
thời gian gần đây, trường Đh Kinh tế được biết đến là một điểm sáng với những 
thành quả đáng khích lệ trong đó có lĩnh vực nâng cao chất lượng đào tạo, xin ông 
cho biết đâu là lý do?

là một trường Đại học mới được thành lập, trường ĐhKt-ĐhQghn đã phải đối mặt với 
rất nhiều khó khăn và thách thức nhưng Đảng ủy và lãnh đạo nhà trường đã xác định việc 
trường Đh Kt ra đời là cơ hội để trường có thể thực hiện được nhiều hoạt động lớn, có tính 
đột phá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học. 

những thành quả đã đạt được mang tính đột phá của nhà trường trong thời gian gần đây 
là kết quả của những nỗ lực chung của tập thể cán bộ viên chức nhà trường, trong đó có vai 
trò chỉ đạo, định hướng và tổ chức thực hiện của Đảng ủy, hiệu trưởng và ban giám hiệu.  

bài học kinh nghiệm từ thực tiễn phong trào “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” 
do chủ tịch hồ chí minh phát động những ngày đầu độc lập đã được trường ĐhKt vận 
dụng một cách linh hoạt và sáng tạo thông qua việc gây dựng tình yêu, sự gắn bó của mỗi 
cá nhân với chính đơn vị nơi mình công tác. mỗi người tự yêu chính công việc của mình, làm 
tốt công việc của mình là góp phần làm tốt công việc của đơn vị, của nhà trường.

Để phong trào thi đua lan tỏa trong trường, các cán bộ chủ chốt của trường, đặc biệt là hiệu 
trưởng, phải là những tấm gương sáng về sự đam mê và nỗ lực hết mình vì công việc chung. 
Để ngôi trường của chúng tôi phát triển đột phá nhưng bền vững, sự đoàn kết, nhất trí và 
đồng tâm hiệp lực là điều kiện tiên quyết. Phong trào hào hứng cùng làm, cùng sáng tạo 
của cán bộ trường Đh Kt, ĐhQghn được hình thành một cách rất tự nhiên trên nền tảng 
của sự định hướng phát triển đúng (theo hướng chất lượng cao) và sự đồng tâm, hiệp lực 
đó. những điển hình tiên tiến của trường không phải là những “con gà nòi” mà là những con 
người với những công việc thường ngày, rất gần gũi và thân quen. hiệu ứng lan truyền tích 
cực phải được bắt đầu từ ban giám hiệu mà trước hết là từ hiệu trưởng, cho đến các phòng, 
ban và qua đó tới các đơn vị, cá nhân khác trong trường. 
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Để có được sự lan tỏa tích cực cần có 
hiệu trưởng – Điển hình thưa ông?

Điều đó là tất yếu. Để một trường Đh 
phát triển, bản thân hiệu trưởng phải là 
một tấm gương về sự say mê, yêu nghề, 
yêu trường, yêu sự nghiệp, yêu đổi mới 
và đặc biệt là dám nghĩ, dám làm, có 
bản lĩnh để bảo vệ cái mới, qua đó tạo 
hiệu ứng lan tỏa tới nhân viên. tôi tâm 
niệm cái uy của lãnh đạo với nhân viên 
không chỉ đến từ quan hệ cấp trên – 
cấp dưới mà chủ yếu xuất phát từ việc 
người lãnh đạo đó phải thực hiện thành 
công vai trò là người định hướng, dẫn 
dắt và “truyền nhiệt huyết” cho nhân 
viên. Phong trào thi đua sẽ đi vào cuộc 
sống, có chiều sâu và không hình thức 
nếu lãnh đạo thực sự là một tấm gương 
sáng, vừa “nói được” lại vừa “làm được”. 

mỗi cán bộ là một cá nhân riêng biệt 
đồng thời là một cá thể trong một cộng 
đồng đơn vị. Để đơn vị phát triển và mọi 
người cùng phát triển thì mỗi cá nhân 
cần dung hòa giữa cái tôi sáng tạo, bứt 
phá và cái tôi cộng đồng. cốt lõi của sự 
thi đua phát triển là sự công bằng trong 
đánh giá và minh bạch trong việc công 
bố các tiêu chí thi đua.

là một đơn vị mới thành lập, chúng tôi 
có mục tiêu chung với hàng loạt các tiêu 
chí song chúng tôi cũng có thứ tự ưu 
tiên cho các nội dung hoạt động cụ thể. 
tôi luôn tâm niệm sự không công bằng, 
thiên vị là mầm mống, nguyên do dẫn 
đến triệt tiêu động lực phát triển của các 
cá nhân và tập thể.

Được biết là ông rất đồng tình với ý 
kiến cho rằng thành công của người 
thứ 1000 dựa trên sự hy sinh của 999 
người thất bại trước đó. Ông có thể 
chia sẻ thêm về điều này?

tôi rất tán đồng với ý kiến này. Sự thành 
công của ngày hôm nay, bên cạnh 
những nỗ lực mang tính cá nhân còn có 
sự đóng góp vô hình của những người 
không được xưng danh trong quá 
khứ. Không có thành công nào mang 
tính đơn lẻ tuyệt đối cả. gia đình, bạn 
bè, người thân và đồng nghiệp luôn 
có vai trò nhất định trong mỗi thành 
công của các cá nhân và đóng góp vào 
thành công chung của đơn vị. thành 

công nhiều khi còn được xây dựng trên 
những thành quả và thậm chí là sự thất 
bại (phần nhiều là vô danh) của những 
người mở đường. Điều quan trọng là 
cần phải tiếp tục “dám nghĩ”, “dám làm” 
trên cơ sở rút ra những bài học hữu ích 
và vận dụng một cách sáng tạo vào 
thực tiễn từ những kinh nghiệm thành 
công và thất bại đó.  

Để phát triển thành công đồng 
nghĩa với sự sáng tạo, bứt phá và vấp 
ngã thưa ông?

tôi hoàn toàn chia sẻ với quan điểm cho 
rằng người được khen thưởng không 
phải là người có ít khuyết điểm nhất mà 
phải là người có đóng góp nhiều nhất 
cho đơn vị, cho cộng đồng và xã hội. 
như đã nói ở trên, tôi cũng rất đồng cảm 
với ý tưởng về sự đóng góp của người đi 
tiên phong đối với mọi thành công. Đã 
qua rồi cái thời tôn vinh những người ít 
khuyết điểm nhất. bởi vì, những người 
ít khuyết điểm nhất thường là những 
người không dám làm những công 
việc đột phá, những công việc khó mà 
những người khác không dám làm. có 
làm, có sáng tạo, có đổi mới thì cũng sẽ 
có những va vấp xảy ra, điều quan trọng 
là người lãnh đạo cần có con mắt khách 
quan, công bằng và tinh tường để nhận 
ra điều đó, để từ đó có sự ghi nhận và 
tôn vinh đúng người, đúng việc, đúng 
thời điểm nhằm tạo ra những tác động 
lan tỏa tích cực đối với cả tập thể.  

Đã có lần ông đề cập rằng người lãnh 
đạo giỏi là người có “mắt xanh” để 
“dụng nhân”. Điều này nên hiểu thế 
nào thưa ông?

Việc dùng người là việc khó nhất. Ông 
cha ta đã nói rằng “Dụng nhân như 
dụng mộc” quả không sai. Việc bổ 
nhiệm cán bộ của nhà trường đến 
nay đa phần đều có sự thống nhất cao 
trong Đảng ủy và tập thể lãnh đạo. Khi 
chúng tôi đã tin thì Dùng, đã Dùng thì 
phải tin và dùng đúng người vào đúng 
việc để tạo hiệu quả cao cho công việc 
chung. 

tôi quan niệm không có người hoàn 
hảo tuyệt đối. Không có ai là không có 
nhược điểm. trong mỗi người đều có 
ưu và khuyết, đặc biệt là những người 
tài. người lãnh đạo giỏi là người biết 
khớp sự ghồ ghề lại với nhau, biết giúp 
cho người khác phát huy được thế 
mạnh của họ nhằm đạt được mục tiêu 
chung và phát huy sở trường cá nhân, 
chứ không phải là người đẽo gọt nhân 
viên theo khuôn mẫu sẵn có của sự 
hoàn chỉnh. một trong những nguyên 
nhân quan trọng tạo nên sự thành công 
ban đầu của trường ĐhKt-ĐhQghn 
chính là sự thành công trong việc sử 
dụng “nhân tài”.

Xin chân thành cảm ơn ông.

ngọc DiệP (thực hiện)
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