
này phát huy hiệu quả hơn nữa mọi 
nguồn lực, bên cạnh việc trao quyền 
tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các 
hoạt động thì về địa vị pháp lý cũng 
cần cơ chế quản lý riêng.

Xin cảm ơn gS!

Ðức Phường (thực hiện)
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tôi xin nêu bốn ví dụ sau đây trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục.

1. bốn tRụ cột giáO Dục

năm 1996, unEScO đã khuyến nghị giáo dục toàn thế giới trong thế 
kỷ 21 sẽ được xây trên 4 trụ cột, đó là “học để biết, học để làm việc, học để 
chung sống với nhau và học để làm người”. cả nhân loại đều thừa nhận chân 
lý này.

tuy nhiên, nếu để ý chúng ta sẽ thấy về cơ bản tư tưởng và chân lý này đã 
được bác hồ kính yêu của dân tộc Việt nam viết ra từ tháng 9 năm 1949 trên 
trang đầu của cuốn sổ vàng khi người đến thăm trường nguyễn ái Quốc 
trung ương, tiền thân của học viện chính trị hành chính Quốc gia hồ chí 
Minh ngày nay: “học để làm việc, làm người, làm cán bộ. học để phụng sự 
Đoàn thể,  “giai cấp và nhân dân, tổ quốc và nhân loại”. Muốn đạt mục đích, 
thì phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

tôi xin đề nghị Ủy ban Quốc gia unEScO Việt nam gửi (nếu chưa gửi) nguyên 
bản bút tích của bác kèm theo bản dịch tiếng Anh, tiếng Pháp đến unEScO 
tại Paris để thấy hồ chí Minh hơn nửa thế kỷ trước đã xây dựng nên 4 trụ cột 

hồ chí Minh 
 nhà giáO Dục Đi tRước thời Đại

gS.tSKh. tRần Văn nhung   

(nguyên thứ trưởng bộ giáo dục và Đào tạo) 

bác hồ cỦA chúng tA KhÔng 
chỉ là Một tấM gương ĐạO 
Đức tROng Sáng Mà còn là 
Một nhà tư tưởng, Một nhà 
Văn hóA lớn. Vì VậY, tROng 
Quá tRình thực hiện cuộc Vận 
Động học tậP Và làM thEO tấM 
gương ĐạO Đức hồ chí Minh, 
chúng tA cŨng cần Phải tìM 
hiểu thêM Để Khẳng Định bác 
còn là Một nhà tư tưởng lớn. 
có những ý tưởng Mà chính 
bác là người Đầu tiên Sáng 
tạO RA, Đi tRước cả thời cuộc, 
Mà chúng tA cần Phải Khẳng 
Định Và giữ “bản QuYền” cùng 
bạn bè Quốc tế.

giáO Dục
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giáo dục như thế nào.

2. lời DạY thAnh niên

ngày 19 tháng giêng năm 1955 trong 
bài nói chuyện của bác hồ tại lễ khai 
mạc trường Đại học nhân dân Việt 
nam, người căn dặn thanh niên, sinh 
viên: “nhiệm vụ của thanh niên không 
phải là hỏi nước nhà đã cho mình 
những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm 
gì cho nước nhà? Mình phải làm thế 
nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn ? 
Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh 
phấn đấu chừng nào ? ”.  tổng thống 
hoa Kỳ John Kennedy trong diễn văn 
nhậm chức vào ngày 20 tháng giêng 
năm 1961 có nói điều tương tự: “Đừng 
hỏi tổ quốc có thể làm gì cho bạn, mà 
hãy hỏi bạn có thể làm gì cho tổ quốc”.

3. gửi Sinh Viên Đi Du học

trước đây khoảng gần 10 năm, tại một 
hội nghị Việt-Mỹ được tổ chức tại hải 
Phòng để bàn việc triển khai chương 
trình học bổng của Quỹ giáo dục Việt 
nam (Vietnam Education Foundation, 
VEF) dành cho sinh viên Việt nam, đã 
có một kỷ niệm đáng nhớ. tổng số 
tiền mà Quỹ này có là 145 triệu uSD. 
Đây là số tiền mà chính phủ ta phải trả 
nợ thay cho chính quyền Sài gòn về 
các khoản vay phi quân sự mà chính 
phủ hoa Kỳ đã cho chính quyền Sài 
gòn vay trong thời gian chiến tranh. 
trước khi hết nhiệm kỳ thứ hai, tổng 
thống bill clinton đã ký sắc lệnh thay 
vì chXhcn Việt nam phải trả trực tiếp 
cho hoa Kỳ số tiền này thì chXhcn 
Việt nam có thể dùng số tiền này để 

cử sinh viên đại học và sau đại học 
sang học tập và nghiên cứu khoa 
học ở các trường đại học có uy tín ở 
hoa Kỳ, trong những ngành khoa 
học, công nghệ tiên tiến, y học, ... Khi 
kết luận hội nghị nói trên,  một đại 
biểu phía hoa Kỳ nhấn mạnh: Đây 
là một cơ hội to lớn và hiếm hoi cho 
sinh viên Việt nam có thể sang học 
tập tại hoa Kỳ. tôi đã thay mặt đoàn 
Việt nam, cám ơn chính phủ hoa Kỳ 
và cũng xin nhấn mạnh: Không phải 
đợi cho đến đầu thế kỷ 21 chúng tôi 
mới mong muốn được gửi sinh viên 
đi đào tạo ở hoa Kỳ mà ngay từ ngày 
1 tháng 11 năm 1945, chỉ 2 tháng sau 
khi giành được độc lập, chủ tịch hồ 
chí Minh của chúng tôi đã gửi thư cho 
tổng thống hoa Kỳ thông qua ngoại 
trưởng giêm biếcnơ: 

“thưa ngài,

nhân danh hội văn hóa Việt nam, tôi 
xin được bày tỏ nguyện vọng của hội, 
được gửi một phái đoàn khoảng năm 
mươi thanh niên Việt nam sang Mỹ với 
ý định một mặt thiết lập những mối 
quan hệ văn hóa thân thiết với thanh 
niên Mỹ, và mặt khác để xúc tiến việc 
tiếp tục nghiên cứu về kỹ thuật, nông 
nghiệp cũng như các lĩnh vực chuyên 
môn khác.

nguyện vọng mà tôi đang chuyển tới 
ngài là nguyện vọng của tất cả các 
kỹ sư, luật sư, giáo sư Việt nam, cũng 
như những đại biểu trí thức khác của 
chúng tôi mà tôi đã gặp.

trong suốt nhiều năm nay họ quan 

tâm sâu sắc đến các vấn đề của nước 
Mỹ và tha thiết mong muốn tạo được 
mối quan hệ với nhân dân Mỹ là 
những người mà lập trường cao quý 
đối với những ý tưởng cao thượng về 
công lý và nhân bản quốc tế, và những 
thành tựu kỹ thuật hiện đại của họ đã 
có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với giới 
trí thức Việt nam.

tôi thành thực hy vọng kế hoạch này 
sẽ được thuận lợi nhờ sự chấp thuận 
và giúp đỡ của ngài, và nhân dịp này 
tôi xin gửi tới ngài những lời chúc tốt 
đẹp nhất ”.

tôi đã chuẩn bị và chụp sẵn bức thư 
này của bác để đưa cho các đại biểu 
hoa Kỳ tại cuộc họp. Rất tiếc bức thư 
đầy thiện chí của bác không được hồi 
âm. như vậy phải hơn nửa thế kỷ sau, 
mong muốn gửi thanh niên Việt nam 
đi du học ở hoa Kỳ của chủ tịch hồ 
chí Minh mới được thực hiện. cuối 
cuộc họp nói trên tại hải Phòng, các 
giáo sư hoa Kỳ đã đến gặp tôi và rất 
xúc động nói cho đến nay mới được 
biết chủ tịch hồ chí Minh đã gửi bức 
thư này cho hoa Kỳ và rất lấy làm tiếc 
là đã không có trả lời. Đây là bức thư 
về giáo dục. Và nếu các bức thư khác 
bác gửi tổng thống hoa Kỳ về nhiều 
vấn đề mà được trả lời thiện chí thì 
tình hình quan hệ hai nước và quốc tế 
đã khác.

Khác với lần này, những lần sau, ngay 
từ đầu những năm 50 và 60 của thế 
kỷ trước, khi cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của 
nhân dân ta đang diễn ra vô cùng ác 

giáO Dục
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liệt, bác và nhà nước ta đã rất thành 
công khi gửi một số lượng lớn lưu học 
sinh Việt nam đi du học ở trung Quốc, 
liên Xô và các nước Xhcn Đông âu. 
như vậy, chính vào những thời điểm 
cam go nhất của vận mệnh dân tộc kể 
từ 1945, bác luôn luôn chủ trương gửi 
lưu học sinh Việt nam đi du học nước 
ngoài để chuẩn bị nguồn nhân lực 
cho tương lai.

4. tấM gương tự học, học Suốt 
Đời

báo cáo của hội đồng Delors lên 
unEScO năm 1996, ngoài việc 
khuyến nghị 4 trụ cột giáo dục của 
toàn thế giới trong thế kỷ 21, còn đề 
cập đến khái niệm “học suốt đời”. có 
thể nói cuộc đời và hoạt động của 
nhà giáo nguyễn tất thành chính là 
một ví dụ sinh động minh họa khái 
niệm học suốt đời, học mở, một cuốn 
sách mở, suốt đời ủng hộ và cổ súy 
cho việc học tập, chính quy và phi 
chính quy và thực sự luôn xem giáo 
dục là quốc sách hàng đầu. cách học 
là phi chính quy, vì không có điều kiện 
học chính quy, và không vì bằng cấp, 
nhưng kiến thức và bài học thực tiễn 

thu được là rất chính quy và cơ bản. 
ngược lại, hậu thế có người xem giáo 
dục là quốc sách hàng đầu mới chỉ 
trên lời nói, có người được đi học theo 
hình thức chính quy, nhưng kiến thức 
thu nhận được lại phi chính quy. 

chỉ xin lấy vốn ngoại ngữ của người 
làm ví dụ minh họa cho khả năng tự 
học của người. chúng ta đã biết bác 
hồ thành thạo những thứ tiếng quốc 
tế như tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng 
tây ban nha, tiếng nga, tiếng trung 
Quốc, … và dùng được cả tiếng thái, 
tiếng các dân tộc ít người, vì bác đã ở, 
làm việc, hoạt động cách mạng và tìm 
hiểu những tư tưởng tiến bộ của thời 
đại ở các nước, các địa phương nói thứ 
tiếng đó. Việc bác biết cả tiếng Đức và 
để lại bút tích chuẩn mực bằng tiếng 
Đức ở Viện bảo tàng hồ chí Minh 
khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. bác có 
thể đọc các tác phẩm kinh điển của 
Marx, Angel và lê-nin bằng tiếng 
Pháp, Anh và nga. nhưng người học 
thêm cả tiếng Đức có lẽ để đọc tư bản 
luận (Kapital) của Marx trong nguyên 
tác bằng tiếng Đức? Đây là một đức 
tính mà các nhà khoa học hậu thế cần 

noi theo gương của người để tìm hiểu 
trên nguyên tác của các công trình 
khoa học, chứ không chỉ thông qua 
bản dịch.

Một thí dụ khác nữa về khả năng 
ngoại ngữ đặc biệt của bác. năm 1924,  
khi hoạt động tại Quảng châu, trung 
Quốc, để chuẩn bị lực lượng cho cách 
mạng Việt nam, bác, lúc đó lấy tên 
là lý thụy, đóng vai trò là phiên dịch 
cho M.M. borodin, trưởng đoàn cố 
vấn của chính phủ liên Xô bên cạnh 
chính phủ trung hoa Dân Quốc, tức 
là phiên dịch giữa tiếng trung Quốc 
và tiếng nga, cả hai đều không phải 
là tiếng Việt !

t.V.n
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-   PR: bình duyệt của các nhà khoa bảng có kiến thức về nghiên cứu khoa 
học ở các đại học á châu (gọi là peer review);

- FR: Đánh giá của các nhà khoa bảng quốc tế (international faculty 
review);

-   ci: tần số trích dẫn trung bình cho mỗi bài báo khoa học (citation);

-  RA: Đánh giá của các công ty tuyển dụng sinh viên (recruiter 
assessment);

-   SS: Số sinh viên cho mỗi giảng viên (student-staff ratio);

-   ib: Số sinh viên nước ngoài theo học (inbound students); 

-   Ob: Số sinh viên ra nước ngoài học (outbound students)

tại SAO chúng tA KhÔng thấY 
có Một Đại học nàO Được 

XếP hạng tROng nhóM 200 Đại 
học hàng Đầu ở châu á.  hÔM 

nAY, tÔi Sẽ Phân tích những 
chỉ tiêu (inDicAtOR) nàO có 

ảnh hưởng Đến cách XếP 
hạng Đại học cỦA nhóM QS.  

QS Sử Dụng 9 chỉ tiêu Để Đánh 
giá Và XếP hạng Đại học, 

nhưng họ chỉ cÔng bố Số liệu 
cỦA 8 chỉ tiêu.  Số liệu cỦA 8 

chỉ tiêu nàY bAO gồM:

Vài nhận Xét
Về cách XếP hạng Đại học châu á
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Điều đáng chú ý là QS không công 
bố số liệu về chỉ tiêu liên quan đến 
số bài báo khoa học trung bình cho 
mỗi giảng viên.  Mỗi chỉ tiêu cho mỗi 
trường đại học được cho điểm (score) 
từ 0 đến 100.  chúng ta không biết 
cách tính điểm như thế nào, nhưng có 
lẽ điều này không quan trọng, vì đó 
chỉ là một cách chuẩn hóa.

trước khi phân tích, chúng ta thử xem 
qua vài thống kê cơ bản về số 200 
trường hàng đầu của á châu.  câu hỏi 
đầu tiên đặt ra là “á châu” là nước nào?  
báo chí trong nước nói rằng không 
có đại học của Việt nam, campuchia 
và lào trong bảng xếp hạng.  nhưng 
thật ra, các nước á châu trong bảng 
xếp hạng này chỉ giới hạn trong 14 
nước cung cấp dữ liệu về 7 chỉ tiêu 
trên: bangladesh, trung Quốc, hồng 
Kông, ấn Độ, nam Dương, nhật, hàn 
Quốc, Malaysia, Pakistan, Philippines, 
Singapore, Đài loan, thái lan, và Việt 
nam.  

á châu = 14 nước !

trong số 200 trường hàng đầu, nhật 
có 56 trường (chiếm 28%), kể cả 

những trường nổi tiếng thế giới như 
Đại học tokyo, Osaka, Kyoto, tohoku, 
hokkaido, nagoya, Keio, Kobe, v.v… 
nước có nhiều đại học vào hàng “top 
200” là hàn Quốc, với 42 trường, kể cả 
ĐhQg Seoul, KAiSt, Yonsei, Ajou,…  
tiếp theo hàn Quốc là trung Quốc 

với 40 trường nằm trong danh sách 
“top 200”.  các nước còn lại có trường 
nằm trong đại học hàng đầu á châu 
là: Đài loan (17 trường), ấn Độ (12), 
thái lan (7), hồng Kông (7), indonesia 
(7), Malaysia (6), Philippines (4), và 
Singapore (2).

nói tóm lại, trong số 14 nước cung 
cấp số liệu, chỉ có 3 nước lọt sổ là Việt 
nam, bangladesh, và Pakistan.  Đây 
là bài học cho Việt nam: nếu muốn 
tham gia vào “cuộc chơi” thì nên tham 
gia nghiêm chỉnh bằng cách cung 
cấp dữ liệu chính xác, chứ không nên 
cung cấp một số liệu duy nhất và bị 
loại. 

thiếu chính Xác 

tuy nhiên, chỉ có khoảng 50 trường 
là có số liệu đầy đủ cho cả 8 chỉ tiêu, 
số 150 trường còn lại thì không có số 
liệu đầy đủ.  chẳng hạn như số liệu về 
đánh giá của các nhà khoa bảng (PR) 
chỉ có 93 trường, hay số liệu về tần 
số trích dẫn (ci) chỉ có 74 trường, hay 
tệ hơn nữa là số liệu về đánh giá của 
các giáo sư quốc tế chỉ có 50 trường.  
Riêng Việt nam chỉ có số liệu về số 

giáO Dục

Đại học Madras
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học sinh nước ngoài theo học của 
ĐhQghn, với số điểm là … 46.8 (trên 
điểm tối đa 100)!

hiện tượng số liệu không đầy đủ 
được gọi là “missing data”.  Missing 
data nói cho chúng ta biết điểm hết 
sức quan trọng là: cách đánh giá của 
QS có thể thiếu khách quan và thiếu 
chính xác.  Do đó, câu hỏi đặt ra là nếu 
phải sử dụng trọng số của 9 chỉ tiêu 
thì QS đã xử lí các trường không đủ số 
liệu về chỉ tiêu như thế nào?  

Phân tích cách Đánh giá Và Vài 
bài học

bây giờ chúng ta quay lại câu hỏi 
chính: trong 8 chỉ tiêu trên, chỉ tiêu 
nào có ảnh hưởng đến điểm xếp 
hạng.  cách định lượng tốt nhất là 
tính hệ số tương quan (correlation 
coefficient) giữa điểm xếp hạng và 
điểm của 8 chỉ tiêu.  Kết quả tính toán 
cho thấy hệ số tương quan giữa điểm 
xếp hạng đại học và:

- PR: bình duyệt của các nhà khoa 
bảng: 0.73

-   FR: Đánh giá của các nhà khoa bảng 
quốc tế: 0.26

-   ci: tần số trích dẫn trung bình cho 
mỗi bài báo khoa học: 0.41

-   RA: Đánh giá của các công ty tuyển 
dụng sinh viên: 0.58

-    SS: Số sinh viên cho mỗi giảng viên: 
0.23

-     iS: Số sinh viên quốc tế: 0.47

-    ib: Số sinh viên nước ngoài theo 
học: 0.25

-    Ob: Số sinh viên ra nước ngoài học: 
0.20

các con số trên đây cho thấy bình 
duyệt của các nhà khoa bảng có ảnh 
hưởng lớn nhất đến thứ hạng (hệ số 
tương quan r = 0.73).  nói cách khác, 
chỉ tiêu này đã “giải thích” gần 50% 
những khác biệt về thứ hạng giữa các 
đại học.  bài học từ đây là phải làm PR 
(public relation) để nâng cao tên tuổi 
của giáo sư và trường.  Điều này thì 
Việt nam còn rất kém.  hầu như các 
đại học Việt nam không bao giờ giới 
thiệu hình ảnh giáo sư của mình trên 
trường quốc tế.  họ có công bố bài 
báo khoa học nào thì cũng chẳng ai 
hay, chẳng ai để ý, báo chí trong nước 
cũng chẳng thèm nhắc đến.

chỉ tiêu quan trọng số 2 là đánh giá 
của các công ty tuyển dụng sinh viên.  
Với hệ số r = 0.58, chỉ tiêu này giải thích 
gần ~35% khác biệt về thứ hạng của 
các đại học.  trong thực tế, như chúng 
ta biết phần lớn sinh viên Việt nam khi 
tốt nghiệp đều phải được huấn luyện 
lại để có thể làm việc cho các công ty 
nước ngoài.  theo thống kê của bộ 
giáo dục và Đào tạo ở trong nước, 
hàng năm có khoảng 20.000 sinh 
viên tốt nghiệp đại học và cao đẳng.  
trong số này, chỉ có 50% sinh viên tốt 
nghiệp kiếm được việc làm sau khi tốt 

nghiệp; và trong số tìm được việc, chỉ 
có 30% tìm được việc đúng ngành 
nghề.  ngay cả những sinh viên đã tìm 
được việc làm, họ đều phải được huấn 
luyện lại, nhất là ở các công ty ngoại 
quốc.  bài học ở đây là chương trình 
giảng dạy phải đáp ứng nhu cầu thực 
tế của kĩ nghệ.

Một chỉ tiêu quan trọng khác liên 
quan đến chất lượng nghiên cứu 
khoa học: đó là tần số trích dẫn trung 
bình cho mỗi bài báo khoa học.  Với 
hệ số tương quan 0.41, chỉ tiêu này 
giải thích 16% những khác biệt về thứ 
hạng giữa các trường đại học (chưa 
tính đến các yếu tố khác).  Một cách 
khác để gián tiếp đánh giá chất lượng 
khoa học ở nước ta là xem xét tỉ lệ các 
bài báo chưa bao giờ được trích dẫn.  
có khoảng 1/5 các bài báo khoa học 
từ Việt nam chưa bao giờ được trích 
dẫn sau 5 năm công bố.  Riêng ngành 
toán và kĩ thuật, khoảng 45% bài báo 
chưa bao giờ được trích dẫn.  như vậy, 
có thể nói khoa học Việt nam chẳng 
những kém về số lượng mà còn kém 
về chất lượng.  bài học ở đây là không 
chỉ nâng cao số lượng công trình 
quốc tế mà còn nâng cao chất lượng 
nghiên cứu khoa học, cần phải nhắm 
đến những tập san danh tiếng trong 
ngành thay vì những tập san xoàng 
xĩnh.

gS. nguYỄn Văn tuấn

giáO Dục

Đại học hongkong hadendra intermediate college, bundi, Rajputana, ấn Độ
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tháng trước, hội đồng nhà nước 
trung Quốc và Văn phòng chính 
phủ đã phê duyệt gói chính 

sách cải cách toàn diện hệ thống giáo 
dục quốc gia.

theo kế hoạch, việc cải cách này sẽ 
bao gồm từ bậc mầm non cho tới 
đại học, trong đó tập trung vào việc 
giảng dạy và nghiên cứu chất lượng, 
đa dạng các môn học ở trường đại 
học và thu hẹp khoảng cách giữa 
trường giàu và trường nghèo. Việc cải 
cách này cũng nhằm mục đích xem 
xét kĩ lưỡng và nghiêm túc hoạt động 
của các trường đại học, khuyến khích 
những thử nghiệm mới như: lập hội 
đồng quản trị nhà trường và áp dụng 
nội quy theo phong cách các trường 
đại học của Mỹ.

những nội dung của gói cải cách 
toàn diện này đã được đăng tải trên 
website của bộ giáo dục trung Quốc 
và thu hút hơn 27000 ý kiến đóng 
góp của người dân. Đây là kết quả của 
rất nhiều năm sau khi các học giả nổi 
tiếng và các thành viên chính phủ lên 

tiếng rằng: hệ thống giáo dục của đất 
nước đã lỗi thời, cơ chế hoạt động cũ 
kĩ và trang thiết bị yếu kém không thể 
dành để đào tạo những công dân của 
thế kỉ XXi.

Ông gerard A. Postiglione, giáo sư 
ngành khoa học xã hội, Đh hong Kong 
kiêm giám đốc trung tâm nghiên cứu 
giáo dục Wah ching, trung Quốc 
đánh giá “đây là một trong những văn 
bản cải cách giáo dục quan trong nhất 
trong 30 năm trở lại đây.”

Ông so sánh những điểm mới của 
kế hoạch này với cải cách của những 
năm 1990 (mở ra con đường cho 
nhiều sinh viên được học đại học) và 
với bộ luật năm 2003, cho phép việc 
liên kết với các tổ chức quốc tế.

Sun Xiaobing, trưởng ban chính sách 
và quy chế của bộ giáo dục cho biết 
những điều khoản mới sẽ mang lại 
cho các trường đại học nhiều quyền tự 
chủ hơn trong việc giảng dạy, nghiên 
cứu, tuyển sinh và hợp tác quốc tế. 
ngoài ra, các giáo viên cũng sẽ đóng 

một vai trò quan trọng trong việc 
giảng dạy và các quyết định mang 
tính học thuật khác.

những nội dung mới trong chính 
sách cải cách giáo dục toàn diện của 
trung Quốc là nhằm giải quyết nhiều 
vấn đề nảy sinh như là hệ quả tất yếu 
của sự phát triển quá nhanh hệ thống 
giáo dục đại học. theo số liệu của bộ 
giáo dục trung Quốc, năm 1999 chỉ 
có 6% những người trong độ tuổi 
đến trường được vào đại học nhưng 
đến năm 2009, con số này đã tăng lên 
23%. cùng với đó, năm 2000, trung 
Quốc chỉ có 599 trường đại học và chỉ 
8 năm sau, con số này là 1079 trường.

Việc gia tăng số lượng các trường đại 
học tỉ lệ nghịch với chất lượng đào 
tạo. các tình trạng giáo viên chạy 
sô, không đảm bảo giờ dạy diễn ra 
thường xuyên, các lớp học quá tải học 
viên và hiện tượng gian lận giáo dục 
tăng đáng kể. Điều đáng nói là hiện 
tượng này cũng xảy ra ở các trường 
đại học được coi là tinh hoa của nền 
giáo dục trung Quốc.

tRung Quốc chuẩn bị 
cải cách tOàn Diện hệ thống giáO Dục
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Ông Qiang Zha, trợ giảng môn giáo 
dục của trường đại học York, toronto 
và là cựu giáo chức của tỉnh An huy, 
nói: "10 năm nay, giáo dục đại học 
phát triển quá nhanh, gây bất mãn 
cho nhiều người. Điều nguy hiểm là 
người ta sử dụng những chuẩn mực 
của giáo dục tinh hoa để đo nền giáo 
dục đại chúng". giáo sư Xu Zhihong, 
nguyên giám đốc Đại học bắc Kinh 
cũng tuyên bố rằng: “trung Quốc có 
ít trường đại học đẳng cấp quốc tế 
và những trường danh giá ở đây hiện 
nay là do nó có một nguồn tài trợ 
khổng lồ”.

Khi Qian Xuesen, cha đẻ của ngành 
Không gian trung Quốc qua đời, câu 
nói của ông với thủ tướng Ôn gia bảo 
đã khiến nhiều người phải suy ngẫm: 
"Với cách đào tạo hiện nay, các trường 
đại học của trung Quốc không thể tạo 
nên những thiên tài".

Không chỉ các nhà khoa học mà các 
nhà lãnh đạo cũng nhận ra việc cần 
thiết phải thay đổi. trong bài diễn 
văn từ chức của mình, cựu bộ trưởng 
bộ giáo dục trung Quốc Zhou Ji nói: 
"ngày càng có nhiều ý kiến không hài 
lòng về hệ thống giáo dục hiện nay. 
Đã đến lúc tất cả mọi người phải chú 
ý tới điều này. các nhà lãnh đạo đất 
nước đã nhận ra vấn đề và họ đang 

lắng nghe ý kiến từ phía lãnh đạo các 
trường đại học". 

nhưng thay đổi nhanh hay chậm? nội 
dung của kế hoạch cải cách sẽ ban 
hành lại không rõ ràng vì hệ thống 
giáo dục đại học của trung Quốc rất 
rộng và phức tạp. hiện tại, các trường 
đại học ở trung Quốc đều được một 
giám đốc và một ủy viên Đảng cộng 
sản trung Quốc do thủ tướng bổ 
nhiệm điều hành. Với 37 trường đại 
học trong top dẫn đầu, bộ giáo dục 
sẽ bổ nhiệm người lãnh đạo. Với các 
trường và cơ sở giáo dục còn lại, hội 
đồng nhân dân sẽ quyết định nhân 
viên của trường. giám đốc của các 
trường đại học hàng đầu giữ vị trí như 
là thứ trưởng trong hệ thống chính trị.

tại Đại hội đại biểu toàn quốc vừa 
diễn ra vào tháng 3 vừa qua, giám 
đốc gu hailiang của trường Đại học 
Vũ hán nêu lên ý kiến: những người 
làm chính trị sẽ quản lý trường đại 

học như là một bộ phận thực thi mà ít 
quan tâm tới việc phát triển học thuật. 
Vì thế, nên ngừng việc xếp các nhân 
viên chính phủ vào bộ máy lãnh đạo 
của trường đại học. nhưng mọi người 
không tán thành. các ý kiến khác 
đồng ý rằng Đảng cộng sản nên giảm 
ảnh hưởng của mình trên hệ thống 
giáo dục đại học nhưng hành động 
này phải thực hiện dần dần, từng 
bước một. nói như gS. Shi Jinghuan, 
Phó hiệu trưởng trường Đại học 
tsinghuan là “Việc xác định một cách 
rõ ràng mối quan hệ lành mạnh giữa 
chính phủ và trường đại học là một 
việc cần rất nhiều thời gian”.

chính phủ trung Quốc gia hạn cho các 
trường đại học trong 10 năm tới phải 
thay đổi dựa theo những điều khoản 
của chính sách mới. Mỗi trường có thể 
tự quyết định xem giải quyết vấn đề 
nào trước, nắm quyền tự chủ? thành 
lập hội động quản trị? hay bồi dưỡng 
giáo viên?

Đây thực sự là một cuộc cách mạng 
lớn của nền giáo dục trung Quốc.

bích hằng (dịch)
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thực ra thì chỉ cách đây 100 năm, tình cảnh của các nhà khoa học và giới 
lãnh đạo giáo dục Mỹ cũng giống y như các đồng nghiệp của họ tại phần 
còn lại của thế giới hiện nay. tại thời điểm đó, mặc dù Mỹ không bị chịu 

nhiều ảnh hưởng của các cuộc chiến tranh thế giới, nhưng rõ ràng là đẳng cấp 
của các đại học nước này vẫn còn xa lắc nếu so với các đại học lâu đời ở bên kia 
bờ Đại tây Dương như Oxford, cambridge, Sorbonne, Zurich hay berlin… bằng 
chứng là trong suốt thập niên đầu của thế kỷ XX, nếu chỉ tính đến các ngành 
khoa học tự nhiên, Mỹ chỉ giành được 1 giải thưởng nobel Vật lý, năm 1907; đến 
các thập kỷ tiếp theo, thành tích của Mỹ có khá hơn, nhưng nếu so với châu âu 
thì vẫn là rất khiêm tốn (từ 1911-1920: 1 giải nobel, từ 1921-1930: 2 giải nobel, từ 
1931-1940: 9 giải nobel).

Vậy điều “thần kỳ” nào đã làm thay đổi bộ mặt đại học Mỹ, qua đó “hích” nền kinh 
tế nước này bứt xa các nước khác? Ai là “kiến trúc sư trưởng” của cú “hích” đó? 
Không phải ai khác, đó chính là Vannevar bush, một người đáng ra phải nổi tiếng 
hơn rất nhiều nếu tính đến những gì ông đã đóng góp và cống hiến cho nước 
Mỹ cũng như cho sự phát triển của khoa học nhân loại. 

Vannevar bush sinh ngày 11 tháng 3 năm 1890 và mất ngày 28 tháng 6 năm 
1974 tại Massachusets, Mỹ. tốt nghiệp kỹ sư tại Đại học tuft và lấy bằng tiến sĩ về 
điện tại học viện công nghệ Massachusetts (Mit). trong những năm cuối chiến 
tranh thế giới thứ i, V.bush làm việc cho Ủy ban Khoa học Quốc gia (nRc), tham 
gia vào việc chế tạo và cải tiến thiết bị rò sóng trong lòng biển. năm 1919, V. bush 

VAnnEVAR buSh: 

nhà cải cách KhOA học Và giáO Dục 
Vĩ Đại nhất thế Kỷ XX

có thể nói, MÔ hình giáO 
Dục Đại học cỦA Mỹ hiện 
nAY là MÔ hình Đỉnh cAO 
nhất, hiệu Quả nhất tRên 
tOàn thế giới. bạn có thể 

KhÔng Đồng ý Với nhận 
Định nàY nhưng bạn KhÔng 

thể PhỦ nhận Được Một 
thực tế Rằng: Số lượng Sinh 
Viên Quốc tế tới Mỹ là ĐÔng 

nhất thế giới, tình tRạng 
chảY Máu  “chất XáM” VàO 

Mỹ ngàY càng tăng, các 
nhà KhOA học làM Việc tại 

Mỹ luÔn có Số bài báO, bằng 
Sáng chế nhiều nhất thế 

giới; Và tROng những bảng 
XếP hạng Đại học uY tín 

nhất như cỦA tiMES hAY cỦA 
Đại học giAO thÔng thượng 

hải thì các Đại học Mỹ Vẫn 
luÔn chiếM ưu thế. 
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quay về Mit và làm giáo 
sư tại Khoa Kỹ thuật điện 
tử cho đến năm 1932. 
cũng trong  khoảng 
thời gian này, V. bush 
cùng với người bạn học 
trước kia là laurence 
K. Marshall đồng sáng 
lập ra công ty thiết bị 
Mỹ chuyên kinh doanh 
dụng cụ thí nghiệm 
mang tên S-tube, một 
thiết bị chuyên dùng 
để tách sóng; và thực 
tế thì bush đã thu được 
rất nhiều tiền từ hoạt 
động thương mại này. 
Vào năm 1932, bush 
bắt đầu bước chân vào 
sự nghiệp chính trị khi 
nhận chức Phó giám 
đốc của Mit. V.bush đảm 
nhiệm cương vị này cho 
đến năm 1939, trong 
thời gian này, chính ông 
là người đã tốn khá nhiều công sức 
cho việc ra đời Viện nghiên cứu Kinh 
tế Mỹ, một tổ chức khoa học độc lập 
không thuộc sự quản lý của chính 
phủ. năm 1939 cũng là năm đánh 
dấu một sự kiện quan trọng trong 
sự nghiệp của V. bush khi ông đồng 
thời nhận 2 nhiệm vụ mới: giám đốc 
học Viện carnegie tại Washington 
và chủ tịch hội đồng cố vấn hàng 
không Quốc gia (nAcA). ở cương vị 
lãnh đạo mới này, V. bush có nhiều 
cơ hội hơn để tiếp cận với các nhà 
lãnh đạo trong chính phủ. Và đến 
năm 1940, ông đã thành công trong 
việc thuyết phục Quốc hội thành 
lập Ủy ban nghiên cứu Quốc phòng 
Quốc gia (nDRc). cho đến những 
năm 1943,1944, V. bush với tư cách là 
giám đốc Văn phòng nghiên cứu và 
phát triển khoa học (OSRD, tên mới 
của nDRc) là người lãnh đạo của hơn 
30.000 kỹ sư và nhà khoa học, chủ trì 
dự án Manhattan (dự án sản xuất bom 
nguyên tử đầu tiên), đồng thời tiến 
hành sản xuất và cải tiến hơn 200 loại 
vũ khí như sonar, radar, tên lửa fuze, 
xe tăng lội nước, bom sáng norden... 
những vũ khí này được đem bán cho 

cả hai bên tham chiến nhờ đó Mỹ thu 
được không biết bao nhiêu lợi ích 
kinh tế. cũng từ đây, uy tín của V. bush 
ngày một lên cao, và ông chính thức 
được tổng thống Roosevelt công 
nhận làm cố vấn đặc biệt về khoa học. 

chúng ta đang ở thời điểm cuối năm 
1944, nhìn thấy viễn cảnh kết thúc 
chiến tranh thế giới sớm, đã đến lúc 
cần phải chuẩn bị cho một cuộc cải 
cách về khoa học mới thời hậu chiến, 
tổng thống Roosevelt gửi một bức 
thư cho V. bush, với nội dung xung 
quanh 4 câu hỏi chính: 

1. Mỹ phải làm như thế nào để có thể 
vừa chia sẻ được với nhân loại những 

thành tựu của nền khoa học 
Mỹ làm được trong suốt 
thời gian chiến tranh, mà lại 
vừa vẫn giữ được sự an toàn 
quân sự cần thiết cũng như 
có thể thuyết phục được giới 
lãnh đạo quân sự chuẩn y?

2. Rõ ràng là khoa học có vai 
trò vô cùng quan trọng trong 
cuộc chiến chống lại bệnh 
tật và liệu Mỹ phải làm như 
thế nào đối với các ngành y, 
dược để tiếp tục cuộc chiến 
đó?

3. chính phủ Mỹ phải làm gì 
tại thời điểm hiện tại và cả 
trong tương lai để hỗ trợ các 
tổ chức công và tư trong các 
hoạt động nghiên cứu của 
họ?

4. liệu Mỹ có thể xây dựng 
được một chương trình hiệu 
quả nhằm phát hiện và phát 

triển các tài năng trẻ đảm bảo tiếp 
tục duy trì được trong tương lai như 
những thành tựu của khoa học như 
hiện nay đã thu được trong thời gian 
chiến tranh?

ngay lập tức V. bush triệu tập các cộng 
sự của mình, cũng đều là những nhà 
khoa học, lãnh đạo giáo dục hàng đầu 
thời bấy giờ như James b.conant, giám 
đốc Đại học havard, Karld compton, 
giám đốc Mit, Frank Jewett, Viện 
trưởng Viện hàn lâm Khoa học Quốc 
gia để thảo luận những vấn đề trên. 
8 tháng sau, vào tháng 7/1945 nhóm 
của V. bush đã đệ trình lên tổng thống 
truman (người thay thế Roosevelt đã 
mất ngày 12/4/1945) bản báo cáo 
mang tên “Khoa học – biên giới của vô 
tận” (Science – the Endless Frontier).

thật may mắn cho Mỹ là truman đã 
tin tưởng V. bush đồng thời chấp nhận 
thực hiện các đề xuất của ông. năm 
1947, kỳ họp thứ 80 của Quốc hội Mỹ 
đã chính thức phê chuẩn sự ra đời 
của Quỹ Khoa học Mỹ (nSF), cơ quan 
đứng ra thực hiện tất cả các đề xuất 
mà V. bush đã đề ra từ cách đó 2 năm. 
Và ngay lập tức, những chính sách của 
V. bush đã phát huy tác dụng. Quãng 

“Một Vị thuYền tRưởng có 
biệt tài chèO lái cOn thuYền 
QuA Mọi tRở ngại Dù chO Đó 
là Vấn Đề Kỹ thuật, chính tRị 
Khó Khăn nhất.” 

tRích Điếu Văn tưởng nhớ 
V. buSh cỦA thời báO nEW 
YORK
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thời gian từ những năm 50-70 của 
thế kỷ XX đã đánh dấu sự “nở hoa” của 
nền khoa học và đại học Mỹ. trong 
vòng 26 năm từ 1950 đến 1975, cả 26 
giải nobel Vật lý đều có sự góp mặt 
của các nhà khoa học Mỹ; giải nobel 
Y – Sinh cũng là giải thưởng mà các 
nhà khoa học Mỹ chiếm ưu thế tuyệt 
đối (cũng 26 giải); còn đối với ngành 
hóa học, trong quãng thời gian này, 
Mỹ cũng có mặt trong 18/26 giải. 
giải nobel Kinh tế được sáng lập 
năm 1969, và trong 8 năm đầu, Mỹ 
cũng giành tới 6 giải. Đó là trong lĩnh 
vực nghiên cứu, còn trong lĩnh vực 
đào tạo, Mỹ cũng liên tiếp đạt được 
những tín hiệu khả quan. là nước đầu 
tiên thực hiện chính sách cởi mở khi 
chấp nhận sinh viên tốt nghiệp đại 
học nước ngoài có thể sang Mỹ học 
tiếp sau đại học, Mỹ ngay lập tức đã 
thu hút được rất nhiều “tinh hoa” trẻ 
đến từ các châu lục khác, đặc biệt là 
từ châu á, rất nhiều trong số họ sau 

khi tốt nghiệp đã quyết định ở lại và 
trở thành lực lượng khoa học chủ yếu 
trong các đại học Mỹ ngày nay. 

Khi đọc cuốn “Khoa học: biên giới 
của vô tận” của V. bush, chúng ta có 
thể thấy những khái niệm, những ý 
tưởng, những đề xuất tưởng chừng 
như trở nên rất phổ biến như: đại 
học nghiên cứu, chính phủ  phải tài 
trợ cho khoa học cơ bản, học bổng 
dành cho sinh viên… nhưng, chúng 
ta cũng cần phải nhớ rằng, V. bush 
đã viết ra tất cả những điều đó từ 
cách đây hơn 60 năm, tại thời điểm 
mà tri thức và sự phát triển của khoa 
học kém xa hiện nay rất nhiều lần; và 
quan trọng hơn nữa là ông đã biến 
những ý tưởng đó thành hiện thực. 
cũng có thể, nhiều ý tưởng của V. 
bush tại thời đó, hiện nay cũng không 
còn thật đúng nữa; hay cũng có khi, 
có người lại phê phán V. bush đã lãng 
quên hoàn toàn vai trò của các ngành 
Khoa học Xã hội và nhân văn trong 
các đề xuất của ông. lại có trường 
hợp, người ta kết tội V. bush là người 
phải chịu trách nhiệm chính trong 
việc chế tạo ra bom nguyên tử gây 
nên thảm họa tại nhật bản năm 1945; 
nhưng rõ ràng, với những gì đã làm 
được cho Mỹ và cho sự phát triển của 
khoa học, V.bush đáng lẽ phải được 
biết đến nhiều và cần được lịch sử 
nói đến nhiều hơn. còn một chi tiết 
nữa cũng vô cùng quan trọng trong 
cuộc đời của V. bush, vào năm 1930, 
chính ông là người đầu tiên đề xuất 
ra ý tưởng Memex mà về sau đã được 
phát triển thành hệ thống internet 
mà chúng ta vẫn sử dụng ngày nay. 
Không còn nghi ngờ gì nữa, V. bush 
xứng đáng được tôn vinh như nhà cải 
cách giáo dục và khoa học vĩ đại của 
thế kỷ XX. 

PhạM hiệP

“làM SAO Để chO tinh thần 
Phấn Đấu thực Sự SÔi nổi 

tROng tOàn Quốc. những 
người tiên PhOng Phải có 
Được ĐầY ĐỦ Điều Kiện Để 

thực hiện nhiệM Vụ cAO cả 
cỦA họ là KháM Phá những 
Vùng Đất Mới. Và thành Quả 
cỦA nó chắc chắn Sẽ KhÔng 

chỉ chO cá nhân người Đó 
Mà chO cả tOàn Quốc giA. 

tiến tRình Phát tRiển cỦA 
KhOA học chính là chìA KhóA 

Mấu chốt chO nền An ninh 
Quốc giA, chO Sức KhỏE cộng 
Đồng, chO Việc giải QuYết bài 

tOán thất nghiệP, chO Việc 
nâng cAO chất lượng cuộc 

Sống Và QuA Đó nâng cAO 
Đời Sống Văn hóA.”

tRích KhOA học: biên giới cỦA 
VÔ tận – VAnnEVAR buSh
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Vì rằng chương trình đào tạo là 
yếu tố quan trọng để đột phá 
về mặt chất lượng đào tạo cho 

nên chúng ta lại bàn luận thêm về vấn 
đề này tuy rằng không phải là điều 
mới mẻ.

1. Về thiết kế chương trình đào tạo

thực tế rất nhiều chương trình đào tạo 
hiện hành được xây dựng trên cơ sở 
kinh nghiệm có sẵn của đội ngũ cán 
bộ giảng dạy cơ hữu của đơn vị. Mặc 
dù theo hướng dẫn của ĐhQghn để 
thiết kế một chương trình đào tạo 
nhất thiết phải có đủ 3 nhóm chuyên 
gia gồm: cán bộ giảng dạy nhiều kinh 
nghiệm, các nhà doanh nghiệp sử 
dụng sản phẩm đào tạo và nhóm cựu 

sinh viên thành đạt.

chúng ta có bao nhiêu chương trình 
đào tạo đã được thiết kế trên cơ sở 
khảo sát (survey) kỹ thực tế, bám sát 
đòi hỏi của yêu cầu xã hội, hay mới 
chỉ là cảm tính của nhà quản lý giáo 
dục rằng ngành này rất quan trọng, 
ngành kia là yêu cầu bức thiết của sự 
phát triển... 

Vì thế, có ngành khi viết đề án mở 
ngành lại không chỉ rõ được sinh viên 
tốt nghiệp có thể làm được ở đâu, 
đảm nhận được công việc gì (cũng 
cần lưu ý rằng ở một số chương trình 
đào tạo lại đề mục tiêu “hơi quá đà” 
là sẽ đào tạo được những chuyên gia 
đầu ngành, những tổng công trình sư 

bàn thêM Về
            chương tRình ĐàO tạO

thực hiện chỉ thị 296/ct-ttg 
cỦA thỦ tướng chính PhỦ 

Về Đổi Mới Quản lý ĐàO tạO 
Đại học nhằM nâng cAO 

chất lượng ĐàO tạO, nhiều 
tRường Đại học ĐAng tRiển 

KhAi các hội nghị cán bộ 
chỦ chốt XâY Dựng chương 

tRình hành Động.
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đầy năng lực!)

Một trong những yêu cầu khi thiết 
kế chương trình đào tạo là phải chỉ 
rõ được chuẩn đầu ra, tiếp cận cDiO 
(conceive Design – implement - 
Operate), nghĩa là phải chỉ rõ sinh viên 
được trang bị kiến thức, kỹ năng như 
thế nào, có thể làm được gì sau khi tốt 
nghiệp:

Qui trình 4 bước của phương pháp 
tiếp cận cDiO bao gồm: hình thành 
ý tưởng, điều tra nhu cầu và xây 
dựng chuẩn đầu ra; thiết kế chương 
trình đào tạo đáp ứng yêu cầu chuẩn 
đầu ra; Đào tạo thí điểm, điều chỉnh 
chương trình; triển khai đại trà.

 chuẩn đầu ra là quy định về nội dung 
kiến thức chuyên môn; kỹ năng thực 

hành, khả năng nhận thức và tiếp 
nhận công nghệ, khả năng giải quyết 
vấn đề; công việc mà người học có 
thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp và 
các yêu cầu đặc thù khác đối với từng 
trình độ, ngành đào tạo. Xây dựng và 
ban hành chuẩn đầu ra là yêu cầu bắt 
buộc đối với tất cả chương trình đào 
tạo.

 Ví dụ chuẩn trình độ ngoại ngữ đầu 
ra của các chương trình đào tạo đại 
học ở ĐhQghn qui định như sau: 
hệ chính qui: chuẩn b1 (đối với tiếng 
Anh: tương đương 4.0 iEltS); chương 
trình đào tạo chất lượng cao: chuẩn 
b2 (đối với tiếng Anh: tương đương 
5.0 – 5.5 iEltS); chương trình đào tạo 
tài năng, chuẩn quốc tế: chuẩn c1 
(đối với tiếng Anh: tương đương 6.0 

iEltS). 

Sau khi xác định rõ mục tiêu đào tạo, 
chuẩn đầu ra mới bắt tay vào thiết kế 
các môn học, các khối kiến thức: kiến 
thức chung, kiến thức toán học và 
khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, 
kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở, kiến 
thức chuyên ngành, nghiệp vụ và bổ 
trợ với mức độ liên thông cao giữa các 
chương trình đào tạo, phù hợp với 
việc triển khai đào tạo theo phương 
thức tín chỉ trong toàn ĐhQghn.

Một sự khác biệt hiện nay giữa 
chương trình đào tạo của Việt nam so 
với chương trình đào tạo ở một số đại 
học tiên tiến là: số môn học còn quá 
nhiều, mỗi môn học lại chỉ có 2 tín chỉ. 
Vì thế kiến thức khoa học không được 
trang bị đầy đủ và số các lần thi, kiểm 
tra lại tăng lên.

có một số môn học được đưa vào 
chương trình không ăn nhập với mục 
tiêu đào tạo, đôi khi không tuân thủ 
theo 1 triết lý logic nào.

lại có chuyên gia “tự hào” rằng 
chương trình đào tạo của đơn vị 
đã kết tinh được tinh hoa của các 
chương trình đào tạo của nhiều đại 
học tiên tiến kể cả âu, á, Mĩ, úc,... (Xin 
được miễn bình luận vì chương trình 
thiết kế không theo một hệ thống 
logic chặt chẽ mà “đầu ngô mình Sở” 
thì chất lượng đào tạo sẽ có vấn đề).

ngày nay, khi chương trình đào tạo 
được phê duyệt và công bố thì phải 
qua một khâu nữa là kiểm định chất 
lượng. hiển nhiên, các chương trình 
đào tạo đã qua kiểm định chất lượng 
khắt khe, được xác nhận đạt chuẩn 
Aun thì uy tín của đơn vị đào tạo 
được nâng cao.

2. triển khai chương trình đào tạo

Một số đơn vị vẫn theo “nếp cũ” là xây 
dựng một đề án mở ngành và kèm 
theo một tờ trình đề nghị phê chuẩn 
chương trình đào tạo và xin phép 
tuyển sinh ngay.

từ năm 2009 ĐhQghn đã lưu ý rằng: 
Sau khi đề án mở ngành được thẩm 
định và chương trình đào tạo được 

giáO Dục
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phê chuẩn, thì cần có một khoảng 
thời gian để đơn vị chuẩn bị đầy đủ 
các điều kiện đảm bảo chất lượng đào 
tạo theo các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm 
định chất lượng chương trình đào tạo 
của ĐhQghn.

Đề án mở ngành học mới cần tuân 
thủ theo các nguyên tắc sau đây:

1. các ngành học mới có nhu cầu xã 
hội cao trước mắt và lâu dài, được 
minh chứng qua điều tra khảo sát.  

2. ưu tiên xây dựng các ngành học 
có tính liên ngành, độc đáo, phát huy 
thế mạnh của các đơn vị; thúc đẩy 
liên thông, liên kết trong ĐhQghn; 
hợp tác với các viện nghiên cứu, các 
doanh nghiệp và các cơ sở sử dụng 
người học sau tốt nghiệp.

3.  Phù hợp với sứ mệnh, gắn liền với 
chiến lược phát triển của đơn vị và 
của ĐhQghn; có vai trò thí điểm tiên 
phong cho hệ thống giáo dục đại học 
của Việt nam. 

4. Không trùng với các chương trình 

đào tạo do các đơn vị đào tạo khác 
trong ĐhQghn đang làm đầu mối 
phụ trách.

5. tiếp cận chuẩn năng lực đầu ra theo 
qui trình cDiO. 

6. Phù hợp với các điều kiện đảm bảo 
chất lượng hiện có và khả năng bổ 
sung của ĐhQghn và của từng đơn 
vị đào tạo; có khả năng khai thác được 
nguồn lực của doanh nghiệp, các nhà 
tài trợ, nguồn vốn ngoài ngân sách và 
các khả năng xã hội hóa khác.

7. ưu tiên mở ngành học mới nhưng 
không tăng quy mô tuyển sinh chung 
của ĐhQghn.

8.  Phát huy được hiệu quả của hợp 
tác quốc tế để xây dựng chương trình 
và tổ chức đào tạo, nhanh chóng đạt 
chuẩn quốc tế về nội dung, phương 
pháp, mô hình đào tạo và hệ thống 
văn bằng...

trong số các tiêu chí kiểm định chất 
lượng có một tiêu chí hết sức quan 
trọng đó là phải đáp ứng đầy đủ tài 

liệu, cơ sở học liệu, giáo trình để người 
học có khả năng tự học, tự nghiên 
cứu. Đây cũng là một yêu cầu của 
phương thức đào tạo theo tín chỉ.

trong cuộc cạnh tranh quyết liệt để 
phát huy vị thế của đơn vị đào tạo, thu 
hút người giỏi vào học, đào tạo được 
nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu 
cầu xã hội thì việc thiết kế chương 
trình đào tạo và triển khai chương 
tình đào tạo theo chuẩn quốc tế là 
một yếu tố rất quan trọng. hy vọng 
các đơn vị đào tạo sẽ xây dựng và 
hoàn thiện các chương trình đào tạo 
mang tầm vóc của ĐhQghn.

PgS.tS nguYỄn Văn nhã 

giáO Dục

>> giảng viên và sinh viên của trường Đh ngoại ngữ, ĐhQghn trong giờ thảo luận

25                 Số 231 - 2010



thưa tS, xin ông cho biết một số 
thông tin về đội ngũ cán bộ giảng 
dạy tiếng Anh của Khoa tiếng 
Anh, trường Đh ngoại ngữ?

hiện nay, Khoa tiếng Anh có 125 
cán bộ, trong đó có 122 cán bộ 
giảng dạy với 3 tiến sĩ, 48 thạc sĩ và 
71 cử nhân (tốt nghiệp loại giỏi, đa 
số đều đang theo học chương trình 
sau đại học). 

Khoa tiếng Anh đảm nhiệm việc 
giảng dạy tiếng Anh cho tất cả các 
đơn vị thành viên của ĐhQghn - 
khối lượng giảng dạy là rất lớn. hiện 
tại,  một số cán bộ của Khoa đang 
học tập và nghiên cứu ở nước ngoài 
nên hầu hết các cán bộ ở nhà đều đã 
giảng dạy vượt định mức. Để hoàn 
thành nhiệm vụ được giao, Khoa đã 
phải mời thêm một số cán bộ ngoài 
trường tham gia giảng dạy.

Việc giảng dạy tiếng Anh cho sinh 
viên ĐhQghn được tổ chức ra 
sao, thưa ông?

Do Khoa tiếng Anh mới được thành 
lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị khác 
nhau từ các trường đại học thành viên 
của ĐhQghn, nên việc tổ chức giảng 
dạy thống nhất theo một chương trình, 
lịch trình chung chỉ mới áp dụng được 
cho khoá Qh-2009 (năm thứ nhất) hiện 
nay. còn các khoá Qh-2008 trở về trước 
vẫn tiếp tục những chương trình, lịch 
trình đã thực hiện từ trước. 

Điều này gây khó khăn không nhỏ cho 
công tác quản lý và tổ chức đào tạo của 
Khoa. tuy nhiên, tập thể lãnh đạo và 
cán bộ giảng dạy của Khoa đã nỗ lực 
hết mình, cùng với sự chỉ đạo sát sao 
của trường Đhnn, cũng như nhiệt tình 
hỗ trợ của các đơn vị thành viên của 
ĐhQghn, những khó khăn này đã dần 
được giải quyết. 

trở lại việc đào tạo tiếng Anh cho khóa 
Qh-2009, trường Đhnn đã biên soạn 
chương trình đào tạo chung theo các 
trình độ A1, A2, b1, b2 và c1 của Khung 
tham chiếu châu âu cEFR để áp dụng 

“thước ĐO”  Sinh Viên hiện Đại

VừA QuA, ĐhQghn Đã bAn 
hành Văn bản Qui Định chuẩn 
Đầu RA tiếng Anh chO Sinh 
Viên Đồng thời bAn hành 
Văn bản giAO chO tRường Đh 
ngOại ngữ - ĐhQghn tổ chức 
giảng DạY ngOại ngữ chO 
tOàn thể Sinh Viên ĐhQghn. 

Để cung cấP thÔng tin ĐầY ĐỦ 
hơn tới Quí Độc giả, chúng 
tÔi Đã có DịP tRAO Đổi tS. lâM 
QuAng ĐÔng – tRưởng KhOA 
tiếng Anh, tRường Đh ngOại 
ngữ, ĐhQghn Về Một Số nội 
Dung liên QuAn:
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thống nhất cho các hệ đào tạo trong 
toàn ĐhQghn. 

chúng tôi phải vừa làm vừa rút kinh 
nghiệm và học hỏi từ thực tiễn. lắng 
nghe ý kiến phản hồi từ người học 
và các đơn vị quản lý để hoàn thiện 
chương trình đào tạo và cách thức tổ 
chức, quản lý đào tạo tiếng Anh cũng là 
chủ trương, tinh thần của trường Đhnn 
nói chung, và các cán bộ trong Khoa 
tiếng Anh nói riêng.

Quan điểm của ông về việc ĐhQghn 
ban hành chuẩn đầu ra tiếng Anh cho 
sinh viên?

tôi cho rằng ĐhQghn ban hành chuẩn 
đầu ra tiếng Anh cho sinh viên là một 
việc làm cần thiết và đúng đắn nhằm 
nâng cao chất lượng đào tạo ngoại 
ngữ trong ĐhQghn. chuẩn đầu ra là 
cái đích cụ thể mà học viên, sinh viên 
ĐhQghn cần hướng tới và coi đó là 
động lực phấn đấu của mình. 

Với sứ mạng là đại học hàng đầu của cả 
nước, có mục tiêu phấn đấu đạt đẳng 
cấp quốc tế thì việc đặt ra yêu cầu cao 
về ngoại ngữ  và xây dựng lộ trình thực 
hiện cụ thể kèm theo là một tất yếu. 
trong bối cảnh cả nước ta nỗ lực hội 
nhập quốc tế thì trong giáo dục nói 
chung, đào tạo ngoại ngữ nói riêng, 
cũng cần phải có những bước đi tương 
tự, góp phần vào công cuộc hội nhập 
này. 

Việc ĐhQghn có chuẩn đầu ra về tiếng 
Anh tương thích với chuẩn quốc tế, sinh 
viên ĐhQghn sẽ có điều kiện thuận 
lợi hơn khi trao đổi học thuật, nghiên 
cứu quốc tế hay đơn giản là đi du học ở 
nước ngoài ở các bậc cao hơn.  

trong quá trình tìm kiếm việc làm, 
nếu trình độ ngoại ngữ của sinh viên 
tốt nghiệp đã đạt chuẩn quốc tế thì 
chúng tôi tin rằng đó cũng là một tấm  
"hộ chiếu" để họ có thể tiếp cận được 
với nhiều cơ hội việc làm tốt. có được 
tấm "hộ chiếu"đó ngay khi tốt nghiệp 
ĐhQghn sẽ tạo thuận lợi rất nhiều cho 
sinh viên.

Việc ĐhQghn ban hành chuẩn đầu ra 
tiếng Anh cho sinh viên có ý nghĩa gì 
thưa ông?  

trước hết tôi phải khẳng định lại một 
điều là có sự khác biệt giữa các kỳ thi 
chuẩn quốc tế như tOEFl, tOEic, hay 
iEltS với các kỳ thi, kiểm tra hiện nay vẫn 
tiến hành ở các trường, trung tâm đào 
tạo, kể cả ĐhQghn. 

các kỳ thi chuẩn quốc tế đó chủ yếu 
kiểm tra trình độ thông thạo tiếng Anh 
đến mức nào (proficiency test), trong đó 
độ dài, độ khó, các kỹ năng được kiểm 
tra, v.v. đã được chuẩn hoá ở một mức 
độ như nhau, bất kể tổ chức thi vào lúc 
nào, với đối tượng nào, và người dự thi 
đạt được mức điểm nào thì xác định 
trình độ thông thạo ở mức đó. ngược 
lại, các kỳ thi, kiểm tra học kỳ hay hết 
môn mà chúng ta vẫn tổ chức là để 
đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu 
môn học (achievement test), nói nôm 
na là kiểm tra những gì giảng viên đã 
dạy, sinh viên đã học.

tình trạng thường xảy ra lâu nay là 
thước đo vẫn dùng để đo mức độ hoàn 
thành ấy có tính "co giãn" - vẫn là thang 
điểm từ 1 đến 10 đấy, nhưng điểm 10 
của lớp này khác với điểm 10 ở lớp khác, 
điểm 5 của lớp năm nay khác với điểm 
5 của lớp những năm trước đó, tuỳ theo 
mức độ khó dễ của đề thi/kiểm tra, tuỳ 
theo mặt bằng chung của lớp/khoá và 
nhiều yếu tố khác.

cùng một người học, cùng một chương 
trình học nhưng nếu thi ở các lớp khác 
nhau có thể có những kết quả khác 
nhau, tức là không phản ánh thật đúng 
thực chất năng lực ngôn ngữ của người 
đó. 

Ví dụ rõ nhất là nếu một sinh viên thi 
trượt lần đầu và phải thi lại thì đề thi lại 
thường dễ hơn đề thi lần đầu để sinh 
viên ĐỖ, thậm chí tuần này trượt, tuần 
sau thi lại vẫn đỗ, mặc dù trình độ của 
người ấy không thể tiến bộ nhanh đến 
vậy. 

còn trong các kỳ thi chuẩn quốc tế như 
tOEFl hay iEltS không có khái niệm đỗ 
hay trượt, mà hôm nay thi sinh viên đạt 
trình độ này thì phải mất một thời gian 
học đáng kể nữa mới có thể thấy mức 
điểm của họ được nâng cao trong lần 
thi tiếp theo. 

Việc ban hành chuẩn đầu ra của 
ĐhQghn là nhằm khắc phục nhược 
điểm này, đảm bảo tính thống nhất của 
"thước đo" trình độ tiếng Anh của sinh 
viên.  

Song cần nói thêm rằng trong thời gian 
trước mắt việc kiểm tra đánh giá của 
ĐhQghn mà Khoa tiếng Anh sẽ triển 
khai cơ bản vẫn là achievement test 
chứ chưa phải là proficiency test, nhưng 
cách thức kiểm tra đánh giá là dựa trên 
năng lực đầu ra – sinh viên có thể thực 
hiện được những việc gì với tiếng Anh 
(Outcome – what students can do with 
English) sau khi học xong từng trình độ, 
căn cứ vào Khung tham chiếu châu âu 
cEFR và chương trình/đề cương môn 
học đã nói ở trên, và những trình độ 
này đều có thể quy chiếu sang các mức 
điểm tương ứng của các kỳ thi chuẩn 
quốc tế nói trên. 

Đó là sự tương thích giữa chuẩn tiếng 
Anh mà ĐhQghn sẽ ban hành với các 
chuẩn quốc tế ấy, và sự tương thích này 
sẽ đem lại những thuận lợi chúng tôi 
vừa nêu.

Xin cảm ơn!

ngọc DiệP (thực hiện)

tS. lâm Quang Đông
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DOAnh nghiệP 
KhOA học cÔng nghệ

Kể từ Khi chính PhỦ bAn hành nghị Định 115/2005/QĐ-cP Về QuY Định cơ chế tự 
chỦ, tự chịu tRách nhiệM cỦA tổ chức Khcn cÔng lậP Đề cậP Đến Việc các Đơn Vị 
nghiên cứu KhOA học (ncKh), Phát tRiển cÔng nghệ (Ptcn) Và Dịch Vụ Khcn Dù Đã 

hOặc chưA tự bảO ĐảM Kinh Phí hOạt Động thường XuYên Vẫn Được lựA chọn Việc 
chuYển Đổi lOại hình hOạt Động thEO Một tROng hAi hình thức (tổ chức Khcn tự 

tRAng tRải Kinh Phí hOặc DOAnh nghiệP Khcn) thì Khái niệM DOAnh nghiệP Khcn 
Được người tA bàn Đến nhiều. có DịP thăM QuAn Một Số DOAnh nghiệP Khcn tại 
nước ngOài, tác giả Viết bài Xin Đóng góP Một Số thÔng tin Về lOại hình DOAnh 

nghiệP Khcn SPin-OFF. 

KhOA học & Phát tRiển
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Kinh nghiệM KhÔng thể bỏ QuA

theo kinh nghiệm của các nước phát 
triển trên thế giới, trong quá trình hội 
nhập, sự nâng cao chất lượng và sức 
cạnh tranh nền kinh tế thông qua 
các hoạt động cgcn đóng vai trò rất 
quan trọng. trong đó, việc xây dựng 
và phát triển các doanh nghiệp Khcn 
là một trong những hướng đi chính để 
chuyển giao và thương mại hóa các 
thành tựu nghiên cứu có được từ các 
phòng thí nghiệm (Ptn) của trường 
Đh và viện nghiên cứu vào hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp mà 
spin-off (tên đầy đủ: Academic spin-
off - Doanh nghiệp thừa kế hàn lâm) 

là tên gọi của loại hình doanh nghiệp 
Khcn.

theo mô hình chung spin-off của các 
nước trên thế giới, loại doanh nghiệp 
này được hình thành do một nhóm 
nhà khoa học, nhà nghiên cứu có đầu 
óc kinh doanh rời khỏi tổ chức Khcn 
(như trường Đh, Viện nghiên cứu, 
Ptn quốc gia hay thậm chí là một cơ 
sở R&D của doanh nghiệp) để bắt đầu 
một việc kinh doanh mới, độc lập với 
tổ chức Khcn trước đó. tổ chức Khcn 
tiền thân sẽ hỗ trợ cho spin-off bằng 
cách chuyển giao bí quyết công nghệ 
và các phương tiện trực tiếp khác. 

Ví dụ, tại trường Đh công nghệ Zurich 
(Eth Zurich) của thụy Sỹ thì spin-off 
là các doanh nghiệp tư nhân được 
thành lập dựa trên kết quả nghiên 

cứu của Eth và do một nhóm sáng 
lập viên (gồm cán bộ, sinh viên tốt 
nghiệp từ Eth Zurich) với mục đích 
thương mại hóa các sản phẩm khoa 
học hoặc thực hiện dịch vụ dựa trên 
công nghệ từ Eth Zurich. Do vậy, 
hoạt động cgcn từ tổ chức Khcn 
tiền thân cho doanh nghiệp spin-off 
diễn ra dưới 2 hình thức: chính thức 
(li-xăng sáng chế hoặc li-xăng công 
nghệ) và không chính thức (chuyển 
giao tri thức ngầm thông qua việc 
đào tạo).

tương tự, trường Đại học Alberta 
(canada) lại cho rằng: Một doanh 
nghiệp spin-off (của trường) là một 

doanh nghiệp mà hoạt động sản 
xuất, kinh doanh chủ yếu khởi nguồn 
từ việc ứng dụng hoặc sử dụng một 
công nghệ (hoặc một bí quyết kỹ 
thuật) là kết quả của một chương 
trình nghiên cứu do trường đã hoặc 
đang phát triển. Do đó, doanh nghiệp 
spin-off của trường này lập ra nhằm 
thực hiện các mục tiêu: chuyển giao 
sáng chế, giải pháp kỹ thuật và tài trợ 
việc nghiên cứu để phát triển tiếp 
một công nghệ hoặc sáng chế mà 
doanh nghiệp sẽ chuyển giao; hoặc 
cung cấp một dịch vụ sử dụng kiến 
thức và kinh nghiệm mà trường có 
hoặc tạo ra. năm 2003, 44 công ty 
Spin-off của Đại học Alberta thu hút 
hơn 150 triệu uSD đầu tư từ khối tư 
nhân trong khi mức đầu tư từ khu vực 
công cộng chỉ chiếm khoảng 15 triệu 

uSD. trong một thập kỷ trở lại đây, 
đã có 60 doanh nghiệp spin-off được 
hình thành kể từ khi trường Alberta 
thành lập được Văn phòng chuyển 
giao công nghệ.

tại Vương quốc Anh, mối quan hệ 
ngày càng gần gũi, chặt chẽ giữa Đh 
và doanh nghiệp đã dẫn đến việc ra 
đời các công ty mô hình mới, trong đó 
năng động nhất là spin-off. Dẫn đầu 
mô hình này tại Anh là trường Đh 
leeds với việc kêu gọi 20 triệu bảng 
từ tập đoàn Forward đầu tư và tài trợ 
nhằm hỗ trợ thương mại hóa các sản 
phẩm công nghệ của mình. tập đoàn 
này đã cung cấp vốn, hỗ trợ về chiến 
lược, quản lý và cung cấp các dịch 
vụ hỗ trợ khác cho trường. Đổi lại, 
Forward kiểm soát thu nhập có được 
từ các công ty được thành lập. theo 
thỏa thuận này, Forward sẽ cung cấp 
cho các doanh nghiệp Spin-off được 
lựa chọn từ trường vốn và các kỹ 
năng kinh doanh theo kế hoạch kinh 
doanh trong 3 năm. trường và các 
nhà nghiên cứu của trường sẽ được 
hưởng lợi theo cổ phần đáng kể. Sự 
liên doanh này chắc chắn sẽ có ưu thế 
vượt trội so với loại vốn vay mạo hiểm 
thường dành cho các trường Đh cũng 
như đối với các nhà nghiên cứu vì các 
nhà nghiên cứu không phải chứng 
minh tài chính và bảo đảm. hơn nữa, 
trường Đh cũng có quyền tự do hơn 
trong việc lựa chọn mức độ tham gia 
vào các công ty spin-off. 

tại Mỹ, tính từ năm 1980 đến 2003, có 
khoảng 4.700 doanh nghiệp spin-off, 
start-up được thành lập qua việc mua 
bản quyền công nghệ từ các trường 
Đh, 79% có trụ sở tại trường Đh và cổ 
phần đóng góp của trường Đh trong 
các công ty này chiếm tới trên 70%. 
hoạt động chuyển giao công nghệ 
từ trường Đh cho doanh nghiệp, đặc 
biệt thông qua việc thành lập các 
doanh nghiệp Khcn, đã đóng góp 
thêm hàng trăm tỷ uSD cho nền kinh 
tế hoa Kỳ và tạo ra hàng triệu việc làm. 

bài học chO Việt nAM

trong hoàn cảnh Việt nam hiện nay, 
cùng với việc nhà nước cho ban hành 
các chính sách nới lỏng cho các tổ 
chức, cá nhân nhằm thúc đẩy hoạt 
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động Khcn, thì các tổ chức nghiên 
cứu, nhất là các trường Đh cần phải 
mạnh dạn hơn nữa trong việc tạo lập 
các doanh nghiệp Khcn theo mô hình 
spin-off. cũng đã có một số trường 
Đh kỹ thuật lớn tại Việt nam mong 
muốn thành lập các doanh nghiệp 
kiểu spin-off và đã thử nghiệm nhưng 
chưa thành công. Muốn mô hình này 
tại Việt nam thành công, ngoài chính 
sách của nhà nước còn cần rất nhiều 
yếu tố khác hỗ trợ, ví dụ như quyết 
tâm của ban giám hiệu trong việc 
theo đuổi và tạo điều kiện cho các 

cán bộ nghiên cứu trong việc kinh 
doanh cũng như cần có những cán 
bộ nghiên cứu có tâm huyết và lòng 
đam mê,... Do vậy, trong thời gian tới, 
các trường Đh kỹ thuật, công nghệ tại 
Việt nam cần nghiên cứu các vấn đề 
cơ bản của doanh nghiệp spin-off, ví 
dụ như về phương thức và quy trình 
thành lập, tư cách pháp lý, quy chế 
hoạt động, các chính sách hỗ trợ việc 
thành lập và hoạt động của doanh 
nghiệp này nhằm thiết lập được các 
doanh nghiệp spin-off phù hợp với 
điều kiện cụ thể của mình. trường Đh 

công nghệ, ĐhQghn cũng đang 
nghiên cứu và tìm các giải pháp hữu 
hiệu nhằm thiết lập mô hình doanh 
nghiệp kiểu spin-off.

Một vấn đề quan trọng nữa nhằm 
đem lại thành công cho mô hình 
spin-off là các trường Đh kỹ thuật 
tại Việt nam cần phải thiết lập một 
bộ phận độc lập chuyên trách về 
sở hữu trí tuệ (Shtt) và chuyển 
giao công nghệ theo mô hình văn 
phòng chuyển giao công nghệ 
(tlO), tách rời khỏi Phòng Khoa học 
công nghệ (hiện nay một số trường 
Đh công nghệ tại Việt nam đã lập 
bộ phận chuyên trách về Shtt trực 
thuộc Phòng Khoa học công nghệ 
hoặc Phòng Quản lý Khoa học của 
trường). các nhóm nghiên cứu và 
tác giả có sáng chế của trường Đh 

mong muốn thành lập và phát triển 
doanh nghiệp spin-off cần liên hệ 
với các chuyên gia tư vấn về chuyển 
giao công nghệ và Shtt của trường 
nhằm đăng ký độc quyền sáng chế 
với chủ sở hữu là trường để làm nền 
tảng công nghệ cho doanh nghiệp 
spin-off. Điều này sẽ góp phần thúc 
đẩy hoạt động chuyển giao công 
nghệ của trường. Sau đó, bộ phận 
hoặc văn phòng chuyển giao công 
nghệ của trường sẽ điều tra và nghiên 
cứu tính khả thi của dự án và thiết lập 
được những hợp đồng chuyển giao 
công nghệ, lập kế hoạch kinh doanh, 
nghiên cứu thị trường, xây dựng đội 
ngũ điều hành và có kế hoạch liên hệ 
với các nhà đầu tư tiềm năng cũng 
như tìm kiếm các nguồn đầu tư tài 
chính khác,...

tóm lại, trong giai đoạn cạnh tranh 
khốc liệt về công nghệ và kinh tế hiện 
nay, vai trò của các trường Đh trong 
việc chuyển giao kết quả nghiên cứu 
cho doanh nghiệp là rất cần thiết. Việc 
thành lập các doanh nghiệp Khcn, 
đặc biệt là doanh nghiệp spin-off sẽ 
góp phần quan trọng giải bài toán 
hóc búa dành cho các nhà quản lý và 
nhà khoa học về việc tối đa hóa các 
kết quả nghiên cứu vào sản xuất. Đây 
cũng là xu thế chung của thế giới hiện 
nay.

PhAn Quốc nguYên
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trung bình cứ khoảng 9m2 diện 
tích nhà thì nên có ít nhất một 
cây xanh nhỏ, và nên có nhiều 

loại cây khác nhau trong nhà, vì 
chúng sẽ bổ sung cho nhau trong 
việc hút khí độc (mỗi cây thích hợp 
cho việc hút một số loại khí độc), và 
các cây cũng đòi hỏi điều kiện về ánh 
sáng và độ ẩm khác nhau.

nói chung, cây xanh nào cũng có tác 
dụng hút khí độc. nhưng mức độ hút 
các loại khí độc của các cây khác nhau 
có khác nhau. Dưới đây là một số cây 
xanh trồng trong nhà phổ biến nhất, 
xếp theo thứ tự Abc theo tên gọi 

thông tục ở Pháp, kèm theo các tên 
gọi khác:

- câY AglAOnEMA: gốc Malaisia, 
thích chỗ râm, không chịu được ánh 
sáng mạnh. Mùa hè có thể phun nước 
lên lá, mùa đông chỉ cần ít nước (tưới 
không quá 1 lần 1 tuần). hiệu nghiệm 
hút toluène (92%), benzène (48%).

- câY AlOE VERA (aloes): gốc châu 
Phi, có tác dụng y học (chữa bệnh 
ngoài da như eczema, bệnh tiêu hóa, 
tác dụng kháng sinh, v.v.), chứa nhiều 
vitamin (A,b,E,…) và nhiều khoáng 
chất tốt cho cơ thể người. hiệu 
nghiệm hút monoxide de carbonne 

và các chất độc như formaldéhyde 
(90%), benzene và toluène & một số 
chất gây dị ứng khác. thích chỗ nửa 
sáng nửa râm. Mùa đông cần rất ít 
nước (đất mà nhiều nước quá có thể 
làm thối cây). Để nhân giống, đợi cây 
mọc ra nhánh con, rồi tách ra, để khô 
vài hôm, cắm xuống đất, sẽ mọc lên 
thành cây.

- câY ARbRE DE JADE (crassula): cây 
này cũng có tác dụng làm giảm các 
sóng điện từ có hại cho sức khỏe. có 
thể đặt ở bếp hay phòng tắm để hút 
ammoniac. loại cây sa mạc, hợp với 
nhiều nắng và ít nước, không nên tưới 

làM Sạch 
Khí tROng nhà

KhÔng Khí tROng nhà có nhiều chất Độc, bAY RA  từ các Đồ Đạc, Khói thuốc lá, Khói 
hương, bếP gAS, Sơn tường, Đồ nhựA, bột giặt, chất bảO Quản gỖ, chất bảO Quản DA, Đồ 
XâY Dựng, chất thải... ngOài Khí Độc còn có Sóng Độc, chỦ Yếu là Sóng Điện từ Phát Xạ từ 
tV, Màn hình MáY tính, MáY Vi Sóng, Điện thOại Di Động, ... câY XAnh tRồng tROng nhà có 
tác Dụng hút các Khí Độc, làM Sạch KhÔng Khí tROng nhà, có thể làM giảM ảnh hưởng 
cỦA các Sóng Độc.

các nước như Mỹ, tRung Quốc, PháP,... có các chương tRình nghiên cứu Về câY làM Sạch 
KhÔng Khí tROng nhà. chương tRình ở PháP gọi là PhYt’AiR.
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nhiều.

- câY ARbRE OMbEllE (schefflera): 
gốc Australia, hút được nhiều 
formaldéhyde, xylène và benzène, 
thích chỗ râm, cần nước khá nhiều vào 
mùa hè và rất ít vào mùa đông.

- câY ARécA (palmier d’arec, cây 
cọ Arec): hút toluène, xylène, và 
formaldéhyde. thích có nhiều ánh 
sáng.

- câY AZAlé (rhododendron simsii): 
hút ammoniac, ngoài ra còn hút xylène 
và formaldéhyde. gốc châu á. thích 
ẩm và nhiều ánh sáng. Mùa hè nên 
thường xuyên mang ra ngoài trời, để ở 
chỗ râm.

- câY bégOniA: gốc nhiệt đới, thích 
ẩm và ánh sáng (nhưng không thích tia 
mặt trời trực tiếp), có thể để trong các 
phòng, gần cửa sổ. hút formaldéhyde.

-  câY cActuS (xương rồng). làm 
giảm tác hại của các phát xạ từ các máy 
móc như tV, máy tính, … những người 
bị nhức đầu vì làm việc với máy tính 
nhiều tìm lại thăng bằng cơ thể nhờ 
đặt xương rồng chỗ làm việc.

-  câY cARnEt DES MuEtS  
(dieffenbachia): gốc nam Mỹ, lá to, 
có thể cao 3m trong môi trường tự 
nhiên, nhưng trong nhà chỉ cao 1m. 
hút formaldéhyde, toluène và xylène 
với tốc độ chậm, nhưng vì lá to nên hút 
cũng được nhiều. cần nhiều ánh sáng, 
nhưng tránh tia mặt trời trực tiếp nếu 
không lá sẽ bị vàng. thích ẩm và nóng.

- câY DRAgOniER (dracaena 
marginata): gốc nhiệt đới, không 
cần nhiều ánh sáng nhưng thích ẩm, 
hút được tốt phần lớn các chất độc 

kể trên (trừ ammoniac và PcP?). Đặc 
biệt hiệu nghiệm hút benzene (78%), 
formaldéhyde (66%). có một số loại 
drecaena khác, ví dụ như dracaena 
fragrans, cũng tương tự.

- câY FicuS (cây si?): có nhiều loại ficus 
khác nhau, như ficus benjamina, ficus 
alii, ficus danielle, ficus elastica,... chú ý 
là khi cây ficus đang thích hợp với chỗ 
nào rồi, thì tránh chuyển chỗ, vì nó sẽ 
bị rụng lá sau khi chuyển. tác dụng hút 
formaldéhyde và nhiều chất độc khác. 
thích ánh sáng. tưới nước vừa phải, 
không nhiều.

- câY FlEuR DE lunE (spathiphyllum, 
cây hoa trăng). cây này dễ trồng, 
không cần nhiều ánh sáng, và hút được 
nhiều chất độc, trong đó có benzene, 
ammoniac, trichloroéthylène, xylène. 
có thể để khắp nơi. Khi nó mọc nhiều 
ra, có thể tách ra trồng bớt sang chậu/
bình khác. Không thích lạnh, thích hợp 
trong nhà hơn là ngoài trời. Muốn nó 
nở nhiều hoa thì đem ra chỗ có nhiều 
ánh sáng và bón phân.

- câY FOugèRE DE bOStOn 
(nephrolepsis): cây chống 
formaldéhyde hiệu nghiệm nhất, và 
cũng chống xylène. cần ánh sáng vừa 
phải, tưới nước thường xuyên.

- câY gERbERA (hoa đồng tiền): hút 
nhiều khí độc. gốc châu Phi, thích 
nhiều ánh sáng và ẩm. có thể sống qua 
mùa đông nếu tránh lạnh (không để 
ngoài trời nơi lạnh). hoa đồng tiền có 
lá to. có nhiều cây có hoa cũng tương 
tự hoa đồng tiền, nhưng lá nhỏ hơn, thì 
không tốt bằng cho việc hút khí độc.

- câY  lAnguE DE bEllE MèRE 
(sanseveira, lưỡi mẹ ghẻ): không hiệu 
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nghiệm lắm cho việc hút chất độc, 
nhưng có tác dụng trang trí nữa

- câY lAnguE DE FEu (anthurium, 
langue de beuf, cây hồng môn): cây 
này  có tác dụng trang trí cao, thường  
hoa đỏ 1 cánh nên gọi là cây “lưỡi lửa”, 
hay còn gọi là cây “hạc hồng” (flamant 
rose) (nhưng cũng có loại anthurium 
có hoa màu khác). cần nhiều ánh sáng 
và độ ẩm cao (tưới nhiều nước). hút 
nhiều khí độc.

-  câY liAnE Du DiAblE (eprinemnum 
aureus, scindapsus aureus, scindapsus 
doré, arum grimpant, golden pothos): 
hút monoxide de carbonne rất hiệu 
nghiệm (75%), ngoài ra hút các 
chất khác như benzène, toluène, 
formalhélyde. Đây là cây nhiệt đới, 
thích ẩm. thích chỗ nhiều ánh sáng.

-  câY liERRE (hedera helix): cây này 
hay mọc ở bờ rào (mọc dại rất nhiều), 
nhưng cũng có thể đem vào trồng 
trong nhà, dễ trồng. có thể để ở các 
chỗ khác nhau như hành lang, bếp, 
nhà tắm, phòng ngủ, phòng khách, 
phòng làm việc. hút các chất: benzene, 
formaldéhyde, trichloroéthylène, 
monoxide de carbonne, toluène.

- câY PhilODEnDROn (delicious 
monster, hay còn gọi là cheese tree, vì 
lá của nó có lỗ như phó mát thụy Sĩ): 
lá to, rất tốt cho việc hút formaldéhyde 
(hút được 86% từ không khí). cây này 
còn "thở" ra nhiều hơi nước, tốt cho 

các phòng bị khô. cần tưới nhiều 
nước. Không cần nhiều ánh sáng. 
trong điều kiện tự nhiên mọc trong 
rừng nhiệt đới có thể cao trên 10m, 
và ra quả có thể ăn được.

- câY PlAntE ARAignéE (cây 
nhện, chlorophythum): cành mọc 
loằng ngoằng nên được gọi là cây 
con nhện. Rất khỏe hút các chất 
độc như benzene, ammoniac, 
toluène,  monoxide de carbonne, 
formaldéhyde,... Đặc biệt, nên để 
trong bếp và nhà tắm, nhưng cũng 
có thể để trong các phòng khác. Mùa 
đông không nên tưới nhiều nước. 
Mùa hè thích nhiều nước. Để nhân 
cây, có thể lấy 1 “con nhện” (một cành 
dài mọc ra từ thân cây)  nhúng vào 
nước, sẽ mọc rễ. thích chỗ râm.

-  câY PlAntE PAOn (calathea): 
gốc nam Mỹ, lá trông như đuôi con 
công nên có tên gọi là cây con công, 
thích chỗ râm và ẩm, chẳng hạn như 
trong phòng tắm. hút ammoniac và 
formaldéhyde.

-  câY YuccA: dễ trồng (resistant), 
thích ánh sáng, hút được nhiều chất 
độc: cO, benzène, ammoniac,...

gS.tS nguYỄn tiến DŨng
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ĐạO Văn Và hiện tượng “tác giả 
MA” 

Đạo văn được định nghĩa là sử dụng 
ý tưởng hay câu văn của người khác 
một cách không thích hợp (tức không 
ghi rõ nguồn gốc), đặc biệt là việc 
trình bày những ý tưởng và từ ngữ của 
người khác trước các diễn đàn khoa 
học và công cộng như là ý tưởng và từ 
ngữ của chính mình. ở đây, “ý tưởng 
và từ ngữ của người khác” có nghĩa 
là: sử dụng công trình hay tác phẩm 
của người khác, lấy ý tưởng của người 
khác, sao chép nguyên bản từ ngữ 
của người khác mà không ghi nguồn, 
sử dụng cấu trúc và cách lí giải của 
người khác mà không ghi nhận họ, 
và lấy những thông tin chuyên ngành 
mà không đề rõ nguồn gốc.

“tác giả ma” là một thuật ngữ mới xuất 
hiện trong nghiên cứu y khoa (nhưng 
nay đã phổ biến trong các lĩnh vực học 
thuật khác) dùng để chỉ những người 

chuyên nghề viết mướn cho các công 
ty dược. các tác giả ma phần lớn là 
những người viết văn chuyên nghiệp, 
nhưng cũng có thể là những nhà 
khoa học với trình độ tiến sĩ không 
còn hành nghề chuyên môn. Sở dĩ gọi 
là “tác giả ma” vì họ không đứng tên 
tác giả của các tác phẩm do chính họ 
tạo ra; thay vào đó, đứng tên tác giả là 
những nhà khoa bảng với chức danh 
giáo sư từ các đại học danh tiếng.

ở Việt nam, hiện tượng tác giả ma 
còn hiện hữu trong giới học sinh, sinh 
viên, nghiên cứu sinh và giáo sư. học 
sinh nhờ người khác làm bài tập; sinh 
viên hay nghiên cứu sinh mướn người 
khác viết luận án; hay các giáo sư nhờ 
(hay lợi dụng) nghiên cứu sinh của 
mình viết giáo trình và sách, tất cả đều 
là hiện tượng tác giả ma, tác phẩm 
ma.

Đối chiếu với định nghĩa đạo văn mà 
tôi trình bày trên, thì tác giả ma cũng 

là một hình thức đạo văn. nói cách 
khác, những người đứng tên tác giả 
bài viết hay công trình nghiên cứu (do 
người khác viết) cũng phạm “tội” đạo 
văn.

ĐạO Văn cạnh tRAnh Và ĐạO Văn 
QuAn QuYền 

Đạo văn là một vi phạm rất nặng 
trong học thuật và khoa bảng. người 
phạm tội thường chịu hình phạt nặng 
nề. Một tiến sĩ phạm tội đạo văn có 
thể bị tước học vị, và trong thực tế đã 
có nhiều trường hợp như thế trên thế 
giới. ngay cả giáo sư phạm tội đạo văn 
cũng chịu hình phạt nặng nề, như bị 
tước chức danh giáo sư, thậm chí bị 
đuổi việc. những hình phạt nặng nề 
dành cho người đạo văn là một biện 
pháp nhằm giữ gìn sự trong sạch của 
khoa bảng, và cũng là một cách phát 
biểu rằng trong học thuật không có 
nơi nào dành cho người đạo văn.

năm 2002, giáo sư David Robinson, 

ĐạO Văn QuAn QuYền

nhiều Sinh Viên, nghiên cứu Sinh Và giáO Sư PhạM 
tội ĐạO Văn thì bị Phạt Rất nặng, có người tiêu tAn 
cả Sự nghiệP. câu hỏi Đặt RA là có gì Khác biệt giữA 

tRường hợP Với Kết cục buồn, Và những tRường 
hợP nghiêM tRọng Khác Mà thỦ PhạM KhÔng hề 

chịu hình Phạt nàO thậM chí còn Được thăng chức, 
tRọng Dụng. Để tìM câu tRả lời chO câu hỏi nàY, 

chúng tA cần Phải hiểu thêM Về bản chất cỦA ĐạO 
Văn Và Phân biệt hAi Dạng ĐạO Văn.

ĐạO Văn cạnh tRAnh
 Và 

KhOA học & Phát tRiển

34 bản tin Đại học Quốc gia hà nội



KhOA học & Phát tRiển

hiệu trưởng trường Đại học Monash 
(một trong những đại học hàng đầu 
của úc) bị tố cáo đạo văn. Một số 
đoạn văn trong những sách ông xuất 
bản vào thập niên 1970 và 1980 mà 
ông trích dẫn từ các công trình trước 
nhưng không ghi nguồn. Để giữ 
danh dự cho trường và danh dự cho 
giới khoa bảng úc, ông quyết định từ 
chức.

tháng 3/2010 vừa qua, giáo sư li 
lian-sheng thuộc Đại học giao thông 
(thượng hải) bị tố cáo đạo văn để có 
được công trình nghiên cứu, 
và được thăng chức giáo sư. 
Khi sự việc được phơi bày ra 
ánh sáng, đại học quyết định 
cho ông nghỉ việc và rút lại 
chức danh giáo sư.

năm 2008, bà Julie bishop là 
cựu bộ trưởng bộ giáo dục 
của úc đóng góp một chương 
trong cuốn sách liberals and 
Power. Khi sách in ra, độc giả 
phát hiện một số đoạn trong 
chương sách được lấy (mà 
không ghi nguồn) từ một bài 
diễn văn của Roger Kerr, một 
thương gia người tân tây lan. 
Khi sự việc bị báo chí phanh 
phui, thì tùy viên và cũng là 
người viết diễn văn cho bà là 
Murray hansen đứng ra nhận 
lãnh trách nhiệm. Ông hansen thú 
nhận là đã đạo văn. bà bishop vẫn 
làm bộ trưởng giáo dục, thậm chí sau 
này còn thăng chức phó lãnh tụ đảng 
đối lập. câu hỏi đặt ra là tại sao ông 
hansen viết mà bà bishop lại đứng 
tên tác giả. trong trường hợp này, 
ông hansen là một “tác giả ma”, và bà 
bishop phạm tội đạo văn.

các chuyên gia về đạo văn (như giáo 
sư brian Martin hay gavin Moodie) 
phân biệt 2 loại đạo văn, mà họ gọi là 
“competitive plagiarism” (tạm dịch là 
đạo văn cạnh tranh), và “bureaucratic 
plagiarism” hay “institutionalized 
plagiarism” (đạo văn quan quyền). 

Với đạo văn cạnh tranh, đương sự đạo 
văn có mục tiêu lấy ý tưởng người khác 
nhằm vào mục tiêu thăng tiến trong 
sự nghiệp. những trường hợp sinh 
viên đạo văn để có một luận án tốt 

nghiệp là một ví dụ. cũng có trường 
hợp những người đạo văn cạnh tranh 
cần một công trình học thuật, hoặc 
một công trình nghiên cứu để làm 
cơ sở cho việc thăng chức. tuy nhiên, 
nói chung những thủ phạm đạo văn 
cạnh tranh thường là những người 
không có quyền cao chức trọng, hay 
nói theo ngôn ngữ dân dã là “thấp cổ 
bé họng”.

Với đạo văn quan quyền, như tên gọi, 
là loại đạo văn tồn tại trong hệ thống 
công quyền, mà đương sự là người 

đứng tên tác giả cho những gì mình 
không sáng tạo ra. những thủ phạm 
đạo văn quan quyền thường là người 
có quyền cao chức trọng, như trường 
hợp của bà bộ trưởng bishop.

Đạo văn quan quyền hay hiện tượng 
tác giả ma rất phổ biến trong chính trị 
và quan chức cao cấp. Đại đa số các 
chính trị gia, quan chức cao cấp, tổng 
giám đốc các đại công ty,… đều có 
những chuyên gia hay cố vấn chuyên 
viết diễn văn cho họ. cũng như 
trường hợp bà bishop vừa đề cập, các 
thủ tướng và bộ trưởng úc đều có tùy 
viên viết diễn văn cho họ. ở Việt nam 
cũng chẳng là ngoại lệ. Rất nhiều 
những câu phát biểu trứ danh của cố 
tổng thống Mĩ như D. D. Eisenhower, 
J. F. Kennedy, l. J. Johnson,… không 
phải là ý tưởng của họ mà là của 
người viết diễn văn cho họ; họ chỉ … 
lấy công người khác. hình thức đạo 

văn quan quyền này khá phổ biến ở 
Việt nam.

Một vài câu hỏi không mấy thoải 
mái cần phải đặt ra là: tại sao không 
gọi những người có quyền cao chức 
trọng như tổng thống Eisenhower, 
Kennedy, Johnson, hay bà bishop là 
những người đạo văn? tại sao xã hội 
quyết tâm phạt những học sinh, sinh 
viên và giáo sư (hay giới học thuật nói 
chung) đạo văn, mà xã hội lại chấp 
nhận việc những người có quyền thế 
đạo văn? tại sao giới học thuật đạo 

văn thì bị phạt nặng nề, còn những 
quan đạo văn thì không hề bị phạt?

có lẽ câu trả lời cho những câu hỏi 
trên nằm ở quyền lực. những người 
đạo văn quan quyền thường ở vị trí 
có đặc quyền, và được sự yểm trợ của 
hệ thống chính trị, còn những người 
đạo văn cạnh tranh thường không có 
quyền thế và cũng không có cơ chế 
chính trị bảo trợ. nhưng nếu xã hội 
dân chủ và bình đẳng, thì hình phạt 
dành cho người đạo văn cạnh tranh 
cũng phải áp dụng cả đối với những 
thủ phạm đạo văn quan quyền.

tS. nguYỄn Đình nguYên

35                 Số 231 - 2010



các đồng nghiệp của tôi đều cho rằng, để hấp dẫn các tài năng trẻ từ 
nước ngoài trở về, các chính sách xét bình đẳng các đề tài nghiên cứu cơ 
bản của Quý Phát triển Khoa học – công nghệ Việt nam (nAFOStED) 

chẳng hạn – mặc dù là bước tiến lớn – vẫn chưa đủ. lý do là so sánh với các 
thế hệ làm khoa học đi trước, các bạn trẻ gặp khó khăn thiếu thốn nhiều như 
chưa có thâm niên công tác, chưa có được vị trí, nhà cửa,…

thực tế như trung Quốc ở từng giai đoạn cụ thể họ có các chính sánh thích 
hợp thu hút những tài năng trẻ từ nước ngoài, như xét phong đặc cách các 
chức danh gS, giám đốc phòng thí nghiệm, ưu đãi về nhà ở,… ở Việt nam, 
điều này sẽ trở thành hiện thực khi các nhà lãnh đạo và quản lý có tầm nhìn 
và quyết tâm vực dậy nền khoa học nước nhà, khi lãnh đạo các trường Đh và 
Viện nc đầu đàn chịu áp lực cạnh tranh về các kết quả khoa học của cơ quan 
mình theo các chuẩn mực khách quan quốc tế.

Dấn thân tROng KhOA học

Để Một nền KhOA học Vững Mạnh, 
KhÔng chỉ cần có người làM Quản lý, 
nhà KhOA học giỏi, Mà tRên hết cần 
những người có tâM Và có tầM, Đặc 
biệt tROng hOàn cảnh người làM 
KhOA học còn gặP nhiều Khó Khăn 
hiện nAY Về Văn hóA làM KhOA học, 
Điều Kiện Sống Và làM Việc. Và gần ĐâY, 
Khái niệM “Dấn thân tROng KhOA học” 
Đã Được các nhà KhOA học tROng Và 
ngOài nước thảO luận SÔi nổi. 

tS. PhạM Đức chính

KhOA học & Phát tRiển

nhà khoa học nổi tiếng thế kỷ 21 người Anh S. 
hawking là niềm mơ ước của bao bạn trẻ yêu 
khoa học khắp thế giới.

Viện cơ học  Việt nam
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Khoa học Việt nam đang và 
sẽ rất cần sự giúp đỡ của 
trí thức Vn đang làm việc 

ở nước ngoài nhưng tôi nghĩ sự 
giúp đỡ nên thiên về xây dựng, 
cụ thể là xây dựng đội ngũ. 
chúng ta cần có ngày càng nhiều 
người trẻ ra nước ngoài học tập, 
công tác, để khi quay trở về họ sẽ 
góp phần làm sạch môi trường 
khoa học trong nước.

gần đây tôi có được nói chuyện 
với một cán bộ quản lý của quỹ 
DFg, Đức. theo họ, thì lý do quan 
trọng nhất khiến một nhà khoa 
học Đức ở Mỹ quay về nước là 
môi trường văn hóa.

nếu nhận định nền khoa học của chúng ta chưa phát triển là bởi vì một nền 
khoa học như vậy chỉ mới được sinh ra sau năm 1954, lại chịu chiến tranh, 
rồi kinh tế thị trường, thì làm sao mà lớn mạnh được. tuy vậy chúng ta phải 

nhận thấy nó đã có một số bước đi lên phía trước.

ngay như ngành mạnh nhất là toán thì năm 1984, lúc triển lãm thành tựu Kh toàn 
quốc, chỉ có 1 người dưới 35 tuổi có 10 công trình công bố quốc tế (có lẽ phần lớn 
là iSi). bây giờ số đó không ít. tuy nhiên như thống kê, cả nước chỉ có khoảng 150 
người có từ 10 bài báo (các loại) trở lên được điểm trong MathReview. có nghĩa là cả 
nước chỉ có chừng ấy người thực sự coi toán là nghề. Riêng về số lượng chưa bằng 1 
trường Đh lớn ở Mỹ hay châu âu. 

Vậy thì, muốn làm Kh hãy tìm đến những người làm khoa học. Đừng đồng nhất 
người có học vị với người làm khoa học! ở nước ngoài cũng vậy. Riêng về toán, mỗi 
năm ở Mỹ có hơn 1.000 người bảo vệ luận án tS, nhưng có mấy người sau đó trở 
thành PgS, gS.

Muốn làm Kh thì giới trẻ cần tìm đến người làm Kh thực sự (số đó rất ít, nhưng mất 
công tìm vẫn có!), chứ đừng tìm đến người có học vị hay học hàm mà vì lí do này hay 
khác không làm Kh (số đó nhiều hơn nhiều) để rồi chán nản hay than trách.

ở Mỹ, mỗi năm cũng có rất nhiều   
tiến sĩ các ngành nói chung 
và toán nói riêng ra trường, và 

cũng có rất ít (%) trong số đó trở thành 
các giáo sư, phó giáo sư. nhưng nếu họ 
ở Mỹ, phần lớn họ (trừ trường hợp thất 
nghiệp) đều vào các trung tâm nghiên 
cứu (Research & Develepment center) 
để làm khoa học ví dụ ở các công 
ty lớn như ibM, gE, gM, Microsoft, 
ExxonMobile…hay các labs quốc gia 
của DOE (Department of Energy), tư 
nhân và các lab của DOD (Department 
of Defense), nih hay nASA. Và nhiều 
nhà khoa học ở các labs này không 
có thua kém các gS ở các trường Đh. 
Vì vậy, tôi có thể nói phần lớn các tiến 
sĩ ra trường đều làm khoa học cả, bản 
thân tôi cũng có quen biết nhiều bạn là 
các sinh viên học toán xong làm ở đó). 
cho những người làm khoa học cơ bản 
thì thường thường (ý tôi là chỉ số đông 
và mang tính sơ bộ) thì impact công 
việc của họ có thể đo bằng số lượng 
và chất lượng các công bố khoa học 
của họ trong các tạp chí có uy tín. cho 
những người làm khoa học ở các trung 
tâm R & D trong các hãng công nghiệp, 
công việc của họ có thể đo bằng sự 
phát minh sáng chế, và impact trực 
tiếp công việc của họ đến xã hội.

Do bối cảnh lịch sử không nên quá 
cứng nhắc về cách nhìn nhận các PgS 
và gS ở Việt nam đặc biệt ở độ tuổi 60 
trở lên, so sánh họ với các tiêu chuẩn 
ở phương tây. Đặc biệt, có một số nhà 
giáo đáng kính, tâm huyết đào tạo ra 
khá nhiều sinh viên, học sinh tốt cho 
Việt nam và có những đóng góp khác 
lẽ ra phải ghi nhận họ. Phần lớn những 
người ở thế hệ chuẩn bị về hưu và đã 
nghỉ hưu đều là những nhà giáo tâm 
huyết, có cống hiến nhiều cho gD của 
Việt nam ở những thời điểm đất nước 
gặp khó khăn khác nhau. nếu nhìn 
nhận sai về đóng góp của họ thì thực 
sự là đánh tiếc, và là không công bằng!

Về tiêu chuẩn để phong PgS, gS cũng 
cần thay đổi theo hướng tiệm cận để 
hòa nhập với tiêu chuẩn quốc tế, và 
nên áp dụng với lớp trẻ sau này.

Xã hội Việt nam thời điểm này cần 
nhiều những nhà quản lý, lãnh đạo, 
giáo sư…có tầm nhìn, có tâm huyết, 
dũng cảm và biết lắng nghe những ý 
kiến nhiều chiều, vẫn cần nhiều những 
người này hơn là mấy người có bài iSi, 
nhưng không có tấm lòng!!!

tS. Đặng Đình thi

Xã hội Việt nAM thời ĐiểM nàY cần nhiều những nhà Quản lý, lãnh 
ĐạO, giáO Sư…có tầM nhìn, có tâM huYết, DŨng cảM Và biết lắng 
nghE những ý Kiến nhiều chiều, Vẫn cần nhiều những người nàY hơn 
là MấY người có bài iSi, nhưng KhÔng có tấM lòng!!! 

gS.tSKh lê tuấn hOA

PgS.tS Phùng hồ hải:
Đh Essen, Đức

Viện toán học
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tái Sinh tROng Sự biến Đổi cỦA QuY hOạch

Khái niệm "thiết kế đô thị", theo cách hiểu của chúng ta ngày hôm nay, được ra 
đời nhằm giải quyết những hạn chế về triết lý và mô hình lý thuyết, tính duy lý và 
kinh nghiệm của chủ nghĩa hiện đại (Modernism) trong kiến trúc và quy hoạch 
(Jon lang, 2005). những phê phán mà giới kiến trúc sư tham gia vào trào lưu 
thành phố Vườn (gardern city) và chủ nghĩa Duy lý (Rationalism) trong thiết kế 
và quy hoạch tại lục địa âu châu và trên khắp thế giới nhận được đã đẩy nhiều 
nhà quy hoạch rời xa lĩnh vực thiết kế xây dựng và các kiến trúc sư rời xa khía cạnh 
xã hội của đô thị (Jon lang, 2005). Khoảng trống để lại: yếu tố hình thức của đô 
thị và yếu tố nhân bản của không gian công cộng, đã thúc đẩy sự ra đời hay đúng 
hơn là sự tái sinh của thiết kế đô thị.

Khái niệm "thiết kế đô thị’"ra đời vào tháng 8 năm 1956 trong một cuộc hội thảo 
lịch sử được tổ chức tại Đại học havard (hoa Kỳ). giáo sư chủ tọa José luis Sert 
tuyên bố (Krieger, A. and Saunders, W. 2009):

… lúc này, quy hoạch đô thị đã phát triển thành một ngành khoa học mới; các 
nhà quy hoạch hôm nay quan tâm đến cấu trúc của thành phố, tiến trình phát 
triển và xuống cấp, cũng như nghiên cứu về mọi yếu tố – địa lý, xã hội, chính trị, 
và kinh tế – mà định hình một thành phố. chúng ta biết về những vấn đề của 

thiết Kế ĐÔ thị: 

Sự tái Sinh Và ý niệM

thiết Kế ĐÔ thị là Một cÔng 
Việc KhÔng hề Mới Mẻ. từ 

hàng ngàn năM tRước Khi 
những nền Văn Minh Vùng 

ĐịA tRung hải XâY Dựng 
những thành Phố như 

AthEn hAY ROMA, thiết Kế 
ĐÔ thị Đã Được thực hiện 

Và Để lại tới ngàY hÔM nAY 
những Quảng tRường Và 

KhÔng giAn cÔng cộng Vẫn 
còn ĐỦ Sức hấP Dẫn thế 

giới hiện Đại Về Sự hOành 
tRáng, Vẻ ĐẹP Và cảM Xúc 

Mà chúng MAng lại.

KhOA học & Phát tRiển
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các thành phố nhiều hơn là trước kia 
khi những phương pháp nghiên cứu và 
phân tích chưa được áp dụng trong lĩnh 
vực này. thực tế là trong những năm 
gần đây, phần khoa học đã được nhấn 
mạnh hơn phần thẩm mỹ. Điều này có 
lẽ là sự điều chỉnh tự nhiên từ phương 
pháp thực hành cũ khi mà quy hoạch 
đô thị dựa trên một cách tiếp cận nông 
cạn của trào lưu “thành phố xinh đẹp” 
(city beautiful), bỏ qua gốc rễ của vấn đề 
và chỉ chú trọng vào hình ảnh bề ngoài 
(nguyên văn: attempted only window-
dressing effects). thiết kế đô thị là một 
phần của quy hoạch đô thị mà nhằm 
giải quyết vấn đề hình thức vật chất 
(physical form) của thành phố. Đây là 
phần sáng tạo nhất của quy hoạch đô 
thị mà trong đó năng lực sáng tạo thẩm 
mỹ có thể đóng một vai trò quan trọng 
hơn... nhà thiết kế đô thị, trước hết phải 
là con người có niềm tin mạnh mẽ vào 
thành phố, sự quan trọng và giá trị của 
chúng đối với nền văn hóa và sự phát 
triển của nhân loại... (nhà thiết kế đô thị) 
sẽ phải tìm từ trong con người nhu cầu 
và những khát vọng tinh thần của anh 
ta, chuẩn mực và định hướng cho mỗi 
thiết kế.

như chính José luis Sert giãi bày, quy 
hoạch đô thị đã biến đổi sâu sắc vào 
khoảng giữa thế kỷ XX. trước đó, trong 
suốt một thời gian dài và tại nhiều quốc 
gia, quy hoạch đồng nghĩa với việc tạo 
ra những bản vẽ chi tiết và có quy mô 
lớn thể hiện sự phân bổ sử dụng đất 
và các công trình quan trọng dự kiến. 
tuy nhiên, vào những năm 60, phương 
pháp này bị tấn công dữ dội tại phương 
tây. Quy hoạch được đòi hỏi phải tập 
trung vào những chiến lược lớn, đề xuất 
giải pháp và tiến trình đi tới những mục 
đích đặt ra, thay vì chỉ miêu tả hay “thể 
hiện” (một cách đồ họa) hình ảnh mong 
muốn của một đô thị.

bên cạnh đó, sự phát triển vượt bậc của 
ngành tự động hóa với những hệ thống 
máy tính phức tạp tác động mạnh mẽ 
vào khoa học quản lý và quy hoạch 
(hall, P. 1981). các học giả lập luận rằng 
sự phát triển của đô thị và vùng đô thị 
cũng có thể được điều khiển và kiểm 
soát thông qua một hệ thống máy tính, 

với những mục tiêu được tiên định và 
thông tin được cập nhật (hall, P. 1981). 
Điều này đã thay đổi quan niệm của 
nhà quy hoạch về chính công việc của 
họ: tư duy truyền thống được thay thế 
bởi ý tưởng rằng quy hoạch là một 
chuỗi liên tiếp các hoạt động kiểm soát 
sự phát triển đô thị.

Quy hoạch biến đổi từ kỹ thuật thiết kế 
và thể hiện bản vẽ thành khoa học về ra 
quyết định (decision-making) với một 
loạt những khái niệm và tư duy từ các 
ngành khoa học xã hội (chính trị học, 
kinh tế học, xã hội học và tâm lý học). 
Và sự biến đổi này đã thúc đẩy "thiết kế 
đô thị" ra đời để quán xuyến yếu tố hình 
thức của đô thị nay không còn là mối 
quan tâm của các nhà quy hoạch.

cuộc tấn cÔng VàO chỦ nghĩA 
hiện Đại

bên cạnh những biến đổi về phương 
pháp kể trên, quy hoạch đô thị đồng 
thời chịu tác động của chủ nghĩa hiện 
đại trong xây dựng đô thị với những khu 
nhà cao tầng và những tuyến đường 
cao tốc đã băm nát những cộng đồng 
truyền thống. như tuyên ngôn của le 
corbusier, thành phố nay trở thành 
những "cỗ máy" khổng lồ nghiền nát 
lịch sử, cộng đồng cũng như mối dây 
liên hệ giữa con người và không gian 
sống của họ. Và chúng ta chứng kiến 
những cuộc phản kháng của thị dân và 
học giả cho môi trường sống nhân bản 
hơn diễn ra đồng thời trên đường phố 
và trên những diễn đàn học thuật.

KhOA học & Phát tRiển
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Một người phụ nữ bình dân tên Jane 
Jacobs sống tại thành phố new York 
đã đứng lên lãnh đạo cuộc đấu tranh 
chống lại những dự án cải tạo đô thị và 
giao thông mà không đếm xỉa đến cuộc 
sống hiện hữu của cư dân. năm 1961, 
cuốn sách the Death and life of great 
American cities (cái chết và cuộc 
sống của các thành phố lớn hoa Kỳ) 
của bà ra đời và ngay lập tức trở thành 
cú sốc thực sự đối với giới quy hoạch 
và là tác phẩm kinh điển nhất của lĩnh 
vực thiết kế đô thị cho tới tận ngày hôm 
nay. trong cuốn sách, bà chống lại cách 
tiếp cận của chủ nghĩa hiện đại trong 
xây dựng đô thị, đồng thời phân tích 
giá trị nhân bản cũng như kêu gọi bảo 
tồn cuộc sống “bừa bộn” (nguyên văn: 
“messy life”) của những con phố trong 

các khu dân cư truyền thống (larice, M. 
and Macdonald, E., 2007).

trước Jane một năm, Kevin lynch cho 
ra đời tác phẩm the image of the city 
(hình ảnh của thành phố, 1960) mang 
lại một công cụ về thiết kế đô thị. Sau 5 
năm nghiên cứu thông qua những công 
cụ như bản đồ tâm lý(mental map), tác 
giả tìm ra mối liên hệ của con người đối 
với không gian sống thông qua những 
yếu tố không gian: tuyến, biên, giao 
điểm, điểm nhấn và khu vực. bằng cách 
sử dụng các yếu tố này, tác giả biện luận 
rằng các nhà thiết kế đô thị sẽ có được 
một bộ công cụ để kiến tạo những nơi 
chốn có thể dễ dàng“đọc” được bởi cư 
dân cũng như thỏa mãn tâm lý của họ 
(larice, M. and Macdonald, E., 2007).

cùng thời gian với tác phẩm của Jane, 
vào năm 1961, một tác phẩm kinh điển 
khác của lĩnh vực thiết kế đô thị ra đời 
bên kia bờ Đại tây Dương: the concise 
townscape (cảnh quan đô thị súc tích) 
của kiến trúc sư gordon cullen. giống 
lynch, cullen quan tâm tới cách con 
người cảm nhận về môi trường sống 
thông qua thị giác, nhưng ông nhấn 
mạnh về tác động cảm xúc hơn là khả 
năng “đọc” môi trường. cullen định 
nghĩa thiết kế đô thị là nghệ thuật về 
mối quan hệ (the art of relationship). 
cullen cho rằng con người tiếp nhận 
môi trường đô thị thông qua di chuyển 
và định vị trong môi trường đó. từ đó 
ông phát triển khái niệm tầm nhìn 
chuỗi (Serial Vision), trong đó giải trình 
các hình ảnh đô thị được coi như là 

một chuỗi các khám phá. trạng thái 
liên quan đến vị trí của người quan sát 
trong môi trường, vd: đây và đó, đóng 
và mở, sự kiềm chế và sự giải thoát,… 
có thể được thiết kế với tính nghệ thuật 
và mục đích (larice, M. and Macdonald, 
E., 2007).

tiếp theo đó, kiến trúc sư christopher 
Alexander trong bài luận kinh điển A 
city is not a tree (thành phố không 
phải là một cái cây, 1965) đã tấn công 
sự cằn cỗi và khô cứng của phương 
pháp quy hoạch hiện đại. trong bài luận, 
tác giả cho rằng sự phức hợp của các đô 
thị cần được xem xét như một mạng 
lưới đa lớp, thay vì chỉ là một biểu đồ 
hình cây, với sự chia rẽ các chức năng và 
các hoạt động. trong cuốn sách sau đó, 
the timeless way of building (Phương 

pháp xây dựng vĩnh cửu, 1979), tác 
giả kêu gọi việc quay trở lại phương 
pháp thiết kế truyền thống, trong đó 
cho phép không gian hình thành một 
cách tự nhiên và mọi người đều tham 
gia vào quá trình thiết kế (larice, M. and 
Macdonald, E., 2007).

Không chỉ những người chống lại chủ 
nghĩa hiện đại mới đòi hỏi sự ra đời 
của thiết kế đô thị. Một trong những 
người chủ xướng của lĩnh vực này, giáo 
sư José luis Sert, từng là đồng nghiệp 
của le corbusier và là chủ tịch đương 
nhiệm của Đại hội quốc tế của Kiến 
trúc hiện đại (congrès international 
d’Architecture Moderne – ciAM). Ông 
sớm nhận ra rằng quá trình ngoại ô 
hóa của các thành phố hoa Kỳ đang 
làm suy tàn chính những lõi đô thị của 

chúng cũng như việc xuống cấp của 
không gian công cộng (Krieger, A. and 
Saunders, W. 2009). tuy nhiên,  ý tưởng 
về “thiết kế đô thị” của ông lúc đương 
thời có thể chỉ là một ngành học dung 
hòa sự ly tán giữa quy hoạch và kiến 
trúc, và chính những công trình vốn 
luôn theo đuổi chủ nghĩa hiện đại của 
ông để lại còn gây nhiều tranh luận. 
những nỗ lực của kiến trúc sư José luis 
Sert trong việc gắn kết lịch sử, kỹ thuật 
và mỹ thuật nhằm cứu vãn không gian 
công cộng và tái lập ngành “thiết kế 
đô thị” vẫn đáng được ghi nhận trong 
lịch sử đô thị thế kỷ XX. ciAM giải tán 3 
năm sau (1959) hội thảo lịch sử về “thiết 
kế đô thị”, cùng thời điểm với sự ra đời 
chương trình đầu tiên về thiết kế đô thị 
tại trường Đại học harvard và trường 
Đại học Pennsylvania.

KhOA học & Phát tRiển
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thiết Kế ĐÔ thị tại 
Việt nAM

trong tình trạng mập 
mờ của khái niệm “thiết 
kế đô thị” trên thế giới , 
định nghĩa khái niệm và 
xác định vai trò của “thiết 
kế đô thị” tại Việt nam là 
việc khó khăn hơn rất 
nhiều.

trước hết, quy hoạch đô 
thị tại Việt nam vẫn là 
một lĩnh vực gần gũi với 
kiến trúc và vai trò của 
các nhà chuyên môn 
là đảm bảo tính “thẩm 
mỹ” của đô thị. bản thân 
những người thực hiện 
quy hoạch cũng là các 
kiến trúc sư với nền tảng 
giáo dục thiếu vắng cơ 
bản các kiến thức về 
khoa học xã hội và nhân 
văn vốn cần thiết cho cả 
quy hoạch lẫn thiết kế 
đô thị.

thứ hai, điều kiện kinh tế 
– xã hội Việt nam đương 
đại không tương đồng 
với phương tây những 
năm 1960 khi thiết kế 
đô thị ra đời. Việt nam mới bắt đầu tiến 
trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa 
đất nước, do đó chủ nghĩa hiện đại với 
hình ảnh nhà cao tầng và đường cao 
tốc vẫn là nhu cầu và mong ước của đại 
bộ phận dân chúng và việc biến đổi căn 
bản các cộng đồng truyền thống cho 
mục đích đô thị hóa và hiện đại hóa vẫn 
là hiện tượng được nhìn nhận tích cực 
hơn là tiêu cực. bên cạnh đó, những vấn 
nạn của đô thị phương tây (ví dụ: ngoại 
ô hóa mật độ thấp, sự trống vắng trong 
các không gian công cộng,…) mà “thiết 
kế đô thị” nỗ lực giải quyết hoàn toàn 
trái ngược với hiện thực Việt nam, nơi 
mà các vấn nạn lại là mật độ công trình 
và dân số quá cao và có quá nhiều hoạt 
động diễn ra trong không gian công 
cộng.

thứ ba, “thiết kế đô thị” là công cụ tạo 
dựng mối liên hệ giữa con người và 
không gian sống và nhấn mạnh và thiết 

kế không gian công cộng. tuy nhiên, 
mối quan hệ con người – nơi chốn cũng 
như khái niệm về không gian công 
cộng thay đổi theo từng nền văn hóa 
và thực sự vô cùng khác biệt giữa Việt 
nam và thế giới phương tây. Rõ ràng 
dù“thiết kế đô thị” có được thực hành tại 
Việt nam hay không, chúng ta luôn có 
thể tự hào về mối liên hệ giữa con người 
với quê hương và nơi sinh sống vô cùng 
mạnh mẽ do những quy ước về đạo 
đức, văn hóa cũng như thói quen sống 
“bán anh em xa, mua láng giềng gần”. 
bên cạnh đó, định nghĩa về không gian 
công cộng, đối tượng của “thiết kế đô 
thị” không hề rõ ràng cả về ngôn ngữ 
lẫn trong sự phân định không gian. Ví 
như vỉa hè đối với người Việt không 
hoàn toàn là không gian công cộng mà 
thậm chí là không gian bán riêng tư.

Đặt ra những vấn đề trên để thấy cần có 
một cuộc cách mạng trong học thuật 
và thực hành chuyên môn để định 

KhOA học & Phát tRiển

>>   bản vẽ minh họa khái niệm 

"tầm nhìn chuỗi" của gordon 

cullen trong cuốn "cảnh quan đô 

thị súc tích".

nghĩa lại trước hết ngành 
quy hoạch đô thị cũng như 
nghiên cứu cách “đọc” và 
cảm nhận về môi trường 
sống của người Việt. Việc 
đưa các quy định về thiết kế 
đô thị vào trong hồ sơ quy 
hoạch hiện nay là khá nông 
cạn và hời hợt khi mà thiếu 
vắng một sự đồng thuận 
về khái niệm và phương 
pháp thiết kế đô thị. thực tế 
thiết kế đô thị là để chỉ một 
công việc nói chung hơn 
là một loại bản vẽ cụ thể. 
Việc sử dụng những bản vẽ 
minh họa tuyến phố như là 
bản vẽ thiết kế đô thị hiện 
nay cũng không có giá trị 
pháp lý vì hồ sơ quy hoạch 
không thể quy định chiều 
cao, khoảng lùi và chi tiết 
mặt tiền cho từng công 

trình trong một lô phố.

Đặt ra những vấn đề về sự khó khăn khi 
định nghĩa cũng như áp dụng “thiết kế 
đô thị” ở Việt nam cũng không có 
nghĩa rằng chúng ta chưa cần hoặc 
không cần cách tiếp cận này khi phát 
triển đô thị. thiếu vắng nền tảng khoa 
học xã hội, bản thân ngành quy hoạch 
đô thị của chúng ta cũng đang trở nên 
cằn cỗi và máy móc, mặc dù có cách 
tiếp cận thiên về thẩm mỹ. nhưng ứng 
dụng thiết kế đô thị tại Việt nam cần 
những nghiên cứu về văn hóa, xã hội 
và môi trường để đảm bảo tính mục 
đích và hiệu quả của thiết kế thay vì 
chạy theo yếu tố thẩm mỹ bề ngoài 
của một lĩnh vực đang thời thượng.

nguYỄn ĐỖ DŨng
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tRái Đất tăng 12°c tROng 300 năM tới   

Kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học thuộc hai trường Đại học new 
South Wales (Australia) và Purdue (Mỹ) cho thấy tình trạng biến đổi khí hậu có thể 
khiến cho trái Đất trở nên quá nóng trong vòng 300 năm tới.  các nhà khoa học cho 
rằng nguyên nhân khiến trái Đất tăng nhiệt vào năm 2300 bắt nguồn từ việc nhiên 
liệu hóa thạch tiếp tục bị đốt cháy, lượng khí thải cO2 tiếp tục tăng. 

giáo sư tony McMichael nói: “theo những kịch bản hiện thực tính đến năm 2300, 
chúng ta sẽ phải đối mặt với sự gia tăng nhiệt độ 12°c hoặc thậm chí là cao hơn. nếu 
điều này xảy ra, những lo ngại hiện nay của chúng ta về sự gia tăng mực nước biển, 
các đợt nóng và những vụ cháy rừng, việc tính đa dạng sinh học mất đi và những 
khó khăn về nông nghiệp sẽ trở nên vô nghĩa trước mối đe dọa lớn hơn nhiều: một 
nửa diện tích trái Đất sẽ nóng đến mức không thể sinh sống được”. 

Sát thỦ bAY cổ nhất từng Sống ở châu Phi

các nhà khoa học của Đại học Dublin tại ireland tìm thấy hóa 
thạch của một loài động vật bò sát bay dưới cát ở sa mạc Sahara 
thuộc địa phận Morocco vào năm 2008. các nhà khoa học đặt tên 
cho nó là Alanqa saharicafrom. Kể từ đó tới nay họ đã phân tích 
các mẩu xương hóa thạch. Kết quả phân tích, vừa mới được công 
bố, cho thấy những mẩu xương hóa thạch có niên đại lên tới 95 
triệu năm và Alanqa saharicafrom thuộc bộ bò sát bay đã tuyệt 
chủng cách đây chừng 70 triệu năm.

Xương hàm và những mẩu xương cổ cho thấy Alanqa 
saharicafrom là tổ tiên cổ xưa nhất của họ động vật bò sát chân dài 
Azhdarchids. nizar ibrahim, một chuyên gia của Đại học Dublin, 
cho biết, chúng không có răng và hàm có hình dạng giống như 
mỏ chim. cổ chúng dài và mảnh, còn sải cánh vào khoảng 6 m.

nghiên cứu cho thấy A. saharicafrom và nhiều loài khác trong họ 
Azhdarchids không bay nhiều. thay vào đó, chúng dành nhiều 
thời gian trên mặt đất để bắt thằn lằn, khủng long cỡ nhỏ bằng 
chiếc mỏ dài.

các chuyên gia cho rằng nhiều loài bò sát cổ biết bay từng sống 
cùng nhau tại Sahara khi sa mạc này còn là vùng châu thổ của 
một con sông từ vài chục triệu năm trước. Do săn bắt con mồi 
khác nhau nên các loài bò sát cổ biết bay có thể cùng chung sống. 
chẳng hạn, một loài chỉ ăn cá, trong khi một loài khác ăn thằn lằn 
và khủng long con.

Minh lOng

Rác VŨ tRụ ĐE DọA tRái Đất  

Không gian xung quanh trái đất đang ngập tràn 
rác, gây nên mối đe dọa thường trực đối với hệ 
thống viễn thông. Đó là cảnh báo do lầu năm 
góc đưa ra trong hồ sơ đệ trình lên thượng viện 
Mỹ mới đây. 

theo đó, rác trên vũ trụ nhiều đến nỗi có thể dẫn 
đến sự va chạm giữa các vệ tinh, từ đó gây nên 
phản ứng dây chuyền không kiểm soát được. 
hiện khối lượng các tên lửa vứt đi, các vệ tinh 
chết trên quỹ đạo trái đất đã đạt đến ngưỡng tới 
hạn và đang đe dọa ngành dịch vụ không gian 
trị giá 250 tỉ uSD. 

các chuyên gia còn lo ngại những mảnh vụn 
lớn bị thải ra sau một vụ va chạm giữa các vệ 
tinh trên quỹ đạo có thể đe dọa sinh mạng 
của các phi hành gia trên tàu không gian hoặc 
tại trạm không gian quốc tế. ước tính có hơn 
370.000 mẩu rác với 1.100 vệ tinh tại quỹ đạo 
thấp của trái đất. 

thụY Miên

tin KhOA học - cÔng nghệ

KhOA học & Phát tRiển
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Ai cậP Phát hiện Mộ cổ hơn 3.000 năM

các nhà khảo cổ Ai cập ngày 30 tháng 5 thông báo vừa phát hiện 
một ngôi mộ được cho là của một tướng lĩnh quân đội cấp cao có 
từ cách đây 3.300 năm.

theo hội đồng cổ vật tối cao Ai cập (cSA), ngôi mộ được nhóm 
khảo cổ trường Đh cairo tìm thấy tại khu nghĩa địa Saqqara, nằm 
ở phía nam thủ đô cairo. giám đốc ScA Zahi hawwas cho biết 
ngôi mộ có chiều dài 70m, có nhiều lối đi và nhiều phòng cầu 
nguyện.

ngôi mộ được cho là của Ptahmes - người giảng giáo lý trong 
hoàng cung và đứng đầu về quân sự và tài chính thuộc triều vua 
Ai cập thứ 19 (khoảng 1320-1200 trước công nguyên). 

bà Ola el-Egaizi, trưởng nhóm khảo cổ cho biết, cũng tìm thấy 
nhiều bức bích họa, trong đó có bức miêu tả cảnh Ptahmes đang 
cầu nguyện chúa ba ngôi. ngoài ra còn nhiều bức tượng của 
Ptahmes và vợ ông; nhiều đồ vật bằng gốm, bùa hộ thân, tượng 
các vị thần…

hiện nhóm khảo cổ đang tiếp tục khai quật để tìm hầm mộ chính. 
họ hi vọng tìm thấy những bằng chứng sống động về một thời 
hoàng kim của đế chế các pharaon ở Ai cập.

tường VY 

lý giải nguYên nhân SAO SOng Sinh  

hầu hết các ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời hằng đêm đều chẳng cô đơn 
như chúng ta vẫn nghĩ. trái lại, chúng thường có các “anh chị em” sinh đôi, sinh 
ba hoặc hơn thế nữa, và các nhà khoa học trước nay vẫn chưa giải mã được bí 
ẩn này của vũ trụ. 

nghiên cứu mới đây của Đại học illinois urbana-champaign (Mỹ) cho rằng, 
chính tính chất bất đối xứng trong các đám mây khí ga tạo ra các ngôi sao là 
"thủ phạm" tạo ra vô số "gia đình" sao như thế. các nhà khoa học sử dụng kính 
viễn vọng Spitzer của nASA để săm soi vào giữa "dạ con" đang thai nghén 
sao và ghi nhận được các khối vật liệu trong hầu hết các thiên thể. họ đưa ra 
lý thuyết rằng các đốm bụi tạo nên các đám mây hình thành sao bị kéo dài 
ra thành những vật thể có hình dạng giống quả tạ, sau đó chúng vỡ ra từng 
mảnh, hình thành nên các cặp sao song sinh. 

thụY Miên

KhOA học & Phát tRiển

uống Rượu giúP hạ thấP nguY cơ tiểu 
Đường tuýP 2

Một nghiên cứu của các nhà khoa học hà lan phát 
hiện, người trưởng thành khỏe mạnh hàng ngày 
uống từ 1 đến 2 chén rượu, xác suất mắc bệnh tiểu 
đường tuýp 2 thấp hơn so với người không uống 
rượu.

nghiên cứu này đã được các nhà khoa học thuộc 
Viện nghiên cứu vệ sinh y tế và môi trường hà lan 
tiến hành đối với 35.000 đối tượng độ tuổi từ 20 
đến 70 trong khoảng thời gian 10 năm. 

nghiên cứu phát hiện, người trưởng thành phù 
hợp từ 3 đến 4 điều kiện sống lành mạnh, trong 
đó nữ giới ngày uống tối đa 1 chén rượu, nam giới 
2 chén rượu rất tốt cho giảm thiểu tiểu đường. bốn 
điều kiện sinh hoạt lành mạnh bao gồm đảm bảo 
thể hình vừa phải, vận động thích hợp, không hút 
thuốc và ăn uống lành mạnh.

tiểu đường tuýp 2 là dạng tiểu đường ở người 
trưởng thành, thường phát bệnh khi ở độ tuổi trên 
40, thông thường do béo phì gây ra. hiện tại toàn 
thế giới ước tính có khoảng 180 triệu người mắc 
căn bệnh này.

ngọc thúY 
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Vì SAO cá MậP tấn cÔng người?

các nhà khoa học Đại học Florida 
(Mỹ) xem chừng đã tìm được câu trả 
lời cho những câu hỏi về lý do, địa 
điểm và thời điểm cá mập tấn công 
sau khi nghiên cứu các vụ tấn công 
của cá mập trong 50 năm qua tại 
chính “thủ phủ cá mập” của thế giới.

theo giải thích của các nhà khoa học, 
sự gia tăng của thủy triều trong giai 
đoạn trăng non đến trăng rằm khiến 
cá mập thường theo dòng nước để 
săn mồi. 

ngoài ra, thói quen thư giãn của con 
người cũng khiến những bãi biển dịp 
cuối tuần, đặc biệt là vào mùa hè, trở 
nên đông đúc hơn và cũng tập trung 
nhiều vụ tấn công chết người. 

các hành động quẫy nước khiến cá mập lầm tưởng 
người là con mồi. nam giới thường trở thành nạn nhân 
do thích ở dưới nước lâu hơn và những người mặc đồ 
bơi có màu sắc tương phản cao như trắng hoặc đen sẽ 
dễ dàng thu hút sự chú ý của loài sát thủ đại dương này.

những người tắm biển cũng được khuyên không nên 
lặn vào cuối ngày hoặc sáng sớm, thời điểm hoạt động 
mạnh của cá mập. 

tRần Phương

KhOA học & Phát tRiển

Phát hiện Một lOại PROtEin làM chậM lãO hóA

các nhà khoa học Mỹ, Anh vừa phát hiện ra một loại 
protein phản ứng với sự căng thẳng có thể ngăn chặn 
sự thoái hóa của các loại cơ gây ra trong quá trình lão 
hóa của cơ thể. các nhà khoa học phát hiện ra rằng loại 
protein hSP10 - giúp theo dõi, tổ chức việc liên hệ giữa 
các loại protein trong cơ thể - phản ứng lại sự căng thẳng 
môi trường như việc tập thể dục và nhiễm trùng bằng 
cách tăng các tế bào sản xuất bên trong. Việc có thừa 
lượng protein hSP10 bên trong ty lạp thế (mitochondria) 
- một cấu trúc nơi sản xuất năng lượng của tế bào - có thể 
ngăn chặn sự lão hóa của cơ thể thông qua việc giữ lại sức 
mạnh của cơ bắp.

loại protein hSP10 xuất hiện tự nhiên trong tất cả các loài 
sinh vật sống và các nhà khoa học tin rằng việc nghiên 
cứu các chức năng của loại protein này có ý nghĩa lớn 
đối với việc xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe trong 
tương lai cho người già - đặc biệt là những người dễ bị 
tổn thương cơ bắp. các nhà nghiên cứu đã xem xét vai 
trò của hSP10 trong các tế bào để hiểu biết rõ hơn về cơ 
chế làm sao các tế bào cơ bắp lão hóa có thể phục hồi sau 
căng thẳng.

giáo sư Anne McArdle của Đại học california phát biểu 
rằng: "Để phản ứng với những sự căng thẳng, hSP10 đã 
tăng nồng độ và giúp các tế bào chống lại sự thiệt hại 
và phục hồi hiệu quả hơn. nghiên cứu của chúng tôi là 
nghiên cứu đầu tiên cho thấy việc biến mất các cơ xương 

liên quan đến tuổi tác là điều không tránh khỏi. ở độ tuổi 
từ 50-70, chúng ta thường mất khoảng 25-30% các loại 
cơ."

giáo sư Anne cho biết hiện các nhà khoa học đang 
nghiên cứu cách thức tăng mức độ sản xuất hSP10 trong 
cơ thể, đặc biệt liên quan đến các cơ lão hõa, để xem liệu 
loại protein này có thể được sử dụng như một biện pháp 
điều trị.

Khắc hiếu
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RObOt nhện AnD

các nhà khoa học thuộc Đại học columbia (Mỹ) tuyên bố 
đã chế tạo thành công một robot phân tử làm từ ADn. 

có 4 chân và bò như loài nhện, robot nano này tạm được 
gọi là robot nhện, theo chuyên san nature. thành tựu 
mang tính đột phá này là một bước tiến mới trong lĩnh 
vực thực nghiệm ở cấp độ nano. Và một ngày không xa 
có thể dẫn đến sự ra đời các quân đoàn robot, giúp dọn 
dẹp sạch sẽ những mạch máu đông hoặc “vá” các tế bào 
hư hại trong cơ thể người.

Robot nhện có bề ngang chỉ khoảng 4 nanomét (1 
nanomét = 1 phần tỉ mét). Milan Stojanovic thuộc Đại 
học columbia, trưởng nhóm nghiên cứu, cho hay nó di 
chuyển dọc theo những đoạn ADn được nối lại với nhau 
trong một chuỗi đã được lập trình trước, tương tự như 
cách các robot công nghiệp di chuyển dọc theo những 
dây chuyền lắp ráp. thân nhện là một loại protein gọi là 
streptavidin, 4 chân là 4 đoạn ADn. các chuyên gia sử 
dụng phương pháp gọi là kính hiển vi lực nguyên tử và 
kính hiển vi huỳnh quang đơn phân tử để theo dõi hoạt 

động của robot siêu nhỏ này trên chuỗi ADn. 

các robot phân tử có thể được lập trình để cảm biến môi 
trường xung quanh và phản ứng với môi trường đó. Ví 
dụ, robot nano có thể đánh dấu những đặc điểm giúp 
phát hiện bệnh tật trên bề mặt tế bào, nếu xác định đó là 
tế bào ung thư thì nó sẽ chuyển một hợp chất tiêu diệt. 
những robot di chuyển trên chuỗi ADn đã được phát 
minh trước đây chỉ “bò” được vài bước, theo giáo sư hao 
Yan của Đại học bang Arizona. trong khi đó, robot nhện 
có thể di chuyển đến 100 nanomét, tức khoảng 50 bước. 

hạO nhiên

Phát hiện thiên hà XA nhất  

các nhà khoa học nhật bản và Đức tuyên 
bố đã phát hiện được thiên hà xa nhất, 
cách trái đất hơn 9,6 tỉ năm ánh sáng. 

cuộc nghiên cứu này được thực hiện 
bằng cách phân tích dữ liệu chụp tia X 
của đài thiên văn XMM-newton thuộc cơ 
quan Không gian châu âu, đồng thời kết 
hợp với dữ liệu hồng ngoại gần do kính 
thiên văn Subaru chụp từ đỉnh Mauna 
Kea ở hawaii. Phát hiện trên xác nhận sự 
hiện diện của một đám thiên hà tại chòm 
sao cerus, theo Masayuki tanaka, nhà 
nghiên cứu của Đại học tokyo. trước đó, 
các nhóm thiên hà được cho là xa nhất ở 
vị trí cách trái đất khoảng 9,2 tỉ năm ánh 
sáng. 

thụY Miên

KhOA học & Phát tRiển

DnA nhân tạO Đầu tiên  

các nhà khoa học Mỹ vừa công bố một tiến bộ mang tính bước ngoặt 
trên con đường tìm kiếm sự sống nhân tạo. 

họ đã thành công trong việc tạo nên tế bào vi khuẩn Mycoplasma có 
khả năng tự nhân đôi, chịu sự kiểm soát của một nhiễm sắc thể do con 
người tạo ra. "Đây là tế bào nhân tạo đầu tiên trên thế giới", hãng tin 
AFP dẫn lời chuyên gia craig Venter thuộc Viện J.craig Venter - tổ chức 
đã thực hiện cuộc nghiên cứu mang tính đột phá trong 15 năm qua. 
Phương pháp dùng để tạo ra tế bào trên có thể được sử dụng để thiết 
kế các vi khuẩn có cấu tạo đặc biệt, giúp sản sinh ra các nguồn năng 
lượng sinh học hoặc dùng để dọn sạch những chất độc gây hại môi 
trường.  

các nhà nghiên cứu cũng hy vọng sẽ áp dụng biện pháp này để đẩy 
nhanh quá trình sản xuất vắc-xin, các thành phần thức ăn cũng như 
hợp chất hóa học mới. tuy nhiên, những nhà chỉ trích lại cho rằng nhóm 
của Venter đã mở ra "chiếc hộp Pandora" nguy hiểm, mở đường cho 
việc chế tạo những thực thể nhân tạo mà con người vẫn chưa thực sự 
hiểu hết.

tM
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hà nội nghìn năM

chợ hoa Quảng An thuộc địa 
bàn quận tây hồ, nằm ngay sát 
chân đê và đến nay vẫn còn là 

chợ tạm. bà nguyễn Minh hạnh, Phó 
ban quản lý chợ tây hồ kể lại rằng, 
chợ có nguồn gốc từ một cái chợ nhỏ 
họp tự phát khu vực ngã ba phường 
nhật tân, hình thành do nhu cầu tự 
sản xuất tự tiêu thụ hoa của bà con 
vùng nhật tân, Quảng An, Quảng bá 
và từ liêm.

Mãi tới năm 1996, khi quận tây hồ 
được thành lập, người ta di chuyển 

chợ về Quảng An và nơi này trở thành 
điểm đến của những người mua bán 
hoa không chỉ trong vùng mà cả các 
tỉnh khác, thậm chí cả người từ trung 
Quốc.  Anh Kim Anh, tổ trưởng tổ 
quản lý chợ hoa Quảng An cho biết 
rằng, nơi này còn là điểm tham quan 
của nhiều công ty lữ hành hà nội, tầm 
4 giờ sáng nếu lên chợ hoa Quảng An 
sẽ gặp nhiều khách nước ngoài tới 
thăm chợ. 

chợ hoa Quảng An nhộn nhịp trong 
bóng tối nhưng lại có sự yên bình 

khác lạ, những trao đổi giữa người 
mua, người bán dường như không 
phải dựa vào những ánh đèn điện 
vàng vọt mà qua sự quen thuộc, thân 
thiện với nhau. người mua người bán 
trao đổi nhẹ nhàng với nhau, không 
cãi vã, lớn tiếng như những chợ khác. 
có thể đó là vì chợ đêm thường trầm 
tĩnh như bản chất của màn đêm. Và 
cũng có thể, khi người ta gắn bó với 
hoa thường ngày thì cả người mua và 
người bán thường nhẹ nhàng hơn, có 
văn hóa hơn. chơi chợ hoa đêm vừa 
được hòa mình vào không gian chợ 

ngơ ngác chợ hOA ĐêM

giữA những ồn àO náO nhiệt cỦA cuộc Sống thường nhật, 
nếu lên Quảng An thăM chợ hOA ĐêM, Ai Đó Khó tính nhất 
cŨng Phải MềM lòng, tinh thần thAnh thOát Đến lạ Kỳ Và 
bỖng thấY Yêu cuộc Sống, Yêu Mảnh Đất hà nội nàY hơn. 
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hà nội nghìn năM

đêm, vừa được ngắm sắc màu của 
vô vàn loài hoa, lại tìm được khoảng 
lặng trong tâm hồn, đó là những giây 
phút hiếm hoi có được trong cuộc 
sống. bởi vậy, không chỉ những người 
mua hoa buôn mà ngay có cả những 
khách mua lẻ dậy sớm, vừa chơi chợ 
vừa mua hoa về cắm. 

chợ chia thành hai khu rõ rệt, một 
khu sạp hàng dành cho những người 
kinh doanh cố định, thường bán phụ 
liệu và hoa từ các tỉnh, từ trung Quốc 
về. còn một khu họp ngoài sân rộng 
dành cho những người bán thời vụ 
thường mang hoa tự trồng được 
hoặc mua lại của dân trồng đem bán. 
Xe đạp, xe máy chất đầy hoa còn ướt 
sương đêm chen vai thích cánh bên lối 
đi, những bó hoa còn ngơ ngác chưa 
nở hẳn dựng la liệt dưới đất. hồng thì 
đủ loại, hồng Sa Pa, Mộc châu, Đà lạt 
bông to, cánh thắm, còn hồng trồng ở 
Mê linh, tây tựu bông nhỏ hơn. 

Vào dịp này, cúc vàng mùa thu đã bắt 
đầu lác đác. Đất Quảng An, nhật tân 
nổi tiếng với những cúc đại đóa bông 
to, sắc vàng đậm. Rồi đồng tiền, hồng 
môn, ly hồng, ly vàng... mỗi loại một 
sắc vẻ. lang thang trong chợ, thỉnh 
thoảng khách còn bắt gặp những bó 
mẫu đơn giản dị, những cành bạch 
yến hay những bó sen muộn nằm 
khiêm tốn. Đâu đó vẫn có các chị, các 
cô đem bán những bẹ hoa cau, hương 
thơm ngào ngạt vương vất bước chân 
người chơi chợ. 

chị Vũ nhị thủy, kinh doanh sạp hàng 
ở chợ hoa đêm Quảng An đã gần 10 
năm nay, đều đặn ngày nào cũng 
bán từ 23 giờ 30 đêm hôm trước đến 
khoảng 7 giờ sáng hôm sau. Khi được 
hỏi bán chợ đêm thấy vất vả không, 
chị cười rằng: “Đã là nghiệp rồi và 
mình cũng yêu hoa nên mới gắn bó 
như thế”. còn anh nguyễn Duy Đạt, 
nhà ở xóm ất hạ, xã Mê linh, huyện 
Mê linh (hà nội) cũng cho biết: “tôi 

đã đi bán ở nhiều chợ tại hà nội 
nhưng chợ hoa Quảng An này là bán 
thoải mái, dễ chịu nhất”. nhà anh có 
1,1 mẫu đất trồng hoa với các chủng 
loại chính là hồng, loa kèn, ly; các mùa 
vụ ít hoa anh còn mua thêm hoa các 
tỉnh đem bán. Anh cũng cho biết, đến 
mùa hoa rộ, khách trung Quốc cũng 
sang đây đóng hàng mà chủ yếu là 
hoa hồng vì hoa ở đây giá rẻ mà chất 
lượng lại đẹp.

trời gần sáng, những xe hoa lại lần 
lượt ào ra khỏi chợ, theo chân những 
tiểu thương bán lẻ len lỏi khắp phố 
phường hà nội tô đẹp thêm cuộc 
sống.

thỦY tú

Vtc news
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tiếng Việt XưA & nAY

ngọng giữA Phố

thực tế thì, dù không phải là giọng phát âm chuẩn xác nhất do còn không phân biệt 
được giữa tr-ch, s-x, d-r, nhưng giọng hà nội vẫn thường được coi là “giọng chuẩn 
quốc gia”. 

nhiều người nghĩ rằng dân ở thủ đô hà nội không nói ngọng, nhưng thời gian gần 
đây, không ít người nhận ra rằng tỷ lệ thanh niên hà nội nói ngọng khá cao. nguyên 
nhân chính không phải do tỷ lệ người nhập cư vào hà nội hiện nay quá lớn, vì ngay 
cả những người hà nội gốc, hà nội lâu năm, đặc biệt là nhiều thanh niên sinh ra và 
lớn lên giữa phố cổ cũng “ngọng líu ngọng lô”. 

hiện tượng ngọng n thành l có lẽ chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số người hà nội nói 
ngọng. luân (28 tuổi) trai phố cổ chính hiệu nhưng không hiểu sao từ bé đã nói 
ngọng lẫn lộn l-n. ngay từ thời đi học phổ thông một số cô, cậu đã khiến các bạn học 
cùng lớp cười phá lên với những câu tiếng Anh như “lâu am lót” (no i’m not), càng lớn 
thì mức độ ngọng càng tăng và không thể sửa được. chẳng thế mà trong một lần 
đang đi cùng bạn bè trên đường thuỵ Khuê chi chít ổ gà, ổ voi, trước lời phàn nàn 
của bạn gái ngồi sau, nhật nam (nhà ở phố Võng thị) đã chống chế “đường ló thế lày 
biết làm thế lào” khiến cả hội cười nghiêng ngả suýt đổ cả xe. 

Không chỉ 8X, hiện nay cũng rất nhiều bạn trẻ 9X thành phố cũng nói ngọng khiến 

“giâY Phút chiA tAY làY, 
Mình Rất buồn. lếu MAi 

làY KhÔng gặP nhAu 
lữA thì SAO?”- câu nói 

ngậM ngùi cỦA cậu học 
tRò cuối cấP tRường 

thPt PhAn Đình Phùng 
Khiến bạn bè Dù ĐAng 
lưu luYến chàO nhAu 

nhưng Đều bật cười. cậu 
học tRò thỦ ĐÔ “ngọng 
líu lÔ” ấY ĐAng Mơ ước 

tRở thành Sinh Viên Văn 
KhOA SAu MùA tuYển Sinh 

Đại học nàY...

nghịch cảnh  Khoù thay
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tiếng Việt XưA & nAY

không ít người “choáng váng”, mà chủ 
yếu vẫn là ngọng n thành l: nó thành 
ló, nếu thành lếu, nâu thành lâu, nóng 
thành lóng, hà nội thành hà lội… 
“cái lơ màu lâu lày bao tiền hả chị?”, 
một 9X “xinh như mộng” cất tiếng nói 
khiến không ít người bụm miệng cười 
không thành tiếng. 

lố giữA tậP thể 

nói ngọng tưởng chừng như không 
phải “vấn đề to tát” nhưng trên thực 
tế tật xấu này đã ảnh hưởng rất nhiều 
đến cuộc sống, đặc biệt là với những 
người trẻ khi trước mắt họ còn cả một 
thế giới giao tiếp. Với những bạn trẻ 
còn ngồi trên ghế nhà trường, nói 
ngọng sẽ dễ dàng dẫn đến việc viết 
sai chính tả “nói sao viết vậy”. Không 
chỉ dừng lại ở mức độ bị bạn bè trêu 
đùa, bị thầy cô giáo nhắc nhở thời đi 
học, nhiều bạn trẻ mắc tật nói ngọng 
sẽ trở nên rụt rè khi giao tiếp. “bị bạn 
bè trêu mãi cũng thành quen nhưng 
bị trêu trước mặt người lạ nhất là các 
bạn nữ sinh trường khác thì... đúng là 
thật ê mặt...” - một cậu học sinh năm 
nhất trường ĐhKhtn chia sẻ. nhiều 
nam thanh nữ tú ăn mặc sành điệu, 

“đẹp như tranh vẽ” nhưng khi cất 
tiếng nói đã khiến người đối diện “thất 
vọng tràn trề” chỉ vì họ nói ngọng. 
bình thường đã thấy vậy, nhưng có 
những bạn trẻ lại thật sự thiệt thòi chỉ 
vì tật nói ngọng mà tự mình để tuột 
mất những cơ hội trong các cuộc thi 
tài năng, cuộc thi tuyển dụng hay gần 
nhất là các hoạt động của trường. Một 
thí sinh của cuộc thi Mr&Miss 2010 
trường ĐhKhtn, ĐhQghn đã phải 
tiếc ngẩn ngơ khi bị loại ngay từ vòng 
phỏng vấn bởi nói ngọng mặc dù cô 
sở hữu một ngoại hình khá bắt mắt 
và đặc biệt là có mái tóc dài rất duyên 
dáng. “Khi biết kết quả vòng sơ loại, 
em rất buồn, ngạc nhiên bởi nhiều 
bạn hình thức không được như mình 
lại vào vòng trong. Đến lúc được đại 
diện ban giám khảo nói nguyên do vì 
em bị... ngọng thì mới giật mình... vì 
tiếc. giá mà…!”.

nguyên nhân nào dẫn đến tật nói 
ngọng thì dường như chưa có nghiên 
cứu nào được thực hiện để thống kê. 
những nguyên nhân thường được 
nhắc tới chỉ bao gồm: ảnh hưởng của 
môi trường ngôn ngữ xung quanh, 

bắt chước rồi thành ngọng thật, gia 
đình có gốc người địa phương nói 
ngọng, nói ngọng bẩm sinh… nói 
ngọng chính là một tật xấu không 
ai phủ nhận, nhưng làm thế nào để 
có thể sửa chữa, thay đổi được tật 
xấu này thì chính người mắc tật phải 
tự mình khắc phục và sửa đổi. Khó 
không có nghĩa là không làm được. 
Với quyết tâm cao, nhiều bạn trẻ đã 
tự mình khắc phục được tật xấu trên 
khi họ nhận thấy “nói ngọng thật sự 
rất bất lợi”.

lê hà như
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Món Quà ý nghĩA chO tuổi tRẻ các Dân tộc thiểu Số

trong 3 ngày từ 7/5/2010 đến ngày 9/5/2010, gần 500 gương mặt tiêu 
biểu của các bạn trẻ người dân tộc thiểu số đến từ mọi vùng miền, từ 
Đông bắc, tây bắc, bắc trung bộ đến khu vực miền trung và tây nguyên, 
Đông nam bộ, tây nam bộ, đồng bằng sông cửu long đã có dịp tham 
gia nhiều hoạt động thiết thực như: đặt hoa tại Đài tưởng niệm các anh 
hùng liệt sĩ, vào lăng viếng bác và báo công dâng bác tại Quảng trường 
ba Đình, thắp hương tưởng niệm trước tượng đài Vua lý thái tổ; thăm Văn 
Miếu - Quốc tử giám; hội trại và giao lưu giữa các học sinh, sinh viên dân 
tộc thiểu số với sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn hà nội 
dưới hình thức tham gia các trò chơi dân gian, giao lưu, toạ đàm, đốt lửa 
trại; thăm và tặng quà các cháu người dân tộc thiểu số đang điều trị tại 
bệnh viên nhi trung ương…

Phát biểu tại lễ khai mạc Festival, ông huỳnh Vĩnh ái - thứ trưởng bộ Văn 
hoá thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn 
quốc các dân tộc thiểu số Việt nam lần thứ nhất đã nhấn mạnh: “Đây là 
dịp để thanh niên, học sinh sinh viên, đồng bào các dân tộc thiểu số hội tụ 

nơi hội tụ Sức tRẻ bốn Phương
473 bạn tRẻ thuộc 37 Dân tộc 
Đại Diện chO hàng tRiệu học 

Sinh, Sinh Viên là người Dân tộc 
thiểu Số tROng cả nước Đã tề 

tựu Về thỦ ĐÔ Để cùng thAM 
giA FEStiVAl học Sinh, Sinh Viên 

các Dân tộc thiểu Số chàO 
Mừng Đại hội Đại biểu các Dân 
tộc thiểu Số Việt nAM lần thứ 
nhất năM 2010. ĐOàn Đại biểu 

cỦA ĐhQghn có 28 Sinh Viên là 
người Dân tộc thiểu Số Đều 

là những gương Mặt tiêu biểu 
Với thành tích học tậP Và Rèn 

luYện Xuất Sắc...
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giao lưu thể hiện tinh thần đoàn kết, 
ý chí khát vọng, nhiệt huyết, phẩm 
chất trí tuệ bản lĩnh và tài năng với 
thông điệp tuổi trẻ các dân tộc đoàn 
kết, hội nhập và phát triển...”. ngoài ra, 
theo ông lê Xuân niêm - giám đốc 
trung tâm giáo dục truyền thống và 
lịch sử, Phó ban tổ chức thì Festival là 
món quà đầy ý nghĩa mà ban tổ chức 
dành tặng cho những nỗ lực vượt 
khó, phấn đấu không ngừng của các 
em học sinh - sinh viên dân tộc thiểu 
số trong học tập, rèn luyện và tham 
gia các hoạt động xã hội, tạo cơ hội 
để các em có điều kiện giao lưu văn 
hoá, tìm hiểu, học hỏi lẫn nhau, tăng 
cường tình đoàn kết, góp phần giữ 
gìn và phát huy bản sắc văn hoá các 
dân tộc thiểu số Việt nam...

KhắP Phương tRời tA Về ĐâY 
chung Vui!

Vượt qua khó khăn của những chặng 

đường dài cùng cái nắng gay gắt của 
những ngày đầu hạ, gần 40 đoàn đại 
biểu học sinh, sinh viên dân tộc thiểu 
số trong cả nước đã có mặt tại hà nội 
kịp giờ khai mạc. Đại diện của 37 dân 
tộc anh em có mặt là 37 âm sắc ngôn 
ngữ, là rực rỡ với 37 đặc trưng trang 
phục. có sự bỡ ngỡ, e dè, lạ lẫm buổi 
đầu gặp gỡ ở thủ đô, có cái mệt mỏi, 
lo lắng sau hành trình dài, nhưng tất 
cả rồi cũng qua rất nhanh và thế vào 
đó là niềm vui, sự háo hức, gần gũi và 
sôi nổi của tuổi trẻ... “Khắp phương 
trời ta về đây chung vui, không phân 
chia giọng nói tiếng cười...” - câu hát 
ấy đã được ca vang cùng các bạn 
trẻ theo suốt các hoạt động trong 
chương trình của Festival. 

công Diệu thuần, dân tộc nùng, sinh 
viên năm thứ 3, Khoa Đông Phương 
học, trường ĐhKhXh&nV (ĐhQghn) 
hào hứng chia sẻ: “Em rất vinh dự và 
tự hào khi mình là một trong số ít bạn 

sinh viên người dân tộc được đại diện 
tham dự ngày hội này. Đến đây em đã 
được gặp rất nhiều bạn bè là người 
dân tộc ở các miền, ai cũng giỏi và 
gần gũi. Em ấn tượng nhất là chương 
trình  đến thăm lăng bác và vào dâng 
hương, báo công với người trước nhà 
67 trong khu di tích Phủ chủ tịch... 
Quả thực sau lần này, em thấy trọng 
trách và nghĩa vụ của mình lớn hơn...”. 
còn cậu sinh viên người dân tộc tày, 
Vũ thanh nam, sinh viên năm thứ 2 
Khoa Môi trường, trường ĐhKhtn 
(ĐhQghn) thì cho rằng: “Festival là 
một hoạt động rất ý nghĩa đối với tuổi 
trẻ các dân tộc thiểu số như chúng 
em. từ bốn phương trời, chúng em 
được gặp gỡ ở thủ đô, cùng đến thăm 
các di tích lịch sử của cha ông và chia 
sẻ, giao lưu rất nhiều vấn đề mình 
quan tâm. Em nghĩ, đây sẽ là một kỷ 
niệm khó quên...”. 

“Với em, được tham dự Festival lần 
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này giống như một giấc mơ. Em đã ao ước từ khi còn nhỏ sẽ có một 
ngày được gặp gỡ tất cả bạn bè các dân tộc trong cả nước tại hà nội 
và hôm nay, ước mơ ấy đã thành sự thực... Em nhớ nhất là giây phút 
được xem đoạn phim tư liệu về những giờ phút cuối cùng của bác, 
em đã khóc! các bạn xung quanh em cũng khóc, cả các bạn nam! biết 
ơn bác, em đã hứa trước vong linh người rằng sẽ học thật giỏi để sau 
khi tốt nghiệp đại học trở về xây dựng bản làng...” - lò thị Mai hương, 
dân tộc thái, sinh viên năm cuối Khoa luật (ĐhQghn) cho biết. Đến từ 
Khoa công nghệ Điện tử - Viễn thông, trường Đh công nghệ, đại biểu 
trương Viết lợi, dân tộc Mường lại rất tâm đắc với việc ban tổ chức 
Festival đã cho các đoàn học sinh, sinh viên dân tộc được sinh hoạt tập 
trung để có điều kiện giao lưu, học hỏi chia sẻ với nhau nhiều hơn. lợi 
bảo rằng, cậu có mơ ước trong tương lai sẽ đem kiến thức khoa học 
công nghệ về phục vụ cho quê hương và sau chuyến đi ý nghĩa này, 
chắc chắn cậu sẽ cố gắng biến ước mơ đó thành sự thật...

Festival học sinh, sinh viên các dân tộc thiểu số lần thứ nhất 2010 đã 
bế mạc bằng chương trình đốt lửa trại vào tối 9/5 với một sân khấu 
mở phóng khoáng, mang đậm tính trẻ trung, năng động. lễ bế mạc 
Festival đã tạo lên cảm giác ấm cúng, gần gũi, thắm đượm tình đoàn 
kết, gắn bó của tuổi trẻ các dân tộc thiểu số trên toàn quốc.

tRương huYền
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Một năm sau khi bước chân 
vào giảng đường đại học, 
trái tim tôi đã “rung lạc nhịp”, 

tôi đã yêu! Anh cũng như tôi, đều là 
người tỉnh lẻ, quen nhau trong cùng 
xóm trọ. hai người ở gần nhau, quan 
tâm, chăm sóc nhau như những 
người thân thuộc. tình yêu cùng xóm 
trọ của hai đứa ngày một lớn dần. 
ngay cả khi chẳng còn ở một khu với 
nhau nữa nhưng tình cảm của hai 
đứa vẫn không thay đổi. chúng tôi 
vẫn thường xuyên gặp nhau nhưng 
như có một dự cảm xa xăm, anh vẫn 
thường dặn: “nếu lỡ có khi nào em say 
nắng, hãy bảo với anh nhé!”. những 
khi ấy tôi vừa tức, vừa buồn cười, tức 
vì phải chăng anh không tin tôi, còn 
buồn cười vì tôi chưa khi nào nghĩ đến 
tình huống mình sẽ bị say nắng. tôi đã 
giận và phủ nhận tất cả những gì anh 
nói về giả thiết tình huống tâm trạng 
và suy nghĩ của tôi thay đổi... nhưng 
sự đời mấy ai lường trước, điều anh lo 
lắng đã xảy ra... 

tôi chủ động rời xa anh chính vào 

cái lúc anh cần tôi ở bên cạnh nhất. 
tôi rời xa chính mối tình mà cả hai 
đứa đã dụng công nuôi dưỡng suốt 
2 năm trời để chạy theo cái mà anh 
gọi là “say nắng” kia bằng sự bồng bột 
và ích kỷ cá nhân. chỉ trong một thời 
gian ngắn, tôi đã nhận ra rằng, cái giây 
phút bồng bột ấy của tôi không phải 
là tình yêu như mong đợi. chưa bao 
giờ tôi bị rơi vào trạng thái đau khổ, 
thất vọng như vậy! chính sự dằn vặt 
trong suy nghĩ đã khiến tôi tỉnh ngộ, 
giá mà mình không vội vàng rời xa 
anh, chịu suy nghĩ và nghe những lời 
anh từng “cảnh báo” ấy thì sẽ không 
có những phút giây lỡ lầm như vậy. 
giá mà...

Vẫn chậm rãi, trầm lắng, vị tha và 
độ lượng như khi tôi nói lời chia xa, 
giờ anh lại đến bên tôi. “Đừng buồn 
em! cái gì không thực đã qua, quan 
trọng là em nhận ra tình cảm thực 
của mình!”, anh nói. tôi thấy mình 
thật may mắn vì số phận lại một lần 
nữa đưa anh đến với tôi. tình yêu của 
chúng tôi dần trở lại, đằm thắm và 

mặn mà như những đôi tình nhân 
khác. tôi cũng nhận ra rằng, chỉ khi 
ở bên anh, tôi mới thực sự cảm thấy 
thoải mái và hạnh phúc... giờ đây, khi 
ngồi viết những dòng này để trải lòng 
mình, tôi cũng cảm thấy thật thanh 
thản, thoải mái và bình yên. Mong sao 
tình yêu của tôi dành cho anh giờ đây 
sẽ xóa dấu dần những nỗi buồn đã 
qua. “chúng mình sẽ mãi ở bên nhau 
anh nhé!”, tôi muốn nắm thật chặt bàn 
tay anh để nói điều đó...

Khoảng thời gian sắp tới, tôi sẽ được 
về với mái ấm gia đình thân thuộc 
của mình, còn anh lại chỉ có một mình 
giữa cái xô bồ của cuộc sống chốn hà 
thành. tôi sẽ không phụ tấm lòng và 
tình yêu mà anh đã trao vì tôi hiểu 
rằng, trong cuộc sống mỗi người chỉ 
có một tình yêu đích thực, giản dị, 
mộc mạc nhưng chân thành...

nguYỄn thị hường 

Noãi Nieàm haï saNg
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DiỄn Đàn Sinh Viên

Phòng tRọ... lò thiêu

Phòng trọ của hoàng thành nam 
(sinh viên Khoa tài chính ngân hàng, 
trường Đh Kinh tế, ĐhQghn) có 3 
anh em chung nhau khoảng không 
gian 15m2, mái lợp tấm tôn xi măng. 
cả 3 đều là dân tỉnh lẻ, nhà lại khó 
khăn nên phải sống chật chội để 
tiết kiệm chi phí. Mấy ngày nay nắng 
nóng, thêm vào đó là tình trạng điện 
nước cúp bất thường, ai nấy mất ăn 
mất ngủ. chiếc quạt duy nhất trong 
phòng luôn bật hết cỡ, sờ vào nóng 
ran mà căn phòng vẫn như cái lò. cứ 
vài tiếng cả bọn lại vào nhà tắm giội 
nước ào ào. giải pháp cũng không 
khả dĩ hơn mà lại bị bà chủ nhà cằn 
nhằn dùng tốn nước, còn dọa sẽ tăng 
tiền nước hàng tháng. 

còn với lê thị thu (sinh viên Khoa 
Địa lý, trường ĐhKhtn) từ đầu tuần 
nay, khi diễn ra đợt nắng nóng gay 
gắt, thói quen về phòng trọ nấu ăn và 
nghỉ trưa mỗi khi tan học bị phá vỡ. 
Mặc dù cơm hộp không ngon nhưng 
thích hợp hơn việc đội nắng hầm 
hập về phòng trọ. cho dù có mặc áo 
chống nắng, khẩu trang, mũ, găng tay 
đủ cả thì cái nóng vẫn tạt vào người đi 

đường bỏng rát. “buổi trưa học xong, 
lười về nhà, mình thường ăn cơm ở 
một quán gần trường và vào đây để 
nghỉ ngơi. Vì trưa ở phòng nắng nóng 
cứ như giội lửa lên người, cũng không 
thể ngủ được. hôm nào mất điện nữa 
thì coi như đại họa. Mà có điện cũng 
như không, quạt bật một lúc chỉ toàn 
phả hơi nóng chứ không thấy mát 
nữa...” - thu than vãn.

chỦ tRọ... ĐịA chỦ

lợi dụng tình trạng nóng nực bất 
thường, nhiều chủ nhà trọ bắt chẹt 
sinh viên bằng những chiêu thức đặc 
biệt tinh quái. bạn thanh thảo (sinh 
viên trường Đh ngoại ngữ), trọ tại 
khu tập thể Đồng Xa cho biết: “bình 
thường thì em phải trả 50.000 đồng/
tháng tiền nước, nhưng trong vài 
tháng nay tụi em phải trả 60.000 – 
65.000 đồng tiền nước...". 

Qua tiếp xúc với các sinh viên đang trọ 
tại làng Phùng Khoang, trung Văn, từ 
liêm chúng tôi được biết, một trong 
những quy định rất "kỳ quặc" mà 
chủ nhà vừa áp dụng trong 1 tháng 
nay ở đây đó là mỗi tuần mỗi người 
chỉ được phép giặt đồ 2 lần. nếu bà 
chủ bắt gặp giặt đồ lần thứ 3 thì sẽ bị 

phạt tiền nước 5.000 đồng. chưa hết! 
nếu coi trong thau quần áo số lượng 
vượt quá 4 bộ đồ giặt sẽ còn phải 
chịu tiền phạt tới 7.000 đồng/lần. cái 
kỳ quặc nữa mà sinh viên cũng phải 
chấp thuận đó là bạn bè hay người 
thân qua chơi mà ở ngủ lại qua đêm 
thì phải đóng cho bà chủ từ 20.000 - 
30.000 đồng/lần tới thăm để "trả" cho 
tiền điện và tiền nước "phát sinh".

Dù bị chủ nhà trọ bắt chẹt với nhiều 
cách khác nhau nhưng hầu như sinh 
viên ở trọ đều chấp nhận vì không 
còn cách nào khác. “tháng này tiền 
phạt của chúng em có khi còn vượt cả 
tiền ăn vì cái tội tắm, giặt quá số lần bà 
chủ quy định!” – hồng liên (sinh viên 
Khoa lịch sử, trường ĐhKhXh&nV) 
chua chát nói.

Quốc tú - lê OAnh 

  QUAY CUOÀNG giöõa  " CHAÛO LÖÛA"

Mới Đầu hè Mà cái nắng ghê 
người Dài Dằng Dặc Đã Khiến 
hà nội như “chảO lửA”. giữA 
hOàn cảnh ấY, nhu cầu Sử 
Dụng nước Để "giải nhiệt" 
tăng Đột biến nên cả tháng 
nAY tRên ĐịA bàn thành Phố 
chuYện Mất Điện KhÔng lý DO, 
cúP nước bất ngờ  Khiến Mọi 
người Khốn Khổ.
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hiện nay cùng với quá trình 
công nghiệp hoá-hiện đại 
hoá của đất nước, mỗi một 

công dân đều cố gắng hết sức để tự 
khẳng định mình. trong thời buổi 
ấy sinh viên Việt nam trên khắp mọi 
miền đất nước đều tỏ ra rất năng 
động, họ không đứng yên để chờ đợi 
cơ hội mà họ tự tạo cơ hội cho bản 
thân mình. trong đó nhiều sinh viên 
đã mạnh dạn huy động nguồn vốn 
để kinh doanh, để tập làm những ông 
chủ nhỏ. trong những bước đi đầu 
tiên họ không khỏi gặp phải những 
khó khăn, thất bại để tìm một hướng 
đi riêng cho kế hoạch kinh doanh của 
mình.

Phần lớn các thất bại của những ông 
chủ nhỏ là do các bạn không tìm hiểu 
rõ đối tượng mà mình nhắm đến. Ví 
dụ như nhiều sinh viên kinh doanh 
món “Mực tẩm”, là một món quà "ăn 
chơi", chế biến gia vị sẵn, được ưa 
chuộng ở các siêu thị. thế nhưng, các 
bạn trẻ này lại đem đi "đánh" mạnh 
vào các chợ, quán nhậu vốn không 
quen với loại hàng giá tương đối cao 
này. Vì thế, nên sau một thời gian ký 
gửi, các chủ cửa hàng đều lắc đầu trả 
lại vì không tiêu thụ được. Vậy nên 
nhiều bạn kinh doanh mặt hàng này 
bị thất thu. tình trạng ấy cũng xảy 
ra với rất nhiều mặt hàng khác nên 
đòi hỏi các bạn sinh viên trước hùn 
vốn kinh doanh phải tìm hiểu rõ đối 
tượng nào cần nhu cầu mà mình 
đang hướng tới để phục vụ.

ngoài ra các ông chủ nhỏ còn chưa 
nắm bắt "gu" thượng đế. nhiều khi 
chỉ là kinh doanh những mặt hàng 
nho nhỏ như bánh tráng cho sinh 
viên, học sinh ở cổng trường. Một túi 
bánh 500 đồng, 10 túi bánh chỉ 5.000 
đồng nhưng không phải chỉ chú ý 
đến chất lượng là đã thành công.  
nhiều người bán chỉ dùng loại bánh 
thường nhưng thêm các gia vị như: 
phẩm màu, tép nhỏ, hành phi... rất bắt 
mắt và "bắt mũi" thu hút được đông 
đảo “thượng đế” hơn là bánh tráng chỉ 
chú ý đến cách làm để bánh ngon và 
rẻo nhưng cũng không được ủng hộ. 

bài học quản lý chi phí cũng được 
nhiều sinh viên rút ra sau những thất 

bại đầu tiên. trước khi kinh doanh các 
ông chủ nhỏ phải tính toán được chi 
phí thuê nhân công trong một tháng, 
chi phí nhập nguyên liệu, chi phí vận 
chuyển…ngoài ra khi cung cấp hàng 
hoá cho các cửa hàng lớn thì cần tính 
toán, điều chỉnh được giữa chi phí bỏ 
ra mỗi ngày và số tiền thu được định 
kì. Vì thường các cửa hàng lớn thanh 
toán tiền vài ba lần trong một tháng 
chứ không nhận hàng rồi trả tiền 
luôn. thế nên, nếu không điều chỉnh 
được thì rất rễ bị đứt gánh giữa chừng 
vì không thể có tiền xoay xở. 

Một giám đốc vừa khởi nghiệp cũng 
đã đôi lần thất bại khuyên rằng: "tôi 
cũng đã vài lần thất bại trong kinh 
doanh. Và những gì tôi học được là 
thương trường khác xa hoàn toàn với 
lý thuyết mình học được. lý thuyết 
là chết, thương trường là sống động 
và luôn thay đổi. Và cũng khẳng định 
rằng, không ai không gặp thất bại. 
hơn nhau ở chỗ là biết vượt qua, tôi 
nghĩ thất bại không khủng khiếp như 
người ta thường nghĩ. thất bại có cả vị 
chua và vị ngọt. nếu bạn chọn vị chua 
thì bạn mãi thất bại còn bạn chọn vị 
ngọt thì bạn sẽ rút ra được nhiều bài 
học". 

nói là vậy, nhưng ông giám đốc trẻ 
cũng đưa ra những nguyên tắc trước 
khi bước vào thương trường: phải có 

kế hoạch rõ ràng, không nản lòng khi 
gặp khó khăn, chọn đối tác thật kỹ 
trước khi hợp tác, làm quen với nhiều 
chuyên gia trong lĩnh vực mình định 
đầu tư để họ cung cấp thông tin, có 
một cái đầu tỉnh táo để ra mọi quyết 
định và cuối cùng là thu thập nhiều 
thông tin trước khi ra quyết định.

có những bài học mà học viên chỉ 
phải trả một ít tiền của, một ít thời 
gian. nhưng có những bài học đòi hỏi 
con người ta phải đánh đổi cả tương 
lai. Vì thế trước khi đi đến một quyết 
định táo bạo thì các “ông chủ nhỏ” 

cần phải cân nhắc, tính toán để làm 
sao càng lường trước được những 
khó khăn và chuẩn bị được hướng 
giải quyết những khó khăn ấy thì con 
đường đi đến sự thành công càng 
được đảm bảo. tuy nhiên sẽ có những 
trường hợp không lường trước được 
đòi hỏi sự nhanh nhạy, thông minh và 
đôi khi cả một chút táo bạo nữa. nào! 
bạn đã sẵn sàng để trở thành một 
ông chủ nhỏ hay chưa?

     
VŨ thị huYền tRAng

tậP làM Ông chỦ nhỏ
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cuộc thi Miss & Mr svtunhien 2010 là một trong những hoạt động chào 
mừng kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống trường Đh tổng hợp hà 
nội; đồng thời hướng tới xây dựng hình ảnh thế hệ sinh viên mới của 

trường trẻ trung, năng động, sáng tạo và thanh lịch. 

Về các nội dung thi, Miss & Mr svtunhien 2010 vẫn bao gồm các phần thi tài 
năng, trang phục (truyền thống và tự chọn), ứng xử. nhưng khác với những 
lần thi trước, năm nay cuộc thi có nhiều nét mới mang tính nhân văn, toàn 
diện và khách quan hơn trong việc đánh giá vẻ đẹp hình thể và vẻ đẹp tâm 
hồn, trí tuệ của các thí sinh. chẳng hạn như các thí sinh sẽ tới thăm làng trẻ 
em hòa bình (thanh Xuân, hà nội); tham gia hoạt động dã ngoại; thí sinh 
được chấm điểm qua ảnh; bình chọn trên diễn đàn svtunhien và SMS 8240. 

nằm trong chương trình, 20 thí sinh lọt vào vòng chung kết “Miss & Mr 
svtunhien 2010” đã có buổi chụp hình ngoại cảnh tại bảo tàng Dân tộc học 
(hà nội). Với những trang phục và dáng vẻ đậm chất cá tính nhưng không 
kém phần duyên dáng, thanh lịch, những nam thanh, nữ tú này đã thể hiện 
được nhiều vẻ trẻ trung, xinh đẹp...

Đêm 15/5/2010, tại nhà Văn hóa KtX Mễ trì, chung kết cuộc thi đã diễn ra  
sôi động, hấp dẫn. các thí sinh đã thể hiện đậm nét phong cách năng động, 
duyên dáng… trong các phần thi trang phục (bắt buộc và tự chọn), năng 
khiếu, ứng xử. Đặc biệt, với chủ đề “hè rực rỡ”, các thí sinh đã thể hiện phần 
thi trang phục tự chọn một cách trẻ trung, sôi động. cũng rất ấn tượng là 
màn trình diễn năng khiếu của các thí sinh như: múa ấn Độ của trịnh hà 
linh; nhảy Moon walk của nguyễn Văn thái… 

  Sắc - tài   tỏA Sáng
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“MiSS & MR SinhViEntunhiEn” là Một tROng 
những hOạt Động thường niên có thương 
hiệu cỦA tRường ĐhKhtn, ĐhQghn nhằM 
tÔn Vinh Vẻ ĐẹP hình thể cùng tRí tuệ cỦA 
Sinh Viên thEO học tại tRường. 

Vượt qua 9 cặp đôi, Đỗ thùy linh (K54 SP Sinh học) 
và nguyễn Xuân hải (K54 b1 Vật lý) đã giành được 
giải ứng xử hay nhất về những “khám phá bản 
thân toàn diện” và bước lên ngôi vị cao nhất của 
“Miss & Mr svtunhien”. cặp đôi này cũng trở thành 
Miss & Mr chi nhánh ngân hàng habubank cầu 
giấy (hà nội). Danh hiệu á khôi thuộc về cặp thí 
sinh Đỗ trung Đức - trịnh hà linh. Xếp thứ ba là 
cặp thí sinh Ruslan geldiyev - Đoàn thu Phương. 
ngoài ra, trong đêm chung kết, ban tổ chức cũng 
đã trao nhiều giải phụ cho các cặp thí sinh.

Đánh giá về cuộc thi, thS. trương ngọc Kiểm - bí 
thư bch Đoàn trường ĐhKhtn, trưởng ban tổ 
chức cho biết: chung kết Miss&Mr sinhvientunhien 
2010 là sự tiếp nối thành công của cuộc thi Mr & 
Miss svtunhien năm 2008 với sự phối hợp, tài trợ 
hiệu quả của MobiFone và habubank. Khác với 
những lần thi trước, năm nay cuộc thi có nhiều nét 
mới mang tính nhân văn, toàn diện và khách quan 
hơn trong việc đánh giá vẻ đẹp hình thể và vẻ đẹp 
tâm hồn, trí tuệ của các thí sinh.

ngÔn Phi
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hướng tới Đại lễ 1000 năm 
thăng long, trung tâm 
truyền thông và Quan hệ 

công chúng, ĐhQghn đăng cai tổ 
chức một sự kiện đặc biệt ý nghĩa 
dành cho nữ sinh trên địa bàn thủ 
đô: "iMiss thăng long 2010". tiếp nối 
thành công rực rỡ năm 2009, cuộc thi 
năm nay sẽ được mở rộng quy mô cả 
về số lượng thí sinh dự thi cũng như 
chất lượng chương trình.

từ ý tưởng bAn Đầu...

Xuất phát từ các cuộc thi cấp cơ sở, từ 
trước đến nay chưa có cuộc thi nào 

dành cho toàn thể sinh viên khối học 
viện, Đại học, cao đẳng của thủ đô, 
với quy mô liên trường, trung tâm 
truyền thông và Quan hệ công chúng 
(ĐhQghn) đã lên kế hoạch và tổ chức 
chương trình “hoa khôi sinh viên hà 
nội –  iMissthanglong2009”. 

ngay từ lần đầu tiên được tổ chức, 
hoa khôi sinh viên hà nội đã gặt hái 
được những thành công đáng kể. 
cuộc thi không chỉ đạt được mục tiêu 
tôn vinh sắc đẹp và tài năng của nữ 
sinh thủ Đô, nâng cao hình ảnh nữ 
sinh trong thời đại mới; mà còn trở 

thành nhịp cầu kết nối con người, 
một sân chơi thú vị và bổ ích để các 
bạn sinh viên khám phá chính mình, 
tự tin vào bản thân, sống đẹp và có 
ích hơn. “Mong muốn lớn nhất của 
btc chính là sinh viên Việt nam có cơ 
hội giao lưu, học hỏi nhiều hơn. ngoài 
những kiến thức được học tại giảng 
đường, những kĩ năng sống cũng là 
yếu tố quan trọng cho cuộc sống sau 
này của các bạn” – Anh trần linh Sơn, 
Phó trưởng btc chia sẻ.

iMiss thăng long 2009 đã thực sự tạo 
nên một bước ngoặt mới so với tất 

IMISS THAÊNG LONG 2010

HOÄI TUÏ VEÛ ÑEÏP NGHÌN NAÊM

ảnh: btpress
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cả những cuộc thi sắc đẹp 
trước đó. Đây là cuộc thi 
đầu tiên và duy nhất quy tụ 
những gương mặt nổi bật 
đến từ rất nhiều trường Đại 
học, cao đẳng và học viện 
trên địa bàn hà nội. Mỗi thí 
sinh một phong cách, cá 
tính, một tài năng nổi bật, 
một vẻ đẹp rất riêng đậm 
chất sinh viên tạo nên nét 
hấp dẫn lôi cuốn chỉ có ở 
hoa khôi sinh viên hà nội. 

cuộc thi kết thúc đã tạo 
được hiệu ứng xã hội rộng 
rãi, thu hút được sự quan 
tâm của các tổ chức, cá 
nhân, và đặc biệt là giới 
truyền thông với gần 30 
đơn vị báo đài tham gia 
đưa tin. như đài truyền 
hình hà nội, Vtc, VOV.  

… Đến Sân chơi lớn 
nhất Dành chO nữ 
Sinh thỦ ĐÔ

tiếp nối thành công đó, 
một sự kiện lớn của sinh 
viên thủ đô nhằm chào 
mừng 1000 năm thăng long, tăng 
cường sự đoàn kết liên trường - iMiss 
thăng long 2010 chính thức được lên 
kế hoạch ra mắt.

Một điều hết sức đặc biệt, để kỉ niệm 
1000 năm thăng long - hà nội, quy 
mô cuộc thi sẽ mở rộng cả về số lượng 
và chất lượng. iMiss thanglong 2010 
sẽ là một kế hoạch dài hơi hoành 
tráng hơn hẳn năm trước về mọi mặt.
cuộc thi vừa khởi động đã gây được 
tiếng vang lớn. Số lượng thí sinh năm 
nay lên đến gần 150 bạn, đến từ hơn 
40 trường Đại học, cao đẳng và học 
viện của hà nội. 

ngày 15/5 vừa qua, các thí sinh đã trải 
qua vòng sơ loại tài năng, bao gồm 
bài thi kiến thức tổng quát (80 câu 
hỏi trắc nghiệm và 1 câu tự luận), và 
tham gia phỏng vấn trực tiếp với 06 
chuyên gia về tâm lý học , nhân trắc 
học, xã hội học, dân tộc học hàng đầu 
để chọn ra 100 thí sinh vào vòng 2. Để 
đi đến cuối chặng đường, các thí sinh 
phải hội tụ nhiều yếu tố, cả sắc đẹp và 

tài năng, hiện đại nhưng không mất 
đi nét đẹp truyền thống, đồng thời 
hiểu biết sâu sắc về thăng long, hà 
nội nghìn năm tuổi.  “hội tụ vẻ đẹp 
ngàn năm”, đó cũng chính là slogan 
của hoa khôi sinh viên hà nội trong 
năm đặc biệt ý nghĩa này.

năm nay, cơ cấu cuộc thi cũng có 
nhiều điểm khác biệt so với năm 
trước đó, với sự xuất hiện của vòng Sơ 
loại tài năng, cùng những hoạt động 
ngoại khóa bên lề cuộc thi. chương 
trình dài hơi hơn, nên những yêu cầu 
đối với thí sinh cũng có phần khắt khe. 
Sau vòng thi đầu tiên, 100 thí sinh của 
vòng 2 sẽ tiếp tục thực hiện bài thi, 
phần phỏng vấn nhân trắc học, Mỹ 
học; tham gia những công tác xã hội 
như thăm làng trẻ birla, SOS, đạp xe 
vì môi trường... 20 thí sinh điểm cao 
nhất được vào vòng chung kết sẽ 
cùng nhau tham gia cuộc hành trình 
đến vịnh hạ long. chuyến đi nhằm 
tăng cường quảng bá hình ảnh đất 
nước và con người Việt nam, đồng 
thời gắn kết tình bạn giữa các thí sinh. 

Vòng thi được mong đợi 
nhất sẽ diễn ra trong hai 
đêm: Đêm tài năng (ngày 
12/09/2010) và Đêm chung 
kết (ngày 26/09/2010). 
trong đêm thi thứ hai, các 
thí sinh sẽ trình diễn phần 
thi trang phục áo dài và 
trang phục dạ hội. năm thí 
sinh có điểm cao nhất (tính 
cả điểm tài năng) sẽ lọt vào 
phần thi ứng xử. Kết thúc 
vòng chung kết, ban giám 
khảo sẽ chọn ra thí sinh đạt 
giải hoa khôi và 2 thí sinh 
đạt giải á khôi cùng 3 giải 
phụ: Miss tài năng, Miss 
duyên dáng, Miss thân 
thiện. 

cuộc thi năm nay mang 
tính nhân văn sâu sắc. 
những thí sinh đạt giải 
không chỉ đại diện cho 
những gương mặt tài sắc 
của thủ đô tham gia nhiều 
hoạt động xã hội trong 
năm 2010, mà còn trở 
thành đại diện hình ảnh 
của các sự kiện lớn hướng 

tới chào mừng năm thanh niên 2011.

có thể khẳng định rằng, 
iMissthanglong2009 đã làm được 
nhiều hơn một cuộc thi. Đó là một sân 
chơi, một kênh giao lưu, một nhịp cầu 
liên kết mọi người. iMissthanglong 
đã mang tới cho các thí sinh cơ hội 
thể hiện và khẳng định mình, những 
trải nghiệm lí thú và những kỉ niệm 
không bao giờ quên. năm nay, hoa 
khôi sinh viên hà nội hứa hẹn sẽ là 
chương trình lớn nhất và có tầm ảnh 
hưởng nhất của sinh viên thủ đô kỉ 
niệm đại lễ nghìn năm thăng long – 
hà nội.

 hương tRà
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tác PhẩM         

"Requiem" đã diễn ra trong suốt 1giờ 20 phút không giải lao 
nhưng cả khán phòng vẫn im phăng phắc hướng lên cây đũa chỉ 
huy của g. Sutcliffe. Không gian lay động trong âm thanh kỳ vĩ 
của giọng đàn và giọng người hòa quyện. có lúc tưởng như mái 
vòm rung lên bởi giọng của các soprano, mezzo- soprano, tenor 
và baritone của Anna Weeks, Alexandra cassi, Edward hughes và 
James cleverton, những người đã chinh phục khán giả hà nội 
những đêm diễn trước trong các tác phẩm nổi tiếng của Delibes, 
Mozart, Puccini, Rossini và của chính Verdi nhưng không phải là 
"Requiem".

"Requiem" được sáng tác để tưởng nhớ Alessandro Manzoni, 
tiểu thuyết gia, người đã đóng góp vào việc tạo dựng bản sắc 
italy và là người anh hùng dân tộc trong cuộc cách mạng chống 
đế quốc áo. Và theo lịch sử âm nhạc, kể từ khi "Requiem" được 
trình diễn lần đầu ngày 22 tháng 5 năm 1874 cho tới nay luôn 
là "hiện tượng gây sửng sốt" và được nhiệt liệt đón nhận khắp 
châu âu. Dàn hợp xướng cho tác phẩm có lúc đã tới hơn 1000 
người biểu diễn cùng dàn nhạc 140 nhạc công. "là thứ tuyệt vời 
nhất kể từ sau bản nhạc cùng tên Requiem của Mozart".        

   trong hai ngày 14 & 15 tháng 5 vừa qua, điều tuyệt vời nhất ấy  
đã diễn ra tại sân khấu nhà hát lớn hà nội. 

“KHUùc NGUyEÄN cAàU” 
                    cUÛA VErdI
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Dàn hợp 
xướng của 
nhà hát nhạc 
Vũ Kịch Việt 
nam chỉ  có 
hơn 30 người 
là con số 
chính thức, 
nhưng trong 
chương trình 
của hai ngày 
này đã có tới 
110 người 
tham gia trình 
diễn. Đó là 80 
người, bao 
gồm những 
nhà ngoại giao, nhân viên sứ quán, 
sinh viên... từ nhiều quốc gia khác 
nhau đang sinh sống tại hà nội 
có khả năng hát như một nghệ sĩ 
opera dưới sự hướng dẫn của nhạc 
trưởng g. Sutcliffe, đã từng diễn các 
trích đoạn nổi tiếng của handel's, 
Messiah, Faure's Requiem, Verdi và 
đặc biệt là bản giao hưởng số 9 của 
beethoven...               

cOncORDiA Việt nAM 

Quỹ concordia do nghệ sĩ opera nổi 
tiếng gillian humphreys sáng lập, có 

mối quan hệ khá lâu dài với Việt nam 
và đã từng hợp tác nhiều lần với các 
dàn giao hưởng và hợp xướng dưới 
sự chỉ huy của nhạc trưởng người 
Anh graham Sutcliffe. concordia 
đã giúp đỡ thực hiện nhiều chương 
trình hợp tác biểu diễn quy mô lớn 
với mục tiêu xây dựng quan hệ hợp 
tác trong lĩnh vực âm nhạc với các 
nghệ sĩ Anh và Việt nam, cũng như 
mang tới những vở opera đặc sắc 
cho các nhà hát Việt nam.  

 Vở opera đầu tiên cavalleria 
Rusticana của nhà soạn nhạc nổi 

tiếng Mascagni 
được concordia 
thực hiện tại sân 
khấu nhà hát tp 
hồ chí Minh và vài 
năm sau, tác phẩm 
Pagliacci đã được 
dựng trên sân khấu 
của nhà hát lớn hà 
nội với các nghệ sĩ 
đến từ Vương quốc 
Anh cùng dàn nhạc 
và hợp xướng Việt 
nam. 

chương trình được 
concordia thực 

hiện tại Việt nam và được hội đồng 
Anh hà nội giới thiệu với sự hưởng 
ứng nhiệt thành của nhà hát nhạc 
Vũ Kịch Việt nam.

tRần thị tRường

  những cơn MưA Đầu MùA bất chợt ngàY cuối 
tuần KhÔng làM giảM lòng nhiệt tình cỦA Khán 
giả hà nội Đến Với chương tRình OPERRA ‘VERDi 
REQuiEM’ (Khúc nguYện cầu cỦA VERDi) tại nhà hát 
lớn thành Phố. Kín Mọi hàng ghế là Rất hiếM Với 
nghệ thuật OPERA ở nước tA nhưng hAi ĐêM DiỄn 
VừA QuA Điều Đó Đã XảY RA có lẽ Một Phần bởi Sự 
nổi tiếng cỦA "VERDi REQuiEM" Và Phần nữA cực Kỳ 
QuAn tRọng Đó là Khả năng tRình DiỄn Rất Đẳng 
cấP cỦA Dàn nhạc nhà hát nhạc VŨ Kịch Việt nAM, 
Dàn hợP Xướng Quốc tế Và những nghệ Sĩ OPERA 
cỦA Quỹ cOncORDiA Dưới Sự chỉ huY cỦA. nhạc 
tRưởng người Anh - gRAhAM SutcliFFE.   

Văn hóA - nghệ thuật
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tôi sinh ra và lớn lên ở lập 
thạch, Vĩnh Phúc - mảnh đất 
đá dựng nên ngàn và cũng 

chính nơi đây đã có một thời người 
ta đổ xô nhau về mua “đất” để “ăn 
thử”... 

người quê tôi quý nhau tặng nhau 
món đất hun gói trong lá chuối. 
Món đất đi vào ẩm thực của nơi này 
từ bao giờ không ai còn nhớ, chỉ biết 
khi sinh ra và lớn lên, người quê tôi 
đã quen với mùi thơm nồng của lá 
sim, của cỏ tế quyện trong hương 
đất nồng nàn. ăn đất được mô tả 
giống như ăn gan lợn, ngon, thơm 
và bùi... trước khi vào mâm cơm, có 
người làm miếng đất cho thỏa cơn 
thèm. Đi làm đồng, người ta mang 
theo đất để ăn ngoài ruộng, lúc ở 
nhà đất để ở đầu giường cho tiện 
lúc ban đêm...

ngày còn bé, tôi hay lẽo đẽo theo 
mẹ ra chợ huyện. gọi là chợ huyện 
nhưng ở quê xa nên hàng hóa cũng 

đơn sơ, giản dị. chợ ngày ấy chỉ có 
vài thứ hàng nông, lâm sản, một dãy 
hàng bán lúa gạo, bán sắn ngô, vài 
dãy hàng rau dưa, những người dân 
Sán Dìu ở tận bên Đạo trù cạnh núi 
tam Đảo đem măng tươi, củ nâu 
dùng để nhuộm vải đến bán. ở một 
góc chợ là nơi bán củi và chổi lá cọ. 
những phiên chợ áp tết thường có 
thêm nhiều hàng bán lá dong, lạt 
giang và tranh, ảnh, câu đối tết, hoa 
giấy. người ta treo tranh và câu đối 
lên thân những cây cọ trong chợ làm 
sáng bừng cả một góc rừng khiến 
nhiều bà, nhiều chị quanh năm chạy 
chợ lo toan đong từng bát gạo, đấu 
thóc những tháng ba, ngày tám đói 
run người cũng cảm thấy ấm áp và 
bình tâm hơn khi năm hết, tết đến. 
bọn con trai chúng tôi ra chợ thường 
hay la cà ở chỗ “hàng xén” để mua 
chỉ cước và lưỡi câu. 

Mẹ tôi thường cho tôi một hai hào 
để mua kẹo vừng. có nhiều lần mẹ 
bận đong gạo bảo tôi đi tìm mua 

cho mẹ vài hào ngói để ăn. Phải là 
người lập thạch-Vĩnh Phúc chính 
gốc mới hiểu “ngói” ở đây chính là 
miếng đất. Quy trình làm ra nó gần 
giống như người ta làm ngói lợp 
nhà. có lẽ vì thế dân quê tôi gọi là 
ngói chăng? những miếng đất bán 
ở chợ được đựng trong chiếc rổ con 
con, hoặc bày trên mẹt. người bán, 
người mua toàn là khách quen.

lập thạch có nhiều thứ đồ ăn rất lạ 
như cá thính, bánh do (bánh nẳng), 
dưa lá sắn và đặc biệt nhất món đất 
hay còn được gọi là “ngói”. ngói hay 
là miếng đất nướng để ăn này, khiến 
du khách lần đầu tiên đến lập thạch 
rất ngạc nhiên, tò mò và thích thú. 
nhiều người đã nếm thử. Đất ăn là 
thứ người ta trịnh trọng mời nhau 
để mở đầu câu chuyện. giống như 
ở nhiều vùng khác mời nhau miếng 
trầu. tuy nhiên, có lần tôi đọc trên 
một tờ báo thấy có người viết vì đói 
quá mà người dân lập thạch phải 
“ăn đất” thay cơm. Điều đó không 

NGOÏT BUØI NÔI ÑAÂY
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đúng. Quê tôi ngày xưa rất nghèo, 
dân rất đói, ngày giáp hạt nhiều 
gia đình bị đứt bữa. nhưng qua hai 
cuộc kháng chiến chống Pháp và 
chống Mỹ, dù ăn khoai, ăn sắn lập 
thạch vẫn “thóc không thiếu một 
cân, quân không thiếu một người”. 
cái đói hoành hành gần như quanh 
năm ở một vùng quê nghèo khó, 
khiến bao kiếp người khốn khổ, lam 
lũ. tôi đã từng chứng kiến những 
hoàn cảnh bần cùng của người dân 
quê mình trong những năm tháng 
ấy. Song, thứ đất mà người dân 
lập thạch ăn không thể dùng thay 
lương thực được. 

người dân lập thạch quê tôi cho 
nhau miếng ngói đất hun gói trong 
mảnh lá chuối để ăn cho vui, cho 
thơm miệng. thể hiện sự trân trọng, 
quý mến khách. có lần chứng kiến 
hai bà cụ gặp nhau, bẻ chia nhau 
một miếng đất cuối cùng tôi cảm 
nhận thấy sự ấm áp trong tình 
người quê kiểng. tục ăn đất này 
có lẽ đã có từ hàng ngàn năm nay. 
Một nhà nghiên cứu thì cho rằng 
nó có từ phong tục “việc hôn nhân 
lấy gói đất làm đầu” từ thuở hùng 
Vương dựng nước. Đối với chị em 
phụ nữ thai nghén thì đây là món ăn 
không thể thiếu. họ vẫn bảo món 
đất nướng này có vị bùi như hạt mít, 
thơm ngon và giống gan lợn. hiện 
nay, món đất đặc sản này vẫn có bán 
ở các phiên chợ huyện lập thạch và 
quanh vùng.

có lẽ nhiều người dân lập thạch 
khi sinh ra và lớn lên ăn miếng ngói, 
quen với mùi thơm nồng của lá 
sim, của cỏ tế quyện trong hương 
đất nồng nàn thì đã hiểu rằng nó 
là món “đặc sản” rất riêng biệt của 
quê hương. Khi còn bé, tôi cũng đã 
lén lấy từ khay trầu của bà và ăn thử 
món ngói đất này. thực ra là chỉ các 
bà, các chị ăn món ngói này hơn, 
có lẽ vì thể trạng của phụ nữ cần 
những khoáng chất từ loại ngói này, 
chứ đàn ông thì ít người thích. 

Đất dùng để làm ngói ăn không 
phải là cứ ra lấy ở ngoài ruộng, ngoài 
vườn. Đó phải là thứ đất mềm, mịn, 
không có sạn, không nặng tanh 
mùi bùn, thường nằm sâu dưới lớp 
đất màu. nó là loại đất sét có màu 
trắng hoặc xám bạc pha chút vân 
màu đỏ nâu. người ta tìm, đào đất 
ở bất kỳ nơi nào có loại đất sét ăn 
được. họ đã phát hiện nhiều nơi 
có loại đất như thế trên những quả 
đồi ở lập thạch. Để lấy được thứ 
đất ngon, người ta phải khoét sâu 
vào trong lòng đất đến cả vài chục 
mét để lấy đất, không khác gì khai 
thác than, quặng ở vùng mỏ. họ 
đào hố sâu, hầm lấy đất dọc ngang 
chằng chịt khắp các quả đồi. những 
giếng sâu hun hút hàng chục mét, 
những đường hầm khai thác đất chỉ 
được chằng chống bằng tre, bằng 
cây rừng mỏng manh, yếu ớt rất 
nguy hiểm. Một người bám vào dây 
thừng chui xuống giếng sâu hoặc 
đường hầm tối tăm đào đất, người ở 

trên buộc dây vào xô, gầu, sọt ròng 
xuống để kéo lấy đất lên. cũng có 
những nơi cả quả đồi biến thành 
một mỏ lộ thiên để người ta đào lấy 
đất làm ngói ăn. 

Để ăn được, đất phải được hun sấy 
bằng lá cây tươi có mùi thơm và 
nhiều tinh dầu, dễ cháy. Đó là các 
loại cây tế, lá chè và cây sim, những 
loại cây khi hun ngói ăn sẽ có mùi 
thơm đặc biệt. Đất đào về được xắn 
ra thành miếng nhỏ dày khoảng 4 
đến 5cm, to cỡ hai, ba đốt ngón tay, 
đem phơi khô, nắng và gió làm cho 
đất đổi sang màu xám trắng là được. 
Sau khi phơi khô, những miếng đất 
được xếp trên một giàn làm bằng 
gỗ và đan dây leo, bên dưới người 
ta đào một cái hố tròn, nông để chất 
cỏ, lá và đốt cháy rừng rực hun ngói. 
Miếng ngói đất ăn hình bầu dục 
uốn cong cong. Khi cỏ cây dùng để 
hun sấy cháy hết cũng là lúc những 
miếng đất trên giàn đổi sang màu 
vàng sẫm, mùi khét thơm của khói 
quyện vào đất tạo nên một mùi 
hương rất khó tả. thứ quà quê độc 
đáo chỉ có ở vùng lập thạch quê tôi 
này nếu không quen bạn sẽ không 
dám ăn, nhưng hãy cứ nếm thử một 
lần cho biết, bởi: “Mặn mà từ thuở 
nguyên sơ. Đất quê bùi ngọt đến giờ 
chưa phai”...

bảO Minh
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“thảM họA V-POP”

cuối 2009, trên Youtube truyền đi 
một đoạn băng giới thiệu các ca sĩ 
và ca khúc được cho là “thảm họa 
V-pop”. cuối băng, người xem được 
đề nghị bình chọn cho không phải 
người thắng mà là người thua cuộc. 
Đoạn băng chưa đầy 5 phút trích lục 
những màn biểu diễn trực tiếp cũng 
như video-clip của một số người 
đang hành nghề ca sĩ hiện nay hầu 
hết cho thấy sự lảm nhảm, vô thưởng 
vô phạt của lời hát, sự đơn giản, lặp 
lại đến tội nghiệp của âm nhạc.

trong số các ứng viên sáng giá cho 
giải “thảm họa của năm”, lê Kiều như 
và Phi thanh Vân có vẻ nổi bật hơn 
cả. “tại sao báo chí đổ xô vào bình 
luận về cuốn sách dở của lê Kiều 

như mà chuyên môn ca sĩ của cô ta 
thì lại không,” một nhạc sĩ đặt câu hỏi. 
Quả thực, khi một sản phẩm nghệ 
thuật không có tội tình gì ngoài việc 
rất dở thì cũng chẳng thế chặn sự lan 
truyền của nó, cũng như không ai có 
thể ngăn một người không biết hát 
đi làm ca sĩ. Dường như các nhà phê 
bình từ lâu đã bó tay trước một đời 
sống âm nhạc quá ư… đa dạng!? 
nhưng khán giả kiêm nạn nhân thì 
không. họ có cách phê bình riêng. 
chẳng hạn, họ rủ nhau thay tên của 
ca sĩ vào từ tục trong các câu chửi(!)

giọng hát của lê Kiều như và Phi 
thanh Vân cũng một chín một mười. 
nhưng bài Da nâu đã giúp Phi thanh 
Vân đánh lạc hướng chú ý của khán 
giả khỏi giọng của cô. nội dung cái 

gọi là bài hát này đại thể chỉ gói gọn 
trong mấy câu vô nghĩa ngang phè: 
“Em sống trong ước ao/ Em sống 
trong khát khao/ làn da nâu...” Một 
khán giả tức khí thốt lên: “nếu muốn 
vậy thì ra Vũng tàu phơi nắng là được 
chứ gì, cần gì ước ao, khát khao…” 

cA nhạc hAY tấu hài?

Đó là băn khoăn sau khi xem các tác 
phẩm của một số ca sĩ được liệt vào 
dạng “thảm họa”. nếu không buồn 
cười về giọng hát không giống ai 
thì cũng vui vui vì những lời lẽ kiểu 
như: “có đôi khi ta buồn ngỡ như 
con chuồn chuồn sao ta không cao 
không to như người ta…” (ta là nhan 
sắc- Yến trang và Vương Khang) hay 
dáng điệu nhí nhảnh lí lắc của những 
nam ca sĩ u30. Một khán giả xem clip 

aâm nhaïc 
             HAY SÖÏ NHAÛM NHÍ ?
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của Vũ hà xong nhận xét: “Anh này 
nếu làm diễn viên hài thì có lẽ giờ 
Việt nam đã có một châu tinh trì(!)” 

Số lượng các tiết mục ca nhạc gây 
cười do ca sĩ sản xuất đủ nhiều để 
nghĩ đến sự hình thành của một thể 
loại mới: nhạc hài. trong đó, các ca sĩ 
dù vô tình hay cố ý đều làm khán giả 
phải phì cười. Được hưởng ứng nhiệt 
liệt vào hạng nhất phải kể đến Da 
nâu- lên mạng đầu 2009. nó khiến 

khán giả như nSưt thành lộc cũng 
không thể ngồi yên. Anh đổi lời bài 
hát thành “da trâu” và đưa vào diễn 
trong vở Phù thủy lắm chiêu cuối 
2009. Đặc biệt kịch của thành lộc 
có màn đánh đập tác giả- được coi 
là “đồng đảng” với ca sĩ: “Mày nghĩ 
sao, viết nguyên cái bài hát vậy mà 
lấy tiền người ta được à?!” thành lộc 
trong vai ca sĩ phù thủy bồi thêm: 
“Anh ấy lấy tiền em cao lắm đó…” 

Được Phi thanh Vân và thành lộc 
truyền cảm hứng, không biết bao 
nhiêu bạn trẻ dàn dựng các tiết 
mục hát nhép cả Da nâu lẫn Da trâu. 
cho đến tận đầu năm nay, trò này 
vẫn được nhiều người diễn lại. cuối 
tháng 3, Phi thanh Vân lên báo mạng 
xin lỗi khán giả, khẳng định Da nâu 
“thực sự là một tai nạn nghề nghiệp”. 
Một kết luận kỳ lạ cho một tiết mục 
kỳ lạ. có lẽ đây là lần đầu tiên trong 
lịch sử ca nhạc nước nhà, một ca sĩ 
tự giác xin lỗi chỉ vì bài hát vô tội mà 
mình đã lựa chọn để trình diễn. 

ca sĩ Vũ hà gần đây đặt lời Việt và 

hát lại khá nhiều bài hát nổi tiếng 
của nước ngoài. lối trình diễn của 
anh gây một hiệu quả nào đó khiến 
khá nhiều cư dân mạng cũng hát 
lại những bài này, hơn nữa còn đặt 
lời mới mà Vũ hà chính là chủ đề. 
những đoạn băng kiểu này, cũng 
như những hình ảnh được chắp 
ghép theo cùng chủ đề với dụng ý 
chọc cười liên tục được cập nhật tại 
trang hội những người phát cuồng 
vì Vũ hà trên Facebook- với số hội 

viên lúc này là khoảng 14.500. Đây 
là con số rất đáng kể nếu so với 
các trang dành cho người hâm mộ 
thông thường của các nghệ sĩ Việt 
nam. hội những người phát cuồng 
vì lê Kiều như sinh sau đẻ muộn mới 
chỉ thu hút 2.200 hội viên. tất nhiên 
dùng công cụ mạng làm ảnh hưởng 
đến hình ảnh cá nhân của ai đó là 
điều không nên, nhưng cũng phải 
đặt câu hỏi là những ca sĩ kia đã làm 
gì để công chúng phải “phát cuồng” 
như vậy?!

bấy lâu, một chiêu lăng-xê ăn theo 
đơn giản mà hiệu quả của ca sĩ Việt 
nam là hát lại bài nước ngoài đang 
hot. thậm chí xài lại luôn cả kịch 
bản của video clip gốc như trường 
hợp của Rắc rối tình yêu (Vũ hà) và 
nobody (Wonder girls). Kiểu làm 
nghệ thuật ăn sẵn được các ca sĩ 
diễn đi diễn lại quá nhiều lần gây 
phản cảm nhất định trong khán giả, 
nhất là trong điều kiện hiện nay, họ 
có thể dễ dàng tiếp cận bản gốc. 
trên Youtube, có một đoạn băng lần 
lượt đặt những phần trình diễn của 

bảo thy bên cạnh phần trình diễn 
gốc của nghệ sĩ nước ngoài. nhân 
xem đoạn băng này, có khán giả đã 
nghĩ tới việc tẩy chay các ca sĩ “đạo 
nhạc”. nguyên lý khán giả đưa ra rất 
đơn giản: Không mua loại nhạc ăn 
theo nước ngoài nữa thì ca sĩ Việt 
sẽ nghèo, và họ sẽ buộc phải thoát 
nghèo bằng cách tạo ra loại âm nhạc 
riêng cho V-pop(!)

thực tế là các ca sĩ không có giọng, 

lười sáng tạo nghệ thuật, thị hiếu 
thẩm mỹ có vấn đề vẫn đang tồn 
tại và chiếm chỗ (trên sân khấu 
cũng như trên phương tiện truyền 
thông đại chúng) của người khác, 
theo nguyên tắc: tôi gây sốc, tôi tồn 
tại. Một bài hát có vấn đề đồng thời 
cũng sẽ có rất nhiều người tải về điện 
thoại để giải trí, chẳng hạn. Mà trong 
thời buổi xài băng đĩa lậu và nghe 
nhạc chùa qua mạng hiện nay, bán 
nhạc chuông bỗng trở thành nguồn 
thu nhập đáng kể của ca sĩ. Dẫn đến 
nghịch lý: Một bộ phận của V-pop 
đang được dung dưỡng bởi lòng 
hiếu kỳ chứ không phải bởi nhu cầu 
thưởng thức nghệ thuật nghiêm túc 
của khán giả. 

An Sơn

Văn hóA - nghệ thuật

 những đoạn băng châm biếm các tiết mục ca nhạc phản cảm thu hút hàng vạn lượt người xem trên Youtube.
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Vẻ đẹp luôn được tạo ra bởi 
các khiếm khuyết, sự khiếm 
khuyết vĩ đại chỉ có ở các kỳ 

quan. bài Quốc ca tồn tại lâu dài vì 
nó mang hồn của dân tộc Việt với 
bao nỗi đắng cay của kiếp lầm than 
nay vỡ oà trong niềm vui độc lập 
tự chủ, hay đơn giản hơn, nó chứa 
đựng cuộc đời đầy sóng gió của 
nhạc sỹ thiên tài Văn cao…

Một buổi sinh hoạt tập thể có tổ 
chức trò chơi trí tuệ, chúng tôi nhận 
được câu hỏi của người quản trò: 
“bài hát nổi tiếng nhất của nhạc sỹ 
Văn cao?”. các đáp án lần lượt được 
đưa ra: thiên thai, Sai! trường ca 
Sông lô, không chính xác! tiến về 
hà nội, chưa đúng! Mùa xuân đầu 
tiên, vẫn sai! Đáp án được đưa ra là 
một đoạn nhạc tiến quân ca, Quốc 

ca Việt nam. Phải rồi, bài hát của 
dân tộc ta, từ người già tới trẻ con, 
từ nông thôn đến thành phố, dù 
người nông dân chân lấm tay bùn 
hay những doanh nhân... tất cả đều 
biết, đều thuộc, đều tự hào về dòng 
máu Việt nam chảy trong huyết 
quản mỗi lần nhìn lá cờ đỏ sao vàng 
và hát tiến quân ca. 

lẩm nhẩm hát theo đoạn nhạc trầm 
hùng mà sâu lắng, bây giờ mới nhập 
tâm từng chữ, từng câu... trong 
phút chốc, tổ quốc thu nhỏ trong 
hội trường. tôi cứ tự vấn, do đâu mà 
chàng trai 21 tuổi có thể viết nên 
những nét nhạc như thế để rồi trở 
thành bài hát của người Việt nam? 
Khi 21 tuổi, tôi đã làm được những 
gì? 

tiến quân ca thực sự đã trở thành 

hồn dân tộc, hôm qua, hôm nay, và 
mãi về sau... bài hát có giá trị lịch sử 
riêng của nó, tuy nhiên cũng phải 
được nhìn nhận như một sinh thể, 
vì nó hiện hữu trong mỗi tâm hồn 
Việt từng phút giây. trong quá khứ 

 Vẫn Đứng cùng chúng tA

 Văn cAO
>> từ phải sang: nhạc sĩ Văn cao,  họa sĩ trịnh cung, 
        họa sĩ Đinh cường và nhạc sĩ trịnh công Sơn

>> chân dung Văn cao. tranh sơn dầu của Đinh 

Quang tỉnh
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từng có thời gian Quốc hội khoá i, kỳ 
họp thứ 5 (1951) mời tác giả tham 
gia sửa chữa phần lời của Quốc ca. 
từ “thề phanh thây uống máu quân 
thù” trở thành “Vì nhân dân chiến đấu 
không ngừng”, từ “chí trai là đây nơi 
ước nguyền” trở thành “nước non Việt 
nam ta vững bền”... cho phù hợp với 
hoàn cảnh đất nước...

thiết nghĩ, tôn trọng giá trị lịch sử của 
một tác phẩm nghệ thuật, nhất là 
một bài hát như Quốc ca là điều nên 
có và rất cần thiết. tuy nhiên trong 
thời đại mới, cách nghĩ của con người 
đã thay đổi, người ta nghĩ nhiều hơn 
và hiểu nhiều hơn, cần chăng một 
sự thay đổi lại lời của bài hát? chẳng 
hạn, “Đường vinh quang xây xác 
quân thù”, có nên thay đổi lại? Không 
phủ nhận cuộc chiến đấu chống 
ngoại xâm, nhưng chúng ta cũng 
nên nghĩ lại những suy nghĩ nặng 
trịch, những định kiến về chiến tranh, 
bởi nói cho cùng dù chính nghĩa hay 
phi nghĩa thì chiến tranh vẫn là máu 

xương của nhân loại; theo thời gian 
vết thương chiến tranh cần được hàn 
gắn… chẳng phải đích thân nhạc sĩ 
Văn cao đã từng sửa chữa lại lời ca để 
phù hợp đó sao?

Với tôi, giữa thế giới nghệ thuật bao 
la, nói đến Văn cao mà thiếu đi ly 
rượu trắng hẳn ấn tượng về ông sẽ 
giảm đi đáng kể. hình như cứ rượu 
làng Vân và thuốc lào tiên lãng mới 
ra Văn cao! con người ông ẩn chứa 
cả thời xa vắng của quá khứ lẫn sự 
xa xăm của vị lai. Dù là thơ, nhạc hay 
tranh vẽ, người ta luôn thấy Văn cao 
hiện hữu trong sự ồn ã, xô bồ của 
thời cuộc xen lẫn với sự thông tuệ 
suy tư. Ai đó đã nói rằng, tính cách 
nảy sinh trong bão táp, trí tuệ hình 
thành trong yên tĩnh. Văn cao luôn là 
một hiệp sĩ, trong đội ngũ Việt Minh, 
ông đã từng là một tay súng khét 
tiếng, ông sẵn sàng chấp nhận mọi 
thứ, trừ sự thất bại của nghệ thuật 
chân chính. Dòng máu thi ca chảy 
trong huyết quản đã cho ông bản 

lĩnh để tồn tại và cất lên tiếng nói của 
thế hệ mình. những nỗi niềm của 
cuộc sống đã mang đến cho thơ Văn 
cao tính triết lí, một thứ triết lí của đời 
thường mà thấm màu sắc thân phận. 

triết lí ấy cứ bàng bạc giữa nhân gian, 
rất gần gũi con người bởi nó thấm 
màu sắc hướng nội. nội tâm cảm xúc 
và thế giới tinh thần của người nghệ 
sỹ biểu hiện ý thức chủ thể sáng tạo 
ra nó. tôi còn nhớ hoàng tử bé của 
Saint-Exupéry có nói: “những người 
lớn, chẳng bao giờ tự họ hiểu được gì 
cả và thật là mệt cho trẻ con lúc nào 
cũng phải giải thích cho họ”. cũng 
như trịnh công Sơn, Văn cao là một 
chàng hoàng tử bé lang thang giữa 
cõi đời. Mang trong mình thiên chức 
sáng tạo, người nghệ sĩ ấy luôn tự đi 
tìm mình và có ý thức đi tìm chính 
mình, để rồi nhận ra mình luôn cô 
đơn trong tâm thế của một kẻ ngoài 
cuộc. người đọc nói riêng và công 
chúng nói chung mắc một căn bệnh 
mãn tính là không chịu đọc bằng khả 
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năng của mình, không chịu suy nghĩ bằng cái đầu 
của mình mà đọc theo con mắt của người khác. 
nói một cách công bằng, phê bình cũng chỉ là 
cách đọc của cá nhân đối với tác phẩm… 

hàng thập kỷ, người ta không được nghe những 
buồn tàn thu, Suối mơ, trương chi, thiên thai, bến 

xuân… bởi tiêu chí “vàng” của âm nhạc. có chăng 
trên đài chỉ phát những trường ca Sông lô, chiến 
sỹ Việt nam, tiến về hà nội... những bản nhạc 
không lời, những câu thơ không in và những hình 
minh hoạ trên báo lặng lẽ ra đời trong quên lãng. 

Điều đáng trọng nhất trong tư tưởng nghệ thuật 
Văn cao là dám viết, và viết thật với lòng mình. 
Điều kiện ấy, hoàn cảnh ấy đã không thể khiến 
ông tha hoá, mà càng làm cho những sáng tạo 
kia ngày càng vượt ra khuôn khổ giới hạn nghệ 
thuật của chính mình và của thời đại. Vì thế mà 
tư tưởng ông vừa mang dáng dấp của hiệp sĩ, 

lại mang hình hài của hoàng tử bé. Điều ấy cụ 
thể hoá bằng ca khúc Mùa xuân đầu tiên (1976). 
Không giống không khí reo vui của thời cuộc, 
không tuyên truyền cho một lý tưởng cụ thể mà 
là một khúc hoan ca mở đầu cho một cuộc đời 
mới với thứ triết lí đầy nhân bản, triết lí - chân lí 

của tình thương. Với Văn cao, mùa 
xuân ấy mở ra một kỷ nguyên mới 
mà ở đó phần con người được thức 
tỉnh sau những ngày đánh mất 
mình: “từ đây người biết quê người/
từ đây người biết yêu người/ từ đây 
người biết thương người...”. 

có lẽ năm 1983 là một bước chuyển 
quan trọng trong suốt quãng đời 
làm nghệ thuật của người nghệ sỹ 
đáng kính. những Suối mơ, thiên 
thai, bến xuân… được trả về cho 
công chúng. người hâm mộ, bạn 
yêu nhạc lại được nghe Văn cao 
để phát hiện lại, phát hiện thêm, 
phát hiện mới và nhất là phát hiện 
đúng về một tài năng âm nhạc của 
dân tộc. 5 năm sau, những bài thơ 
vụn trong sổ tay, trên những vỏ bao 
thuốc… được in trong tập thơ lá. 
chàng hiệp sỹ tái xuất thi đàn sau 
30 năm vắng bóng mà các sáng tác 
của ông vẫn tươi rói hơi thở thời 
đại. thanh thảo không sai lầm khi 
đưa ra nhận xét: “Văn cao vẫn đứng 
cùng chúng ta”.

Khi viết những dòng chữ này, tâm 
trí tôi vẫn bị ám ảnh bởi câu thơ: “ tôi 
không đi qua tôi/ để lại gì” (Không 
đề, 1967). nghệ thuật Văn cao là 
thế, luôn mang tính gợi hình và thể 
hiện ý thức của chủ thể sáng tạo 
nó. “Đi qua” không chỉ là một trạng 
thái chuyển động đơn thuần mà 
còn là triết lý sống: sống qua, sống 

hờ, sống gấp. Với Văn cao, ông chọn cho mình 
cách sống “không đi qua”, nhất là “không đi qua 
tôi” nghĩa là chọn cho mình “lối sống kỹ”, “sống 
là chính mình”. ấy là bản lĩnh thép giữa xã hội có 
nhiều đổi thay với những thanh âm muôn hình 
muôn vẻ của nó.

  Đức lOng

68 bản tin Đại học Quốc gia hà nội



Văn hóA - nghệ thuật

ngày hôm nay 
có vẻ mát mẻ 
hơn mấy hôm 

trước. Mặc dù những 
tia nắng chói chang vẫn 
phà xuống mọi nơi trên 
phố nhưng mọi người 
vẫn cảm thấy không 
quá khó chịu. Dũng rời 
cơ quan, một mình đi 
thong dong trên phố. 
gã mới chuyển nhà tới 
đây, đã nhiều lần gã 
muốn dạo qua một 
vài vòng quanh phố 
để quan sát coi xem so 
với nơi ở cũ thì có gì mới mẻ, lạ lẫm hơn 
không. ngặt vì thời tiết mấy hôm trước 
quá khắc nghiệt, những tán cây, công 
viên ở gần đây cũng đều bị chặt phá 
gần hết để thế cho những khu thương 
mại cỡ lớn khiến thời tiết trở nên thất 
thường, lại nữa vì công việc ở cơ quan 
quá bề bộn nên gã đành tạm lắng cái 
dự định đó xuống. Sống ở đô thị ngoài 
việc lo kiếm tiền lập thân ra thì tuyệt 
nhiên chẳng có gì có thể bấu víu lòng 
người, khắp mọi nẻo đường san sát 
toàn những khu thương mại, nhà hàng, 
quán net... trên phố thì xe cộ nườm 
nượp, con người sống chen lấn xô đẩy 
tranh giành nhau từng miếng một. Phố 
phường chẳng có gì đặc biệt, nhìn đâu 
đâu cũng thấy toàn các khu nhà cỡ lớn. 
So lại cuộc sống ở ngoại ô còn tốt hơn ở 
đây. “Dù vật chất hơi thiếu thốn nhưng 
ít ra con người sống không quá xa thiên 
nhiên thế này!” - Dũng lầm bầm một 
mình. 

bất chợt Dũng bị đánh động bởi một 
loạt âm thanh tục tĩu:

- Xin xỏ gì! Không có đâu... cút! Sáng ra 
chưa bán được gì đã hãm tài!

- ui giời! Đi chỗ khác cho tôi nhờ. Ông 
đứng đây thì ai dám vào quán...

nhìn quay ngược lại phía sau, gã thấy 
một ông cụ áo quần nhàu nát, rách rưới 
đang bị mấy người chủ quán đuổi ra 
khỏi cửa. nhìn kỹ hơn một chút, Dũng 

thấy ông cụ ngã nhào xuống đất tay 
cố nhoái ra huơ huơ dưới đất để tìm lại 
cây gậy tre của mình. Một ông cụ ăn xin 
mù. chẳng chút động lòng mấy đứa 
chủ quán hứ một cái rồi lẳng lặng đi vào 
trong. Dũng nhìn ông cụ không hiểu 
sao trái tim anh quặn lại, cuộc sống đô 
thị phồn hoa,tấp nập như vậy mà vẫn 
còn có người bất hạnh thế kia.hình ảnh 
ông cụ khiến gã nhớ tới người chú ruột 
bị mù từ nhỏ của mình. gã đi tới đỡ ông 
cụ dậy rồi lấy trong túi một vài tờ tiền lẻ 
khẽ đặt lên tay ông cụ.

này ai đó ơi!- gã đang đi thì ông cụ gọi 
níu lại

Dạ!

Ông cụ khom mình lại, run rẩy nói:

cám ơn cậu rất nhiều. nhưng liệu cậu 
có phiền không khi già này mạn phép 
xin nhờ cậu đưa già về phố X…

Dũng cảm thấy ngỡ ngàng. nhưng gã 
cũng chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều 
nữa mà nhận lời ngay. Một người bất 
hạnh, túng thiếu đủ mọi thứ như vậy 
nếu giúp được thì cứ giúp. gã bước tới 
gần dìu ông cụ đi, mặc dù khi đứng cạnh 
Dũng ngửi được mùi mồ hôi bết lại, bộ 
quần áo nhiều ngày chưa giặt gợn lên 
mùi chua chua, nhưng gã chẳng thấy 
khó chịu mà chỉ thấy tội. cuộc sống 
hối hả nhộn nhịp như thế, con người ai 
cũng chỉ nghĩ về cái lợi của mình chẳng 
ai thèm để tâm tới những số phận bất 

hạnh luôn tồn tại 
song song cùng 
mình. chẳng rõ được, 
nếu như có một ngày 
nào đó những người 
đó cũng… bị… như 
ông cụ này thì những 
người khác có đối 
xử lại với họ như vậy 
không? Và những 
người đó sẽ cảm thấy 
thế nào?

thở hắt ra một hơi gã 
lại tiếp tục dìu ông 
cụ đi từng bước. Đến 
nơi, Dũng buông ông 

cụ ra rồi dìu vào vỉa hè, nơi đây ít hàng 
quán chắc sẽ chẳng có ai nhìnthấy cụ 
đâu. gã nói: “Ông ơi tới phố X rồi. Ông 
có cần cháu giúp gì nữa không...”. Ông 
cụ nắm chặt lấy bàn tay của gã, miệng 
phều phào nói: “cậu cứ để già ở đây 
được rồi! cám ơn cậu rất nhiều...”.

Dũng khẽ đặt tay lên vai ông cụ rồi từ từ 
bỏ đi. gã định nói cái gì đó nhưng chẳng 
hiểu sao lời cứ ứ đọng trong cổ,cố thế 
nào cũng không thể bắt nó bật ra bên 
ngoài. Đi một đoạn gã bỗng dừng lại, 
nhoái cổ nhìn ra sau thì thấy ông cụ lủi 
thủi đi vào trong một con hẻm nhỏ.

Vào sâu bên trong con hẻm, ông cụ quay 
ra sau, hai con mắt đáng lẽ ra không thể 
nhìn thấy gì bỗng đảo nhanh, láo liên 
nhìn khắp nơi thấy không có ai theo 
sau ông mới tiếp tục đi tiếp vào sâu bên 
trong. Ông thọc tay vào túi quần, rút 
ra một cái ví da màu đen rồi cười hềnh 
hệch: “lại một con gà béo!”...

oââng giaø muø truyện ngắn của Minh hà
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câu thơ nhặt Được PhíA Miền 
Quạnh hiu

nguyễn Việt chiến có nụ cười đem 
lại cảm giác thân quen tin tưởng 
cho bất cứ ai ngay khi tiếp xúc. 
như nhà thơ thanh thảo đã viết: 
"tôi ít thấy một nhà thơ Việt nào 
lại có cái cười hồn nhiên, trong 
trẻo và …ngây thơ như cái cười 
của nhà thơ nguyễn Việt chiến". 
Đó là một nụ cười hơi đặc biệt, vì 
nó nở trên một gương mặt nhiều 
khắc khổ. Quả thực, nguyễn Việt 
chiến là nhà thơ có một cuộc sống 
sôi nổi và thăng trầm. Ông đã từng 
viết thơ rồi xé thơ trong suốt hai 
chục năm trời của cuộc đời mình. 
tập thơ gần đây nhất, những con 
ngựa đêm, đã khẳng định một 
thương hiệu nguyễn Việt chiến 

 “thơ cA thế hệ tRẻ hÔM nAY Mỏng Quá!”

tROng ánh nến Mờ ảO cỦA 
ĐêM thơ tháng tư, chúng 
tÔi có DịP tRò chuYện Với 
nhà thơ, nhà báO nguYỄn 
Việt chiến. Ông là tác giả 
cỦA 4 tậP thơ (MưA lúc 
KhÔng giờ, nXb hội nhà 
Văn 1992; ngọn Sóng thời 
giAn, nXb thAnh niên 1998; 
cỏ tRên Đất, nXb Quân Đội 
nhân Dân 2000; những cOn 
ngựA ĐêM, nXb hội nhà Văn 
2003) Và Một tậP tiểu luận 
Phê bình Văn học MAng 
tên thơ Việt nAM tìM tòi Và 
cách tân 1975-2005, nXb hội 
nhà Văn, 2007. 

trong chiếu thơ Việt đương đại, đầy dự 
cảm và sáng tạo.

tư cách kép trong cấu trúc cái tôi của 
nguyễn Việt chiến làm chúng tôi ngỡ 
ngàng. Đối lập với một nhà báo chuyên 
viết phóng sự đấu tranh không mệt 
mỏi cho công bằng; nhà thơ nguyễn 
Việt chiến hiện ra đầy suy tư về thân 
phận con người, ráo riết cách tân thơ 
ca. Ông tâm tình rằng, trong những 
giây phút ngã lòng yếu đuối nhất của 
cuộc đời, chính thơ ca đã cứu rỗi ông, 
đã cho ông có được niềm tin vào cuộc 
sống. 

trong bốn tập thơ của tác giả và 
những tác phẩm gần đây, người đọc 
không khó để nhận ra những biến 
chuyển trong cách nghĩ và cách viết 
của nguyễn Việt chiến. Đặc biệt, dù 

nguYỄn Việt chiến:
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là những bài thơ viết theo lối truyền 
thống như cát đợi, Mưa tháng giêng, 
gặp nguyễn Du trên sông đêm hay 
những bài thơ cách tân như thời đất 
nước gian lao, những ngôi đền trong 
đêm, Để nhớ về em…đều chứa đựng 
những suy tư lớn về cuộc sống con 
người, về những vết thương và nhức 
nhối của đời sống. Ông định lượng 
con người bằng tính cảm, thẩm mỹ 
riêng của mình: tôi cầm cả chính tôi 
lên/ câu thơ nhặt được ở miền quạnh 
hiu (cát đợi), hay Máu của người là 
mực viết thời gian (thời đất nước 
gian lao)… chính sự định lượng con 
người bằng mỹ cảm riêng đã cho tác 
giả ý thức rõ về cuộc sống: trước vô 
cùng năm tháng/ thơ mình sương 
khói thôi (Mưa tháng giêng). thơ 
ông vạm vỡ, thể hiện một nội lực 
thơ lớn, nói như nhà phê bình trẻ lệ 
bình Quan, thơ nguyễn Việt chiến có 
cấu trúc của một bản giao hưởng với 
nhiều trường đoạn được đẩy lên cao, 
ngân vang. những tìm tòi cách tân 
này thật đáng quý.

thơ cA cần có Một Đời Sống 
thật Sự

Khi nói chuyện về thơ trẻ, nguyễn 
Việt chiến sôi nổi hẳn lên. Ông nói 
về đòi hỏi cách tân thơ như một nhu 
cầu bức thiết và tự thân của những 

cây bút trẻ. Ông định nghĩa về cách 
tân thơ như là một trào lưu được tạo 
ra bởi một hình thức thể hiện mới 
diễn đạt một nội dung mới. cho dù 
đã có nhiều tìm tòi nhưng hiện tại 
chưa rõ ràng một trào lưu nào mà 
có khả năng tạo ra một thời đại mới 
trong thi ca. 

Điều chưa đủ để làm nên một sự 
cách tân thực sự, theo nhà thơ là có 
nhiều nguyên nhân. Ông nhấn mạnh 
rằng, đời sống thi ca trong thơ trẻ 
hiện nay còn mỏng quá. Dường như 
các bạn chưa thật sự đập cùng nhịp 
đập của cả cuộc sống hối hả, sôi nổi 
và đau đớn ngoài kia. nhiều bạn trẻ 
hiện nay quá ư đi vào những cái tôi 
vụn vặt ích kỷ và thường bế tắc. Để 
chứng minh cho lập luận của mình, 

tác giả đã dẫn ra ý kiến của Rít-xốt: 
nếu công việc của nhà thơ có được 
một số giá trị nào đấy, thì những giá 
trị ấy biểu hiện ở chỗ - ta đã đi vào 
những đau khổ của kiếp người, để 
mang lại hy vọng cho mọi đớn đau. 
thơ - đó là nền nghệ thuật chia sẻ với 
con người. cùng với đó, nguyễn Việt 
chiến đã lấy sự nghiệp thơ đầy sống 
động và thăng trầm của mình ra để 
chứng minh cho luận điểm đó. Ông 
khuyến khích các cây bút trẻ không 
nên ngoảnh mặt với đời sống thực 
đang chuyển động không ngừng.

nhà thơ say sưa đọc, chúng tôi say 
sưa nghe những bài thơ mới của ông. 
trong niềm hứng khởi, nhà thơ đã kể 
cho chúng tôi nghe về câu chuyện 
gặp nguyễn Du trên sông, ngay khi 
choàng tỉnh, bài thơ mới ra đời mang 
tên gặp nguyễn Du trên sông đêm. 
hình ảnh đại thi hào đầu đội nón lá, 
đi chân trần, bên hông đeo bình rượu 
cùng chiếc cần câu khiến độc giả tò 
mò và xúc động mạnh: người lụa 
đã nhận ra ông/ Đầu đội nón lá chân 
không mang giày/ Ông ra câu chữ 
sông này/ Một chiếc cần bút phất đầy 
trăng đêm. Và còn đây, lời chỉ dạy của 
nguyễn Du đã in sâu vào tâm khảm 
nhà thơ: chỉ có trong những đêm 
mưa lớn của đời người như anh đang 
từng phải trải qua, người thơ mới có 
thể ra sông văn câu được những bài 
thơ, tứ thơ, những câu chuyện văn 
chương hay nhất trong cuộc đời cầm 
bút của mình. Phải chăng, lời dạy của 
nguyễn Du với ông chính là điều 
mà nguyễn Việt chiến còn trăn trở, 
muốn nhắn nhủ với các cây bút trẻ 
hiện nay, một vốn sống đủ lớn cho 
thi ca nảy mầm bắt rễ.

tiến cường
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nguyễn Việt chiến và nhà văn Văn giá

nhà thơ nguyễn Việt chiến
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Khau Vai cách huyện lỵ Mèo Vạc 24 km, ngược núi qua 
cán chúa Phìn, lũng Pù. chẳng biết tự đời nào, cái 
xóm nhỏ heo hút ở vùng cao núi đá Mèo Vạc mang 

tên Khau Vai đã trở thành nơi hội tụ của những đôi trai 
gái đi tìm bạn tình, của đôi lứa yêu nhau và của cả những 
người đã từng yêu mà chẳng lấy được nhau. nơi ấy người 
ta gọi bằng cái tên thật đẹp: chợ tình phong lưu - Một 
hiện tượng văn hóa đặc sắc, hiếm có ở Việt nam và có lẽ cả 
trên thế giới. chợ tình Khau Vai mỗi năm chỉ họp 1 lần vào 
khoảng giữa tháng 4 dương lịch.

truyện kể rằng, Khau Vai là nơi dừng chân cuối cùng của 
một đôi tình nhân chạy trốn không thành. chàng trai 
người Mông yêu cô gái giáy, nhưng do sự hiềm khích của 
2 bộ tộc, họ dắt nhau chạy trốn đến đất Khau Vai, trong 
sự truy đuổi của người không chấp nhận mối quan hệ của 
họ. lại cũng có người cho rằng: cô gái giáy yêu chàng trai 
người Mông, nhưng bị ép gả cho một người khác nên họ 
cùng nhau đi trốn... cuộc chạy trốn không thành khi người 
nhà bắt được đôi tình nhân tại đất Khau Vai đúng vào ngày 
27/3 âm lịch. Để tránh một mối thù truyền đời giữa 2 tộc 
họ, đôi tình nhân chấp nhận chia tay, lấy Khau Vai làm nơi 
hẹn gặp mỗi năm, cho đến khi từ giã cõi đời. Mỗi người kể 
mỗi khác nhưng tựu trung lại chợ tình Khau Vai vẫn mang 

một ý nghĩa duy nhất: Đây là phiên chợ cho những người 
lỡ duyên, trở lại tìm nhau ôn chuyện cũ.

chợ Khau Vai ban đầu họp không có người mua, không có 
người bán. họ đến đây chỉ nhằm để nhìn bóng dáng mà 
lòng mình đã trao thương gửi nhớ. nếu gặp lại người xưa 
thì trò chuyện cho thoả lòng mong nhớ, nếu chưa biết thì 
làm quen, kết bạn. bất kể tuổi tác già hay trẻ. họ mang đến 
đây thức ăn sẵn, khi đến bữa thì bỏ ra cùng ăn với nhau 
gói cơm nếp củ sắn, miếng bánh... tất cả đều là sản phẩm 
tự làm mang đi từ nhà và những bữa ăn như vậy càng làm 
cho họ có thêm những giờ phút hạnh phúc bên nhau.

là người ở xa, người ta đến chợ từ chiều hôm trước để sáng 
sớm hôm sau đã có mặt ở chợ. Khi sương mờ chưa tan trên 
những mép núi mờ xa, đã thấy tiếng khèn véo von, tiếng 
nhạc ngựa trên những con đường mòn len lỏi qua vách 
núi dẫn gái trai vào chợ. những gương mặt con gái còn rất 
trẻ, má ửng hồng vì thẹn, chân quấn xà cạp trắng muốt chỉ 
dành cho ngày đi hội, bẽn lẽn giương ô đứng nép vào vách 
gỗ cách ngôi nhà. những gương mặt con trai lấm tấm tàn 
nhang, nách cắp khèn, tay lắc lẻo chiếc radio chạy pin véo 
von tiếng hát ghẹo bạn của người vùng cao. họ chờ đợi 
suốt một năm ròng cho nên tâm trạng của người đi chợ 

HEÏN HOø 
KHAU VAI
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thật háo hức. chợ đã không chỉ còn là nơi hẹn gặp của những đôi tình nhân cũ. 
Khâu Vai của ngày mới là nơi hò hẹn của gái trai khắp làng xa, bản gần tìm về.

chợ họp vào ban đêm, khi sương lạnh giăng mờ những đỉnh núi đá. chỉ có 
ngọn đuốc trên tay soi rõ gương mặt nồng vì men rượu ngô của cô gái vùng 
cao. Sau một đêm gặp lại người tình cũ, ai lại về nhà người ấy, không có chuyện 
ghen tuông, hờn giận. con ngựa quen thuộc cõng ông chồng vắt vẻo vì say 
rượu, người vợ theo sau tay nắm lấy đuôi ngựa về nhà. năm này qua năm khác, 
lời hẹn Khau Vai được gìn giữ cho đến lúc một trong hai người từ giã cõi đời. 

buồn nhất là lúc về, lúc họ phải chia tay, thật bịn rịn chẳng muốn rời nhau. Dẫu 
sao, sự hội ngộ đã để lại trong họ một điều gì đó rất thiêng liêng. Với đôi bạn 
trẻ biết đâu năm đó họ sẽ nên vợ nên chồng, hoặc có khi phải hẹn nhau chợ 
phiên năm tới...

những năm gần đây, do nhu cầu cuộc sống nên ngày chợ họp ngoài việc hò 
hẹn, gặp gỡ, người ta mang cả hàng hóa đến bán ở chợ. Do vậy đến chợ Khau 
Vai, người ta cũng có thể mua, bán, trao đổi những sản vật. hy vọng, Khau Vai 
sẽ mang lại cho bạn những hoài niệm về một địa danh gắn với câu chuyện tình 
đã đi vào huyền thoại...

nguYỄn thắng
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tung hOành tò hE

hiện câu lạc bộ làng nghề tò he Xuân la có 56 hội viên hầu hết là con em 
trong làng. Việc thành lập câu lạc bộ 2 năm nay giúp cho anh em có thể chia 
sẻ kinh nghiệm, cùng tìm những hướng đi để bảo tồn một nghề cũng là một 
môn nghệ thuật độc đáo này.

Rằm tháng tám hàng năm, cả làng Xuân la lại tưng bừng mở hội. tất cả mọi 
người trong làng, đặc biệt là các em nhỏ cùng nhau ra sân đình trổ tài nặn 
tò he của mình. các cụ tinh anh của làng nghề sẽ chọn ra tác phẩm độc đáo 
nhất, nặn khéo léo và sáng tạo nhất để trao giải. giải thưởng vật chất chẳng 
bao nhiêu nhưng nó luôn là khát khao của mọi đứa trẻ trong làng.

theo nghệ nhân duy nhất của làng nghề, ông chu Văn hải thì tên gọi tò he 
chỉ mới được gọi cách đây vài chục năm. có thể do chính các em nhỏ đặt tên 
khi mong muốn cha mẹ mua những cây bột nặn có hình những chiếc kèn tò 
te do người thợ nặn gắn thêm vào. nghề bột nặn chim cò là tên gốc của nghề 
tò he ở làng Xuân la. gọi như thế là bởi những đối tượng nặn ban đầu là hình 
những con chim, con cò gắn liền với miền quê Việt.

Kinh nghiệm nặn tò he truyền thống ở Xuân la được truyền lại theo kiểu 
“cha truyền con nối”, không truyền cho con gái. gạo tẻ trộn nếp tỉ lệ 5:1 được 
đem ngâm rồi giã nhỏ. Sau đó dùng chiếc rây bột rây gạn bột nhỏ, rồi tiếp 
tục giã và rây cho đến khi có được thứ bột mịn. bột được cho vào luộc chín, 

cUÏc bOÄT MAø GOÄT NEâN HOàN
“tò hE Ông bán MấY Đồng/ 

cOn MuA Một chiếc chO 
chồng cOn chơi...”. nghề 

nặn tò hE cỦA làng Xuân 
lA, Xã Phượng Dực (Phú 

XuYên – hà nội) có từ bAO 
giờ cŨng KhÔng Ai biết. 
Mọi người tROng làng 

chỉ biết Rằng Khi Sinh RA 
Đã Được Ông bà bố Mẹ 

tRuYền lại nghề bột nặn 
chiM cò Để Mưu Sinh. 

tROng các lỄ hội hAY tRên 
các Đường Phố nhộn 

nhịP cả nước, tA Đều có 
thể bắt gặP những người 

thợ nặn thành hình 
những ước Mơ giản Dị 

cỦA các EM nhỏ.
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nêm đường hoặc muối. tiếp đó thấu 
bột sao cho dẻo quánh là được. từ 
một mẻ bột đó được chia ra từ 4 đến 
8 phần bằng nhau. công đoạn tiếp 
theo là nhuộm màu, ban đầu các cụ 
dùng các màu tự nhiên. Màu đen 
được đốt từ rơm rạ, màu đỏ triết từ 
gấc hoặc cây gỗ vang, màu vàng từ 
nghệ già hoặc hoa hòe, màu xanh từ 
lá tràm, lá riềng. các màu khác cũng 
được pha chế từ 4 màu chủ đạo này. 
ngày nay thì bột đã được xay bằng 
máy, tỉ lệ gạo nếp nhiều hơn để 
tăng độ dẻo, màu dùng là màu công 
nghiệp, các thanh tre làm cốt được 
thay cho các vòng lứa làm bánh vòng 
ngày trước. Sau công đoạn chuẩn bột 
nặn, những người thợ nặn sẽ chất 
thêm trong hộp đồ các vòng lứa hay 
que tre làm cốt, một chiếc lược, một 
con dao bài và bắt đầu chuyến hành 
trình của mình. họ rong ruổi trên 
khắp các phố, các công viên, trường 
học, đặc biệt là các lễ hội trên mọi 
vùng miền cả nước.

thỏA Mãn những Mơ ước thiếu 
thời

trước năm 1975, khi cả dân tộc dồn 
sức cho cuộc đấu tranh giải phóng 
đất nước khiến nghề nặn tò he gặp 
nhiều khó khăn. trong thời gian này, 
những người thợ nặn đã sáng tạo ra 
các chú bộ đội, các cô dân quân du 
kích, xe tăng, ô tô được các em nhỏ rất 
ưa thích bên cạnh 12 con giáp và các 
con vật ngộ nghĩnh thường ngày. các 
nhân vật trong nghệ thuật nặn tò he 
luôn thay đổi theo ý thích của trẻ em. 
Phổ biến là các nhân vật hoạt hình 
như Đôrêmon, Pokémon, tôn ngộ 
Không, trư bát giới, na tra, người máy, 
12 con giáp. nghệ nhân chu Văn hải 
cho rằng: “cái độc đáo của tò he chính 
là tính duy nhất của nhân vật, ví như 
tôi đã nặn hàng trăm lần hình tề thiên 
mà mỗi lần một tư thế, không lần nào 
giống lần nào. nghề nặn tò he gắn 
liền với con trẻ, chỉ cần sự khéo léo, 
trí tưởng tượng và lòng yêu trẻ, người 
thợ nặn sẽ có được những nhân vật tò 
he sống động có hồn”.

nghề tò he là nghề phải đi nhiều, 
trong dịp lễ hội hay những nơi chợ 

búa phố thị đông dân cư. bởi đi xứ 
người nên chuyện bị trấn lột, xua đổi 
là bình thường. ngoài ra, mỗi khi có 
người nặn tò he trên phố, thường tập 
trung đông trẻ em gây ách tắc giao 
thông. thứ nữa gặp trời mưa thì mất 
cả chì lẫn chài. Mỗi cây tò he có giá chỉ 
từ 2 đến 5 ngàn đồng. nghề tò he chỉ 
đủ sống chứ chẳng mấy ai làm giàu 
được từ nghề này. nhiều người từ việc 
nặn tò he đi ra ngoài, học thêm nhiều 
nghề mới của thiên hạ về bỏ nghề tò 
he. bởi thế, làng Xuân la bên cạnh 
nghề nặn tò he còn có nghề tráng 
bánh đa bánh cuốn, nghề mộc, nghề 
bật bông…

năm 2005, nhân kỷ niệm 10 năm bình 
thường hóa quan hệ ngoại giao Việt 
nam – hoa Kỳ, cố nghệ nhân Đặng 
Văn tố đã mang tò he xuất ngoại 
cùng với nghệ nhân tranh Đông hồ, 
nón làng chuông mang lại ấn tượng 
đặc biệt với người Mỹ về nghề truyền 
thống Việt tại bảo tàng Smithsonion 

trong cuộc giao lưu “những ngày văn 
hóa Vn tại Mỹ” ở Washington D.c. từ 
đó, những người thợ nặn tò he làng 
Xuân la có thêm động lực để sống 
chết với nghề “khỏe đi mà chưa khỏe 
giàu” của ông cha để lại. Việc nâng 
cao tuổi thọ của tò he cũng như “xuất 
ngoại” tò he đang là trăn trở của nghệ 
nhân chu Văn hải và những người thợ 
nặn trong làng. chỉ khi nào chúng ta 
nâng cao giá trị kinh tế của tò he mới 
mong giữ được nghề khỏi sự biến 
mất. hơn nữa, tò he sẽ là một trò chơi 
mang tính giáo dục và văn hóa cao 
đối với trẻ em trong bối cảnh đồ chơi 
ngoại nhập mang tính bạo lực, sát 
thương đang tràn ngập thị trường.

tiến cường
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“lùng Khấu nhin là chợ bán nông 
cụ nhiều nhất và uy tín nhất ở 
đất Mường Khương này đấy! 

người Mông, người Dao, người tày ở 
các nơi khi cần cái cày, cái cuốc, cái 
gùi hay bất cứ vật dụng gì đều đến 
đây mua. người bán hàng ở lùng 
Khấu nhin không nói thách giá đâu, 
toàn bà con mình cả mà!” - bà cụ 
Mùa thị Mảy vừa cười móm mém 
vừa “quảng cáo” với tôi. hôm nay, cụ 
Mảy và rất đông bà con trong bản 
lầu rủ nhau đi bộ gần 2 tiếng xuống 
chợ lùng Khấu nhin để mua nông 
cụ chuẩn bị cho mùa rẫy xuân hè. 
Ai cũng bảo: "Phải xuống tận chợ 
để mua được đồ tốt, tự tay mình đi 
mua không gửi ai để khỏi mất lộc và 
những dụng cụ như mũi cày, cuốc, 
rổ rá, gùi... nhường cho phụ nữ mua, 
đàn ông có xuống chợ thì thường chỉ 
đến hàng thân cày, điếu cày hay yên 
ngựa..."

chợ nÔng cụ 
     lùng Khấu nhin

Văn hóA - nghệ thuật

76 bản tin Đại học Quốc gia hà nội



lùng Khấu nhin là một trong 
những phiên chợ cổ lâu đời nhất 
của huyện Mường Khương (lào 
cai). chợ chỉ họp phiên vào sáng 
thứ 5 hàng tuần, bên cạnh các sắc 
màu rực rỡ của váy vóc, thổ cẩm, 
len, chăn màn... giống như bao 
chợ phiên vùng cao khác, lùng 
Khấu nhin còn là một chợ nông 
cụ nổi tiếng với đầy đủ tất cả các 
dụng cụ mang nét đặc trưng riêng 
của đồng bào các dân tộc thiểu số 
vùng tây bắc. tất cả các loại nông 
cụ đều được bày bán một cách 
trật tự theo từng dãy hàng phân 
theo từng khu, không hề có cảnh 
chèo kéo, giành giật khách hàng. 

Đồng bào từ các bản đến chợ đều 
lựa những cửa hàng quen để mua 
đồ, ưng nông cụ nào thì trả tiền 
nông cụ đó, không có chuyện cò 
kè, mặc cả. “từ sáng đến giờ tôi đã 
bán được gần chục cái cày, vui lắm! 
năm nào càng bán được nhiều 
nông cụ chứng tỏ năm đó bà con 
làm ăn càng thuận lợi...” - ông chủ 
của một dãy hàng bán thân cày hồ 
hởi khoe. 

PhAn lOng

Văn hóA - nghệ thuật

77                 Số 231 - 2010



Trang Thô 
ngày tôi ngủ quên trên lưng trâu

cánh diều giấy buộc sừng trâu bay mất

ngày đuổi bắt rét buốt mùa đông

nhốt trong ống bơ đầy phân trâu cháy đỏ

hơi ấm thập thò như mặt trời

ngày cha chất giêng hai lên đôi đầu đòn 
gánh

 con đê làng hõm sâu lối nhỏ

thân cha ngập nửa triền đê

ngày ấy nướng con muồm muỗm thương 
con cào cào

Váy đỏ váy xanh giã gạo cho bà 

ngày lóp chóp đồng sâu tát vét

giỏ vơi ngóng bụt hóa phép đầy

ngày cha chất giêng hai lên đôi đầu đòn 
gánh

Đồng chiêm ngút dáng cò bay

chở vía cơn mưa tháng sáu

ngày ấy căng câu đồng dao làm mồi nhử gió

gió rỉa đuôi diều giấy lao chao

ngày ê xì cô bạn cắt cỏ

ngực nhú mầm như măng

cô gái khóc òa sợ hãi

ngày tôi ngủ quên trên lưng trâu

giêng hai vít cong đôi đầu đòn cha gánh...

nguYỄn Văn cường

hạt mưa rơi chéo chiều hè

làm oằn lưng một vùng quê đã nghèo

trôi dạt thêm những cánh bèo

Đã lênh đênh lại thêm nhiều lênh đênh

nào ai ra chốn thị thành

nhớ không mưa... nhớ không mình... nhớ không?

Ai làm chéo hạt mưa giông

bao nhiêu má đỏ môi hồng cũng trôi

Em đi em ở quê người

liệu rằng bên ấy ông trời có mưa?

ước gì phía ấy mưa thưa

Má hồng ơi, má hồng chưa có chồng

giá mà bên ấy đừng giông...

Đừng mưa chéo hạt bềnh bồng quê tôi.

Khúc hồng thiện
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Em hỏi quê mình vào hạ chưa anh 

hoa phượng yêu thương đã nở trên cành 

bên góc hồ có còn vương bông gạo 

Và lộc vừng đã rụng hết mùa hoa ? 

chiều nắng xế anh có đi dạo phố 

Mênh mông buồn ngắm liễu rủ hồ gươm 

có dành cho em những thương nhớ không 
quên 

bước chân có hững hờ vì thiếu em hẫng hụt? 

Em ở bên này nhớ về bông phượng đỏ 

Mà lòng em luôn có lửa hạ về 

có cả tình anh trong nụ đỏ xum xuê 

Anh có hái một chùm về cất giữ.

Em đang đi trên con đường viễn xứ 

cây phượng cuối mùa còn sót lại vài bông 

Em muốn ôm cánh phượng ấy vào lòng 

như ôm trọn hạ quê mình thương nhớ!

hãy cho em vui hạ về anh nhé 

như thưở nào mình vẫn bước chung đôi 

Dẫu giờ đây tuổi mơ đã qua rồi 

ta cứ giữ niềm vui xưa hoài niệm... 

cho em nghe tiếng ve sầu lưu luyến 

Kéo dài suốt mùa hạ yêu thương 

cho em chung cơn mưa nồng đầu hạ 

cuốn trôi dùm những vất vả đời nhau 

Vui nhé anh dẫu mình còn xa cách 

trong cuộc đời ta luôn vẫn có nhau 

Dẫu xung quanh cuộc sống đổi muôn màu 

tình vẫn thắm như phượng hồng mùa hạ 

thái Anh

tháng 4/ 2010 xa xứ

Văn hóA - nghệ thuật

Nhôù haï

79                 Số 231 - 2010



MẹO Vặt:

góc ảnh

ảnh: BTpress

tiết KiệM Điện năng là Vấn Đề luÔn nhận Được Sự QuAn 
tâM cỦA giới tiêu Dùng. bài Viết nàY Sẽ giới thiệu Với bạn 
Đọc Một Số MẹO nhỏ tiết KiệM Điện năng Khi Sử Dụng 
MáY tính cá nhân. 

tiết KiệM Điện năng Khi Sử Dụng MáY tính cá nhân 

- bạn nên giảm độ sáng màn hình. 
nếu độ sáng màn hình càng lớn thì 
năng lượng tiêu thụ cũng tăng theo. 

- bạn nên tắt toàn bộ hệ thống 
máy tính của mình một cách hoàn 

toàn mỗi khi kết thúc quá trình làm 
việc, thay vì để máy ở chế độ “ngủ” 
(hibernate hoặc Stand by) 

- nếu bạn đang sử dụng màn hình 
cRt (màn hình loại cũ) thì nên 

chuyển sang sử dụng màn hình lcD. 
Một màn hình lcD chỉ sử dụng 1/3 
năng lượng so với loại màn hình cRt. 

- Không nên sử dụng tính năng 
screen saver (tiết kiệm màn hình). 
tính năng này thực sự ngốn rất 
nhiều năng lượng điện. 

- nếu không định sử dụng máy tính 
hoặc các thiết bị điện khác trong một 
thời gian dài (ví dụ trong thời gian đi 
nghỉ), bạn nên rút phích điện ra khỏi 
ổ cắm. 

- Khi mua hệ thống máy tính hoặc 
thiết bị điện mới, bạn nên lựa chọn 
các thiết bị có chứng nhận Energy 
Star (tiết kiệm điện năng). Ví dụ như 
máy tính của hãng Dell, hP, toshiba 

- bạn nên kích hoạt tất cả tính năng 
tiết kiệm năng lượng có trên hệ 
thống máy tính, màn hình, các thiết 
bị kết nối (ví dụ máy in, máy scan).
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