
tin tức

Ngày 22/8/2010, tại Phủ Chủ 
tịch, Chủ tịch nước Nguyễn 
Minh Triết đã có buổi tiếp 

và trò chuyện thân mật với 125 Hoa 
Trạng Nguyên đại diện cho 1793 Hoa 
Trạng Nguyên của năm 2010 trong 
cả nước. Đây là những học sinh, sinh 
viên đạt thành tích cao trong học 
tập: xuất sắc nhất các trường PTTH, 
giải nhất quốc gia, đoạt huy chuơng 
trong các kỳ thi Olympic quốc tế và 
thủ khoa các trường đại học, học 
viện. Đi cùng đoàn có GS.TS. Mai 
Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN 
cùng đại diện một số đơn vị đồng tổ 
chức Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên 
2010.

GS. TS. Mai Trọng Nhuận - Giám đốc 
ĐHQGHN đã thay mặt Hội đồng trao 
giải thưởng Hoa Trạng nguyên 2010 
báo cáo đến Chủ tịch nước Nguyễn 
Minh Triết những thành tích học tập 
xuất sắc của các Hoa Trạng Nguyên. 
Tiếp đó, các đại diện tiêu biểu của 
Hoa Trạng Nguyên 2010 đã có 
những phát biểu xúc động gửi đến 
Chủ tịch nước. 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết 
đã thể hiện sự vui mừng và hoan 
nghênh những thành tích xuất sắc 
mà các Hoa Trạng Nguyên đã đạt 

được. Chủ tịch nước căn dặn: Các 
em hãy tận dụng, phát huy tối đa 
những điều kiện thuận lợi, khắc phục  
những khó khăn để hoàn thành thật 
tốt trách nhiệm học tập của mình. 
Những cố gắng vượt khó trong 
học tập của các em ngày hôm nay 
sẽ giúp các em trưởng thành và đạt 
được nhiều thành công trong cuộc 
sống sau này. Đồng thời, Chủ tịch 
nước Nguyễn Minh Triết cũng cảm 
ơn các Hoa Trạng Nguyên vì chính 
các em bằng những nỗ lực và thành 
tích của mình đã làm rạng danh cho 

tuổi trẻ và cho đất nước Việt Nam, 
kế thừa một cách xứng đáng những 
thành quả mà các thế hệ đi trước đã 
đạt được. 

Trước đó, sáng 22/8, Lễ trao Giải Hoa 
Trạng Nguyên 2010 khu vực phía 
Bắc và miền Trung được tổ chức tại 
ĐHQGHN và được truyền hình trực 
tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình 
Việt Nam.

DUY ANH

125 Hoa trạng nguyên tiếp kiến cHủ tịcH nước

giáo dục XanH vì sự pHát 
triển bền vững

Là chủ đề của Diễn đàn giáo dục 
ASEAN lần thứ 3 do Trường ĐH 
Kinh tế, ĐHQGHN phối hợp với 

Viện Nghiên cứu châu Á (ASLI) tổ 
chức ngày 19/8/2010.

Tại Diễn đàn, các đại biểu cùng nhau 
trao đổi, thảo luận một số nội dung 
chính như: chiến lược khuyến khích 
chính sách, thiết lập nền tảng chung 
về Giáo dục Xanh của khu vực, phát 
triển năng lực giữa các nước ASEAN, 
tìm hiểu động lực mới trong hệ thống 
đại học ASEAN, tận dụng lợi thế của 
nền tảng giáo dục xanh trong giáo 
dục; nền tảng giáo dục xanh, cách 
thức các trường đại học có thể hỗ trợ 
để tạo ra kỹ thuật xanh, đưa giáo dục 
xanh vào giảng dạy vì mục tiêu phát 

triển bền vững,…

Mục tiêu của Diễn đàn nhằm thúc 
đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng giữa 
các trường đại học công lập và tư 
thục trong khu vực châu Á để từ đó 
thiết lập giáo dục xanh hướng tới bảo 
vệ môi trường, phát triển bền vững.

Diễn đàn là cơ hội để các nhà hoạch 
định chính sách, các nhà quản lý, lãnh 
đạo các trường đại học, các doanh 
nghiệp trong khu vực tập trung trao 
đổi, đề xuất và thiết lập nền tảng giáo 
dục cũng như nâng cao vai trò của 
giáo dục xanh vì sự phát triển bền 
vững, ứng phó thông minh với biến 
đổi khí hậu và tiến tới một nền kinh 
tế xanh ASEAN.

Phát biểu tại Diễn đàn, GS.TS Mai 
Trọng Nhuận nhấn mạnh, những tác 
động của biến đổi khí hậu và sự phát 

triển không kiểm soát của kinh tế xã 
hội đã trở thành thách thức hàng đầu 
của tất cả quốc gia. Để chiến thắng 
trong cuộc chiến không cân sức này, 
giáo dục đại học đóng một vai trò 
quan trọng. GS.TS Mai Trọng Nhuận 
cho rằng, các trường đại học cần phải 
hiệp lực đưa ra các giải pháp thích 
ứng thông minh, tư vấn một cách 
hiệu quả trong việc xây dựng các 
chính sách, giảm thiểu rủi ro. Giáo 
dục xanh cho phát triển bền vững sẽ 
giúp người học nhận thức đầy đủ ý 
nghĩa thiết thực của sự phát triển bền 
vững và khuyến khích họ tham gia 
vào các hoạt động bảo vệ môi trường 
như sử dụng nguồn năng lượng hiệu 
quả…

ĐỨC MINH
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tin tức

Ngày 16/8/2010, ĐHQGHN đã 
tổ chức Hội nghị tổng kết năm 
học 2009 - 2010 và triển khai 

kế hoạch nhiệm vụ năm học 2010 - 
2011 với sự tham gia của toàn thể 
cán bộ chủ chốt ĐHQGHN. GS.TS 
Mai Trọng Nhuận - Bí thư Đảng uỷ, 
Giám đốc ĐHQGHN chủ trì hội nghị. 

Phó Giám đốc ĐHQGHN PGS.TS 
Phạm Trọng Quát trình bày báo cáo 
tổng kết năm học 2009 – 2010, nêu 
rõ những thành tựu mà tập thể cán 
bộ, giảng viên và sinh viên ĐHQGHN 
đã đạt được: 

- Phát huy lợi thế của đại học đa 
ngành, đa lĩnh vực, ĐHQGHN đã có 
những đổi mới thành công trong 
quản trị đại học để nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động. ĐHQGHN 
đã xây dựng và ban hành hệ thống 
văn bản quản lý điều hành dựa vào 
các sản phẩm đầu ra để nâng cao 
tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, liên 
thông, liên kết, hợp tác giữa các đơn 
vị. Cùng với đó, ĐHQGHN đã hoàn 
thiện hệ thống tổ chức đào tạo theo 
mô hình đại học nghiên cứu.

- ĐHQGHN tiếp tục thực hiện thành 
công mô hình liên thông, liên kết 
trong toàn ĐHQGHN để nâng cao 
chất lượng đào tạo và hướng tới 

chuẩn quốc tế thông qua việc giảng 
dạy các môn học chung do một đơn 
vị làm đầu mối đảm nhiệm; mở rộng 
quy mô đào tạo bằng kép, ngành 
kép giữa các đơn vị đào tạo trong 
ĐHQGHN, triển khai thực hiện Nhiệm 
vụ chiến lược, sử dụng có hiệu quả 
cơ sở vật chất dùng chung, liên kết 
xây dựng giáo trình, bài giảng phục 
vụ đáp ứng yêu cầu của giảng dạy và 
nghiên cứu khoa học trình độ cao. 

- ĐHQGHN tiếp tục dẫn đầu các cơ sở 
đào tạo của cả nước trong việc công 
bố các công trình khoa học quốc tế. 
Ngoài ra, ĐHQGHN tiếp tục tăng 
cường quy mô đề tài khoa học công 
nghệ các cấp, dự án khoa học công 
nghệ, dự án đầu tư chiều sâu, dự án 
hợp tác quốc tế.

- ĐHQGHN tiếp tục tiên phong triển 
khai kiểm định chất lượng đơn vị đào 
tạo và chương trình đào tạo, đóng 
góp tích cực cho công tác kiểm định 
chất lượng giáo dục đại học Việt Nam 
và các trường Đại học Đông Nam Á.

- Triển khai có hiệu quả và sáng tạo 
các cuộc vận động lớn của ngành, 
trong đó tập trung vào việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh phù hợp với đặc thù của từng 
đơn vị. Gần đây nhất, với sự thành 

công của Đại hội đại biểu Đảng bộ 
ĐHQGHN lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010 
- 2015 đã hoàn thiện việc thực hiện 
chủ trương nhất thể hoá Bí thư cấp uỷ 
và thủ trưởng từng đơn vị đào tạo.

- ĐHQGHN tổ chức thành công nhiều 
sự kiện mang tầm cỡ quốc gia và 
quốc tế, góp phần phát triển uy tín và 
thương hiệu của ĐHQGHN như Diễn 
đàn giáo dục Việt Mỹ: “Xây dựng quan 
hệ đối tác trong giáo dục đại học: cơ 
hội và thách thức cho Việt Nam và 
Hoa Kỳ”, Hội nghị quốc tế về biến đổi 
khí hậu của Uỷ ban liên chính phủ về 
Biến đối khí hậu IPCC lần đầu tiên ở 
Việt Nam, tiếp đón nhiều nguyên thủ 
quốc gia và các nhà hoạch định chính 
sách quốc tế uy tín.

Theo GS.TS Nguyễn Hữu Đức - Phó Bí 
thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc ĐHQGHN, 
năm học 2010 – 2011, ĐHQGHN 
tiếp tục phát huy mọi nguồn lực, tạo 
những bước đột phá về chất lượng 
đào tạo và nghiên cứu khoa học, phát 
triển ĐHQGHN tiến tới đạt chuẩn các 
đại học tiên tiến trong khu vực Đông 
Nam Á với các nhiệm vụ trọng tâm 
sau đây:

- Tiếp tục triển khai mạnh mẽ Nhiệm 
vụ chiến lược, lấy việc xây dựng và phát 
triển đội ngũ cán bộ giảng dạy và cán 

quyết tâm tHực Hiện 6 nHiệm vụ trọng tâm
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tin tức

Ngày 26/8/2010 đã diễn ra hội 
nghị triển khai công tác đào 
tạo của ĐHQGHN trước thềm 

năm học mới 2010 – 2011, dưới sự 
chủ trì của GS.TS Nguyễn Hữu Đức 
– Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc 
ĐHQGHN.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo 
luận về triển khai thực hiện và quán 
triệt sâu sắc chỉ đạo của Giám đốc 
ĐHQGHN về tổ chức giảng dạy ngoại 
ngữ cho sinh viên các ngành Nhiệm 
vụ chiến lược (16+23) cũng như 
sinh viên hệ chuẩn khóa QH-2010, 
về công tác tổ chức giảng dạy môn 
Giáo dục thể chất, các môn lý luận 
chính trị; bố trí chỗ ở nội trú cho sinh 
viên,... 

Từ thực tiễn tổ chức đào tạo tại đơn 
vị, các đại biểu cho rằng: để thực hiện 
tốt công tác đào tạo theo phương 

thức tín chỉ trong ĐHQGHN cần sự 
nỗ lực nhiều hơn nữa của tất cả các 
cấp quản lý, người dạy và người học. 

GS.TS Nguyễn Hữu Đức nhấn mạnh, 
tiếp tục phát huy kết quả triển khai 
dạy chung, học chung, thi chung 
đã đạt được trong năm học trước, 
năm học 2010 – 2011, các đơn vị 
của ĐHQGHN sẽ cùng cố gắng để 
công tác đào tạo ở ĐHQGHN có 
chuyển biến rõ rệt hơn. Trường ĐH 
Ngoại ngữ là đơn vị được ĐHQGHN 
giao nhiệm vụ đảm nhận tổ chức 
giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên 
của toàn ĐHQGHN, sẽ được ưu tiên 
đầu tư, tháo gỡ những khó khăn về 
cơ sở vật chất và tạo điều kiện thuận 
lợi để đảm bảo chất lượng đào tạo. 
Trường ĐHNN đang khẩn trương lên 
kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu, 
phân công giảng viên...và phối hợp 

bộ quản lý từng bước đạt chuẩn quốc 
tế làm nền tảng nâng cao chất lượng 
và hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa 
học, nhanh chóng phát triển một số 
ngành, chuyên ngành, lĩnh vực của 
ĐHQGHN ngang tầm khu vực và 
quốc tế. 

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình, cơ cấu 
và cơ chế quản lý đại học nghiên cứu, 
đa ngành đa lĩnh vực; triển khai áp 
dụng phương pháp quản trị đại học 
tiên tiến, tiếp cận theo số lượng, chất 
lượng và hiệu quả sản phẩm đầu ra, 
gắn kết chặt chẽ nhà trường với xã hội 
đối với mọi hoạt động của ĐHQGHN.

- Tăng nguồn lực tài chính; phát triển, 
nâng cấp và mở rộng cơ sở vật chất; 
nâng cao đời sống vật chất và tinh 
thần của cán bộ; chủ động khai thác 
và tạo nguồn lực tài chính bền vững 
phát triển ĐHQGHN đạt chuẩn quốc 
tế.

- Trong năm học 2010 – 2011, 
ĐHQGHN quyết tâm thực hiện thành 
công các chỉ tiêu cụ thể thuộc 10 lĩnh 

vực công tác: Nhiệm vụ Chiến lược và 
đào tạo tài năng, chất lượng cao; Đào 
tạo; Khoa học công nghệ; Tổ chức - 
cán bộ; Chính trị tư tưởng và công tác 
học sinh - sinh viên; Quan hệ quốc 
tế; Kiểm định chất lượng và xây dựng 
văn hóa chất lượng; Xây dựng cơ sở 
vật chất; Kế hoạch - Tài chính và Phát 
triển ứng dụng công nghệ thông tin - 
truyền thông và cải cách hành chính.

Kết luận tại hội nghị, Giám đốc 
ĐHQGHN đặc biệt nhấn mạnh đến 
nhóm giải pháp để triển khai thắng 
lợi các nhiệm vụ ĐHQGHN đã đặt ra:

- Quyết tâm phấn đấu đạt các chỉ tiêu 
đã đề ra trong dự thảo kế hoạch năm 
học 2010 – 2011;

- Từ bài học kinh nghiệm lãnh đạo 
của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua cần 
tiếp tục thực hiện tốt vai trò lãnh đạo 
của Đảng bộ trong khóa IV, nhiệm kỳ 
2010 – 2015;

- Thực hiện tốt công tác chính trị tư 
tưởng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả 
cuộc vận động "Học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; 
Tiếp tục đổi mới quản trị đại học;

- Tăng tốc độ giải ngân và coi đây là 
một chỉ số đánh giá năng lực hoàn 
thiện công tác của các tập thể và cá 
nhân;

- Tiếp tục thu hút các nguồn tài chính 
để tăng cường nguồn lực phát triển 
ĐHQGHN;

- Tiếp tục xây dựng và triển khai các 
chương trình đào tạo mang tính đa 
ngành, liên lĩnh vực trên cơ sở các thế 
mạnh hiện có của ĐHQGHN.

Trong phiên làm việc buổi chiều, đã 
tiến hành 3 hội nghị chuyên đề về 
“Công tác đào tạo và công tác sinh 
viên trong liên thông và đào tạo theo 
tín chỉ”; “Gây quĩ và giải ngân”; 
“Công tác thanh tra, giám sát, 
đánh giá với xây dựng văn hoá chất 
lượng”. 

NGỌC DIỆP

chặt chẽ với các đơn vị đào tạo thực 
hiện nhiệm vụ này. Việc tổ chức kỳ thi 
phân loại trình độ tiếng Anh và miễn 
thi đối với sinh viên cũng được Trường 
ĐHNN hết sức quan tâm. 

Trên cơ sở ý kiến gợi mở tại hội nghị, 
các đơn vị tiếp tục chủ động cùng 
bàn về việc hoàn thiện bảng điểm tạo 
thuận lợi cho sinh viên tốt nghiệp, về 
nâng cấp sân bãi, phục vụ cho công 
tác giảng dạy môn giáo dục thể chất. 
Việc thu học phí theo tín chỉ tại đơn vị 
giảng dạy môn học chung sẽ được bàn 
thảo cụ thể hơn trong thời gian tới. 

Với tinh thần khẩn trương, quyết tâm 
triển khai có chất lượng nhiệm vụ năm 
học ngay từ những ngày đầu năm học, 
các đơn vị đào tạo đã gặp gỡ và giải 
quyết ngay những việc liên quan đào 
tạo mà các đơn vị rất quan tâm.

KIM CHI

công tác Đào tạo năm Học 2010-2011: 
quyết tâm tHực Hiện liên tHông, liên kết, 
Đào tạo tHeo tín cHỉ
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tin tức

Hội nghị giao 
ban giữa hai 
ĐHqg được 

tổ chức từ 23 đến 
24/8/2010, dưới sự 
chủ trì của pgs.ts 
phan thanh bình - 
ủy viên dự khuyết 
tW Đảng, giám 
đốc ĐHqg tp.Hcm, 
gs.ts mai trọng 
nhuận - giám đốc 
ĐHqgHn.

phát biểu khai mạc 
Hội nghị, pgs.ts 
phan thanh bình nhấn mạnh, ĐHqg là một mô hình đại 
học mới ở việt nam – là đại học đa ngành, đa lĩnh vực, 
có quyền tự chủ cao - là hệ thống bao gồm các trường 
đại học, viện nghiên cứu mạnh; các doanh nghiệp, công 
ty; trung tâm chuyển giao, ứng dụng và hoạt động dịch 
vụ về khoa học công nghệ. còn theo gs.ts mai trọng 
nhuận - giám đốc ĐHqgHn, cả hai ĐHqg có cùng sứ 
mệnh, mục tiêu từng bước tiếp cận trình độ quốc tế; 
đóng vai trò nòng cốt và đầu tàu đổi mới trong giáo dục 
đại học nước nhà. Đảng và nhà nước đã và đang dành sự 
quan tâm đặc biệt và đầu tư lớn cho hai ĐHqg. 

"nhiệm vụ của chúng ta là phải biến quyết tâm của Đảng, 
nhà nước thành hiện thực. Để hoàn thành sứ mệnh, mục 
tiêu đó, sự hợp tác toàn diện giữa hai ĐHqg là tất yếu, là 
hết sức cần thiết", pgs.ts phan thanh bình nhấn mạnh.

thỏa thuận hợp tác toàn diện được triển khai trong từng 
lĩnh vực hoạt động giữa hai ĐHqg trong năm học 2009 
- 2010 đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, đi 
vào chiều sâu với trục trung tâm là các hoạt động hợp 
tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Để sự hợp tác ngày 
càng sâu rộng, hiệu quả và bền vững, trong thời gian 
tới, theo lãnh đạo hai ĐHqg, hai bên cần quyết tâm hơn 
nữa, tổ chức triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các nội dung 
hợp tác. gs.ts mai trọng nhuận nhấn mạnh: hai ĐHqg 
cần phải hiệp lực để vươn tầm quốc tế.

năm 2010 - 2011, hai ĐHqg hợp tác triển khai thực hiện 
một số đề tài, dự án mới và một số kế hoạch nhiệm vụ 
trọng tâm:

Đối với hợp tác chung cấp ĐHqg, sẽ xúc tiến triển khai 
các hoạt động: chuẩn bị nội dung để tham dự buổi làm 
việc với chính phủ dự kiến vào tháng 9/2010 về sửa 

đổi, bổ sung quy 
chế về tổ chức và 
hoạt động của 
ĐHqg; trao đổi 
kinh nghiệm về 
chính sách quản lý, 
sử dụng, đào tạo 
bồi dưỡng và đãi 
ngộ cán bộ; kinh 
nghiệm trong quy 
hoạch bồi dưỡng 
đội ngũ giảng viên, 
nhà khoa học; Hợp 
tác cùng xây dựng 
chính sách thu hút 

đội ngũ trí thức việt kiều và người nước ngoài tham gia 
giảng dạy, nckH và cgcn tại hai ĐHqg; trao đổi kinh 
nghiệm giữa hai đơn vị trong việc xây dựng kế họach, 
giải pháp tham gia thực hiện chương trình đào tạo 
20.000 tiến sĩ từ năm 2010 – 2011 của nhà nước; mở 
trang tin thông báo về đề tài nghiên cứu khoa học đã 
nghiệm thu, đề tài và tóm tắt luận án tiến sĩ, luận văn 
thạc sĩ, khoá luận tốt nghiệp của cử nhân khoa học tài 
năng, chất lượng cao để hai ĐHqg dễ dàng tham khảo 
thông tin phục vụ công tác quản lý; Hợp tác nghiên cứu 
đề xuất đổi mới cơ chế quản lý tài chính các nhiệm vụ 
kHcn ở hai ĐHqg, tập trung phát triển hai quỹ kHcn 
của hai ĐHqg; Hợp tác xây dựng quy chế học sinh – 
sinh viên ĐHqg; xây dựng tiêu chí/mẫu hình sinh viên 
ĐHqg; tiếp tục triển khai các hợp tác trong đào tạo đại 
học, sau đại học.

trong công tác quản lý hoạt động kH&cn, hai ĐHqg sẽ 
cùng tổ chức giải thưởng nghiên cứu khoa học ĐHqg 
dành cho các ncs, HvcH, sv có kết quả nghiên cứu khoa 
học xuất sắc hàng năm; trao đổi kinh nghiệm về xây 
dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm xuất sắc, 
đề xuất cơ chế đặc biệt; tiếp tục phát huy và hình thành 
một số nhóm nghiên cứu chung; trao đổi kinh nghiệm 
về xây dựng quy trình quản lý hoạt động kH&cn theo 
tiếp cận sản phẩm đầu ra; về quỹ kHcn, cùng đề xuất 
nhà nước cho phép thí điểm một số cơ chế đặc biệt 
để tháo gỡ vướng mắc; Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm 
về xây dựng và phát triển các trung tâm chuyển giao 
công nghệ, dịch vụ kHcn, triển khai nĐ 115 và và nĐ 
80; tổ chức Hội thảo quốc tế “technology transfer and 
commercalization” tháng 10 năm 2010.

Đức minH

Hai Đại Học quốc gia: 

pHối Hợp Để vươn tầm quốc tế
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tin tức

ngày 23/8/2010, trong khuôn 
khổ của chương trình giao 
ban hai ĐHqg tại tỉnh bà rịa 

– vũng tàu, lãnh đạo và các cán bộ 
chủ chốt của hai ĐHqg đã đến thăm 
và làm việc với tỉnh ủy, ubnd tỉnh bà 
rịa – vũng tàu. 

tại buổi làm việc, ông nguyễn tuấn 
minh, bí thư tỉnh ủy cho biết thực 
trạng lao động của tỉnh đang bộc lộ 
sự mất cân đối, thiếu hụt trầm trọng 
đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ 
cao, lực lượng lao động có tay nghề 
tại các ngành kinh tế trọng điểm của 
tỉnh. qua đó, đề nghị hai ĐHqg tiếp 
tục hỗ trợ tỉnh đào tạo nguồn nhân 

lực trong những lĩnh vực tỉnh còn yếu 
và có nhiều khó khăn như: cán bộ 
quản lý trình độ cao, lao động lành 
nghề có khả năng sử dụng tiếng anh 
và đặc biệt là đào tạo nghề cho lực 
lượng lao động chuyển dịch từ nông 
nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ 
phù hợp với chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng 
hiện đại.

phát biểu trao đổi tại buổi làm việc, 
các ý kiến của lãnh đạo các trường 
thành viên hai ĐHqg đã nêu lên một 
số giải pháp phù hợp với đặc điểm 
tình hình của hai bên để cùng giải 
quyết vấn đề đào tạo nguồn nhân 

lực phù hợp và đáp ứng được quá 
trình phát triển theo yêu cầu của 
tỉnh. gs.tskH vũ minh giang, pgĐ 
ĐHqgHn, nhấn mạnh: “trước mắt 
tỉnh cần tập trung xây dựng chiến 
lược thương hiệu mang bản sắc 
riêng, nghiên cứu những tiềm năng 
đảm bảo cho sự phát triển bền vững, 
trên cơ sở đó hai bên cùng xây dựng 
đề án hợp tác lâu dài về đào tạo nhân 
lực theo lộ trình phù hợp với nhu cầu 
từng giai đoạn nhằm đảm bảo nhu 
cầu nhân lực cho các ngành theo 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh”.

Hai Đại Học quốc gia tHăm và làm việc với tỉnH ủy, ubnd tỉnH bà rịa –vũng tàu 

trang tin 
ĐHqg.Hcm

ngày 24/8/2010, tại trường 
Đại học bách khoa – 
ĐHqg-Hcm đã diễn ra lễ 

ký kết chương trình hợp tác giáo 
dục đại học ngành kỹ thuật giữa 
cơ quan phát triển quốc tế Hoa 
kỳ, trường kỹ thuật ira a.Fulton 
thuộc trường Đại học arizona 
stata university và tập đoàn intel.

chương trình hợp tác giáo dục 
nhằm vào việc hỗ trợ các giảng 
viên, tham gia các chương trình 
truyền đạt đến sinh viên kiến 
thức chuyên ngành và các kỹ 

năng mềm quan trọng cùng với 
các năng lực cần thiết để đảm 
bảo sự thành công của sinh viên 
trong ngành sản xuất công nghệ 
cao mới phát triển tại việt nam. 
chương trình gồm 3 phần: Đào 
tạo giảng viên (tập huấn tại trường 
Đại học arizona state university 
trong vòng thời gian khoảng 6 
tuần); Hỗ trợ giảng viên, thiết kế 
chương trình và phần bài giảng 
lab và thực hiện phương pháp 
giảng dạy mới tại việt nam.

từ ngày 19 - 20/8/2010, trường ĐH 
công nghệ thông tin – ĐHqg Hcm 
đã tổ chức Hội nghị quốc tế về công 

nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo 
lần vi ( it@edu2010).

Hội nghị lần này tập trung vào các chủ đề: 
“cntt trong giáo dục và đào tạo”, “truyền 
thông không dây và xử lý tín hiệu”, “công 
nghệ tri thức và dữ liệu”, “khoa học máy tính 
và môi trường học tập”, “công nghệ máy 
tính và robotics”, “mạng máy tính và mạng 
di động”, “máy học và ngôn ngữ tự nhiên”, 
“giáo dục điện tử và đào tạo trực tuyến”.

pv (tổng hợp)
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Đại Hội Đại biểu Đảng bộ ĐHqgHn lần tHứ iv 

ĐÃ tHànH công tốt ĐẸp

sáng 12/8/2010, tại Đại học quốc 
gia Hà nội (ĐHqgHn) đã khai 
mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ 

ĐHqgHn lần thứ iv, nhiệm kỳ 2010-
2015 với sự tham gia của 293 đại biểu 
đại diện cho 25 tổ chức cơ sở Đảng 
trực thuộc. 

Đại hội vinh dự chào đón sự tham 
dự của đồng chí nguyễn thế thảo, 
uỷ viên trung ương Đảng, phó bí 
thư thành uỷ, chủ tịch uỷ ban nhân 
dân thành phố Hà nội; đồng chí Đào 
trọng thi – uỷ viên trung ương Đảng, 
uỷ viên thường vụ, chủ nhiệm uỷ 
ban văn hoá, giáo dục, thanh thiếu 
niên và nhi đồng quốc hội, nguyên 
bí thư Đảng uỷ, giám đốc ĐHqgHn; 
đồng chí phan thanh bình – uỷ viên 
dự khuyết trung ương Đảng, giám 
đốc ĐHqg tp.Hcm cùng nhiều đại 
biểu đại diện cho các cơ quan trung 
ương và Hà nội. 

phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí 
mai trọng nhuận – phó bí thư Đảng 
uỷ, giám đốc ĐHqgHn, nhấn mạnh: 

“sau một quá trình chuẩn bị tích 
cực, khẩn trương , với tinh thần trách 
nhiệm cao, được sự nhất trí của ban 
thường vụ thành uỷ Hà nội, Đại hội 
đại biểu lần thứ iv Đảng bộ ĐHqgHn 
đã được tổ chức trang trọng tại Hội 
trường 10 – 12. Đại hội Đại biểu Đảng 
bộ ĐHqgHn lần thứ iv tập trung 
thực hiện những nội dung, nhiệm 
vụ: kiểm điểm việc thực hiện các mục 
tiêu, nhiệm vụ, rút ra những bài học 
kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo 
của Đảng uỷ và Đảng bộ trong nhiệm 
kỳ 2005 - 2010; quyết định mục tiêu, 
chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ và các 
giải pháp thực hiện từ nay đến năm 
2015; thảo luận, tham gia đóng góp ý 
kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại 
hội lần thứ Xv Đảng bộ thành phố Hà 
nội và Đại hội Xi của Đảng; bầu ban 
chấp hành Đảng bộ ĐHqgHn khoá 
iv, nhiệm kỳ 2010 - 2015; bầu đoàn 
đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng 
bộ thành phố Hà nội lần thứ Xv”.

Đồng chí mai trọng nhuận tiếp tục 

khẳng định: “Đại hội đại biểu Đảng 
bộ ĐHqgHn lần thứ iv nêu cao tinh 
thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo , thể 
hiện ý chí và tinh thần quyết tâm cao 
độ của toàn Đảng bộ, chúng ta nhất 
định sẽ nỗ lực phát huy sức mạnh 
tổng hợp và mọi nguồn lực để phát 
triển ĐHqgHn trở thành một trung 
tâm đại học nghiên cứu đa ngành, 
đa lĩnh vực trong nhóm các đại học 
tiên tiến của thế giới, đóng góp quan 
trọng vào sự phát triển nền kinh tế tri 
thức của đất nước, thực hiện thắng 
lợi sứ mệnh vẻ vang mà Đảng, nhà 
nước giao phó là đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, 
bồi dưỡng nhân tài dựa trên nền tảng 
sáng tạo, nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ đỉnh cao, đóng 
vai trò nòng cốt và đầu tàu đổi mới 
trong hệ thống giáo dục đại học việt 
nam”.

tiếp đó, các đại biểu đã nghe đồng 
chí phạm trọng quát – bí thư Đảng 
uỷ, phó giám đốc ĐHqgHn thay mặt 

tiêu Điểm tiêu Điểm
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ban chấp hành khoá iii trình 
bày báo cáo chính trị với chủ 
đề “phát huy mọi nguồn 
lực, chủ động vươn lên tầm 
quốc tế, thực hiện sứ mệnh 
vẻ vang” . báo cáo đã nêu 
bật một số thành tựu đạt 
được trong nhiệm kỳ 2005 - 
2010, trong đó nhấn mạnh: 
ĐHqgHn đã khẳng định và 
phát huy thế mạnh của mô 
hình đào tạo đa ngành, đa 
lĩnh vực hàng đầu việt nam; 
hoàn thiện cơ cấu tổ chức, 
phát huy được sức mạnh 
tổng hợp bằng việc sử dụng 
nguồn lực chung để tạo nên 
những sản phẩm đặc sắc, 
chất lượng cao, trình độ cao; 
có nhiều sáng tạo trong quản 
trị đại học, đổi mới phương 
pháp giảng dạy như triển 
khai đào tạo theo phương 
thức tín chỉ. chủ trương đào 
tạo "ngành kép", cấp "bằng kép" áp 
dụng các chuẩn trình độ ngoại ngữ 
và kỹ năng mềm là những sản phẩm 
đào tạo có tính tiên phong và sáng 
tạo đặc sắc của ĐHqgHn và nhận 
được hiệu ứng tích cực từ người học 
và toàn xã hội.

ĐHqgHn là đơn vị đầu tiên trong cả 
nước ban hành bộ tiêu chuẩn kiểm 
định chất lượng riêng phù hợp với 
mục tiêu phát triển của một trung 
tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học đa 
ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, 
trình độ cao, từng bước đạt chuẩn 
quốc tế. ngoài ra, ĐHqgHn cũng tích 
cực tham gia kiểm định chất lượng 
đào tạo trong khu vực và thế giới. 
nổi bật là chương trình đào tạo công 
nghệ thông tin của trường Đại học 
công nghệ được đoàn chuyên gia 

đánh giá ngoài của mạng lưới giáo 
dục đại học Đông nam á (aun) thẩm 
định có chất lượng tương đương với 
các trường đại học tiên tiến trong khu 
vực.

ĐHqgHn được ghi nhận là đơn vị 
đầu tiên đưa ra sáng kiến và thực hiện 
đào tạo hệ cử nhân khoa học tài năng 
được đánh giá cao không chỉ ở việt 
nam mà còn ở nhiều cơ sở đào tạo có 
uy tín trên thế giới; ĐHqgHn đã chọn 
những ngành, chuyên ngành mũi 
nhọn để tập trung đầu tư đạt trình độ 
quốc tế; đi tiên phong trong đào tạo 
chất lượng cao, nghiên cứu khoa học 
đỉnh cao và luôn dẫn đầu cả nước về 
số bài báo, công trình khoa học công 
bố trên các tạp chí quốc tế uy tín. 

các hoạt động hợp tác quốc tế đa 
dạng và hiệu quả đã giúp vị thế của 

ĐHqgHn từng bước được 
nâng tầm khu vực và quốc tế. 
ĐHqgHn đã được mời tham 
gia cơ cấu lãnh đạo của nhiều 
tổ chức, mạng lưới giáo dục 
đại học có uy tín trong khu vực 
và thế giới. trong thời gian 5 
năm qua, ĐHqgHn đã tổ chức 
thành công nhiều sự kiện khoa 
học quốc tế có tầm cỡ, thu hút 
hàng trăm học giả nổi tiếng từ 
hàng chục quốc gia và vùng 
lãnh thổ tham dự, trong đó có 
những hội thảo có tiếng vang 
lớn như diễn đàn khoa học cơ 
bản mũi nhọn, Hội thảo quốc 
tế việt nam học lần thứ iii, 
diễn đàn giáo dục Đông nam 
á, phiên họp của ủy ban liên 
chính phủ về biến đổi khí hậu 
thuộc liên Hiệp quốc (ipcc)... 

với vai trò là một trung tâm 
giao lưu văn hóa, chính trị và 
học thuật, ĐHqgHn vinh dự 

được đón nhiều vị lãnh đạo Đảng, 
nhà nước, nguyên thủ các quốc gia, 
các nhà chính trị, học giả danh tiếng 
thế giới; tiên phong thực hiện nghị 
quyết trung ương 2 khoá viii của 
Đảng “bảo đảm kết hợp giữa viện 
nghiên cứu và trường Đại học, gắn 
nghiên cứu - triển khai với sản xuất 
- kinh doanh”. Hợp tác trường - viện 
- doanh nghiệp là một đặc trưng của 
mô hình trường đại học nghiên cứu, 
đã được ĐHqgHn triển khai có hiệu 
quả và coi đây vừa là phương thức 
vừa là mục tiêu nhằm hướng tới sự 
phát triển của từng đối tác và của sự 
nghiệp khoa học công nghệ và giáo 
dục đại học của nước nhà.

trong công tác xây dựng Đảng, Đảng 
bộ ĐHqgHn luôn giữ được sự ổn 

tiêu Điểm tiêu Điểm
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định và thống nhất. nhiệm kỳ vừa 
qua đánh dấu sự phát triển mạnh của 
Đảng bộ ĐHqgHn về cơ cấu tổ chức 
và đội ngũ đảng viên. từ 22 tổ chức 
cơ sở đảng trực thuộc với 1200 đảng 
viên năm 2005, đến 31/12/2009, 
Đảng bộ ĐHqgHn đã có 25 tổ chức 
cơ sở đảng trực thuộc với tổng số 
đảng viên là 1440. một trong những 
nhiệm vụ quan trọng được Đảng uỷ 
đặc biệt quan tâm chỉ đạo là việc triển 
khai mạnh mẽ và hiệu quả công tác 
tuyên truyền, phổ biến, quán triệt 
trong cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức, học sinh, sinh viên nêu cao 
ý thức trách nhiệm trong công việc, 
xây dựng tinh thần cộng đồng và 
thương hiệu ĐHqgHn, tích cực tham 
gia xây dựng và thực hiện tốt các 
chủ trương lớn của ĐHqgHn. cuộc 
vận động “Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ chí minh” được 
triển khai nghiêm túc, thiết thực và 
có hiệu quả, nhận được sự đồng tình, 
hưởng ứng rộng rãi của cán bộ, đảng 
viên và học sinh, sinh viên,...

trong thời gian qua, ĐHqgHn đã 
có những đóng góp tích cực cho sự 
phát triển của thủ đô, nhiều công 
trình nghiên cứu của các nhà khoa 
học ĐHqgHn đã góp phần tích cực 
giải quyết các vấn đề mang tính cấp 
bách và chiến lược của Hà nội. Đặc 
biệt, cùng với cả nước chào đón Đại 
lễ kỷ niệm 1000 năm thăng long - 
Hà nội, ĐHqgHn được giao nhiệm 
vụ là cơ quan thường trực của Hội 
thảo quốc tế về “phát triển bền vững 
thủ đô Hà nội văn hiến, anh hùng, vì 
hòa bình” – một sự kiện quan trọng 
trong 10 ngày cao điểm của Đại lễ 
1000 năm thăng long – Hà nội. 

phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng 
chí nguyễn thế thảo nhấn mạnh: 
”trong quá trình hội nhập quốc tế, 
để vươn lên, mỗi quốc gia đều phải 
ý thức tăng cường năng lực cạnh 
tranh thông qua việc thu hút chất 
xám, phát huy sức mạnh của chính 
mình đặc biệt là phải đào tạo được 
một nguồn nhân lực chất lượng cao, 
có khả năng sáng tạo và thích ứng với 
những biến động không ngừng của 
các hình thái kinh tế xã hội. chính vì 
thế, Đảng ta luôn xác định “phát triển 
giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng 
đầu”, “phát triển khoa học công nghệ 

là khâu then chốt” trong sự nghiệp 
đẩy mạnh cnH, HĐH ở việt nam.

ĐHqgHn cần quán triệt sâu sắc hơn 
nữa các nghị quyết của trung ương 
và của thành uỷ Hà nội về phát triển 
giáo dục đào tạo và khoa học công 

nghệ về vị trí, vai trò đặc biệt quan 
trọng của mình đối với sự nghiệp 
cnH, HĐH đất nước, để từ đó xác định 
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực 
hiện cho phù hợp. tôi cơ bản nhất trí 
với các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong 
báo cáo chính trị của Đảng bộ. Để làm 
rõ hơn những định hướng trên, tôi có 
một số ý kiến chỉ đạo và trao đổi với 
Đảng bộ ĐHqgHn về những vấn đề 
cơ bản sau:

một là, tập trung mọi nỗ lực nâng cao 
chất lượng nghiên cứu khoa học và 
đào tạo đại học, xây dựng ĐHqgHn 
thành một trung tâm đào tạo chất 
lượng cao, có uy tín trong khu vực.

như chúng ta đã biết, mặc dù có bề 
dày truyền thống hàng thế kỷ, song 
đến nay, chất lượng đào tạo, nghiên 
cứu khoa học của chúng ta mới chỉ 
đạt trình độ trung bình, thậm chí có 
một số lĩnh vực còn thấp kém so với 
khu vực và quốc tế. như tôi được biết 
thì ĐHqgHn đang trong quá trình 
phấn đấu trở thành một trong nhóm 
200 đại học hàng đầu của châu á....

Hai là, tăng cường mối quan hệ hợp 
tác giữa ĐHqgHn với thành phố Hà 
nội. việc tăng cường mối quan hệ 
này không nằm ngoài chủ trương 
gắn phát triển giáo dục đào tạo, khoa 
học công nghệ với phát triển kinh tế 
xã hội. Đối với Hà nội, ĐHqgHn vừa 
có trách nhiệm chung của đơn vị 
đào tạo, nghiên cứu khoa học đứng 
chân trên địa bàn, vừa có mối quan 
hệ đặc biệt với thủ đô, trái tim của 
cả nước. Hà nội đang trong quá trình 

xây dựng và phát triển, trong điều 
kiện còn nhiều khó khăn, hạn chế thì 
nguồn lực chất lượng cao có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng, nhằm khai thác 
có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để xây 
dựng thủ đô ngày càng văn minh 
giàu đẹp sánh vai cùng các thủ đô 
trên thế giới và trong khu vực. mặc dù 
trong những năm qua, mối quan hệ 
hợp tác giữa ĐHqgHn và thành phố 
Hà nội không ngừng được củng cố, 
có những kết quả quan trọng, song 
xét về tổng thể vẫn còn những hạn 
chế nhất định. trong quá trình chuẩn 
bị văn kiện Đại hội Xv, Đảng bộ thành 
phố, nhiều ý kiến cho rằng, thành phố 
chưa khai thác hết tiềm lực khoa học, 

tiêu Điểm tiêu Điểm

>> Đồng chí nguyễn thế thảo, uỷ viên 
trung ương Đảng, phó bí thư thành uỷ,                                      
chủ tịch uỷ ban nhân dân thành phố Hà nội
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công nghệ, nhất là đội ngũ cán bộ 
khoa học, trí thức trong địa bàn. Đó là 
một thực tiễn khách quan, thành uỷ 
Hà nội đã tiếp thu ý kiến này. 

ba là, tập trung làm tốt nhiệm vụ 
công tác xây dựng Đảng. với đặc 
thù là Đảng bộ có số đông là cán bộ 
khoa học, có trí tuệ hiểu biết sâu rộng, 
do vậy trong hoạt động của mình, 
ĐHqgHn cần phải phát huy cao độ 
trí tuệ tập thể, tạo sự gắn kết và đồng 
thuận cao trong việc xây dựng và 
thực hiện các nội dung, nhiệm vụ và 
giải pháp về xây dựng và phát triển 
nhà trường trong từng giai đoạn. làm 
tốt công tác chính trị tư tưởng, tăng 
cường giáo dục, rèn luyện phẩm chất 
đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, 
đảng viên, bảo đảm sự thống nhất 
giữa tính ”đảng” và tính ”khoa học” 
trong đào tạo và nghiên cứu khoa 
học, thực hiện tốt cuộc vận động 

”Học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ chí minh”. trong bất kỳ điều 
kiện, hoàn cảnh nào cũng phải đặc 
biệt chú trọng thực hiện các nhiệm 
vụ then chốt và xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, trọng tâm là nâng cao năng lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức 
cơ sở đảng, vai trò tiên phong gương 
mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, 
đặc biệt là người đứng đầu cấp uỷ, 
chính quyền các cấp. tiếp tục quan 
tâm hơn nữa tới công tác cán bộ, xây 
dựng đội ngũ cán bộ khoa học, cán 
bộ giảng viên vững mạnh, đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ của ĐHqgHn 
trong giai đoạn phát triển mới. 

bốn là, về công tác bầu cử ban chấp 

hành Đảng bộ mới và bầu đoàn đại 
biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ 
thành phố khoá Xv. trên cơ sở quy 
hoạch cán bộ, đề án nhân sự do ban 
chấp hành Đảng bộ ĐHqgHn chuẩn 
bị nghiêm túc, dân chủ, đúng quy 
trình, đã được ban thường vụ thành 
uỷ phê duyệt, tôi đề nghị các đồng 

chí đại biểu tập trung trí tuệ, nêu cao 
tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa 
chọn, bầu ra ban chấp hành khoá 
mới, các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, 
thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo 
đức, năng lực, uy tín, đảm bảo đủ số 
lượng với cơ cấu hợp lý, đủ năng lực 
lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị 
quyết của đại hội”. 

Đại hội đã nghe báo cáo kiểm 
điểm của ban chấp hành Đảng bộ 
ĐHqgHn lần thứ iii do đồng chí vũ 
minh giang – phó bí thư thường trực 
Đảng uỷ, phó giám đốc ĐHqgHn 
trình bày; báo cáo thẩm tra tư cách 
đại biểu do đồng chí trần kim Đỉnh – 

uỷ viên thường vụ, trưởng ban kiểm 
tra Đảng uỷ ĐHqgHn khoá iii trình 
bày; Đề án nhân sự ban chấp hành 
Đảng bộ ĐHqgHn khoá iv do đồng 
chí phạm trọng quát - bí thư Đảng 
ủy ĐHqgHn khóa iii, phó giám đốc 
ĐHqgHn trình bày. 

trong khuôn khổ của Đại hội, các 
đại biểu đã nghe một số tham luận 
do các đại biểu đại diện cho một số 
tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ 
ĐHqgHn trình bày. 

buổi chiều cùng ngày, các tổ đại biểu 
đã họp để giới thiệu nhân sự tham gia 
ban chấp hành Đảng bộ ĐHqgHn 
khoá iv. 

tại phiên họp toàn thể buổi chiều 
tại hội trường, Đại hội đã nhất trí giới 
thiệu 41 đại biểu tham gia ứng cử để 
đại biểu bỏ phiếu bầu chọn 33 đồng 
chí tham gia ban chấp hành khoá iv. 

-------------

sau ba ngày làm việc với tinh thần 
dân chủ, nghiêm túc, sáng ngày 
13/8/2010, Đại hội đại biểu Đảng bộ 
ĐHqgHn lần thứ iv đã thành công 
tốt đẹp.

trong phiên bế mạc đã tiến hành ra 
mắt ban chấp hành Đại hội Đảng bộ 
ĐHqgHn lần thứ iv gồm 33 đồng chí, 
công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất 
bcH Đảng bộ ĐHqgHn khóa iv phiên 
họp lần thứ i diễn ra ngày 12/8/2010 
đã bầu đồng chí mai trọng nhuận 
giữ chức vụ bí thư Đảng ủy khóa iv, 
đồng chí nguyễn Hữu Đức và đồng 
chí phùng Xuân nhạ giữ chức vụ phó 
bí thư; và ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm 
ủy ban kiểm tra. 

trong khuôn khổ của phiên bế mạc, 
Đại hội đã nghe thông báo phân bổ 
đại biểu của ban thường vụ thành ủy 
và trình bày Đề án Đoàn đại biểu đi 
dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành 
phố Hà nội lần thứ Xv. 

Đại hội đã nhất trí bầu đoàn đại biểu 
của Đảng bộ ĐHqgHn gồm 4 đồng 
chí là đại biểu chính thức và 1 đồng 
chí là đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội 
đại biểu Đảng bộ thành phố Hà nội 
lần thứ Xv. danh sách cụ thể như sau:

1. Đồng chí mai trọng nhuận – bí thư 
Đảng ủy, giám đốc ĐHqgHn 

2. Đồng chí phùng Xuân nhạ - phó bí 

tiêu Điểm tiêu Điểm

>> pgs.ts phạm trọng quát - bí thư Đảng ủy 
ĐHqgHn khóa iii, phó giám đốc ĐHqgHn
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thư Đảng ủy ĐHqgHn, Hiệu trưởng 
trường ĐH kinh tế, ĐHqgHn

3. Đồng chí bùi duy cam - ủy viên 
thường vụ Đảng ủy ĐHqgHn, Hiệu 
trưởng trường ĐHkHtn

4. Đồng chí nguyễn văn khánh - ủy 
viên thường vụ Đảng ủy ĐHqgHn, 
Hiệu trưởng trường ĐHkHXH&nv

và Đồng chí nguyễn quang ngọc 
– ủy viên bcH Đảng bộ ĐHqgHn, 
viện trưởng viện việt nam học và 
khoa học phát triển là đại biểu dự 
khuyết.

Đại hội đã biểu quyết một số chỉ 
tiêu cụ thể và thông qua nghị quyết 
đại hội với sự nhất trí của 100% các 
đại biểu.

trong diễn văn bế mạc Đại hội, đồng 
chí mai trọng nhuận đã nhấn mạnh: 
“Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHqgHn 
lần thứ iv biểu thị quyết tâm to lớn 
của Đảng bộ, trong 5 năm tới, lãnh 
đạo toàn Đảng bộ, tạo ra sức mạnh 
tổng hợp phấn đấu “phát huy mọi 
nguồn lực, chủ động vươn lên tầm 
quốc tế, thực hiện sứ mệnh vẻ vang”, 
với khẩu hiệu hành động là: sáng tạo 
– tiên phong – chất lượng cao, phát 
huy các giá trị cốt lõi của ĐHqgHn 
gồm: chất lượng cao, sáng tạo, tiên 
phong, tích hợp, trách nhiệm cao 
và phát triển bền vững, tạo động 
lực và nền tảng để đến năm 2020, 
ĐHqgHn trở thành một trung tâm 
đại học nghiên cứu đạt chuẩn các 
đại học tiên tiến châu á, trong đó 
một số lĩnh vực hoặc trường đại học 
thành viên, một số ngành, chuyên 
ngành khoa học cơ bản, công nghệ 
cao và kinh tế - xã hội mũi nhọn đạt 
trình độ tiên tiến của thế giới, góp 
phần đưa việt nam trở thành nước 
công nghiệp hiện đại.

Để thực hiện mục tiêu lớn lao đó, Đại 
hội đã thông qua phương hướng, 
mục tiêu và những nhiệm vụ quan 
trọng trên tất cả các lĩnh vực công 
tác nhằm nâng cao chất lượng, hiệu 
quả các hoạt động hướng tới chuẩn 
quốc tế.

pv
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tiêu Điểm tiêu Điểm

quyết tâm  tHực Hiện tHắng lợi mục tiêu 
Đại Hội Đại biểu Đảng bộ ĐHqgHn lần tHứ iv

Đại Hội Đại biểu Đảng bộ Đại Học quốc gia Hà nội lần tHứ iv Xác ĐịnH mục tiêu cHo nHiệm kỳ 
tới là: “tập trung mọi nguồn lực, tạo nHững bước Đột pHá về cHất lượng, Hiệu quả Đào tạo 
và ngHiên cứu kHoa Học, pHát triển ĐHqgHn tHeo mô HìnH Đại Học ngHiên cứu, Đa ngànH, Đa 
lĩnH vực, cHất lượng cao, tiến tới Đạt trìnH Độ ngang tầm các Đại Học tiên tiến trong nHóm 
200 của cHâu á, trong Đó một số ngànH, cHuyên ngànH kHoa Học cơ bản, công ngHệ cao và 
kinH tế - XÃ Hội mũi nHọn Đạt cHuẩn quốc tế”. Xoay quanH việc tHực Hiện mục tiêu này, nHiều 
Đại biểu ĐÃ Đóng góp nHững ý kiến tâm Huyết:

*gs.ts nguyễn quang ngọc (viện 
trưởng viện việt nam học và khoa 
học phát triển): ngHiên cứu liên 

ngànH pHải là tHế mạnH, là 
trọng trácH của ĐHqgHn 

các chương trình, dự án lớn, trọng 
điểm của quốc gia đều là những 
chương trình nghiên cứu liên ngành.  
khi được triển khai chúng đã đem lại 
những giá trị khoa học và hiệu quả 
ứng dụng thực tiễn cao, giải quyết 
nhiều vấn đề lớn của xã hội, của đất 
nước. nhu cầu xã hội hiện nay buộc 
chúng ta phải quan tâm, chú trọng 
đầu tư triển khai nghiên cứu liên 
ngành một cách thực chất và bài bản, 
đồng thời phải đầu tư đào tạo đội 
ngũ cán bộ khoa học đầu đàn để thực 
hiện nghiên cứu liên ngành. nghiên 
cứu liên ngành phải được xác định là 
lợi thế, là thế mạnh và là trọng trách 

của ĐHqgHn đối với xã hội, với hệ 
thống giáo dục. trên thực tế với mô 
hình đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng 
cao, ĐHqgHn có rất nhiều điều kiện 
thuận lợi để làm điều đó. các kết quả 
nghiên cứu liên ngành chất lượng 
cao sau đó sẽ góp phần nâng cao 
chất lượng đào tạo. Đó là lợi thế mà 
ĐHqgHn có được so với các đại học 
khác và cũng là hướng đi quan trọng 
giúp ĐHqgHn nâng tầm thương hiệu 
và vị thế của mình.
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* pgs.ts. nguyễn ngọc bìnH (Hiệu 
trưởng trường Đại học công nghệ): 
cần nHững giải pHáp pHù Hợp 
Để pHát Huy Hiệu quả mô HìnH 
liên kết trường - viện - doanH 
ngHiệp.

Để hợp tác trường - viện - doanh 
nghiệp thực sự đáp ứng tầm vóc ý 
nghĩa của nó, cần có những chính 
sách đặc biệt phù hợp mang tính 
khuyến khích cao để triển khai rộng 
rãi và có hiệu quả hơn các hoạt động 
liên kết này. trước hết, cần điều chỉnh, 
cải tiến một số quy định có thể coi là 
bất cập hoặc chưa phù hợp đối với 
hoạt động hợp tác liên kết này. chẳng 
hạn, giảng viên kiêm nhiệm của khoa 
vlkt&cnnn và khoa cHkt&tĐH 
(trường Đại học công nghệ) nên 

được quyền làm chủ nhiệm các đề tài 
nghiên cứu của ĐHqgHn liên quan 
tới các lĩnh vực, nội dung khoa học - 
công nghệ thuộc các chuyên ngành 
trong các đơn vị phối thuộc của các 
khoa này. như vậy sẽ góp phần tạo 
điều kiện phát triển mảng nghiên cứu 
mới, đồng thời đào tạo, bồi dưỡng 

nâng cao trình độ của cán bộ cơ hữu 
tại các đơn vị đó. 

thực tiễn cho thấy, đội ngũ cán bộ 
khoa học có trình độ cao của trường 
ĐHcn phối hợp với cán bộ khoa học 
tại các viện đối tác có đủ năng lực 
triển khai thực hiện chương trình đào 
tạo tiến sĩ ở một số chuyên ngành đạt 
chất lượng cao, có thể ngang hàng 
với một số cơ sở đào tạo tiên tiến ở 
khu vực và thế giới. do đó, chúng tôi 
mạnh dạn đề nghị lãnh đạo các cấp 
có thẩm quyền xem xét, sử dụng một 
khoản kinh phí nhất định từ nguồn 
ngân sách nhà nước cho Đề án 322 để 
trường ĐHcn phối hợp với các viện 
nghiên cứu thuộc viện kH&cnvn tổ 
chức đào tạo tiến sĩ một số chuyên 
ngành theo chuẩn trình độ quốc tế. 

* pgs.ts nguyễn pHương nga 
(giám đốc viện Đảm bảo chất lượng 
giáo dục): coi trọng việc Xây 
dựng và pHát triển văn Hóa 
cHất lượng trong ĐHqgHn

văn hóa chất lượng của ĐHqgHn 
phải là hệ thống giá trị cốt lõi được 
hình thành, sáng tạo và phát triển 
trong cộng đồng ĐHqgHn, mang 
bản sắc đặc thù riêng của ĐHqgHn. 
Đó là cùng đồng lòng xây dựng 
ĐHqgHn trở thành trung tâm ĐH 
nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, 
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao cho sự phát triển nền kinh tế tri 
thức của đất nước. mọi thành viên 
trong ĐHqgHn từ lãnh đạo các cấp 
đến các giảng viên, nghiên cứu viên, 
chuyên viên, kỹ thuật viên, nhân viên, 

nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên 
và học sinh cùng chia sẻ các giá trị 
cốt lõi của ĐHqgHn đã được vạch ra 
trong chiến lược phát triển ĐHqgHn 
đến năm 2020 - tầm nhìn đến 2030. 
Đồng hành với những nỗ lực cam kết 

của từng thành viên trong ĐHqgHn, 
phải xây dựng quy trình và lộ trình 
nâng cao chất lượng để lãnh đạo 
ĐHqgHn và cán bộ quản lý các cấp 
huy động và điều phối các nguồn 
lực tạo ra sức mạnh chung với sự 
tham gia của mọi tổ chức, mọi đơn 
vị trong cộng đồng ĐHqgHn. văn 
hóa chất lượng trong ĐHqgHn được 
bắt rễ và phát triển trên nền tảng của 
văn hóa tổ chức của từng trường ĐH 
thành viên và đơn vị trực thuộc. bản 
chất của văn hóa tổ chức trong các 
đơn vị thành viên và trực thuộc đều 
có một hướng chung là tiên phong 
trong mọi lĩnh vực nghiên cứu và đào 
tạo và vươn tới đạt chất lượng cao, 
nhưng mỗi đơn vị trong ĐHqgHn sẽ 
có những phương pháp tiếp cận giải 
quyết các vấn đề khác nhau. 

tiêu Điểm tiêu Điểm

12 bản tin Đại học quốc gia Hà nội 13                 số 234 - 2010 13                 số 234 - 2010



* pgs.ts Hoàng văn vân (chủ 
nhiệm khoa sau đại học): Đẩy mạnH 
Đào tạo sau Đại Học tHeo mô 
HìnH Đại Học ngHiên cứu

Để đào tạo sau đại học ở ĐHqgHn 
thành công theo mô hình đại học 
nghiên cứu, tôi xin đề xuất một số 
khuyến nghị sau đây:

thứ nhất, chúng ta phải quan tâm 
hơn nữa đến chất lượng đầu vào của 
học viên cao học và nghiên cứu sinh, 
có chính sách thu hút những học viên 
cao học và nghiên cứu sinh giỏi vào 
học tập và nghiên cứu ở ĐHqgHn.

thứ hai, chúng ta phải quan tâm hơn 
nữa đến phát triển đội ngũ cán bộ 
khoa học đạt tầm quốc tế; có cơ chế 
mạnh để thu hút những cán bộ khoa 

học đầu đàn, đầu ngành ở trong và 
ngoài nước về làm việc ở ĐHqgHn. 

thứ ba, phải tạo điều kiện để học viên 
cao học và nghiên cứu sinh có thể 
tham gia tích cực vào học tập, giảng 

dạy và nghiên cứu, tạo ra những sản 
phẩm nghiên cứu có giá trị. chúng 
ta nên có kế hoạch sử dụng tối đa 
nguồn lực và tiềm năng của đội ngũ 
học viên cao học và nghiên cứu sinh 
để họ có thể đóng góp trực tiếp vào 
công cuộc đào tạo và nghiên cứu ở 
ĐHqgHn.

thứ tư, phải có một hệ thống thư 
viện và phòng thí nghiệm lí tưởng 
để người nghiên cứu cảm thấy thích 
thú được làm việc trong thư viện hay 
trong phòng thí nghiệm hơn là ở 
nhà.

Hà lê

* pgs.ts nguyễn kim sơn (phó Hiệu 
trưởng trường Đại học khoa học Xã 
hội và nhân văn): kHắc pHục kHó 
kHăn Để Đưa Đào tạo tín cHỉ Đi 
vào cHiều sâu 

chuyển đổi sang phương thức đào 
tạo tín chỉ là giải pháp tổng thể và 
toàn diện để đưa việc đào tạo quốc 
tế hóa và hiện đại hóa. bốn năm vận 
hành theo học chế tín chỉ vừa qua 
ở ĐHqgHn đã tạo đà cho sự vận 
hành của cả quá trình chuyển đổi. 
giai đoạn tiếp theo chính là lúc đào 
tạo tín chỉ phải thực sự đi vào chiều 
sâu, phát huy được hết hiệu quả của 
phương thức đào tạo này. tuy nhiên, 
trong vận hội lớn đó, những khó 
khăn thách thức cũng đặt ra không 
phải ít: 

thứ nhất là khó khăn và thách thức 
về vấn đề con người, vấn đề cán 
bộ. triển khai tín chỉ theo chiều sâu 
tức diễn ra chủ yếu ở phương pháp 
giảng dạy, kiểm tra đánh giá, đặc biệt 
là kiểm tra đánh giá và hướng dẫn 
tự học, tự nghiên cứu. nếu không 
có chuyển biến mạnh mẽ ở khâu 
phương pháp giảng dạy và đánh 
giá thì niềm hy vọng về vấn đề chất 

lượng đào tạo cao chỉ là giấc mơ đẹp. 
từ nhận thức trên, chúng ta cần coi 
vấn đề cán bộ là khâu đột phá, khâu 
then chốt, khâu quyết định không 
chỉ tới vấn đề đào tạo mà còn quyết 
định toàn diện mọi mặt hoạt động 
của đơn vị. 

thứ hai là vấn đề cơ sở vật chất và 
công nghệ, tài liệu, giáo trình, hệ 
thống phòng đọc phục vụ học tập, 
nghiên cứu. khẩu hiệu: sinh viên có 
thể học tập bất cứ chỗ nào, có thể 
tìm sách thuận tiện ở bất cứ đâu chắc 
còn là chuyện rất xa xôi. 

thứ ba là hệ thống quản lý đào tạo và 
hệ thống quản lý sinh viên cần hiện 
đại hóa và chuẩn hóa. một hệ thống 

vận hành theo chuẩn is 9000.2001 có 
lẽ là yêu cầu không thể không theo. 

thứ tư là tính chưa đồng bộ trong 
quản lý đào tạo tại hệ thống lớn là 
ĐHqgHn. tới đây, khi các trường đều 
triển khai mạnh mẽ, toàn diện hơn 
việc đào tạo theo tín chỉ, ĐHqgHn 
cần có thêm những điều chỉnh và chỉ 
đạo vĩ mô. 

thứ năm là thách thức về giải pháp 
nâng cao chất lượng đào tạo toàn 
thể và giải pháp cho các nhóm. chủ 
trương phát triển đào tạo đẳng cấp 
quốc tế, đào tạo chất lượng cao của 
ĐHqg là chủ trương lớn, cần thiết 
và đúng đắn, nhưng nó đang đặt ra 
một mâu thuẫn giữa giải pháp tổng 
thể và ưu tiên nhóm. Đầu tư  cho các 
lớp chất lượng cao và đẳng cấp quốc 
tế có không ít điểm mâu thuẫn với 
triển khai cho diện rộng. có hai vấn 
đề đặt ra: cần đề ra giải pháp đào tạo 
đẳng cấp quốc tế phù hợp với đơn vị 
và đào tạo chất lượng cao trong môi 
trường đào tạo theo tín chỉ. 
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giáo dục giáo dục

>> gs. ngô bảo châu tại ĐHqgHn ngày 11/8/2010.
ảnh: bùi tuấn
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thân gửi gs. ngô bảo châu,

nhân dịp giáo sư được vinh danh nhận giải thưởng Fields - giải thưởng danh giá nhất trong toán học, thay mặt các nhà 
khoa học, thầy cô giáo, sinh viên, học sinh ĐHqgHn, tôi thân ái gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới giáo sư và gia đình, 
cũng như tất cả những người thầy tài ba đã dìu dắt giáo sư chinh phục những đỉnh cao khoa học.

những thành quả mà giáo sư đạt được không chỉ là niềm tự hào của mỗi người việt nam, nó còn là minh chứng hùng 
hồn cho thấy trí tuệ người việt có thể vươn tới những vinh quang chói lọi nhất của khoa học thế giới, ngay cả khi chúng 
ta còn gặp không ít khó khăn về điều kiện học tập và nghiên cứu.

phần thưởng cao quý mà giáo sư có được ngày hôm nay chắc chắn sẽ là niềm khích lệ to lớn đối với tập thể cán bộ, nhà 
khoa học, thầy giáo, sinh viên và học sinh ĐHqgHn - mái trường mà giáo sư từng một thời gắn bó và cũng là một trong 
những cái nôi hàng đầu của việt nam về khoa học cơ bản. những tài năng toán học của ĐHqgHn như được tiếp thêm 
sức mạnh khi thế hệ đàn anh của mình đã trở thành những nhà khoa học tiên phong được cả thế giới công nhận.

tôi có một niềm tin vững chắc rằng, giáo sư sẽ là tấm gương sáng, là động lực quan trọng và cũng sẽ khơi nguồn cảm 
hứng, đam mê khoa học cho thế hệ những tài năng toán học kế cận của việt nam cũng như của ĐHqgHn tiếp tục dấn 
thân trên con đường vinh quang của khoa học đầy cam go, thử thách.

mặc dù bộn bề với công việc nghiên cứu khoa học, nhưng giáo sư vẫn về nước tham gia công tác giảng dạy, đào tạo, bồi 
dưỡng những tài năng toán học. tôi đánh giá cao những nỗ lực cũng như tâm nguyện của giáo sư trong việc tham gia 
đào tạo, bồi dưỡng những tài năng toán học trẻ của ĐHqgHn. ĐHqgHn lấy làm vinh dự và sẽ tạo mọi điều kiện thuận 
lợi để sớm hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo đầy tâm huyết của giáo sư. tôi tin tưởng rằng, dưới sự hướng dẫn của 
giáo sư, ĐHqgHn sẽ có thêm những "ngô bảo châu" trong một tương lai không xa.

một lần nữa, kính chúc giáo sư và gia đình dồi dào sức khỏe, tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong khoa 
học và cuộc sống.

thân ái !

gs.ts mai trọng nhuận

giám đốc ĐHqgHn

giám Đốc ĐHqgHn gửi tHư cHúc mừng gs. ngô bảo cHâu

giáo dục giáo dục

ngay sau kHi biết Được tin gs. ngô bảo cHâu nHận giải tHưởng Fields, giải tHưởng 
uy tín nHất của cộng Đồng toán Học tHế giới, ngày 19/8/2010, gs.ts mai trọng 
nHuận - giám Đốc ĐHqgHn ĐÃ gửi tHư cHúc mừng.

>> gs.ts mai trọng nhuận trao tặng bức tranh 
tòa nhà lịch sử 19 lê thánh tông, trụ sở của Đại 
học Đông dương được thành lập từ năm 1906 
nay là ĐHqgHn cho gs. ngô bảo châu. ĐHqgHn 
ngày 11/8/2010.                
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cuối cùng thì bao nhiêu chờ 
mong và kỳ vọng của đông 
đảo các thế hệ người việt 

nam đã được thỏa nguyện và niềm 
vui của cả dân tộc bùng vỡ khi gs. 
ngô bảo châu - tài năng việt đầu tiên 
được vinh danh ở diễn đàn khoa học 
hàng đầu thế giới về toán học, sánh 
vai cùng những tên tuổi khoa học nổi 
tiếng nhất về lĩnh vực toán học trên 
thế giới. anh được chính thức trao giải 
thưởng Fields - giải nobel toán học 
danh giá nhất tại Đại hội toán học thế 
giới icm 2010 tại ấn Độ vì đã chứng 
minh được bổ đề cơ bản của chương 
trình langlands, trở thành nhà khoa 
học thứ 50 của thế giới nhận giải 
thưởng này trong vòng 70 năm qua. 
Đích thân tổng thống ấn Độ pratibha 
patil đã trao huy chương Fields cho 
ngô bảo châu. sự kiện này đã ghi dấu 
ấn lịch sử cho toán học việt nam nói 

riêng cũng như giáo dục việt nam nói 
chung trên bản đồ khoa học thế giới. 
thành tích của ngô bảo châu đã trở 
thành niềm tự hào lớn lao của dân tộc 
việt nam và là chủ đề  được đề cập 
rộng rãi trên cả các báo chính thống 
cũng như các diễn đàn, blog cá nhân 
trong suốt thời gian qua.

ngay từ khi công trình chứng minh 
bổ đề cơ bản của ngô bảo châu được 
công bố, đã xuất hiện những dự đoán 
đầu tiên về giải thưởng Fields dành 
cho gs. châu tại Đại hội toán học thế 
giới năm 2010. càng gần kề thời gian 
diễn ra Đại hội, sự quan tâm của cộng 
đồng xã hội về sự kiện này càng lớn. 
ngô bảo châu về nước, báo chí dõi 
theo từng chuyến thăm của các vị lãnh 
đạo nước nhà tới vị gs trẻ nhất việt 
nam này, quan tâm đến những gửi 
gắm, kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, nhà 

nước đến một tài năng trí thức trẻ, dự 
đoán và hy vọng vào những đóng góp 
của ngô bảo châu cho sự phát triển 
của giáo dục việt nam. kèm theo đó 
là những băn khoăn lớn được đề cập: 
liệu khoa học việt nam có khả năng 
đứng chung hạng cùng các nền khoa 
học nổi tiếng thế giới ? liệu trí tuệ con 
người việt nam có sánh ngang với trí 
tuệ của năm châu ? giải pháp nào cho 
giáo dục việt nam để phát huy cao 
nhất các tố chất bẩm sinh, tiềm năng 
trong trí tuệ cá nhân ? … nhiều báo 
đã dành những bài phân tích lớn để 
mổ xẻ nguyên nhân thành công của 
ngô bảo châu, ca ngợi những thành 
tích rực rỡ trong khoa học của anh, 
đưa những “khó hiểu” trong bổ để cơ 
bản langlands đến gần hơn với nhận 
thức của cộng đồng xã hội. tất cả đều 
cho thấy: ngô bảo châu và giải Fields 
là niềm mong mỏi và niềm tự hào 

gs. ngô bảo cHâu:

niềm tự Hào của dân tộc việt nam

giáo dục giáo dục
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sâu sắc của mỗi người dân việt nam. 
người ta chờ đợi khoảnh khắc chiến 
thắng của ngô bảo châu để được tự 
hào, hy vọng và tin tưởng vào sức bật 
mới của khoa học giáo dục việt nam 
trong tương lai.

Đáp lại những kỳ vọng và cả những 
ồn ào của báo giới và của cộng đồng 
xã hội, một cách giản dị nhất, gs. 
ngô bảo châu trả lời rằng anh sẵn 
sàng và luôn mong muốn đóng góp 
cho sự phát triển của trí thức trẻ việt 
nam, cho sự nghiệp giáo dục và hội 
nhập quốc tế của đất nước, không chỉ 
bằng các hoạt động trực tiếp giảng 
dạy như hiện tại mà còn bằng cả 
những kinh nghiệm về tổ chức, quản 
lý khoa học mà anh đã tích lũy được 
trong những năm tháng học tập, làm 
việc tại các tổ chức khoa học hàng 
đầu thế giới. trong chuyến thăm mái 
trường xưa - ĐHqgHn vào tháng 8 
vừa qua, gs. ngô bảo châu cũng đã 
bày tỏ sự quan tâm và ủng hộ những 
định hướng phát triển của ĐHqgHn. 
anh nói: muốn làm cầu nối để phát 
triển quan hệ hợp tác giữa ĐHqgHn 
và các đại học uy tín của thế giới. gs. 
ngô bảo châu đã được ban lãnh đạo 
ĐHqgHn mời nhận bằng tiến sĩ danh 
dự và trở thành thành viên trong 
ban cố vấn chiến lược của ĐHqgHn 
bên cạnh những tên tuổi học giả nổi 
tiếng như gs.tom cannon, gs. susan 
schwab,…

chỉ vài giờ trước khi chính thức công 
bố tên của chủ nhân Huân chương 
Fields, các báo mạng lớn nhất việt 
nam đăng những thông tin cập nhật 
và nóng hổi, thể hiện niềm tin ngày 
càng mãnh liệt vào chiến thắng của 
ngô bảo châu. nhiều nhà khoa học 
dự đoán những “dư chấn” của sự kiện 
này sẽ tác động to lớn đến những 
quan điểm, chính sách về khoa học và 
giáo dục việt nam trong tương lai. 

gs.tskH Đào trọng thi - ủy viên trung 
ương Đảng, ủy viên thường vụ - chủ 
nhiệm ủy ban văn hóa - giáo dục 
thanh thiếu niên nhi đồng quốc hội, 
nguyên giám đốc ĐHqgHn đã bày 
tỏ niềm tự hào về ngô bảo châu trên 
vietnamplus: “ngô bảo châu đoạt giải 
Fields có tác động rất lớn tới nền toán 
học nước nhà mà điều đầu tiên phải 
kể đến là trong mắt bạn bè quốc tế, vị 
trí nền toán học việt nam sẽ nâng lên 
một tầm cao mới. và quan trọng hơn 
là chính người việt nam, xã hội việt 
nam, tuổi trẻ việt nam sẽ tự hào, tự 
tin hơn vào sự phát triển của toán học 
nước nhà, nhất là trong điều kiện xã 
hội đang dường như bi quan về nền 
giáo dục việt nam. Điều này còn lớn 
hơn cả bản thân giải thưởng Fields”. 

gs. Hà Huy khoái chia sẻ: “sự kiện ngô 
bảo châu có thể coi là một “cú hích”, 
một may mắn lớn cho ngành toán 
trong nước. trong khoa học, vai trò cá 

nhân rất quan trọng. tôi cho rằng ngô 
bảo châu có vai trò này trong việc 
thay đổi “vận mệnh” ngành toán nước 
nhà. giới trẻ việt nam sẽ tự tin hơn để 
tiếp tục nghiên cứu toán học”. 

gs. nguyễn văn mậu, người phụ trách 
đội tuyển olympic toán việt nam thời 
điểm châu trong đội tuyển đi thi năm 
1988 và 1989 nói: “châu nhận giải 
Fields khẳng định rằng đất nước mình 
đã có nhân tố đạt trình độ đỉnh cao, 
sánh ngang với các nền toán học khác 
và cả thế giới phải nhìn. ngô bảo châu 
đã tiếp lửa cho những ước mơ chinh 
phục đỉnh cao khoa học quốc tế của 
giới trẻ việt nam”.

gs. viện sĩ nguyễn văn Hiệu, nguyên 
Hiệu trưởng trường Đại học công 
nghệ, ĐHqgHn cũng chia sẻ. tôi hy 
vọng rằng việc anh ngô bảo châu 
được tặng Huy chương Fields không 
chỉ là niềm vinh quang của anh và gia 
đình, mà còn thức tỉnh những người 
có trách nhiệm đối với nền khoa học 
công nghệ của đất nước, từ đó mở ra 
một thời kỳ mới trong sự nghiệp phát 
triển khoa học cơ bản ở việt nam, 
trước hết là toán học”.
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* Đôi nét về tiểu sử 
gs. ngô bảo cHâu
ngô bảo châu sinh năm 1972 tại Hà 
nội, là con trai của gs. tskH. ngô Huy 
cần (viện cơ học) và pgs. ts trần lưu 
vân Hiền (bệnh viện y học cổ truyền 
trung ương). 

ngô bảo châu học cấp iii tại khối 
chuyên toán trường Đại học khoa 
học tự nhiên - ĐHqgHn. năm 1988 và 
1989, ngô bảo châu hai lần liên tiếp 
đoạt Huy chương vàng olympic toán 
học quốc tế tại australia và cộng hòa 
liên bang Đức. 

từ năm 1992 đến 1994, ngô bảo châu 
nhận học bổng của chính phủ pháp 
học đại học tại trường Đại học paris 6 
và trường sư phạm paris; tiếp đó thi 
đỗ thủ khoa kỳ thi tuyển sinh hệ sau 
ĐH của école normale supérieure 
de paris - đại học danh tiếng nhất 
nước pháp, nơi từng đào tạo nhiều 
nhà bác học pháp lừng danh. ngô 
bảo châu bảo vệ tiến sĩ năm 1997, 
trở thành nghiên cứu viên của trung 
tâm nghiên cứu khoa học quốc gia 

pháp năm 1998, lấy bằng Habilitation 
à diriger les recherchesv - Hdr (tiêu 
chuẩn để được bổ nhiệm là giáo sư 
tại các trường đại học, điều hành một 
nhóm nghiên cứu, hướng dẫn hoặc 
làm phản biện cho luận án tiến sĩ) 
năm 2003, sau đó được bổ nhiệm làm 
giáo sư toán học tại Đại học paris Xi 
năm 2004.

năm 2004, gs. ngô bảo châu cùng với 
thầy mình là gs. gérard laumon được 
trao tặng giải nghiên cứu clay của 
viện toán học clay - một trong những 
giải thưởng danh giá nhất về toán học 
trên thế giới vì đã chứng minh được 
bổ đề cơ bản cho các nhóm unita. 
năm 2005, anh được Hội đồng chức 
danh giáo sư nhà nước phong đặc 
cách giáo sư và trở thành người trẻ 
nhất được phong gs tại việt nam. 

sau khi chứng minh được “bổ đề 
cơ bản”, một giả thuyết then chốt 
của chương trình langlands, ngô 
bảo châu được trao giải thưởng 
oberwolfach của Đức, giải thưởng của 
viện Hàn lâm pháp năm 2007. công 
trình trên của ngô bảo châu được tạp 

chí time (mỹ) bình chọn là "một trong 
10 phát minh khoa học tiêu biểu của 
năm 2009". ngô bảo châu còn nhận 
được giải thưởng của viện nghiên 
cứu toán học oberwolfach dành cho 
các nhà toán học trẻ châu âu năm 
2007 và giải thưởng của viện Hàn lâm 
pháp năm 2008.

năm 2010, ngô bảo châu nhận giải 
thưởng Fields tại Đại hội toán học thế 
giới icm tổ chức tại ấn Độ. Đây được 
coi như giải thưởng nobel trong toán 
học, chỉ được trao cho những thiên 
tài toán học phát lộ sớm và có những 
thành tích đặc biệt xuất sắc trong 
ngành.

ngô bảo châu đã có thời gian dài học 
tập và giảng dạy tại các đại học, viện 
nghiên cứu khoa học hàng đầu thế 
giới: ĐH paris 13, ĐH paris 11, viện ias 
princeton - Hoa kỳ, iHes - cộng hòa 
pháp, max-planck - cộng hòa liên 
bang Đức, ĐH chicago. 

tHanH Hà
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Hỏi cHuyện cHủ nHân giải Fields 2010

là một trong số 
nHững nHà toán Học 
Hàng Đầu tHế giới, gs. 

ngô bảo cHâu luôn 
Đau Đáu Hướng về 

quê Hương, trăn trở 
với sự pHát triển kHoa 
Học nước nHà. nHiệm 

vụ cấp bácH bây giờ, 
tHeo anH, là cần tập 

trung Đầu tư Đào tạo 
nguồn nHân lực Hội 
Đủ tố cHất Để có tHể 
cHinH pHục ĐỉnH cao 

của kHoa Học.

cần có cơ cHế tHu Hút tài 
năng

lâu lắm rồi gs. ngô bảo châu mới có 
dịp thăm lại mái trường xưa kể từ khi 
anh còn là học sinh chuyên toán của 
trường ĐH tổng hợp Hà nội (nay là 
ĐHqgHn). "tôi rất xúc động và vui 
mừng khi thấy ngôi trường mình 
từng học khang trang hơn nhiều. 
tôi tự hào vì đã từng là sinh viên của 
ĐHqgHn" - anh bộc bạch.

Hơn một năm gặp lại anh, điều đầu 
tiên làm tôi bất ngờ là tóc anh bạc 
nhiều hơn, nhưng cũng dễ hiểu bởi 
sau những ngày vật lộn với những 
bài toán hóc búa, đầu óc không 
ngưng nghỉ thì bất cứ một ai cũng 
đều vậy cả. 

vẫn là khuôn mặt đôn hậu, đôi mắt 

sáng và nét "khù khờ" của một người 
"mộ"… toán. ở đâu cũng vậy, anh 
tự đặt cho mình biệt hiệu chân chất 
- "hòa thượng thích học toán". "Hòa 
thượng là một vai diễn, diễn viên chỉ 
cố gắng nhập vai cho đạt và hiển 
nhiên không dám tự coi mình là hòa 
thượng" - anh giải thích.

thứ "kinh kệ toán học" mà vị hòa 
thượng này muốn luận bàn với 
những bạn trẻ yêu toán, yêu khoa 
học là "từ lý thuyết số, đại số, hình 
học, giải tích đến tổ hợp và có thể lan 
man sang… vật lý".

chính vì tâm huyết với các bạn trẻ yêu 
toán như vậy nên nếu ai có dịp tiếp 
xúc nhiều với anh sẽ dễ dàng nhận 
thấy trong các cuộc gặp xã giao công 
việc anh khá kiệm lời, nhưng trong 
những lần trao đổi chuyên môn, trả 

lời thắc mắc của những bạn trẻ học 
toán thì anh lại xông xáo, nhiệt tình. 
"anh châu rất tình cảm và ân cần", 
một bạn trẻ tâm sự.

trước thực trạng nhiều học sinh giỏi 
toán, trong đó có nhiều em đoạt giải 
cao trong các kỳ thi toán quốc tế lại 
không chọn con đường theo nghiệp 
toán khiến anh không khỏi chạnh 
lòng. "việc nhiều bạn trẻ không chọn 
khoa học như một nghề là một thiệt 
thòi cho nền khoa học của chúng ta. 
chúng ta phải tôn trọng quyết định 
của họ. Điều quan trọng là cần phải 
có cơ chế thích đáng để thu hút một 
cách tự nhiên những tài năng này".

Đào tạo tHế Hệ kế cận là số 1

theo gs. ngô bảo châu, ĐHqgHn 
là cơ sở hàng đầu ở việt nam về 
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nghiên cứu khoa học cơ bản với đội 
ngũ hùng hậu các nhà khoa học đầu 
ngành nhưng sắp đến tuổi về hưu, 
trong khi đó lại thiếu hụt thế hệ trẻ 
kế cận. chính vì vậy, điều quan trọng 
trước mắt là đẩy mạnh việc đào tạo 
nguồn nhân lực đồng thời phải tổ 
chức nhiều nhóm nghiên cứu mới và 
tìm được những hướng nghiên cứu 
mới phù hợp với hoàn cảnh trong 
nước. anh cho rằng, khoa học thay 
đổi từng ngày, cho nên thế hệ trẻ 
ngày nay không thể mãi đi trên con 
đường nghiên cứu của các nhà khoa 
học đi trước.

ngoài ra, theo anh việc đầu tư xây 
dựng một cơ sở nghiên cứu và đào 
tạo khoa học có uy tín tầm cỡ quốc 
tế như ĐHqgHn là một chuyện hệ 
trọng. Để làm được điều đó, anh 

cho rằng, chất lượng nghiên cứu và 
giảng dạy phải đặt lên hàng đầu, chứ 
không phải số lượng. sinh viên cần 
được chọn lọc gắt gao, nhưng cũng 
cần tạo cho họ những điều kiện học 
tập tốt nhất có thể. cùng với đó, quy 
chế tuyển chọn giáo sư dài và ngắn 
hạn cũng là việc rất quan trọng. cần 
tuyển được người xứng đáng, trả 
lương cho xứng đáng và tạo điều 
kiện làm việc đàng hoàng. 

ngoài cơ sở hạ tầng không thể thiếu, 
theo anh, cần có quy chế để có thể 
mời các nhà khoa học uy tín nước 
ngoài một cách đều đặn. gs. ngô 
bảo châu cho rằng, việc mời được 
các giáo sư đầu ngành sang giảng 
dạy và tiếp theo gửi học sinh theo 
học họ là điều kiện bắt buộc để từng 
bước xây dựng một trung tâm đại 

học đạt trình độ quốc tế.

Được hỏi, anh có ý định trở lại mái 
trường xưa giảng dạy, anh nói, "tôi 
luôn mong muốn có thời gian được 
tham gia đào tạo những sinh viên tài 
năng của ĐHqgHn".

khi đề cập đến việc xây dựng những 
trường đại học đẳng cấp quốc tế 
trong hoàn cảnh hiện tại ở việt nam, 
theo gs. ngô bảo châu, chúng ta nên 
đi theo một số mô hình thành công 
như viện kias của Hàn quốc mà có 
lẽ cần mời những người tham gia 
xây dựng những cơ sở như viện kias 
sang giúp. "nếu ta mời được những 
người lãnh đạo kias sang tham gia 
lãnh đạo trường đại học đẳng cấp 
quốc tế tương lai mà phó thủ tướng 
nguyễn thiện nhân nói đến. tôi cho 
rằng đó cũng là một yếu tố để hiện 
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thực hóa ý tưởng" - gs. ngô bảo 
châu cho biết.

kHông tHể Xem nHẸ ngHiên cứu 
cơ bản

ngay cả trong khoa học, nhiều sinh 
viên có xu hướng chọn theo học 
những ngành mang tính ứng dụng 
cao để sau này dễ dàng có được việc 
làm thu nhập cao tại những công 
ty nước ngoài thay vì dấn thân trên 
con đường nghiên cứu cơ bản. vì thế, 
những ngành khoa học cơ bản đang 
phải đối mặt với thực trạng thiếu hụt 
nguồn nhân lực kế cận hội đủ các tố 
chất để chinh phục những đỉnh cao 
của khoa học. Để hai "địa hạt" của 
khoa học này tương hỗ cho nhau 
một cách hiệu quả vẫn là một bài 
toán nan giải cho nền khoa học việt 
nam hiện nay.

theo quan điểm của gs. ngô bảo 
châu, về lý thuyết, ranh giới giữa 
nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu 
ứng dụng vô cùng mong manh, 
thậm chí không tồn tại. anh lấy một 
ví dụ, "chắc ông reed và solomon 
không tưởng tượng được là công 
trình toán học của họ được sử dụng 
mỗi khi bạn đọc một cái đĩa dvd".

Đồng thời từ quan điểm thực tế, 

khoảng cách giữa nghiên cứu cơ bản 
và nghiên cứu ứng dụng lại có thể là 
vô cùng lớn nếu không có một cấu 
trúc thích hợp để các cơ quan nghiên 
cứu và các công ty công nghệ có 
thể làm việc cùng với nhau. do vậy, 
việc khuyến khích các công ty công 
nghệ trực tiếp kết hợp nghiên cứu 

và giảng dạy với các trường đại học, 
viện nghiên cứu là việc cần làm hơn 
bao giờ hết. 

bên cạnh đó, gs. ngô bảo châu cho 
rằng, việc đầu tư vào một số lĩnh vực 
trọng điểm là cần thiết nhưng cũng 
nên làm một cách dè dặt. trước hết 
cần xem thực lực hiện có đã đáp ứng 
được các yêu cầu đặt ra như đội ngũ 
khoa học của ta đã sẵn sàng và các 
công ty công nghệ đón nhận các kết 
quả nghiên cứu ứng dụng. "một dự 
án nghiên cứu khoa học ứng dụng, 
thiếu phần đầu tư đáng kể của các 
công ty công nghệ kết hợp thì không 
thể là một dự án được đầu tư trọng 
điểm" - anh nói.

Đức pHường

ảnh: bùi tuấn

giáo dục giáo dục

"việc nHiều bạn trẻ 
kHông cHọn kHoa 
Học nHư một ngHề 
là một tHiệt tHòi cHo 
nền kHoa Học của 
cHúng ta. cHúng ta 
pHải tôn trọng quyết 
ĐịnH của Họ. Điều 
quan trọng là cần 
pHải có cơ cHế tHícH 
Đáng Để tHu Hút một 
cácH tự nHiên nHững 
tài năng này".

- gs. ngô bảo cHâu
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giáo sư bửu uyên bác đến kỳ 
lạ. tôi chỉ nói một khía cạnh 
nhỏ, đó là lĩnh vực sinh học 

- một lĩnh vực khác hẳn với chuyên 
ngành toán học, chuyên ngành mà 
ông đã lấy bằng tú tài toán từ năm 
1929 và sau đó là những năm được 
đào tạo chính quy ở các Đại học paris, 
bordeaux (pháp) và oxford (anh)... 

trong kháng chiến chống pháp, khi 
bố tôi làm giám đốc giáo dục liên 
khu X, có lần ông đã mang về nhà 
cuốn sách “sống” và cuốn “vui sống” 
do gs. tạ quang bửu viết, được in 
trên giấy dó. tôi còn nhỏ quá nên 
đọc không hiểu. sau này học đại học 
chuyên ngành sinh học tôi mới có 
điều kiện đọc lại. 

phải nói là kỳ lạ vì gs. bửu viết ra 
những điều rất uyên bác ấy vào 
năm 1948, nghĩa là 5 năm trước khi 
J.d.Watson và F.H.c.crick khám phá 
ra cấu trúc adn, mở màn cho thời đại 
sinh học phân tử. thời ấy mà gs. bửu 
đã viết được: ngoài chromosome 
(nay gọi là nhiễm sắc thể - nld) thì 
tế bào chỉ chứa những hóa chất 

gs. tạ quang bửu: 

“lê quý Đôn" tHời Hiện Đại

trong nHững ngày này, kHi nói Đến nHững giải pHáp giải quyết nHững bất cập, 
lạc Hậu, bệnH HìnH tHức, giả dối kéo dài trong nền giáo dục nước nHà, nHiều 
trí tHức tHường nHắc Đến tấm gương và nHững di Huấn của gs. tạ quang bửu 
(1910-1986), bộ trưởng bộ quốc pHòng tHời kỳ Đầu kHáng cHiến cHống pHáp và 
bộ trưởng bộ Đại Học và trung Học cHuyên ngHiệp Đầu tiên, nHà bác Học lớn 
của Đất nước, một “lê quý Đôn tHời Đại Hồ cHí minH". 

 gs.ts nguyễn lân dũng
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không có gì đặc sắc... nhưng số đặc 
tính trong một con người lớn hơn số 
chromosome nhiều, nên các đặc tính 
ấy chỉ có thể chiếm những phần tử 
rất bé của chromosome: mỗi đặc tính 
sẽ chiếm một căn cứ gọi là gen... 

một chromosome là một chuỗi gồm 
2000 gen và như thế chiều dài của 
mỗi gen không quá 3/10000mm hay 
300 angtrom. theo đó một gen dài 
bằng 100 lần khoảng cách giữa hai 
nguyên tử trong một khí. còn bao 
nhiêu khái niệm hiện đại khác mà 
gs. bửu viết bằng tiếng anh. bất kỳ 
nhà sinh học nào đọc lại cuốn sách 
mỏng này thì chỉ có thể ngạc nhiên 
và khâm phục.

ngày nay, khi các nhà sinh học trên 
thế giới bắt đầu chuyển sang nghiên 
cứu sinh học lượng tử (quantum 
biology) thì ngay trong cuốn sách 
rất mỏng kia gs. bửu đã khẳng định: 
“gen, phân tử khổng lồ, theo thuyết 
delbruck, cũng là một hệ thống phải 
cắt nghĩa bằng những định luật của 
lượng tử học. tiếc rằng tác phẩm này 
gs. bửu viết bằng tiếng việt chứ nếu 
không chắc hẳn phải được coi là một 
trong những trước tác kinh điển của 

giới sinh học quốc tế”. 

tôi vô cùng ngạc nhiên khi biết gs. 
bửu là người cùng kĩ sư phạm quang 
lễ (tức gs. trần Đại nghĩa sau này) đã 
lên thái nguyên thử đạn bazoca của 
mỹ ngay sau khi kĩ sư lễ vừa theo bác 
Hồ từ pháp về Hà nội. ông không chỉ 
uyên bác về kiến thức mà rất tài hoa 
trong việc viết tài liệu phổ biến khoa 
học. cái khó mà tôi cố học ở ông là: 
“viết thế nào để ai đọc cũng thấy 
những cái mới nhưng ai đọc cũng 

hiểu được, hay ít nhiều hiểu được 
nội dung chủ yếu”.

 là người lãnh đạo ngành đại học và 
trung học chuyên nghiệp trong 11 
năm trời, gs. bửu đã đặt nền móng 
cho sự nghiệp đào tạo không chỉ 
cho hai ngành này mà cả cho ngành 
giáo dục phổ thông nữa. 

Xin nhắc lại một số ý kiến mà gs. 
bửu đã từng phát biểu: "mục đích 
phấn đấu của chúng ta là làm cho 
học sinh tốt nghiệp lớp 10 phải biết 
làm một số việc như biến đổi đại số, 
giải một số phương trình đại số, tính 
được một số đạo hàm, vẽ một số đồ 
thị; còn về mặt hình học cũng phải 
biết làm một số động tác cần cho 

các chứng minh và cho việc dựng 
hình. biết làm là chủ yếu còn biết 
nhiều về toán hoc chỉ là yêu cầu phụ 
và chúng ta phải làm sao cho học sinh 
thông qua biết làm mà biết nhiều và 
biết sâu... thầy cần tránh nói sai để 
sau phải cải chính lại, vì cải chính chỉ 
xóa bỏ cái sai của thầy chứ không xóa 
được cái sai mà trò đã tiếp thu...

ở bậc phổ thông, bài tập nên theo 
sát từng đợt các bài giảng để học 

>> gs.  tạ quang bửu
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sinh nắm vững định nghĩa và quy 
tắc. rõ ràng không cần nhiều bài 
tập mà cần một số ít nhưng thật tiêu 
biểu, nhất định phải làm được... thần 
đồng toán học là một quá trình xây 
dựng chứ không phải là một hiện 
tượng bẩm sinh... chúng ta nên kiên 
quyết tập cho học sinh từ bé cân 
nhắc trước khi viết, biết quý sự viết ít 
mà đúng..." Hình như chúng ta chưa 
làm được bao nhiêu so với các lời 
căn dặn của gs. bửu. 

trong gần một thập kỉ phụ trách 
việc xây dựng và quản lý nền khoa 
học và công nghệ nước ta, gs. bửu 
cũng đã có biết bao chính kiến cơ 
bản và thỏa đáng. chúng ta không 
thể quên những lời chỉ bảo của ông, 
chẳng hạn như: "kỹ thuật là nhập 
cảng, là bắt chước, rồi cải tiến, sáng 
tạo trong cái bắt chước... tất nhiên 
chúng ta càng phải sáng tạo. 

nhưng sáng tạo ở đâu? sáng tạo thế 
nào? sáng tạo để làm gì? chưa thật 
rõ ràng lắm. phải chăng chúng ta 
phải sáng tạo để nâng cao hiệu suất 
và chất lượng? ý thức về chất lượng, 
kỉ luật và chất lượng của chúng ta 
còn thấp. cứ như vậy mãi, sẽ khó 
mà có tiến bộ kỹ thuật, đừng nói gì 
đến cách mạng kỹ thuật… chúng 

ta phải thanh toán càng nhanh càng 
tốt hiện tượng sản xuất không có kỹ 
thuật. Hơn nữa, chúng ta phải tiến 
đến thanh toán kỹ thuật không có cơ 
sở khoa học...trường chúng ta phải 
là trường vừa học vừa làm để đào tạo 
ra những người vừa làm vừa học..."

 rất gần gũi với mọi người và biết 
chọn trong mỗi ngành những người 
giỏi để trực tiếp giao nhiệm vụ. ông 
giao cho những việc rất cụ thể và tận 
tình hướng dẫn để có thể làm bằng 
được. Đi công tác địa phương ông 
kéo những cán bộ này đi theo và chỉ 
định những nhiệm vụ khoa học cần 
giải quyết. càng giỏi càng khiêm tốn 
và càng biết tin dùng lớp trẻ. Đó là 
bài học không phải ai cũng có thể 
học được.

giáo sư tạ quang bửu đã chia tay 
với chúng ta 24 năm rồi, nhưng tấm 
gương và những lời căn dặn của 
ông luôn còn mãi trong lòng những 
người có dịp làm việc với ông, những 
học trò của ông và tất cả những ai 
được biết đến về tài năng và nhân 
cách của ông.

gs. tạ quang bửu ĐÃ Được 
Đảng cộng sản việt nam 
và nHà nước việt nam tặng 
tHưởng nHiều Huân cHương: 
Huân cHương Độc lập Hạng 
nHất, Huân cHương kHáng 
cHiến Hạng nHất, Huân 
cHương cHiến tHắng Hạng 
nHất, Huân cHương kHáng 
cHiến cHống mỹ Hạng nHất, 
Huân cHương cHiến công 
Hạng nHất, Huân cHương 
cHiến sĩ vẻ vang Hạng ba.
năm 1996, ông Được nHà 
nước truy tặng giải tHưởng 
Hồ cHí minH Đợt i về kHoa 
Học công ngHệ với tập Hợp 
các công trìnH "giới tHiệu 
kHoa Học kĩ tHuật Hiện Đại 
(sau 1945), cHỉ Đạo các nHiệm 
vụ quan trọng trong kHáng 
cHiến cHống mỹ cứu nước và 
nHững quan Điểm Xây dựng 
ngànH Đại Học và trung Học 
cHuyên ngHiệp nước nHà". 
các công trìnH của ông 
Được ĐánH giá là ĐÃ ĐịnH 
Hướng pHát triển một số 
ngànH kHoa Học cơ bản
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trong bối cảnh hội nhập kinh 
tế quốc tế, đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước, việt nam đang cần đến một 
nguồn nhân lực chất lượng cao, trình 
độ cao và kĩ năng làm việc thành 
thạo. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn 
của xã hội và hiệu quả của kĩ năng 
mềm đem lại, việc đào tạo kĩ năng 
mềm cho học sinh, sinh viên đã được 
các cơ sở đào tạo lớn trong cả nước 
quan tâm. bởi lẽ, kĩ năng mềm sẽ 
giúp học sinh sinh viên ý thức trong 
việc làm chủ bản thân, chủ động tự 
học, nâng cao kết quả học tập, đồng 
thời với những kĩ năng mềm đã được 
trang bị, sinh viên sẽ có nhiều cơ hội 
hơn để tìm được việc làm phù hợp 

sau khi tốt nghiệp.

là trung tâm đại học nghiên cứu 
đa ngành đa lĩnh vực, sứ mệnh của 
ĐHqgHn là đào tạo nguồn nhân 
lực chất lượng cao, trình độ cao, việc 
đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên  
nhằm nhanh chóng tiếp cận trình độ 
quốc tế, nâng cao khả năng có việc 
làm cho sinh viên sau tốt nghiệp và 
đáp ứng yêu cầu xã hội là nhu cầu 
khách quan, tất yếu, cấp thiết đối với 
ĐHqgHn.

ĐHqgHn tiên pHong trong Đào 
tạo kĩ năng mềm

tháng 8 năm 2009, giám đốc 
ĐHqgHn đã giao cho trung tâm Hỗ 

kĩ năng mềm: 

cánH cửa bước vào cuộc sống
nHững năm gần Đây, các 
pHương tiện tHông tin Đại 
cHúng nHắc nHiều Đến 
kHái niệm “kĩ năng mềm”. 
có nHiều cácH giải tHícH 
kHác nHau về kĩ năng mềm, 
nHưng tHeo ngHĩa cHung 
nHất, kĩ năng mềm có tHể 
Được Hiểu là các kĩ năng 
quan trọng trong cuộc 
sống con người nHư: kĩ 
năng sống, giao tiếp, lÃnH 
Đạo, làm việc tHeo nHóm, 
quản lí tHời gian, tHư giÃn, 
vượt qua kHủng Hoảng, 
sáng tạo và Đổi mới,...
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trợ sinh viên thực hiện dự án đào tạo 
kĩ năng sống, học tập và làm việc hiệu 
quả (kĩ năng mềm) cho sinh viên các 
hệ đào tạo đặc biệt của ĐHqgHn. 
thực hiện nhiệm vụ được giao, trung 
tâm đã tích cực, chủ động phối hợp 
với các ban chức năng, các đơn vị đào 
tạo và đơn vị cung cấp học liệu gk 
corpration tiến hành các bước chuẩn 
bị và đã triển khai đào tạo hai khoá 
cho gần 2000 sinh viên. chương trình 
đào tạo theo chuẩn quốc tế đã được 
gk corporation việt hóa và cung cấp 
gồm 20 kĩ năng phân thành 3 nhóm: 
kĩ năng sống, kĩ năng học tập, kĩ năng 
nghề nghiệp. sinh viên được tự chọn 
và đăng kí học 5 kĩ năng trong tổng 
số 20 kĩ năng. trên thực tế, học sinh 
sinh viên đã có thể tiếp thu kĩ năng 
mềm thông qua các bài giảng trên 
lớp, các hoạt động sinh hoạt ngoại 
khóa, hoạt động phong trào đoàn 
hội và các hoạt động bổ trợ khác,… 
việc tổ chức đào tạo kĩ năng mềm 
được thực hiện một cách bài bản 
theo một chương trình chuẩn cung 
cấp cho sinh viên kiến thức về các 
kĩ năng một cách có hệ thống, khoa 
học.

Để đào tạo kĩ năng mềm cho học 
sinh, sinh viên một cách hiệu quả, 
cần phải có phương pháp đào tạo 
hợp lí, khoa học. trong bối cảnh các 
trường đại học ở việt nam nói chung, 
các đơn vị đào tạo của ĐHqgHn nói 
riêng lượng chương trình đào tạo 
còn quá nặng đối với sinh viên, trung 
tâm Hỗ trợ sinh viên đã lựa chọn 
phương pháp đào tạo kĩ năng mềm 
theo hình thức e-learning sinh viên 
hệ chất lượng cao, cử nhân tài năng, 
tiên tiến, trình độ quốc tế,… và sinh 
viên các hệ đào tạo khác có nhu cầu 
của ĐHqgHn. việc này, hoàn toàn 
phù hợp với sinh viên, tạo môi trường 
học tập thuận lợi, chủ động, tiết kiệm 
thời gian, các kĩ năng ứng dụng công 
nghệ thông tin của người học nhờ 
đó cũng được cải thiện rõ rệt.

ông Đào văn Hải, giám đốc ttHtsv, 
cho biết: "chương trình đào tạo kĩ 
năng mềm đã đáp ứng được điều 
kiện học tập của đa số sinh viên, đặc 

biệt là trong giai đoạn hiện nay, các 
đơn vị đào tạo đang áp dụng học 
theo phương thức tín chỉ, việc học 
online giúp các sinh viên chủ động 
sắp xếp thời gian. các kĩ năng mềm 
được chọn lựa rất phù hợp với nhu 
cầu của sinh viên, nhất là các kĩ năng 
trực tiếp phục vụ  việc học tập như: 
tư duy tích cực, thuyết trình, làm việc 
nhóm, quản lí thời gian,… đã thu 
hút được sự chú ý đặc biệt của sinh 
viên. sau khóa học, nhiều sinh viên 
đã khẳng định được khả năng làm 

chủ bản thân. nhiều sinh viên rất tự 
tin trước những khó khăn thách thức 
của cuộc sống. theo đó, sinh viên có 
ý thức tự quản lí thời gian và kiểm 
soát bản thân, biết lên kế hoạch, biết 
tìm kiếm thông tin, biết ghi chép 
tích lũy những hiểu biết và đích cuối 
cùng là định hướng, nỗ lực trong quá 
trình học tập và rèn luyện". bạn Đoàn 
thị thu nguyệt, sinh viên k51 hệ clc, 
khoa triết học, trường ĐHkHXH&nv 
chia sẻ: "những kĩ năng em đã thu 
nhận được là những kĩ năng sống 
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bổ ích, thiết thực, nhất là đối với bản 
thân em là một sinh viên năm cuối 
sắp ra trường. em thấy, những kiến 
thức mà thầy cô trang bị cho chúng 
em trên ghế nhà trường là rất quan 
trọng, những kĩ năng sống, kĩ năng 
giao tiếp, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ 
năng quản lí thời gian, giảm stress 
cũng là yếu tố không thể thiếu mà 
mỗi người cần phải trang bị cho 
mình trong cuộc sống. và chính 
những kĩ năng đã học được sau khóa 
đào tạo đã góp phần giúp em thêm 

tự tin hoàn thành xuất sắc luận văn 
tốt nghiệp trong thời gian vừa qua".

ĐịnH Hướng trong tHời gian 
tới

    sự tham gia đông đảo của sinh viên 
trong việc học tập và rèn luyện kĩ 
năng mềm đã chứng tỏ định hướng 
đúng đắn của ĐHqgHn trong việc 
nâng cao chất lượng đào tạo, đáp 
ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất 
lượng cao của xã hội. vừa qua, 813 
sinh viên tham dự khóa i đã đủ điều 

kiện cấp chứng chỉ. tuy nhiên, vẫn 
còn một số sinh viên do nhận thức 
chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan 
trọng của kĩ năng mềm trong học 
tập và hướng nghiệp nên đã đăng kí 
nhưng chưa tham gia học và thi. một 
phần cũng là do việc phối hợp giữa 
trung tâm Htsv với các đơn vị đào 
tạo trong ĐHqgHn còn chưa thật sự 
chặt chẽ, thông suốt, thông tin đến 
với sinh viên đôi khi còn chậm. vì vậy, 
trong thời gian tới, theo chỉ đạo của 
giám đốc ĐHqgHn, cần tích hợp 
rèn luyện phát triển kĩ năng mềm 
và kĩ năng nghề nghiệp thể hiện 
trong quy chế đào tạo. tăng cường 
sự phối hợp chặt chẽ giữa trung tâm 
Htsv trong việc cung cấp danh sách, 
thông tin các khóa học, các nội dung 
hoạt động và có biện pháp phối hợp 
xử lí những sinh viên vi phạm quy 
chế học tập.

kĩ năng mềm cần được nghiêm túc 
nhìn nhận là một quá trình tính lũy. 
Hoạt động phong trào đoàn thanh 
niên, hội sinh viên chính là những cơ 
hội tốt để sinh viên có dịp rèn luyện 
các kĩ năng mềm, đặc biệt là rèn luyện 
giải quyết vấn đề, kĩ năng giao tiếp, kĩ 
năng quản lí công việc, kĩ năng quản 
lí thời gian hiệu quả, kĩ năng thuyết 
trình, kĩ năng tư duy tích cực và sáng 
tạo, kĩ năng ra quyết định nhóm hiệu 
quả, kĩ năng làm việc nhóm,… theo 
chỉ đạo của giám đốc ĐHqgHn, 
trong thời gian tới, ngoài đơn vị chủ 
trì là trung tâm Hỗ trợ sinh viên, các 
tổ chức đoàn, hội cũng tham gia đào 
tạo kĩ năng mềm thông qua các hoạt 
động đoàn, hội.

kĩ năng mềm không chỉ cần thiết đối 
với sinh viên chất lượng cao, mà còn 
rất cần thiết đối với mọi đối tượng 
sinh viên của ĐHqgHn, vì vậy trong 
thời gian tới kĩ năng mềm sẽ là một 
trong những điều kiện xét tốt nghiệp 
của sinh viên.

    

việt Hà
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có lẽ vẻ đẹp quán xuyến suốt 
toàn bộ các tác phẩm báo chí 
của cây bút lão thành Hữu thọ 

chính là tinh thần đối thoại thẳng thắn 
với xã hội của người làm báo chuyên 
nghiệp.

trong phong cách viết của ông, phẩm 
chất này không khi nào chịu ngưng 
nghỉ. tuổi càng cao, các bài báo mang 
phẩm chất đối thoại càng náo động, 
càng trở nên độc sáng. ông quả là một 
trong những hình ảnh tiêu biểu cho 
báo chí cách mạng việt nam. chính 
vì vậy, với tinh thần đấu tranh vốn có 

của mình, ông đã đặt tên cuốn sách 
vừa xuất bản là Đối thoại. và đặc biệt, 
tất cả các bài báo được tập hợp trong 
sách này, đều là bài viết mang đúng 
tinh thần “đối thoại”, cho dù ông ở vị trí 
nhân vật "bị" các nhà báo phỏng vấn. 
và ông đã trả lời, trong tư thế và trên 
tinh thần đối thoại sòng phẳng, minh 
bạch và dũng cảm.

các nhà báo viết về ông đều là những 
nhà báo giỏi tác nghiệp trong thể loại 
phỏng vấn. thuộc về những tờ báo 
khác nhau, họ đã biết ứng dụng sáng 
tạo tinh thần đối thoại của chính cây 

bút nhà nghề Hữu thọ vào bài phỏng 
vấn của mình và thật sự, họ đã tạo 
nên vẻ đẹp chính luận riêng biệt của 
từng tờ báo, của từng phong cách cá 
nhân, qua các bài viết hiện diện trong 
tập sách này: nhân dân, lao động, 
tuổi trẻ, an ninh thế giới, văn nghệ 
quân đội, pháp luật, tiền phong, kinh 
doanh & tiếp thị, nhà báo & công 
luận, nông nghiệp việt nam, Đầu tư, 
Đời sống & pháp luật,…

bởi vậy, tôi không ngạc nhiên khi talk 
show “khi người ta trẻ” kênh vtv6 của 
ban thanh thiếu niên, Đài tHvn,  phát 

  nHà báo Hữu tHọ:

 người tHícH Đối tHoại
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sóng lần đầu vào 20h ngày 19 tháng 
6 năm 2008, đã mời ông “xông đất”, 
thực hiện cuộc đối thoại tay đôi (thời 
lượng 90 phút) về nghề báo, giữa 
ông - 78 tuổi đời, hơn 50 năm tuổi 
nghề, 20 đầu sách - với nhà báo trẻ vũ 
nguyên - 27 tuổi, phóng viên báo sài 
gòn tiếp thị. 

         là nhà báo chuyên nghiệp, Hữu 
thọ biết chắc rằng nhà báo chỉ có thể 
đối thoại với xã hội bằng cách thông 
tin về những vấn đề thời sự “nóng”, 
đang được cả xã hội đương đại quan 
tâm, trăn trở nghĩ suy, tìm cách tháo gỡ 

để phát triển hài hoà, vững chắc, nhất 
là xã hội việt nam hiện đại, vốn xuất 
phát từ một xã hội nông nghiệp tiểu 
nông, mang đậm căn tính nông dân, 
đã và đang phải tiến đến một xã hội 
“công nghiệp hoá”, “hiện đại hoá”, “đô 
thị hoá”, với mục tiêu: dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh…ông tự nghiệm sinh rằng, 
muốn đối thoại với công chúng báo 
chí, trước hết nhà báo phải biết nghe, 
nhìn, phát hiện, chọn lọc và phản ánh 
thật nhanh nhạy những vẫn đề xã hội, 
nảy sinh hàng ngày trong đời sống 
dân chúng. nhưng muốn “biết” như 
thế, rất cần một điểm tựa nghề nghiệp 
đặc thù: “phải có mắt sáng, lòng trong, 
bút sắc”. và hơn hết, phải xuất phát từ 
tinh thần dân chủ, phải thông tin vì 
quyền lợi dân chúng, phải đại diện 
cho công chúng báo chí, nhất là khi 
cần đối thoại với các vị lãnh đạo Đảng 

và nhà nước về các vấn đề phát triển 
văn hoá, kinh tế, xã hội…của đất nước, 
đặc biệt trong thời điểm việt nam gia 
nhập Wto…có lẽ vì thế, Hữu thọ sẵn 
lòng nhận biệt danh “người hay cãi”, 
cũng là tên cuốn sách (tập hợp các 
bài báo của ông, 1987-1991, in tại nhà 
xuất bản sự thật 1991, nhà xuất bản 
thanh niên, 1999). cũng không ngẫu 
nhiên, Hữu thọ nằm lòng lời bác Hồ 
căn dặn báo chí: “mỗi chữ viết, mỗi lời 
nói phải thể hiện một tư tưởng, một 
ước ao của nhân dân”. bởi vậy, càng 
không tình cờ mà ông lấy tín niệm 
cho nghề báo của mình, cái “di ngôn” 

sâu sắc của nhân vật lịch sử Đào duy 
từ: “ước tôi hay gián, ước chúa hay 
nghe” (mong rằng bề tôi hay can gián, 
mong rằng những người lãnh đạo 
biết nghe). vì vậy, càng không ngẫu 
nhiên khi cánh báo chí đặt tên các bài 
phỏng vấn Hữu thọ trong cuốn sách 
này, đều xuất phát từ sự hiểu biết tính 
cách báo chí đặc biệt của Hữu thọ: 
“làm thế nào để nghe được tiếng 
nói thật của dân?”, “ngăn chặn bệnh 
“chạy” phải bịt các cửa “chạy”!”, “người 
tài phải biết tự bảo vệ mình”, “không ai 
hội nhập bình đẳng với cái bóng của 
mình”, “nông dân chưa được hưởng 
thụ bình đẳng những thành quả của 
đổi mới”, “cần có tư duy mới và tầm 
nhìn xa trong vấn đề “tam nông”, 
“không thở dài trước tham nhũng”, 
“báo chí là một thế lực cần được tôn 
trọng”, “trong nghề buôn đừng đi 

buôn chữ”…

khi viết, Hữu thọ luôn trăn trở giữa 
cái nhanh và cái đúng trong cái nghề 
mà ông gọi là “nghề bút mực đầy gian 
khó” này. ông tâm sự: “nhanh mà phải 
đúng”. công chúng muốn có tin nhanh 
nhưng quan trọng là phải tin đúng”. 
vì chỉ nhà báo luôn thông tin nhanh 
và đúng mới là nhà báo, một tờ báo 
luôn thông tin nhanh mà đúng mới 
trở thành tờ báo được công chúng tin 
cậy, vì trên sự đời này không ai muốn 
trở thành người bị lừa. “tin cậy” luôn là 
sự đánh giá cao nhất của công chúng 
với một tờ báo, một nhà báo”. 

thành công của các bài phỏng vấn 
trong cuốn sách này chính là thành 
công “kép”, mang ý nghĩa tích cực đối 
với sự vận hành guồng máy báo chí 
ở việt nam. nó hiển thị tích cực cuộc 
chuyển giao và tiếp nối giữa quyết liệt 
của thế hệ nhà báo sau với một nhà 
báo lão thành. có thể rút một kinh 
nghiệm hữu ích cho riêng loại bài này: 
bài phỏng vấn, nhất là ở đẳng cấp 
cao, giữa nhà báo và nhà báo, nhất 
định phải mang tinh thần cốt lõi là đối 
thoại, về các vấn đề nóng, luôn đặt ra 
từ thực tiễn xã hội đương đại và đặt 
ra từ chính thực tiễn nóng bỏng của 
nghề báo ở việt nam.

Đọc Đối thoại, theo cách làm sách về 
một nhà báo qua các bài phỏng vấn 
hay, trên tinh thần đối thoại thâm thuý 
như thế, tôi có cảm giác được xem một 
trận cầu hay với vẻ đẹp hiện đại nhất 
của bóng đá tấn công. khi gấp sách 
Đối thoại, tôi bỗng nhớ một câu Hữu 
thọ nói nhẹ như không: “có những 
lúc phải biết nhu, giữ thế, nhưng làm 
báo thì phải dấn thân, mình có yêu cái 
sự kiện, nhân vật đó mười lần thì mới 
hi vọng làm độc giả yêu một lần”.
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pgs có thể chia sẻ đôi chút về quá 
trình tu nghiệp của mình?

tôi sinh ra ở thanh Hóa và học trường 
pttH lam sơn. từ nhỏ tôi thích học 
toán, và càng lớn càng muốn học 
một ngành nào đó để sau này có thể 
giúp quê hương. lúc này ngành công 
nghệ thông tin mới ra, đó là một điều 
rất mới mẻ lại có thể áp dụng toán 
vào đó. năm lớp 12, tôi đạt giải nhì 
olympic toán học quốc tế và đây 
chính là bàn đạp rất quan trọng cho 

những bước đi sau này. năm 1991, tôi 
học tại trường ĐH bách khoa Hà nội. 
giữa năm sau, tôi nhận học bổng của 
ausaid và sang học 4 năm ĐH ngành 
máy tính tại australia. Đến năm thứ 4 
ĐH, tôi tìm được một suất học bổng 
nghiên cứu sinh Học viện quốc gia kĩ 
thuật của thụy sĩ. 

trong thời gian học tập và nghiên cứu 
ở nước ngoài, pgs có gặp khó khăn gì 
không?

khi sang úc, tôi đã nghĩ toán hay lí , 
những môn học cơ bản này là phù 
phiếm, không cần thiết, chỉ cần biết 
lập trình hay tham gia vào dự án thôi, 
nhưng khi theo học tại thụy sĩ, được 
nghiên cứu sâu hơn tôi thấy kiến thức 
cơ bản đóng một vai trò rất quan 
trọng. và sau này tiếp cận với nền giáo 
dục của mỹ, tôi đã đúc kết lại rằng thay 
vì việc nhồi vào đầu rất nhiều kiến 
thức chúng ta nên kết hợp, xen kẽ 
giữa học và làm. qua quá trình làm sẽ 

pgs. ts Đỗ ngọc minH:

cơ duyên Đến từ “Đàn cầu gió Đông”

lần Đầu tiên tôi Được tiếp Xúc với pgs.ts Đỗ ngọc minH kHi anH có một buổi 
serminar tại trường ĐH công ngHệ - ĐHqgHn. với sự say mê và lòng nHiệt Huyết, 
anH kHông ngừng cHia sẻ nHững kinH ngHiệm của bản tHân cHo Đồng ngHiệp 
trong quá trìnH làm trợ giảng tại trường ĐH Hàng Đầu của mỹ - illinois rồi trở 
tHànH gs Đại Học nổi tiếng tại Đây. buổi tiếp Xúc tHứ Hai cũng là lúc pgs.ts Đỗ 
ngọc minH cHuẩn bị lên Đường tới tHung lũng silicon (bắc caliFornia - mỹ) Để 
Hoàn tHànH cHương trìnH 1 năm Hoạt Động trao Đổi Hợp tác quốc tế.
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kích thích ý muốn tìm hiểu, nâng cao, 
buộc bạn phải học, đào sâu thêm.

thay đổi nhiều môi trường nhưng lại 
có thể thích ứng được rất nhanh có bí 
quyết nào vậy?

may mắn một phần là mình đã được 
tiếp xúc với nhiều bạn bè, đồng 
nghiệp giỏi và một phần là chính 
bản thân rất chủ động khi làm việc 
với đồng nghiệp và sinh viên ở nhiều 
ngành nghề khác nhau.

nếu chỉ ngồi 1 chỗ thì anh chỉ có thể 
làm tốt một lĩnh vực của anh. trong 
khi đó, một nhà nghiên cứu về công 
nghệ hiện nay lại cần hiểu biết về 
nhiều mảng khác nhau nữa. chính 
bản thân tôi luôn luôn thích tìm hiểu 
thêm những cái lạ và mới. làm việc 
với các cộng sự có lĩnh vực nghiên 
cứu khác với mình là cách mình có thể 
học hỏi thêm được nhiều điều. anh 
không chỉ biết trong ngành hẹp của 
anh mà anh còn liên kết nhiều ngành 
khác nhau từ đó đưa ra nhiều ý tưởng 
hơn....

và đặc biệt tính cách của mình cũng 
cần phải hòa đồng, cầu thị. trong 

quan niệm của mình về cộng sự, khi 
liên kết với nhau làm một công trình 
nghiên cứu, đừng đặt trong đầu mình 
phải chia thành quả như thế nào và 
kết quả đó có sự cạnh tranh không. 
anh và cộng sự cần phải hiểu rằng 
cùng làm thì chiếc bánh sẽ to ra chứ 
không phải chia làm đôi, dĩ nhiên 1 + 
1 sẽ lớn hơn 2 rất nhiều.

Hướng nghiên cứu chính của pgs 
hiện nay là gì?

tôi đang nghiên cứu cùng một nhóm 
gồm 8 nghiên cứu sinh tại mỹ. nghiên 
cứu sinh cũ của tôi có 7 người đã hoàn 
thành phd, họ rất tài năng, thậm chí 
có người đã là giáo sư của ĐH Harvard, 
hay có người dẫn đầu một nhóm 
nghiên cứu ở intel. nhóm của tôi 
nghiên cứu theo 3 hướng: biểu diễn 
thông tin về ảnh và video (công nghệ 
nén ảnh, video), tạo ra những thuật 
toán dựng và xử lí ảnh trong sinh học, 
và xây dựng hệ thống kết nối nhiều 
microphone và camera.

lĩnh vực dựng và xử lí ảnh được coi 
là một trong 20 thành công lớn nhất 
của thế kỉ XX về kĩ thuật. ví dụ kĩ thuật 

dựng ảnh trong sinh học hướng tới 
trình độ cao có thể giúp chúng ta 
phát hiện ngay những tế bào có biểu 
hiện bệnh để ngăn ngừa kịp thời và 
có cách điều trị cụ thể trước khi chúng 
trở nên nguy hiểm. 

trong lĩnh vực biểu diễn thông tin về 
ảnh và video, nhóm nghiên cứu của 
chúng tôi phát minh ra một phép biến 
đổi mới và đặt tên là "conrtourlet". 
công trình đã đạt giải thưởng của ieee 
- viện các kĩ sư điện, điện tử quốc tế 
(institute of electrical and electronics 
engineers) năm 2008. Hiện nay, nó trở 
nên phổ biến và được nhiều người sử 
dụng như nền tảng để phát triển các 
ứng dụng khác. Hiện dung google 
search có thể tìm được hơn 90000 
trang web sử dụng "contourlet" và mỗi 
tháng có hàng trăm lượt download 
phần mềm của chúng tôi.

có khó không để chọn cho mình một 
hướng nghiên cứu?

khi trở thành giáo sư trong trường 
ĐH ở mỹ, bạn hoàn toàn tự do cho 
phép mình chọn hướng nghiên cứu 
và miễn là nó có giá trị và kết quả. Đầu 
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tiên, khi tôi tới ĐH illinois, tôi đã đặt 
câu hỏi: "phải làm thế nào để chọn 
cho mình được hướng nghiên cứu?". 
lúc đó, rất may mắn là tôi đã được gặp 
gs. John bardeen - nguời đã 2 lần đạt 
giải nobel, và là giáo sư cũ của khoa 
tôi.

gs. bardeen đã cho rằng một hướng 
nghiên cứu tốt cần có 3 điều kiện: một 
là lĩnh vực nghiên cứu giúp được gì 
cho xã hội? Hai là lĩnh vực đó, công 
nghệ có sẵn sàng tiếp nhận nó hay 
không? chẳng hạn bạn có công trình 
mà 50 năm nữa mới có thể ứng dụng 
vì công nghệ hiện tại không thể đáp 
ứng thì đó là một khoảng thời gian 
quá xa. cuối cùng là lĩnh vực nghiên 
cứu đó phải đòi hỏi trí tuệ cao, đáng 
để nghiên cứu. 

Được biết pgs có một năm hoạt động 
trao đổi hợp tác quốc tế, lí do nào đã 
đưa pgs tới trường ĐHcn?

năm 2005, tôi đang tham dự Hội nghị 
những nhà khoa học trẻ được tổ chức 
ở nha trang, tại đây, tôi đã được tiếp 
xúc với gs.vs. nguyễn văn Hiệu. Đối 
với chúng tôi, gs.vs. nguyễn văn Hiệu 
được coi là một thần tượng để chúng 
tôi học tập và noi theo. 

khi được trò chuyện và nghe thầy giới 
thiệu trường ĐHcn tại "Đàn cầu gió 
đông", tôi thấy đây là một môi trường 
tốt và đã hi vọng là sẽ có cơ hội được 
hợp tác tại đây.

vậy tại khoa Điện tử viễn thông pgs 
đã có những hoạt động cụ thể gì?

tôi và các thầy trong trường có một 
số hợp tác, dự án nghiên cứu với nhau 
chủ yếu tạo điều kiện cho sinh viên, 
nghiên cứu sinh trong nước. ví dụ như 
vấn đề về có các bài báo khoa học 
quốc tế, là điều mà sinh viên, nghiên 
cứu sinh của ta gặp rất nhiều khó 
khăn. một bài báo được gửi đi từ một 
nước đang phát triển thì tại hội đồng 
nước ngoài sẽ không được đánh giá 
cao như những công trình đến từ châu 
âu, các nước phát triển. vì thế, các bài 
báo trong nước cần có sự liên kết với 
cộng sự nước ngoài nhằm thâm nhập 
vào các tạp chí nổi tiếng của thế giới. 
nội lực kết hợp với ngoại lực để tạo ra 
các công trình được chứng nhận trên 
quốc tế. Hiện nay, các đồng nghiệp 
từ trung quốc, ấn Độ cũng làm như 
vậy.

thông qua quá trình làm việc tại đây, 
pgs có lời khuyên nào dành cho đồng 

nghiệp cũng như sinh viên?

tôi nghĩ giáo dục ĐH ở việt nam cần 
chuyển đổi mục tiêu học chỉ để biết 
(bằng việc tập trung trang bị kiến 
thức cho sinh viên trên lớp học) sang 
thành học để biết và làm. Để đạt được 
điều đó thì chương trình học phải 
tăng thêm nhiều các bài tập, bài thí 
nghiệm, dự án để sinh viên thường 
xuyên phải tự làm, tìm tòi và sau đó 
được kiểm chứng chặt chẽ bởi các 
trợ giảng. sinh viên học không chỉ 
ghi nhớ kiến thức, mà còn phải tự xây 
dựng lên kiến thức và kinh nghiệm 
của mình qua các việc làm cụ thể trên. 
giảng viên ĐH không chỉ biết kiến 
thức trong sách vở, mà phải có kinh 
nghiệm làm việc thực tế trong công 
nghiệp hoặc nghiên cứu. chúng ta có 
thể mạnh dạn mời những người đang 
làm trong công nghiệp làm giáo sư 
thỉnh giảng.

Xin cảm ơn giáo sư!

việt nga (thực hiện) 
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nhân dịp kỉ niệm lần thứ 65 
cách mạng tháng tám và 
quốc khánh 2/9, nghệ sĩ 

nhiếp ảnh chu chí thành, nguyên 
chủ tịch Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh 
việt nam, nguyên phóng viên 
chiến tranh của thông tấn xã việt 
nam, nguyên sinh viên khoa văn 
(khóa 8, 1963-1967), trường Đại 
học tổng hợp Hà nội cho ra đời ấn 
phẩm kí ức chiến tranh (nhà xuất 
bản thông tấn ấn hành) chứa trên 
200 bức ảnh đặc tả khí thế hào hùng 
của quân và dân ta ở miền bắc giáng 
trả cuộc chiến tranh phá hoại mà giặc 
mỹ tiến hành bằng không quân và hải 
quân cách đẩy gần nửa thế kỉ. 

ấn phẩm có 8 phần: tuyến lửa khu 
bốn, Hà nội - Hải phòng 12 ngày đêm, 
Đường ra tiền tuyến, bạn bè quốc tế, 
Hạnh phúc cả hai phía (sau Hiệp đinh 
paris), ngày đầu hồi sinh, thủ tướng 
phạm văn Đồng, phóng viên thời 
chiến.

trước khi ấn phẩm ra đời, phần nhiều 
những bức ảnh trong đó đã được 
trưng bày tại bảo tàng cách mạng việt 
nam ở Hà nội, bảo tàng chứng tích 
chiến tranh ở thành phố Hồ chí minh 
và nhiều tỉnh, thành phố khác. 

bà Huỳnh ngọc vân, giám đốc bảo tàng 
chứng tích chiến tranh thành phố Hồ 
chí minh cho biết: “trong những năm 
qua, bảo tàng chứng tích chiến tranh 
đã trưng bày nhiều tác phẩm ảnh nói 
lên sự tàn khốc của chiến tranh từ vĩ 
tuyến 17 trở vào. nay trưng bày những 
tác phẩm ảnh về thời chiến từ vĩ tuyến 
17 trở ra, với chủ đề "miền bắc chia lửa 
với miền nam" nên rất cuốn hút người 
xem. có thể nói, ít có bộ ảnh nào được 
sử dụng nhiều và trưng bày lâu như bộ 
ảnh của nhà nhiếp ảnh chu chí thành”. 
bà còn nêu sự cần thiết tập hợp những 
tấm ảnh đã được trưng bày vào một ấn 
phẩm để quảng bá rộng rãi hơn, đáp 
ứng sự mong đợi của nhiều bạn đọc 
trong nước và nước ngoài.

khi ấn phẩm ra đời, ông Hữu thỉnh 
- chủ tịch Hội nhà văn việt nam - có 
lời giới thiệu: “tôi kính trọng sự thành 
thực của một mghệ sĩ bậc thầy khi 
đặt vấn đề về mối quan hệ giữa nghệ 
thuật và tuyên truyền. Hơn nửa thế kỉ 
trôi qua, cuộc sống đã giúp ta tìm thấy 
bao nhiêu lời đáp. và hôm nay, trước 
mắt tôi lại có thêm một lời đáp nữa, 
đó là tập sách ảnh kí ức chiến tranh 
của tác giả chu chí thành, một lời đáp 
sống động và thuyết phục. người ta có 
thể tìm thấy ở đây câu trả lời cho biết 
bao vấn đề lí luận, nào là nghệ thuật và 
tuyên truyền, thời sự và tính vĩnh cửu, 
nào là hiện thực và sáng tạo, hơn nữa 
là chỗ đứng và thế giới tâm hồn của 
người nghệ sĩ”.

còn tôi, với tư cách là đồng môn Đại 
học tổng hợp Hà nội và đồng nghiệp 
của tác giả, xin nêu hai nét cảm xúc: 

thứ nhất: tác giả xoáy sâu vào chủ đề: 
“muốn đánh thắng kẻ thù phải nhìn 
thẳng vào mặt chúng”. ngay đầu tác 
phẩm, chu chí thành thể hiện điều kinh 
điển này qua bức ảnh đặc tả những đôi 
mắt tinh tường của các chiến sĩ pháo 
cao xạ đang dõi theo máy bay mỹ. giới 
thiệu bức ảnh này, anh viết: “lần đầu 
tiên gặp trận địa ngay cầu cấm, nghệ 
an, tháng 4/1968. trận đánh diễn ra 
vô cùng ác liệt. những chiến sĩ ngẩng 
đầu nhằm thẳng máy bay địch mà bắn 
đã giúp tôi cầm máy vững vàng. từ 
ảnh suy ra: làm bất cứ việc gì, chúng 

ta đều phải nhận diện được nó. 
trong chiến đấu điều này càng 
quan trọng. phải thấy rõ kẻ thù đủ 
mọi phía, từ âm mưu đến hành 
động, từ cái đã lộ rõ đến cái còn ẩn 
chứa bên trong hay bị lẩn khuất 
đằng sau. có vậy, chúng ta mới 
“đánh trăm trận trăm thắng”. nghệ 
sĩ - chiến sĩ chu chí thành thấm 
nhuần điều “kinh điển” này ngay 
từ buổi đầu cầm máy ảnh, nêm 
tạo được kí ức chiến tranh có giá trị 

cho cả hôm nay và mai sau. 

thứ hai: tác giả minh họa khá đậm nét 
công thức “hậu phương quyết định 
chiến trường”. Hậu phương của tác giả 
là cha mẹ, vợ con, người thân ở quê 
nhà đang dõi theo và cổ vũ mình vượt 
qua bom đạn ác liệt, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ. Hậu phương của tác giả còn 
là sự tiếp sức của bạn bè cùng trang 
lứa và chí hướng. trong đó, hai đơn vị 
được nhắc đến nhiều nhất là trường 
Đại học tổng hợp Hà nội và thông 
tấn xã việt nam. những tấm ảnh thời 
sự cách đây trên dưới bốn chục năm 
ấy giúp tôi nhìn thấy và nhớ đến các 
đồng môn văn học của mình đã thể 
hiện ý nguyện cao cả là tạm xếp bút 
nghiên ra chiến trường đương đầu với 
kẻ thù tại những mặt trân ác liệt nhất 
từ bắc đến nam, như Đinh dệ, vũ mai, 
phan văn kính, Đoàn tử diễn, ngô thế 
oanh, dương Đức quảng, trương Đức 
anh, phan cung việt, lại văn thanh, 
Hoàng sĩ  ngọc, thu Hoài, Hoàng chu, 
Hoàng chung,…

việc chu chí thành cho ra đời kí ức 
chiến tranh đậm chất sử thi, đúng vào 
dịp kỉ niệm cách mạng tháng tám 
và quốc khánh 2/9 là một điều có ý 
nghĩa. Đây còn là món quà cựu sinh 
viên trường Đại học tổng hợp Hà nội 
kính dâng các thầy các cô và thân tặng 
đồng môn cũ và mới.

                                                                   

 dương quang minH

gương mặt cựu sinh viên ĐHqgHn 

một kí ức cHiến tranH Đậm cHất sử tHi

giáo dục giáo dục
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Xác ĐịnH ngHiên cứu cơ bản là nền tảng

nhà nước đã quan tâm đến nghiên cứu cơ bản (nccb) ngay từ thời kì kháng chiến chống 
pháp. năm 1949, tại phiên họp của Hội đồng giáo dục đặc biệt do phó thủ tướng phạm 
văn Đồng làm chủ tịch, trong biên bản phiên họp có đoạn "phát triển các ngành khoa 
học" với nội dung: "sự nghiên cứu khoa học cần được khuyến khích, các nhà khảo cứu 
cần được đặc biệt nâng đỡ. có như thế, nền Đại học mới có cơ phát triển". trong báo cáo 
tổng kết năm học 1949 và kế hoạch năm học 1950 do bộ trưởng bộ giáo dục nguyễn 
văn Huyên kí có viết: "Đặt các cơ sở cho viện khoa học việt nam". 

những thập niên 50, 60, 70 của thế kỷ XX là thời kì thăng hoa của giáo dục đại học và 
khoa học việt nam. dù đang chiến tranh và gặp những khó khăn to lớn về kinh tế, Đảng 
và chính phủ việt nam vẫn đặc biệt quan tâm đến phát triển giáo dục khoa học, mở 
hàng loạt trường đại học để đào tạo cán bộ có trình độ cao ở ngay trong nước, đồng thời 
cử hàng chục ngàn thanh niên ưu tú đi đào tạo ở nước ngoài. những học sinh xuất sắc 
nhất đã theo học các ngành kHcb. nhờ vậy, chỉ trong một thời gian rất ngắn, từ con số 
không, việt nam đã có một lực lượng gồm hàng trăm tiến sĩ khoa học, hàng ngàn tiến sĩ 
về các ngành kHcb. ở một vài lĩnh vực kHcb, cán bộ việt nam đã đạt tới trình độ quốc tế. 
một số hội nghị, hội thảo quốc tế đã được tổ chức tại việt nam và do các nhà khoa học 
việt nam chủ trì đã rất thành công.

năm 1975, chính phủ ban hành nghị định thành lập viện khoa học việt nam, với chức 
năng chủ yếu là cơ quan nghiên cứu kHcb và ứng dụng những thành tựu khoa học 

pHát triển kHoa Học cơ bản 
vì quốc kế dân sinH

ngay sau kHi ủy ban 
kHoa Học nHà nước 

do pHó tHủ tướng 
trường cHinH làm 

cHủ nHiệm Được 
tHànH lập, ủy ban ĐÃ 

quyết ĐịnH tập trung 
pHát triển kHoa Học 
cơ bản (kHoa Học tự 

nHiên). sự kiện này có 
tHể Xem là sự kHởi 

Đầu của một tHời kì 
mới pHát triển kHoa 
Học tự nHiên ở việt 

nam cùng với các 
lĩnH vực kHoa Học và 

kĩ tHuật kHác.

gs.vs nguyễn văn Hiệu

kHoa Học & pHát triển kHoa Học & pHát triển
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hiện đại thúc đẩy phát triển kĩ thuật và 
phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

việc ra đời của chương trình nccb 
những năm 1990-1996 và Hội đồng 
khoa học tự nhiên từ 1996 đến nay 
với kinh phí ngày một tăng có một ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp chặn 
đứng được tình trạng suy thoái của 
các ngành kHcb ở nước ta và làm 
các lĩnh vực khoa học này phát triển 
mạnh mẽ. 

chương trình nccb đã thúc đẩy sự 
phát triển tất cả các lĩnh vực khoa 
học tự nhiên. so với thời kì chưa có 
chương trình nccb, sự phân bố tiềm 
lực khoa học cơ bản ở nước ta đã có sự 
thay đổi rõ rệt. nhiều trường đại học 
đã trở thành những đơn vị nghiên cứu 
cơ bản có thành tích xuất sắc. 

vừa qua nhà nước đã thành lập quỹ 
phát triển khoa học công nghệ quốc 
gia. phương thức hoạt động của quỹ 
nhằm khuyến khích nghiên cứu cơ 
bản là một giải pháp rất tốt, chắc chắn 
sẽ thúc đẩy việc tăng nhanh số bài 
báo của các tác giả việt nam trên các 
tạp chí khoa học quốc tế có uy tín. 

ngHiên cứu cơ bản góp pHần 
pHát triển kinH tế - XÃ Hội

nghiên cứu cơ bản có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng đối với sự phát triển, mở 
mang trí tuệ cho mỗi con người và 
toàn xã hội. Ðồng thời nó là nền tảng 
cho sự phát triển khoa học và công 
nghệ - lực lượng trực tiếp thúc đẩy 
phát triển sản xuất. nhận thức rõ điều 
này, Ðảng và nhà nước đã quan tâm 
đầu tư nhằm đẩy mạnh hoạt động 
này và chúng ta đã đạt được những 
kết quả đáng khích lệ. 

phát triển kHcb giúp việt nam giải 
quyết những vấn đề khoa học - công 
nghệ mà chúng ta không thể tìm 
được lời giải từ nước ngoài và phải tự 
nghiên cứu để giải quyết. khi miền 
nam mới được giải phóng, tổ chức 
lương thực và nông nghiệp thế giới 
Fao của liên Hiệp quốc đã cử chuyên 
gia nông nghiệp đến giúp chúng ta 
mở rộng diện tích trồng lúa ở Đồng 
tháp mười. sau một thời gian nghiên 

cứu, chuyên gia Fao đã khuyến cáo 
là không thể trồng lúa ở Đồng tháp 
mười. sau đó, chính phủ đã huy động 
nhiều ngành khoa học trong nước 
phối hợp nghiên cứu để tự tìm ra giải 
pháp, kết quả là ngày nay Đồng tháp 
mười trở thành một vùng sản xuất 
nhiều triệu tấn lúa trong một năm. 
không nghiên cứu khoa học làm sao 
có được thắng lợi đó. nghiên cứu cơ 
bản, không phải là để cạnh tranh với 
nước ngoài về khoa học mà chính là vì 

quốc kế dân sinh.

Đồng thời với việc góp phần phát 
triển trí tuệ việt nam, việc nccb về 
khoa học tự nhiên ở nước ta còn 
nhằm mục tiêu tăng cường nội lực để 
tiếp thu và làm chủ những công nghệ 
mới, nắm bắt những thành tựu mới 
của khoa học và áp dụng có hiệu quả 
ở việt nam, tiến tới sáng tạo ra công 
nghệ mới giống như các nước mới trở 
thành nước phát triển ở châu á. nhận 
thức được điều rất cần thiết đó, vừa 
qua bộ khoa học và công nghệ đã 
quyết định tổ chức thực hiện thí điểm 
một số đề tài nccb định hướng ứng 
dụng, mỗi đề tài đó do một tập thể 
khoa học mạnh thực hiện. ngoài việc 
đòi hỏi các đề tài phải được thực hiện 
với chất lượng cao, kết quả phải được 
công bố trên các tạp chí khoa học 
quốc tế có uy tín, các đề tài còn hướng 
tới việc tạo ra các sản phẩm mới nhằm 
đáp ứng một số nhu cầu cấp bách của 
sự phát triển kinh tế và đời sống. tôi 
tin tưởng rằng sau một thời gian thí 
điểm, việc tổ chức thực hiện các đề tài 
nccb định hướng ứng dụng sẽ đi vào 
nề nếp ổn định, tiếp theo đó việc tổ 
chức và quản lí nccb về khoa học tự 
nhiên sẽ ngày càng hoàn thiện, nhằm 
tiến tới xây dựng thành công nền 
khoa học hiện đại việt nam gắn kết 
mật thiết với sự phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước.

ngHiên cứu cơ bản có 
ý ngHĩa Đặc biệt quan 
trọng Đối với sự pHát 
triển, mở mang trí tuệ 
cHo mỗi con người và 
toàn XÃ Hội. Ðồng tHời 
nó là nền tảng cHo sự 
pHát triển kHoa Học và 
công ngHệ - lực lượng 
trực tiếp tHúc Đẩy pHát 
triển sản Xuất. 
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vô tri vô giác
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nHững bước cHân của người 
kHổng lồ
Đặt được bàn chân lên mặt trăng là một 
chuyện. sục xạo, bới tung lớp bụi mầu 
đỏ trên sao Hoả hay dùng kính viễn 
vọng trên trái Đất để quan sát vũ trụ 
bao la, sâu thẳm lại là chuyện khác. kể 
từ khi con người vươn lên vũ trụ đã có 
một số nhà nghiên cứu phê phán các 
chuyến bay lên vũ trụ có người lái, họ 
coi đây chỉ là những công trình mang 
tính phô trương nhưng vô cùng tốn 
kém và chỉ mang lại rất ít những thành 
tựu khoa học. những chỉ trích, phê phán 
này đúng đến đâu có thể được chứng 
minh qua lịch sử phát triển của cơ quan 
nghiên cứu vũ trụ nasa của mỹ. những 
phát kiến thực sự táo bạo, lớn lao nhất 
không phải do các nhà du hành vũ trụ 
mà do một số tàu thăm dò không người 
lái mang lại. 
các hoạt động, bắt đầu từ chương trình 
- "mariner" và "viking" cho đến "Hubble", 
"cassini-Huygens" và tàu thăm dò sao 
Hoả "spirit" cũng như "opportunity" 
được đánh giá là những thành công 
lớn nhất của nasa. Hai tàu thăm dò 
"voyager" được phóng lên vũ trụ từ năm 
1977 cho đến nay vẫn liên tục bắn tín 
hiệu về trái Đất. gần đây nhất "voyager 
2" báo cáo đã đến sát ranh giới của Hệ 

mặt trời. 
nếu không có các tàu thăm dò không 
gian thì nhân loại không thể có bức 
tranh về những hành tinh trong Hệ 
mặt trời như ngày nay. các nhà thiên 
văn học thời trung cổ đã biết về những 
cái vòng xung quanh sao thổ. nhưng 
nhờ có các tàu thăm dò "pioneer 11" 
(1979), "voyager" (1980/81) và "cassini-
Huygens" (2004) chúng ta mới có được 
các bức ảnh có độ phân giải cao như 
hiện nay. 
với sứ mạng "cassini-Huygens" kỉ nguyên 
nghiên cứu các hành tinh đã bước sang 
một trang mới, các tàu thăm dò không 
chỉ còn đơn thuần chụp ảnh mà cũng 
hạ cánh trên những hành tinh xa lạ. các 
nhà nghiên cứu của nasa đặc biệt quan 
tâm tới sao Hỏa. một loạt chương trình 
robot được thực hiện thông qua Jet 
propulsion laboratory (Jpl) thuộc nasa 
ở pasadena (kalifornia), qua các chương 
trình này các kỹ sư mỹ muốn chứng 
minh khả năng to lớn của robot. Hai tàu 
thăm dò "viking" đã được thực hiện đầu 
những năm 70 từ thế kỉ XX, sau đó đến 
"mars pathfinder" (1996) và tiếp theo là 
hai vệ tinh "mars pathfinder" (1999) và 
"mars reconnaissance orbiter" (2006). 
Hai  tàu đổ bộ của nasa là "spirit" và 
"opportunity", hạ cánh trên hành tinh 

người nga, người mỹ tôn vinH nHững nHà du HànH vũ trụ 
Đầu tiên của Họ nHư nHững anH Hùng dân tộc. nHưng pHải 
tHànH tHật nói rằng nHững người anH Hùng tHực sự trong 
ngHiên cứu kHông bằng Xương bằng tHịt mà bằng kim loại 
và silizium: nHững tàu tHăm dò kHông người lái ĐÃ Đạt Được 
nHững tHànH tựu to lớn nHất trong ngHiên cứu kHoa Học. 
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Đỏ từ năm 2004 và đang tiếp tục làm 
việc cho đến ngày nay hiện là một 
đỉnh cao trong sự nghiệp nghiên 
cứu sao Hỏa. các thiết bị này đang 
tiến hành nhiều cuộc đào bới để tìm 
kiến sự sống. tuy nhiên, cho đến nay, 
"opportunity" mới phát hiện được 
bằng chứng sao Hỏa từng có nước. 
sau khi hạ cánh xuống mặt trăng,  
nasa nghĩ ngay đến một dự án mới: 
lên kế hoạch và xây dựng một loại tàu 
vũ trụ có thể sử dụng nhiều lần. nhờ 
tàu con thoi chi phí vận chuyển sẽ 
giảm đáng kể do đó các chuyến bay 
lên vũ trụ sẽ trở thành chuyện bình 
thường. người ta trù tính chi phí vận 
chuyển một kilôgam hết khoảng 200 
usd. nhưng chỉ ít lâu sau người ta đã 
nhận thấy các chuyến bay lên vũ trụ 
tốn kém hơn nhiều so với dự tính. tàu 
vũ trụ tiếp tục chỉ dùng để vận chuyển 
vệ tinh theo yêu cầu của nhà nước và 
chủ yếu phục vụ công tác nghiên cứu. 

nhưng một thảm họa đã xảy ra hôm 
28/1/ 1986, chỉ một phút sau khi xuất 
phát tàu vũ trụ "challenger" bị nổ 
tung làm 7 nhà du hành vũ trụ bị thiệt 
mạng. 
bước ngoặt cHínH trị 
sau khi khối Đông âu sụp đổ tàu 
shuttle hướng tới một mục tiêu mới 
là tàu vũ trụ "mir" của nga. từ năm 
1995 đến 1998 đã có tới 9 lần tàu vũ 
trụ của mỹ tiếp cận với "mir". người mỹ 
và người nga hợp tác cùng phát triển 
các shuttle - docking - modul. Đây là 
thời kì mà hai bên thăm dò, tìm hiểu 
lẫn nhau : trong khi người nga được 
lên space shuttle tham quan, xem xét 
thì người mỹ cũng ít nhiều được đi lại, 
nhòm ngó khá thoải mái trong tàu vũ 
trụ "mir". 
giới lãnh đạo nasa ngày càng nhận 
thức được rằng việc thiết kế, chế tạo 
loại tên lửa lên mặt trăng khó hơn so 
với những gì cho đến nay người ta 

tưởng. một tài liệu lưu hành nội bộ đề 
cập đến khả năng chương trình “ares” 
bị trì hoãn. tên lửa khổng lồ "ares v" 
có nhiệm vụ đưa bốn nhà du hành 
vũ trụ, một thiết bị hạ cánh và một số 
loại máy móc dụng cụ khác lên vũ trụ. 
tóm lại loại tên lửa này phải đưa 71 
tấn trọng lượng hữu ích lên mặt trăng 
và sau này có thể lên cả sao Hỏa.
cái khó là ở chỗ giữa giai đoạn chấm 
dứt chương trình – shuttle và giai đoạn 
thiết kế, chế tạo loại tên lửa mới người 
mỹ nhiều năm liền không có phương 
tiện riêng để lên vũ trụ mà phụ thuộc 
vào người nga. trong khi đó người 
nga lại muốn duy trì địa vị độc quyền 
của mình đối với tàu "sojus" để thả 
sức gặt hái về mặt tài chính.
mặc dù thời gian gần đây đã có một 
số sửa đổi đối với tên lửa "ares" nhưng 
không phải tất cả các nhà kỹ thuật 
của nasa hài lòng với loại tên lửa 
này. Hiện tại có một nhóm chuyên gia 
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đang nghiên cứu về một modell thay 
thế mang tên “Jupiter”, loại tên lửa này 
có độ an toàn cao hơn , dễ chế tạo 
hơn và nhất là chi phí sản xuất thấp 
hơn nhiều.
chi phí cho dự án lên mặt trăng vô 
cùng tốn kém. theo tính toán của 
kiểm toán Hoa kỳ thì chi phí lên đến 
230 tỉ euro trong vòng 20 năm. vì vậy, 
các đối tác trong dự án iss lo sợ rằng 
người mỹ khi cho trạm vũ trụ hoạt 
động sẽ cắt xén được chi phí, khác với 
điều mà cho đến nay họ vẫn công bố. 
theo thông báo của nasa thì cho đến 
nay người ta đã chi 7 tỉ usd cho việc 
phát triển "ares". nasa cũng đã cho 
nghiên cứu loại trang phục mới dành 
cho các nhà du hành vũ trụ lên mặt 
trăng và sao Hỏa. 
mặc dù phải chi những khoản tiền 
vô cùng to lớn nhưng nasa vẫn phải 

tính đến khả năng rơi vào tình trạng 
bẽ bàng, về mặt thông tin, tuyên 
truyền: ông griffin, giám đốc nasa 
nhiều lần tuyên bố, ông ta có thể 
tưởng tượng,trung quốc có thể đưa 
người lên mặt trăng trước mỹ. ông ta 
nói, trung quốc nắm được công nghệ 
để thực hiện điều đó.
nhà cựu du hành vũ trụ buzz aldrin 
cũng từng cảnh báo, trung quốc có 
thể cho mỹ ăn quả lừa khi người mỹ 
quay trở lại mặt trăng - mặc dù cho 
đến nay bắc kinh luôn lớn tiếng tuyên 
bố, họ không quan tâm đến cuộc 
chạy đua này. giới lãnh đạo nasa lại 
rất thích thú đối với tham vọng của 
trung quốc, bởi nó có thể tạo áp lực 
đối với mỹ.
 bên cạnh các quốc gia đang vươn lên 
trên con đường bay lên vũ trụ như ấn 
Độ và trung quốc thì châu âu cũng 

đang lên kế hoạch lại đưa những 
tàu vận tải của mình vào hoạt động. 
trong khi đó người nga lại xây dựng 
kế hoạch lên vũ trụ không nhằm mục 
đích nghiên cứu khoa học mà nhằm 
thỏa mãn những ham muốn của các 
đại gia rủng rỉnh tiền bạc.

von Holger dambeck 
- cHristopH seidler
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mô HìnH cHuyển giao công 
ngHệ

theo kinh nghiệm của nhiều nước 
phát triển, trong quá trình hội nhập, 
việc nâng cao chất lượng và sức cạnh 
tranh của nền kinh tế thông qua các 
hoạt động chuyển giao công nghệ 
(cgcn) có vai trò rất quan trọng. tại 
các trường đại học nghiên cứu trên 
thế giới, cgcn ngày càng đóng vai 
trò quan trọng trong hoạt động của 
trường. các nghiên cứu khoa học do 
trường đại học thực hiện có vai trò 
to lớn và tác động tích cực đến nền 
kinh tế của mỗi quốc gia thông qua 

việc chuyển giao tri thức, tiến bộ kĩ 
thuật vào sản xuất và chuyển giao các 
quyền sở hữu trí tuệ (sHtt) từ trường 
đại học sang các khu vực kinh tế khác, 
đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân. 

tại các nước phát triển, việc bảo hộ 
kịp thời quyền sHtt đối với các kết 
quả nghiên cứu khoa học gần như 
đã trở thành một tập quán trong hoạt 
động kHcn. kinh nghiệm các nước 
cho thấy, nguồn cung cấp sáng chế từ 
các trường đại học là vô cùng to lớn. 
ở góc độ kinh doanh, các tổ chức có 
nhiều giao dịch thương mại liên quan 
đến quyền sHtt như trường đại học, 

viện nghiên cứu, doanh nghiệp đều 
có bộ phận chức năng quản lí việc 
khai thác các quyền này. cụ thể, các 
văn phòng cgcn có thể cung cấp 
cho các nhà nghiên cứu sự trợ giúp 
cần thiết để theo đuổi việc tiến hành 
thương mại hóa các sáng chế. do vậy, 
đã hình thành một tổ chức có tên gọi 
“văn phòng li xăng/ chuyển giao công 
nghệ” (tlo) có mô hình chung như 
sau:   

một số nước trong khu vực Đông nam 
á như indonesia đã đi đầu trong việc 
thiết lập cơ quan quản lí sHtt trong 
các trường đại học. cơ quan này sẵn 

cHuyển giao công ngHệ
trong giáo dục Đại Học
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sàng cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ 
các nhà khoa học trong việc chuyển 
giao quyền sHcn, quản lí tài sản trí 
tuệ, làm nhiệm vụ tư vấn hướng dẫn 
tra cứu thông tin sáng chế và các chức 
năng khác với mục tiêu thúc đẩy phát 
triển nền kinh tế quốc dân dựa trên tri 
thức.

tại singapore, hầu hết các trường 
đại học đã thành lập các văn phòng 
li-xăng và hoạt động rất hiệu quả. 
các văn phòng này đã nhận được rất 
nhiều hỗ trợ của chính phủ. cơ quan 
sHtt singapore (ipos) cũng đã hỗ trợ 
các trường đại học trong nước qua 
việc cung cấp những dịch vụ phụ trợ 
như xác định các lĩnh vực công nghệ 
chiến lược, nghiên cứu công nghệ 
và thị trường, lập bản đồ và tra cứu 
thông tin sáng chế, quản trị sHtt, 
lập bản đồ lưu thông công nghệ và 
sản phẩm cũng như đánh giá tiềm 
năng thương mại hóa công nghệ và 
thị trường. ipos ngày nay còn có một 
vai trò nữa là hỗ trợ các văn phòng 
này hoạt động như những trung tâm 
thông tin công nghệ. nhờ những nỗ 
lực và chính sách đúng đắn như vậy, 
indonesia và singapore đã vươn lên vị 
trí như những ngôi sao mới về công 
nghệ và kinh tế ở châu á. 

tại mỹ, hiện nay thì gần như mỗi 
trường đại học kĩ thuật đều có một 
văn phòng li-xăng/chuyển giao công 
nghệ để thực thi việc đăng kí quyền 
sHtt, quản lí tài sản trí tuệ và cgcn 
từ trường đại học đến doanh nghiệp. 
Hơn thế, Hoa kỳ đã thành lập Hiệp 
hội quản lí công nghệ của các trường 
đại học (autm). tlo tại mỹ còn hỗ trợ 
trong việc xây dựng lộ trình cgcn, 
từ nghiên cứu đến triển khai ra thị 
trường. theo kinh nghiệm của tlo, 
Học viện công nghệ massachusetts 
(mit) cho thấy họ còn tập trung vào 
việc tạo động lực cho các công ty để 
nhận li xăng và khai thác công nghệ 
của mit hơn là việc tạo lợi nhuận trực 
tiếp từ việc cấp li xăng. các công ty 
mới thành lập, các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ - nơi ít có điều kiện đầu tư cho 
nghiên cứu và phát triển và đang cần 
thu hút vốn đầu tư là địa chỉ hướng tới 

của mit.

sự cHậm trễ kHó Hiểu 

Hiện nay, hầu hết các trường đại học, 
nhất là các trường đại học kĩ thuật, 
công nghệ ở việt nam đều chưa có cơ 
quan chuyên trách về cgcn và sHtt, 
chứ chưa nói đến mô hình tlo như tại 
một số trường đại học ở các nước phát 
triển. Điều đáng nói ở đây là các đại 
học lớn nhất cả nước như ĐHqgHn 
và ĐHqgtpHcm cũng chưa có một 
cơ quan chuyên trách theo mô hình 
tlo. vì vậy, các nhà nghiên cứu, nhà 
khoa học có giải pháp kĩ thuật hoặc 
sáng chế rất lúng túng khi phải thực 
hiện các thủ tục đăng kí bảo hộ độc 
quyền các sản phẩm khoa học của 
mình nhất là khâu chuẩn bị đơn và 

nộp đơn cho cục sở hữu trí tuệ. các 
nhà khoa học vốn không hiểu tường 
tận các bước đăng kí, các văn bản quy 
phạm pháp luật về sHtt, nay lại thiếu 
bộ phận tư vấn thì việc đăng kí thành 
công là rất khó khăn. có thể thấy rằng 
việc thành lập một cơ quan kiểu tlo 
trong trường đại học tại việt nam lại 
càng trở nên cần thiết khi việc thúc 
đẩy các hoạt động bảo hộ quyền 
sHtt trong nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ tại việt nam, dù 
được xúc tiến nhanh hay chậm sẽ vẫn 
là một xu thế tất yếu. 

gần đây, một số trường đại học kĩ 
thuật tại việt nam đã bắt đầu tổ chức  
nhóm hoặc bộ phận chuyên trách 
về sHtt nằm trong phòng khoa học 
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công nghệ. tuy nhiên, số lượng người 
làm chuyên trách về mảng này là rất ít, 
thậm chí họ chỉ làm mảng sHtt kiêm 
nhiệm cùng các mảng công việc khác 
chưa kể đến khả năng chuyên môn 
của họ còn rất hạn chế. Hơn thế nữa, 
các bộ phận này mới chỉ dừng lại ở 
việc đăng kí quyền sHtt mà chưa chú 
trọng đến việc hỗ trợ thương mại hóa 
và cgcn. 

trong khi đó, theo kinh nghiệm thế 
giới, văn phòng li xăng/chuyển giao 
công nghệ có thể cung cấp cho các 
nhà nghiên cứu sự trợ giúp cần thiết 
để tiến hành theo đuổi việc thương 
mại hoá các sáng chế của mình. theo 
số liệu điều tra của bộ kế hoạch và 
Đầu tư, các doanh nghiệp trong nước 
chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ (chiếm tới 95% tổng số doanh 
nghiệp) phần lớn hiện đang sử dụng 
công nghệ cũ, lạc hậu nên khả năng 
cạnh tranh của các doanh nghiệp này 
rất thấp. Đây là cơ hội cho các trường 
đại học trong việc cgcn và thực hiện 
các hợp đồng nhằm thương mại hoá 
các kết quả nghiên cứu của mình mà 
các văn phòng cgcn đóng vai trò làm 

cầu nối quan trọng. văn phòng cgcn 
cũng cung cấp cho các nhà nghiên 
cứu kĩ năng quản lí hoạt động và hỗ 
trợ tìm kiếm các bên nhận li xăng, đàm 
phán cgcn và định giá công nghệ. 

mặt khác, các nhà nghiên cứu trong 
trường đại học tại việt nam thường 
tiến hành công việc nghiên cứu của 
mình bằng nguồn ngân sách nhà 
nước, họ quan tâm đến nội dung 
chuyên môn hơn là những lợi ích của 
tài sản trí tuệ. do đó, chỉ đến khi các 
tài sản trí tuệ đã được thương mại hóa 
thì những mâu thuẫn lợi ích về quyền 
sHtt mới nảy sinh và thông thường 
các nhà nghiên cứu rất lúng túng 
trong việc xử lí vấn đề này. việc nâng 
cao kiến thức về sHtt và phân chia 
lợi ích rõ ràng trong các hợp đồng 
nghiên cứu khi thương mại hóa quyền 
sHtt và cgcn là vấn đề cần thiết và 
đó cũng là nhiệm vụ chính của các 
văn phòng li xăng/chuyển giao công 
nghệ. do vậy, các trường đại học tại 
việt nam nên sớm thành lập một cơ 
quan riêng, chuyên trách về sHtt và 
cgcn theo dạng tlo để hỗ trợ các 
nhà khoa học trong trường.  

tóm lại, trong giai đoạn hiện nay, hoạt 
động của văn phòng cgcn trong 
trường đại học không chỉ có tác dụng 
tăng cường hiệu quả trong hoạt động 
nghiên cứu khoa học, chuyển giao 
công nghệ và chuyển giao các kết quả 
nghiên cứu của trường cho doanh 
nghiệp mà còn giúp định hướng hoạt 
động nghiên cứu, tăng cường thu 
nhập cho các nhà khoa học và trường 
đại học, đảm bảo cho việc đầu tư của 
các doanh nghiệp vào những công 
nghệ đã được cấp bằng độc quyền 
sáng chế, giải pháp hữu ích và đáp 
ứng yêu cầu, niềm tin của xã hội đối 
với trường đại học. 

pHan quốc nguyên
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Điều trị ung tHư bằng vi kHuẩn  

các nhà khoa học tại Đại học milan  (ý) đã phát hiện cách điều trị các khối u ác 
tính nhờ vi khuẩn salmonella. sau khi thử nghiệm thành công trên chuột, tiến sĩ 
maria rescigno cho biết ở một liều lượng thấp thì salmonella sẽ như một trinh sát 
phát hiện và chỉ điểm để làm nổi bật lên các tế bào ung thư nguy hiểm. nhờ vậy 
các tế bào miễn dịch sẽ tấn công chính xác các khối u ác tính ở chuột.

bên cạnh đó chúng còn bảo vệ cơ thể chuột, tránh di căn sang các bộ phận khác, 
nên có thể coi như một vắc-xin với chiến lược dự phòng. theo báo telegraph thì 
các nhà khoa học sẽ thử nghiệm salmonella để điều trị ung thư trên con người 
vào tháng 5.2011.

song mai

tìm tHấy bản sao của Hệ mặt trời

các nhà khoa học của Đài thiên văn nam âu (eso) vừa công bố 
phát hiện của họ tại một cuộc hội thảo thiên văn quốc tế tại pháp. 
thái dương Hệ có 8 hành tinh xoay quanh mặt trời, trong khi hệ 
vừa tìm thấy có 7 hành tinh xoay quanh ngôi sao mang tên Hd 
10180. 

“chúng tôi nhận thấy đây có thể là hệ thiên thể có nhiều hành tinh 
nhất mà con người từng biết”, telegraph dẫn lời tiến sĩ christophe 
lovis, trưởng nhóm nghiên cứu của Đài thiên văn nam âu.

ngôi sao Hd 10180 nằm ở phía nam chòm sao Hydrus (thủy Xà) 
và cách trái đất 127 năm ánh sáng.

lovis nói nhóm nghiên cứu có nhiều lý do để tin rằng còn có hai 
hành tinh nữa đang xoay quanh Hd 10180. một có kích thước 
tương đương sao thổ với khối lượng lớn hơn trái đất ít nhất 65 lần 
và di chuyển một vòng quanh ngôi sao trong 2.200 ngày. Hành 
tinh kia có khối lượng gấp khoảng 1,4 lần địa cầu. khoảng cách 
từ nó tới ngôi sao chỉ bằng 2% khoảng cách từ trái đất tới mặt 
trời. Đây có thể là hành tinh nhỏ nhất mà con người tìm thấy bên 
ngoài thái dương Hệ.

“một năm trên hành tinh này tương đương 1,18 ngày trên địa 
cầu”, ap lovis nhận định.

Hành tinh nhỏ nhất nói trên có thể được tạo nên bởi đá giống 
trái đất, song nhiệt độ bề mặt của nó quá nóng để sự sống có thể 
tồn tại.

minH long

nHiên liệu sinH Học từ rượu   

các nhà khoa học tại scotland vừa tuyên bố đã 
tìm ra cách sản xuất nhiên liệu sinh học từ rượu 
whisky. 

thoạt nghe tin, có lẽ các đệ tử lưu linh sẽ cười 
ruồi vì ai lại dại dột phí phạm cả đống rượu 
ngon để chạy xe. tuy nhiên, tiến trình này trên 
thực tế lại hay ho hơn nhiều. Đội ngũ chuyên 
gia tại Đại học edinburgh 

napier đã dành 2 năm thử nghiệm 2 phó phẩm 
trong quá trình sản xuất rượu, trong đó có ngũ 
cốc đã qua sử dụng, và biến chúng thành siêu 
nhiên liệu butanol. loại butanol này sau đó sẽ 
được trộn vào xăng hoặc diesel thông thường 
là sử dụng được ngay, không cần phải chỉnh 
sửa máy móc lại. 

thị trường dành cho loại nhiên liệu sinh học 
mới hứa hẹn nhiều tiềm năng, nhất là khi tận 
dụng được phế phẩm không cần thiết trong 
ngành sản xuất rượu có doanh thu 6,25 tỉ usd/
năm tại scotland.

tHụy miên
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turbin năng lượng tHủy triều lớn nHất tHế 
giới  

con người không chỉ khai thác dầu mỏ, khí đốt từ lòng 
đại dương mà còn tận dụng gió, ánh sáng mặt trời tạo 
nguồn năng lượng sạch để phục vụ đời sống. bên cạnh 
đó, sự lưu chuyển của các dòng nước cũng không bị bỏ 
qua. mới đây, thiết bị khai thác năng lượng thủy triều lớn 
nhất thế giới đã được đưa vào ứng dụng. 

thiết bị có tên gọi ak1000 được chế tạo bởi hãng khai 
thác tài nguyên atlantis, lắp đặt tại trung tâm năng lượng 
Hải dương châu âu ở orkney, scotland.

ak1000 được chế tạo bởi những chất liệu đặc biệt để 
có thể chống chịu sự khắc nghiệt của thời tiết cũng như 
những cơn bão biển dữ dội. tổng thiết bị nặng 1.300 tấn 
bao gồm phần chân đế neo chặt dưới lòng biển, một trục 
đứng cao như tòa nhà 5 tầng, một thiết bị gắn ngang trên 
trục với hai cánh quạt hai đầu, mỗi cánh quạt có đường 
kính 18m. với vận tốc của dòng nước chừng 2,65m/giây 
thì ak1000 có thể sản xuất được 1 mW điện, đủ để cung 
ứng cho 1.000 hộ gia đình.

toàn bộ cấu trúc của ak1000 sẽ được đưa ra ngoài khơi 
cách bờ 12 dặm rồi dìm xuống lòng biển. theo gizmag thì 
hãng atlantis đã chi hết 25 triệu usd để thực hiện nguyên 
mẫu ak1000 và đưa nó vào hoạt động. Hãng reuters cho 
biết chính phủ scotland lên kế hoạch khai thác năng 

lượng đại dương để cung cấp điện cho 0,5 triệu hộ gia 
đình vào năm 2020.

tạ Xuân quan

mặt trăng Đang nHỏ dần

giống như một quả bóng xì hơi, vệ tinh của trái đất đang 
co lại do phần lõi của nó nguội dần trong suốt khoảng 
một tỷ năm qua.

tàu lunar reconnaissance orbiter của mỹ phát hiện 14 
đường đứt gãy trên các vùng đất cao của mặt trăng. Đây 
là thông báo của thomas r. Watters – nhà khoa học của 
viện nghiên cứu smithsonian, mỹ - trên tạp chí science. 
Watters nói những đường đứt gãy này phân bố trên khắp 
bề mặt mặt trăng.

các tàu vũ trụ apollo của mỹ từng chụp được nhiều bức 
ảnh về các đường đứt gãy gần đường quỹ đạo của mặt 
trăng từ thập niên 70. nhưng đây là lần đầu tiên các nhà 
khoa học nhìn thấy chúng trên những vùng đất cao. 

các chuyên gia tin rằng những vết đứt gãy hình thành do 
lõi mặt trăng co rút vào trong khiến lớp vỏ bên ngoài bị 
nứt. quá trình này diễn ra trong ít nhất một tỷ năm qua 
và khiến bán kính của mặt trăng giảm khoảng 100 m.

"những đường đứt gãy trên khắp mặt trăng cho thấy hiện 
tượng co lại của toàn bộ hành tinh. rất có thể nguyên 
nhân khiến mặt trăng co lại là sự nguội dần của phần lõi", 
Watters phát biểu.

tuy nhiên, những người yêu quý "chị Hằng" không phải 
lo lắng, bởi chúng ta hầu như không phát hiện được sự 
thay đổi kích thước của mặt trăng bằng mắt. Watters 
nhấn mạnh rằng mặt trăng sẽ không biến mất và sự 
giảm kích thước của nó không gây nên bất kỳ tác động 
nào đối với địa cầu.

ml
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có tHể cHế vắcXin cHống căng tHẳng

loại văcxin chống căng thẳng đầu tiên trên thế giới 
sẽ có tác dụng giống như bài tập yoga, thuốc hay 
những lời an ủi của bạn bè.

robert sapolsky - giáo sư môn khoa học thần kinh 
tại Đại học stanford, mỹ - là người đầu tiên tìm hiểu 
những ảnh hưởng xấu của trạng thái căng thẳng 
đối với động vật ở kenya. ông nghiên cứu nhóm 
hoóc môn glucocorticoid. chúng là một phần trong 
hệ miễn dịch giúp cơ thể chống ung thư và kháng 
viêm.

tất cả các loài động vật có vú đều sản sinh ra 
glucocorticoid khi phải đối mặt với nguy hiểm, bởi 
chúng kích thích việc bỏ chạy. sapolsky nhận thấy ở 
ngựa vằn, lượng chất căng thẳng glucocorticoid sẽ 
giảm sau khi chúng chạy thoát khỏi sư tử. tuy nhiên, 
ở con người, cơ thể không những sản sinh ra quá 
nhiều glucocorticoid để đối phó những lo âu hàng 
ngày mà sau đó còn không thể hạ lượng hoóc môn 
này xuống.

glucocorticoid là loại hoóc môn có hại cho cơ thể. 
về mặt sinh học, chúng phá hủy tế bào thần kinh và 
làm suy giảm hệ miễn dịch. khác với những lo lắng 
thường ngày, tình trạng căng thẳng thường xuyên 
như vậy có liên quan đến nhiều bệnh từ tiểu đường 
đến đau tim. về mặt tâm lý, chúng khiến con người 
tiếp tục cảm thấy bực bội ngay cả khi căng thẳng đã 
được giải quyết.

nhóm nghiên cứu đã sử dụng một virus herpes để 
đưa một gene bảo vệ thần kinh vào sâu trong não. 
gene này có khả năng trung hòa các glucocorticoid 
trước khi chúng có thể làm tổn thương não. loại virus 
này gây nên tác động rõ rệt trên cơ thể chuột, khiến 
chúng bớt căng thẳng.

sapolsky cảm thấy bất ngờ về hiệu quả của biện 
pháp mới. ông cũng cho biết phải vài năm nữa các 
nhà khoa học mới có thể thử nghiệm biện pháp 
tương tự trên người, nhưng việc tạo ra văcxin chống 
căng thẳng là ý tưởng hoàn toàn khả thi.

ngọc tHúy

vải sinH Điện  

các nhà khoa học anh có kế hoạch chế tạo loại vải may quần 
áo có thể sinh điện thông qua cử động và thân nhiệt của người 
mặc. 

công nghệ này có thể được sử dụng để cung cấp điện cho các 
thiết bị cá nhân như máy nghe nhạc mp3 hoặc các hệ thống 
theo dõi sức khỏe. 

loại vải thông minh sẽ được chế tạo bằng cách sử dụng công 
nghệ in nhanh nhằm "dán" một tấm phim làm bằng vật liệu áp 
điện hoặc nhiệt điện lên nền vải, tạo cho vải có khả năng thu 
và dẫn điện để sử dụng sau đó.

trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ steve beeby cho biết dự 
án là một phần của lĩnh vực nghiên cứu lớn hơn về việc tăng 
cường chức năng cho sản phẩm dệt.  Để có tấm phim nói trên, 
các nhà nghiên cứu sẽ thử nghiệm các loại polymer có thành 
phần áp điện, do chính chất polymer hoặc bột gốm có trong 
đó, nghĩa là chúng sản xuất điện khi có sức căng cơ học. vật 
liệu nhiệt điện sẽ được chế tạo từ hai chất bán dẫn được kết 
hợp với nhau (loại p và loại n), vốn tạo ra điện áp bằng quy 
trình có tên gọi là Hiệu ứng seebeck khi chúng ở các nhiệt độ 
khác nhau.

theo ông beeby, mục tiêu là tác động lên vải càng nhỏ càng 
tốt để vải không quá cứng. thách thức là phải làm cho vật liệu 
linh hoạt vừa đủ do không dễ in lên vải. "bạn không thể nung 
nóng những sản phẩm dệt như thế này ở nhiệt độ quá cao, 
nhưng nhiều quy trình hiện được sử dụng có nhiệt độ rất cao, 
vì thế phải phát triển các phiên bản vật liệu ở nhiệt độ thấp", 
ông beeby nói. chuyên gia này nói ông sẽ thử nghiệm một 
loạt vải như polyester-sợi bông, vật liệu đàn hồi và các loại sợi 
kháng nhiệt như kermel.

cuộc nghiên cứu dự kiến sẽ được tiến hành trong 5 năm và 
đã nhận được khoản tài trợ gần 1 triệu bảng của chính phủ 
anh. nhóm chuyên gia của Đại học southampton đã tham 
gia nhiều chương trình nghiên cứu tương tự, chẳng hạn như 
dùng công nghệ in nhanh để tạo ra các thiết bị cảm biến 2d và 
3d trên vải trong khuôn khổ dự án microflex của eu, và dự án 
bravehealth in điện cực lên sản phẩm dệt để phục vụ cho các 
ứng dụng y khoa. 

kHang Huy 
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giá trị ngàn năm

chùa Hưng long, hay còn gọi là: chùa 
long Hưng, Hưng Hóa, nhót, phù liệt, 
Đông phù,… sở dĩ có những tên gọi 
khác nhau là do tập quán của cư dân 
địa phương, thường gọi tên chùa gắn 
với tên làng nơi ngôi chùa đó tọa lạc, 
hoặc trong quá trình tu tạo phát hiện 
ra những dấu ấn, sự kiện đặc biệt, nên 
đặt tên theo nhằm ghi lại dấu ấn, sự 
kiện đó.

tương truyền, đời vua lý thánh tông 
(1054-1072) có hai vị công chúa là lý 
từ thục và lý từ Huy cùng hai vị thị 
giả quỳnh Hoa, quế Hoa về ngôi chùa 
này xuất gia đầu phật, rồi sau đó thu 
thần thị tịch tại lăng liên Hoa (cách 
chùa Hưng long 1km) nhằm ngày 
15 tháng 3 năm ất Hợi, niên hiệu Hội 
phong thứ 4 (1095) đời vua lý nhân 
tông với đạo hiệu Đại thánh bồ tát lý 
từ thục và Đại thánh bồ tát lý từ Huy, 
trở thành hai vị sư tổ của chùa (nhân 
dân địa phương thường gọi là nhị vị 
bồ tát). Đến thời lê sơ, hai công chúa 
được phong là linh thông Đại bồ tát.

Hàng năm vào ngày 14, 15, 16 tháng 
3 âm lịch, nhân dân các làng Đông 
phù, Đông trạch, mỹ ả, chanh khúc, 

văn uyên, tương trúc, tự khoát, mỹ 
liệt và ninh Xá tổ chức mở hội tri ân 
công đức của hai vị công chúa nhà lý 
đã cấp đất cho dân sản xuất, dạy dân 
làm nghề phụ lúc nông nhàn. Để tỏ 
lòng thành kính đức hạnh tu tập và 
công lao đóng góp của hai vị công 
chúa nhà lý cùng hai vị thị giả, sau khi 
viên tịch, nhân dân tín đồ, phật tử đã 
tạc tượng và thờ ở vị trí trang trọng 
tại chùa Hưng long (Đông phù), chùa 

Hưng phúc (tự khoát) và chùa phổ 
quang (ninh Xá).

“theo các cụ cao tuổi ở Đông phù 
cho biết: những cây thông lớn bên 
đường cái (nay gọi là đường 70) là do 
các bà (lý từ thục và lý từ Huy) trồng 
từ ngày ấy, hơn 10 năm trước vẫn còn 
toả bóng. nơi các bà yên nghỉ, dân xây 
lăng. chuyện kể rằng, khi các bà mất, 
dân 10 làng đều muốn giữ việc thờ 
phụng. các làng bên họp bàn, làng 
nào xây được lăng trước, làng đó được 
giữ “trưởng nam”. kết quả, người ninh 
Xá hoàn thành trước được giữ trọng 
trách này. dưới các triều cũ, dân ninh 
Xá được miễn sưu thuế, cấp 10 mẫu 5 
sào đất cấy hàng năm lấy hoa lợi thờ 
cúng. lệ này được giữ đến đời vua gia 
long mới thôi”. - theo lễ hội thăng 
long, nXb Hà nội, 2001.

Hội chùa nhót có qui mô khá lớn, thu 
hút hàng vạn người tham gia. trong 
tâm thức người dân nơi đây, nhị vị bồ 
tát vừa là hiện thân của phật vừa là vị 
thần của làng bảo trợ cuộc sống yên 
lành cho họ. Hội có sức cố kết nhân 
dân 10 làng. mỗi năm mở hội, sức 
mạnh của cộng đồng dân cư lại được 
thăng hoa.

ngời sáng ngôi cHùa ngHìn tuổi

ai về tHăm quê Hương 
Đông mỹ (tHuộc Huyện 
tHanH trì, Hà nội) Hẳn sẽ 
biết Đến một Địa cHỉ tâm 
linH nổi tiếng – cHùa Hưng 
long ở làng Đông pHù. 
Đây là ngôi cHùa Được 
kHởi dựng từ năm 1011 do 
cHínH vua lý tHái tổ ban 
cHiếu và cấp kinH pHí Xây 
dựng. Đến nay, di tícH lịcH 
sử văn Hóa này cũng ĐÃ 
999 tuổi.
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chùa Hưng long không 
chỉ có giá trị lịch sử văn 
hóa, mà đây còn là 
một di tích cách mạng. 
trong những ngày đầu 
của cuộc kháng chiến 
chống thực dân pháp, 
ngôi chùa là nơi hội 
họp của tổ chức thanh 
niên cách mạng đồng 
chí hội (1929), của chi 
bộ Đảng cộng sản đầu 
tiên ở ngoại thành Hà 
nội (1930) và là nơi tập 
hợp quần chúng trong 
những ngày giành 
chính quyền cách 
mạng tháng tám năm 
1945. 

gắn với những giá trị truyền thống, 
xã Đông mỹ là nơi địa linh nhân kiệt, 
chính nơi đây là quê hương của các vị 
lão thành cách mạng có công với đất 
nước như: đồng chí Đỗ mười, nguyên 
tổng bí thư ban chấp hành trung 
ương Đảng; đồng chí nguyễn thọ 
chân, nguyên bộ trưởng bộ lao động; 
đồng chí phạm minh Hạc, nguyên bộ 
trưởng bộ giáo dục và Đào tạo và 
nhiều nhà cách mạng khác.

năm 1990, bộ văn hóa – thông tin 
quyết định công nhận chùa Hưng 
long là di tích lịch sử văn hóa quốc 
gia. Đến năm 2004, ubnd thành phố 
Hà nội công nhận quần thể di tích này 
là di tích cách mạng.

Hài Hòa kim cổ

kiến trúc của chùa mang đậm nét 
truyền thống của ngôi cổ tự miền bắc 
theo kiến trúc “nội công ngoại quốc”, 
tiền phật hậu thánh. chính điện là ban 
thờ phật, hai bên thờ tượng thập Điện 
và quán thế âm bồ tát (tọa sơn). Hai 
đầu hồi tiền đường đắp theo hình núi 
đá để thờ điện phật và các cảnh giới 
tu tập, thiện ác, nhân quả, luân hồi, 
nghiệp báo theo tư tưởng của giáo lý 
Đức phật, chính giữa có tượng quán 
thế âm bồ tát (chuẩn đề) và tượng 
phật di lặc.

nối tiếp giữa tiền đường chính điện 
là hai dãy hành lang mỗi bên gồm 11 

gian thông nhau thờ tượng Đức ông 
và tượng Đức thánh Hiền. sau hậu 
cung tòa tam bảo là nhà tế, phía trước 
gồm 3 gian thờ nhị vị bồ tát (công 
chúa lý từ thục, lý từ Huy và hai làng 
hầu quỳnh Hoa, quế Hoa).

như vậy, chính cách bố trí: giữa chính 
điện (tam bảo) và nhà thờ nhị vị bồ 
tát cùng với hai dãy hành lang thờ 
Đức ông và Đức thánh Hiền đã tạo 
nên kiến trúc khép kín.

di tích lịch sử văn hóa cách mạng 
chùa Hưng long cùng với di tích đình 
Đông phù đã tạo nên cảnh quan kiến 
trúc hoàn chỉnh về tín ngưỡng tâm 
linh và văn hóa địa phương, góp phần 
cùng với Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân xã Đông mỹ ngày một thịnh 
vượng phát triển và hội nhập chung 
của Hà nội và đất nước.

ngày giỗ tổ Hùng vương vừa rồi, hàng 
vạn khách thập phương đã hành 
hương về chùa Hưng long lễ phật, tỏ 
lòng nhớ ơn tổ tiên. mọi người đều 
ngỡ ngàng bởi sự khang trang bề 
thế của ngôi chùa. cách đây chưa đầy 
một năm, ngôi chùa chỉ là mấy gian 
nhà nhỏ đã xuống cấp, vài gian nhà 
tranh tre làm chỗ nghỉ ngơi cho phật 
tử muôn phương. vậy mà, bây giờ 
ngôi chùa hiện lên thật đẹp, rộng rãi, 
thoáng mát, kiến trúc hài hòa.

có được quần thể di tích nổi bật 
như hôm nay, nhiều người nhắc đến 
công đầu của thầy trụ trì chùa là Đại 
đức thích minh tiến - phó chánh văn 

phòng giáo hội phật 
giáo việt nam, một 
người tâm huyết với 
đạo phật và văn hóa 
nước nhà.

ngày 19/8/2008, 
Đại đức thích minh 
tiến được thành hội 
phật giáo Hà nội và 
trung ương giáo hội 
phật giáo việt nam 
bổ nhiệm về trụ trì 
chùa Hưng long. rất 
cảm kích về lịch sử 
văn hóa, lịch sử cách 
mạng mà ngôi chùa 
chứa đựng, trong 

khi các hạ tầng lại đang xuống cấp 
nghiêm trọng, thầy tiến đã tập hợp 
nhân dân địa phương, lắng nghe tâm 
tư nguyện vọng của bà con, các phật 
tử, từ đó biết được nhân dân rất muốn 
khẩn trương trùng tu ngôi chùa - nơi 
sinh hoạt tinh thần, sinh hoạt tâm linh 
của địa phương từ nhiều đời nay.

tháng 9 năm 2008, nhà chùa đã phối 
hợp với ubnd xã Đông mỹ cùng với 
các phòng ban chức năng của huyện 
thanh trì và thành phố Hà nội tổ 
chức quy hoạch tổng thể các hạng 
mục công trình còn lại. sau khi được 
sự chấp thuận của thành phố, ngày 
8 tháng giêng năm kỷ sửu (2009) 
nhà chùa đã chính thức tổ chức khởi 
công trùng tu, tôn tạo tổng thể các 
công trình thuộc quần thể di tích. Đến 
tháng 11 năm 2009 đã cơ bản hoàn 
tất và đưa vào sử dụng phục vụ nhân 
dân đón tết canh dần (2010).

 

kHúc Hồng tHiện
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trai trẻ – làm línH cụ Hồ

Đón tiếp chúng tôi, vẫn là đôi tay 
không ngừng nghỉ khâu trên những 
nếp lá cọ trắng. giây phút hiếm hoi 
giải lao giữa câu chuyện, ông lại mang 
cây đàn ghi ta ra chơi những bản nhạc 
kháng chiến oai hùng.

sinh năm 1931 trong một gia đình 
nghèo, 10 tuổi, phạm trần canh đã 
mồ côi cha mẹ sau trận đói của đêm 
trước cách mạng tháng tám. vốn 
tính nhanh nhẹn tháo vát, ông được 
người ta giới thiệu đi ở cho các quan 
pháp, quan nhật. trong mấy năm làm 
phận thằng nhỏ, con sen, ông canh 
đã đi ở cho 24 chủ. kẻ tốt người xấu, 
bất công giữa một đời sống xa hoa 
cùng sự lầm than của dân nghèo đã 
gây dựng trong trần canh một lòng 
căm thù giặc sâu sắc. 

nhờ những tháng ngày đi ở, ông canh 
học được cách giao tiếp bằng tiếng 
pháp, tiếng nhật. ông cũng thông 
thuộc nhiều ngõ ngách tư thất của 

những tên quan giặc, thuộc mặt từng 
tên đầu sỏ. bởi vậy, ngay khi ông bắt 
liên lạc với chi bộ kháng chiến của vệ 
quốc đoàn, được các anh giao nhiệm 
vụ trinh sát liên lạc. Đầu năm 1946, 
ông chính thức trở thành chiến sĩ của 
Đại đội 27, tiểu đoàn Đống Đa (thuộc 
trung đoàn 48, sư đoàn 320) khi mới 

15 tuổi. 

trong những ngày làm nhiệm vụ 
trong lòng địch, ông canh nhiều lần 
cải trang thành người đi bán kem 
dạo, người đánh giày để thu thập 
thông tin. không ít lần, ông dẫn các 
chiến sĩ của ta vào tận phòng ngủ và 
tiêu diệt các tên quan pháp. ông đã 
cùng đồng đội tham dự nhiều trận 
đánh tại Hà nội như trận cướp súng 
giặc ở đồn do lộ (Hà Đông), tham 
gia chống càn thành công tại các xã 
thanh mai, Đỗ lộng (thanh oai). Đặc 
biệt là trận phục kích bắt sống cả một 
Đại đội âu phi hơn 120 tên tại khu 
vực cống áng (thanh oai) bên bờ 
sông Đáy.

Đầu năm 1950, ông canh bị địch bắt 
khi đang cải trang đi lấy thông tin, 
chúng đưa ông vào nhà giam Hỏa lò 
và dùng các biện pháp tra tấn dã man. 
mấy ngày sau, ông cùng các đồng chí 
của mình tổ chức vượt ngục thành 
công. chỉ hai tháng sau, địch lại bắt 

người tHương binH cặm cụi với Đời

pHạm trần canH, người tHôn 
mÃ kiều, pHương trung, 
tHanH oai, Hà nội, là ngHệ 
nHân làm nón lá cổ nổi tiếng 
nHất làng cHuông. trước 
kHi kHai sinH lần tHứ Hai cHo 
ngHề làm nón tHúng quai 
tHao tưởng ĐÃ tHất truyền, 
tHương binH pHạm trần 
canH ĐÃ có nHững ngày 
tHáng cHiến Đấu mưu trí và 
quả cảm giữa lòng tHủ Đô. 
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được ông, lần này chúng giam ông ở 
căng 41. tại đây, ông canh đã tổ chức 
vượt ngục và dẫn dắt 96 đồng chí vượt 
qua các hàng rào an ninh dày đặc của 
địch trốn thoát ra ngoài. 

cuối năm 1952, ông canh bị thương 
và mất đi chân phải trong trận đánh 
tại bốt lạc Đạo, giải phóng khu cháy 
gần ga tía (nay là ga thường tín, Hà 
nội). ông được chuyển vào điều trị 
tại trại a4 thuộc ty thương binh nghệ 
an. trong quá trình điều trị tại đây, 
ông tiếp tục nhận nhiệm vụ trong ban 
tuyên giáo của trại thương binh a4. 
giữa thời kỳ này, Đảng ta có chính sách 
cưới vợ cho anh em thương binh. ông 
canh đã trực tiếp làm chủ hôn cho trên 
40 đôi thương binh và các cô dân quân 
du kích địa phương. 

trong 1 lần biểu diễn văn nghệ phục 
vụ anh em thương binh, ông canh đã 
gặp cô gái nguyễn thị cẩm xinh đẹp 
của đoàn văn công thị xã vinh, người 
sau này trở thành bạn đời của ông. 

về quê cũ với chế độ thương binh 2/4, 
ông canh tiếp tục cống hiến cho sự 
nghiệp cách mạng tại địa phương và 
được nhân dân tổ chức tín nhiệm bầu 
làm chủ nhiệm Hợp tác xã, bí thư chi 
bộ, rồi phó bí thư Đảng ủy xã phương 
trung. còn vợ ông, bà trần thị cẩm 
làm cô giáo trường làng dạy dỗ các em 
tiểu học. 

pHục Hồi nón cổ tHất truyền

“muốn ăn cơm trắng cá trê; muốn đội 
nón đẹp thì về làng chuông”, câu ca lưu 
truyền trong dân gian kể về làng nghề 
làm nón cổ cách đây trên 300 năm và 
cực thịnh vào 3 thập niên đầu thế kỉ XX. 
nón lá do các nghệ nhân làng chuông 
làm ra được chọn làm quà biếu cho các 
hoàng hậu, công chúa trong cung. tiếc 
thay những kỹ thuật làm nón ấy đã bị 
thất truyền sau những năm dài chiến 
tranh.

vào năm 1997, có đoàn văn công 
địa phương nghe danh nón cổ làng 
chuông tìm về làng đặt làm nón ba 
tầm. thời gian này, các nghệ nhân già 
trong làng đều đã mất. ông canh mạnh 
dạn nhận đơn đặt hàng khi trong tay 
chẳng có một chiếc khuôn, không một 
tài liệu ghi chép kỹ thuật, và ông cũng 
chưa từng làm nón. thật là tay không 

bắt giặc. ông tâm sự, sở dĩ ông mạnh 
dạn nhận lời vì lúc đó chỉ nghĩ đơn 
giản rằng: “thằng giặc tây nó to thế, 
vũ khí nhiều thế mà mình còn bắt trói 
chúng được, vậy thì tại sao không làm 
nổi chiếc nón cơ chứ. cũng nhân cơ 
hội này, khôi phục lại nghề làm nón cổ 
xưa của các cụ”. nhớ lại ngày còn nhỏ, 
nón làng chuông được các thương gia 
từ Hưng yên, Hà nam, bắc ninh về đặt 
hàng, ông liền khăn gói và lên đường 
làm cuộc phiêu lưu đi tìm nón mẫu cổ 
nơi các xứ chèo. 

chuyến độc hành của ông canh đã 
kinh qua vô vàn khó khăn với chiếc xe 
babecta và một bên chân cụt tận đùi. 
Hơn một tháng trời, ông rong ruổi qua 
các vùng phủ lý (Hà nam), ân thi, tiên 
nữ (Hưng yên) rồi bắc ninh, Hải dương, 
thái bình… sau bao “kiếp nạn” đường 
trường, cuối cùng ông canh cũng 
“thỉnh” được một chiếc nón quai thao 
cổ.

có nón mẫu, ông liền tháo tung hết ra, 
cố gắng ghi nhớ từng chi tiết kỹ thuật, 
từng công đoạn, nào là cách ghép lá, 
lợp lá, cách vào vành, móc khâu... cùng 
với đó, kí ức của cậu bé 10 tuổi ngồi 
vuốt lá cho bà nội khâu nón khi xưa 
cứ lần lượt hiện về dẫn dắt ông qua 5 
công đoạn làm chiếc nón quai thao, 
từ làm lá, vào khuôn, lợp lá vòng trong 
vòng ngoài, khâu nức... chỉ sau một 
hai chiếc nón đầu bỏ đi, ông canh đã 
thành công. dưới bàn tay của thương 
binh phạm trần canh, nón quai thao 
cổ truyền làng chuông đã hồi sinh. 
các cụ cao niên của làng dù không còn 
nhớ cách làm nón quai thao, nhưng 
khi nhìn những chiếc nón được làm từ 
tay ông canh, họ nhận ra sự thân quen 

thủơ nào: “đúng nón thúng quai thao 
làng chuông mình rồi ông canh ơi”.

từ sự thành công với nón ba tầm, ông 
canh tiếp tục tìm hiểu và khôi phục 
thành công nhiều kiểu nón cổ truyền 
khác. 11 kiểu nón cổ và cách điệu là 
con số nói lên những nỗ lực không 
biết mệt mỏi của ông. có thể kể ra tên 
của các loại nón như nón dâu, nón cụp, 
nón ba tầm, nón chân tượng, nón lòng 
chảo…Đường kính các loại nón cũng 
đa dạng, từ những chiếc nhỏ 25cm 
cho đến chiếc nón kỉ lục có đường 
kính 2m. 

cặp chiếc nón quai thao có đường 
kính 2m được ông làm vào năm 2001. 
Đó là đơn đặt hàng của khách sạn liên 
Hoa nhằm mang nón cổ xuất ngoại 
đến triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ 
truyền thống tại thủ đô praha (cộng 
hòa séc) và berlin (Đức). ông kể rằng, 
bởi nón quá to nên làm chay chứ 
không có khuôn. riêng chiếc vành nón 
có chu vi 7m, ông mua tre và nhờ các 
cựu binh đến uốn giúp. tiếp đó, ông 
treo nón lên xà nhà, hai ông bà, mỗi 
người một bên, ông khâu bà đón kim 
và ngược lại. sau 20 ngày đêm không 
ngừng nghỉ, hai chiếc nón được hoàn 
thành.

tiền thưởng của hai chiếc nón có 
đường kính kỉ lục đó là 1,3 triệu, ông 
chia cho 6 đứa cháu của mình hết 
3 trăm nghìn. số còn lại ông bảo bà 
mang sang ủng hộ nhà mẫu giáo của 
đội 5, thôn mã kiều, với mong muốn 
trường có kinh phí tu sửa phòng học 
cho các cháu. ông tâm tình: “tuổi thơ 
mình đã không được học, đó là điều 
thiệt thòi lớn. tôi cũng chỉ mong các 
cháu đều được học hành đến nơi đến 
chốn”.

ngày ngày, bà vẫn giúp ông hoàn 
thành những chiếc nón lá cổ để bán 
cho khách thập phương. còn ông, 
không chỉ miệt mài khâu nón, ông 
còn nhiệt tình chỉ bảo con cháu, và 
truyền nghề lại cho lớp trẻ trong làng 
với mong muốn nghề cổ không bị thất 
truyền một lần nữa. 

tự cường

Hà nội ngHìn năm Hà nội ngHìn năm
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những bức xúc như vậy không phải là không có căn cứ. Đó là hiện tượng 
nói và viết tiếng việt tuỳ tiện, bừa bãi trong đời sống hàng ngày và cả 
trên các phương tiện thông tin đại chúng. chả cần bước chân ra ngõ 

là đã có thể nghe thanh thiếu niên nói bậy, chửi tục, nói trống không, trái với 
thuần phong mĩ tục… sách báo thì in sai, in lỗi hoặc để cho nhiều phát ngôn 
kém văn hoá ngang nhiên tồn tại. nhưng ngôn ngữ trên mạng mới thực sự 
đáng sợ. nó bát nháo, tuỳ hứng trăm hình vạn vẻ. từ chuyện nói năng văng 
mạng đến chuyện viết văng mạng, bất chấp các chuẩn mực chính tả tối thiểu. 
Đáng lo ngại là hiện tượng nói bậy, viết sai, nói lóng… lại phổ biến trong giới 
trẻ, ở tuổi học đường. mà thế hệ này lại chiếm một tỉ lệ lớn trong cơ cấu dân số. 
Họ sẽ là chủ nhân tương lai của đất nước. không rõ là cứ với đà này, tiếng việt 
sẽ ra sao?

theo tôi, muốn nhìn nhận, đánh giá đúng vấn đề này chúng ta phải có cái nhìn 
biện chứng, toàn cục, phải xuất phát từ quan điểm toàn diện, cụ thể. và trước 
tiên chúng ta phải cùng xác lập một vấn đề: thế nào là trong sáng?

gs. Hoàng phê từng nói rằng: “khi ta mượn một từ nước ngoài, thì với một ý 
nghĩa nào đó, chúng ta đã “tạo” một từ mới của ta: từ tiếng việt này sẽ có một 

Đứng trước tHực trạng 
tHay Đổi kHá nHanH cHóng 

gần Đây của ngôn ngữ, 
rất nHiều người lo lắng 
và lên tiếng cảnH báo về 

Hiện tượng sử dụng ngôn 
ngữ tuỳ tiện, cẩu tHả làm 
“vẩn Đục” tiếng việt, tHậm 
cHí nHiều người còn cHo 

rằng “tiếng việt Đang bị làm 
Hỏng”, “sự Xuống cấp trầm 

trọng của tiếng việt” và 
“cHúng ta pHải có tHái Độ 

kiên quyết và rõ ràng Để giữ 
gìn sự trong sáng của tiếng 

việt, pHải HànH Động trước 
kHi quá muộn”,…

tiếng việt  và nHững Hệ lụy kHó lường
pgs.ts pHạm văn tìnH
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đời sống riêng của nó” (Hoàng phê, 
tuyển tập ngôn ngữ học, 2008). tiếng 
việt vay mượn khá nhiều. có từ do 
áp lực ta phải dùng. có từ ta chưa có 
nên phải “vay”. Hoặc nhiều từ ta có rồi 
nhưng vẫn mượn thêm để làm phong 
phú hơn cách sử dụng. khi ta mượn, 
có nhiều từ, dựa trên cơ sở âm và nghĩa 
gốc, người việt chỉ uốn nắn lại (la plat 
= lập là, la clé = lắc lê, mangouste 
= măng cụt, casserol = xoong, club 
= câu lạc bộ,…). từ show (sô) trong 
tiếng anh có nghĩa là “buổi trình diễn 
nghệ thuật, suất diễn” nhưng hiện tại 
sô tiếng việt còn thêm nhiều nghĩa: 
một phi vụ làm ăn (bể sô), một công 
việc nào đó đòi hỏi luân phiên, nhiều 
lần (chạy sô đi dạy, chạy sô đám cưới, 
chạy sô thuyết trình …). từ hủ hoá, 
nghĩa gốc tiếng Hán là “thối nát” dùng 
để chỉ sự “hư hỏng, biến chất, sa đọa”. 
nhưng trong dân gian hay dùng 
để chỉ chuyện nam nữ “quan hệ bất 
chính, buông thả” (anh ta mắc tội hủ 

hoá, làm 
cô hàng 
xóm mang 
bầu). như 
vậy, nếu 
so sánh 
nhiều từ, 
ta thấy âm 
và nghĩa 
gốc có 
khi đã bị 

“mờ” đi. Đó là sự phát triển tự nhiên 
của ngôn ngữ vay mượn. trên báo 
chí hiện nay, các cách nói: … tại sao 
không (why not), từ… đến… (from… 
to…), vấn đề là ở chỗ… (tiếng nga: 
delo v tom, chto…)… đã quá quen 
thuộc và thông dụng. chúng ta dùng 
theo cách của ta, hoà vào cách nói 
chung của tiếng việt và rõ ràng, câu 
văn vì thế mà sinh động, uyển chuyển 
hơn. Đánh giá việc vay mượn từ ngữ 
cần phải có một cái nhìn lịch sử cụ thể, 
theo chiều hướng động. ta chống 
việc vay mượn tràn lan, song cũng 
có cái đáng mượn. có những cái ta 
mượn và biến thành “tài sản” của ta, 
khác đến nỗi “chủ nhân” của nó không 
còn nhận ra khi gặp lại. phải nói rằng, 
tiếng việt đã “giàu” và sinh động hơn 
nhờ vay mượn và việt hoá một cách 
tuyệt vời một số lượng đáng kể từ ngữ 
gốc Hán và gốc pháp.

giao tiếp ngôn ngữ được thực hiện 

qua 2 “kênh” khác nhau: nói bằng 
lời (phát âm truyền qua không gian) 
và đọc bằng mắt (qua tự dạng, nét 
chữ). Đọc qua kênh thị giác là một 
cách cảm nhận văn bản phổ biến đối 
với mọi dân tộc trên thế giới kể từ 
khi con người phát minh ra chữ viết. 
tiếng việt văn hoá hình thành từ khi 
có chữ viết. tên nước ngoài vào việt 
nam (trừ tiếng Hán sẽ đọc theo âm 
Hán việt) thường chủ yếu theo các hệ 
chữ: Xlavơ (như nga, bungari và một 
số nước cộng hoà thuộc liên Xô cũ), 
latin (gồm các nước nói tiếng pháp, 
bồ Đào nha, tây ban nha - ngữ hệ 
latin, các nước thuộc liên hiệp anh 
- ngữ hệ angle-saxon, Đức - ngữ hệ 
german), sanscrit… với tên riêng 
viết theo hệ chữ Xlavơ, chúng ta phải 
chuyển tự (chuyển từ mẫu tự này 
sang con chữ tương đương ở mẫu tự 
khác, cụ thể là theo bảng chữ cái latin 
có ở hầu hết các máy chữ). còn với các 
tên viết theo mẫu tự latin thì cách tốt 
nhất là để nguyên dạng.

bởi như trên tôi đã nói, giao tiếp bằng 
mắt phải lấy tự dạng làm căn cứ. việc 
phiên cách đọc sẽ dẫn đến hệ quả 
đầu tiên là đưa ra một cách đọc chủ 
quan (đúng và sai rất mong manh). 
không ai dám chắc là mình sẽ phiên 
đúng một từ nào đó theo nguyên ngữ 
(tên của cựu tổng thống r. reagan mà 
người mỹ cũng còn có 2 cách đọc, thủ 
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đô moskva (nga) sẽ được đọc khác 
nhau giữa tiếng nga, tiếng anh, tiếng 
pháp, tiếng Đức, tiếng trung (moskva, 
moscow, moscou, moscau). Hệ quả 
thứ hai là người đọc mất cơ sở để truy 
tìm. Để nguyên dạng không làm ảnh 
hưởng nhiều tới việc cảm thụ. chính 
sự nguyên dạng giúp người đọc theo 
dõi dễ dàng, không bị gây trở ngại, 
dùng quen thì điều đó trở nên rất bình 
thường. bởi có nhiều tên, do có nhiều 
cách phiên khác nhau mà người đọc 
không biết đó là ai.

chúng ta chấp nhận điều này như một 
“giải pháp tình thế”, giúp cho tiếng việt 
ổn định và phát triển đúng hướng. 
một văn bản có lẫn vài tên riêng tiếng 
anh không hề làm giảm giá trị tiếng 
việt mà còn thể hiện tiếng việt chấp 
nhận được một biến thể và chứng 
tỏ trình độ người nói tiếng việt được 
nâng cao. phát triển đúng hướng là 
tôn trọng những chuẩn mực (từ vựng, 
ngữ âm, chính tả,…). giữ gìn sự trong 
sáng của tiếng việt không thể thoát li 
vấn đề chuẩn hoá. mà chuẩn hoá có 
nghĩa là “lựa chọn một biến thể hợp 
lí trong những biến thể đang tồn tại”. 
nhưng thế nào là chuẩn? Đó là một 
phạm trù mang tính xã hội. bởi chuẩn 
của ngôn ngữ tự nhiên không thể căn 
cứ vào lí lẽ thuần túy logic, là ý muốn 
chủ quan, là những áp lực mang tính 
quyền uy… chuẩn ngôn ngữ là một 
quá trình kiểm nghiệm, sàng lọc, chọn 
lựa. có những chuẩn cũ bị phá bỏ để 

thay bằng chuẩn mới và nhiều khi cả 
2 chuẩn này song song tồn tại trong 
một thời gian (lưỡng khả). chuẩn là 
cái đã được định hình, truyền thống 
nhưng có khi nó lại hình thành từ một 
“sự vi phạm chuẩn”. sự sáng tạo ngôn 
từ của các nhà văn, nhà thơ là một ví 
dụ. không ít những lối nói “phá cách” 
của các nhà văn đã đem lại hiệu ứng 
bất ngờ và trở thành một nhân tố 
mới, giúp cho ngôn ngữ phát triển đa 
dạng hơn.

chuẩn luôn tôn trọng tính cộng đồng 
và dân chủ. tuy nhiên, chính từ cách 
hiểu “dân chủ” kia mà hiện tại tiếng 
việt đang đứng trước nguy cơ của sự 
vi phạm. Điển hình là cách nói lóng 
trong học đường. Đầu tiên chỉ nói 
cho vui, hoặc nói trong phạm vi hẹp, 
rồi nhanh chóng lây lan trong diện 
rộng. ví dụ, gọi bố mẹ là “tiền bối lỗi 
thời”, xe máy là “con nghẽo”, tiền bạc 
là “máu khô, tiền âm phủ”, bạn gái là 
“gà tóc nâu”, bạn trai là “xe ôm”, bị kiểm 
điểm là “chào cờ thứ hai”, ăn điểm kém 
là “vác gậy trường sơn”,… rồi nói tiếp 
âm các từ với các tên nổi tiếng: yết 
kiêu vừa chứ, lỗ tấn to rồi, chớ hồng 
lâu mộng, phí phạm văn đồng, vô lí 
thường kiệt, không phan đình rót (mà 
phan đình tu),… Đáng ngạc nhiên (và 
đáng sợ) hơn cả là ngôn ngữ chat (tán 
gẫu trên mạng). nếu ai đã từng vào 
mạng, xem các trang blog, email… thì 
sẽ thấy chính tả tiếng việt biến dạng 
như thế nào. có thể nói là bát nháo, 

thiên hình vạn trạng.

cái lạ nhiều khi bị giới trẻ nhầm lẫn 
với cái tôi và “cái sáng tạo”, “cái hay”. 
những cái mới lạ đó rất dễ lây lan, khi 
đã lây nhiễm rồi, nó cứ như một “con 
đỉa” bám rất chặt, rất khó gỡ bỏ. thực 
tế vừa qua, trong một đợt khảo sát 
bài viết và bài thi của một số trường 
tHpt tại Hà nội, chúng tôi phát hiện 
ra rất nhiều lỗi được cho là “nằm ngoài 
kiến thức”. Đó là việc viết tắt, viết hoa, 
viết kèm tiếng nước ngoài vô lối, viết 
theo ngôn ngữ biến dạng xuất hiện 
(nhiều ít khác nhau) ở các văn bản 
học đường đòi hỏi phải tuân thủ các 
nguyên tắc trường quy. và mức độ vi 
phạm lỗi ngày một tăng.

Đáng tiếc là nhà trường, giáo viên, bố 
mẹ các em ít quan tâm và nhắc nhở. 
giáo dục ngôn ngữ là một mặt quan 
trọng của giáo dục tri thức học đường. 
thật buồn là một bộ phận giới trẻ chỉ 
mải mê vào các cuộc giải trí mang tính 
công nghệ (chat, game online…) mà 
quên không chịu đọc (và không thích 
đọc) sách báo nói chung. phải chịu 
đọc nhiều, tham gia giao tiếp xã hội, 
chịu “va chạm” thì chúng ta mới hình 
thành một “ngữ năng” ổn định, có khả 
năng đánh giá sự đúng sai và có khả 
năng trau dồi sự diễn đạt ngôn ngữ 
của mình.

tiếng việt Xưa & nay tiếng việt Xưa & nay
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từ khi việt nam gia nhập tổ chức 
thương mại thế giới, (World 
trade organisation) trên báo 

chí xuất hiện từ viết tắt Wto và hàng 
ngày trên các đài truyền hình, trên 
đài phát thanh tiếng nói việt nam, 
từ Wto được nhắc đi nhắc lại nhiều 
lần và mỗi lần, mỗi người đọc theo 
một kiểu. tôi thấy qua màn hình có 
lần tại một bàn tọa đàm trao đổi về 
Hội nhập Wto gồm bốn người, mà 
họ đọc bốn kiểu khác nhau. thường 
xuất hiện các kiểu sau đây, không 
hiểu nên nói theo kiểu nào cho 
đúng?

1. người thường đọc: tổ chức thương 
mại thế giới

2. người giản đơn đọc: vê kép tê ô

3. người mc điệu đàng đọc: đápbơnl 
ti âu

4. người biết tiếng pháp đọc: vê đúp 
tê ô

5. người lái xe ôm : chỉ nhìn, mà tránh 
đọc

Hiện nay, trên các văn bản, báo chí, 
màn hình luôn xuất hiện các từ viết 
tắt tiếng nước ngoài nhưng thiếu 
thống nhất trong cách đọc, nên 
không tránh khỏi sự chệch choạc 
trong tiếp nhận, nhất là các từ về y 
tế.

chẳng hạn tia la-de (tiếng pháp: 
laser), mổ la-de, bom la-de,…đã từ 
lâu lắm rồi ở trường phổ thông và 
trong ngôn ngữ hàng ngày, mọi 
người đều đọc là la-de, mà nay một 
số phát thanh viên đài phát thanh 
và truyền hình, quảng cáo lại đọc: 
mổ lây-dơ, rồi mổ lây- dích, nên có 
mấy người định đi mổ mắt đành rút 

lui, vì khó hiểu quá. thật là rắc rối! 
lại không có ai giải thích. thêm nữa, 
chữ e viết to bự: vitamin e đang hiện 
rõ trên màn hình, mà cứ đọc quảng 
cáo toáng lên là vitamin ơ, theo điệu 
tiếng pháp, ai mà hiểu được! Hóa ra 
ngôn từ hiện đại làm khó nhau? kể 
làm sao hết được các dẫn chứng. 
chỉ xin nêu vấn đề: - đã đến lúc các 
cơ quan có trách nhiệm cần tổ chức 
bàn thảo góp phần giải quyết để 
tránh lủng củng trong giao tiếp, khó 
xử trong thông tin và giảm bớt khó 
khăn cho học sinh đang ở thời kì 
học viết chính tả và tập đọc sao cho 
đúng, cho hợp lí.

pgs.ts nguyễn trường lịcH

một từ viết tắt Wto Được Đọc 5 kiểu
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Phoá coå Hoäi An
góc nHìn toàn cảnH
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>> Thanh bình bến Thu Bồn

>> Nét đẹp phố cổ

>> Chùa cầu Nhật Bản

MộT HộI AN Cổ KíNH Và THANH BìNH ĐượC PHảN ÁNH QUA GóC 
NHìN TOàN CảNH (PANOrAMA) CủA PHóNG VIêN BùI TUấN.
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cuộc kiếm tìm Huyền ảo

với tiểu tHuyết vào một Đêm 
kHông trăng, Đới tư kiệt ĐÃ 
tHôi miên người Đọc Đi vào 
cõi kHông trăng Huyền 
Hoặc bí ẩn. người Đọc nHư 
tHấy cHínH mìnH Đang Đi 
tìm mảnH tHư lụa cổ Xưa  
trong Đó cHứa một ngụ 
ngôn sâu Xa của Đức pHật 
Được viết bằng một tHứ 
cHữ kHông còn tồn tại…

nhà văn – đạo diễn phim người 
Hoa quốc tịch pháp Đới tư 
kiệt đã ra mắt hai cuốn tiểu 

thuyết balzac và cô bé thợ may trung 
Hoa do lê Hồng sâm dịch, mặc cảm 
của Đ do châu diên dịch. tiểu thuyết 
thứ ba vào một đêm không trăng, 
một lần nữa qua bản dịch của châu 
diên, người đọc lại được thấy một 
Đới tư kiệt còn “phù thủy” hơn trước 
về cả tư tưởng và nghệ thuật.

cuốn tiểu thuyết thực sự không dễ 
đọc. nhưng nếu ai đó đọc đến hai 
phần ba cuốn sách vẫn không hiểu 
nó dẫn đi đâu và bỏ dở thì quả là 
một điều đáng tiếc.những gì còn lại 

sẽ bất ngờ tạo ra những mối dây liên 
hệ với các nội dung trong phần trước 
khiến tất cả trở nên sáng sủa rõ ràng 
và người đọc lập tức nhận ra toàn bộ 
tác phẩm là một khối điêu khắc đẹp, 
kì ảo, khiến cảm xúc vô biên ùa tới…

cả cuốn tiểu thuyết là một cuộc 
kiếm tìm đầy day dứt để giải mã thứ 
ngôn ngữ bí ẩn chép trên cuốn thư 
lụa và để tìm lại mảnh thư lụa đã bị 
xé rách. nếu kể theo tuyến tính thì 
năm 480 trước công nguyên, sau khi 
phật thích ca  nhập cõi niết bàn, các 
học trò đã chia nhau các di vật của 
ngài và đi khắp nơi truyền giảng lời 
ngài dạy. nhưng đến trung Hoa thì 

gặp thời chiến tranh loạn lạc nên họ 
lần lượt ngã xuống, người cuối cùng 
chết ở thung lũng sông vị, ông đã 
chôn các di vật của Đức phật ở đó. 
thế kỷ thứ ii, an thạch cao, hoàng tử 
xứ parthe (nằm giữa ấn Độ và ba tư), 
bỏ ngai vàng đi tu. ông sang trung 
Hoa, cam túc truyền đạo và dịch 
kinh phật sang tiếng Hoa. một đêm 
ông nhìn thấy những tia sáng xuyên 
lên từ một khoảng đất, an thạch cao 
báo cho hoàng đế và tại chỗ đất ấy 
tìm thấy những chiếc răng và đốt 
ngón tay màu vàng trong suốt, mà 
theo an thạch cao là di vật của Đức 
phật. vị hoàng đế ấy đã tin và theo 
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đạo phật, ông cho xây cái tháp để 
chứa các di vật ấy. rồi an thạch cao 
bị giết khi đi truyền đạo, và chỗ ông 
ở thành ngôi chùa phật đầu tiên của 
trung Hoa, chùa pháp môn. nghìn 
năm sau, vào khoảng tháng 8 năm 
1128, trong một đêm bão tố kinh 
hoàng, tòa tháp kia bị xẻ mất một 
nửa. thượng tọa chùa pháp môn leo 
lên đỉnh tháp để hạ bức tượng phật 
bằng đồng đen xuống thì thấy từ 
bụng bức tượng rơi ra một cuốn thư 
lụa. vô cùng xúc động và biết được 
đây là văn bản quý, vị thượng tọa đã 
trao cuốn thư lụa này cho Huệ tông. 
và số phận bức thư lụa bắt đầu từ 
đây.

bút pháp huyền ảo của Đới tư kiệt 
quả thực xuất sắc. ảo đấy, mà lại thấy 

rành rành là ông đang trầm tĩnh để 
kể một câu chuyện lịch sử có thật, 
với sự kiện, nhân vật, ngày tháng rõ 
ràng, chứa đầy những trích dẫn từ 
sách vở. tất cả khiến người đọc thấy 
như không phải ai khác mà chính 
mình đang vật vã đi tìm miếng lụa 
thiêng và cuối cùng cảm thấy nhẹ 
bỗng, mênh mang khi gặp được bài 
ngụ ngôn đầy đủ. nhưng hóa ra, bài 
ngụ ngôn kia, cái tiếng tumchouq 
kia, những nhân vật kia, tất cả đều là 
những ước lệ, khiến câu chuyện trở 
nên trùng trùng điệp điệp các lớp 
nghĩa.

rất nhiều câu hỏi đặt ra khi cuốn 
truyện khép lại. tại sao người tìm ra 
được thứ ngôn ngữ cổ xưa kia, và 
người đọc được toàn vẹn ngụ ngôn 

của Đức phật đều là người phương 
tây? tumchouq mang trong mình 
hai dòng máu Đông tây, chỉ tiếp cận 
với miếng lụa gần hơn những nhà 
kiếm tìm phương Đông khác. những 
người phương tây, theo lời của giáo 
sư phật học tarakesa, một nhà sư tây 
tạng, thì nếu họ không tìm được nửa 
văn bản bị mất đó thì cũng không 
có gì ngạc nhiên, vì “việc tìm ra được 
đoạn cuối của một lời răn như thế, cần 
có một tâm trí mang bản tính Đông 
phương”. phải chăng đây là một niềm 
kiêu hãnh hoang tưởng khiến những 
người lữ hành trung Hoa, cả những 
bậc đế vương đều không thể nào tìm 
ra báu vật? riêng người phụ nữ pháp 
đã đi đến được bước cuối cùng bởi 
cô không hoang tưởng, cô biết dựa 
vào tình yêu dành cho tumchouq ở 
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trong mình?

tại sao cái ngôn ngữ tumchouq lại mê 
hoặc tất cả những ai biết đến nó, từ 
người tìm ra nó là paul d’ampère, đến 
Hồ phong, bạn tù của ông, vốn là một 
lãnh đạo cao cấp trong chính quyền 
mao trạch Đông, đến tumchouq, 
đến người phụ nữ pháp, đến giáo 
sư tarakesa? phải chăng đấy là thứ 
tiếng cổ xưa hồn nhiên nhất và gần 
với bản nguyên con người nhất, để 
mỗi khi đọc nó hay nghe nói, những 
kẻ lữ hành đều cảm thấy được thanh 
tẩy, trở nên trong sáng và tràn trề sức 
mạnh? trong không khí huyền hoặc 
mênh mông của lịch sử mà cuốn 
tiểu thuyết vẽ ra, thì cuốn thư lụa kia 
chính là một nguồn sáng linh thiêng, 
một sợi dây kì diệu xâu chuỗi lịch sử 
và những số phận cá nhân. 

rõ ràng, cuộc tìm kiếm kéo dài qua 
năm tháng lịch sử còn có ý nghĩa 
rộng lớn hơn là việc tìm cuốn thư lụa 
cổ và giải mã nó. Đấy phải chăng là 
cuộc kiếm tìm cội rễ, bản nguyên của 
đất nước trung Hoa. Điều này khiến 
ta liên tưởng đến việc cắt nghĩa bản 
chất đất nước trung Hoa của trần 

trận trong tôtem sói của khương 
nhung, hay cuộc kiếm tìm linh sơn 
của những nhân vật không biết tên 
trong tiểu thuyết của cao Hành kiện. 
Hình như cho đến nay, câu hỏi về đất 
nước trung Hoa vẫn là một câu hỏi 
lớn.

và, ngụ ngôn của Đức phật trong 
cuốn thư lụa này có phải là một ngụ 
ngôn siêu việt cứu rỗi thế giới, cứu rỗi 
con người để những kẻ lữ hành mê 
cuồng tìm kiếm, điều ấy tùy vào mỗi 
người đọc. nhưng ngụ ngôn ấy, một 
sutra, một bài thơ, với đoạn thứ hai 
đã tìm lại được, giản dị thế này:

vào một Đêm kHông trăng, một 
kẻ lữ HànH cô Độc lần bước 
trong bóng Đêm Đi dọc tHeo 
một con Đường nHỏ dài dặc, 
con Đường nHòa vào với núi và 
nHòa vào với trời, nHưng Đang 
giữa Đường tới một kHúc cong 
tHì kẻ lữ HànH trượt cHân. 
kHi ngÃ Xuống, kẻ lữ HànH vớ 
lấy một túm cỏ kHiến cái cHết 
ĐịnH mệnH kHông diễn ra ngay. 
nHưng rồi Hai tay yếu dần, và 
nHư kẻ bị tuyên án kết liễu cuộc 

Đời, vào pHút cHót người Đó 
nHìn lần cuối Xuống dưới cHân, 
ở Đó cHỉ nHìn tHấy tHẳm sâu 
nHững miền tối Đen Hun Hút…

“buông tay ra”, một tiếng nói 
vang bên tai. “Đất ở Đâu Xa Đất 
ở ngay dưới cHân Đó”. tHế rồi 
người lữ HànH tin cậy làm tHeo 
tiếng nói ấy và an toàn Đặt 
cHân Xuống một con Đường 
nHỏ ngay bên dưới cácH cHỗ 
mìnH Đang bám cHưa Đến Hai 
gang tay.

                                      

tHủy tinH

>> Đạo diễn Đới tư kiệt chỉ đạo diễn xuất
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vì sao anh xây dựng dự án biểu diễn 
guitar vào thời điểm này? 

là nghệ sĩ biểu diễn, mình rất chờ 
mong có người tổ chức để mình được 
biểu diễn nhưng mãi đến giờ này 
không ai đứng ra làm, mình đành phải 
làm. 

Để biểu diễn một chương trình 
guitar, phải luyện tập rất công 
phu, tương tự ca sĩ tổ chức 
liveshow. trước khi ra sân khấu, 
nghệ sĩ cần tập trung cao độ. 
Hiện nay, các nghệ sĩ guitar 
không có cơ hội biểu diễn, cứ 
học, học chán lại dạy. cứ theo cái 
vòng khép kín như thế dẫn tới 
một nghịch lý là những người 
yêu guitar không được tiếp xúc 
với nghệ thuật trình tấu guitar ở 
đẳng cấp cao. Điều làm tôi thực 
sự đau xót là sự mai một của tài 
năng. khi các tài năng đến độ 
chín, họ lao vào say mê luyện 
tập, nhưng lại không được sử 
dụng đúng mục đích: đến với 
người nghe. mục tiêu quan trọng của 
dự án là duy trì, nuôi dưỡng tài năng, 
tình yêu guitar, tạo tiền đề cho các liên 
hoan lớn sau này. bản thân tôi đang 
tìm kiếm những tài năng ở lứa tuổi nhỏ 
để đào tạo từ đầu, miễn phí. thậm chí 
tôi mua đàn tặng các cháu. có sao đâu. 
ngày xưa tôi từng hy vọng được thế 
mà!

như vậy anh đành phải hi sinh phần 
nghệ sĩ trong mình để làm nhà tổ 
chức?

tạm thời sẽ là như vậy. còn trong 
trường hợp mình vẫn còn lưu luyến 
nghiệp diễn, nếu có tổ chức nào đấy có 
tiềm lực về kinh tế, có tâm huyết thừa 
kế được ý tưởng thì quá tốt. không cần 
họ yêu guitar nhiều lắm, chỉ cần làm 
đúng tinh thần mình đưa ra, mình sẵn 
sàng bàn giao. 

anh nghĩ sao nếu các chương trình bị 
lỗ?

mình từng làm kinh tế. không có 
chuyện lỗ, chỉ có lãi đến đâu. lực lượng 
người yêu guitar ở Hà nội. một câu lạc 
bộ dạy guitar giờ tối thiểu có 100 -200 
học viên. những câu lạc bộ mạnh có 
vài trăm. ngoài ra còn những website, 
diễn đàn trên mạng về guitar. anh em 
yêu guitar cũng tìm đến mình nhờ trợ 
giúp những chương trình nhỏ, qua đó 
mình cũng nắm được nhu cầu thưởng 

thức của khán giả. tổ chức một chương 
trình biểu diễn guitar cũng không tốn 
kém lắm. khoản thu từ vé hoặc lệ phí 
(dự kiến 50 - 100 nghìn đồng) đủ để 
trang trải và trả thù lao cho nghệ sĩ.

Để chuẩn bị cho một buổi biểu diễn 
chuyên nghiệp phải mất bao lâu?

tối thiểu 6 tháng với điều kiện 
bỏ 70-80% các hoạt động không 
cần thiết. vì thế, tôi đưa ra một kế 
hoạch dài hơi để các nghệ sĩ chủ 
động chuẩn bị. cũng do tôi dừng 
cuộc chơi chuyên nghiệp khá lâu 
(4 - 5 năm) nên mới mất thời gian 
như thế.

nghe nói tuấn khang từng 
có thời gian khó khăn đến nỗi 
không có đàn để chơi? 

Đến giờ vẫn chưa có! bởi lúc có 
tiền không phải mua ngay được 
đàn, lúc có đàn lại không có tiền. 
cây đàn tôi đang dùng là của 
một người em cho mượn. tôi 
đang chờ có cây đàn ưng ý hơn 

sẽ đầu tư một thể. các cây đàn trông có 
vẻ giống nhau nhưng cây đàn phù hợp 
phải tương thích với vóc dáng, tai nghe 
và phong cách xử lý của mỗi nghệ sĩ. 
các bạn trẻ bây giờ có thể mua đàn 
giá từ 4000 đến 10 000 usd. chủ yếu 
nhờ gia đình, chứ số người bỏ tiền túi 
ra mua đàn như thế cũng ít.  

n.m.Hà (thực hiện)

sau giải nHất Đại nHạc Hội guitar toàn quốc 
lần tHứ nHất 2002, ngHệ sĩ guitar tuấn kHang 
gần nHư biến mất kHỏi sân kHấu lớn. anH vừa 
trở lại với tư cácH nHà Xây dựng dự án biểu 
diễn guitar bắc- nam với kHoảng 30 cHương 
trìnH guitar cổ Điển, Jazz, Finger-stlyle… 

ngHệ sĩ tuấn kHang: 

kHông có Đàn Để diễn

các nghệ sĩ dự kiến sẽ có chương 
trình riêng trong dự án guitar bắc - 
nam 2010 - 2011: châu Đăng khoa, 
nguyễn trí Đoàn, nguyễn thanh 
Hằng, nguyễn văn phúc, thanh Huy, 
quang vinh, Hùng phong, dương 
kim dũng, nguyễn phương Hà, cao 
Hồng Hà,… Hai nghệ sĩ trẻ thái minh 
và Đặng trường giang mở hàng 
bằng hai đêm diễn tại Hội trường b 
nhà a cung văn hóa Hữu nghị, Hà 
nội, trong tháng 8 và 9.
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nHà tHơ trần nHương: 

vẪn bon cHen cùng tất bật

"cùng em lên tam Đảo cHiều 
nay; pHố pHường lùi mÃi 

pHía sau cây; Để lại bon cHen 
cùng tất bật; lên Đây Hoà 

nHập gió cùng mây". nHững 
tâm sự ấy cácH Đây ĐÃ 17 

năm, tưởng cHừng tác giả 
"gió tHáng ba vẪn tHổi" kHi 

ấy vừa buông áo línH ĐÃ vội 
bỏ mặc pHố pHường Để Hòa 

nHập với gió và mây trời tam 
Đảo. Đấy là ông nói vậy tHôi, 

kì tHực ông kHông muốn 
ngHỉ ngơi và cHưa từng ngHỉ 

ngơi. ông cHínH là nHà tHơ 
trần nHương, quê làng sỏi, 

Huyện lâm tHao, tỉnH pHú 
tHọ.

vẪn là línH suốt cuộc Đời

sáng nào nhà thơ trần nhương cũng bắt đầu một ngày mới từ 5 giờ. ông 
bật máy tính, vào mạng internet và bắt đầu “lướt web”, xem tin tức và chia 
sẻ với bạn bè bốn phương. 6 giờ 15, ông tản bộ cùng các cụ trên hè phố 
khương Đình (Hà nội) – nơi ông đang ở hiện nay. dưới mái tóc bồng bềnh 
phần lớn đã bạc trắng rủ xuống cặp kính khá to, ánh mắt vui vui,  bước đi thư 
thái, trông ông thanh thản đến lạ. thế nhưng chỉ được khoảng nửa giờ vậy 
thôi, vì mấy tháng nay, ông nhận lời mời làm biên tập viên cho báo người 
cao tuổi nên thường xuyên phải đến cơ quan từ 7 giờ sáng cho đến tối mới 
về. Đi làm về lại vào web, rồi viết, rồi vẽ, công việc luôn bận rộn nhưng đúng 
11 giờ đêm là ông đi ngủ. ông tâm sự: “cái đồng hồ sinh học của mình đã 
quen với nếp nhà binh từ lâu rồi đến giờ vẫn vậy”.

khác với nhiều người thường viết khi đêm về yên tĩnh, còn với nhà thơ trần 
nhương, ông lại chỉ thích sáng tác ban ngày với sự ồn ã của cuộc sống. phải 
chăng vì thiên tính trần nhương như vậy nên ông làm thơ và vẽ tranh luôn 
ngồn ngộn chất thực tế. thấy ông tất bật, người ta thương ông vất vả, nhưng 
ông nói, ông thấy vui vì được làm việc. cứ thế ông đi lẫn giữa cuộc đời mà 
chiêm nghiệm, suy tư.

>> nhà thơ trần nhương và tác giả trẻ khúc Hồng thiện
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năm 1965, khi đang làm thầy giáo 
dạy văn trường cấp 3 huyện từ liêm 
(Hà nội), trần nhương nhập ngũ và 
được phiên chế về cục vận tải thuộc 
tổng cục Hậu cần. trong thời gian 
này, ông đã có một số sáng tác thơ, 
rồi được đơn vị cử đi dự trại viết văn 
quân đội (1976-1977). thời gian này 
thật ý nghĩa với ông. ông được gặp 
gỡ, chia sẻ tình yêu văn chương với 
bạn bè, được các nhà văn nhà thơ 
đã thành danh hướng dẫn, truyền 
đạt nhiều kinh nghiệm quý báu. cái 
tên trần nhương bắt đầu ghi dấu ấn 
trên văn đàn với bài "thơ gửi con" 
đoạt giải thơ báo văn nghệ năm 
1978. năm sau, ông được cử đi học 
khóa i trường viết văn nguyễn du. 
tốt nghiệp năm 1983, ông về làm 
biên tập viên nhà xuất bản quân 
đội nhân dân. từ năm 1987 đến năm 
1993, ông giữ chức trưởng phòng 
biên tập sách văn nghệ.

mười năm ở nhà xuất bản quân đội 
nhân dân, ông cùng một số anh em 
đồng nghiệp phối hợp tổ chức biên 
tập, giới thiệu với bạn đọc cả nước 
những cuốn sách của các tác giả như 
Hữu thỉnh, nguyễn trí Huân, thanh 
thảo, nguyễn Đức mậu, Đặng Đình 
loan,... một số tác phẩm trong số đó 
đã đoạt được những giải thưởng lớn 

như giải thưởng của Hội nhà văn việt 
nam, giải thưởng bộ quốc phòng... 
quãng thời gian trong quân ngũ 
cũng khiến ông đã “mặc định” cái 
chất lính trong suốt cuộc đời.

làm cHo vui ấy mà

năm 1993, nhà thơ trần nhương 
chuyển ngành sang công tác tại Hội 
nhà văn việt nam với cương vị phó 
giám đốc thường trực quỹ văn học. 
sau đó, ông chuyển sang làm phó 
ban thường trực ban quản lý dự án 
bảo tàng văn học việt nam đến năm 
2008 mới nghỉ hưu. 

có thể với người khác nghỉ hưu là 
dành thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng 
nhưng với trần nhương thì dường 
như ông còn bận rộn hơn lúc còn 
đương chức. ông vẫn năng nổ tham 
gia các sự kiện văn nghệ, các hoạt 
động của Hội nhà văn, gặp gỡ giao 
lưu với các bạn viết già và trẻ, vừa 
tham gia với vai trò người trong 
cuộc, ông vừa giữ vai trò nhà báo 
đưa tin, chụp ảnh. chính vì thế, ông 
luôn được hòa mình trong guồng 
quay nghề nghiệp và cũng vì thế mà 
anh em bạn viết coi ông như một 
“cổng thông tin điện tử”, những khi 
vui buồn thường tìm đến chia sẻ, giãi 
bày.

nhà thơ trần nhương là vậy, lúc nào 
cũng nhanh nhẹn, cởi mở với tất cả 
những người muốn làm bạn với ông. 
ai đó mới gặp ông dù là lần đầu sẽ 
có cảm giác gần gũi, thân quen như 
đã biết nhau rồi. nhìn vẻ bề ngoài, 
nhiều người tưởng ông ham vui, mà 
ông cũng đã từng thú nhận: “làm 
cho vui ấy mà”. nhưng tôi hiểu đằng 
sau những điều cho vui ấy là một tấm 
lòng - tấm lòng của người nghệ sĩ.

Hồng loan

tập tHơ Đầu tiên của ông là "gương mặt tôi yêu" (1980), 
từ Đó Đến nay ĐÃ Hơn 30 năm, trần nHương ĐÃ sáng tác 
và công bố Hơn 15 tập sácH gồm cả tHơ, truyện ngắn 
và tiểu tHuyết. trong Đó có nHiều tác pHẩm Được bạn 
Đọc nHắc nHớ, gHi nHận. Đáng kể là truyện ngắn "Hôm 
qua, Hôm nay và con Đường ấy" (giải truyện ngắn văn 
ngHệ quân Đội năm 1981); tập tHơ "bài tHơ tìnH của línH" 
(giải tHưởng văn Học bộ quốc pHòng 1984 - 1989) ; tiểu 
tHuyết "bến Đỗ Đời anH" (giải tHưởng Hùng vương của 
tỉnH vĩnH pHú); tiểu tHuyết "dòng sông kHông có Đôi bờ 
"(1998) và tập tHơ "gió tHáng ba vẪn tHổi" (2002) Đều Đoạt 
giải tHưởng uỷ ban toàn quốc liên Hiệp các Hội văn Học 
ngHệ tHuật việt nam; tập tHơ "gió bát ngát Đồng rừng" 
(giải tHưởng Hội văn Học ngHệ tHuật các dân tộc tHiểu 
số việt nam năm 2003),...
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sidney sheldon sinh ngày 11 - 2 
- 1917 tại chicago, tên khai sinh 
là sidney schechtel, có bố là 

người do thái gốc Đức, mẹ gốc nga. 
ông có hai đời vợ, người thứ nhất là 
diễn viên Jorja curtright sheldon, 
sống với ông được 30 năm thì qua đời 
(năm 1988), sau 4 năm ông tái hôn với 
alexandra kostoff. ông là cha của nhà 
văn nữ mary sheldon. ông mất ngày 
31- 1-2007 ở tuổi 89.

trải qua một tuổi thơ khốn khó và nhờ 
đó mà kinh nghiệm, vốn sống của 
ông vô cùng phong phú, đó là điểm 
tựa cho ông viết nên những bộ tiểu 
thuyết có giá trị dễ đi vào lòng người. 
lớn lên trong thời đại khủng hoảng, 
chỉ được học rất ít và hầu như không 
đọc sách, ông xem sự thành công 
trong sự nghiệp sáng tác văn chương 
của mình như một phép lạ. ông bắt 
đầu viết lách tại chicago, cho ra đời 18 
tiểu thuyết xuất sắc, bán ra đến 300 

triệu bản, với các tác phẩm tiêu biểu 
như: "nếu còn có ngày mai"; "thiên 
thần nổi giận"; "phía bên kia nửa 
đêm"; "sáng, trưa và đêm"; "sứ giả của 
thần chết",…đã làm nên tên tuổi của 
ông và ông trở thành tác giả sách nổi 
bật nhất trong nhiều thập kỉ. các tác 
phẩm của ông được dịch sang trên 50 
ngôn ngữ ở 180 quốc gia, ông được 
công nhận là tác giả được dịch nhiều 
nhất thế giới. tiểu thuyết của sidney 
sheldon cuốn hút số lượng lớn độc 
giả trên khắp thế giới bởi cốt truyện 
li kì, hồi hộp, nhân vật hấp dẫn, gây 
chú ý. ông đã từng nói: “tôi cố gắng 
viết sao cho sách của mình hấp dẫn 
để độc giả không thể bỏ nó xuống… 
tôi cố gắng xây dựng chúng sao cho 
độc giả khi đọc xong một chương, họ 
phải đọc thêm chương nữa”. Đề tài 
trong tiểu thuyết của sidney sheldon 
thường là những người phụ nữ xinh 
đẹp, giỏi giang, có tài và luôn giữ được 

nữ tính trong bất kì hoàn cảnh nào. 
không chỉ thành công ở lĩnh vực sáng 
tác tiểu thuyết, ông còn viết nhạc 
kịch, kịch bản phim và kinh doanh ở 
lĩnh vực công nghiệp truyền hình. tất 
cả đều rất thành công: năm 1948, ông 
nhận giải oscar kịch bản gốc xuất sắc 
trong phim "the bachelor anh the 
bobb soxer"; giải tony award cho vở 
nhạc kịch "rehead" năm 1957 và giải 
emmy cho "dream of Jeannie" năm 
1967. với những gì đã đạt được, ông 
thực sự là một nhân vật kiệt xuất cuối 
cùng của thời đại hoàng kim trong 
nền văn học bình dân mĩ.

nhiều người cho rằng tiểu thuyết của 
sidney sheldon như những cái nồi 
hơi ướt át sẽ tan nhanh vào không 
khí, chẳng đọng lại được gì nhiều. tuy 
nhiên, con số 300 triệu bản sách của 
ông tiêu thụ tại 180 quốc gia trên thế 
giới không phải là những con số vô 
nghĩa, và ít nhất tác giả này cũng có 

sidney sHeldon :

bậc tHầy của tiểu tHuyết bìnH dân
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những ảnh hưởng nhất định trên văn 
đàn mĩ. những đứa con tinh thần của 
sidney sheldon không làm vừa lòng 
giới phê bình nhưng lại cuốn hút một 
số lượng khổng lồ độc giả hâm mộ. 
Điều đó có thể một phần do sheldon 
có tài năng bậc thầy trong việc phóng 
các tiểu thuyết của mình lên bảng xếp 
hạng best – seller, nhưng quan trọng 
hơn cả là các tác phẩm của ông có sức 
lôi cuốn kì lạ đối với độc giả, đặc biệt 
là độc giả nữ. Đối với những người 
say mê thực sự thể loại văn học trinh 
thám, không thể phủ nhận sidney 
sheldon là bậc thầy trong nghệ thuật 
của thể loại này. cốt truyện hấp dẫn, li 
kì, hồi hộp và sự thu hút của nhân vật 
là đặc trưng thể loại tiểu thuyết trinh 
thám, đây cũng là đặc điểm nổi bật 
của tiểu thuyết sidney sheldon.

"nếu còn có ngày mai" là tiểu thuyết 
có cốt truyện độc đáo nhất, chứa 
đựng nhiều yếu tố bất ngờ nhất của 
nhà văn. traycy Whitney - nhân vật 
chính của tiểu thuyết cũng là một cái 
tên quen thuộc của không ít độc giả 
việt nam đam mê tiểu thuyết trinh 
thám sidney sheldon. Đó là một cô 
gái mĩ xinh đẹp và trong trắng song 
lại bị những thế lực hắc ám xô đẩy vào 
con đường tội lỗi để trở thành một kẻ 
trộm cắp và lừa đảo mang tầm vóc 
quốc tế, qua mặt các lực lượng cảnh 

sát hùng hậu của mĩ và nhiều nước 
châu âu. nhưng với trái tim khao khát 
tình yêu và hạnh phúc, nàng đã vượt 
qua con đường tội lỗi để sống một 
cuộc đời lương thiện. người đọc thực 
sự bị cuốn hút vào từng tình tiết của 
câu chuyện, nó thực sự li kì và hấp 
dẫn. bên cạnh đó những tiểu thuyết 
"sáng, trưa và đêm"; "sứ giải của thần 
chết", "thiên thần nổi giận"; "phía bên 
kia nửa đêm"; "Hãy kể về giấc mơ của 
em",... cùng hình tượng những nữa 
nhân vật chính xinh đẹp, trẻ trung, 
thông minh, có tài như tracy Whitney 
trong nếu còn có ngày mai, nữ luật 
sư Jennifer parker trong thiên thần 
nổi giận, mary asley trong sứ giả của 
thần chết, catherine và noelle trong 
phía bên kia nửa đêm, asley patterson 
trong Hãy kể về giấc mơ của em,…trở 
nên thân thuộc với độc giả việt nam, 
đặc biệt là những bạn trẻ yêu thích 
tiểu thuyết trinh thám. không chỉ có 
những cốt truyện, nhân vật hay, hấp 
dẫn, bất ngờ, gây sự chú ý mà tiểu 
thuyết trinh thám sidney sheldon còn 
có những trang miêu tả tâm lí nhân vật 
tài tình, thể hiện cái nhìn tinh tế, nhạy 
cảm về đời sống tâm lí con người . nó 
làm cho thế giới tác phẩm không khô 
khan mà phong phú và lôi cuốn.

văn học trinh thám ngày nay đang 
phát triển mạnh mẽ trên thế giới với 

sự phong phú về nội dung và tài tình, 
điêu luyện về hình thức nghệ thuật. 
cùng với những thành tựu đã đạt 
được, các tiểu thuyết trinh thám đích 
thực đã khiến cho những người từng 
cho thể loại văn học này là thứ "á văn 
chương”, thứ văn học rẻ tiền phải nhìn 
nhận lại. Đây thực sự là một thể loại 
văn chương đích thực, có những đặc 
trưng riêng mà các thể loại văn học 
khác không có được, và cũng không 
thể phủ nhận, ngày nay truyện trinh 
thám thu hút, hấp dẫn độc giả hơn cả. 
sidney sheldon cùng các tác phẩm 
của ông đã chứng minh điều đó. có 
thể khẳng định, đây là một thiên tài 
về tiểu thuyết trinh thám, từ sự thành 
công của ông về nghệ thuật trinh 
thám, người say mê trinh thám ở việt 
nam day dứt khi nhìn nhận thực tế 
trinh thám việt nam còn nghèo nàn 
và lạc hậu. Điều đó đòi hỏi phải có sự 
đổi mới của thể loại văn học này ở việt 
nam. muốn làm được điều đó, nhà văn 
phải có những thay đổi về cả nội dung 
và hình thức nghệ thuật để phù hợp 
với đặc trưng của thể loại và thị hiếu 
của bạn đọc. chúng ta vẫn đang chờ 
đợi gương mặt mới tươi sáng và hấp 
dẫn hơn của trinh thám việt nam.

tHu Hiền

văn Hóa - ngHệ tHuật văn Hóa - ngHệ tHuật
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TRANG THÔ

Vò muoái
 Đã qua rồi những mùa hạ mùa đông

 cơn nóng lạnh một thời thơ bé

 ta đã đến với chân trời mới mẻ

âm thầm hiu quạnh tiếng chân đi…

chiều xa quê nỗi nhớ quay về

 tìm thăm thẳm hồn xưa… sóng nước

bờ bãi gần xa cánh chim chiều chao ngược 

mái tường rêu cỏ dại ướt sương trời

 tuổi thơ kia vồn vã qua rồi

 miền quê nhỏ chòng chành sóng dội 

  mẹ tần tảo suốt đời lặn lội

 dáng gầy in cát trắng chân trời

ta lớn lên giữa đói nghèo và mưa bụi 

giữa tình thương giờ đã hóa mặt trời

mẹ gìn giữ cho đời ta vị muối

Để mặn nồng ta tặng lại… người ơi

 tHiên sơn

Vaàng traêng Ñoàng Loäc
    *  kính tặng hương hồn mười nữ liệt sỹ tnXp ngã ba Đồng lộc

có mười trái tim trong đất!

có mười vầng trăng trên đồi!

mặt trời cứ đi qua...còn vầng trăng thì ở lại...

trong vĩnh hằng...bi tráng tuổi hai mươi! 

                                      Đồng lộc tháng 8.2010

                                       kiều tHế Hưng

văn Hóa - ngHệ tHuật văn Hóa - ngHệ tHuật
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Vöôøn yeâu
sao anh lặng im nhìn lên bầu trời

em thành dải mây bối rối

vì tinh tú tròn đêm trẩy hội

vắt xiêm y ngang cành táo trong vườn

không phải babilon

chỉ là khu địa đàng chưng cất niềm khắc khoải

để khi mặt trời đi ngủ

vẫn chiếu tia sáng buồn.

ô hay! mặt trăng gian díu rồi kìa

quầng sáng lả lơi tóc rối

cành ôliu đâu phải là huyền thoại

chỉ có ở nơi nào xa xôi

anh kết tràng hoa bằng mưa rơi

đan thêm chờ đợi

ngôi sao du mục vì đâu trốn chạy

văn Hóa - ngHệ tHuật văn Hóa - ngHệ tHuật

núp dưới mặt hồ hoá giải những bóng 
cây

romance!

niệm khúc đêm

từng dấu chân ủ hạt mầm cổ tích

em không biết

ađam và eva

rômêô hay Juliet

chỉ biết vườn yêu

hoa hồng nở vì bình minh thuần khiết

sao anh còn lặng im?

lữ tHị mai
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cơ duyên nào đưa sơn đến với ngành 
ngôn ngữ và văn hóa trung quốc 
trường ĐHnn?

cho đến năm cuối cấp tHcs, em vẫn 
không nghĩ là mình sẽ ra học tHpt tại 
Hà nội, càng không nghĩ rằng mình sẽ 
học tiếng trung quốc. thế mà chỉ mấy 
tháng sau thôi, em đã ra Hà nội học và 
trở thành học sinh của lớp chuyên tiếng 
trung quốc, trường pHtH chuyên 
ngoại ngữ, Đại học ngoại ngữ, ĐHqH 
Hn. 

sự thể là thế này, bố em mua hồ sơ cho 
em thi nhưng cho em tự chọn ngành 
học mà mình thích. lúc đó, em chỉ có 2 
lựa chọn: một là tiếng anh, hai là tiếng 
trung. do dự mãi rồi kiên quyết chọn 
tiếng trung sau khi em nhìn thấy mấy 
anh sinh viên trong trường cầm bút 
lông tập thư pháp và nói chuyện với 
các bạn trung quốc. chuyện học tiếng 
trung đến thật ngẫu nhiên và cho đến 
giờ, em vẫn luôn biết ơn bố em vì đã tạo 
cho em bước ngoặt đó. 

ngành học này đã hấp dẫn bạn ra 
sao?

tiếng trung hấp dẫn em bởi chính vẻ 
đẹp đặc biệt của nó: vẻ đẹp của một 
thứ ngôn ngữ vừa cổ điển vừa hiện đại, 
thứ ngôn ngữ tượng hình đẹp huyền 
bí nhưng lại được sử dụng phổ thông 
rộng rãi trên toàn thế giới. ai đó đã 
từng nói rằng: chỉ với tiếng anh và tiếng 
trung, bạn sẽ làm chủ cả thế giới.

quá trình học đại học đã rút ra cho 
bạn những kinh nghiệm gì trong 

phấn đấu và rèn luyện?

em chỉ muốn động viên các bạn nhỏ 
tuổi hơn em một điều rằng: nếu mỗi 
ngày ta cố gắng vượt qua chính mình 
một chút, sau một thời gian dài bạn 
sẽ ngạc nhiên vì những thành quả mà 
mình đạt được. Hãy nhẫn nại mỗi ngày 
để một ngày, bạn sẽ tiến rất xa.

kỷ niệm nào đáng nhớ nhất trong 
những lần bạn tham gia và đạt giải tại 
các cuộc thi hùng biện tiếng Hán?

ấn tượng nhất đối với em là cuộc thi 
“nói giỏi tiếng Hán” do Hội thương 
nhân Đài loan tại việt nam tổ chức năm 
2006. giải thưởng là một chiếc vé máy 
bay sang Đài loan. trong khi em chưa 
có hộ chiếu và cũng không có tiền để đi, 
em đã chật vật mãi mới bán được chiếc 
vé đó và có được một số tiền không lớn 
hơn bạn đạt giải nhì là bao nhiêu. 

việc tham gia và đạt giải tại các cuộc 
thi này đã giúp bạn có những thay đổi 
và khám phá gì về bản thân?

em đã tham gia những cuộc thi không 
phải sở trường của mình. Đứng trước 
đông người, phải hùng biện bằng ngoại 
ngữ, lại tham gia biểu diễn văn nghệ, 
làm mc... dù em không giỏi nhưng đã 
“dám” làm và có thêm được một vài kĩ 
năng nữa làm vốn cho mình. các cuộc 
thi đã giúp em tự tin và vui sướng khi 
phát hiện ra rằng: thì ra mình có thể 
làm được nhiều thứ mà mình tưởng là 
không thể !

là đại diện thanh niên việt nam dự 
cuộc gặp gỡ hữu nghị sinh viên việt 

nam - trung quốc, bạn mang đến 
những thông điệp gì?

thực ra, tên cuộc gặp là “gặp gỡ hữu 
nghị thanh niên việt nam trung quốc” 
do trung ương Đoàn tncs hai nước tổ 
chức. em đi với tư cách là đại biểu sinh 
viên biết tiếng trung. thời gian đó, em 
gặp nhiều bạn trung quốc biết tiếng 
việt và các bạn thường trầm trồ hỏi 
em rằng làm sao có thể nói tiếng trung 
như vậy. em trả lời là hãy học ngoại ngữ 
bằng trái tim và coi bạn học của mình 
là người nước ngoài. và một phong trào 
học tiếng việt và nói tiếng việt với nhau 
đã dấy lên trong các bạn sinh viên tham 
gia làm tình nguyện cho cuộc gặp gỡ. 
cũng tự hào, vì dù sao em đã mang tình 
yêu đối với tiếng việt đến cho không ít 
người.

 theo bạn, sinh viên tham gia các hoạt 
động phong trào đoàn, hội trong 
trường đại học sẽ có lợi ích gì?

Đoàn, hội sinh ra là để đoàn kết, tập 
hợp thanh niên, sinh viên vì sự tiến bộ 
chung của mỗi thành viên trong Đoàn, 
hội. sinh viên nên tham gia các phong 
trào và các hoạt động xã hội bởi qua đó 
các bạn được rèn luyện, được trưởng 
thành và được cống hiến. kinh nghiệm 
cho thấy, những bạn tích cực tham gia 
những công tác như vậy thường có 
nhiều kĩ năng và thành công sớm hơn.

cảm ơn bạn!

  tHanH Hà (thực hiện)

nguyễn duy sơn: 

cố gắng làm cHủ tHế giới

trong số các tHủ kHoa của ĐHqgHn kHóa qH - 2006-X, 
nguyễn duy sơn là một cHàng trai Đa năng và toàn diện. 
tHànH tícH Học tập của sơn rất Đáng nể với danH Hiệu tHủ 
kHoa Đầu vào Đại Học và tHủ kHoa tốt ngHiệp của trường 
Đại Học. sơn  cHia sẻ: nHững tHànH công ấy bắt nguồn 
từ Đam mê Được trải ngHiệm cuộc sống, Được vượt qua 
nHững giới Hạn Xa nHất và tHả sức kHám pHá năng lực 
của bản tHân. 

diễn Đàn sinH viên diễn Đàn sinH viên
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diễn Đàn sinH viên diễn Đàn sinH viên

trong lớp qH. 2006.s, với bản tính 
giản dị, hiền hòa, dễ gần, long 
luôn là điểm sáng trong học tập 

để các bạn phải "lắc đầu, lè lưỡi, đặt câu 
hỏi sao cừ thế?". Điểm học tập của long 
lúc nào cũng bỏ xa các bạn trong lớp. 
Học giỏi, thông minh, say mê nghiên 
cứu khoa học, ở long hội tụ đầy đủ 
những tố chất để trở thành một thầy 
giáo giỏi. long tâm sự: "ngày còn học 
phổ thông em không nghĩ mình sẽ 
chọn nghề giáo viên, nhưng rồi em đã 
chọn đúng và nhất là sau đợt thực tập, 
em càng thấy yêu nghề làm thầy hơn”. 

suốt bốn năm học đại học, long luôn 
cố gắng phấn đấu học tập và gặt hái 
được không ít thành công, đạt giải 
nhì olympic vật lí sinh viên, đạt Huy 
chương bạc nghiệp vụ sư phạm thiết 
kế đồ dùng học tập tổ chức tại thái 
nguyên, trở thành thủ khoa xuất sắc với 
kết quả cao nhất 3,74/4 của trường Đại 
học giáo dục. long  xứng đáng được 
xếp là 1 trong 10 sinh viên xuất sắc của 
ĐHqgHn dự lễ trao phần thưởng vinh 
danh các thủ khoa các trường đại học 
trên địa bàn Hà nội.

không phải cứ cặm cụi, chăm chỉ học 
là có thể giỏi được, mà ở đại học mỗi 
bạn phải tự tìm cho mình một phương 
pháp học. Hỏi long làm thế nào để đạt 
được kết quả cao, nhiều thành tích như 
vậy, cậu chia sẻ: "khi học phải tập trung 
cao độ, giải quyết vấn đề triệt để, nắm 
bắt những nội dung chính của bài ngay 
khi nghe thầy cô giảng trên lớp, chỗ nào 

chưa hiểu tường tận về nhà giở ra xem 
lại. khi đọc sách phải tóm lược ý chính 
rồi triển khai ý, học như vậy sẽ không 
tốn thời gian và đặc biệt là trước khi 
gấp sách lại phải hệ thống được toàn 
bộ kiến thức của bài học, tự ra đề bài 
cho mình giải đó chính là cách học để 
nhớ lâu nhất". lớp trưởng của long kể: 
"long thông minh, tư duy logic, khoa 
học, luôn vững vàng trong học tập, nắm 
chắc vấn đề và có phương pháp học rất 
hay, cho nên kết quả học tập của bạn ấy 
luôn ở mức gần tuyệt đối, có kì bạn ấy 
đạt toàn điểm 10. các thầy cô ai cũng 
ngạc nhiên vì không hiểu sao long lại 
có một sức học, một phương pháp học 
tuyệt vời như thế, phải chăng ở long 
“thông minh vốn sẵn tính trời"?

những thành tích đã đạt được long 
dành tặng bố mẹ. gia đình nghèo khó, 
thuần nông, bố là thương binh nặng 
nhưng vẫn cùng mẹ tần tảo sớm hôm 
lo cho hai anh em long ăn học. biết ơn 
và hiểu tấm lòng của bố mẹ, long quyết 
tâm học thật giỏi. ngay từ bậc tiểu học 
long luôn là học sinh giỏi xuất sắc của 
trường, là niềm tự hào của bố mẹ, thầy 
cô.

long luôn quan niệm rằng học đi đôi với 
hành, bởi trở thành thầy giáo giỏi ngoài 
kiến thức còn cần phải có kĩ năng truyền 
đạt tốt, phải có kinh nghiệm thực tế, 
nếu không sẽ rất vất vả với những mớ lí 
thuyết trừu tượng, khó hiểu. trong quá 
trình học tập, long thường đến làng 
trẻ em birla để hướng dẫn các em cách 

học thế nào đạt hiệu quả nhất, giảng 
giải cho các em những bài tập các em 
còn chưa kịp hiểu trên lớp, giúp các em 
tự tin vào bản thân và luôn phải nỗ lực 
phấn đấu hơn trong học tập. Đến với 
các em, long càng thấm thía hơn tính 
nhân văn ở đời, mỗi một tâm sự là một 
mảnh đời bất hạnh, long nghĩ rằng 
mình thật may mắn và càng phải học 
tập để cống hiến cho cuộc đời thêm 
tươi đẹp hơn. bước đầu tập làm thầy 
giáo, những kiến thức sách vở được áp 
dụng thực tế đã giúp long vững vàng 
hơn và ý thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, vai 
trò, trách nhiệm của mình đối với nghề 
làm thầy. ths. lê thái Hưng - thầy giáo 
chủ nhiệm của long nhận xét: "long 
là một sinh viên năng động, sáng tạo 
trong học tập, nghiên cứu khoa học. với 
một quỹ thời gian giống như bao sinh 
viên khác nhưng long đã làm được rất 
nhiều việc có ích cho bản thân và tập 
thể. tôi thực sự xúc động và vinh dự khi 
cầm trên tay tấm giấy mời tham dự buổi 
vinh danh thủ khoa năm nay từ cậu học 
trò của mình. mong rằng long sẽ tiến 
xa hơn nữa”.

chẳng bao lâu nữa, khi bắt đầu một 
năm học mới cũng là lúc long trở thành 
một thầy giáo, song song với việc dạy 
long sẽ tiếp tục nghiên cứu khoa học, 
tiếp tục sự nghiệp học tập. chúc long 
thành công toại nguyện trong cuộc 
sống. 

 tuệ anH

Đỗ tuấn long: 

quyết tâm trở tHànH tHầy giáo

với tìnH yêu ngHề giáo, tuấn long 
ĐÃ cHọn cHo mìnH một lối Đi kHác 
với các bạn trong lớp cHuyên vật 
lí ngày ấy. long tHícH ngHề giáo cHỉ 
Đơn giản vì: “long sẽ Được Đứng 
trên bục giảng nHư tHầy giáo dạy 
vật lí của mìnH".
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Hoàng ngân ngoài đời thân thiện, dễ 
gần với cách nói chuyện nhẹ nhàng 
lôi cuốn. người ta dễ có cảm giác là 
ngành tâm lí học thật sự rất phù hợp 
với tính cách và những tố chất sẵn có 
trong con người bạn. ngân kể: em 
thích học tiếng pháp - thứ ngôn ngữ 
kỷ luật, chính xác nhưng lịch lãm, 
dịu dàng với mong muốn nhờ ngoại 
ngữ, mình sẽ mở rộng kiến thức và 
sự hiểu biết đến những nền văn hóa 
khác, làm phong phú thêm những 
trải nghiệm của bản thân. sau 3 năm 
học với kết quả xuất sắc tại tHpt 
chuyên pháp, Đại học ngoại ngữ, 
ĐHqgHn, tiếng pháp đã là cầu nối 
để ngân bước vào cánh cửa đại học 
và đến với một niềm yêu thích khác 
là tâm lí học.               

tự cho rằng mình là người chỉ thích 
sống yên phận, ngân cho rằng mình 
không hợp với những công việc quá 
cạnh tranh và khắc nghiệt. thế giới 
mà ngân say mê tìm hiểu và khám 
phá là tâm hồn con người với những 
rung động tinh tế và cả những đứt 
gãy, lệch lạc về tâm lí. ngân nói: Xã 
hội ngày càng phát triển, thế giới 
tinh thần của con người ngày càng 
phức tạp. của cải vật chất làm ra 
nhiều hơn song dường như con 
người ngày càng cảm thấy ít hạnh 
phúc. thấu hiểu mọi người và cũng 
là để thấu hiểu mình, để tìm ra niềm 
vui, tìm thấy tình yêu và sự cân bằng 
trong cuộc sống - đó là mong muốn 
nghề nghiệp sau này của ngân: được 
trở thành một nhà tâm lí học.

khi nói về việc học tập, Hoàng ngân 
chia sẻ cô đã rất may mắn được học 
trong một môi trường tốt, trong một 
tập thể lớp toàn những sinh viên cầu 
tiến, thầy cô nhiệt tình và có phương 
pháp dạy học rất hấp dẫn. lớp của 
ngân có 11 người, học chuyên môn 
bằng cả tiếng pháp và tiếng việt, với 
cả thầy cô giáo người việt và giáo 
viên nước ngoài. các tiết học bao giờ 
cũng sinh động vì thầy cô khuyến 
khích trao đổi, thảo luận rất nhiều về 
các vấn đề chuyên môn cụ thể. chính 
vì thế, ngân xây dựng được cho mình 
tính chủ động trong trình bày vấn 

đề, biết lắng nghe và phản biện, tinh 
thần hợp tác trong làm việc nhóm 
và nhiều kĩ năng quan trọng khác. 
chương trình học nặng, lại chịu áp 
lực đào thải lớn song tinh thần học 
tập trong lớp rất cao. “làm thế nào 
để học giỏi ư? chỉ có một bí quyết 
duy nhất là bạn phải yêu thích ngành 
học và công việc trong tương lai của 
mình” - ngân nói - “có đam mê thì sẽ 
làm được tất cả. nỗ lực hết mình thi 
không bao giờ phải hối tiếc”. 

Học đi đôi với hành, điều này đặc 
biệt đúng với sinh viên các ngành 
khoa học xã hội: hoặc chủ động tìm 
đến công việc, hoặc bạn sẽ rất đau 
đầu với những khung lí thuyết trừu 
tượng, khó hình dung. tâm lí học lâm 
sàng là ngành đòi hỏi khả năng thực 
hành cao và thiên về nghiên cứu các 
trường hợp cá biệt. trong quá trình 
học tập, Hoàng ngân có cơ hội tiếp 
xúc với nhiều cá nhân, đặc biệt là các 
trẻ em có rối nhiễu tâm lí, bước đầu 
tìm hiểu, nghiên cứu và đề ra các biện 
pháp trị liệu giúp đưa họ thích nghi 
với cuộc sống bình thường. những 
bài học trên sách vở được áp dụng 
để trở thành những giải pháp hiệu 
quả trong thực tế. Điều ấy càng làm 
Hoàng ngân ý thức sâu sắc hơn về 
vai trò và trách nghiệm nghề nghiệp 
của nhà tâm lí học trong tương lai - 
những người đem kiến thức, sự tận 
tâm và cả tình cảm của mình để chữa 
lành những vết thương tâm hồn cho 
đồng loại. Đề tài tốt nghiệp của ngân 
về “cấu trúc tâm trí của trẻ em hung 
tính” trên cơ sở nghiên cứu trường 

Đặng Hoàng ngân: 

Đi tìm sự cân bằng trong cuộc sống

tHủ kHoa kHóa qH-2006-X của 
trường ĐHkHXH&nv năm nay 
là Đặng Hoàng ngân - một 
trong nHững sinH viên Xuất 
sắc ngànH tâm lí Học lâm 
sàng pHáp ngữ. với Điểm số 
3,78/4, tương Đương 9,45/10, 
Hoàng ngân ĐÃ trở tHànH 
tHủ kHoa có Điểm tốt ngHiệp 
cao nHất từ trước tới nay 
của trường. 
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1. Đặng Hoàng ngân (sinh năm 1989)

- ngành tâm lí học lâm sàng, trường Đại học khoa học 
Xã hội và nhân văn

- Điểm tổng kết: 3,74/4

2. vũ tHị Hiền (sinh năm 1987)

- ngành quốc tế học, trường Đại học khoa học Xã hội 
và nhân văn

- Điểm tổng kết: 3,70/4.

3. ngô anH tuấn (sinh năm 1988)

- ngành toán học, trường Đại học khoa học tự nhiên

- Điểm tổng kết: 3,81/4

4. bùi tHị ngọc Hải (sinh năm 1988)

- cử nhân khoa học tài năng ngành sinh học, trường Đại 
học khoa học tự nhiên

- Điểm tổng kết: 3,71/4

5.  nguyễn duy sơn (sinh năm 1988)

- ngành văn hóa và ngôn ngữ trung quốc, trường Đại 
học ngoại ngữ

gương mặt tHủ kHoa

10 gương mặt tHủ kHoa ĐÃ Xuất sắc nHất Đại diện cHo Hàng ngHìn sinH viên kHóa 
qH-2006-X của ĐHqgHn Được vinH danH tại cHương trìnH “gặp mặt tHủ kHoa và 
tuyên dương tHủ kHoa Xuất sắc tốt ngHiệp các trường Đại Học, Học viện trên Địa 
bàn tHànH pHố Hà nội" năm 2010.

hợp cụ thể được đánh giá xuất sắc 
và nhận điểm 10 tuyệt đối và duy 
nhất của Hội đồng chấm khóa luận. 
ts. trần thu Hương, giáo viên chủ 
nhiệm lớp của ngân nhận xét: “ngân 
thông minh, nhạy cảm, chịu khó, có 
nhiều tố chất để trở thành một nhà 
tâm lí học lâm sàng, trên cả phương 
diện nghiên cứu và thực hành. Hơn 
nữa, tiếng pháp của ngân cũng rất 

tốt. ngân rất xứng đáng với những 
kết quả đã đạt được và sẽ còn tiến xa 
trong nghề nghiệp”.               

tháng 9 tới ngân sẽ nhận học bổng 
của tổ chức các trường đại học pháp 
ngữ auF để trở thành học viên cao 
học ngành tâm lí học lâm sàng tại 
Đại học nice sophia-antipolis (cộng 
hòa pháp). một lần nữa tiếng pháp và 
tình yêu với ngành tâm lí học đã giúp 

ngân có cơ hội mở mang kiến thức ở 
một môi trường học tập mới và giúp 
bạn tiến gần hơn đến ước mơ của 
mình. 

duy anH

6. nguyễn Hoàng vũ (sinh năm 1988)

- ngành công nghệ thông tin, trường Đại học công nghệ

- Điểm tổng kết: 8.91/10

7. trương tHanH quý (sinh năm 1988)

- ngành tài chính - ngân hàng, trường Đại học kinh tế

- Điểm tổng kết: 3.66/4

8. Đỗ tuấn long (sinh năm 1988)

- ngành sư phạm vật lí, trường Đại học giáo dục

- Điểm tổng kết: 3,74/4

9. trần pHương nHung (sinh năm 1986)

- ngành kế toán, phân tích và kiểm toán, khoa quốc tế

- Điểm tổng kết: 9,03/10

10. lê tHị bícH Huệ (sinh năm 1988)

- ngành luật học, khoa luật

- Điểm tổng kết: 3.53/4
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Hoa nở trên... Đá 

tuy bị khuyết tật vận động 
bẩm sinh nhưng trong 
suốt những năm học phổ 
thông, Hồng giang luôn 
là học sinh giỏi toàn diện. 
năm lớp 10 và 11, giang 
đã đoạt giải ba môn văn và 
sử cấp thành phố. duyên 
phận đưa giang trở thành 
sinh viên khoa tâm lý học, 
trường ĐHkHXH&nv sau 
ngày tốt nghiệp trung học 
phổ thông. Xa nhà nhưng 
thật may mắn vì được ở 
nhờ cậu mợ gần trường 
nên cô cũng đỡ khó khăn 
trong việc đi lại. tuy nhiên, 
những ngày đầu trong môi 
trường mới, giang đã gặp 
phải những vấn đề nhỏ 
“có những lúc phải leo cầu 
thang lên tầng cao đến giảng đường, 
mình mệt bở hơi tai phải ngồi nghỉ 
khá lâu mới hồi sức. Đôi khi nhìn bạn 
bè rồi ngẫm đến bản thân mà thấy 
tủi nhưng rồi nỗi buồn cũng nhanh 
chóng qua. thật may, phía sau mình 
luôn có sự động viên, khích lệ của gia 
đình, nhất là bố mẹ để mình đứng 
vững...” - Hồng giang chia sẻ. 

tuy là sinh viên khuyết tật nhưng 
giang luôn đến lớp đều đặn và đúng 
giờ, có trách nhiệm, tích cực tham gia 
mọi hoạt động của lớp. ngoài ra, Hồng 
giang còn tham gia nghiên cứu khoa 
học và đã từng đạt được giải ba cấp 
trường. bốn năm trên giảng đường, 
giang luôn đứng trong top đầu của 
lớp về kết quả học tập và ra trường 
với bằng tốt nghiệp loại giỏi.

nHư con ong cHăm cHỉ

giang rất tích cực tham gia các hoạt 
động của Đoàn thanh niên, Hội sinh 
viên. cô tâm sự: “Đôi khi mình có cảm 
giác rất thiệt thòi trong khi các bạn 
khác được đi tiếp sức mùa thi, tình 
nguyện hè ở xa nhưng mình nghĩ hoạt 
động tình nguyện có thể có nhiều 
hình thức ở mọi lúc, mọi nơi. mình đã 
thấy có nhiều hoạt động ở đội công 

tác xã hội của trường”. câu lạc bộ Hoa 
Đá (clb của những sinh viên khuyết 
tật trong trường) do giang sáng lập 
đã giải quyết được nhiều khó khăn, 
chủ yếu là về học tập và các hoạt 
động trong trường cho các sinh viên 
khuyết tật. Hai năm với vai trò là chủ 
nhiệm, giang luôn cố gắng tìm cách 
giúp đỡ, tạo cầu nối để các thành viên 
trong clb ngày càng gắn kết với nhau 
và tìm được nhiều nguồn tài trợ, học 
bổng cho các thành viên trong clb. 
thạc sĩ phạm Huy cường - chủ tịch 
Hội sinh viên trường ĐHkHXH&nv 
nhận xét: “tôi chưa bao giờ nghĩ giang 
là một sinh viên khuyết tật. ấn tượng 
đầu tiên về giang là một bạn sinh viên 
nhiệt tình, thẳng thắn, dám nghĩ dám 
thể hiện mình. Điều đó không phải 
sinh viên nào cũng có. sau này tôi còn 
biết bạn ấy học rất giỏi nữa! ngoài 
ra giang còn tích cực tham gia hoạt 
động đoàn thể với vai trò chủ nhiệm 
nhóm này từ những ngày đầu thành 
lập. nhóm Hoa Đá hoạt động rất hiệu 
quả và đều tay nhờ tài thu hút và tổ 
chức của giang. có lẽ như vậy là quá 
nhiều đối với một sinh viên khuyết 
tật rồi. tôi mong sẽ có nhiều hơn nữa 
những gương sinh viên như giang...”. 

ngoài học giỏi, giang còn có khả 

năng sáng tác 
văn, thơ. nhiều 
bài viết của giang 
đã được đăng trên 
tập san tự nguyện 
của Đoàn trường. 
giang tuy là sinh 
viên khuyết tật 
nhưng không 
sống khép kín, trái 
lại bạn ấy sống rất 
hoà đồng, cởi mở 
với bạn bè. 

những cố gắng 
trong học tập và 
hoạt động xã hội 
đã giúp giang gặt 
hái được nhiều 
học bổng giá trị 
như: Học bổng 
chung soo (Hàn 
quốc), nguyễn 

thị anh nhân (Học bổng dành riêng 
cho sinh viên tình nguyện có thành 
tích xuất sắc trong học tập, nghiên 
cứu khoa học và thực tiễn). không chỉ 
vậy, giang vinh dự là gương mặt trẻ 
tiêu biểu năm 2009 trường ĐH kHXH 
& nv, cán bộ Hội sinh viên thủ đô 
tiêu biểu năm 2009, được tặng giấy 
khen của bcH Hội sinh viên ĐHqgHn 
vì những thành tích xuất sắc trong 
công tác Hội sinh viên nhiệm kỳ 2007 
- 2009... với sự nỗ lực không ngừng và 
những thành tích đã đạt được, giang 
vinh dự được kết nạp Đảng vào ngày 
19/5/2009 và chuẩn bị chính thức 
đứng trong hàng ngũ của Đảng ở tuổi 
22. “sau khi tốt nghiệp mình dự định 
sẽ học tiếp cao học và mong muốn 
được phục vụ một trong hai ngành là 
giáo dục và công tác xã hội còn nếu 
kết hợp được cả hai thì càng tốt, hi 
vọng sẽ mở rộng clb Hoa Đá lên quy 
mô toàn ĐHqgHn...” - Hồng giang bật 
mí về dự định tương lai của mình. 

Hồ duy ngợi

nHư cô tấm tài Hoa

sinH năm 1988 trong một gia ĐìnH công cHức ngHèo 
ở tHanH trì, Hà nội, bị rối loạn cHuyển Hoá canXi và 
cấu trúc Xương bẩm sinH nHưng từ kHi Đi Học Đến 
giờ, Đỗ Hồng giang luôn có tHànH tícH Đáng nể và 
Hiện nay bạn là sinH viên k51 kHoa tâm lý, trường 
ĐHkHXH&nv, ĐHqgHn. 
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sẽ làm gì khi ra trường? làm 
báo? làm sư phạm hay nghiên 
cứu? Đó là câu hỏi luôn canh 

cánh trong lòng những sinh viên 
văn khoa trường Đại học khoa học 
Xã hội và nhân văn (ĐHkHXH&nv) 
khi chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa 
mới của cuộc đời.

tháng 6, quay cuồng với mùa thi 
trong cái nắng oi ả, bên cạnh những 
sinh viên văn khoa k51 đã chuẩn 
bị cầm trong tay tấm bằng tốt 
nghiệp, những sinh viên văn khoa 
k52, ĐHkHXH&nv cũng đang chạy 
nước rút cho năm học cuối cùng của 
quãng đời sinh viên. Hầu hết các bạn 
sinh viên đều đã tìm cho mình một 
hướng đi. thế nhưng khi được hỏi: 
bạn có chắc chắn sẽ làm, theo đuổi 
và đam mê thực sự nghề nghiệp mà 
bạn chọn hay không thì các bạn chỉ 
cười và nhiều người tỏ ra lúng túng.

bạn phạm thị Hiền (k52 văn học, 
ĐHkHXH&nv) cho biết: “mình 
định sẽ về quê dạy học. Hiện tại 
mình chuẩn bị đi học nghiệp vụ sư 

phạm tại trường Đại học giáo dục, 
ĐHqgHn”.

nguyễn thị Hồng nhung (văn học 
k52, ĐHkHXH&nv) lại không đam 
mê nghề giáo. bạn cho biết: “mình 
không thích nghề giáo. nó quá an 
phận thủ thường. có lẽ mình sẽ theo 
đuổi ngoại giao”.

nguyễn Hương (văn học k52, 
ĐHkHXH&nv) chia sẻ: “mình rất thích 
nghề báo nhưng mọi người luôn 
khuyên mình không nên theo nghề 
báo vì vất vả lắm. mình lại không có 
sức khỏe tốt để có thể đáp ứng yêu 
cầu của nghề báo. mình định đi dạy, 
chỉ coi viết báo là niềm vui khi rảnh 
rỗi thôi. nói chung là khi ra trường có 
cơ hội nào thì mình sẽ tận dụng cơ 
hội đó. vì thế, mình không nói chắc 
chắn điều gì cả.”

phần lớn các bạn đều chọn cho mình 
con đường sư phạm bởi với tâm lý 
con gái thích ổn định; hơn nữa dù 
sao nghề giáo cũng “lành” nhất trong 
các nghề. cũng có bạn lại chọn lựa 
cho mình nghiệp báo chí. thực tế 

pHân vân trước các ngÃ rẽ
cho thấy, có rất nhiều sinh viên văn 
khoa khi ra trường đã theo đuổi và đạt 
được thành công với nghề báo.

một lối đi khác cho sinh viên văn khoa là 
nghiên cứu văn học. thế nhưng, hướng 
đi này không được nhiều bạn lựa chọn 
nếu không muốn nói là rất ít bởi lẽ 
không phải ai cũng có tố chất của một 
nhà khoa học, có khả năng phát hiện 
ra vấn đề mới lạ, sắc sảo. thêm vào đó, 
nghiên cứu là một con đường rất gian 
nan và không phải ai cũng thành công 
trong thời gian ngắn ngủi.

nếu các anh chị khóa k52 đang sát với 
ngưỡng cửa cuộc đời ít nhiều đã tìm cho 
mình một định hướng dù vẫn còn dao 
động thì các bạn sinh viên khóa dưới lại 
rơi vào tình trạng”chưa biết sẽ làm gì”. 
Được hỏi: “sau này học xong em định 
sẽ làm nghề gì?”. lan anh (văn học k54, 
ĐHkHXH&nv) cười và trả lời: “em cũng 
chỉ mới biết học hết mình chứ chưa có 
được định hướng rõ ràng!”

lựa chọn cho mình một hướng đi sau 
khi ra trường là nỗi niềm không chỉ của 
riêng sinh viên văn khoa mà của hầu 
hết sinh viên. vậy các bạn sinh viên văn 
khoa, các bạn sẽ chọn cho mình ngã 
rẽ nào đây? sự lựa chọn cho các bạn 
không ít nhưng cũng không phải quá 
nhiều. Hãy xem xét thật kĩ năng lực, 
niềm đam mê của mình trước khi chọn 
cho mình một hướng đi các bạn nhé! 
tôi tin thành công sẽ luôn nằm trong 
tay những người biết yêu và cống hiến 
hết mình cho công việc mình chọn lựa.

    nguyễn tHị Hương 
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cần cù và tHầm lặng

sau mỗi ngày học tập căng thẳng, đoàn sinh viên tình nguyện của các trường 
đại học, cao đẳng trên địa bàn thủ đô lại lên đường đến svĐ mỹ Đình để bắt đầu 
chương trình tập luyện chuẩn bị thực hiện chuyến đạp xe xuyên việt vào đầu tháng 
bảy. mỗi ngày, thời gian tập luyện bắt đầu từ 17 giờ 30 đến 20 giờ. bên cạnh việc 
tập luyện chính là đi xe đạp, đội còn có những bài tập về thể lực và những giờ rèn 
luyện kĩ năng nhằm giúp các bạn có được những điều kiện tốt nhất cho chuyến đi. 
ngoài ra, vào các ngày thứ bảy và chủ nhật, toàn đội tổ chức những chuyến đạp xe 
dài hàng chục, thậm chí trăm cây số về các địa phương, chủ yếu là về các làng trẻ, 
các trung tâm khuyết tật và trẻ em mồ côi để tổ chức những hoạt động từ thiện. 
Đây là những buổi thực hành rất bổ ích và là tiền đề quan trọng nhằm sát hạch thể 
lực của các thành viên. 

Đến svĐ mỹ Đình trong giờ luyện tập của các sinh viên mới hiểu được những khó 
khăn, vất vả mà tất cả các thành viên trong đoàn đã phải trải qua. sau mỗi chuyến 
đạp xe nhiều vòng quanh các con phố hay những bài tập thể lực với cường độ cao, 
nhìn những chiếc áo xanh đẫm mồ hôi và ai cũng thấm mệt, tuy vậy tiếng hát, tiếng 
cười vẫn âm vang. Để đi đến đích cuối cùng ấy là cả một quá trình khổ luyện mà 

sắc XanH trên nHững nẻo Đường

cHương trìnH HànH 
trìnH XanH ra Đời và 

Hoạt Động tHường 
Xuyên vào dịp Hè ĐÃ 
Được 3 năm. Đây là 

một cHương trìnH Đạp 
Xe Xuyên việt có ảnH 

Hưởng sâu rộng trong 
pHong trào Đoàn – Hội 

của sinH viên kHắp cả 
nước. năm nay, với Hoạt 

Động tHiết tHực nHằm 
Hướng tới Đại lễ 1000 

năm tHăng long, Hà nội, 
cHương trìnH Được mở 

rộng về quy mô và số 
lượng với kHoảng 1000 

người tHam gia. 

diễn Đàn sinH viên diễn Đàn sinH viên

72 bản tin Đại học quốc gia Hà nội 73                 số 234 - 2010 73                 số 234 - 2010



không phải ai cũng làm được. trong 
đoàn, bên cạnh những nam sinh viên, 
số lượng nữ cũng chiếm tỉ lệ không 
nhỏ. Đối với rất nhiều thành viên nữ, 
vấn đề các bạn quan tâm nhất đó là 
thể lực. nguyễn thị ngân, sinh viên 
khoa báo chí và truyền thông, trường 
ĐHkHXH&nv, người từng tham gia 
“Hành trình xanh xuyên việt năm 
2009” nói: “tại đây, tính kỉ luật và sự 
tập luyện không kém gì trong quân 
đội, nếu ai không có ý chí và nghị lực 
thì không thể đi đến cùng Hành trình 
xanh, chỉ có sự tiến lên chứ không có 
sự lùi bước”. Để theo đuổi hành trình 
này, rất nhiều thành viên của đoàn 
đã phải bỏ rất nhiều công sức, thời 
gian và tạm gác lại chuyện riêng tư. 
“tham gia chuyến đi này, việc học bị 
ảnh hưởng khá nhiều, mình là sinh 
viên báo chí nhiều lúc được giao viết 
bài nên có những hôm phải thức tới 3 
đến 4 giờ sáng, chính vì vậy, bạn trong 
phòng thường bảo mình là người 
sống về đêm". - vũ thị Huệ, sinh viên 
khoa báo hình, Học viện báo chí & 
tuyên truyền chia sẻ. 

nHững niềm vui nHo nHỏ

tham gia những buổi luyện tập, 
những chuyến đi xa, khó khăn là điều 
không thiếu. tuy nhiên, bên cạnh đó là 
những niềm vui và kỉ niệm cũng thật 
khó quên. có thể nói, đây là một hoạt 
động để gắn kết mọi người, nơi gặp 
gỡ của tuổi trẻ, của những tấm lòng 
nhiệt huyết. ở đây, ta mới cảm nhận 
được rõ sự đồng cam cộng khổ, tình 
thân ái và sự gắn chặt với tất cả mọi 
người. “Điều mình thấy rõ nhất trong 
quá trình tập luyện đó là quyết tâm 
của con người không ngại khó khăn, 
gian khổ để theo đuổi mục tiêu của 
mình bất kể ngày mưa hay nắng táp. 
Hơn nữa, mình thấy hiểu thêm về bản 
thân, có thêm được nhiều bạn mới” 
- Hồ văn quý, sinh viên trường Đại 
học thương mại cho biết. qua mỗi 
chuyến đi, các thành viên có dịp được 
chăm sóc, gần gũi nói chuyện với các 
em khuyết tật, mồ côi. với nguyễn thị 
trang (cùng trường với quý) thì: “Được 
tật mắt nhìn thấy các em khuyết tật 
vui chơi và nghe các em nói về ước 
mơ của mình, bọn mình nhiều người 

đã không kìm được nước mắt và thấy 
mình cần phải sống tốt hơn”. Đặc biệt 
nhất có lẽ là từ trong những khó khăn 
này, tình yêu đã đến với những tâm 
hồn đồng điệu. nguyễn thị ngân tâm 
sự: “khi đoàn chúng mình đạp xe qua 
gia lâm, vào nghỉ ở quán nước thì 
có một bác cựu chiến binh nói: nhìn 
thấy các cháu bác lại nhớ đến thời lính 
tráng ngày trước của mình...”. những 
nơi đoàn đã đi qua đều đã để lại ấn 
tượng khó quên trong lòng người 
dân, nhất là các em nhỏ tỏ ra rất thích 
thú với màu xanh tình nguyện. 

với khẩu hiệu “Đoàn kết cộng đồng; 
bảo vệ môi trường; chia sẽ nỗi đau; 
giúp đỡ người nghèo; kết nối trái tim”, 
các bạn trẻ trong đoàn hành trình 
xanh đang từng ngày ra sức tập luyện 
để có được chuyến đi xuyên việt thật 
thiết thực và nhiều ý nghĩa. 

Hồ duy
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cô á kHôi cá tínH

Hoa khôi sinh viên Hà nội 2009 đã 
khép lại, nhưng hình ảnh cô á khôi 
cá tính và tài năng lê quỳnh trang sẽ 
còn mãi trong lòng mọi người. với bộ 
trang phục nổi bật, năng động, khuôn 
mặt khả ái, cùng năng khiếu biên đạo 
múa nổi trội, trang đã để lại ấn tượng 
hết sức sâu sắc. 

quãng thời gian là sinh viên và cuộc 
thi imiss đã để lại trong trang nhiều kỉ 
niệm. thời gian trôi thật nhanh. Đôi lúc 
trang thấy luyến tiếc những khoảnh 
khắc đẹp mà mình đã trải qua. cô 
tâm sự: “trong một lần cùng các bạn 
thí sinh và ban tổ chức đi làm từ thiện 
ở làng trẻ mồ côi, mặc dù ban tổ chức 
đã có chuẩn bị quà trước nhưng mình 
và ba bạn nữa trong nhóm vẫn tự tay 

làm thêm những món quà nhỏ để 
tặng các em. Đó thật sự là một buổi 
chiều đầy ý nghĩa, đáng nhớ khi tham 
gia imiss của mình cũng như tất cả 
các bạn thí sinh”.

ở imiss, trang tìm thấy nhiều điều mới 
lạ và thú vị. tên gọi của cuộc thi mang 
ý nghĩa to lớn hướng tới Đại lễ 1000 
năm thăng long - Hà nội. ngoài ra 

sau tHànH công tại imiss tHăng long 2009,  cô á kHôi XinH ĐẸp và tài năng 
lê quỳnH trang ĐÃ gặt Hái Được nHiều tHànH công Đáng kể. tốt ngHiệp 
trường múa, quỳnH trang bận rộn với nHững cHuyến lưu diễn trong 
và ngoài nước. ẩn sâu trong cô gái ấy là ước mơ giản dị: trở tHànH một 
nHà giáo giỏi Đóng góp cHo sự ngHiệp ngHệ tHuật và cHo XÃ Hội.

imiss tHăng long 

á kHôi quỳnH trang: 

“làm nHững việc nHỏ với tìnH yêu lớn”
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cách tổ chức và quá trình thi cũng rất 
khoa học, từ những chương trình từ 
thiện đến vòng thi nhân trắc học mà 
các cuộc thi sắc đẹp sinh viên trước 
chưa từng thực hiện. Đặc biệt, imiss 
thăng long đã mang lại cho trang sự 
tự tin, những ước mơ, hoài bão cũng 
như cơ hội mới trong cuộc sống.

Đạt được ngôi vị á khôi không được 
phép ngủ quên trên sự nổi tiếng. 
quỳnh trang luôn cố gắng hoàn 
thiện hơn nữa về mọi mặt trong học 
tập cũng như trong cuộc sống. theo 
trang, người của công chúng là người 
mang những yếu tố đặc biệt về tài 
năng và phẩm chất đạo đức, được 
mọi người tôn trọng và yêu quý. Họ 
biết sống vì người khác và sống hết 
mình cho ước mơ của bản thân. cái 
mà trang hướng tới không phải là sự 
nổi tiếng nhất thời. 

theo dõi cuộc thi Hoa khôi sinh viên 
Hà nội năm nay, trang nhận thấy có 
lẽ chính ý nghĩa và sự thành công của 
cuộc thi năm trước đã cuốn hút một 
số lượng đông đảo các thí sinh tham 
gia. mỗi người đều có một nét đẹp, 
một điểm mạnh riêng. cô á khôi tài 
năng chia sẻ: “Hãy tự tin phát huy tối 

đa những gì mình đang có và hãy xem 
cuộc thi imiss thăng long như một cơ 
hội được giao lưu học hỏi, điều đó sẽ 
giúp các bạn cảm thấy cuộc thi mang 
nhiều ý nghĩa hơn”.

ước mơ giản dị

ngay từ khi còn là sinh viên năm thứ 
3, quỳnh trang đã gia nhập vũ đoàn 
camellia. Đây là một trong những vũ 
đoàn lớn nhất Hà nội được thành lập 
từ năm 2003, quy tụ những diễn viên 
đến từ các đoàn chuyên nghiệp, các 
trường nghệ thuật như Đoàn ca múa 
nhạc trung ương, Đoàn thăng long, 
nhà hát nhạc vũ kịch, Đại học nghệ 
thuật quân đội, cao đẳng múa… 
mới ngày nào còn bỡ ngỡ với những 
chương trình lớn, phải nhờ trưởng 
đoàn tư vấn từ trang phục đến kiểu 
tóc, giờ trang đã có kinh nghiệm rất 
nhiều trong khâu chuẩn bị.

quỳnh trang bắt nhịp rất nhanh trong 
công việc. lịch diễn của trang dày đặc 
những chương trình trong nước như 
doanh nhân việt nam, các chương 
trình truyền hình trực tiếp tại thành 
phố Hồ chí minh, Huế, nha trang, 
quảng ninh và những chuyến lưu 

diễn nước ngoài đến nga, campuchia, 
lào,…  

nhưng thời gian đã giúp quỳnh trang 
nhận ra ước mơ thật sự của mình. yêu 
tha thiết bộ môn nghệ thuật múa, 
trang gác lại mục tiêu solo, quyết trở 
thành người truyền lửa cho những 
thế hệ tiếp theo đến với môn nghệ 
thuật này. Để chuẩn bị cho giấc mơ 
ấy, quỳnh trang theo học khóa huấn 
luyện biên đạo múa tại Đại học sân 
khấu điện ảnh. không chỉ dừng lại 
ở đó, trang còn dự định tiếp tục học 
lên cao học để hoàn thiện hơn nữa 
kiến thức chuyên môn, đáp ứng được 
những đòi hỏi cao hơn trong công tác 
giảng dạy. Hiện tại, cô đang là giảng 
viên múa tại cung thiếu nhi Hà nội. 
trang luôn cố gắng làm tốt mọi việc 
bằng tình yêu thương, bởi lẽ cô luôn 
tâm niệm: "bạn không thể làm được 
những điều to lớn, bạn chỉ có thể làm 
được những việc nhỏ với tình yêu lớn 
mà thôi". 

Hương trà
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gặp lưu thế lợi vào một ngày 
tháng tám khi lợi vừa đi học 
ở trường về, tôi hoàn toàn 

bất ngờ bởi trong tưởng tượng của 
tôi, chủ nhân của học bổng ge là một 
thanh niên đeo kính cận nhiều đi-ốp 
và ít nói. Hiền lành, ngoan ngoãn, 
khiêm tốn, cách nói chuyện khá cởi 
mở là những ấn tượng đầu tiên mà 
người đối diện cảm nhận được ở cậu 
sinh viên duy nhất  đạt học bổng 
ge của trường Đại học công nghệ 
(ĐHcn), Đại học quốc gia Hà nội 
(ĐHqgHn).

nói về suất học bổng vừa được nhận, 
sự vui mừng vẫn còn phảng phất trên 
gương mặt hiền lành của lợi. Được 
biết thông tin Học bổng của tập đoàn 
ge (general electric company) thông 
qua một hội thảo tại trường, lưu thế 
lợi, sinh viên lớp k54 ca, khoa khoa 
học tin học, trường ĐHcn, ĐHqgHn, 
đã đăng ký hồ sơ và bất ngờ lọt vào 
top 10 sinh viên đạt được học bổng 
danh giá này. lợi chia sẻ: “em bất ngờ 
và không nghĩ rằng sẽ giành được 

học bổng này. em đã dành niềm vui 
đó để tặng bố mẹ của em”.

sinh ra và lớn lên tại miền quê thanh 
lãm, bình Xuyên, vĩnh phúc, thế lợi 
đã sớm ý thức được con đường học 
tập và tự mình nỗ lực phấn đấu. mười 
hai năm liền làm lớp trưởng và miệt 
mài cố gắng học tập, thế lợi đã rèn 
cho mình sự tự tin và đạt được những 
thành tích đáng nể: nhiều năm liền 
đạt danh hiệu học sinh giỏi; từ năm 
học 1999- 2007 đạt danh hiệu học 
sinh giỏi cấp tỉnh; năm học 2004- 
2006 đạt giải nhì môn tin học và năm 

học 2007-2009 đạt giải ba cấp quốc 
gia môn tin học. mặc dù phải trọ học 
cách nhà hơn chục cây số nhưng lợi 
luôn biết tự phấn đấu học hành, tự lo 
cho bản thân và giúp đỡ bố mẹ vào 
cuối tuần.

quyết định thi vào trường ĐHcn, lợi 
được thầy cô, gia đình ủng hộ hết 
lòng. ngoài lí do yêu thích công nghệ 
thông tin từ nhỏ và muốn theo đuổi 
ngành này, lợi còn tiết lộ một lí do 
khá bất ngờ: “em thi vào trường bởi 
em rất hâm mộ các thầy trong khoa. 
có nhiều thầy mà em đã nghe tiếng 
khi học cấp 3 như thầy lê sĩ vinh, thầy 
phạm bảo sơn, thầy nguyễn duy 
khương,...”

mới bước chân ra Hà nội trọ học, thế 
lợi cũng giống như nhiều bạn sinh 
viên xa nhà khác nhớ nhà và không 
khỏi lúng túng trước môi trường sinh 
hoạt, học tập hoàn toàn mới. nhưng 
lợi đã nhanh chóng thích nghi và rèn 
luyện cho mình tính tự lập. Điều này 
đã tạo cho lợi tính kỉ luật cao ngay từ 
đầu.

ước mơ  Được làm giám Đốc
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một ngày bình thường của lợi bắt 
đầu với việc lên lớp nghe giảng. trở về 
nhà, lợi tự nấu cơm nước như bao sinh 
viên khác. và đã thành thói quen, lợi 
tạo lập cho mình một thời khóa biểu 
học tập vào buổi tối. ngoài việc học 
các môn chuyên ngành lợi dành thời 
gian khá lớn cho việc tự học tiếng anh 
bởi em quan niệm đó là công cụ giao 
tiếp quan trọng. lợi cho biết thời gian 
tới em sẽ đi làm thêm để lo một phần 
chi phí học thêm tiếng anh đỡ cho bố 
mẹ: “bố mẹ em vất vả sớm hôm để lo 
cho hai anh em ăn học. em thương bố 
mẹ nhưng hiện tại em cũng chỉ biết 
học thật tốt để đáp lại công ơn của bố 
mẹ thôi.” càng ý thức được sự vất vả, 
tảo tần của bố mẹ lợi càng cố gắng 
học tập tốt. ngoài giờ học lợi còn đi 
dạy thêm để “lấy kinh nghiệm sống 
cũng như trang trải phần nào chi phí 
sinh hoạt cho bản thân”.

ge Foundation scholar-leaders là học 
bổng thường niên nhằm mục đích 
hỗ trợ tài chính cho các sinh viên xuất 
sắc có hoàn cảnh khó khăn hiện đang 
theo học các ngành kinh tế, kỹ thuật 
và khoa học tự nhiên tại các trường đại 
học hàng đầu tại việt nam. chương 
trình học bổng scholar–leaders 

program được tài trợ bởi quỹ ge, một 
tổ chức từ thiện của tập đoàn general 
electric. mục đích của chương trình 
học bổng ge là góp phần cải thiện cơ 
hội học tập và đẩy mạnh phát triển 
cộng đồng tại việt nam và các nước 
khác, nơi tập đoàn ge hoạt động. tuy 
nhiên, học bổng sẽ được duy trì với 
điều kiện các em phải giữ vững được 
thành tích học tập trong các năm học 
còn lại. Để đạt được Học bổng ge, 
thế lợi đã phải nộp hồ sơ và qua một 
vòng phỏng vấn trực tiếp. thế lợi chia 
sẻ: “Đạt được Học bổng ge là niềm vui 
lớn của em và gia đình. em sẽ cố gắng 
rèn luyện và học tập thật tốt không 
chỉ vì giữ vững học bổng mà còn để 
tích lũy kiến thức cũng như trang bị 
cho nghề nghiệp tương lai của em”. 

trong khuôn khổ chương trình, lợi 
cùng các sinh viên đạt học bổng quỹ 
ge đã được tham dự hội thảo nâng 
cao kỹ năng lãnh đạo kéo dài ba ngày 
và có cơ hội được dẫn dắt bởi các cá 
nhân giàu kinh nghiệm của tập đoàn 
ge cũng như tham gia các hoạt động 
tình nguyện giúp đỡ cộng đồng. 
chính nhờ hoạt động này mà lợi đã 
có những trải nghiệm thú vị và bổ ích.

khi được hỏi về dự định và ước mơ 
trong tương lai của mình thế lợi cười 
hiền lành: “em ước mơ được làm giám 
đốc một công ty liên quan tới công 
nghệ thông tin. tốt nghiệp xong em 
sẽ tiếp tục học cao học và nếu có điều 
kiện em ước mơ được đi du học ở nhật 
hoặc ở mỹ vì đây là hai nước có ngành 
công nghệ thông tin phát triển.”

bên cạnh việc học tập, lợi cũng hăng 
hái tham gia các phong trào tình 
nguyện của trường như chương trình 
tư vấn tuyển sinh, ngày chủ nhật đỏ 
và là ủy viên ban chấp hành Đoàn 
thanh niên. và cũng giống như nhiều 
bạn nam sinh viên khác, thế lợi yêu 
bóng đá và đặc biệt hâm mộ đội bóng 
manchester united.

cậu sinh viên trẻ có thành tích đáng 
nể và một ước mơ lớn khiến chúng ta 
có quyền hi vọng về một nhà quản lý 
đầy triển vọng trong tương lai. mong 
rằng thế lợi sẽ sớm đạt được ước mơ 
của mình trong thời gian ngắn nhất.

tHu pHong
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giá nHà trọ nóng Hàng ngày

cứ vào dịp đầu năm học, sinh viên 
lại đổ xô đi tìm nhà trọ. người muốn 
chuyển đến nơi khác vì giá quá đắt, 
trong khi tân sinh viên tìm chỗ ở khiến 
thị trường nhà trọ không ngừng nóng 
lên. lợi dụng cơ hội này các chủ nhà 
trọ tha hồ đưa ra các mức giá chóng 
mặt và nhiều sinh viên vẫn phải chấp 
nhận bởi tìm được nhà đâu có dễ.

Hương (trường ĐHkHXH&nv, 
ĐHqgHn) kể về những ngày đi tìm 
nhà trọ: “Đạp xe hết các ngõ ngách, 
nhà nào cũng vào nhưng đều vô 
vọng. nhiều nhà dán giấy ngoài cổng 
"không còn phòng trọ" để tránh làm 
phiền. trưa nắng mà phải đạp xe khắp 
nơi, vừa mệt vừa thất vọng, chán nản 
lắm”. nhờ bạn bè mãi mới tìm được 
một phòng ở khu nhân chính, hai 
chị em Hương phải chấp nhận với giá 
thuê cao lại thường xuyên tăng vùn 
vụt. 

còn Xuân (trường ĐH công Đoàn) 
ngậm ngùi: “lọ mọ tìm trên mạng 
hết hơi được một phòng ưng ý. Hẹn 
gặp chủ nhà nhưng khi đạp xe 3 cây 
số đường lầy lội đến nơi thì chẳng có 

phòng nào ngoài một khoảng đất 
trống”. 

nỗi lo tHường trực

nhiều bạn sinh viên tìm được nhà trọ 
để ở tưởng đã yên thân nhưng họ đâu 
có ngờ lại phải đối mặt với nạn trộm 
cắp và cảnh thiếu điện, nước của các 
xóm trọ.

Hằng (cĐ nội vụ, Xuân la, tây Hồ) trọ 
sau trường nhưng luôn sống trong 
tâm trạng lo sợ bởi nạn trộm cắp 
xảy ra liên miên. Hằng cho biết: "một 
hôm, cả xóm ngủ trưa, mình vô tình đi 
ra ngoài thấy kẻ trộm đang dùng gậy 
khều quần áo qua tường rào. mình 
vừa hô hoán vừa run. mấy ngày sau 
mình phải chuyển khỏi khu trọ vì sợ 
bị trả thù. 

loan ở gần xóm trọ này kể, phòng 
loan có 4 người đều đi học sáng, trưa 
về thì phát hiện khóa cửa bị phá và 
4 con lợn đất đựng tiền tiết kiệm đã 
không cánh mà bay.

Đôi khi, kẻ gian không phải những 
kẻ xa lạ mà lại là những người bạn 
láng giềng. thoa (viện Đại học mở 
Hà nội) thuê một phòng cùng chị gái 

ở khu mỹ Đình. Hai chị em vừa sang 
hàng xóm chơi một lúc quên không 
khóa cửa, về phòng thấy bị mất điện 
thoại và ví tiền. truy mãi mới té ra kẻ 
gian chính là “ông anh” khá thân quen 
trong xóm trọ.

nhiều sinh viên còn phải chấp nhận 
cảnh ở ghép với những người hoàn 
toàn xa lạ. mặc dù chưa biết gì về nhau 
nhưng vẫn phải ở vì “ bí quá đành  phải 
liều”. phương (trường ĐHkHXH&nv) 
cho biết: “lúc mới lên nhập học không 
tìm được phòng trọ đành phải ở ghép 
với một người lạ cách trường 3 cây 
số. vừa chuyển đồ đạc đến mới biết 
người đó thường dẫn bạn bè về cờ 
bạc thâu đêm. Hoảng quá dù đang 
11h đêm mình cũng phải gọi điện 
cho bạn xuống đón, bỏ của chạy lấy 
người”.

những năm gần đây, Hà nội thường bị 
ngập lụt sau mỗi trận mưa  lớn. nhiều 
nhà trọ sinh viên rơi vào cảnh lụt lội 
thê thảm, nước ngập vào nhà cao 
đến đầu gối. rồi cảnh thiếu nước, sinh 
viên phải đi tắm gội, ăn uống nhờ nhà 
bạn bè là chuyện thường của nhiều 
xóm trọ. mến (trường Đại học công 

muôn tHuở cHuyện nHà trọ
nHững năm gần Đây, sự gia tăng mạnH mẽ lượng sinH viên ngoại 
tỉnH trên Địa bàn tp Hà nội ĐÃ làm nHu cầu nHà trọ tăng lên rất 
lớn kéo tHeo sự biến Động về giá tHuê nHà. Điều này kHiến cHo 
sinH viên ngoại tỉnH ĐÃ vất vả trong cHuyện Học HànH lại tHêm 
“truân cHuyên” vì lo nơi ăn cHốn ở.
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có lần tôi nghe một nhà giáo 
đứng tuổi chia sẻ rằng trước 
mỗi mùa thi lại khấp khởi 

mong chờ, lại say sưa ngắm nghía 
những gương mặt học trò trong sáng. 
tâm trạng ấy cứ lặp đi lặp lại mãi rồi 
thành quen, thành một nỗi niềm khó 
tả. ngay cả những phút giây sĩ tử chau 
mày trước bài toán khó, ngay cả lúc 
gương mặt đỏ bừng nhễ nhại mồ hôi 
hay khi khóc òa vì căng thẳng không 
làm được bài thì ở họ vẫn thấy bừng 
lên vẻ đẹp rạng ngời của tuổi trẻ, của 
sự phấp phỏng trước những hoài bão 
lớn. những khoảnh khắc và vẻ đẹp ấy 
trong một đời người dễ gì lặp lại!

tôi cũng không khỏi nao lòng trước 
hình ảnh các bậc phụ huynh nông 
thôn khăn gói đưa con lên thành phố 
đi thi. Đó là những người cha người 
mẹ quanh năm chân lấm tay bùn, gót 
chân nhuốm phèn vàng cạch có thói 
quen dậy từ lúc tinh mơ gà gáy. trong 
số ấy, có người quá nửa đời người mới 
được đặt chân lên phố, hoa mắt, nhức 
đầu vì tiếng còi xe, tiếng ồn ào, ánh 

sáng lung linh của đèn cao áp. âm 
thanh chộn rộn của phố phường len 
lỏi cả vào giấc ngủ của họ vốn chập 
chờn giữa bao nỗi lo toan, khắc khoải. 
trong cái nhìn của riêng tôi, đằng sau 
cái dáng vẻ chân chất, chịu thương 
chịu khó của họ ngời lên vẻ đẹp lạ 
lùng.

khi sĩ tử đi thi, người ta đã thấy quen 
thuộc với cảnh tượng “con thi với bạn, 
cha thi với trời”. những học sinh thành 
phố may mắn hơn thì được cha mẹ 
đưa đi bằng xe máy, ô tô trái ngược cái 
cảnh “đầu trần chân đất” của những 
ông bố bà mẹ nông thôn. trống hiệu 
làm bài thi đã điểm, dưới cái nắng hè 
chang chang tưởng như xém lẹm da 
thịt, họ đứng ngoài cổng trường nhìn 
vào dãy hành lang vắng ngắt lòng hồi 
hộp chẳng kém gì con mình. 

Đáng tiếc thay, trong hàng ngàn sĩ tử 
đi thi lại cũng có không ít cuộc “dạo 
chơi” vô nghĩa. có những cậu ấm cô 
chiêu áo quần bảnh bao bước vào 
phòng thi miệng còn chóp chép nhai 
kẹo cao su, phát đề thi chưa được bao 

lâu đã gục đầu xuống bàn ngủ. 

trong những ngày hè oi bức và ngột 
ngạt này, các phòng trọ và kí túc xá 
sinh viên đều quá tải trong việc phục 
vụ chỗ nghỉ ngơi cho các sĩ tử và gia 
đình. những đồng tiền dành dụm, 
chắt bóp cả năm trời trong phút chốc 
“bốc hơi” bởi hàng trăm khoản chi cho 
điện, nước, ăn, nghỉ… bậc làm cha 
mẹ chỉ biết ngậm ngùi trong niềm 
hi vọng vào con đường tương lai của 
con mình. ấy là chưa kể đến bao bi 
kịch lừa đảo, cướp bóc của đời sống 
đô thị lúc nào cũng rình rập đổ xuống 
đầu những người quê lên phố, những 
sĩ tử ôm trong lòng hoài bão ước mơ 
nhưng cũng phần nào còn non nớt, 
dại khờ. nhớ lại những ngày từ quê 
lên thành phố đi thi, tôi nào biết trong 
sự chắt bóp, lo âu và hồi hộp của tôi và 
bố mẹ đã từng ngời lên một vầng ánh 
sáng dịu dàng.

     
l.t.m

“con tHi với bạn, cHa tHi với trời!”

đoàn) trọ trong một khu 
tập thể gần phố Hồ Đắc 
di cho biết, xóm trọ ở đây 
thường xuyên mất nước. 
nhiều hôm đi học về mến 
và hai bạn cùng phòng 
phải mua thức ăn nấu 
sẵn về ăn tạm vì không có 
nước nấu cơm. thậm chí, 
sáng ra 3 bạn phải chia 
nhau chậu nước vừa đánh 
răng vừa rửa mặt. Xuống 
nhà bạn tắm nhờ nhưng 
đạp xe về đến nhà mồ hôi 
nhễ nhại thế là "hòa cả làng".

giá cả: trời ơi

thiếu thốn, an ninh kém nhưng giá 
cả vẫn ở mức "trời ơi" vì nhà trọ quá 
khan hiếm. cung không đủ cầu nên 
giá cả do các chủ nhà định đoạt. lí do 
muôn thuở mà các chủ nhà đưa ra là 

giá cả mọi thứ tăng thì giá nhà, điện, 
nước cũng phải tăng.  Hà (trường ĐH 
kHXH&nv) than phiền về mức giá nhà 
trọ nơi bạn ở: "chưa đầy một năm mà 
chủ nhà tăng giá tới hai lần, mỗi lần 
200000 đồng, tiền điện, nước cũng 
tăng theo. Hai chị em Hà một tháng 
phải trả  triệu rưỡi tiền nhà, đó là chưa 
kể tiền ăn uống, tiêu pha và học hành 

nữa.

rất nhiều trường có kí túc xá 
dành cho sinh viên nhưng 
lượng sinh viên được vào đây 
ở rất ít, phần lớn ưu tiên cho 
sinh viên trong diện chính 
sách. một số làng sinh viên 
dành cho sinh viên có giá ưu 
đãi. tuy nhiên, loại nhà này 
chỉ chiếm con số nhỏ nhoi 
trong khi nhu cầu lại rất lớn 
và ngày càng gia tăng mạnh. 
Đây chính là bài toán khó rất 

cần một lời giải kịp thời, bởi có 
yên ổn nơi ăn chốn ở thì sinh viên mới 
tập trung học tập tốt được. 

                                        nguyễn Hương 
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- Bác Viễn có hay tặng hoa bà xã 
không?

- Thời trẻ, khi còn yêu nhau, nhiều 
khi cũng muốn tặng bó hoa cho 
lãng mạn, nhưng ăn còn chẳng có 
nghĩ gì đến hoa với hoét. Giờ già rồi, 
răng bà ấy đã rụng cả, mặt lại nhăn 
nheo, nứt nẻ như bờ ruộng mùa hạn 
hán mà bỗng dưng mang bó hoa về 
tặng, bà ấy lại nghĩ mình xỏ xiên gì 
rồi phẫn chí làm lọ thuốc sâu thì có 
mà ân hận cả đời, chẳng dại.

- Ai biết trân trọng cái đẹp thường có 
lòng nhân ái. Người như bác cả đời 
chẳng tặng vợ được bông hoa nào 
thì phải xem lại tư cách làm chồng.

- Bác tính, mỗi bó hoa rẻ ra cũng 
phải trăm bạc, gần yến gạo chứ ít à. 
Bác thử chỉ cho tôi xem có ai chỉ ngửi 
hoa mà sống được nào?

- Đời sống vật chất bây giờ đã tốt lên 
rồi, cũng nên chú ý tới đời sống tinh 
thần. Cả thế giới họ có quốc hoa rồi, 

chỉ chúng ta là chưa có thôi, buồn 
lắm!

- Thế à, quốc hoa là cái gì vậy?

- Là loại hoa biểu tượng cho một 
đất nước, như hoa tuy líp gắn với Hà 
Lan, hoa râm bụt ở Malaysia, hoa 
sen ở ấn Độ, hoa anh đào ở Nhật 
Bản,…

- Thì mình cũng chọn đại lấy một loài 
hoa đi.

- Cũng khó lắm, loại hoa đó không 
được trùng với nước nào, lại phải đại 
diện cho mọi vùng miền của cả nước 
nữa.

- Hoa đồng tiền chẳng hạn, đã có 
nước nào chọn đâu?

- Không được, tên loài hoa này dễ 
làm cho người ta liên tưởng đến 
đồng Đô-la, Euro, Nhân dân tệ lắm!

- Hay chọn bông lúa vậy.

- Bác lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền 

và gạo.

- Thì mạnh vì gạo bạo vì tiền mà.

- Ai chẳng biết thế, nhưng phải biết 
kiềm chế chứ, giấu kín trong lòng 
thôi. Chọn cái gì nhã nhặn, lịch sự 
ấy.

- Hay chọn hoa rau muống vậy, cả 
thế giới chỉ có dân tộc mình ăn thứ 
rau này thôi.

- Loại hoa này lúc nào cũng nở tung 
nở toé, nhăn nhở như mấy con mẹ 
phe vé, không được.

- Vậy còn một loài hoa luôn khiêm 
tốn, biết thu mình trước mọi cám 
dỗ, biết tránh xa mọi thói xấu ở đời, 
đó là hoa trinh nữ thì sao?

- Cũng không được. Cả đất nước đã 
bước vào kỉ nguyên hội nhập rồi, cứ 
e ấp thế làm sao lấy được chồng, dứt 
khoát không được.

CậN
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