
tin tức

chung sức đồng lòng thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ năm học 
2010-2011là ý kiến đồng thuận 

của các đại biểu tham dự Hội nghị tổng 
kết công tác đoàn năm học 2009 - 2010 
được tổ chức vào sáng 15/10/2010, 
tại trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và phát 
triển đô thị - ĐHQGHn. theo báo cáo 
do PGS.tS trần Kim Đỉnh, chủ tịch 
công đoàn ĐHQGHn, trình bày, năm 
học vừa qua, công đoàn đã triển khai 
thành công các phong trào hoạt động 
như vận động Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ chí Minh, Hội diễn 
Lời ca dâng Bác, Đại hội công đoàn cơ 
sở, … làm tốt công tác xã hội từ thiện; 
kịp thời động viên khích lệ tinh thần 
các cán bộ công đoàn, xây dựng khối 
đồng thuận công đoàn viên. chủ tịch 
công đoàn ĐHQGHn đồng thời nêu 
lên ba chương trình công tác trọng 
tâm trong năm học tới. 

PGS.tS Phùng Xuân nhạ - Phó Bí thư 
Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHn 
đã biểu dương những thành tựu mà 
công đoàn ĐHQGHn đã đạt được, 

đồng thời chỉ đạo, năm học 2010 – 
2011, công đoàn ĐHQGHn cần thực 
hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo 
môi trường làm việc đồng thuận, tiết 
kiệm chống lãng phí; sát cánh cùng 
Đảng ủy, các cấp lãnh đạo, các đơn vị 
trong ĐHQGHn khích lệ động viên các 
cán bộ công đoàn tích cực nâng cao 
trình độ chuyên môn, đưa chất lượng 
đào tạo và nghiên cứu khoa học của 
ĐHQGHn ngang tầm quốc tế. 

Việt Hà

Bộ trưởnG Quốc PHònG Hoa Kỳ tHăM ĐHQGHn

Sáng 11/10/2010, Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng Hoa Kỳ robert 
Michael Gates đã đến thăm 

ĐHQGHn. cùng đi với đoàn có ngài 
Michael W. Michalak - Đại sứ Hoa Kỳ tại 
Việt nam, các tướng lĩnh của Hoa Kỳ.

Về phía Việt nam, đón tiếp ngài Bộ 
trưởng và đoàn đại biểu Hoa Kỳ có 
GS.tS Mai trọng nhuận – Giám đốc 
ĐHQGHn, trung tướng nguyễn chí 
Vịnh – thứ trưởng Bộ Quốc phòng, 
PGS.tS trần Quang Quý – thứ trưởng 
Bộ Giáo dục & Đào tạo, GS.tSKH Vũ 
Minh Giang – Phó Giám đốc ĐHQGHn, 
GS.tS Phạm thế Long – Giám đốc Học 
viện Kỹ thuật Quân sự, cùng đại diện 
cán bộ giảng viên, nhà khoa học và 
sinh viên ĐHQGHn, học viên Học viện 
Kỹ thuật Quân sự.

Phát biểu chào mừng ngài Bộ trưởng 
robert Michael Gates, GS.tSKH Vũ 
Minh Giang nhấn mạnh, chuyến thăm 
của ngài Bộ trưởng đến ĐHQGHn 
hôm nay góp phần làm sâu sắc hơn 
quan hệ giữa hai nước. GS.tSKH Vũ 
Minh Giang cho biết, 10 năm trước, 
cựu tổng thống Hoa Kỳ Bill clinton 

đã đến thăm và có buổi nói chuyện 
với sinh viên ĐHQGHn. Kể từ khi bình 
thường hóa quan hệ, chỉ trong một 
thập kỷ, hai nước đã đạt được sự phát 
triển to lớn, trở thành những đối tác  
trong các vấn đề song phương và đa 
phương.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ 
robert Michael Gates bày tỏ sự vui 
mừng và cảm động trước sự đón tiếp 
trọng thị của lãnh đạo, thầy cô giáo 
và sinh viên ĐHQGHn. Ông cho biết, 
chuyến thăm và làm việc tại Việt nam 
lần này trùng với thời gian Việt nam 
đang tổ chức Đại lễ 1000 năm thăng 
Long – Hà nội. Ông chúc cho Hà nội 
mãi mãi xứng đáng là thủ đô vì hòa 
bình.

ngài robert Michael Gates cho biết, 
ông là vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
thứ 3 của Mỹ đến Hà nội trong vòng 
một thập kỷ qua. trong khoảng thời 
gian đó, mối quan hệ giữa hai nước đã 
có những bước tiến triển tốt đẹp trong 
nhiều lĩnh vực trong đó có an ninh 
quốc phòng. cả hai nước đang cùng 
nỗ lực vì sự hòa bình, ổn định trong 

khu vực thái Bình Dương và trên thế 
giới.

ngài Bộ trưởng đặc biệt đánh giá cao 
mối quan hệ hợp tác quân đội giữa hai 
nước trong vấn đề tìm kiếm người Mỹ 
mất tích trong chiến tranh Viêt nam. 
Về phía Mỹ đang tích cực xúc tiến các 
hoạt động thiết thực giải quyết và 
hỗ trợ cho những nạn nhân chịu ảnh 
hưởng của chất độc da cam, bom mìn 
còn sót lại sau chiến tranh.

Bên cạnh đó, Bộ tư lệnh thái Bình 
Dương của Mỹ đang phối hợp với Việt 
nam trong các hoạt động nhân đạo 
như xây bệnh viện, trường học cho các 
vùng khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng 
nề của thiên tai ở Việt nam.

Kết thúc buổi nói chuyện, ngài Bộ 
trưởng nhắc lại câu nói trong chuyến 
thăm lịch sử của cựu tổng thống Bill 
clinton “Hãy dành cho thế hệ trẻ hai 
nước cơ hội cho một cuộc sống tốt 
đẹp ngày mai, chứ không phải là quá 
khứ của chúng ta”.

Đức MinH -  Ảnh: Bùi tuấn
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Phiên họp thứ 3 giao ban 
công tác đảm bảo chất 
lượng trong ĐHQGHn diễn 

ra sáng 13/10/2010 với sự tham 
gia của đại diện lãnh đạo và cán bộ 
phụ trách công tác kiểm định và 
đảm bảo chất lượng tại các đơn vị.

GS.tS Mai trọng nhuận – Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc, chủ tịch 
Hội đồng Kiểm định chất lượng 
ĐHQGHn chủ trì buổi giao ban.

cuộc giao ban nhằm đánh giá các 
kết quả đạt được của hoạt động ĐBcL 
tại các đơn vị trong ĐHQGHn năm học 
2009 - 2010 và bàn các giải pháp chung 
để thực hiện kế hoạch công tác này 
trong năm học mới. 

trong phát biểu khai mạc, GS.tS Mai 
trọng nhuận đề nghị các đại biểu chú 
ý thảo luận tập trung vào ba nội dung 
quan trọng có tính chất nền tảng và là 
cơ sở thúc đẩy hoạt động đảm bảo chất 
lượng trong ĐHQGHn thời gian tới: 

- cung cấp các cơ sở dữ liệu theo chuẩn 
xếp hạng của các trường đại học mà 
sản phẩm là bộ dữ liệu KĐcL đào tạo 
đến tận cấp Khoa. 

- nâng cao nhận thức đúng trong toàn 
thể cán bộ, sinh viên về vai trò của chất 
lượng và kiểm định chất lượng như là 
yếu tố sống còn trong chiến lược phát 
triển ĐHQGHn; để văn hóa chất lượng 
phải trở thành thói quen trong suy nghĩ 
và định hướng hành động của toàn bộ 
cán bộ nhân viên. 

- chuẩn chất lượng cao phải gắn với 
văn hóa chất lượng của ĐHQGHn và 

từng bước gắn với thu nhập của cán 
bộ ĐHQGHn, hướng tới mục tiêu nâng 
cao thu nhập thông qua nâng cao chất 
lượng. 

Hội nghị đã nghe thS. Đỗ thị ngọc 
Quyên - Giám đốc trung tâm Kiểm định 
chất lượng, Viện Đảm bảo chất lượng 
đào tạo ĐHQGHn trình bày báo cáo kết 
quả triển khai hoạt động ĐBcL tại các 
đơn vị trong ĐHQGHn năm học 2009-
2010. theo đó, có 98% các nhiệm vụ đã 
hoàn thành đúng kế hoạch và kết quả 
thực hiện đã góp phần nâng cao văn 
hóa chất lượng và củng cố hệ thống 
ĐBcL trong ĐHQGHn. Một số kết quả 
nổi bật như: kiểm định chương trình cử 
nhân cntt của trường Đại học công 
nghệ theo tiêu chuẩn kiểm định aun 
đạt 4,75/7; ĐHQGHn là đơn vị đầu tiên 
ở Việt nam triển khai kiểm định chương 
trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn riêng 
các ngành Kinh tế đối ngoại, ngôn ngữ 
học, tiếng anh Sư phạm…

trong năm học 2010 - 2011, ĐHQGHn 
sẽ triển khai 18 đầu mục nhiệm vụ 
theo các nội dung công tác: nâng cao 
năng lực cán bộ ĐBcL, phát triển văn 

hóa chất lượng, kiểm định chất 
lượng, giao ban định kỳ công 
tác ĐBcL, xếp hạng đại học…

Kết thúc buổi giao ban, thay 
mặt chủ tịch Hội đồng Kiểm 
định chất lượng ĐHQGHn, 
PGS.tS nguyễn Phương nga 
– Phó chủ tịch Hội đồng Kiểm 
định chất lượng, Viện trưởng 
Viện Đảm bảo chất lượng giáo 
dục, ĐHQGHn đã bày tỏ sự 
đồng tình với đa phần ý kiến 
thảo luận của các đại biểu. Đó 

là:

- tất cả các cán bộ, viên chức của 
ĐHQGHn cần đồng lòng phát triển 
văn hóa chất lượng. thành công của 
việc phát triển văn hóa chất lượng phụ 
thuộc quan trọng vào nhận thức của 
toàn thể cán bộ và đặc biệt là nhận 
thức, quyết tâm của lãnh đạo các đơn 
vị và ĐHQGHn.

- các đơn vị bổ sung, hoàn thiện lại kế 
hoạch công tác đảm bảo chất lượng 
năm học 2010-2011. 

- thống nhất trong ĐHQGHn các quy 
trình về kiểm định như: xử lý số liệu 
điều tra, phản hồi, khung bảng hỏi điều 
tra sinh viên…

- tăng kinh phí để nâng cao chất lượng 
hoạt động đảm bảo chất lượng tại các 
đơn vị.

- Xây dựng phần mềm xử lý dữ liệu 
chung cho công tác KĐcL các đơn vị.

tHanH Hà

cHất LượnG Là yếu tố SốnG còn của Giáo Dục Đại Học

Một Số ĐịnH HướnG tronG Văn 
Hóa cHất LượnG Được GS.tS Mai 

trọnG nHuận nHấn MạnH: 

+ Lãnh đạo các đơn vị trong ĐHQGHn 
phải quan tâm đầu tư, thực hiện, nâng 
cao chất lượng và văn hóa chất lượng. 
Đây là chủ trương đúng đắn và là giải 
pháp để trực tiếp nâng cao chất lượng 
sản phầm đầu ra của ĐHQGHn.

+ Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục 
xây dựng, hoàn thiện kế hoạch triển 
khai và các hướng dẫn thực hiện KĐcL 
chung trong toàn ĐHQGHn. 

+ các trung tâm, đơn vị phụ trách công 
tác KĐ và ĐBcL cần phát huy tốt vai trò 
của mình, hỗ trợ đắc lực cho cán bộ 
quản lý trong công tác đảm bảo chất 
lượng. Quy trình thực hiện: nâng cao 
ý thức trong toàn hệ thống ĐHQGHn, 
tiến tới ban hành bộ tiêu chuẩn dành 
cho của cán bộ nghiệp vụ, quản lý, 
giảng viên, tiêu chuẩn đánh giá các 
công trình nghiên cứu khoa học, cập 
nhật bộ kiểm định theo nhu cầu phát 
triển xã hội...

+ Lãnh đạo các đơn vị cần đầu tư thỏa 
đáng để các trung tâm, bộ phận KĐcL 

phát huy tốt nhất hiệu quả hoạt động, 
hỗ trợ đắc lực cho công tác đào tạo và 
quản lý.

+ Viện ĐBcLĐt và Ban thanh tra, Ban 
chính trị và công tác học sinh sinh 
viên phối hợp với các ban chức năng 
khác tham gia giám sát, hỗ trợ, thanh 
tra công tác KĐcL, kịp thời hỗ trợ, khen 
thưởng các đơn vị có thành tích trong 
công tác này. 

2 Bản tin Đại học Quốc gia Hà nội
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tiếP tục Đổi Mới, SánG tạo, SớM Đưa ĐHQGHn Đạt trìnH Độ Quốc tế

ngày 15/10/2010, 
ĐHQGHn đã tổ 
chức Hội nghị 

Ban chấp hành Đảng bộ 
ĐHQGHn lần thứ iii dưới sự 
chủ trì của GS.tS Mai trọng 
nhuận - Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc ĐHQGHn

tại Hội nghị, GS.tS Mai 
trọng nhuận đã trình bày 
Quy chế làm việc của Đảng 
ủy và phân công công tác 
trong Đảng ủy. theo đó 
Quy chế làm việc của Đảng 
ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015 được bổ sung 
thêm một số nội dung cho phù hợp với 
hoàn cảnh thực tiễn, đồng thời phát 
huy cao hơn nữa sức mạnh toàn Đảng 
bộ ĐHQGHn, sớm đưa ĐHQGHn đạt 
trình độ quốc tế.

Hội nghị cũng được nghe chương trình 
làm việc toàn khóa của Đảng ủy và Kế 
hoạch triển khai thực hiện nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ lần thứ iV trong đó xác 
định các nhiệm vụ trọng tâm: chỉ đạo 
thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ Xi, Đại hội Đảng bộ 
tP Hà nội lần thứ XV, Đại hội Đảng bộ 
ĐHQGHn lần thứ iV và các nghị quyết 
của Bộ chính trị, Ban chấp hành t.ư, 
thành ủy Hà nội, các nghị quyết, Kết 
luận của Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng 
ủy ĐHQGHn và các nhiệm vụ quan 
trọng đột xuất của ĐHQGHn giai đoạn 
2010 – 2015. tiếp tục triển khai cuộc 
vận động “Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ chí Minh” và các 
phong trào thi đua của đất nước, của 
ngành giáo dục; 

chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ 
chính trị: 

- Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư 
tưởng, chính trị, tổ chức, có đủ năng 
lực lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thành 
công và phát huy ưu thế của đại học 
nghiên cứu tiên tiến có tính tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm cao, có cơ cấu hợp lý 
về cả khoa học cơ bản, công nghệ, kinh 
tế - xã hội, ngoại ngữ, luật, giáo dục, y 
dược và các lĩnh vực liên ngành khác 
đạt chuẩn quốc tế, làm nòng cốt cho hệ 
thống giáo dục đại học nước nhà, đảm 
bảo tự chủ, vững vàng hội nhập.

- Xây dựng và phát triển đội ngũ cán 
bộ có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, 
kiến thức, kỹ năng đạt chuẩn quốc tế 
làm nền tảng cho sự phát triển và nâng 
cao sức cạnh tranh, thương hiệu của 
ĐHQGHn, đóng góp tích cực cho sự 
phát triển giáo dục đào tạo và khoa học 
công nghệ của đất nước.

- ưu tiên thực hiện đồng bộ các giải 
pháp nâng cao chất lượng đào tạo 
từng bước đạt chuẩn quốc tế, phát 
triển đào tạo tài năng, chất lượng cao, 
đào tạo sau đại học và các ngành mới 
có tính liên ngành cao, có tính nền tảng 
cho phát triển kinh tế tri thức, đáp ứng 
nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng 
cao của đất nước và xuất khẩu dịch vụ 
đào tạo khoa học cơ bản.

- Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ đỉnh 
cao,. Phát triển đồng bộ, hợp lý khoa 
học xã hội và nhân văn, khoa học tự 
nhiên và công nghệ, kỹ thuật. Quan 
tâm đặc biệt nghiên cứu khoa học cơ 
bản. Đầu tư phát triển các sản phẩm 
công nghệ ứng dụng. nâng cao chỉ 

số xếp hạng của ĐHQGHn 
trên thế giới.

- ưu tiên đầu tư tăng cường 
các điều kiện đảm bảo 
chất lượng giáo dục; đổi 
mới mạnh mẽ quản trị đại 
học, nâng cao tính tự chủ 
và sáng tạo của các đơn vị; 
đẩy mạnh liên thông, liên 
kết để triển khai các hoạt 
động và sử dụng tối ưu mọi 
nguồn lực, tạo ra các giá trị 
gia tăng và các sản phẩm 

độc đáo của ĐHQGHn.

- Phát triển đa dạng và bền vững các 
nguồn tài chính từ hoạt động đào tạo, 
nghiên cứu chuyển giao công nghệ, 
hợp tác quốc tế và các nguồn thu khác 
ngoài ngân sách nhà nước, nâng cao 
đời sống cán bộ.

tiếp đó, Hội nghị được nghe trình bày 
“tiến độ triển khai chương trình làm 
việc toàn khóa của Đảng ủy” và “Quy 
chế làm việc của ủy Ban Kiểm tra Đảng 
ủy”.

Sau khi thảo luận sôi nổi và nghiêm túc, 
các đảng ủy viên Đảng ủy khóa iV đã 
nhất trí với Quy chế làm việc của Đảng 
ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015.

cũng tại Hội nghị đã diễn ra cuộc gặp 
mặt với các đồng chí đảng ủy viên 
Đảng ủy khóa iii. Phát biểu tại cuộc gặp 
gỡ, GS.tS Mai trọng nhuận đánh giá 
cao những nỗ lực, đóng góp của các 
đồng chí đảng ủy viên Đảng ủy khóa 
iii và cho rằng, những đóng góp cũng 
như kinh nghiệm của các đồng chí là 
niềm khích lệ to lớn để Ban chấp hành 
Đảng bộ khóa iV tiếp tục phấn đấu, đổi 
mới, sáng tạo, sớm đưa ĐHQGHn đạt 
trình độ quốc tế.

HồnG nGọt

ngày 28/9/2010, Ban tổ chức Hội 
thao ĐHQGHn năm 2010 đã 
tổ chức lễ tổng kết và trao 100 

giải thưởng cho các vận động viên. Hội 
thao ĐHQGHn năm 2010 do trung tâm 

Giáo dục thể chất và thể thao phối hợp 
với công đoàn và Đoàn thanh niên 
ĐHQGHn tổ chức. Hội thao thu hút 600 
vận động viên là cán bộ, giảng viên, 
sinh viên, học sinh của 20 đơn vị trong 

ĐHQGHn. Hội thao gồm các môn thi 
đấu: cờ vua, cờ tướng, cầu lông, bóng 
bàn và bóng đá.

P.V
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ngày 18/10/2010, tại 
uBnD tỉnh Quảng 
ninh, đã diễn ra Lễ 

ký kết thỏa thuận hợp tác 
giữa ĐHQGHn và uBnD 
tỉnh Quảng ninh trong lĩnh 
vực giáo dục và đào tạo, 
nghiên cứu khoa học và 
bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại Lễ ký kết, 
GS.tS Mai trọng nhuận – 
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
ĐHQGHn nhấn mạnh, việc 
ký kết thỏa thuận hợp tác 
nhằm nâng cao chất lượng, 
hiệu quả về đào tạo, phát triển nguồn 
nhân lực, nghiên cứu khoa học - công 
nghệ và bảo vệ môi trường phục vụ 
cho chiến lược phát triển của tỉnh 
Quảng ninh và ĐHQGHn. 

Là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa 
học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng 
cao hàng đầu đất nước, trong thời 
gian vừa qua, ĐHQGHn đã triển khai 
thành công nhiều chương trình, dự án 
hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học 
tại tỉnh Quảng ninh. Hai bên cùng xác 
định hợp tác toàn diện là nhiệm vụ 
chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển 
và hội nhập quốc tế, nhằm góp phần 
đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước.

Ông nguyễn Văn Đọc – chủ tịch uBnD 
tỉnh Quảng ninh cho biết, tỉnh có nhiều 
tiềm năng về công nghiệp, du lịch; có cơ 
sở hạ tầng phát triển, giao thông đường 
bộ, đường biển thuận lợi; có vị thế quan 
trọng trong tam giác kinh tế Hà nội – 
Hải Phòng – Quảng ninh, đồng thời là 
tỉnh động lực trong vùng kinh tế trọng 
điểm Bắc Bộ.

còn theo nhận định của GS.tSKH Vũ 

Minh Giang – Phó Giám đốc ĐHQGHn, 
ngoài tài nguyên như than đá, Vịnh 
Hạ Long - di sản thiên nhiên thế giới, 
Quảng ninh còn có nguồn tài nguyên 
tiềm năng khác là văn hóa. Với lợi thế 
và tiềm năng dồi dào như vậy, Quảng 
ninh nên phát triển dựa trên nền tảng 
tri thức, đòi hỏi nguồn nhân lực chất 
lượng cao, đạt trình độ quốc tế. Vì vậy, 
đào tạo cán bộ cho Quảng ninh xuất 
phát từ nhu cầu thực tế cấp bách và đã 
đến lúc Quảng ninh cần phải dựa vào 
một cơ sở đào tạo chất lượng cao hàng 
đầu cả nước như ĐHQGHn.

cả hai bên cùng nhận định, sự hợp tác 
giữa ĐHQGHn và tỉnh Quảng ninh sẽ là 
mô hình hợp tác “hình mẫu” về đào tạo, 
nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ giữa “Đại học - Địa phương” 
đạt chuẩn quốc tế, phục vụ cho sự 
nghiệp phát triển giáo dục đại học, 
khoa học - công nghệ của đất nước nói 
chung và cho các hoạt động đào tạo, 
phát triển nguồn nhân lực và nghiên 
cứu khoa học - công nghệ chất lượng 
cao, trình độ cao của hai bên.

theo thỏa thuận hợp tác, ĐHQGHn sẽ 
có trách nhiệm xây dựng các chương 
trình đào tạo, bồi dưỡng, biên soạn và in 

ấn xuất bản giáo trình, tài 
liệu đào tạo, bồi dưỡng 
theo quy định hiện hành 
của nhà nước; tổ chức 
thực hiện các khóa đào 
tạo ở trình độ cao trong 
các lĩnh vực có liên quan 
khi tỉnh Quảng ninh đặt 
hàng; cung cấp nguồn 
nhân lực chất lượng cao 
cho tỉnh Quảng ninh. 
Bên cạnh đó, ĐHQGHn 
sẽ phối hợp với tỉnh 
Quảng ninh xây dựng 
và triển khai các nhiệm 

vụ, dự án như “Phát hiện, đào tạo, bồi 
dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực tài 
năng trong lãnh đạo, quản lý, khoa học 
– công nghệ” cho Quảng ninh. 

ĐHQGHn cũng sẽ phối hợp với Quảng 
ninh tham gia xây dựng và thực hiện 
chuyển giao công nghệ trong lĩnh 
vực bảo vệ môi trường và các lĩnh vực 
công nghệ khác; tổ chức các khóa học 
chuyên đề, bồi dưỡng nâng cao năng 
lực nghiên cứu khoa học – công nghệ, 
lãnh đạo quản lý hoạch định chính 
sách và chuyên môn cho đội ngũ cán 
bộ giảng dạy, cán bộ quản lý, cán bộ 
khoa học kỹ thuật, cán bộ nghiên cứu 
của tỉnh

Đặc biệt, ĐHQGHn sẽ khuyến khích các 
nhà khoa học, các đơn vị, tổ chức khoa 
học của mình tham gia đề xuất, đăng 
ký tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ 
nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển 
kinh tế xã hội của tỉnh Quảng ninh; hỗ 
trợ và tạo điều kiện cho cán bộ, công 
chức, viên chức của Quảng ninh tham 
gia nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng 
theo các dự án, chương trình Đào tạo, 
Bồi DưỡnG tại ĐHQGHn…

Đức MinH

HìnH Mẫu HợP tác "Đại Học - Địa PHươnG" Đạt cHuẩn Quốc tế

ấm nồng quan hệ hợp tác giữa 
ĐHQGHn và British columbia, 
canada là kết quả của buổi 

làm việc giữa lãnh đạo hai bên sáng 
25/10/2010. Đoàn đại biểu của tỉnh 
British columbia, canada gồm đại 
diện lãnh đạo một số trường ĐH và 
cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Giáo dục 
- bà Moira Stilwell dẫn đầu. tiếp đoàn 

có PGS.tS Phạm trọng Quát – Phó 
Giám đốc cùng đại diện lãnh đạo Văn 
phòng, một số ban chức năng và đơn 
vị đào tạo của ĐHQGHn. Đây là một 
hoạt động trong khuôn khổ tuần lễ 
giáo dục canada tại Việt nam được tổ 
chức từ 24 đến 30/10/2010 tại Hà nội 
và thành phố Hồ chí Minh. Lãnh đạo 
các đơn vị đào tạo của ĐHQGHn và đại 

diện của các cơ sở giáo dục của British 
columbia đã trao đổi trực tiếp về vấn 
đề liên quan đến chương trình đào tạo, 
học phí, nơi ở, học bổng, việc làm cho 
học sinh, sinh viên,...  

DiệP anH
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thực hiện chương trình kiểm 
tra, khảo sát, đánh giá toàn 
diện tác động của chính sách, 

hiệu quả quản lý, công tác nghiên 
cứu khoa học của mô hình Đại học 
Quốc gia và các đại học vùng, ngày 
2/10/2010, Phó thủ tướng chính phủ 
nguyễn thiện nhân cùng đoàn công 
tác chính phủ đã đến thăm và làm 
việc với ĐHQG tP.HcM.

tại ĐHQG tP.HcM, Phó thủ tướng 
nguyễn thiện nhân và đoàn công tác 
đã đến thăm trường ĐH Khoa học tự 
nhiên, trường ĐH công nghệ thông 
tin, trường ĐH Bách khoa, lắng nghe 
ý kiến của các cán bộ, giảng viên của 
ba trường và có buổi làm việc với các 

cán bộ chủ chốt của ĐHQG tP.HcM.

các ý kiến tại buổi làm việc đều 
khẳng định ưu thế của mô hình 
ĐHQG tP.HcM trong việc tạo ra sức 
mạnh tổng hợp, góp phần nâng cao 
chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa 
học của từng trường đại học thành 
viên, đưa đại học Việt nam tiếp cận 
với chuẩn mực khu vực và quốc tế, 
đồng thời kiến nghị chính phủ xem 
xét tăng đầu tư, giao thêm quyền tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm để ĐHQG 
tP.HcM phát triển mạnh hơn nữa 
trong thời gian tới. 

Kết luận buổi làm việc, Phó thủ tướng 
chính phủ nguyễn thiện nhân nhấn 

mạnh, mục đích của đoàn công tác 
lần này là nhằm đánh giá hiệu quả 
của mô hình Đại học Quốc gia và các 
đại học vùng trong 10 năm qua, xem 
xét những điểm mạnh, điểm còn hạn 
chế nhằm có những điều chỉnh phù 
hợp do vậy yêu cầu ĐHQG tP.HcM 
hoàn chỉnh lại báo cáo trình chính 
phủ về tổ chức và hoạt động 10 năm 
qua trên cơ sở đối chiếu lại những 
văn bản quy phạm pháp luật mà 
chính phủ đã ban hành trước đó; rà 
soát lại các văn bản của chính phủ đã 
ban hành về ĐHQG, đồng thời sớm 
trình chính phủ xem xét ban hành 
các văn bản mới quy định về tổ chức 
và hoạt động của ĐHQG.

PHó tHủ tướnG cHínH PHủ nGuyễn tHiện nHân tHăM Và LàM Việc Với ĐHQG tP.HcM 

tranG tin 
ĐHQG.HcM

ngày 20/10/2010, ĐHQG 
tP.HcM và Quỹ  PoSco 
tJ Park đã tổ chức Lễ trao 

học bổng cho 20 sinh viên xuất sắc 
năm 2010.

PoSco là tập đoàn thép lớn nhất 
Hàn Quốc. từ năm 2005, Quỹ học 
bổng PoSco đã kí bản ghi nhớ 
thỏa thuận hợp tác với ĐHQG 
tP.HcM, theo đó Quỹ sẽ trao 15 
suất học bổng thường niên cho 
sinh viên ĐHQG tP.HcM và từ năm 
2006 đã nâng lên 20 suất với giá trị 
học bổng là 500 uSD/SV/năm.

ngày 12/10/2010, trường ĐH Quốc 
tế - ĐHQG tP.HcM đã tổ chức Lễ 
tốt nghiệp đại học hệ chính quy 

khóa 2006 – 2010 cho 215 sinh viên.

trong số này, Khoa Quản trị Kinh doanh 
có 73 sinh viên; Khoa công nghệ Sinh 
học: 55 sinh viên; Khoa Điện tử Viễn 
thông: 34 sinh viên và Khoa công nghệ 
thông tin: 52 sinh viên. trong đó có 2 
sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được trao 
tặng Huy chương vàng, 74 sinh viên tốt 
nghiệp giỏi được trao tặng Huy chương 
bạc, 119 sinh viên tốt nghiệp khá giỏi, 19 
sinh viên tốt nghiệp loại khá.

ngày 9/10/2010, trung tâm 
Đào tạo Quốc tế – ĐHQG 
tP.HcM đã tổ chức Lễ khai 

giảng cho 170 tân sinh viên chương 
trình cao học và đại học Học kỳ mùa 
thu năm 2010. trong những năm 
qua, có 253 sinh viên của trung tâm 
đã được các trường đại học Hoa Kỳ 
cấp học bổng với tổng giá trị trên 3,1 
triệu uSD. trong lễ khai giảng, trung 
tâm Đào tạo Quốc tế đã trao học 
bổng cho 20 sinh viên có thành tích 
học tập xuất sắc và đóng góp tích cực 
cho cộng đồng năm học vừa qua.
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PHát triển Bền VữnG ĐÔ tHị 
Dựa Vào Đại Học

 GS.tS. Mai trọnG nHuận

PHát triển ĐÔ tHị Bền VữnG tronG Bối cẢnH Biến ĐộnG toàn cầu

các tiêu chí phát triển bền vững đô thị: Đô thị bền vững là đô thị đạt được sự thống nhất 
trong khuôn khổ bền vững cả ba mặt kinh tế, xã hội và môi trường, nhằm nâng cao chất 
lượng sống của thế hệ hiện tại mà không làm ảnh hưởng tới các nhu cầu phát triển của 
các thế hệ tương lai. Khuôn khổ đó phải thể hiện thống nhất giữa quy hoạch, kế hoạch, 
quản lý phát triển và hành động thực hiện với sự đồng thuận của mọi thành phần xã hội: 
nhà nước, tư nhân, cộng đồng; mọi cấp độ; địa phương, thành phố và quốc gia và phải là 
một thành phố công nghệ (technopolis). nguyên tắc chung mang tính quy luật của sự 
phát triển đô thị bền vững là sự kết hợp tối ưu giữa các quy luật vận động của tự nhiên 
và các quy luật vận động kinh tế - xã hội của đô thị, nhằm xây dựng nên một môi trường 
nhân tạo (kỹ thuật), đảm bảo mối quan hệ hài hòa về: Kinh tế, xã hội và môi trường trong 
đô thị, vùng lãnh thổ đô thị và ngoài vùng lãnh thổ đô thị theo những giai đoạn phát triển 
nhất định. các tiêu chí phát triển bền vững đô thị trong bối cảnh biến động toàn cầu bao 
gồm: Vùng phát triển xung quanh khả năng cạnh tranh tốt; quản lý tốt; đô thị lành mạnh; 
tài chính lành mạnh (WB, 2000). 

- Vùng phát triển xung quanh: Đô thị bền vững phải có vùng xung quanh cùng phát triển 
bền vững;

- cạnh tranh tốt: cạnh tranh trong hấp dẫn đầu tư, trong thương mại, trong giá thành và 
chất lượng sản phẩm,... Xây dựng hệ thống chính sách cơ chế thích hợp, tạo điều kiện 

Đại Học Là nơi Đào tạo 
Và cunG cấP cHo ĐÔ tHị 

nGuồn nHân Lực cHất 
LượnG cao, tHaM Gia 
tícH cực Vào Việc GiẢi 
Quyết các Vấn Đề Đặt 

ra tronG tHực tiễn của 
ĐÔ tHị từ Quy HoạcH 

KHÔnG Gian, Kiến trúc 
cẢnH Quan, Xây DựnG 

cơ Sở Hạ tầnG Đến các 
Vấn Đề KinH tế, cHínH 

trị, Văn Hóa, Xã Hội Và 
BẢo Vệ  MÔi trườnG ĐÔ 

tHị. Đây cHínH Là cơ 
Sở Để HìnH HànH nên 

cHiến Lược PHát triển 
Dựa Vào Đại Học tronG 

Kỷ nGuyên KinH tế tri 
tHức nGày nay.
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để phát triển, nâng cao khả năng cạnh 
tranh là nhiệm vụ quan trọng đối với 
mỗi đô thị. Khả năng cạnh tranh phụ 
thuộc vào nguồn tài nguyên thiên 
nhiên, vị trí địa lý, văn hóa, trình độ 
nguồn nhân lực cao, cơ sở hạ tầng tốt,...;  

- Quản lý tốt: Là làm tốt công tác quản 
trị hành chính đô thị trên cơ sở của một 
chính quyền mạnh, có sự tham gia tốt 
của các tầng lớp dân cư, xã hội, có hệ 
thống giám sát, đánh giá kịp thời các 
tiêu chí phát triển bền vững đô thị.

- Đô thị lành mạnh (cuộc sống tốt): nâng 
cao chất lượng cuộc sống của người 
dân trên cơ sở giải quyết tốt giữa phát 
triển, bảo tồn các giá trị văn hoá, chắt lọc 
tiếp cận văn minh nhân loại và y tế, giáo 
dục, chính trị, thể chế, xã hội và kinh tế 
với bảo vệ môi trường sinh thái, không 
để lại gánh nặng với thế hệ tương lai. 
nâng cao chất lượng quy hoạch, xây 
dựng hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh, đáp 
ứng nhu cầu tốt của người dân;

- tài chính lành mạnh: Là một nền tài 
chính với cơ chế rõ ràng, công khai,minh 
bạch, đảm bảo cân bằng thu chi và đảm 
bảo cho phát triển kinh tế xã hội, đầu tư 
sản xuất, phục vụ tốt cuộc sống người 
dân.

các tiêu chí phát triển bền vững đô thị 
được tổng hợp và đánh giá bằng nhiều 
chỉ số tương ứng trên cơ sở đảm bảo nội 
dung phát triển đô thị bền vững trong 
bối cảnh biến động toàn cầu. 

những vấn đề mới và chủ yếu trong bối 
cảnh biến động toàn cầu ảnh hưởng 

đến phát triển bền vững đô thị phải kể 
đến :

- Về lĩnh vực kinh tế: toàn cầu hóa kinh 
tế và khủng hoảng kinh tế toàn cầu, 
gia tăng thương mại quốc tế, đầu tư 
trực tiếp từ nước ngoài, thành lập và gia 
tăng vai trò của các tổ chức quốc tế  như 
Wto, oPEc. toàn cầu hóa kinh tế được 
xem là trái ngược hẳn với chủ nghĩa kinh 
tế quốc gia và chủ nghĩa bảo hộ, nó ảnh 
hưởng đến chủ quyền quốc gia trong 
phạm vi kinh tế, nó có tác động tiêu cực 
từ các quốc gia phát triển sang các quốc 
gia đang phát triển do sự tìm kiếm lợi 
nhuận của các tập đoàn đa quốc gia;

- Về lĩnh vực công nghệ: Bùng nổ công 
nghệ thông tin và viễn thông, phát triển 
hạ tầng viễn thông toàn cầu, phát triển 
internet, các vệ tinh liên lạc, điện thoại.  
nhờ có những thành tựu của công 
nghệ tin học và viễn thông, mà quan hệ 
giữa các khu vực trên thế giới ngày càng 
gần gũi tạo nên một nền văn minh toàn 
cầu;

- Về lĩnh vực văn hóa – xã hội: Gia tăng 
trao đổi văn hóa quốc tế, đồng hóa, lai 
tạp hóa của văn hóa, gia tăng đi lại và 
du lịch quốc tế, gia tăng di cư, nhập cư 
trái phép,.. toàn cầu hóa đã giúp con 
người hiểu hơn về thế giới và những 
thách thức ở quy mô toàn cầu. Sự toàn 
cầu hóa có thể mang lại sự tự do cá 
nhân nhưng cũng có thể đánh mất bản 
sắc,…;

- Về lĩnh vực chính trị: Gia tăng khủng 
bố, buôn lậu ma túy,..toàn cầu hóa làm 

tăng lên nhiều lần các mối quan hệ của 
các công dân trên thế giới và cơ hội cho 
từng người “công dân toàn cầu”;

- Về lĩnh vực môi trường: Biến đổi khí 
hậu toàn cầu (mực nước biển dâng, 
nhiệt độ trái đất tăng, gia tăng lũ lụt, hạn 
hán,...), gia tăng ô nhiễm môi trường. 
Biến đổi khí hậu toàn cầu đang là thách 
thức lớn nhất với nhân loại, đe dọa trực 
tiếp môi trường sống của con người, 
đặc biệt trong phạm vi hệ thống các đô 
thị trên trái đất.

tất cả những vấn đề nêu trên đặt ra cho 
xã hội, các nhà lãnh đạo, các nhà khoa 
học, các nhà quản lý những thách thức 
không nhỏ trong tất cả các lĩnh vực. 
trong bối cảnh đó con người buộc phải 
tìm ra  những cách tiếp cận mới, những 
mô hình mới cho quá trình hiện đại hóa 
và đô thị hóa. các đô thị cũ phải nghiên 
cứu tổ chức lại, các đô thị mới phải đi 
tìm những định hướng phát triển khác 
nhau.

như vậy, những tác động của quá trình 
biến động toàn cầu đến sự phát triển 
của các đô thị là vô cùng phức tạp. Do 
vậy, các giải pháp ứng phó, giải quyết 
chỉ có thể được đề xuất trên cơ sở của 
cách tiếp cận liên ngành hướng tới mục 
tiêu phát triển bền vững.

nguyên tắc tiếp cận: nguyên tắc tiếp 
cận phát triển đô thị bền vững trong bối 
cảnh biến động toàn cầu là “tư duy toàn 
cầu, tiếp cận hệ thống và hành động địa 
phương”. Do vậy những vấn đề chủ yếu 
của phát triển bền vững đô thị là kinh 
tế, xã hội và môi trường phải được “toàn 
cầu hóa” và “địa phương hóa” cùng một 
lúc trên cơ sở liên kết đầy đủ các yếu tố 
phát triển bền vững đôi thị ở các cấp độ 
khác nhau trong một hệ thống thống 
nhất “ngôi nhà chung toàn cầu”.

nội DunG của PHát triển ĐÔ tHị 
Bền VữnG tronG Bối cẢnH Biến 
ĐộnG toàn cầu

Quy hoạch đô thị bền vững: các yếu tố 
ảnh hưởng và tác động của biến động 
toàn cầu phải được lồng ghép trong 
quy hoạch và thiết kế đô thị, trong đó 
đô thị bền vững phải là một phần của 
khu vực bền vững rộng lớn hơn và phải 
đảm bảo 2 yêu cầu cơ bản là “khả năng 
thích ứng" và “khả năng khắc phục” với 
những yếu tố biến động toàn cầu.  Ví 
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dụ: về lĩnh vực môi trường tự nhiên, quy 
hoạch đô thị ngoài yêu cầu về sử dụng 
tối đa năng lượng tái tạo (năng lượng 
mặt trời, sức gió, sinh học,…) sử dụng lợi 
thế và hạn chế của điều kiện tự nhiên, 
quy hoạch bền vững cần đặc biệt chú ý 
đến những tai biến tự nhiên do biến đổi 
khí hậu toàn cầu (lũ lụt, gió bão, nhiệt 
độ tăng, mực nước biển dâng cao,…); 
về lĩnh vực công nghệ, quy hoạch phải 
đảm bảo đô thị thông minh, thích ứng 
với sự phát triển của mạng thông tin 
toàn cầu,...  

những nội dung cơ bản của quy hoạch 
đô thị bền vững bao gồm: quy hoạch 
khoa học (làm rõ định hướng), quy 
hoạch vì dân (tôn trọng nhu cầu thực 
tế của dân), quy hoạch rõ ràng (định 
hướng ngành kinh tế chính), quy hoạch 
có tính cạnh tranh (bảo tồn văn hóa 
bản sắc), quy hoạch có sắc thái riêng 
(quy hoạch với ý tưởng thiết kế xuyên 
suốt), quy hoạch bền vững (bảo vệ môi 
trường sinh thái), quy hoạch thực tế (có 
tính sáng tạo), quy hoạch hiệu quả kinh 
tế (có khái toán đầu tư), quy hoạch toàn 
diện (có quản lý quy hoạch).         

Quản lý phát triển đô thị bền vững.  
trong xu thế toàn cầu hóa và xã hội 
thông tin lập trình, chính sách và thể 
chế quản lý phát triển đô thị bền vững 
có thể thay đổi rất cơ bản ngay từ cách 
tổ chức bên trong của các công sở, đến 
việc tổ chức quản lý trong một đô thị. 

trong quá trình toàn cầu hóa, sự tự 
chủ của đô thị sẽ giúp đô thị tăng khả 
năng cạnh tranh về kinh tế.  Đô thị cần 
có cơ chế phân cấp quản lý hợp lý ở tất 
cả các cấp của chính quyền đô thị. Sự 
tăng cường quan hệ giữa thành phố 
và chính quyền các tỉnh lân cận trong 
vùng đô thị sẽ tăng sự ổn định về chính 
trị, dễ dàng trong việc thương thảo để 
cùng phát triển,...

tăng cường năng lực quản lý đô thị 
chính là nâng cao hiệu quả hoạt động 
của bộ máy chính quyền đô thị và nâng 
cao hiệu lực của các văn bản pháp quy 
về quản lý và phát triển đô thị. Xây dựng 
được cơ chế quản lý đô thị trong thế 
giới không biên giới là vô cùng khó 
khăn. Đây là một thách thức lớn, đặc 
biệt trong quản lý giáo dục đại học. tuy 

nhiên phát triển đô thị không phải là bất 
ổn, vấn đề này có thể khắc phục được. 
tổng thư ký Liên Hợp quốc Ban Ki Mun 
khẳng định “các chính phủ có thể tạo 
được hài hòa đô thị bằng cách ủng hộ 
những kế hoạch phát triển cân bằng, có 
lợi cho người nghèo và cho việc quản lý 
xây dựng. Lịch sử cho thấy chính sách 
đô thị hợp lý có thể là con đường vững 
chắc cho sự phát triển”

Sự phát triển bền vững đô thị là điểm 
kết thúc của những nghiên cứu, quản 
lý đơn ngành mà mở đường cho loại 
nghiên cứu liên ngành. 

Giáo Dục Đại Học Và PHát triển 
Bền VữnG ĐÔ tHị tronG Bối cẢnH 
Biến ĐộnG toàn cầu

trường đại học là bộ phận cấu thành 
rất cốt lõi của đô thị hiện đại theo kiểu 
technopolis (Wta, 2010). trong kỷ 
nguyên kinh tế tri thức và bùng nổ của 
công nghệ thông tin và truyền thống, 
trí tuệ thực sự trở thành một nguồn lực 
phát triển chủ yếu và quan trọng nhất. 
Do vậy giáo dục đại học không chỉ đổi 
mới nội dung, chương trình đào tạo, mà 
phải đổi mới tận gốc triết lý giáo dục và 
phương thức đào tạo đại học. Bên cạnh 
đó để giải quyết những vấn đề khoa 
học công nghệ mới ngày nay đòi hỏi 
sự xuất hiện của những lĩnh vực khoa 
học liên ngành, tích hợp từ khoa học tự 
nhiên, khoa học xã hội, công nghệ, kinh 
tế,...

theo chiến lược phát triển bền vững 
dựa vào đại học thì các cơ quan hoạch 
định và thực thi chính sách phải tạo ra 
những “kênh” và mở ra nhiều cơ hội để 
trường đại học tham gia tích cực hơn 
nữa vào quá trình chính sách (policy 
process), thực sự coi các trường đại học 
và các viện nghiên cứu là những “bể tư 
duy”  của mình.
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Về phía các trường đại học, để  có đủ 
năng lực thực tiễn tham gia tích cực 
vào quá trình chính sách của các quốc 
gia và đô thị, cần phải đổi mới toàn diện 
phương thức tổ chức đào tạo và nghiên 
cứu khoa học theo định hướng đại học 
nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực. Quan 
trọng hơn, phải làm “down to earth” (hạ 
thổ) khát vọng, tri thức và kỹ năng của 
cả thầy và trò thông qua những hoạt 
động tạo nên sự liên thông, liên kết 
giữa trường đại học, viện nghiên cứu 
và doanh nghiệp. Đây là một quá trình 
chuyển đổi đầy khó khăn, nhưng chúng 
tôi cho rằng đó là lựa chọn bắt buộc, là 
mệnh lệnh của cuộc sống đối với giáo 
dục đại học hiện đại ngày nay.

trên cơ sở những quá trình thay đổi 
như trên, giáo dục đại học buộc phải 
thay đổi dần và ngày càng phát triển 
theo định hướng đại học nghiên cứu, 
tăng cường gắn kết chặt chẽ với sự phát 
triển kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ môi 
trường, tham gia trực tiếp vào việc giải 
quyết những vấn đề của phát triển bền 
vững đô thị. chẳng hạn, đối với thủ đô 
Hà nội, các vấn đề mà trường đại học 
cần tích cực tham gia giải quyết là xây 
dựng căn cứ khoa học tích hợp đầy 
đủ cho xây dựng thực hiện quy hoạch 
tổng thể, quy hoạch chi tiết phát triển 
bền vững thủ đô, phát triển kinh tế tri 
thức của một technopolis, xây dựng lối 
sống đặc trưng Hà nội – thăng Long với 
các giá trị cốt lõi nói trên, đặc biệt là đào 
tạo, bồi dưỡng hiền tài cho thủ đô và cả 
nước đồng thời làm cho Hà nội thật sự 
trở thành thành phố ý tưởng (ideapolis) 
và thành phố công nghệ.

KinH nGHiệM của ĐHQGHn

ĐHQGHn đang phấn đấu trở thành 
đại học nghiên cứu đa ngành đa lĩnh 
vực chất lượng cao. Để hiện thực hóa 
các mục tiêu chiến lược của mình, 

ĐHQGHn đang trải qua một quá trình 
đổi mới toàn diện từ định hướng phát 
triển, giải pháp tới phương thức tổ chức 
và hoạt động. Đối với hoạt động đào 
tạo, định hướng chủ đạo của ĐHQGHn 
là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển 
kinh tế, xã hội, văn hóa và bảo vệ môi 
trường của đất nước. Sản phẩm đào 
tạo của ĐHQGHn là đội ngũ tri thức 
có năng lực tư duy, có tri thức và khả 
năng tự làm mới tri thức của mình để 
giải quyết những vấn đề thực tiễn theo 
hướng tiếp cận liên ngành. Đối với hoạt 
động KHcn, định hướng của ĐHQGHn 
là đạt tới đỉnh cao khoa học thông 
qua nghiên cứu phục vụ thực tiễn, giải 
quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra ở 
Việt nam trên tầm cao tri thức và KHcn 
thế giới, nhờ đó mà có những phát hiện 
khoa học mới ở đẳng cấp quốc tế.

Là trung tâm đại học đặt trên địa bàn Hà 
nội, ĐHQGHn luôn xác định là bộ phận 
không tách rời của thủ đô văn hiến 
1000 năm tuổi. Hoạt động KHcn của  
ĐHQGHn vì vậy luôn ưu tiên phục vụ 
chiến lược phát triển bền vững thủ đô. 
thông qua hoạt động  nghiên cứu khoa 
học của mình, ĐHQGHn đã có nhiều 
đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát 
triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ 
môi trường thủ đô. trong các lĩnh vực 
KHtn và công nghệ, ĐHQGHn đã hiện 
thực hóa thành công hàng chục nghiên 
cứu nhằm khai thác nguồn lực tự nhiên, 
bảo vệ môi trường, cung cấp cơ sở luận 
cứ cho việc hoạch định chiến lược phát 
triển bền vững thủ đô  trong kỷ nguyên 
văn minh trí tuệ và hội nhập quốc tế. cụ 
thể các nhà khoa học của ĐHQGHn đã 
đi đầu trong việc xây dựng chiến lược 
khai thác và sử dụng bền vững nguồn 
nước ngầm ở Hà nội, đề xuất việc đưa 
nước sông Đà về phục vụ nhân dân thủ 
đô; nghiên cứu, đề xuất chiến lược phát 
triển không gian Hà nội mở rộng về 
phía tây;  nghiên cứu theo hướng tích 
hợp, liên ngành kinh tế - tự nhiên – tài 
nguyên – môi trường để luận chứng 
cho kế hoạch sử dụng đất đai ở Hà nội; 
nghiên cứu bảo tồn hệ sinh thái đất 
ngập nước, tức hệ thống sông, hồ ở 
Hà nội,... trong lĩnh vực KHXH&nV, các 
nhà khoa học của ĐHQGHn cũng đi 
tiên phong trong những nghiên cứu 
về quản lý đô thị, về quá trình đô thị 
hóa, hiện đại hóa, di dân và biến đổi lối 
sống của cư dân thành thị... Bên cạnh 
đó, ĐHQGHn đã và đang đào tạo, bồi 
dưỡng nhiều cán bộ khoa học, quản lý 
xuất sắc cho thủ đô Hà nội.

tHủ ĐÔ Hà nội 1000 
năM tuổi có nHiều 
tiền Đề Về Điều Kiện tự 
nHiên, cHínH trị, Văn 
Hóa, Xã Hội, KinH tế Để 
trở tHànH tHànH PHố 
PHát triển Bền VữnG. 
Để LàM Được Điều Đó, 
Hà nội cần  PHát Huy 
nGuồn tài nGuyên Văn 
Hóa Mà trước Hết Là 
các Giá trị cốt Lõi, các 
nGuồn Lực tự nHiên, 
con nGười Để Xây 
DựnG Và tHực Hiện Quy 
HoạcH PHát triển Bền 
VữnG tHEo các tiêu cHí 
cụ tHể, triển KHai ĐồnG 
Bộ các GiẢi PHáP, tronG 
Đó có PHát triển Dựa 
Vào Đại Học.

tiêu ĐiểM
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ĐiểM SánG trí tuệ Về Hà nội Học

Là đánh giá của tất cả những nhà 
lãnh đạo và đội ngũ các nhà 
khoa học về hội thảo khoa học 

quốc tế “Phát triển bền vững thủ đô 
Hà nội: Văn hiến, anh hùng, Vì hòa 
bình”. 

Hội thảo do Ban tuyên giáo trung 
ương, ủy ban nhân dân thành phố 
Hà nội, ĐHQGHn, Viện Khoa học 
và Xã hội Việt nam và Hội Khoa học 
Lịch sử Việt nam phối hợp tổ chức từ 
7 đến 9/10/2010, tại trung tâm Hội 
nghị quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà 
nội. Hội thảo là hoạt động khoa học 
duy nhất diễn ra trong khuôn khổ các 
hoạt động chính thức trong 10 ngày 
Đại lễ nhân dịp kỷ niệm 1000 năm 
thăng Long – Hà nội.

GS.tS Phùng Hữu Phú - ủy viên tW 
Đảng, Phó trưởng ban thường trực 
Ban tuyên giáo trung ương, GS.tSKH 
Vũ Minh Giang – Phó Giám đốc 
ĐHQGHn, thS. ngô thị thanh Hằng 
– Phó chủ tịch uBnD thành phố Hà 
nội, GS.nGnD Phan Huy Lê – chủ 
tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt nam, 

GS.tS nguyễn Khánh Vinh – Phó chủ 
tịch Viện Khoa học Xã hội Việt nam, 
GS.tS William Logan - ĐH Deakin, 
Melbourne, australia và bà Katherine 
Muller Marin - Đại diện unESco ở Việt 
nam đồng chủ trì hội thảo.

tham gia hội thảo có gần 500 đại biểu 
là các nhà khoa học đến từ Việt nam 
và hàng chục quốc gia trên thế giới.

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc với 
các hoạt động khoa học sôi nổi, các 
đại biểu đã tập trung trí tuệ trình bày 
nhiều báo cáo khoa học có nội dung 
sâu sắc, nhiều kết quả nghiên cứu, 
nhiều phương pháp tiếp cận mới đối 
với thăng Long- Hà nội.

Đại diện cho ĐHQGHn - cơ quan 
thường trực tổ chức Hội thảo, 
GS.tSKH Vũ Minh Giang - Phó Giám 
đốc ĐHQGHn, trưởng ban tổ chức 
hội thảo nhấn mạnh: “Một trong 
nhưng nét đặc sắc của Hội thảo khoa 
học lần này là sự kết hợp của nhiều 
lĩnh vực khoa học cùng nghiên cứu 
các vấn đề phục vụ công cuộc phát 
triển bền vững thủ đô”. con người 

không tách rời điều kiện tự nhiên và 
văn hóa. Phát triển bền vững suy cho 
cùng chính là kết quả của quá trình 
ứng xử của con người với tự nhiên.

trưởng ban tổ chức hội thảo GS.tSKH 
Vũ Minh Giang cho rằng, thành công 
của hội thảo có được là do tầm nhìn 
chiến lược của chính phủ khi cho 
phép trong dịp Đại lễ 1000 năm 
thăng Long – Hà nội tổ chức hoạt 
động khoa học hết sức có ý nghĩa 
này; các nhà khoa học, các cơ quan 
tổ chức trong đó có ĐHQGHn đã 
chủ động triển khai các chương trình 
nghiên cứu toàn diện liên quan đến 
Hà nội; Quyết định đúng đắn của 
Ban chỉ đạo khi giao cho ĐHQGHn 
làm cơ quan thường trực tổ chức hội 
thảo, giao nhiều quyền gắn với trách 
nhiệm cao khi tổ chức hội thảo; tinh 
thần trách nhiệm cao của thành viên 
Ban tổ chức và các tiểu ban và đặc 
biệt là sự quan tâm của lãnh đạo các 
cấp. 

Đại diện cho tổ chức unESco - bà 
Katherine Muller Marin đã có phát 

>> GS.tSKH Vũ Minh Giang - Phó giám đốc ĐHQGHn, trưởng Ban tổ chức Hội thảo - phát biểu tại phiên bế mạc
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biểu chào mừng hội thảo. Bà cũng đã 
chia sẻ một số quan điểm về tốc độ 
đô thị hóa và vấn đề bảo tồn di sản 
văn hóa. theo bà, khi Hoàng thành 
thăng Long được unESco công 
nhận là di sản văn hóa thế giới, cần 
đặc biệt chú trọng tới việc giám sát 
sự tăng trưởng mạnh mẽ và nhanh 
chóng của du lịch. theo bà, hội thảo 
đưa ra các khuyến nghị tốt nhất 
nhằm hỗ trợ cam kết của các nhà 
lãnh đạo trong việc tiếp tục giữ gìn 
giá trị, bảo vệ và bảo tồn di sản, tạo cơ 
hội cho phát triển bền vững và nâng 
cao chất lượng cuộc sống của cư dân 
thành phố.

nói về hội thảo, GS.tS Phùng Hữu 
Phú – Phó trưởng ban thường trực 
Ban tuyên giáo trung ương nhấn 
mạnh: Đây là hội thảo quy mô, quy tụ 
được đông đảo các nhà khoa học có 
uy tín trong nước và quốc tế. Về phía 
Việt nam có học giả đến từ nhiều địa 
phương trong đó có người đã cao 
niên, các nhà khoa học có nhiều công 
trình nghiên cứu về thăng Long – Hà 
nội, nhiều nhà khoa học đến từ các 
quốc gia như Pháp, Hàn Quốc, nhật 
Bản, trung Quốc, thái Lan,... trong đó 
nhiều người đã gắn liền tên tuổi với 
các công trình của thủ đô.

GS.tS Phùng Hữu Phú cho rằng hội 
thảo xứng đáng là một trong những 
sự kiện có dấu ấn, có chiều sâu góp 
phần vào thành công của Đại lễ. Hội 
thảo là hoạt động trí tuệ, được tổ 
chức một cách khoa học, hợp lý. Ông 
nhấn mạnh hội thảo có chất lượng 
chuyên môn cao, vừa đề cập các vấn 
đề căn bản đồng thời cũng hết sức 

thiết thực. 

GS.tS Phùng Hữu Phú cho rằng “Phát 
triển bền vững thủ đô Hà nội: Văn 
hiến, anh hùng, Vì hòa bình” không 
phải là hội thảo huy nhất mà là hội 
thảo tầm cỡ có ý nghĩa mở đầu. Ông 
nhấn mạnh sẽ tiếp tục có những hội 
thảo lớn và những chương trình khoa 
học công nghệ xứng tầm để ý tưởng, 
nghiên cứu của các nhà khoa học tiếp 
tục được đưa vào thực tiễn cuộc sống. 

GS.nGnD Phan Huy Lê – chủ tịch 
Hội khoa học Lịch sử Việt nam nhấn 
mạnh trong thời gian ngắn, Ban chỉ 
đạo, Ban tổ chức đã chuẩn bị chu 
đáo, công phu và trách nhiệm cho 
hội thảo. Hội thảo là dịp để các nhà 
khoa học trong và ngoài nước thể 
hiện tình yêu Hà nội, Việt nam thông 
qua các nghiên cứu. Hội thảo diễn ra 
trong bối cảnh chung là coi Hà nội 
như một khu vực trong phạm trù Khu 
vực học. Qua cách tiếp cận thăng 
Long – Hà nội dưới nhiều góc độ, tính 
liên ngành và đa ngành rất cao đồng 
thời thể hiện cách nhìn toàn diện cụ 
thể về thăng Long - Hà nội, đưa ra 
một số cảnh báo, khuyến nghị sâu 
sắc, có trách nhiệm và thời sự. chủ 
đề hội thảo đã được bám sát thể hiện 
rõ ràng qua nội dung các báo cáo 
và ý kiến phát biểu tại hội thảo. GS. 
Phan Huy Lê đánh giá hội thảo thành 
công toàn diện ở nội dung, công tác 
tổ chức và việc tạo lập nên những tri 
thức mới sâu sắc về thăng Long – Hà 
nội. 

Đánh giá về hội thảo, bà ngô thị 
thanh Hằng – Phó chủ tịch uBnD 

thành phố Hà nội, Phó trưởng ban 
chỉ đạo quốc gia Đại lễ 1000 năm 
thăng Long – Hà nội cho rằng: Hội 
thảo mang tính chất tổng kết những 
nghiên cứu về 1000 năm thăng Long 
– Hà nội đồng thời đề xuất, kiến nghị 
những giải pháp liên quan đến sự 
phát triển bền vững của thủ đô trong 
tương lai. Hội thảo là một điểm sáng 
về trí tuệ trong các hoạt động của đại 
lễ.

trong phiên tổng kết hội thảo, GS.tS 
Mai trọng nhuận – Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc ĐHQGHn đã chúc mừng 
thủ đô đã tổ chức thành công Đại lễ 
1000 năm thăng Long – Hà nội, chúc 
mừng Hội thảo Khoa học quốc tế về 
Hà nội đã thành công rực rỡ. Giám 
đốc ĐHQGHn nhấn mạnh thành 
công của Hội thảo tiếp tục minh 
chứng cho truyền thống đóng góp 
công sức, trí tuệ của ĐHQGHn với 
Hà nội. Ông bày tỏ ĐHQGHn mong 
muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho 
sự phát triển của thủ đô bằng thế 
mạnh riêng của mình. Hiện nay, các 
nhà khoa học của ĐHQGHn đang 
nghiên cứu sự phát triển của đô thị 
dựa vào đại học trên nền tảng nghiên 
cứu điển hình thủ đô Hà nội. Vì thế, 
Giám đốc ĐHQGHn mong muốn 
thành phố Hà nội sẽ tiếp tục tạo điều 
kiện, cơ chế để các nhà khoa học của 
ĐHQGHn đóng góp được nhiều hơn 
nữa. 

nGọc DiệP

>>  các nhà khoa học và đại biểu tham dự Hội thảo
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GS.tS PHùnG Hữu PHú - ủy Viên 
tW ĐẢnG, PHó trưởnG Ban 
tHườnG trực  Ban tuyên Giáo 
tW:

nhà xuất bản Hà nội phối hợp với 
ĐHQGHn biên tập lại cuốn kỷ yếu 
thành cuốn sách có giá trị trong tủ 
sách nghìn năm – thăng Long. Hội 
thảo xứng đáng là một trong những 
sự kiện có dấu ấn, có chiều sâu góp 
phần vào thành công của 10 ngày Đại 
lễ. Hội thảo là sự kiện kỷ niệm có trí 
tuệ, được tổ chức một cách khoa học, 
hợp lý, phục vụ cho sự kiện trọng đại 
của dân tộc Việt nam, của thủ đô Hà 
nội. Hội thảo có phiên toàn thể và các 
hoạt động trao đổi học thuật sôi nổi 
đầy trách nhiệm và trí tuệ tại 4 tiểu 
ban, có bài phát biểu sâu sắc của ông 
Bí thư thành ủy, có báo cáo đề dẫn 
của GS.tSKH Vũ Minh Giang - trưởng 
ban tổ chức hội thảo và một số báo 
cáo khái quát các giá trị biểu trưng 
của thủ đô Hà nội. từ kết cấu hợp lý 
của hội thảo thể hiện sự tham gia đầy 
nhiệt huyết với tình yêu Hà nội sâu 
sắc của các nhà khoa học. Hội thảo có 
chất lượng chuyên môn cao, vừa đề 
cập các vấn đề rất căn bản vừa đề cập 
đến những vấn đề hết sức thiết thực. 

Hội thảo mang tính chất “gói lại” một 
cách tương đối những nghiên cứu về 
3 giá trị cơ bản nhất của thăng Long 
- Hà nội đồng thời cung cấp những 
luận cứ khoa học, những lý luận mới, 
những bước tiến mới nhận thức về 
thủ đô Hà nội. Hà nội đang là một 
đô thị cổ có lịch sử lâu đời đồng thời 
là một đô thị mới trong quá trình đô 
thị hoá với biết bao thời cơ và thách 
thức, bao vấn đề bức xúc đang đặt ra 
cần được đánh giá cặn kẽ để đề xuất 
các phương hướng, giải pháp cụ thể. 
Hội thảo tạo điều kiện gợi mở việc 
tiếp tục triển khai các vấn đề rộng 
hơn, chiều sâu hơn để giúp các nhà 
quản lý có cơ sở khoa học hơn từ đó 
đề ra các quyết sách, thực thi các giải 
pháp vừa đáp ứng nhu cầu phát triển 
khách quan của thủ đô trong thời 
kỳ mới, vừa đáp ứng nhu cầu chính 
đáng của tình cảm cộng đồng dân 
tộc Việt nam và mong muốn chung 

của bạn bè quốc tế.

Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển 
bền vững thủ đô Hà nội: Văn hiến, 
anh hùng, Vì hòa bình” không phải 
là hội thảo duy nhất mà là hội thảo 
tầm cỡ có ý nghĩa mở đầu. Việc tiếp 
tục tổ chức những hội thảo có quy 
mô tương tự như hội thảo này để ý 
tưởng, nghiên cứu của các nhà khoa 
học tiếp tục được hoàn thiện, được 
phát triển là cần thiết và từng bước 
đưa vào thực tiễn cuộc sống. 

Hội thảo đã thành công tốt đẹp là có 
sự quan tâm đầy nhiệt huyết, trách 
nhiệm và tình yêu với Hà nội của 

các nhà nghiên cứu trong và ngoài 
nước, có sự chủ động tổ chức của 
ĐHQGHn - cơ quan thường trực tổ 
chức hội thảo. cùng với sự vào cuộc 
với ĐHQGHn có Ban tuyên giáo 
trung ương và một số cơ quan khác. 
Đặc biệt, thành viên của các tiểu ban 
đã làm việc rất tích cực, chủ động đã 
góp phần làm nên thành công của 
Hội thảo. 

Giáo Dục
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GS. nGnD PHan Huy Lê - cHủ tịcH 
Hội KHoa Học LịcH Sử Việt naM:

tôi rất mừng là tất cả chúng ta đều 
nhất trí rằng đây là một cuộc hội thảo 
rất thành công, thành công ở chiều 
sâu khoa học, thành công ở tính thực 
tiễn của nó, thành công ở sự tạo lập 
nên một nhận thức mới sâu sắc và 
khá toàn diện về thăng Long - Hà 
nội. Đây là cuộc hội thảo đầy tâm 
huyết, đầy tinh thần trách nhiệm và 
chất trí tuệ  cao. chúng ta rất hài lòng 
về cuộc hội thảo này, nhưng nếu chỉ 
dừng lại ở đây thì thật đáng tiếc. cho 
nên chúng tôi đề nghị là sau cuộc hội 
thảo này:

thứ nhất, đề nghị Ban tổ chức biên 
tập lại toàn bộ báo cáo và xuất bản 
thành công trình đưa vào tủ sách 
thăng Long ngàn năm văn hiến. Đây 
là một công trình không những thể 
hiện thành công của chúng ta hôm 
nay mà còn để lại một hồ sơ, một 
tư liệu cực kỳ có giá trị cho mai sau. 
chúng tôi kiến nghị Văn phòng Ban 
chỉ đạo 1000 năm thăng Long, nXB 
Hà nội gấp rút làm công việc biên 
tập và in thật đẹp, thật trang trọng và 
biên tập thật kỹ không để lại các lỗi, 
để cuốn sách xứng đáng với tầm cỡ 
và thành công của Hội thảo.

thứ hai, trong cuộc Hội thảo này, trên 
cơ sở nhận thức sâu sắc và đầy tinh 
thần trách nhiệm của mỗi người, hầu 
hết các nhà khoa học đều đưa ra các 
khuyến nghị của mình. các khuyến 
nghị đi vào từng phương diện một. 
chẳng hạn như tiếng nói Hà nội như 
thế nào, ứng xử như thế nào trước 
tình trạng tiếng nói Hà nội đang bị 
pha tạp. Vấn đề phong cách Hà nội, 
rồi các vấn đề giao thông vận tải, việc 
bảo tồn di sản Việt nam và đặc biệt 
là vấn đề quy hoạch Hà nội hôm nay 
và mai sau. Làm thế nào đó để Hà nội 
phát triển bền vững, hiện đại nhưng 
vẫn giữ được tất cả cái gì tạo nên 
dáng dấp riêng của Hà nội, phong 
cách của Hà nội, bản sắc của Hà nội. 
Hà nội không thể lẫn với bất cứ thủ 
đô nào trên thế giới và mang đặc 

điểm chung của các thủ đô phương 
Đông. Đây là vấn đề rất lớn. tôi nghĩ 
rằng những khuyến nghị tuy ở từng 
khía cạnh nhưng tổng hợp lại chắc 
chắn sẽ rất có ý nghĩa nhất là với các 
nhà hoạch định chính sách và xây 
dựng quy hoạch. chúng ta đề nghị 
Ban tổ chức trên cơ sở các ý kiến phát 
biểu của từng nhà khoa học, trưởng 
tiểu ban sẽ tổng hợp lại thành một 
bản kiến nghị gửi lên lãnh đạo Hà nội 
và gửi lên lãnh đạo chính phủ, trung 
ương.

thứ ba, tôi nhớ rằng những năm 90 
thế kỷ XX, trong các nhà khoa học 
Việt nam đã có đề xuất với Hà nội nên 
thành lập một trung tâm hay Viện 
nghiên cứu về Hà nội. Và trên thực tế 
danh hiệu Hà nội học đã xuất hiện và 
vừa rồi có Viện về phát triển kinh tế đã 
ra đời. nhưng cho đến hôm nay rất 
tiếc vẫn chưa có một tổ chức nghiên 
cứu toàn diện về Hà nội. có thể là 
một trung tâm nghiên cứu về Hà nội, 
có thể là Viện nghiên cứu về Hà nội. 
tôi nghĩ rằng đây là thời điểm đã chín 
muồi, mà nếu bỏ mất thời cơ này sẽ 
là có lỗi với Hà nội. thứ nhất là chúng 
ta tổ chức kỷ niệm 1000 năm thăng 
Long. thứ hai là chúng ta có một đội 
ngũ nghiên cứu về Hà nội trong nước 
và quốc tế. chúng ta có một loạt các 

công trình nghiên cứu đa ngành về 
Hà nội. Đã đến lúc lãnh đạo Hà nội 
cần thành lập Viện hoặc trung tâm 
nghiên cứu về Hà nội. nhưng điều 
quan trọng, đây phải là Viện nghiên 
cứu toàn diện, liên ngành về Hà 
nội. có thể bộ phận tổ chức của nó 
không lớn lắm, phải có những người 
lãnh đạo có tầm cỡ và phải có một 
số nhà nghiên cứu khoa học chuyên 
ngành trên những lĩnh vực cần thiết. 
Phương hướng phát triển chủ yếu 
của nó là phải tạo được sự liên kết và 
sự hợp tác trong nước và quốc tế. có 
thể nói là hợp tác liên ngành, hợp tác 
quốc nội và hợp tác quốc tế là cơ sở 
có ý nghĩa quyết định cho sự thành 
công của trung tâm nghiên cứu này. 
Và nếu đi theo phương thức đó thì 
tổ chức này chỉ cần thành lập, tôi hy 
vọng rằng trong thời gian rất ngắn nó 
sẽ trở thành trung tâm rất mạnh và sẽ 
đóng góp một phần quan trọng cho 
phát triển Hà nội, trực tiếp tư vấn cho 
các nhà quản lý, lãnh đạo Hà nội 

cá nhân tôi nghĩ rằng trong thời cơ 
này mà không tổ chức thành lập được 
một trung tâm nghiên cứu như vậy là 
một sự chậm trễ. nhân danh các nhà 
khoa học có mặt trong cuộc hội thảo 
này tôi kiến nghị lên lãnh đạo Hà nội 
và trung ương. 

Giáo Dục
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Đây là chủ đề chính thức của 
Diễn đàn Giám đốc 4 Đại học 
chủ chốt Đông á năm 2010 

(BESEtoHa 2010) tổ chức tại Hà nội, 
chiều 8/10/2010.

Phát biểu khai mạc, thay mặt lãnh 
đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên 
ĐHQGHn, GS.tS Mai trọng nhuận – 
Giám đốc ĐHQGHn nhiệt liệt chào 
mừng các Giám đốc, các nhà khoa 
học đến từ ĐH Bắc Kinh, ĐH Seoul, 
ĐH tokyo đã tham dự Diễn đàn.

GS.tS Mai trọng nhuận khẳng định, 
qua hơn 4 năm tổ chức Diễn đàn 
BESEtoHa, các nhà khoa học hàng 
đầu của 4 Đại học đã cùng chia sẻ 
mối quan tâm chung và hướng tới 
một tương lai bền vững. Là những 
đại học hàng đầu của mỗi quốc gia 
và có vai trò quan trọng đối với thủ 
đô đang phát triển năng động của 
4 nước, BESEtoHa là cầu nối quan 
trọng, không chỉ hợp tác giữa đại học 
với đại học mà còn với các khu công 
nghệ cao, với chính quyền thành phố 

nhằm tạo ra một tam giác phát triển: 
chính quyền – Đại học – công viên 
khoa học công nghệ.

GS.tS Mai trọng nhuận tin tưởng, 
4 đại học sẽ cùng nhau đào tạo 
nguồn nhân lực tài năng để tạo nên 
các thành phố khoa học công nghệ 
(technopolis) và xây dựng các đề tài, 
dự án nghiên cứu khoa học làm căn 
cứ phát triển bền vững thủ đô của 4 
nước. thông qua các chương trình 
hợp tác, hoạt động đào tạo và nghiên 
cứu khoa học, 4 đại học có thể chia 

PHát triển Bền VữnG ĐÔ tHị 
tronG Bối cẢnH Biến Đổi toàn cầu

>> GS. Zhou Quifeng
- Giám đốc Đại học Bắc Kinh

>> tS. yeon-cheon oh
- Giám đốc ĐHQG Seoul

>> GS. Junichi Hamada
- Giám đốc Đại học tokyo

>> GS. Mai trọng nhuận
- Giám đốc ĐHQGHn
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sẻ kinh nghiệm phát triển bền vững 
nhằm phát triển 4 thủ đô dựa vào đại 
học.

nhấn mạnh tầm quan trọng của Diễn 
đàn BESEtoHa, GS.tS Zhou Quifeng 
– Giám đốc ĐH Bắc Kinh nhận định, 
BESEtoHa là cơ hội để các đại học 
trong khu vực Đông á hiểu và học 
tập nhau đồng thời cũng là diễn đàn 
quan trọng để cùng nhau trao đổi về 
các vấn đề, sự đóng góp của các đại 
học cho sự phát triển bền vững của 
khu vực, thế giới và sự tiến bộ xã hội 
nói chung.

Đề cập đến chủ đề “Hướng tới sự hình 
thành không gian đô thị bền vững”, 
GS.tS Hamada Junichi – Giám đốc 
ĐH tokyo - cho rằng, khái niệm bền 
vững không chỉ là tính bền vững sinh 
thái liên quan đến vấn đề môi trường 
tự nhiên hay thiên tai mà trước hết là 
chính sách đối với biến đổi khí hậu và 
cần phải giúp đô thị vượt qua hiện 
tượng phổ biến trong quá trình toàn 
cầu hóa. 

GS.tS Hamada Junichi nhấn mạnh, 
các hiện tượng xuất hiện ở các đô thị 
và khu vực cá biệt không chỉ là hiện 
tượng đặc thù của khu vực đó và 
thường có quan hệ mật thiết với các 
hiện tượng xã hội quốc tế. theo GS.tS 
Hamada Junichi, 4 Đại học có những 
quan điểm tương đồng về lịch sử, văn 
hóa, cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa để 
cùng nhau giải quyết những vấn đề 
cho sự phát triển bền vững các đô thị,

theo tS. yeon-chenon oh – Giám đốc 
ĐH Seoul, trường đại học là không 
gian xã hội vùng cấu thành nên môi 
trường đô thị và là chủ thể trong 
công cuộc xây dựng đô thị bền vững. 
Với tư cách là chủ thể, nhiệm vụ và vai 
trò của trường đại học không chỉ giới 
hạn trong việc thực hiện những hoạt 
động sinh hoạt trong không gian của 
trường đại học. tS. yeon-chenon oh 
cho rằng, thông qua việc hợp tác, 
giao lưu qua lại của các xã hội vùng, 
với tư cách là một cơ quan đào tạo và 
nghiên cứu, trường đại học phải đưa 
ra những đề án mới, những phương 
án thực thi cho việc xây dựng đô thị 
bền vững.

cũng theo tS. yeon-chenon oh, để 

phát triển bền vững các đô thị, cần 
có sự hợp tác chặt chẽ giữa 4 Đại 
học, trong đó, cần phải tăng cường 
hơn nữa sự giao lưu nghiên cứu, trao 
đổi sinh viên, xúc tiến thực hiện các 
nghiên cứu chung thân thiện với môi 
trường.

Đặc biệt, với tư cách là cơ quan tổ 
chức Diễn đàn BESEtoHa 2010, 
đồng thời cũng là cơ quan đưa ra chủ 
đề thảo luận của Diễn đàn, Giám đốc 
ĐHQGHn - GS.tS Mai trọng nhuận 
đã đề cập đến nội dung “Vai trò của 
giáo dục đại học đối với phát triển 
bền vững đô thị trong bối cảnh biến 
đổi toàn cầu”. 

theo GS.tS Mai trọng nhuận, đại học 
là nơi đào tạo và cung cấp cho đô thị 
nguồn nhân lực chất lượng cao, tham 
gia tích cực vào việc giải quyết các 
vấn đề đặt ra trong thực tiễn của các 
đô thị từ quy hoạch không gian, kiến 

trúc cảnh quan, xây dựng cơ sở hạ 
tầng đến các vấn đề kinh tế, chính trị, 
văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường 
đô thị. Đây chính là cơ sở hình thành 
nên chiến lược phát triển dựa vào 
đại học trong kỷ nguyên kinh tế tri 
thức. Sự phát triển bền vững đô thị là 
điểm kết thúc của những nghiên cứu, 
quản lý đơn ngành và mở đường cho 
nghiên cứu liên ngành.

theo GS.tS Mai trọng nhuận, để các 
đại học có đủ năng lực thực tiễn tham 
gia tích cực vào quá trình hoạch định 
chính sách của các quốc gia và đô thị, 
cần phải đổi mới toàn diện phương 
thức tổ chức đào tạo và nghiên cứu 
khoa học theo định hướng đại học 
nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực.

GS.tS Mai trọng nhuận nhấn mạnh, 
những tác động của quá trình biến 
động toàn cầu đến sự phát triển của 
các đô thị vô cùng phức tạp. Do vậy, 
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các giải pháp ứng phó, 
giải quyết chỉ có thể được 
đề xuất trên cơ sở của 
cách tiếp cận liên ngành 
hướng tới mục tiêu phát 
triển bền vững.

trước đó, chiều 8/9/2010 
đã diễn ra cuộc họp của 
Giám đốc 4 đại học: ĐH 
Bắc Kinh, ĐH Seoul, ĐH 
tokyo và ĐHQGHn.

tại buổi làm việc, giám 
đốc 4 đại học đều nhấn 
mạnh triết lý phát triển dựa vào đại 
học. Đặc biệt, lãnh đạo 4 đại học đề 
xuất ý tưởng hợp tác trọng tâm trong 
thời gian tới. trong đó, ĐHQGHn đề 
xuất ý tuởng triển khai đào tạo thạc 
sĩ về biến đổi khí hậu, Đại học Seoul 
đưa ra ý tưởng tổ chức các lớp học di 
động trong 4 đại học, ĐH Bắc Kinh đề 
xuất việc tăng cường tổ chức các hội 
thảo, hội nghị giữa 4 đại học.

trên cơ sở đó, Giám đốc 4 đại học 
đã cùng nhau thảo luận những việc 
chính để sớm hiện thực hóa các ý 
tưởng, trong đó nhấn mạnh cách 
thức thực hiện, chỉ đạo, tăng cường 
chia sẻ thông tin đến việc xây dựng 

khung chương trình, lựa chọn sinh 
viên.

* trong khuôn khổ những ngày 
diễn ra Diễn đàn BESEtoHa, ngày 
7/10/2010, Hội thảo giáo dục đại 
cương: “Giảng dạy kinh điển trong 
các đại học Đông á” đã diễn ra với sự 
tham gia đông đảo của các nhà khoa 
học 4 đại học chủ chốt Đông á. 

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.tSKH 
Vũ Minh Giang – Phó Giám đốc 
ĐHQGHn nhấn mạnh, việc đẩy mạnh 
giảng dạy kinh điển trong giáo dục 
đại học là một sáng kiến đầy ý nghĩa, 
đặc biệt trong xu thế chung của thế 
giới đều lấy phát triển dựa vào đại 

học làm giá trị cốt lõi cho 
sự phát triển bền vững. Bên 
cạnh đó, một xu hướng khác 
đang được nhân rộng là việc 
các trường đại học, đại học có 
nhiều đặc điểm tương đồng 
liên kết tạo thành các mạng 
lưới để đẩy mạnh hơn nữa vai 
trò của giáo dục đại học trong 
việc hoạch định chính sách, 
đưa ra các giải pháp thông 
minh, cùng giải quyết những 
vấn đề cấp bách mang tính 
toàn cầu.

GS.tSKH Vũ Minh Giang cho rằng, 
giáo dục đại cương được coi là lĩnh 
vực tiên phong trong hợp tác của 4 
đại học chủ chốt Đông á. Với nhiều 
nét tương đồng về văn hóa, mỗi 
nước đều có những kho tàng phong 
phú những tác phẩm kinh điển giá 
trị, theo GS.tSKH Vũ Minh Giang, cần 
thiết phải chắt lọc những tác phẩm 
tinh túy nhất để tập hợp thành tài liệu 
chung phục vụ giảng dạy và nghiên 
cứu trong các đại học BESEtoHa.

Giáo Dục

>>  Bốn Giám đốc ký tuyên bố chung

16 Bản tin Đại học Quốc gia Hà nội



Đại học Bắc Kinh, Đại học Quốc gia 
Seoul, Đại học tokyo, Đại học Quốc 
gia Hà nội tiến hành định kỳ Diễn đàn 
Giám đốc bốn Đại học chủ chốt Đông 
á (sau đây gọi là Diễn đàn) nhằm mục 
đích “xây dựng văn hóa chung cho 
bốn Đại học Đông á – BESEtoHa”. Là 
các đại học đại diện cho trung Quốc, 
Hàn Quốc, nhật Bản và Việt nam, 
bốn Đại học chủ chốt Đông á không 
những chỉ có trọng trách trong việc 
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao, trình độ cao cho đất nước mình 
mà còn có trách nhiệm góp phần vào 
sự nghiệp bảo vệ hòa bình và phát 
triển bền vững của khu vực và thế 
giới, phù hợp với xu thế chung của 
thế kỷ XXi.

Khu vực Đông á đã trải qua các thời 
kỳ lịch sử phức tạp và đầy biến động. 
Mỗi nước đều có hoàn cảnh riêng 
nên việc xây dựng một nhận thức 
chung về lịch sử là không đơn giản. 
Diễn đàn và những hoạt động trong 
khuôn khổ hợp tác của bốn Đại học 
đã và sẽ tiếp tục cùng nhau tìm ra 
những giải pháp tích cực từ các lĩnh 
vực giáo dục đại học và học thuật để 
có thể góp phần tăng cường hơn nữa 
mối quan hệ tin cậy, hợp tác giữa các 
nước.

Diễn đàn có chung một quan điểm 

cho rằng cần phải tôn trọng các nền 
văn hóa và lịch sử riêng biệt của các 
khu vực và các dân tộc trên thế giới, 
góp phần bảo vệ và phát huy tính đa 
dạng văn hóa của thế giới trong xu 
thế toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh 
mẽ. tinh thần này cũng được thể 
hiện trong việc quyết định ngôn ngữ 
sử dụng chính thức tại các tiểu ban là 
bốn thứ tiếng trung Quốc, Hàn Quốc, 
nhật Bản và Việt nam. tuy nhiên, Diễn 
đàn cũng thống nhất rằng, bên cạnh 
những đặc thù mang tính bản sắc 
cần được trân trọng, bốn Đại học chủ 
chốt Đông á sẽ nỗ lực tìm ra những 
nét tương đồng để tạo nên thế mạnh 
liên thông và liên kết.

Sự khác biệt giữa các nền văn hóa 
không tạo nên mâu thuẫn mà trái lại 
nếu biết khai thác và phát huy trên 
quy mô rộng lớn hơn thì đời sống vật 
chất và tinh thần của loài người sẽ 
càng thêm phong phú. Sự hòa hợp 
về văn hóa không có nghĩa là xóa bỏ 
sự khác biệt mà trái lại, cần tìm hiểu 
để chắt lọc những nét đặc sắc, những 
yếu tố tinh túy nhất nhằm bổ sung 
cho nhau. Đây là cách chúng ta xây 
dựng văn hóa chung cho Diễn đàn.

Sau những năm hoạt động liên tiếp, 
Diễn đàn Giám đốc bốn Đại học chủ 
chốt Đông á đã đạt được những 

kết quả rất tốt đẹp. Diễn đàn đã trở 
thành nền tảng vững chắc để các 
đại học tăng cường sự hiểu biết lẫn 
nhau, trao đổi kinh nghiệm và đưa 
ra những sáng kiến chung, thúc đẩy 
sự phát triển của mỗi đại học. Đồng 
thời Diễn đàn cũng là nơi để các học 
giả thảo luận về các vấn đề lớn và có 
ý nghĩa với giáo dục đại học.

trên cơ sở những thành quả đạt được 
từ trước cho đến nay, bốn Đại học 
chúng ta cần nhận thức đầy đủ về 
vai trò phải thực hiện để mạng lưới 
Diễn đàn phát triển hài hòa với khu 
vực và toàn thế giới, đồng thời tranh 
thủ sự thấu hiểu, ủng hộ của chính 
phủ cũng như xã hội của từng nước, 
tăng cường hơn nữa hoạt động giao 
lưu nghiên cứu, giáo dục và sinh viên, 
bao gồm cả nỗ lực xây dựng một số 
chương trình và giáo trình chung cho 
bốn Đại học, qua đó đạt được những 
thành quả to lớn hơn.

Bản tuyên bố này được soạn bằng 
bốn thứ tiếng: trung Quốc, Hàn 
Quốc, nhật Bản, Việt nam và đều 
được coi là bản gốc (có giá trị pháp lý 
như nhau). Mỗi Đại học giữ một bản 
viết bằng bốn thứ tiếng.

tuyên Bố cHunG

Diễn Đàn GiáM Đốc Bốn Đại Học cHủ cHốt ĐÔnG á 
năM 2010 tại Hà nội
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từ Đại Học ĐÔnG DươnG 
Đến Đại Học Quốc Gia Hà nội

GS.nGnD ĐinH Xuân LâM

nGày 16/5/1906 toàn Quyền PauL BEau Kí nGHị ĐịnH Số 1514a, Điều 1 của 
nGHị ĐịnH này GHi rõ: “nay tHànH LậP ở ĐÔnG DươnG, Với tên Gọi trườnG 
Đại Học (uniVErSité) Một tậP HợP các KHoá Đào tạo Bậc Đại Học cHo 
các SinH Viên Xứ tHuộc Địa Và các nước LánG GiềnG”. Đây Là Một Văn 
BẢn PHáP Lý Quan trọnG ĐánH Dấu Sự ra Đời của Đại Học ĐÔnG DươnG 
(ĐHĐD) - MÔ HìnH Giáo Dục Đại Học Hiện Đại Đầu tiên tại tHủ ĐÔ Hà nội.

Mốc KHởi Đầu nền Giáo Dục Đại 
Học Việt naM Hiện Đại 

Điều cần nói ngay ở đây là quyết 
định thành lập Đại học Đông Dương 
không phải là một sự kiện ngẫu 
nhiên, mà trước tiên là do yêu cầu của 
chính bản thân thực dân Pháp, nhằm 
đáp ứng yêu cầu khai thác và bóc lột 
kinh tế thuộc địa, phục vụ quyền lợi 

tối cao của chủ nghĩa đế quốc Pháp. 
Mặt khác cũng khách quan đáp ứng 
nhu cầu, nguyện vọng đổi mới cách 
học của nhân dân Việt nam lúc đó. 
ngay từ giữa thế kỉ XiX, đầu thế kỉ XX, 
dưới ảnh hưởng của cuộc Duy tân ở 
nhật Bản thời Minh trị (1868) và của 
cuộc vận động cải cách ở trung Quốc 
(1898), một số trí thức yêu nước đã 

đề xuất các giải pháp canh tân cách 
học, kêu gọi rời bỏ lối học từ chương 
của nho học, đề cao thực học theo 
mô hình phương tây. Đây chính là 
nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự xuất 
hiện các phong trào Đông Du, Đông 
Kinh nghĩa thục và Duy tân hồi đầu 
thế kỉ XX. trước tình hình đó, chính 
quyền Pháp ở Đông Dương thấy 
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cần phải cải cách học chế cầm chân 
thanh niên Việt nam để họ khỏi đi ra 
nước ngoài, đồng thời cũng cổ động 
thế lực nước Pháp ở Viễn Đông, quét 
dần ảnh hưởng trung Hoa trong giới 
nho sĩ Việt nam.

trước khi Đại học Đông Dương ra 
đời, người Pháp đã cho xây dựng một 
số cơ sở đào tạo chuyên nghiệp và 
nghiên cứu khoa học như trường Dạy 
nghề Hà nội (Ecole professionelle de 
Hanoi, 1898), trường công chính 
(Ecole des travaux Publique), trường 
y khoa Đông Dương (Ecole de 
Médecine de l’indochine, 1902) vv... 

Để xúc tiến việc thành lập Đại học 
Đông Dương, ngày 8/3/1906 toàn 
quyền Paul Beau kí nghị định thành 
lập Hội đồng phát triển giáo dục 
bản xứ Đông Dương, do Henri 
Gourdon làm chủ tịch (conseil de 
Perfectionnement de l’Enseignement 
indigène en indo - chine). Một trong 
những nhiệm vụ quan trọng của Hội 
đồng này là: “nghiên cứu những điều 
kiện để thành lập và hoạt động của 
một trường đại học gồm các môn 

giảng dạy ở bậc đại học dành cho 
người bản xứ và người châu á”.

Sau một thời gian chuẩn bị, tháng 
5/1906, chủ tịch Hội đồng đã trình 
toàn quyền Paul Beau một bản báo 
cáo về dự án thành lập trường đại học, 
trong đó tôn chỉ và sứ mệnh của nhà 
trường đã được xác định rõ: “trường 
đại học sẽ là một trung tâm giảng dạy 
giáo dục bậc đại học, đỉnh cao học 
vấn ở Đông Dương. Đại học Đông 
Dương, trong khi đáp ứng các nhu 
cầu kinh tế và hành chính của thuộc 
địa trong các ban kỹ thuật, sẽ cố gắng 
hướng dẫn tinh thần khoa học và 
phương pháp học tập và nghiên cứu 
hiện đại cho những người xuất sắc và 
những người châu á ở các nước láng 
giềng. trường đại học sẽ cố gắng tạo 
nên ở Đông Dương một trung tâm 
văn hoá âu châu, như vậy sẽ đóng 
góp vào việc thúc đẩy sự phát triển 
tri thức của những người dân được 
chúng ta bảo hộ...”.

theo đề nghị của Hội đồng, ngày 
16/5/1906 toàn quyền Paul Beau đã 
kí nghị định về việc thành lập Đại 

học Đông Dương đặt trực tiếp dưới 
quyền của toàn quyền Đông Dương 
và do một Hội đồng Quản trị (conseil 
d’administration) điều hành. Về cơ 
cấu tổ chức, Đại học Đông Dương 
gồm có 5 trường thành viên đều gọi 
chung là trường cao đẳng (ecole 
supérieure), là: trường Luật và Hành 
chính (Ecole supérieure de Droit et 
administration), trường Khoa học 
(Ecole supérieure des Sciences), 
trường y khoa (Ecole supérieure de 
Médecine), trường Xây dựng dân 
dụng (Ecole supérieure du Génie civil) 
và trường Văn khoa (Ecole supérieure 
des Lettres). trong 5 trường nói trên 
thì trường Khoa học và trường Văn 
khoa là các trường thành lập mới 
hoàn toàn, còn ba trường kia thực 
chất là các trường đã được thành lập 
từ trước, nay được sáp nhập vào Đại 
học Đông Dương. các trường thành 
viên này không tồn tại biệt lập với 
nhau, mà được Hội đồng Quản trị 
thống nhất điều hành cả về mặt hành 
chính và chuyên môn. Để đảm bảo 
tính liên thông và phối hợp giữa các 
trường thành viên, Điều 5 của nghị 

>> Một giờ học môn Vật lý tại giảng đường Đại học Đông Dương, nay là giảng đường ngụy như Kontum
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định ghi rõ: “Mỗi sinh viên 
được ghi tên vào một 
trường, nhưng sẽ có một 
số môn học chung (cours 
communs) cho hai hoặc 
nhiều trường”. ngoài ra, 
Đại học Đông Dương 
cũng có cơ chế phối hợp 
chặt chẽ với các viện 
nghiên cứu đã và sẽ được 
thành lập ở Đông Dương 
(Điều 3). 

ngày 10/11/1907, Lễ 
khánh thành Đại học 
Đông Dương được long 
trọng tổ chức tại Hà nội, 
và ngay sau đó năm học 
đầu tiên được khai giảng 
với tổng số 193 sinh viên, 
trong đó có 94 sinh viên 
mới được tuyển chọn, 37 
sinh viên năm thứ nhất 
của trường y khoa. trong 
năm học đầu tiên, chính 
quyền Pháp đã đầu tư 
cho Đại học Đông Dương 
trên 15.000 đồng bạc 
Đông Dương (piastres) để mua sắm 
trang thiết bị, lập thư viện, trả lương 
cho bộ máy quản lý và các giáo viên.

Đến cuối năm 1917, toàn quyền 
albert Sarraut đã quyết định cải 
cách giáo dục lần thứ hai bằng việc 
ban hành bộ “Học chính tổng quy” 
(réglement général de l’instruction 
publique), chia nền giáo dục ở Việt 
nam làm 3 cấp, đồng thời khẳng định 
lại cơ cấu và nguyên tắc hoạt động 
của Đại học Đông Dương trên một 
tầm cao mới. Bên cạnh các trường 
thành viên cũ từng bước được nâng 
cao chất lượng đào tạo, một loạt các 
trường thành viên mới được thành 
lập. cho đến trước thế chiến thứ ii, 
Đại học Đông Dương có tất cả 14 
trường thành viên, trong đó trường 
y khoa và trường Luật được tương 
đương trường đại học bên Pháp và 
sinh viên tốt nghiệp được nhận Bằng 
tốt nghiệp Quốc gia (Diplôme d’Etat), 
ngang với văn bằng của các trường 
đại học ở Pháp.

như vậy là cho đến trước cách mạng 

tháng tám, Đại học Đông Dương đã 
là một đại học hiện đại đa ngành, 
đa lĩnh vực có uy tín ở Viễn Đông, có 
quy mô đào tạo đạt tới hơn 1000 sinh 
viên/năm. Một số ngành đạt chất 
lượng quốc tế.

Đưa Học tHuật trên tầM cao 
Mới

ngay sau khi nước Việt nam Dân chủ 
cộng hoà ra đời, tại phiên họp Hội 
đồng chính phủ ngày 29/10/1945, 
chủ tịch Hồ chí Minh đã chỉ thị 
“thông cáo rằng chính phủ sắp mở 
cửa lại trường Đại học”. Sau đó, Hội 
đồng chính phủ đã quyết nghị: “Đến 
ngày 15/11/1945, trường đại học sẽ 
mở cửa”. Điều cần nhấn mạnh ở đây 
là Hồ chủ tịch và Hội đồng chính phủ 
Việt nam Dân chủ cộ ng hòa quyết 
định “mở cửa lại trường đại học“ chứ 
không phải là thành lập một trường 
đại học mới nào đó. “trường đại học” 
được nói tới ở đây chính là Đại học 
Đông Dương, vì trước đó chưa có bất 
cứ một thiết chế giáo dục nào khác 
có danh xưng là “trường đại học” trên 
toàn cõi Việt nam.

ngày 10/10/1945 chủ 
tịch Hồ chí Minh đã kí 
Sắc lệnh số 44/SL thành 
lập Hội đồng cố vấn học 
chính do Bộ trưởng Bộ 
Quốc gia giáo dục Vũ 
Đình Hoè làm chủ tịch. 
trong khuôn khổ của Bộ 
Quốc gia giáo dục, Đại 
học vụ cũng được thành 
lập, do ông nguyễn Văn 
Huyên làm Giám đốc, trực 
tiếp chuẩn bị các điều 
kiện tổ chức hoạt động 
của trường đại học. cũng 
trong ngày hôm đó, Hồ 
chủ tịch đã kí Sắc lệnh 
số 45/SL thành lập Ban 
Đại học Văn khoa nằm 
trong trường đại học, do 
ông Đặng thai Mai làm 
Giám đốc. Sau một thời 
gian gấp rút chuẩn bị, 
ngày 15/11/1945, trường 
đại học đã long trọng tổ 
chức lễ khai giảng năm 
học đầu tiên dưới chế 
độ mới tại Giảng đường 

lớn của toà nhà chính, Đại học Đông 
Dương cũ, tại số 19 Lê thánh tông, Hà 
nội. chủ tịch Hồ chí Minh đã chủ tọa 
buổi lễ, có một số quan khách quốc 
tế đến dự. 

theo báo cáo của Bộ trưởng Vũ Đình 
Hoè tại phiên họp Hội đồng chính 
phủ ngày 21/11/1945, năm học đầu 
tiên tất cả các ban đại học có 1.149 
sinh viên đăng kí chính thức và 270 
sinh viên dự thính, riêng Ban Văn 
khoa có 253 sinh viên và Ban chính trị 
Xã hội có 529 sinh viên.

cũng từ buổi lễ khai giảng này 
trường đại học chính thức mang tên 
là trường Đại học Quốc gia Việt nam. 
trong năm học đầu tiên nhà trường 
có 5 ban là: y khoa, Khoa học, Văn 
khoa, chính trị xã hội và Mỹ thuật. 
Đây là những ngành học được mở 
lại theo quyết nghị của phiên họp 
Hội đồng chính phủ ngày 4/10/1945. 
như vậy trường Đại học Quốc gia Việt 
nam vẫn kế thừa mô hình đại học đa 
ngành, đa lĩnh vực của Đại học Đông 
Dương.

>> Bác Hồ đến thăm trường Đại học tổng hợp Hà nội (nay là ĐHQGHn)
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Giáo Dục

tại buổi lễ khai giảng này, chủ tịch Hồ 
chí Minh đã trao bằng tốt nghiệp của 
chế độ mới cho những sinh viên cũ 
của ĐHĐD vừa hoàn thành chương 
trình đào tạo trước đó bị tạm thời 
gián đoạn bởi cuộc đảo chính nhật 
- Pháp (9/3/1945). Đây là một bằng 
chứng hiển nhiên nữa cho thấy ngay 
từ ngày đầu tiên trường Đại học Quốc 
gia Việt nam đã được nhìn nhận, xây 
dựng trên cơ sở kế thừa, tiếp nối liên 
tục Đại học Đông Dương. Đồng thời 
đây cũng là một quyết định có tầm 
văn hoá cao của chính quyền cách 
mạng do Hồ chí Minh đứng đầu.

tuy nhiên, trường Đại học Quốc gia 
Việt nam không chỉ kế thừa giản đơn 
mô hình và cơ cấu tổ chức của Đại 
học Đông Dương. Bản chất của chế 
độ mới đã mang lại cho nó sứ mệnh 
mới, mục đích đào tạo mới, và do 
đó, nội dung chương trình đào tạo ở 
một số ban, nhất là các ban Văn khoa, 
chính trị Xã hội và Mỹ thuật đã được 
thay đổi triệt để. tham gia giảng dạy 
ở tất cả các ban là các giáo sư người 
Việt nam, bên cạnh đó còn có cả các 
nhà văn hoá, nhà hoạt động chính trị 
– xã hội, trong đó có cả chủ tịch Hồ 
chí Minh và các đồng chí Phạm Văn 
Đồng, Võ nguyên Giáp.

Kế tHừa truyền tHốnG, HướnG 
tới tươnG Lai

Sau khi miền Bắc nước ta giải phóng, 
một số trường đại học được mở cửa 
để đón nhận sinh viên từ vùng tự do 
vào và một số sinh viên ở lại của vùng 
mới được giải phóng, như trường 
Đại học Sư phạm Văn khoa, trường 
Đại học Sư phạm tự nhiên và trường 
Đại học y dược. ngày 4/6/1956 thủ 
tướng chính phủ đã kí Quyết định 
số 2183/Pc thành lập 5 trường đại 
học và 15 trường trung học chuyên 
nghiệp, trong đó: 

trường Đại học tổng hợp Hà nội 
(ĐHtHHn) là đơn vị kế thừa trực tiếp 
Đại học Quốc gia Việt nam. ngoài cơ 
sở vật chất, cơ cấu tổ chức và truyền 
thống học thuật, nhiều nhà giáo, nhà 
khoa học đầu tiên, những người đã 
xây nền đắp móng, tạo dựng truyền 
thống học thuật vẻ vang của trường 

ĐHtHHn đã được đào tạo và trưởng 
thành từ Đại học Đông Dương và Đại 
học Quốc gia Việt nam, hay được đào 
tạo ở nước ngoài về. có thể kể ra một 
số tên tuổi tiêu biểu nhất trong các 
lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa 
học xã hội như ngụy như Kontum, Lê 
Văn thiêm, Đặng thai Mai, trần Đức 
thảo,... trải qua gần 4 thập kỉ phát 
triển, trường ĐHtHHn đã có những 
đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ tổ quốc, xứng đáng là 
trường đại học khoa học cơ bản hàng 
đầu của cả nước.

Đến cuối thế kỉ XX, nhân loại đang 
tiến vào kỉ nguyên cách mạng khoa 
học công nghệ và kinh tế tri thức. 
trong bối cảnh đó, năm 1993, chính 
phủ quyết định thành lập Đại học 
Quốc gia Hà nội (ĐHQGHn) nhằm 
tạo tiền đề cho những chuyển biến 
tích cực mang tính đột phá, đáp ứng 

nhu cầu của công cuộc phát triển đất 
nước trong tình hình mới. Hoàn toàn 
không phải ngẫu nhiên mà ĐHQGHn 
lại được xây dựng dựa trên cơ sở sáp 
nhập một số trường đại học lớn ở Hà 
nội, mà nòng cốt là trường ĐHtHHn. 
Đây chính là sự tiếp tục khẳng định 
mô hình đại học hiện đại đa ngành, 
đa lĩnh vực trên cơ sở tiếp nối truyền 
thống học thuật được khởi đầu từ 
ĐHĐD và phát huy truyền thống đó 
trên một tầm cao mới.
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truyền tHốnG Hào HùnG ĐiểM 
tựa của Sức MạnH

thưa Giáo sư, mốc truyền thống của 
trường ĐHKHXH&nV - ĐHQGn bắt 
đầu từ sự hình thành Đại học Văn 
khoa năm 1945, cũng là mốc khởi 
đầu quan trọng của nền giáo dục đại 
học nước nhà, xin ông cho biết đôi 
nét về sự kiện này ?

ngày 10/10/1945, chủ tịch Hồ chí 
Minh đã ký Sắc lệnh số 45 thành lập 
Đại học Văn khoa (lúc đầu gọi là Ban 

Đại học Văn khoa thuộc trường Đại 
học Quốc gia Việt nam) tại Hà nội. 
Giáo sư Đặng thai Mai được cử làm 
Giám đốc. Đội ngũ giáo viên đầu tiên 

đều là những học giả lỗi lạc như các 
giáo sư: Đặng thai Mai, Đào Duy anh, 
cao Xuân Huy, nguyễn Văn Huyên... 
cho đến các đồng chí lãnh đạo của 
Đảng và nhà nước như chủ tịch Hồ 
chí Minh, các đồng chí Phạm Văn 
Đồng, Võ nguyên Giáp. những người 
thầy tài danh ấy đã mang cả tâm, 
trí nuôi dưỡng Đại học này trong 
suốt cuộc kháng chiến chống Pháp 
trường kỳ và đào tạo được một thế 
hệ học trò xuất sắc, trong đó có nhiều 
giáo sư của trường Đại học tổng hợp 
Hà nội sau này như: Đinh Xuân Lâm, 
Phan Huy Lê, Hà Văn tấn, trần Quốc 
Vượng, nguyễn tài cẩn, Phan cự Đệ, 
Hà Minh Đức...

có thể nói quyết định thành lập Đại 
học Văn khoa giữa lúc chính quyền 
dân chủ nhân dân đang trong giai 
đoạn trứng nước thể hiện tầm nhìn 
xa, trông rộng của chủ tịch Hồ chí 
Minh về vị trí, vai trò của KHXH&nV 
đối với sự nghiệp kiến quốc và trong 
việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn 
hóa, nhân văn của dân tộc. nó cũng 
có ý nghĩa khởi đầu cho việc xây 

Bay Lên từ Bờ Vai truyền tHốnG
65 năM Qua, trườnG 
ĐHKHXH&nV Đã có nHiều 
Bước PHát triển Vượt Bậc, 
KHẳnG ĐịnH Vị trí Là trườnG 
Đại Học trọnG ĐiểM, Đầu 
nGànH; có Sứ MệnH Đi Đầu 
tronG SánG tạo, truyền Bá 
tri tHức Và Đào tạo nGuồn 
nHân Lực cHất LượnG cao, 
PHục Vụ Sự nGHiệP Xây DựnG, 
PHát triển Đất nước; HướnG 
tới tiếP cận Và Hội nHậP Với 
KHoa Học - Giáo Dục tHế 
Giới.  “Lấy KHoa Học cơ BẢn 
Và truyền tHốnG Lâu Đời 
LàM nền tẢnG, Lấy tri tHức 
Hiện Đại Và cHất LượnG cao 
LàM ĐícH Đến - Đó Là ĐịnH 
HướnG của cHúnG tÔi” - GS.tS 
nGuyễn Văn KHánH - Bí tHư 
ĐẢnG ủy, Hiệu trưởnG nHà 
trườnG cHia Sẻ. 

Giáo Dục

>> Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm trao Danh hiệu anh hùng Lao động cho trường ĐHKHXH&nV (11/2005).

>> GS.tS nguyễn Văn Khánh
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dựng những thế hệ nhà khoa học 
xuất sắc đầu tiên của KHXH&nV Việt 
nam. 

Giáo sư có thể cho biết những thành 
tích nổi bật của trường đối với sự 
nghiệp xây dựng và phát triển đất 
nước là những gì?

Đại học tổng hợp Hà nội được thành 
lập năm 1956 và rất may mắn được 
đào tạo bởi đội ngũ những người 
thầy tài năng, trực tiếp tham gia xây 
dựng trường, và triển khai nhiệm vụ 
đào tạo ở hai ngành khoa học quan 
trọng là Văn học và Sử học. Phải nói 
rằng đội ngũ nhà giáo tài năng ấy đã 
đặt những viên đá tảng đầu tiên làm 
nền cho những thành tựu về nghiên 
cứu và đào tạo KHXH&nV hơn nửa 
thế kỷ qua.  

Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn 
ra rất ác liệt, trường Đại học tổng hợp 
Hà nội vẫn phát triển mạnh mẽ và 
trở thành trung tâm đào tạo, nghiên 
cứu khoa học cơ bản hàng đầu của 
đất nước, là nơi đến quen thuộc của 
nhiều nhà khoa học quốc tế.  trường 
Đại học tổng hợp Hà nội là nhân tố 
quan trọng góp phần định hình nền 

KHXH&nV Việt nam lúc đó với các 
lĩnh vực, ngành cụ thể. uy tín và ảnh 
hưởng của trường rất lớn trong xã 
hội. những công trình nghiên cứu 
của cán bộ và sinh viên góp phần 
phục vụ nhiệm vụ chính trị quan 
trọng lúc bấy giờ là giải phóng dân 
tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc. Bên cạnh đó, đây cũng 
là giai đoạn ra đời nhiều công trình 
nghiên cứu có giá trị kinh điển trong 
KHXH&nV cho đến tận sau này.

trường Đại học tổng hợp Hà nội 
cũng đã tiễn biệt nhiều thầy giáo và 
sinh viên ưu tú lên đường thực hiện 
nghĩa vụ bảo vệ và giải phóng đất 
nước. nhiều cái tên đã khắc ghi vào 
lịch sử oai hùng của dân tộc và làm 
rạng danh truyền thống của nhà 
trường như Lê anh Xuân, Phạm Văn 
Phong, ngô Văn Sở, chu cẩm Phong, 
nguyễn trọng Định, Đặng Luân...

có tiền thân là hai đại học nổi tiếng 
với bề dày thành tựu và những đóng 
góp lớn cho đất nước, điều ấy tạo áp 
lực gì cho đội ngũ cán bộ của nhà 
trường hôm nay thưa Giáo sư?

trước tiên, chúng tôi thấy vô cùng 

tự hào bởi không có nhiều trường 
đại học ở Việt nam có chặng đường 
phát triển gắn chặt với các giai đoạn 
thăng trầm mà oai hùng của lịch sử 
dân tộc như vậy. truyền thống hào 
hùng và những thành tựu, vị thế đã 
đạt được trong quá khứ là tài sản vô 
giá có ý nghĩa lớn về cả vật chất và 
tinh thần cho đội ngũ cán bộ và sinh 
viên trường ĐHKHXH&nV, ĐHQGHn, 
hôm nay. Đó là cội nguồn, là điểm tựa 
sức mạnh nội lực cho những phấn 
đấu và cố gắng của chúng tôi trong 
giai đoạn phát triển tiếp theo. 

còn áp lực, tất nhiên cũng rất lớn, đó 
là phải có những công trình nghiên 
cứu có giá trị hơn nữa, phải giữ vững 
chất lượng đào tạo và vị trí hàng đầu 
trong bối cảnh xã hội có nhiều thay 
đổi hiện nay, nâng tầm vị thế và vai 
trò của KHXH&nV đóng góp cho sự 
phát triển của đất nước, khẳng định 
vị thế của mình khi hội nhập với thế 
giới. chúng ta không thể tụt hậu 
so với chính các thế hệ cha anh của 
mình, mà phải  tiếp tục vươn lên bay 
cao và bay xa hơn nữa từ “bờ vai” 
thành tựu của những thế hệ đi trước.

Giáo Dục

>> Đồng chí nguyễn Phú trọng, chủ tịch Quốc hội - cựu sinh viên trường ĐHKHXH&nV - và các thế hệ lãnh đạo nhà trường. Ảnh từ trái sang phải, 

các Giáo sư: nguyễn Văn Khánh, Phạm Xuân Hằng, nguyễn Phú trọng, Phùng Hữu Phú và Phạm Quang Long.
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truyền thống ấy giúp nhà trường rút 
ra được những kinh nghiệm gì trong 
quá trình phát triển hiện nay, thưa 
Giáo sư?

từ lịch sử ấy, nếu có thời gian nghiên 
cứu và tổng kết thì có thể đúc rút rất 
nhiều kinh nghiệm không chỉ cho 
nhà trường mà còn cho nền giáo 
dục đại học Việt nam nói chung. tuy 
nhiên tôi chỉ xin nhấn mạnh đến hai 
điều:

Một là khoa học và giáo dục, đặc biệt 
là KHXH&nV phải luôn giữ vững mục 
tiêu phục vụ sự phát triển của đất 
nước, phục vụ yêu cầu thực tiễn xã 
hội của lịch sử. chỉ khi gắn mình vào 
các điều kiện thực tiễn và mục tiêu 
phục vụ dân tộc thì khoa học mới 
có động lực thật sự để làm ra những 
công trình có giá trị thật sự, phục vụ 
xã hội và con người. 

Hai là trong mọi hoàn cảnh khó khăn, 
nếu biết phát huy tinh thần tập thể, 
biết khơi dậy tinh thần yêu nước, khơi 
dậy sự say mê nghiên cứu và cống 
hiến trong mỗi cá nhân thì sẽ tạo nên 
sức mạnh hết sức to lớn. Phát huy 
được tốt nhân tố con người để làm 
việc vì con người, cộng đồng thì chắc 
chắn sẽ đem đến thành công.

Là trụ cột nGHiên cứu Và Đào 
tạo KHXH&nV của cẢ nước

Giáo sư, nhận định gì về những thách 
thức và xu hướng phát triển của 
KHXH&nV trong giai đoạn hiện nay ?

thế giới hiện nay đang đổi thay đến 
chóng mặt; công nghệ thông tin và 
nền kinh tế dựa vào tri thức đang chi 
phối tốc độ phát triển của xã hội loài 
người. KHXH&nV Việt nam cũng gặp 
những khó khăn trong việc bắt kịp 
với thực tiễn cuộc sống và hội nhập 
quốc tế. Giờ đây nghiên cứu và đào 
tạo phụ thuộc rất lớn vào phương 
tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất hiện đại. 
con người cũng đa dạng, phức tạp 
hơn với nhiều nhu cầu, điều kiện, 
hoàn cảnh khác nhau. nhiều vấn đề 
xã hội mới nảy sinh với mức độ phức 
tạp ngày càng cao. Do điều kiện phát 
triển của nước ta còn thua kém nhiều 
quốc gia khác nên KHXH&nV Việt 
nam gặp khó khăn trong quá trình 
hội nhập với thế giới bên ngoài...

thực tiễn ấy đã dẫn đến một số 
xu hướng phát triển mới như: nhu 
cầu liên ngành trong nghiên cứu 
KHXH&nV, sự đan xen và kết hợp 
chặt chẽ giữa KHXH&nV với các 
ngành khoa học khác; sự ra đời của 
nhiều ngành, chuyên ngành mới, 
chuyên sâu đáp ứng nhu cầu thực 
tiễn của cuộc sống, đặc biệt là các 
khoa học về con người; các nghiên 
cứu KHXH&nV ngày càng đòi hỏi yêu 
cầu cao về tính ứng dụng...

trên cơ sở ấy, nhà trường xác định 
những thách thức lớn phải đối mặt 
là gì?

Là đơn vị nghiên cứu và đào tạo chất 
lượng cao về KHXH&nV, nhà trường 

nhận diện ba thách thức căn bản sau: 
thách thức về tầm nhìn và tư duy đổi 
mới trong lãnh đạo và quản lý bắt kịp 
với xu thế phát triển của thực tiễn xã 
hội; thách thức về xây dựng đội ngũ 
cán bộ có trình độ cao, đáp ứng nhu 
cầu phát triển của thực tiễn nghiên 
cứu và đào tạo đạt trình độ quốc tế; 
thách thức về cơ sở vật chất, phương 
tiện thiết bị hiện đại cho đào tạo và 
nghiên cứu chất lượng cao.

trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt,  
các đại học lớn và có bề dày không 
thể năng động, nhạy bén và dễ thích 
nghi bằng các đại học trẻ hơn, đó có 
phải là một thực tế và là điều bất lợi?

tôi nghĩ nói thế chưa hoàn toàn đúng 
vì cái gì cũng có hai mặt của nó. Một 
đại học trẻ năng động nhưng nếu 
không có nội lực, mà ở đây là đội ngũ 
giảng viên có trình độ cao, là bề dày 
thành tựu nghiên cứu và đào tạo thì 
khó có thể tồn tại và phát triển bền 
vững. Một đại học được tạm hiểu 
nôm na là “già” hơn mà có bề dày nội 
lực thì chỉ cần có định hướng đúng 
và giải pháp tốt thì sẽ đủ sức mạnh 
để thích nghi và tiến nhanh. Vấn đề là 
cần tư duy đổi mới và có mục đích cụ 
thể trong từng giai đoạn phát triển, 
trên cơ sở hiểu rõ những lợi thế và cả 
những điểm hạn chế của mình.

Giáo sư có thể cho biết những thành 
tựu nổi bật mà trường ĐHKHXH&nV 
đạt được thời gian qua?

Là thành viên của ĐHQGHn từ 
năm 1993, trường ĐHKHXH&nV 
đã tiếp tục khẳng định vị trí đi đầu, 
trụ cột trong nghiên cứu và đào tạo 
KHXH&nV của cả nước. nhà trường 
vinh dự được nhà nước phong tặng 
danh hiệu “anh hùng lao động” vào 
năm 2005 vì những đóng góp xuất 
sắc trong thời kỳ đổi mới. 

Về đào tạo, nhà trường đã năng 
động trong việc mở rộng các ngành 
nghề đào tạo mới phù hợp với nhu 
cầu phát triển của xã hội, giúp tăng 
khả năng cạnh tranh với các đại học 
khác như: Báo chí và truyền thông, 
Đông phương học, Quốc tế học, tâm 
lý học, công tác Xã hội, Khoa học 
Quản lý, nhân học, Sở hữu trí tuệ... 
Đây không chỉ là các ngành học mới 

Giáo Dục

>> Đồng chí nguyễn Đức Bình - nguyên ủy viên Bộ chính trị, nguyên Giám đốc Học viện chính trị 
Quốc gia Hồ chí Minh và các thế hệ lãnh đạo nhà trường
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xuất hiện ở Việt nam, mà chất lượng 
đào tạo cũng được đánh giá tốt, có 
nhiều ngành rất được người học ưa 
chuộng và điểm tuyển sinh luôn ở 
mức cao. nhà trường cũng mở nhiều 
chương trình chất lượng cao và đạt 
chuẩn quốc tế, đa dạng hóa các hình 
thức đào tạo, trong đó chú trọng mở 
rộng đào tạo liên hết quốc tế với các 
đại học tiên tiến trên thế giới, góp 
phần đào tạo nhân lực chất lượng 
cao cho đất nước, đồng thời chuyển 
giao công nghệ và quy trình giảng 
dạy từ các đại học tiên tiến, góp phần 
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đạt chuẩn 
quốc tế.

Hướng tới mục tiêu đào tạo chất 
lượng cao, trường ĐHKHXH&nV là 
đợn vị đầu tiên trong ĐHQGHn về cơ 
bản đã chuyển đổi sang phương thức 
đào tạo theo tín chỉ, cập nhật và đổi 
mới giáo trình và phương pháp dạy-
học. nhà trường cũng đi tiên phong 
trong kiểm định chất lượng đào tạo, 
đã tham gia tự đánh giá và đánh giá 
ngoài theo chuẩn của ĐHQGHn và 
Bộ Giáo dục và Đào tạo; sẽ tham gia 
kiểm định theo chuẩn aun (Hiệp hội 
các trường đại học Đông nam á) vào 
năm 2012.

Về nghiên cứu khoa học, đội ngũ cán 
bộ khoa học của nhà trường liên tục 
cung cấp các luận cứ khoa học giải 
quyết nhiều bài toán của phát triển 
xã hội, thể hiện qua nhiều công trình, 
dự án nghiên cứu liên ngành qui 
mô lớn, có giá trị thực tiễn cao; tiên 
phong trong việc khai phá các lĩnh 
vực nghiên cứu mới.

trong quan hệ quốc tế, nhà trường 
là điểm đến uy tín của các học giả và 
đối tác nước ngoài, mở rộng quan hệ 
hợp tác với hơn 100 trường đại học 
và các tổ chức quốc tế, là đại diện tiêu 
biểu của KHXH&nV Việt nam trong 
cộng đồng khoa học quốc tế. 

PHát Huy Mọi nGuồn Lực Để Hội 
nHậP Với tHế Giới 

Được biết vào tháng 6 vừa qua, Đại 
hội Đảng bộ lần thứ XXVi của trường 
ĐHKHXH&nV đã thông qua mục tiêu 
phấn đấu đưa trường lọt vào top 200 
đại học hàng đầu của châu á trong 
thập niên tới. những cơ sở nào đảm 

bảo thành công cho mục tiêu trên 
thưa Giáo sư?

Đây là một mục tiêu rất cao và để 
thực hiện được cần định tính và định 
lượng cụ thể từng yếu tố. tuy nhiên 
nhà trường đã nhìn thấy những tiền 
đề cơ bản đề hiện thực hóa mục tiêu 
trên, đó là: thứ nhất, truyền thống 
và bề dày thành tựu nghiên cứu 
KHXH&nV đã được tích lũy qua hơn 
nửa thế kỷ; thứ hai, sự năng động, 
sáng tạo và vị thế của nhà trường 
đã được xác lập và khẳng định trong 
thời gian vừa qua, nhất là việc triển 
khai thành công nhiều hoạt động 
hợp tác, nhiều chương trình liên kết 
quốc tế với các đại học lớn trên thế 
giới, sự tham gia của nhà trường và 
của ĐHQGHn vào nhiều diễn đàn 
khoa học giáo dục quốc tế trong khu 
vực và trên thế giới; thứ ba, quyết 
tâm mạnh mẽ của nhà trường nhằm 
phát huy mọi nguồn lực để thực hiện 
mục tiêu quan trọng trên.

Giáo sư có kiến nghị hoặc đề xuất gì 
đối với ĐHQGHn nói riêng và nhà 
nước nói chung để nâng cao chất 
lượng nghiên cứu và đào tạo các 
ngành KHXH&nV hiện nay?

tôi xin có mấy đề xuất như sau:

Một là nhà nước cần sớm ban hành 
nghị định sửa đổi về ĐHQG nhằm 
tiếp tục khẳng định mô hình và tính 
ưu việt của mô hình ĐHQG, về căn 
bản khác với đại học vùng trong cơ 

cấu tổ chức và phương thức vận 
hành, hoạt động; qua đó nâng cao 
vị trí, vai trò nòng cột của ĐHQGHn 
trong hệ thống giáo dục đại học cả 
nước. 

Hai là cần có cơ chế, chính sách đầu 
tư đặc biệt để trường ĐHKHXH&nV 
có thể thực hiện tốt sứ mệnh đầu 
đàn của mình; có chính sách đặc biệt 
trong thu hút, đào tạo và bồi dưỡng 
nhân tài, trên cơ sở được giao quyền 
tự chủ cao trong tuyển sinh, thu, chi 
tài chính, kể cả mức thu học phí.

Ba là Bộ Giáo dục và Đào tạo cần 
nhanh chóng công nhận và cấp mã 
ngành đào tạo cho một số ngành đào 
tạo bậc cử nhân và chuyên ngành sau 
đại học đã được cho phép đào tạo thí 
điểm, và được kiểm tra chất lượng tốt 
như Du lịch học...

Bốn là cho phép nhà trường đầu tư 
để tăng cường cơ sở vật chất tại nội 
thành Hà nội nhằm đáp ứng nhu cầu 
phát triển của trường trong khi chờ 
xây dựng cơ sở mới tại Hòa Lạc.

Xin cảm ơn Giáo sư!

tHanH Hà (thực hiện)

Giáo Dục

>> Đồng chí nguyễn Phú trọng và các nhà giáo lão thành của nhà trường
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Để tHươnG Hiệu LuÔn tỏa SánG
tHánG 11 tới, trườnG ĐHKHXH&nV, ĐHQGHn Đón MừnG Lễ Kỷ niệM 65 năM nGày 
truyền tHốnG. tronG KHÔnG KHí của Một nGày Hội Lớn, các tHế Hệ nHà Giáo Và 
SinH Viên Đã Bày tỏ nHiều tìnH cẢM yêu Mến Với Mái trườnG có Bề Dày truyền 
tHốnG LịcH Sử, ĐồnG tHời ĐónG GóP nHiều ý Kiến cHo Sự PHát triển của nHà 
trườnG tronG tHời Gian tới.

GS.tS PHan Hữu Dật (nguyên Hiệu 
trưởng trường Đại học tổng hợp Hà 
nội): Hội nHậP Với tHế Giới BằnG 
tHế MạnH KHXH&nV Việt naM

tôi rất mừng khi thấy trường 
ĐHKHXH&nV - ĐHQGHn từ khi tách 
khỏi trường Đại học tổng hợp đã có 
nhiều điều kiện để phát triển và giữ 
vững được vị trí đầu đàn về nghiên 
cứu và đào tạo KHXH&nV của cả nước. 
nhân 65 năm ngày truyền thống của 
nhà trường, tôi xin gửi đến một vài 
kinh nghiệm đúc rút từ quá trình xây 
dựng và phát triển của trường Đại học 
tổng hợp Hà nội trước đây:

thứ nhất, muốn giữ vững vị trí đại học 
đầu ngành, trọng điểm thì điều kiện 
tiên quyết là phải chăm lo xây dựng 
đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, có chất 
lượng và trình độ khoa học cao

thứ hai, trong mọi hoàn cảnh luôn 
phải đặt vấn đề chất lượng đào tạo lên 

hàng đầu. Muốn thế thì ngay từ khâu 
tuyển sinh cần phải chặt chẽ sao cho 
tuyển cho được những người giỏi. 

thứ ba, phải gắn chặt giảng dạy và 
ncKH, lấy ncKH làm điểm tựa cho hoạt 
động giảng dạy. 

thứ tư, công tác chính trị tư tưởng 

trong nhà trường phải thực hiện cho 
được nhiệm vụ định hướng, bồi dưỡng 
hoài bão khoa học, khát vọng vươn lên 
trong học tập của sinh viên. Phải có 
thật nhiều những người như ngô Bảo 
châu với khát vọng chinh phục những 
đỉnh cao khoa học và nâng tầm vị thế 
của đất nước trên bản đồ khoa học thế 
giới. 

thứ năm, để thực hiện mục tiêu vươn 
lên vị trí cao trong giáo dục đại học 
khu vực và thế giới, chúng ta cần xác 
định rõ hướng đi cụ thể là hội nhập ở 
những ngành nào, lĩnh vực nào. theo 
tôi cái mà chúng ta có cơ hội đóng góp 
cho khoa học thế giới trước hết phải 
là những ngành KHXH&nV của Việt 
nam. ta phải đứng đầu thế giới về Lịch 
sử Việt nam, Văn học Việt nam, triết 
học Việt nam…, có những công trình 
nghiên cứu tầm cỡ về các lĩnh vực khoa 
học của Việt nam, coi đó là thế mạnh 
riêng của mình.

PGS.tS Vũ tHị PHụnG (chủ nhiệm 
Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn 
phòng): tạo DựnG PHonG cácH “Xã 
Hội - nHân Văn” Để GóP PHần PHát 
Huy Và QuẢnG Bá tHươnG Hiệu 
của trườnG

Hơn 30 năm học tập và làm việc tại 
trường, tôi luôn cảm thấy tự hào, vì mỗi 
lần đi công tác, chỉ cần giới thiệu về nơi 
mình đã từng học và làm việc, tôi đều 
được nghe những lời ca ngợi, được thấy 
sự thán phục của mọi người khi nói tới 
trường hoặc nhắc tới những người 
thầy tuyệt vời của trường Đại học tổng 
hợp trước đây, trường ĐHKHXH&nV, 
ĐHQGHn,  hôm nay. 

tôi hiểu rằng, sở dĩ có được những lời 
ca ngợi và niềm tự hào như vậy là vì 
trong suốt những năm qua, các thế hệ 
thầy trò của trường đã tạo dựng được 

một phong cách rất riêng, phong cách 
“tổng hợp”, phong cách “Xã hội - nhân 
văn”. Đó là tài sản vô cùng qúy giá của 
trường, là thương hiệu mà hàng chục 
thế hệ đã dày công vun đắp và tiếp nối. 
Đó là phong cách của những người 
thầy đam mê khoa học, luôn tìm tòi và lý 

giải các vấn đề của xã hội, của con người 
bằng các luận chứng có cơ sở và căn 
cứ, không tư duy một chiều, luôn sáng 
tạo và đổi mới. rồi từ những nghiên 
cứu sâu sắc của mình, họ mang đến 
cho sinh viên những giờ giảng đầy tâm 
huyết, dạy như “rút ruột, rút gan”, cuốn 
sinh viên vào thế giới khoa học hấp 
dẫn và thấm đẫm chất nhân văn. Đó là 
phong cách của những con người luôn 
coi tri thức, sự hiểu biết và nhân phẩm 
là những giá trị cốt lõi. chính phong 
cách của những người thầy đã tạo nên 
phong cách của các thế hệ học trò, với 
hiểu biết rộng, tư duy sâu sắc, luôn sáng 
tạo trong cách nhìn, cách lý giải các 
vấn đề, luôn tìm tòi và dấn thân vào cái 
mới, biết dũng cảm chối từ và vượt qua 
những cám dỗ thông thường. 

Giáo Dục
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PGS.tS PHạM tHànH HưnG (Phó 
chủ nhiệm Khoa Văn học): GiẢi 
Quyết tốt Mối Quan Hệ Giữa Đa 
DạnG Hóa các Loại HìnH Đào 
tạo Và Đẩy MạnH nGHiên cứu cơ 
BẢn

trong định hướng phát triển ĐHQGHn 
thành một đại học đa ngành, đa lĩnh 
vực, trình độ cao, đồng thời lại theo 
hướng một đại học nghiên cứu, rõ 
ràng đang đòi hỏi một sự kết hợp hài 
hòa, biện chứng, nhằm khắc phục sự 
mâu thuẫn tất yếu giữa phương châm 
đa dạng hóa loại hình đào tạo với đẩy 
mạnh nghiên cứu cơ bản. 

Mấy năm gần đây, trường  
ĐHKHXH&nV, ĐHQGHn đã phát triển 
nhiều ngành nghề đào tạo mới có tính 
ứng dụng và thực hành nghề cao. Đây 
là một hướng phát triển hợp quy luật, 
đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tế của 
đất nước. nhà trường đã thành một 
trong những địa chỉ tin cậy cho xã hội 
đặt hàng. Sinh viên các ngành Báo chí, 
Du lịch, thông tin thư viện, Lưu trữ 

học và Quản trị văn phòng, Quản lý xã 
hội, Quốc tế học v.v. ra trường đều dễ 
chọn việc làm. tuy vậy, gắn liền với xu 
hướng phát triển đó là sự sao nhãng 
ít nhiều đối với nghiên cứu lý thuyết 
và khoa học cơ bản. theo tôi, một số 
khoa đào tạo có tính truyền thống 
như các ngành ngữ Văn, Lịch Sử, triết 
học đã một thời tạo nên bản sắc, ưu 
thế của Đại học tổng hợp Hà nội khi 
xưa vẫn cần được quan tâm đầu tư 
nhiều hơn. 

trong nhiều thập kỷ qua, chính 

những ngành khoa học cơ bản và 
truyền thống đó đã từng đào tạo một 
đội ngũ cán bộ khoa học và văn hóa 
hùng hậu, có khả năng không chỉ 
trong nghiên cứu, giảng dạy mà còn 
cả trong các lĩnh vực hoạt động thực 
tiễn rất đa dạng. theo tôi, đây không 
phải là một sự chấp nhận, một sự 
thích ứng bất đắc dĩ mà là một thực 
lực được tác thành từ đào tạo khoa 
học cơ bản. ngữ văn, Lịch sử, triết học 
của các khoa truyền thống xưa kia 
không đơn thuần là tri thức hiểu biết 
mà còn là phương pháp tư duy và kỹ 
năng giải quyết các vấn đề mà khoa 
học và đời sống đặt  ra. nói như vậy, 
không có nghĩa là nhà trường cần thu 
hẹp, dọn dẹp khoa này và mở rộng, 
phát triển khoa kia. Vấn đề quan tâm 
cụ thể ở đây là các ngành, các bộ môn 
khoa học cơ bản chứ không phải là 
đơn vị đào tạo. các ngành khoa học 
đó phải trở thành mũi nhọn đào tạo, 
phải được chuyển hóa thành tri thức 
nền tảng cho các ngành học làm 
nghề.

GS.tS Đỗ QuanG HưnG (Bộ môn Khoa 
học chính trị): KHXH&nV PHẢi HướnG 
tới cHuẩn Quốc tế tronG Đào tạo 
Và nGHiên cứu 

trường ĐHKHXH&nV, ĐHQGHn đang 
có quyết tâm rất cao trong việc hội nhập 
với thế giới, tôi cho đây cũng là xu thế tất 
yếu của KHXH&nV nói chung mà một 
trường đại học hàng đầu như chúng ta 
không thể đứng ngoài. Hội nhập không 
chỉ có ý nghĩa là để thu hút các nguồn lực 
phục vụ sự phát triển của mình mà quan 
trọng hơn là đã đến lúc người Việt nam 
phải đóng góp cho khoa học thế giới 
những vấn đề có tầm nhân loại. Vấn đề 
là cần xác định rõ các tiêu chí để hướng 
tới chuẩn quốc tế, theo tôi là những yếu 
tố sau:

thứ nhất, KHXH&nV ngày nay phải có 
khả năng trả lời các vấn đề của con người 
và xã hội vừa rộng rãi nhưng vừa cụ thể.

thứ hai, nghiên cứu và đào tạo 
KHXH&nV phải hướng tới tính hiện đại, 
cập nhật với sự phát triển của thế giới, 
thể hiện ở cả vấn đề nghiên cứu, phương 
pháp nghiên cứu, hệ thống tri thức cho 
đến việc học tập, áp dụng các mô hình, 
phương pháp, chương trình đào tạo mới.

thứ ba, KHXH&nV và khoa học tự nhiên 
cùng các ngành khoa học khác ngày 
nay không có sự chia tách một cách khô 
cứng, ngược lại có sự đan xen chặt chẽ và 
tác động đến nhau. Sự đan xen chặt chẽ 
này phải thể hiện rõ trong các nghiên 
cứu và đào tạo KHXH&nV. Hiện nay, một 
trong những điểm yếu của KHXH&nV ở 
các nước đang phát triển như Việt nam là 
không tận dụng được hết các kiến thức 
và phương tiện của khoa học tự nhiên, 
khoa học công nghệ trong nghiên cứu 
và đào tạo, ví dụ như áp dụng nhiều 
phương pháp nghiên cứu, đo đạc của 
toán học hay các phương tiện máy móc, 
kỹ thuật hiện đại…

thứ tư, nghiên cứu KHXH&nV phải 
hướng đến các mục tiêu của nhân loại, 
các vấn đề toàn cầu bên cạnh các mục 
tiêu của dân tộc. Khi xác định các hướng 
nghiên cứu, KHXH&nV Việt nam phải 
chú ý đón đầu và gắn các nghiên cứu 
của mình với các vấn đề có tầm nhân 
loại, chẳng hạn như: biến đổi khí hậu, 
ảnh hưởng môi trường tác động đến 
con người, các vấn đề tâm lý mới nảy 
sinh trong xã hội hiện đại…

thứ năm, nghiên cứu và đào tạo 
KHXH&nV Việt nam phải có khả năng 
“lưu thông” với các nước. Đây cũng là 
một trong những điểm khó nhất của 
Việt nam vì trên thực tế những nghiên 
cứu hội nhập của Việt nam chưa sâu, hay 
nói cách khác là chưa gia nhập được với 
các nguồn mạch nghiên cứu thế giới. 
Một biểu hiện cụ thể và rất đáng mừng 
tại trường ĐHKHXH&nV hiện nay là sự 
phát triển ngày càng mạnh các chương 
trình liên kết nghiên cứu và đào tạo quốc 
tế với các đại học đẳng cấp trên thế giới. 
Đây sẽ là một hoạt động hiệu quả góp 
phần thúc đẩy mạnh sự hội nhập của 
nhà trường với thế giới.

Giáo Dục
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cần tậP trunG Đầu tư cHo Đội nGũ Giáo Viên 

Giáo Dục

Giáo sư đánh giá thế nào về kết quả 
học tập của sinh viên hiện nay?

Hiện nay, nhiều người, đặc biệt là các 
doanh nghiệp và cơ quan cho rằng 
sinh viên tốt nghiệp ra trường kiến 
thức không vững chắc, thiếu thực tế, 
không đáp ứng được công việc. Đánh 
giá như vậy có phần đúng vì nó phản 
ánh một thực trạng đáng lo ngại, 
nhưng cũng có phần bi quan. 

tôi cho rằng muốn đánh giá đúng 
chất lượng học tập của sinh viên thì 
phải đợi sau một thời gian thử việc, 
sinh viên đã thích nghi với môi trường 
công tác rồi dần dần tự thể hiện mình 
qua công việc. nhiều sinh viên của 
trường ĐHKHXH&nV, ĐHQGHn, 
sau khi ra trường đã làm việc rất tốt 
trong nhiều lĩnh vực như giảng dạy và 
nghiên cứu trong các cơ sở khoa học, 
hoạt động trong các cơ quan thông 
tấn như truyền hình, báo chí; vững 
vàng trong công tác đối ngoại và 
thành công trong các tổ chức doanh 
nghiệp…

cũng phải thừa nhận một thực tế là 

sinh viên thời nay có điều kiện học 
tập tốt hơn nhiều so với thời của 
chúng tôi, nhưng khi ra trường lại có 
phần khó thích nghi với công việc. 
Lý do bởi thứ nhất, chúng ta đào tạo 
không có địa chỉ rõ ràng, trừ một số 
trường đào tạo nghề, cho nên ít trang 
bị được kĩ năng nghiệp vụ. chính vì 
vậy, người sinh viên dù có năng lực 
cũng cần phải có một thời gian nhất 
định mới thích nghi được với mà họ 

đảm nhiệm. thứ hai là chương trình 
đào tạo vẫn còn có chỗ chưa hợp lý, 
có những môn không gắn với thực 
tế, đào tạo nặng về lí thuyết, ít thực 
hành. cho nên khi sinh viên ra trường 
không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban 
đầu trước môi trường mới. Do vậy, 
phải có sự phối hợp giữa nhà trường 
và xã hội trong đào tạo đại học. 
trường đại học cung cấp cho sinh 
viên những kiến thức gắn với thực 
tế hơn, cần trang bị cho họ một số kĩ 
năng nghiệp vụ, kĩ năng sống cụ thể. 
Đồng thời các cơ quan, các doanh 
nghiệp phải có trách nhiệm tạo điều 
kiện cho sinh viên thực tập ở cơ sở 
của mình. tuy nhiên, cũng không 
nên quên rằng ĐHQGHn, trong đó có 
trường ĐHKHXH&nV là trường khoa 
học cơ bản cho nên việc gắn liền kiến 
thức cơ bản với thực tiễn xã hội là 
điều cần được hết sức coi trọng.

cũng phải nói thêm rằng trong xã 
hội, việc mở trường đại học tràn lan, 
không có đội ngũ giảng viên đủ tiêu 
chuẩn, thiếu kiểm tra chất lượng 
nên đưa ra xã hội những sản phẩm 

nHữnG KHóa Đầu tiên 
của trườnG ĐHKHXH&nV, 
ĐHQGHn Đã SẢn SinH ra 
nHiều nHà QuẢn Lý, nHà 
KHoa Học, nHà Giáo nổi 
tiếnG, ĐónG GóP nHiều cHo 
Sự nGHiệP Giáo Dục Đào tạo 
Và nGHiên cứu KHoa Học của 
cẢ nước. tốt nGHiệP KHóa 
1, Là GiẢnG Viên trụ cột của 
trườnG, GS.nGnD Vũ DươnG 
ninH Đã cHia Sẻ nHữnG KinH 
nGHiệM tronG Học tậP Và 
GiẢnG Dạy của MìnH.

>> Phó thủ tướng nguyễn thiện nhân thăm và làm việc tại trường ĐHKHXH&nV
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Giáo Dục

thứ yếu là điều không tránh khỏi. 
ĐHQGHn đã không đi vào vết xe đó.

theo Giáo sư, phương pháp giáo dục 
đại học hiện nay có đáp ứng được yêu 
cầu của xã hội không?

theo tôi, thước đo đánh giá chất 
lượng dạy và học là giáo dục có đáp 
ứng được yêu cầu của xã hội hay 
không. trước đây, nhu cầu xã hội là 
đào tạo những thanh niên sẵn sàng 
xả thân vì đất nước. Đòi hỏi của xã hội 
hiện nay rất cao, rất nhanh vì ở nước 
ta đang diễn ra quá trình chuyển đổi 
từ nền văn minh nông nghiệp sang 
văn minh công nghiệp và văn minh 
thông tin. Đất nước bước vào thời 
kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa mới được hơn hai mươi năm, 
trong khi đó các nước phương tây 
phải mất hàng thế kỷ. chúng ta chưa 
theo kịp, bởi chúng ta chưa hoàn toàn 
thoát ra khỏi cái cũ, cách dạy và học 
cũ, chương trình học nặng nề trong 
nhà trường, nhiều môn học chung 
còn quá nặng, không hiệu quả. Mặt 
khác, điều kiện vật chất kỹ thuật phục 
vụ đào tạo và nghiên cứu tuy đã được 
trang bị thêm nhiều nhưng vẫn còn 
thiếu so với yêu cầu nên hạn chế khả 
năng thực hành của sinh viên.

Vậy phương pháp dạy và học nào sẽ 
đem lại hiệu quả giáo dục cao nhất  
trong dạy và học hiện nay?

Vấn đề đặt ra cho các thế hệ thầy cô 
giáo là: Làm thế nào để sinh viên phát 
huy được tính tự học? Muốn sinh viên 

tự học thì kinh nghiệm nghiên cứu 
của người thầy rất quan trọng. thầy 
không chỉ truyền đạt kiến thức, mà 
qua kiến thức phải hướng dẫn sinh 
viên phương pháp khai thác tài liệu, 
tổng hợp kiến thức, phát hiện vấn 
đề, khảo sát thực tế và gợi mở những 
kiến giải khác nhau... tôi cho rằng 
quan trọng nhất vẫn là tự học, hiện 
nay sinh viên có nhiều điều kiện, sách 
vở sẵn, tài liệu sẵn và "thầy sẵn", nếu 
được hướng dẫn tốt, nếu chăm chỉ thì 
sẽ tự rèn luyện mình thành một cán 
bộ khoa học nhiều triển vọng. 

theo Giáo sư, trường ĐHKHXH&nV, 
ĐHQGHn,  cần phải có giải pháp đột 
phá nào để thực hiện sứ mệnh hội 
nhập với giáo dục thế giới?

65 xây dựng và trường thành, trường 
ĐHKHXH&nV, ĐHQGHn, đã thay đổi 
rất nhiều, quy mô đào tạo, số khoa, 

ngành tăng lên, các bậc học cũng 
tăng lên, quan hệ quốc tế được mở 
rộng. Sinh viên trường ĐHKHXH&nV, 
ĐHQGHn, phát huy được vốn kiến 
thức, phẩm chất của mình trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 
trường ĐHKHXH&nV, ĐHQGHn, vẫn 
là cơ sở đào tạo có thế mạnh, có tiềm 
năng trên phạm vi toàn quốc và có 
ảnh hưởng nhất định trong khu vực 
và quốc tế.

Để có thể hoàn thành sứ mệnh hội 
nhập với giáo dục thế giới, theo tôi, 
giải pháp đột phá là phải tập trung 
cho đội ngũ thầy giáo. nhà trường lấy 
học trò làm trung tâm, nhưng người 
quyết định kết quả và chất lượng đào 
tạo vẫn là thầy giáo. Phải tạo điều 
kiện bồi dưỡng nâng cao kiến thức, 
trình độ cho người thầy. Đã có nhiều 
giảng viên được đào tạo hoặc đi tu 
nghiệp ở nước ngoài, mở ra tầm nhìn 
và nâng cao năng lực trong giảng dạy 
và nghiên cứu. Đồng thời nên tăng 
cường việc mời các chuyên gia giỏi 
từ nước ngoài đến giảng dạy theo 
các chuyên đề. cũng cần có sự phân 
nhiệm hợp lí công việc giữa các giảng 
viên, đừng "cào bằng" như bấy lâu 
nay. Phải định rõ giáo sư làm việc gì, 
giảng viên làm việc gì, trợ giảng làm 
việc gì, thiết lập từng nhóm công tác 
theo đề tài thì đó là cách bồi dưỡng 
cán bộ tốt, mang lại hiệu quả thiết 
thực. Và cuối cùng là phải đảm bảo 
cho các giảng viên điều kiện vật chất 
để làm việc, học tập, để họ không 
phải lo kiếm sống bằng những công 
việc khác. có như vậy, họ mới yên 
tâm dành thời gian và tâm huyết cho 
công việc chuyên môn của mình.

tôi nghĩ rằng năm nào cũng vậy, 
trong nhà trường đều xuất hiện 
những sinh viên xuất sắc, có khả năng 
tiếp nối bước đi của các thầy, phát 
huy các thành quả nghiên cứu lên 
tầm cao mới. tôi đặt niềm tin vào thế 
hệ trẻ là những người sẽ đưa trường 
ĐHKHXH&nV, ĐHQGHn, đưa ngành 
KHXHnV của đất nước theo kịp đà 
phát triển của khu vực và thế giới.

Xin cảm ơn Giáo sư!

Việt Hà (thực hiện)

>> GS.nGnD Vũ Dương ninh
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Đặc Biệt coi trọnG KiểM ĐịnH cHất LượnG

năM Học 2010 - 2011 Đã 
Bắt Đầu. Để Bạn Đọc 
Hiểu rõ Hơn Về Mục 
tiêu cũnG nHư ĐịnH 
HướnG tronG Hoạt 
ĐộnG Đào tạo của 

trườnG Đại Học KinH 
tế - ĐHQGHn năM Học 
này, cHúnG tÔi Đã có 
cuộc trao Đổi Với tS. 

nGuyễn nGọc tHanH - 
PHó Hiệu trưởnG PHụ 

trácH cÔnG tác Đào 
tạo của trườnG.

thưa ông, từ năm 2010, trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHn có tuyển sinh thêm 1 
ngành mới. Xin ông cho biết đôi điều về ngành học mới này?

năm nay, trường ĐHKt mở thêm ngành Kế toán. chương trình đào tạo của ngành này 
được xây dựng một cách bài bản từ việc điều tra nhu cầu đào tạo, tham khảo khung 
chương trình hiện đại của các trường đại học ở nước ngoài và điều kiện thực tế ở Việt 
nam. Khi ra trường sinh viên có kiến thức kế toán hiện đại, trình độ ngoại ngữ thành 
thạo tương đương 5.0 iELtS và kĩ năng thực hành chuyên nghiệp, có thể làm việc tại 
nhiều tổ chức, doanh nghiệp có các vị trí công tác liên quan đến kế toán, kiểm toán…

Bên cạnh ngành đào tạo mới này chúng tôi cũng cho phép sinh viên ngành Kinh tế 
chính trị, Kinh tế Phát triển sau năm thứ nhất có điểm trung bình chung (tBc) tích 
lũy từ 2.0 trở lên có cơ hội học thêm ngành kép tài chính - ngân hàng trong nội bộ 
trường. Đây cũng là cơ hội mới cho sinh viên 2 khoa này có thể học thêm ngành mới, 
tăng sức cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu xã hội. 
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Được biết, năm học 2009 - 2010, 
trường ĐHKt đã rất thành công 
với việc liên kết đào tạo bằng kép 
với trường Đại học ngoại ngữ - 
ĐHQGHn. Xin ông cho biết kết quả 
đã đạt được trong việc liên kết đào 
tạo bằng kép này?

chương trình liên kết đào tạo bằng 
kép với trường Đại học ngoại ngữ 
(ĐHnn) - ĐHQGHn bắt đầu được 
triển khai từ năm học 2008 - 2009 và 
đã tuyển được 196 sinh viên. năm học 
2009 - 2010, trúng tuyển và nhập học 
chương trình là 315 sinh viên, tham 
gia 3 chương trình đào tạo cử nhân 
là ngành Kinh tế Đối ngoại, Quản trị 
Kinh doanh và tài chính - ngân hàng.

Qua thời gian tổ chức thực hiện đào 
tạo được 7 học kì, sinh viên nhận được 
nhiều lợi ích thiết thực từ chương 
trình: được sử dụng cơ sở vật chất tốt, 
trang thiết bị hiện đại; khung chương 
trình về cơ bản được thiết kế hợp lí, 
khoa học, đảm bảo sự liên thông liên 
kết giữa các ngành đào tạo của các 
khoa và với các chương trình đào tạo 
cử nhân khác của trường, phù hợp 
với năng lực và trình độ của sinh viên, 
phát huy được khả năng tiếng anh 
tốt của sinh viên trường ĐHnn…

Việc tổ chức đào tạo theo hình thức 
tín chỉ, sinh viên được cố vấn học tập 
tư vấn đăng ký học phù hợp với kế 
hoạch học tập của cá nhân khi tham 
gia học tập ở cả hai trường; được 
tham gia các hội nghị, hội thảo, các 
hoạt động hỗ trợ vay vốn, được cấp 
học bổng khuyến khích học tập dành 
cho sinh viên có kết quả học tập tốt 
và tích cực tham gia các hoạt động 
của nhà trường.

Số lượng sinh viên tham gia tuyển 
sinh vào chương trình ngày càng 
đông, qua đó trường ĐHKt ngày 
càng tuyển được sinh viên có chất 
lượng tốt hơn và sinh viên đã nhận 
thức được lợi ích thiết thực từ việc 
tham gia chương trình bằng kép để 
có thêm cơ hội nghề nghiệp trong 
tương lai.

năm nay, trường ĐHKt triển khai 
chương trình đào tạo bằng kép ngành 
tài chính - ngân hàng cho đối tượng 
là sinh viên hệ chính qui ngành Kinh 
tế chính trị, Kinh tế Phát triển. ngoài 
ra, hiện nay chúng tôi cũng đang xây 
dựng các chương trình đào tạo bằng 
kép ngành Kinh tế Đối ngoại - Luật 
Kinh doanh với Khoa Luật - ĐHQGHn, 
ngành Kinh tế Phát triển - Quản lý tài 
nguyên thiên nhiên với trường Đại 
học Khoa học tự nhiên - ĐHQGHn.

trường ĐHKt đã triển khai kiểm định 
chất lượng đào tạo. Ông cho thể cho 
biết những đánh giá sơ bộ về việc 
kiểm định chất lượng của nhà trường 
không?

Việc đảm bảo chất lượng được nhà 
trường đặc biệt coi trọng. chúng 

tôi đã kiểm định trường năm 2007 
và hiện đang thực hiện tự đánh giá 
giữa chu kì để rà soát những việc đã 
làm được, những việc chưa làm được 
nhằm xác định hướng đi tiếp theo. 
năm 2009, trường Đại học Kinh tế 
là một trong những đơn vị đầu tiên 
kiểm định chương trình đào tạo 
(chương trình chất lượng cao ngành 
Kinh tế Đối ngoại) trong ĐHQGHn. 
chương trình chất lượng cao ngành 
Kinh tế Đối ngoại được Hội đồng 
kiểm định chất lượng của ĐHQGHn 
đánh giá cao (đạt cấp độ i với trên 
80% các tiêu chí đạt mức 2 trở lên) 
và hiện nay chúng tôi đang thực hiện 
kiểm định chương trình này theo bộ 
tiêu chuẩn đánh giá chương trình 
đào tạo của Mạng lưới các trường đại 
học Đông nam á - aun - Qa.

Kiểm định, ngoài việc cho chúng tôi 
biết những điểm mạnh, còn chỉ ra 
những hạn chế để chúng tôi có thể 
đưa ra các giải pháp khắc phục, nâng 
cao chất lượng đào tạo cũng như các 
hoạt động khác của trường.

Với những gì mà nhà trường đã đạt 
được và những mục tiêu đang hướng 
tới, ông kì vọng gì ở năm học 2010 - 
2011 này?

Mục tiêu của trường ĐHKt - ĐHQGHn 
là nâng cao chất lượng đào tạo, đào 
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 
vì vậy năm 2010 là năm cuối cùng 
chúng tôi tuyển sinh hệ vừa học vừa 
làm. chúng tôi dành nguồn lực để 
thực hiện các nhiệm vụ chiến lược 
(chương trình đẳng cấp quốc tế, chất 
lượng cao) và mở rộng qui mô đào 
tạo sau đại học.

Hiện nay, chúng tôi cũng đang tiến 
hành xây dựng, chỉnh sửa và bổ sung 
chuẩn đầu ra của các chương trình 
đào tạo, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu 
cầu nhân lực của xã hội.

Xin cảm ơn ông!

Mai anH (thực hiện)

31                 Số 236 - 2010



nGười LuÔn trăn trở trước Kiến tHức nHân Loại

Sinh năm 1964 tại nam Định, Phạm 
Văn thiều tốt nghiệp khoa Vật lí, 
chuyên ngành Vật lí Lí thuyết, trường 
Đại học tổng hợp Hà nội. Ông đã 
từng tham gia giảng dạy tại nhiều 
trường đại học, hiện là Phó tổng thư 
ký Hội Vật lí Việt nam, tổng biên tập 
tạp chí Vật lí và tuổi trẻ.

Giản dị và thân thiện, đó là ấn tượng 
đầu tiên khi tiếp xúc với con người tài 
năng và nổi tiếng ấy. Phạm Văn thiều 
xứng đáng là tấm gương về lối sống, 
học tập và làm việc cho thế hệ trẻ noi 
theo. chìa khóa để mở ra thành công 
trong sự nghiệp và cuộc sống của 
ông chính là niềm đam mê và yêu 
thích nghiên cứu khoa học, đặc biệt 
là cách nhìn nhân bản về cuộc sống, 

con người. Ông cho rằng điều quý giá 
nhất của con người là tinh thần dâng 
hiến cho đồng loại, tài năng lớn sẽ có 
những dâng hiến lớn. Với cách nhìn 
đó cùng với tài năng và niềm đam mê 
khoa học, ông đã dâng hiến cho cuộc 
đời nhiều giá trị có ý nghĩa to lớn, 
đặc biệt trong sự nghiệp phát triển 
tri thức. Với tư cách là dịch giả hàng 
đầu về lĩnh vực khoa học, Phạm Văn 
thiều là người có công giúp bạn đọc 
Việt nam tiếp cận kịp thời với những 
công trình khoa học nổi tiếng thế 
giới. Sự kết tinh giữa niềm say đắm 
văn chương với sự chặt chẽ rạch ròi 
của khoa học qua các bản dịch của 
ông không chỉ truyền cho độc giả 
kiến thức mà cả cảm hứng và tình yêu 
cuộc sống. 

trong khi đa số cảm nhận sách khoa 
học là khô khan, cao siêu thì tS. Phạm 
Văn thiều lại cho rằng những cuốn 
sách khoa học mà ông đã, đang và sẽ 
dịch là cả một thế giới tuyệt đẹp, tinh 
tế, bí ẩn và đầy cuốn hút. Sách khoa 
học là nơi các nhà khoa học gửi gắm 
nhiệt huyết, tâm tư, tư tưởng của họ, 
họ không phải là những người chỉ 
biết đến những công thức toán học 
khô khan, khó nuốt mà họ đã diễn tả 
những ý tưởng khoa học trừu tượng 
và phức tạp một cách hấp dẫn. Sách 
khoa học hé lộ cho ta những thông 
tin lí thú và ngôn ngữ trong đó là 
đỉnh cao của nghệ thuật ngôn từ. 
Sách khoa học của thế giới lại luôn 
luôn đề cập tới những vấn đề mới 
mẻ, hiện đại, cho nên công việc dịch 

Giáo Dục

tS. PHạM Văn tHiều:
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thuật gặp nhiều khó khăn. Ông đã nỗ 
lực vượt qua khó khăn ấy bằng việc 
tích cực mở mang vốn kiến thức về 
khoa học, trau dồi vốn ngoại ngữ và 
duy trì niềm đam mê với văn chương. 
chúng giúp ông thành công, nhiều 
bản dịch sách khoa học của ông trở 
thành cuốn sách gối đầu giường của 
không ít người vốn không có nhiều 
kiến thức về khoa học.

nhà vật lí, dịch giả Phạm Văn thiều 
đã tiếp lửa đam mê khoa học cho 
độc giả qua những bản dịch sách 
của những nhà khoa học nổi tiếng 
trên thế giới, đặc biệt là cho thế hệ 
trẻ, giúp họ kịp thời tiếp xúc với kho 
tàng kiến thức phong phú và mới mẻ 
của nhân loại. Là người mê đọc sách, 
khi ra nước ngoài, ông luôn tìm mua 
những cuốn sách khoa học phổ biến, 
nổi tiếng chưa giới thiệu ở Việt nam. 
Ông đã kết hợp những kiến thức 

khoa học tích lũy được với tình yêu 
và một chút năng khiếu văn chương 
để dịch những cuốn sách đó, để chia 
sẻ niềm vui được hưởng khi đọc 
chúng với độc giả quê nhà, giúp mọi 
người mở mang tri thức. Ông nhắn 
nhủ với thế hệ trẻ: "Để có một tình 
yêu và niềm đam mê lâu dài đối với 
khoa học, bản thân mình cũng phải 
có một chút năng khiếu về các môn 
khoa học đó. nhưng một yếu tố cực kì 
quan trọng, không muốn nói là quyết 
định, đó là sự đối xử của xã hội với 
người làm khoa học". Mục đích chính 
của việc dịch và truyền bá những 
cuốn sách tinh hoa về khoa học của 
ông và những người đồng nghiệp 
chính là để kích thích niềm đam mê 
khoa học của các bạn trẻ.

thời gian gần đây, Phạm Văn thiều 
đã tham gia nhiều hoạt động để 
truyền bá sách khoa học cho công 

chúng, trọng tâm là hướng đến 
giới tri thức trẻ, học sinh, sinh viên. 
Sáng 5/8/2010, tại số nhà 24, ngõ 
24, nguyễn công Hoan, Hà nội, đã 
có buổi ra mắt tủ sách “Khoa học và 
Khám phá” của Phạm Văn thiều và hai 
người bạn đồng nghiệp Vũ công Lập 
và nguyễn Văn Liễn nhờ sự giúp đỡ 
của nhà xuất bản trẻ, được bạn đọc 
rất hoan nghênh. Đây là môi trường 
thuận lợi cho các dịch giả trẻ thể 
hiện mình, là nơi gặp gỡ, giao lưu của 
những người bạn, đồng nghiệp say 
mê Vật lí Lí thuyết. cho ra đời tủ sách 
này, nhóm tác giả có mong muốn 
quảng bá, giới thiệu sách khoa học 
đến với các bạn sinh viên, đặc biệt là 
sinh viên tự nhiên. tiêu biểu như cuốn 
“niềm vui khám phá” của richard 
Feynman; “những câu chuyện phiêu 
lưu” của Mr tampkins; “cuộc chiến lỗ 
đen” của Leonard Susskind, “Dòng 
sông trôi khuất địa đàng” của richard 
Dawkins,... Phạm Văn thiều cho rằng 
việc truyền bá cho những tủ sách như 
thế này, các phương tiện thông tin 
đại chúng cũng có vai trò quan trọng. 
Việc làm ấy góp phần nâng cao văn 
hóa đọc cho giới trẻ, là mong muốn 
chung của những người tri thức có 
mối quan tâm lớn đến sự phát triển 
của tri thức khoa học.

trưởng thành từ ĐHQGHn, tS. Phạm 
Văn thiều đã xây dựng nên một sự 
nghiệp có giá trị to lớn đối với xã hội, 
ông đã tiếp lửa đam mê khoa học và 
khám phá thế giới cho các bạn trẻ, 
mang kho tàng tri thức phong phú, 
mới mẻ và bổ ích của nhân loại cho 
người Việt. Hằng ngày, hằng giờ, ông 
vẫn miệt mài làm việc, miệt mài cống 
hiến và coi đó là niềm vui của cuộc 
đời mình. Phạm Văn thiều mãi là tấm 
gương sáng về lẽ sống, học tập và 
làm việc của các thế hệ sinh viên.

tHu Hiền

Giáo Dục
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GS.tSKH  nGuyễn QuanG riệu – 
nGuyên GiáM Đốc nGHiên cứu của 
trunG tâM nGHiên cứu KHoa Học 
Quốc Gia PHáP (cnrS)  LuÔn trăn trở 
cHo Sự PHát triển của Một nGànH 
KHoa Học còn “Lạ nước, Lạ cái” - Vật 
Lý tHiên Văn - ở Việt naM. BằnG uy tín 
của MìnH, ÔnG Đã Kêu Gọi nHiều tổ 
cHức, nHà KHoa Học uy tín Quốc tế 
cHunG tay Để ĐịnH HìnH nên nGànH 
KHoa Học này tại Quê nHà. Và ÔnG 
cùnG cộnG Sự Đã cHọn ĐHQGHn Để 
Gửi GắM niềM tin, Để GiEo nHữnG Hạt 
GiốnG Đầu tiên. GHi nHận nHữnG 
ĐónG GóP Và tâM Huyết của GS.tSKH 
nGuyễn QuanG riệu, ĐHQGHn Đã 
trao tặnG ÔnG BằnG tiến Sĩ DanH Dự.

nHân DịP GS.tSKH nGuyễn QuanG 
riệu Về nước tổ cHức LớP Học Về Vật 
Lý tHiên Văn Và KHí Hậu tại ĐHQGHn, 
BẢn tin ĐHQGHn Đã có cuộc PHỏnG 
Vấn ÔnG.

Xin Giáo sư giới thiệu một cách ngắn gọn về ngành Vật lý thiên văn?

thiên văn học ngày nay là một ngành khoa học đa ngành sử dụng 
những định luật vật lý, hoá học và toán học để nghiên cứu tất cả những 
hiện tượng quan sát thấy trong vũ trụ, kể cả môn vũ trụ luận. Phát hiện 
và tìm hiểu những hiện tượng trong vũ trụ là công việc hấp dẫn nhiều 
nhà khoa học.

nhờ kỹ thuật hiện đại có thể làm kính thiên văn lớn và máy thu tín 
hiệu có độ nhạy cao cùng những lý thuyết vật lý độc đáo nên ngành 
thiên văn đang trên đà phát triển mạnh mẽ. nguồn gốc và sự tiến hoá 
của vũ trụ là một đề tài hay được cộng đồng khoa học thế giới quan 
tâm. Vũ trụ nguyên thủy nóng đặc đến cực độ nên các nhà khoa học 
phải tìm ra những lý thuyết vật lý mới để nghiên cứu môi trường này. 
những kính thiên văn ngày càng lớn vừa mới được phóng lên không 
gian bằng vệ tinh Planck và Herschel. những kết quả đầu tiên cho thấy 
triển vọng phát hiện được nhiều bí ẩn trong bức xạ phông vũ trụ, tàn 
dư của Big Bang, và trong những thiên hà đang được hình thành ở 
những vị trí tận cùng trong vũ trụ. 

các nhà thiên văn đã phát hiện được hàng trăm hành tinh trong những 
hệ sao xa xôi. Xu hướng hiện nay là tìm kiếm những hành tinh có vỏ 
rắn như trái đất. Đồng thời sự săn tìm axit amin trong ngân hà cũng là 
một đề tài được ưa chuộng, nhằm phát hiện vết tích của sự sống ngoài 
trái đất. 

nGười tHícH LanG tHanG 
trên DẢi nGân Hà
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Điều gì đã hấp dẫn ông đến với thiên 
văn học, thưa Giáo sư?

thoạt đầu, vốn là một nhà vật lý trong 
ngành vật lý plasma nên đối với tôi, 
vũ trụ là một đối tượng nghiên cứu 
lý tưởng. Vũ trụ là một phòng thí 
nghiệm trong đó những ngôi sao 
và những thiên hà là những lò phản 
ứng nhiệt hạch thiên nhiên khổng 
lồ. Một lý do khác, có thể gọi là lý do 
tình cảm, đã hướng dẫn tôi đến con 
đường đi tới các vì sao. Sinh trưởng 
tại thành phố cảng Hải Phòng, tôi 
thường được lên chơi ngọn đồi tại thị 
xã Kiến an, ở ngoại vi thành phố, nơi 
có đài ngắm sao, mà hồi đó người ta 
gọi là “đài thiên văn Phủ Liễn”. Hình 
ảnh đài thiên văn Phủ Liễn sau này 
vẫn in trong trí óc tôi và có lẽ đã thúc 
đẩy tôi chọn ngành thiên văn để 
khám phá vũ trụ. Quan sát bầu trời 
không chỉ hạn chế trong phạm vi của 
những nhà thiên văn chuyên nghiệp. 
nhiều sự kiện độc đáo trong thiên 
văn học, như sự xuất hiện sao chổi 
trên bầu trời, là do một số nhà thiên 
văn nghiệp dư phát hiện.

Giáo sư có thể cho biết công việc 
nghiên cứu cụ thể của mình là gì?

Vũ trụ là một phòng thí nghiệm 
lý-hóa thiên nhiên vô cùng phong 

phú. công việc của tôi là nghiên cứu 
những bức xạ phân tử trong những 
đám khí của Dải ngân hà và của 
những ngôi sao đang ở trong những 
giai đoạn đầu và cuối của quá trình 
tiến hóa. những ngôi sao đang hấp 
hối phun ra môi trường xung quanh 
những vật chất dưới dạng phân tử, 
mầm mống của những ngôi sao thế 
hệ sau. Vật chất phun ra từ những 
ngôi sao được tập trung thành những 
đám khí. Đây là cái nôi cuả những 
ngôi sao đang hình thành hãy còn 
đang ẩn náu trong những đám bụi 
dày đặc như những con tầm nằm 
trong kén. Môi trường giữa các vì sao 
cùng những ngôi sao già và những 
ngôi sao đang chớm nở là mục tiêu 
nghiên cứu đang được thịnh hành. 

trong công việc nghiên cứu, tôi phải 
lang thang trên dải ngân hà và trên 
các thiên hà để săn tìm phân tử. tôi 
lang thang cả trên trái đất, nơi có 
những kính thiên văn vô tuyến hiện 
đại nhất có độ nhạy và độ phân giải 
cao. Để tìm hiểu cơ chế kích thích bức 
xạ phân tử, tôi cũng đã lang thang 
trên không gian quanh trái đất để sử 
dụng kính thiên văn đặt trên vệ tinh 
hoạt động trên những bước sóng 
hồng ngoại, đặc biệt là vệ tinh iSo 
(infrared Space observatory). trong 

số những phân tử hữu cơ tìm thấy 
trong ngân hà, có chất axit và chất 
amin. Sự hiện diện của những chất 
hóa học này thúc đẩy tôi tìm kiếm axit 
amin, thành phần cơ bản của chất 
đạm liên quan đến sự sống. cùng 
một đồng nghiệp, chúng tôi sử dụng 
kính vô tuyến có 30 mét đường kính 
của cộng đồng Pháp - Đức, một trong 
những kính hiện đại nhất, nhằm tìm 
kiếm phân tử glycine, axit amin đơn 
giản nhất, tại một số vùng trong dải 
ngân hà. chúng tôi phát hiện được 
hàng trăm vạch phổ, nhưng vạch 
glycine không xuất hiện. Vạch glycine 
quá yếu nên bị che lấp bởi những 
vạch phổ của những phân tử khác. 
Sự săn tìm phân tử axit amin là một 
đề tài quan trọng bởi vì axit amin là 
tiền thân của những phân tử sinh học 
phức tạp tạo ra sự sống. nhưng cho 
đến nay loại axit này chưa được phát 
hiện trong vũ trụ.  

theo Giáo sư, Việt nam có nên phát 
triển ngành khoa học được xem là chỉ 
phù hợp với những nước có nền kinh 
tế cao? 

Muốn có một nền khoa học bền 
vững, sự phát triển những ngành 
khoa học thực nghiệm và ứng dụng 
phải đi đôi với sự phát triển các ngành 
khoa học cơ bản. thiên văn học tuy là 

GS.tSKH nGuyễn QuanG riệu Là cựu GiáM Đốc 
nGHiên cứu của trunG tâM Quốc Gia nGHiên 
cứu KHoa Học PHáP (cnrS) Và Hiện Là GiáM 
Đốc nGHiên cứu DanH Dự (EMErituS) cÔnG 
tác tại Đài tHiên Văn PariS. ÔnG Là Một tronG 
nHữnG cHuyên Gia HànG Đầu tHế Giới tronG 
LĩnH Vực tHiên Văn VÔ tuyến. Được cộnG 
ĐồnG tHế Giới Biết Đến Với nHữnG KHáM PHá 
Và cÔnG trìnH KHoa Học nổi tiếnG nHư: Sự 
Đo Đạc BằnG Kỹ tHuật VÔ tuyến KHoẢnG 
cácH của Vụ nổ tronG cHòM Sao tHiên nGa, 
các cÔnG trìnH nGHiên cứu Về Hiệu ứnG 
MaSEr tronG Vũ trụ Và Sự Săn tìM các PHân 
tử Hữu cơ tronG DẢi nGân Hà Và các tHiên 
Hà... GS.tSKH nGuyễn QuanG riệu Là Một nHà 
KHoa Học LuÔn Quan tâM Đến nền KHoa Học 
của nước nHà Và nHữnG cốnG Hiến của ÔnG 
Đã Được cHínH PHủ Việt naM GHi nHận, trao 
tặnG nHiều BằnG KHEn.
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một ngành khoa học cơ bản nhưng 
không phải là quá xa vời. những định 
luật của newton được áp dụng để 
phóng những con tàu vũ trụ không 
những để thám hiểm vũ trụ mà còn 
để quan sát trái đất nhằm bảo vệ môi 
trường và dự báo thời tiết. Lý thuyết 
cuả Einstein cũng được dùng trong 
những hệ thống định vị GPS để có 
được độ chính xác cao. Hành trang 
khoa học của những nhà nghiên cứu 
vũ trụ rất đa dạng và bao gồm nhiều 
lĩnh vực, từ vật lý, hóa học, toán học 
đến sinh học. thiên văn học đang 
được phổ biến rộng rãi trên toàn cầu. 
chúng ta cũng nên tham gia vào 
công cuộc chinh phục không gian 
cùng các nhà khoa học trên thế giới. 

Để phát triển thiên văn ở Việt nam, 
theo Giáo sư,  cần phải làm gì?

công việc đào tạo cán bộ thiên văn 
là điều cần thiết nếu chúng ta muốn 
hoà nhập với cộng đồng các nhà 
thiên văn trên thế giới. chúng ta nên 
có một đội ngũ cán bộ trẻ hoạt động 
tích cực trong ngành. tôi đã vận động 
để một số sinh viên trong nước đến 
Đài thiên văn Paris học cao học và làm 
luận án tiến sỹ về ngành thiên văn vật 

lý và môi trường. Một số đã bảo vệ 
thành công luận án và đã trở về nước 
bắt đầu công tác. Bên cạnh đó, làm 
công tác thiên văn vật lý tại nước ta 
không nhất thiết phải có những kính 
thiên văn hiện đại. cán bộ, sau khi về 
nước, vẫn có thể tiếp tục cộng tác 
với các đồng nghiệp nước ngoài. ở 
thời đại internet, phương pháp cộng 
tác từ xa có lẽ không phải là một trở 
ngại lớn. Hiện nay, trên thế giới có 
một mạng kính thiên văn hoạt động 
tự động để các nhà thiên văn nghiệp 
dư có thể sử dụng qua internet. các 
nhà thiên văn nghiệp dư trong nước 
có thể tham gia vào mạng kính này. 
chúng tôi cũng đã soạn một số sách 
phổ biến và giáo khoa tiếng Việt để 
học sinh và sinh viên sử dụng.

Vậy ông và các nhà khoa học quốc tế 
đã xúc tiến những hoạt động nào cho 
công tác đào tạo và nghiên cứu thiên 
văn ở Việt nam?

từ những năm 1990, tôi được Hội 
thiên văn Quốc tế (international 
astronomical union) mời tham gia 
vào chương trình phát triển ngành 
thiên văn tại Việt nam. Vì hoàn cảnh, 
ngành thiên văn trong nước hồi đó 

vẫn còn ít được phổ biến. những 
khóa học do Hội thiên văn Quốc tế 
tổ chức được dành riêng cho cán bộ 
giảng dạy trong nước. Hội thiên văn 
quốc tế vẫn có những chương trình 
giảng dạy thiên văn. nhưng đây chỉ là 
những lớp bổ sung kiến thức, không 
có mục tiêu đào tạo. ngoài ra, các cán 
bộ khoa học ngày nay cần phải thông 
thạo ngoại ngữ, không những để học 
mà còn để nghe và nói, nhằm trao đổi 
trực tiếp với các nhà khoa học nước 
ngoài.

năm 1995, trong dịp có nhật thực 
toàn phần tại nước ta, tôi đã mời 
các đồng nghiệp tại Đài thiên văn 
Paris cùng về nước. chúng tôi mang 
theo những thiết bị quang học và 
vô tuyến để quan sát nhật thực và 
để tặng ĐHQGHn và Đài Khí tượng 
thiên văn Phủ Liễn cho sinh viên thực 
tập. từ năm đó, chúng tôi gần như 
thường xuyên về nước để tổ chức 
tại ĐHQGHn những lớp học thiên 
văn, khí hậu học và về những biện 
pháp bảo vệ môi trường. cùng Hội 
thiên văn Quốc tế và các nhà thiên 
văn trong nước, chúng tôi cũng đã 
tổ chức những khoá học để giáo viên 
và giảng viên trong nước cập nhật 
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những kết quả mới nhất trong lĩnh 
vực thiên văn. 

nguyên do gì khiến Giáo sư và các 
nhà khoa học Pháp chọn ĐHQGHn 
là nơi đầu tiên ở Việt nam nhằm thúc 
đầy các hoạt động đào tạo ngành 
khoa học này?

các nhà khoa học Pháp là những 
đồng nghiệp thân thuộc của tôi và 
họ là những nhà khoa học có cảm 
tình đối với Việt nam nên rất nhiệt 
tình tham gia phát triển ngành khoa 
học vũ trụ. Đối tác phía Việt nam là 
ĐHQGHn, một trung tâm đào tạo 
và nghiên cứu khoa học hàng đầu 
Việt nam đồng thời là cái nôi của 
khoa học cơ bản. năm 1996, đại diện 
cuả Đại học Paris 6 và Đài thiên văn 
Paris đã ký một văn bản hợp tác với 
ĐHQGHn mà Giám đốc ĐHQGHn khi 
đó là cố GS.VS nguyễn Văn Đạo. từ đó 
chúng tôi vẫn tiếp tục hợp tác khoa 
học với ĐHQGHn. 

Xin Giáo sư cho biết ý nghĩa và tầm 
quan trọng của những khóa học này? 

những khóa học này được dành cho 
các nhà khoa học, các cán bộ giảng 
dạy vật lý và các sinh viên sắp tốt 

nghiệp đại học. ngành khoa học vũ 
trụ trên thế giới đang tiến rất nhanh. 
chúng tôi lựa chọn những chủ đề vừa 
hiện đại vừa thích hợp với đối tượng  
của khóa học. ngoài những chương 
trình thiên văn học giảng dạy trong 
Khoa Vật lý tại các trường đại học 
trong nước, chúng tôi muốn bổ sung 
thêm bằng những kiến thức mới nhất 
để động viên các nhà khoa học phát 
triển ngành Vậ t lý thiên văn. Sự quan 
tâm của các học viên đến thiên văn 
học cũng là một niềm vui lớn đối với 
các giáo sư nước ngoài. 

Giáo sư có tin tưởng và hy vọng gì 
về tương lai ngành thiên văn ở Việt 
nam?

trong nhiều năm qua, chúng tôi đã 
cùng các nhà thiên văn trong nước 
cổ vũ sinh viên theo học ngành thiên 
văn và lưu ý các nhà lãnh đạo khoa 
học để phát triển ngành khoa học 
này. tuy nhiên, nước ta vẫn còn thiếu 
giáo sư chuyên ngành. tôi thiết nghĩ, 
khi môn thiên văn vật lý chưa được 
giảng dạy phổ biến và đúng tiêu 
chuẩn, trong khuôn khổ của ngành 
vật lý nói chung, thì môn khoa học 
cơ bản này không được sinh viên 

ưa chuộng. Họ nghĩ rằng sau khi tốt 
nghiệp sẽ không có công ăn việc 
làm. chúng ta nên lưu ý là trong thế 
kỷ XXi này, sự chinh phục vũ trụ sẽ là 
một trong những mục tiêu khoa học 
mũi nhọn của cộng đồng các nhà 
khoa học toàn cầu. tương lai ngành 
thiên văn ở Việt nam là tùy thuộc vào 
những biện pháp cụ thể để sinh viên 
sau khi tốt nghiệp ngành thiên văn 
không lo ngại là họ không có công 
ăn việc làm xứng đáng với những nỗ 
lực của họ. trong chương trình đào 
tạo của trường Đại học Khoa học Kỹ 
thuật Hà nội đẳng cấp Quốc tế tại 
Hòa Lạc đã có môn Hàng không và 
Vũ trụ. tôi hy vọng ngành Vật lý thiên 
văn sẽ không bị bỏ quên.

Đức MinH (thực hiện)
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GiẢi noBEL 2010

noBEL Hóa Học 2010:

tạo các Liên Kết carBon 
BằnG cHất Xúc tác 
PaLLaDiuM
Giải nobel Hóa học năm nay được trao 
cho ba nhà hóa học richard F. Heck, 
Ei-ichi negishi và akira Suzuki để vinh 
danh phương pháp sử dụng chất xúc 
tác palladium trong các phản ứng tạo 
liên kết carbon từ đó tổng hợp ra chất 
hữu cơ mới. Phương pháp này có thể 
giúp các nhà khoa học tạo ra các chất 
hóa học mới ví dụ các phân tử carbon 
tổng hợp có cấu tạo phức tạp như 
những phân tử tự nhiên. 

Để tạo ra các chất phức tạp, các nhà 
hóa học cần phải ghép các nguyên tử 
lại với nhau. tuy nhiên, do tính ổn định, 
các nguyên tử carbon không dễ tương 
tác với nhau. các phương pháp nối các 
nguyên tử carbon trước đây dựa vào 
kĩ thuật làm cho carbon trở nên năng động hơn trong các phản ứng. những 

phương pháp này hữu dụng khi tạo ra 
các phân tử đơn, những khi tổng hợp 
các phân tử hóa học phức tạp hơn, các 
nhà hóa học không nhận được sản 
phẩm như mong muốn. 

Phương pháp sử dụng chất xúc tác 
palladium trong phản ứng tạo liên kết 
carbon giải quyết được khó khăn này 
và cung cấp cho các nhà khoa học công 
cụ chính xác và hiệu quả để tiến hành 
tổng hợp chất. trong các phản ứng 
của ba nhà khoa học đoạt giải nobel, 
các nguyên tử carbon gặp nhau xung 
quanh nguyên tử palladium, sự tiếp xúc 
gần này giúp cho phản ứng hóa học xảy 
ra dễ dàng và tạo ra liên kết theo đúng ý 
định của người tổng hợp. Phương pháp 
này được sử dụng rộng rãi trong nghiên 
cứu cũng như trong các sản phẩm dược 
phẩm và công nghiệp điện tử.

KHoa Học & PHát triển
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GiẢi noBEL y SinH Học 2010: 
nGười GiEo HạnH PHúc 
cHo Đời
Hàn lâm viện thụy Điển vừa công 
bố trao giải thưởng nobel y sinh 
học năm 2010 (trị giá 1,5 triệu uSD) 
cho Giáo sư robert Edwards, thuộc 
trường Đại học cambridge. công 
trình mà ông được trao giải là những 
nghiên cứu phát triển thụ tinh nhân 
tạo (thụ tinh trong ống nghiệm, hay 
còn gọi là iVF). trước đó gần 10 năm, 
năm 2001, ông được trao giải thưởng 
Lasker của Mỹ. Giải Lasker được xem 
là giải thưởng “tiền nobel” bởi phần 
lớn những người được giải này về 
sau cũng được trao giải nobel. thế 
nhưng GS. Edwards phải chờ đến gần 
10 năm.

Giải thưởng về tay một nhà khoa học 
người anh từ một đại học anh một 
lần nữa củng cố vị trí của nước anh 
như là một cường quốc khoa học 
thứ 2 (chỉ sau Mỹ) trên thế giới. trong 
số 205 nhà khoa học được trao giải 
nobel y sinh học (tính từ năm 1901 
đến 2010), có đến 22 (11%) nhà khoa 
học người anh. Đó là một tỉ trọng cao 

so với dân số của anh.

Giáo sư Edwards năm nay 85 tuổi, sức 
khỏe của ông trong tình trạng không 
tốt. Ông không thể trả lời phỏng vấn 
của báo chí, nhưng qua người vợ của 
mình, ông tỏ ý hài lòng về công trình 
của ông cuối cùng cũng được ghi 
nhận. Mặc dù đã nhiều tuổi, nhưng 
ông vẫn đóng góp tích cực trong khoa 
học. tìm trong y văn cho thấy năm 
ngoái ông vẫn còn viết bài nghiên 
cứu và bình luận trên các tập san y 
học! từ năm 1986, ông là tổng biên 
tập tập san “Human reproduction” và 
đã đưa tập san này từ chỗ “vô danh” 
thành một tập san hàng đầu trong bộ 
môn như hiện nay.

thật ra, robert Edwards bắt đầu 
nghiên cứu vô sinh trước khi ông về 
Đại học cambridge. Sau khi đã có 
kinh nghiệm trên chuột ở Đại học 
Edinburgh, ông bắt đầu nghiên cứu 
về sinh học tái sản sinh (reproductive 
biology) ở người. câu hỏi ông đặt ra 
là làm cách nào để trứng và tinh trùng 
có thể “hội tụ” ngoài cơ thể con người. 
Đó là một câu hỏi táo bạo trong thời 
gian mà khoa học về tái sản sinh vẫn 

chưa phát triển. Ông và cộng sự phải 
cần đến 20 năm trời để hoàn thiện kĩ 
thuật thụ thai nhân tạo. Sau thành 
công về kĩ thuật, ông còn phải đương 
đầu với những dèm pha, phê phán, 
chỉ trích, thậm chí bị cô lập từ các 
giới chức tôn giáo, chính trị, thậm chí 
từ chính đồng nghiệp. Hành trình từ 
khám phá đến ứng dụng kĩ thuật iVF 
của ông là một tấm gương sáng cho 
giới khoa học

Mãi đến năm 1978 thì nghiên cứu 
của Gs Edwards và Steptoe mới “đơm 
bông kết trái”. ngày 25/7/1978, bằng 
kĩ thuật iVF của Edwards và Steptoe 
hai vợ chồng Leslie và John Brown 
sinh đứa con đầu lòng tên là Louise 
Brown. Louise Brown đi vào lịch sử y 
học hiện đại như là “test tube baby” 
(được sinh ra từ thụ thai trong ống 
nghiệm). ngày 25/7/1978 cũng là 
ngày đánh dấu một bước ngoặt quan 
trọng trong lịch sử y học hiện đại, vì 
một bộ môn y học mới ra đời.

KHoa Học & PHát triển
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noBEL KinH tế 2010:

Lời GiẢi cHo nGười 
tHất nGHiệP
Giải nobel năm nay đã được trao 
cho các nhà khoa học đoạt giải - 
Peter Diamond, Dale Mortenson và 
christopher Pissarides - đã có những 
đóng góp cơ bản giúp chúng ta hiểu 
sâu sắc hơn về mối quan hệ cung 
- cầu dưới tác động của các chi phí 
giao dịch và tìm kiếm.

Viện Hàn lâm khoa học thụy Điển 
cho biết, những học thuyết về ảnh 
hưởng của chính sách kinh tế đối với 
thất nghiệp của 3 nhà khoa học trên 
có ý quan trọng trong việc giúp các 
tổ chức nhà nước cũng như doanh 
nghiệp đưa ra những chính sách kinh 
tế ở tầm vĩ mô và vi mô có hiệu quả 
cao nhất.

Lý thuyết "tìm kiếm và trùng hợp" 
(search and match) của họ nêu rõ, thị 
trường thường không có đủ người 
mua và người bán, những người về 
nguyên tắc có thể thống nhất với 
nhau về giá cả; những người mua 
và người bán này còn phải tìm kiếm 
nhau và quyết định có đi đến một 
giao dịch hay không thay vì tiếp tục 
chờ đợi một đối tượng khác phù hợp 
hơn.

nghiên cứu phát hiện, các giao dịch 
có thể không tự xảy ra dù sau một 
quá trình tìm kiếm tốn kém và mất 
thời gian. Kết quả thị trường có thể là 
cung và cầu gặp nhau một cách hoàn 
hảo, hoặc không hoàn hảo hay thậm 

chí không gặp nhau.

các nhà kinh tế đạt giải năm nay 
đã xây dựng lên một khuôn khổ lí 
thuyết cho thị trường tìm kiếm. Peter 
Diamond phân tích nền tảng của thị 
trường tìm kiếm. Dale Mortensen 
và christopher Pissarides mở rộng 
lí thuyết trên và ứng dụng vào thị 
trường lao động.

Mô hình của các nhà kinh tế này giúp 
chúng ta hiểu được cách thất nghiệp, 
vị trí tuyển dụng và lương bổng bị tác 
động ra sao bởi các quy định và chính 

sách kinh tế.

từ đây có thể giải thích được mối 
quan hệ thuận chiều giữa chính sách 
hay các quy định trợ cấp thất nghiệp 
với việc làm và sa thải. Một kết luận 
là từ công trình này, tỉ lệ thất nghiệp 
tăng theo tỉ lệ thuận với mức trợ 
cấp thất nghiệp và nếu trợ cấp thất 
nghiệp cao thì thời hạn để một người 
bị sa thải trở lại thị trường lao động 
cũng sẽ càng dài.

"Lí thuyết tìm kiếm" đã được ứng 
dụng trong nhiều lĩnh vực bên cạnh 
thị trường lao động. công trình của 
ba nhà kinh tế này đã được ứng dụng 
vào một loạt các thị trường, bao gồm 
thị trường nhà đất, sản phẩm tài 
chính và thậm chí cả thị trường lựa 
chọn hôn nhân.

Ví dụ, trên thị trường nhà đất, số lượng 
nhà bán thay đổi theo thời gian, cũng 
phải mất thời gian để người mua 
tìm được nhà và các bên đi đến thỏa 
thuận về giá. Lí thuyết tìm kiếm còn 
có thể sử dụng để nghiên cứu các 
vấn đề liên quan tới chính sách tiền 
tệ, kinh tế công, kinh tế tài chính, kinh 
tế khu vực và kinh tế gia đình.

nhưng ứng dụng quan trọng nhất 
của lí thuyết của ba nhà kinh tế đoạt 
giải năm nay vẫn là trên thị trường lao 
động.

KHoa Học & PHát triển
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noBEL Vật Lí 2010:

GraPHEnE – MạnG 
nGuyên tử Hoàn HẢo
ẩn sau Giải thưởng nobel Vật lý của 
năm nay là một lớp mỏng carbon 
thông thường, lớp này chỉ dày một 
nguyên tử. andre Geim và Konstantin 
novoselov đã chứng tỏ rằng carbon 
ở dạng phẳng có các tính 
chất đặc biệt phát sinh từ 
thế giới lượng tử vốn kì dị 
nhưng đầy bí ẩn.

Graphene là một dạng 
carbon. Đây là chất liệu 
hoàn toàn mới – nó không 
những mỏng nhất mà còn 
bền nhất. Là một chất dẫn 
điện, carbon dẫn điện tốt 
như đồng. Là một chất dẫn 
nhiệt, nó dẫn nhiệt tốt hơn 
mọi chất liệu đã biết khác. 
nó hầu như hoàn toàn 
trong suốt. carbon, cơ sở 
của mọi dạng sống đã biết 
trên trái đất, một lần nữa khiến chúng 
ta bất ngờ.

Geim và novoselov đã trích ra 
graphene từ một miếng graphite, 
chất liệu tìm thấy trong các thỏi bút 
chì thông thường. Sử dụng băng 
dính kiểu bình thường, họ đã thu 
được lớp carbon bong ra với bề dày 
chỉ một nguyên tử. Kì công này được 

thực hiện vào thời điểm khi mà nhiều 
người tin rằng những chất liệu kết 
tinh mỏng như vậy không thể nào 
bền được.

tuy nhiên, với graphene, các nhà vật 
lí ngày nay có thể nghiên cứu một 
họ mới của các chất liệu hai chiều 
với những tính chất độc nhất vô nhị. 
Graphene làm cho các thí nghiệm có 

thể thực hiện được, mang lại những 
bước ngoặt mới cho các hiện tượng 
trong ngành vật lí lượng tử. ngoài 
ra, còn có vô số ứng dụng có thể 
triển khai trong thực tế như việc chế 
tạo các chất liệu mới và sản xuất các 
thiết bị điện tử tân tiến. transistor 
graphene được dự đoán về căn bản 
hoạt động nhanh hơn các transistor 

silicon hiện nay làm cho những chiếc 
máy vi tính hiệu quả hơn.

Vì nó trong suốt và là chất dẫn tốt, 
nên graphene thích hợp cho việc sản 
xuất các màn hình cảm ứng trong 
suốt, các tấm phát sáng và có lẽ cả tế 
bào quang điện.

Khi pha trộn với plastic, graphene có 
thể biến chúng thành chất 
dẫn điện, đồng thời làm 
cho chúng chịu nhiệt tốt 
hơn và bền về mặt cơ học. 
tính chất này có thể khai 
thác trong những chất 
liệu siêu bền mới, đồng 
thời là những chất liệu 
nhẹ, mỏng và dẻo. trong 
tương lai, các vệ tinh, máy 
bay, xe hơi có thể được sản 
xuất từ những chất liệu 
composite mới như thế.

Hai nhà khoa học giành 
giải nobel đã làm việc 
chung với nhau trong một 

thời gian dài. Konstantin novoselov, 
36 tuổi, lần đầu tiên làm việc cùng 
andre Geim, 51 tuổi, với tư cách là 
nghiên cứu sinh ở Hà Lan. Sau đó, ông 
đã theo Geim đến anh. cả hai người 
ban đầu học tập và khởi nghiệp với 
vai trò nhà vật lí ở nga. Hiện nay, cả 
hai đều là giáo sư tại trường Đại học 
Manchester.

KHoa Học & PHát triển
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noBEL Văn Học 2010:

nGười Kể cHuyện tài nănG 
tuyệt Vời

ủy ban giải nobel cho biết, họ quyết 
định vinh danh cây bút 74 tuổi này "vì 
sự nghiên cứu của ông đối với những 
cấu trúc quyền lực cũng như các hình 
tượng văn học được xây dựng sắc 
sảo về sự kháng cự, nổi dậy và thất 
bại của cá nhân". theo thư ký thường 
trực Viện Hàn lâm thụy Điển Peter 
Englund thì: Vargas Llosa là "một 
người kể chuyện tài năng tuyệt vời".

Jorge Mario Pedro Vargas Llosa sinh 
năm 1936 tại arequipa, arequipa, 
Peru. Ông là một trong số những tiểu 
thuyết gia kiêm nhà phê bình văn 
học có ảnh hưởng lớn nhất tại châu 
Mỹ Latin và là một trong số những 
nhà văn xuất sắc nhất ở thời điểm 
hiện tại.

Một số nhà phê bình coi ông có ảnh 
hưởng lớn trên thế giới hơn bất kỳ 
nhà văn Mỹ Latinh nào khác. 

Ông Vargas Llosa bắt đầu nổi tiếng 
vào những năm 1960 với các tiểu 
thuyết như: the time of the Hero, the 
city and the Dogs, the Green House 
và Monumental conversation in the 

cathedral. Sau đó, ông tiếp tục sáng 
tác một loạt tác phẩm, bao gồm cả 
phê bình văn học và báo chí. 

tiểu thuyết của ông gồm tiểu thuyết 
hài, lịch sử, chính trị và kinh dị, một số 
đã được chuyển thể thành phim. 

các chuyên gia cũng từng nhận định, 
với sự thống trị của các tiểu thuyết 
gia châu âu đối với giải nobel Văn 
học trong thời gian gần đây, Viện Hàn 
lâm thụy Điển sẽ tìm kiếm những 
gương mặt mới từ các khu vực xa xôi 
hơn. Mặc dù vậy, Vargas Llosa không 
phải là một trong các tên tuổi được kì 
vọng đoạt giải nobel Văn học 2010.

Vargas Llosa đã nhiều năm liên tục 
“lọt vào tầm ngắm” của giải nobel 
và trở thành chủ đề bàn luận của 
giới phê bình cũng như giới truyền 
thông và công chúng quan tâm đến 
văn chương. năm 2010, nhà văn Peru 
Mario Vargas Llosa cũng đã trở thành 
chủ nhân của giải thưởng nobel. Kết 
quả này làm nức lòng những người 
yêu mến Vargas Llosa, một trong 
những tên tuổi vĩ đại nhất của nền 
văn học Mỹ Latinh với những tác 
phẩm thể hiện “sự phân tích các cấu 
trúc quyền lực và những mô tả sắc 
sảo về sự phản kháng, nổi loạn và 
thất bại của cá nhân”. 

Mario VarGaS LLoSa SinH 
nGày 28/3/1936 tại arEQuiPa, 
PEru, nHưnG Lớn Lên ở tHànH 
PHố cocHaBaMa (BoLiVia) 
trước KHi trở Về PEru năM 
1946. năM 14 tuổi, ÔnG tHEo 
Học tại Học Viện Quân Sự 
LEoncio PraDo ở LiMa, 
nHưnG cHuyển SanG LàM 
Báo Một năM trước KHi tốt 
nGHiệP. năM 1959, ÔnG SanG 
PHáP Và trẢi Qua rất nHiều 
cÔnG Việc: Dạy Học, LàM Báo 
(HãnG tin aFP Và Đài truyền 
HìnH PHáP) Và DànH PHần Lớn 
tHời Gian Và tinH tHần cHo 
Văn cHươnG. KHÔnG cHỉ Là 
tác GiẢ của nHiều tiểu tHuyết, 
tiểu Luận, KịcH có Giá trị, cHủ 
nHân GiẢi tHưởnG cErVantES 
năM 1995 - GiẢi Văn cHươnG 
DanH Giá nHất DànH cHo các 
tác PHẩM Viết BằnG tiếnG tây 
Ban nHa còn Là nHà Báo KiêM 
nHà Hoạt ĐộnG cHínH trị 
nănG nổ của PEru.
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Đài Loan theo thống kê mới 
nhất hiện có 23 triệu người 
chỉ có diện tích là 35 980 km2 

(với 3/4 diện tích là đồi núi). Mật độ 
dân cư ở dọc miền tây của lãnh thổ 
này rất cao trong khi thiên nhiên 
không đem lại tài nguyên khoáng 
sản nào đáng kể. Đài Loan cũng luôn 
bị đe dọa bởi bão tố và động đất. Đài 
Loan đang là một lãnh thổ giàu có 
với GDP (PPP) là 717,7 tỷ uSD (đứng 
hàng thứ 20 trên thế giới), GDP bình 
quân đầu người năm 2009 là 29 800 
uSD. các siêu thị đầy ắp hàng hóa, 
phần lớn sản xuất tại Đài Loan. các 
hiệu sách tràn ngập sách in tại Đài 
Loan và thu hút sức mua của Hoa 
kiều trên khắp thế giới. Giao thông 
hết sức tiện lợi và từ cuối năm 2006 
đã hoàn thành chuyến đường sắt cao 
tốc dài 333,5km chạy dọc suốt chiều 
dài lãnh thổ với tốc độ cao nhất là 
316 km/h.

Đài Loan đang có một nền kinh tế 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa với tỷ 

lệ cơ cấu nông nghiệp chỉ còn 1,6%, 
công nghiệp 29,2% và dịch vụ  69,2%. 
Đài Loan đang thiếu lao động vì một 
xã hội đang có xu thế già hóa, với tỷ 
lệ sinh của phụ nữ bình quân chỉ có 
1,15 con và tỷ lệ dân số trên 65 tuổi 
chiếm 10,8% dân số. Vậy mà Đài Loan 
luôn có tỷ lệ xuất siêu (năm 2009 kim 
ngạch xuất khẩu lên tới 203,4 tỷ uSD, 
trong đó 31% là xuất sang trung 
Quốc).

Vậy nguyên nhân nào đã đem lại cho 
nền kinh tế Đài Loan sự phát triển 
nhanh như vậy? nhiều người cho biết 
là do biết dựa vào Sức mạnh mềm 
(soft power) nhưng chủ yếu là công 
nghệ thông tin (it) và công nghệ 
sinh học (Biotechnology-cnSH). tôi 
đã đến thăm một số các cơ sở đào tạo, 
nghiên cứu về công nghệ sinh học và 
chứng kiến họ đang có một trình độ 
rất cao, với hiệu quả rất lớn. Muốn 
có cnSH phát triển họ rất coi trọng 
nghiên cứu cơ bản. chẳng hạn Bảo 
tàng giống chuẩn vi sinh vật ở Viện 

nghiên cứu thực phẩm (FirDi) thuộc 
loại nhất châu á với 20 000 chủng vi 
sinh vật và các vector di truyền. trung 
tâm nghiên cứu công nghệ sinh học 
nông nghiệp (aBrc) với một cơ sở 
nghiên cứu khám phá nguồn gen rất 
hiện đại gắn liền với việc nâng cao 
năng suất và chất lượng nông phẩm. 
tại đây tôi được tặng 2kg gạo thơm 
mà các bạn khẳng định là ngon nhất 
và đắt nhất so với các loại gạo trên 
thế giới (chuyên dành để xuất khẩu 
sang Mỹ và nhật). các chuyên gia 
hầu hết được đào tạo tại nước ngoài 
và các công trình nghiên cứu hầu hết 
đều được công bố trên các tạp chí lớn 
trên thế giới.

tại công ty nông Hữu (Known-you) 
tôi được chứng kiến rất nhiều sản 
phẩm mà công ty này đã bán hạt 
giống tạp giao (chỉ dùng được một 
vụ) cho khắp thế giới. nông dân ta 
mua 1000 đồng 1 hạt giống đu đủ 
Hồng Phi mà không có đủ để mua, 
vì mỗi cây cho đến 30 - 40 quả lớn 

Đài Loan Bứt PHá nHờ cÔnG nGHệ SinH Học
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với độ đường cao tới 16%. tôi vào 
thăm một nhà kính nóng tới 40oc vì 
họ đang tuyển chọn các giống hoa, 
giống dưa ...chịu nhiệt (!)

cnSH ở Đài Loan đã có các mốc chiến 
lược quan trọng sau đây: năm 1980, 
thành lập các công ty cnSH. năm 
1982, chính phủ xác định cnSH là 
một trong 8 hướng phát triển ưu tiên. 
năm 1995, chính phủ thông qua 
chính sách tăng cường phát triển các 
doanh nghiệp cnSH, chính sách Đào 
tạo và sử dụng nhân tài cnSH. năm 
2006, công bố Đánh giá về hiệu quả 
và công nghệ của chương trình KHcn 
quốc gia về cnSH nông nghiệp. cùng 
năm 2006, công bố chủ trương thúc 
đẩy công nghiệp hóa cnSH nông 
nghiệp và chủ trương Khả năng cạnh 
tranh và xu hướng năng động của 
công nghiệp cnSH. năm 2007, công 
bố Khảo sát về công nghệ biến đổi 
gen ở Đài Loan. cũng năm 2007 công 
bố chính sách thúc đẩy công nghiệp 
hóa cnSH nông nghiệp và xây dựng 
chiến lược cương lĩnh thương mại 
hóa cnSH nông nghiệp. năm 2008, 
công bố tầm nhìn và chiến lược Kế 
hoạch hóa công nghiệp cnSH và 
công bố tiếp Đánh giá về hiệu quả và 
công nghệ của chương trình KHcn 
quốc gia về cnSH nông nghiệp... nhờ 
các chính sách ưu tiên của chính phủ 
dành cho cnSH mà năm 2004 ở Đài 
Loan đã có 238 công ty cnSH chuyên 
đi sâu vào sinh học phân tử, genom, 
tin sinh học, dược phẩm phân tử, 
chíp sinh học và protein dùng trong 
trị liệu, năm 2007, các doanh nghiệp 
cnSH Đài Loan đã thu được 191 tỷ 
Đài tệ-nt$ (hiện nay 35 nt$  bằng 
khoảng 1 uSD), tăng 7% so với năm 
2006. trong số này các thiết bị cnSH y 
học thu được 74,9 tỷ nt$, thuốc men 
cnSH -68 tỷ nt$, các sản phẩm khác- 
48,3 tỷ nt$. Số doanh nghiệp cnSH 
năm 2007 đã là 1116 đơn vị. Đáng 
chú ý là các thành tựu cnSH trong 
lĩnh vực dược học. năm 2007 doanh 
thu về cnSH trong lĩnh vực tân dược 
là 41,4 tỷ nt$, nguyên liệu dược là 
20,5 nt$, và đông dược là 6,1 tỷ nt$. 
ngay từ năm 1997, doanh thu về các 
sản phẩm cnSH mới ở Đài Loan đã 

đạt đến khoảng  14,7 tỷ nt$ và đến 
năm 2005 đã tăng lên đến 80 tỷ nt$ 
(2,5 tỷ uSD). nhà nước và các doanh 
nghiệp đã bỏ ra 10 tỷ nt$ để xây 
dựng Quỹ đầu tư mạo hiểm về cnSH. 
các doanh nghiệp cnSH thu được 
nhiều doanh thu lớn về dược phẩm 
ở Đài Loan là taiwan advance Bio-
Pharm, inc., Glyconex, inc., Monogen 
Biotechnology, inc. Sản phẩm của các 
công ty này rất phong phú, bao gồm 
cac kit chẩn đoán bệnh, các dược 
phẩm mới chống nhiễm khuẩn, các 
vaccin thế hệ mới, kể cả vacxin chống 
ung thư,... từ năm 2004, nhà nước đã 
xây dựng trung tâm phát triển cnSH 
(DcB) ở Đài Bắc (thuộc Bộ Kinh tế) 
với 350 cán bộ nghiên cứu và được 
trang bị phương tiện ở mức hiện đại. 
DcB chuyển giao công nghệ cho các 
doanh nghiệp tư nhân về cnSH. năm 
2001, DcB đã triển khai chương trình 
độc tố học tiền lâm sàng và về sau đã 
chuyển giao công nghệ cho các nước 
ở châu á, châu âu và Bắc Mỹ. trong 
10 năm gần đây các điều trị lâm sàng 
và tiền lâm sàng ở Đài Loan được xác 
nhận là rẻ hơn so với ở Mỹ và châu âu. 
Do hợp tác với các công ty trong và 
ngoài nước, Bộ Kinh tế Đài Loan đã xây 
dựng Văn phòng công nghiệp cnSH 
và Dược học để phối hợp các hoạt 
động thực tiễn. Đài Loan đã xây dựng 
các công viên cnSH (biotechnology 
parks) như công viên neihu ở Đài Bắc 
và công viên ở khu công nghiệp Wu-
ku... Đài Loan cũng đã xây dựng Hiệp 

hội cnSH Đài Loan-Mỹ (taBa) để hợp 
tác nghiên cứu và sản xuất. Gần đây 
lại thành lập tổ chức cnSH taiGen 
gồm 100 nhà nghiên cứu, trong đó có 
75 nhà nghiên cứu đến từ Mỹ, canada 
và châu âu để hợp tác nghiên cứu về 
thiếu máu cục bộ, về ghép nội tạng, 
về ung thư và về bệnh SarS. các nhà 
khoa học thuộc taiGen đã sử dụng 
công nghệ kích hoạt thụ thể hoạt 
tính (cart) để tạo ra nhiều dược 
phẩm mới. tổ chức cnSH Medigen 
đã nghiên cứu về ung thư và tìm ra 
các Bio-Marker để chẩn đoán nhanh 
các gen ung thư nhằm nâng cao 
hiệu quả điều trị. Khoảng 100 gen 
liên quan đến ung thư đã được phát 
hiện nhờ các chip sinh học (biochips). 
các chíp sinh học này giúp xác định 
nhanh các kiểu ung thư, gia đoạn ung 
thư với số lượng máu sử dụng rất ít. 
năm 2000, các nhà khoa học Đài Loan 
còn thành lập đơn vị abGenomics để 
giúp triển khai phương pháp Mabs 
trong điều trị ung thư, dị ứng, bệnh 
tự miễn và hen xuyễn,... cnSH thực 
phẩm phát triển rất mạnh mẽ ở Đài 
Loan. Viện nghiên cứu và Phát triển 
công nghiệp thực phẩm (FirDi) ở Đài 
Loan được thành lập từ năm 1965 và 
hiện là một trung tâm nghiên cứu đa 
ngành, làm cơ sở cho mọi lĩnh vực 
chế biến, bảo quản thực phẩm ở Đài 
Loan. từ năm 2007 Viện đã có 359 cán 
bộ nghiên cứu, trong đó có 46 tiến sĩ 
và 175 thạc sĩ. Viện vừa nghiên cứu 
vừa tự sản xuất rất nhiều sản phẩm 
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trên các thiết bị công nghiệp trước 
khi chuyển giao công nghệ cho các 
doanh nghiệp khác. ngoài các thực 
phẩm truyền thống Viện đã nghiên 
cứu thành công nhiều sản phẩm 
mới như n-acetylgalactosamine, các 
enzim, các thực phẩm chức năng hỗ 
trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, 
chống tiểu đường, giảm mỡ máu, 
hỗ trợ hệ tim mạch, chống viêm, 
hạn chế tác hại của hóa trị liệu...công 
nghệ thực phẩm ở Đài Loan đem lại 
những doanh thu rất lớn. Bột ngọt 
theo công nghệ mới có thể thu được 
năng suất tới 150g/lít dịch lên men, 
Lizin đạt năng suất 100g/lít. ngoài 
ra còn có các sản phẩm của vi khuẩn 
lactic, chitine, anka koji, rất nhiều các 
loại nấm ăn và nấm dược liệu (kể cả 
Đông trùng hạ thảo),... Doanh thu về 
bột ngọt là khoảng 5 tỷ nt$, các thực 
phẩm xuất khẩu khác đạt doanh thu 
trên 3,5 tỷ nt$.  

Về đào tạo, Đài Loan hiện đã có 158 
trường đại học với 22 000 sinh viên 
đã tốt nghiệp và 166 000 sinh viên 
đang học tập về cnSH. Bốn trường 
đại học công lập đã liên kết với Viện 

nghiên cứu Sức khỏe Quốc gia (nHri) 
và trung tâm Quốc gia Máy tính hiệu 
suất cao (ncHc) để hình thành nên 
Viện tin sinh học Đài Loan. chính phủ 
đã xây dựng chương trình nghiên 
cứu Quốc gia về Genom y học bằng 
cách liên kết 10 trung tâm và Viện 
nghiên cứu trọng điểm, đồng thời 
hỗ trợ ngay 30 triệu uSD. trung tâm 
nghiên cứu Genom Hsiao đã được 
chính phủ hỗ trợ mỗi năm 8 triệu uSD 
suốt từ năm 2002 đến 2005. rõ ràng 
là nếu đầu tư đủ tầm và có đủ cán bộ 
giỏi thì mới có thể tạo ra được những 
thành tựu có giá trị cao. Viện nghiên 
cứu thực vật thuộc Viện hàn lâm Đài 
Loan đã được chính thức tham gia Dự 
án quốc tế giải mã bộ gen lúa. Phối 
hợp với các phòng thí nghiệm nước 
ngoài, các nhà khoa học Đài Loan đã 
thành công trong việc nghiên cứu 
genom của nhiều vi sinh vật, thực 
vật, muỗi và nấm Linh chi... Việc đưa 
nghiên cứu sinh và thực tập sinh ra 
đào tạo ở nước ngoài được chính 
phủ và các Doanh nghiệp ở Đài Loan 
hết sức quan tâm. Việc trọng dụng 
Hoa kiều cũng được Đài Loan hết sức 

trọng thị. Giáo sư Mỹ gốc Hoa yuan-
tseh Lee, người được giải thưởng 
nobel Hóa học năm 1986 đã về Đài 
Loan từ năm 1994 và trở thành người 
lãnh đạo Viện Hàn lâm khoa học Đài 
Loan. Ông đã góp phần thúc đẩy sự 
phát triển cnSH ở Đài Loan và chủ trì 
chương trình nghiên cứu Quốc gia về 
Genom y học. 

rõ ràng khi có một đường lối đúng, 
một quyết tâm cao, một sự đầu tư 
thỏa đáng cho các lĩnh vực đào tạo, 
nghiên cứu, triển khai, thì một lãnh 
thổ nhỏ bé như Đài Loan cũng đã có 
thể biến cnSH thành sức sản xuất 
trực tiếp, không những góp phần 
thỏa mãn các nhu cầu tiêu dùng 
trong nước mà còn đủ khả năng tạo 
ra nhiều sản phẩm (sản xuất trong 
hay ngoài nước) để xuất khẩu ra 
nhiều nước trên thế giới.
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cơ quan Hàng không – vũ 
trụ Mỹ (naSa) đã làm được 
những điều tưởng như là 

không thể nhưng cũng chính cơ 
quan này từng trải qua những thất 
bại thê thảm. chúng ta cùng điểm lại 
những thành tích huy hoàng trong 
sự nghiệp chinh phục vũ trụ, những 
thất bại nặng nề và những bi kịch đối 
với con người của cơ quan này.

naSa gắn liền với huyền thoại về 
những quả tên lửa khổng lồ có thể 

bay lên tới Mặt trăng, về những 
thiết bị thăm dò từ Hệ Mặt trời lao 
vào không gian của các vì sao. cơ 
quan nghiên cứu vũ trụ Mỹ đã tạo 
nên biết bao người hùng. Hiện nay 
ngân sách hàng năm của naSa lên 
đến 17 tỉ uSD và cơ quan này có tới 
18.000 nhà khoa học, chuyên gia 
kĩ thuật và công nhân viên. Sự kiện 
đưa được con người lên Mặt trăng 
đã làm tăng lòng tự tin và niềm kiêu 
hãnh của người Mỹ, họ thường cho 

Sức MạnH Và Bi KịcH 
cHinH PHục KHÔnG Gian
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rằng: “chúng tôi có thể làm được mọi 
chuyện, khi chúng tôi muốn”. naSa 
không chỉ là một cơ quan nghiên 
cứu vũ trụ mà còn là công cụ của giới 
chính trị và quân sự nước Mỹ.

naSa đã gặt hái được những thành 
tựu vĩ đại, nhưng naSa cũng từng 
trải qua những thảm hoạ đau đớn. 
Hai tàu con thoi (Space Shuttles) đã 
bị nổ tung và lao xuống trái Đất, tất 
cả các nhà du hành vũ trụ trong hai 
con tàu này đã bị chết. Giờ đây naSa 
không có thêm các mục tiêu mới. 
những con tàu vũ trụ với phi hành 
đoàn đã trở thành chuyện nhàm 
chán.

Xét về khía cạnh khoa học thì sau dự 
án "apollo" naSa đã bước sang một 
giai đoạn mới. các thiết bị thăm dò 
bay tới những hành tinh mới , trong 
sứ mạng "Deep impact" một Sao 
chổi đã bị bắn để có thể phân tích 
những hạt bụi của nó. Sự hiểu biết 
của chúng ta ngày nay về Hệ Mặt trời 
và vũ trụ chính là nhờ những con tàu 

vũ trụ không có người điều khiển của 
naSa và hai kính viễn vọng quan sát 
vũ trụ "Hubble" và "Spitzer". Giờ đây, 
con người đã biết trên 200 hành tinh 
ngoài Hệ Mặt trời, các nhà vật lí thiên 
văn qua naSa đã hiểu biết ngày 
càng nhiều hơn về thuở ban đầu của 
vũ trụ.

thời kì đầu nhóm "Paperclip Boys" là 
người đại diện cho ngành du hành 
vũ trụ Mỹ, đó là một nhóm các nhà 
nghiên cứu tên lửa người Đức bị đưa 
sang Mỹ từ mùa hè 1945. Đứng đầu 
nhóm này là Wernher von Braun, 
người từng nghiên cứu, phát triển 
loại tên lửa V-2 mà nước Đức phát 
xít đã sử dụng trong chiến tranh tàn 
phá các thành phố lớn ở anh, Pháp, 
Bỉ và Hà Lan. Khi chiến tranh kết thúc, 
công luận Mỹ mới biết nước Mỹ nhập 
khẩu chất xám từ đất nước thù địch 
của mình. người ta phản đối việc 
sử dụng những tên tội phạm chiến 
tranh tiềm tàng ngay trong bộ máy 
của nước mình. Bất chấp mọi sự chỉ 

trích, người Đức tiếp tục ở lại nước 
Mỹ, một số sau này thậm chí còn 
được nhập quốc tịch Mỹ. Von Braun 
và các cộng sự của ông ta đã khởi 
động ở White Sands, new Mexico 
khoảng 60 tên lửa V2, sau đó họ đã 
di chuyển tới cape canaveral. từ loại 
tên lửa một tầng của Đức trước đây 
họ đã tiếp tục phát triển thành các 
mô hình tên lửa nhiều tầng. army 
Ballistic Missile agency (aBMa) là 
cơ quan giao nhiệm vụ cho họ. nỗi 
sợ hãi trước Liên Xô là động lực thúc 
đẩy chương trình tên lửa của Mỹ, bản 
thân Liên Xô khi đó cũng tận dụng 
chất xám của Đức. công trình nghiên 
cứu của von Braun và người đồng 
nghiệp của ông là Walter Dornberger 
đối với dự án "redstone" có tầm 
quan trọng đặc biệt, đây là dự án tên 
lửa tầm ngắn phục vụ quân đội Mỹ. 

các nhà chế tạo tên lửa ở Mỹ ấp 
ủ những ước mơ lớn, đó là tạo ra 
những tên lửa khổng lồ để đưa phi 
thuyền có người điều khiển khám 
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phá không gian bao la. nhưng 
những kế hoạch đầy tham vọng và 
to lớn này đã trở nên không còn giá 
trị khi thế giới chứng kiến vệ tinh Liên 
Xô (Sputnik) ngày 4/10/1957 bay 
vòng quanh trái Đất và phát đi tín 
hiệu, sự kiện này đánh dấu sự vượt 
trội của nền công nghệ, kĩ thuật của 
khối Đông âu. Vệ tinh nhân tạo của 
Liên Xô đã làm cho người Mỹ bị một 
cú sốc tập thể. Báo cáo nội bộ của 
united States information agency tỏ 
ra lo ngại và cho rằng khả năng công 
nghệ, kĩ thuật của Matxcơva để lại ấn 
tượng sâu sắc trong dân chúng Mỹ, 
e rằng trong tương lai người ta sẽ tin 
tưởng nhiều hơn vào sự tuyên truyền 
của điện Kreml. 

ngày 1/2/1958 tên lửa "Juno" của 
quân đội Mỹ đã phóng "Explorer 1" 
từ cape canaveral ở Florida. Với sự hỗ 
trợ của thiết bị do thám bay này các 
nhà khoa học đã phát hiện một vành 
đai bức xạ hình thành từ những hạt 
tích điện – đây là một thành công to 
lớn. Điều này được coi là sự tiếp tục 
phát triển tên lửa V2 để đưa vệ tinh 

đầu tiên của Mỹ lên vũ trụ. trước đó 
những cuộc thí nghiệm của lực lượng 
Hải quân trong khuôn khổ chương 
trình "Vanguard" đều bị thất bại.

nhưng lúc đó Liên Xô đã phóng 
thành công "Sputnik" thứ hai lên 
bầu trời mang theo con chó "Laika", 
nhưng con vật xấu số này đã bị chết 
ngay sau khi xuất phát vài giờ đồng 
hồ. 

chương trình Vũ trụ non trẻ của 
Washington bị suy yếu do sự cạnh 
tranh giữa phái quân sự và dân sự 
và đương nhiên không thể đương 
đầu nổi với chương trình đầy tham 
vọng của Liên Xô. Hạ viện Mỹ và 
tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower 
khẩn trương tìm cách thông qua bộ 
luật “national aeronautics and Space 
act”. Điều gây tranh cãi chủ yếu giữa 
Hạ viện và tổng thống là ảnh hưởng 
của giới quân sự đối với tổ chức mới 
mẻ này mạnh đến đâu. Eisenhower 
chủ yếu thiên về một cơ quan dân sự. 
Hơn nữa một vấn đề cũng rất được 
quan tâm là mức độ ảnh hưởng của 

cơ quan giám sát đối với naSa đến 
mức nào. cuối cùng, người ta đã 
thống nhất về một cơ quan giám sát 
hùng hậu.

Bộ luật được tổng thống kí ngày 
29/7/1958, mọi hoạt động liên quan 
đến vũ trụ của đất nước đều phải đặt 
dưới mái nhà chung của cục Quản 
trị Hàng không và Không gian quốc 
gia (national aeronautics and Space 
administration viết tắt là naSa) – 
“vì lợi ích của toàn nhân loại”, câu 
này được thể hiện trong văn bản 
bộ luật. Eisenhower trở thành chủ 
tịch ủy ban giám sát. chuyên gia kĩ 
thuật điện Keith Glennan thuộc case 
institute of technology ở cleveland 
an và Hugh Druden được bầu vào 
ban lãnh đạo của naSa. 

naSa chính thức đi vào hoạt động từ 
ngày 1/10/1958. tài sản của naSa khi 
đó gồm khoảng trên 8000 người với 
ba phòng thí nghiệm khá lớn (phòng 
thí nghiệm Langley aeronautical 
Laboratory, phòng thí nghiệm 
ames aeronautical Laboratory và 
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phòng thí nghiệm Lewis Flight 
Propulsion) ngoài ra còn có hai 
khu vực thí nghiệm tương đối nhỏ. 
ngân sách của naSa khi đó là 100 
triệu uSD.

Với khoản nguồn lực, vốn liếng 
tương đối khiêm tốn tổ chức mới 
này muốn triển khai một cuộc 
chiến giành quyền bá chủ vũ trụ và 
sau đó đã chứng kiến một thất bại 
tiếp theo. trong khi các chuyên gia 
của naSa trong khuôn khổ dự án 
"Mercury" đang loay hoay với câu 
hỏi con người có thể tồn tại trong 
vũ trụ được hay không và nếu có 
thì tồn tại như thế nào thì tháng 
4/1961 Liên Xô đã đưa người đầu 
tiên lên vũ trụ, đó là iuri Gagarin. 

Hồi đó naSa mới phóng chú khỉ 
“Gordo” bé nhỏ, tội nghiệp lên 
vũ trụ, nhưng khi hạ cánh không 
thành ở nam Đại tây Dương chú 
khỉ này đã bị chết chìm. trong việc 
đưa người lên vũ trụ người Mỹ 
cũng chỉ ở vị trí thứ hai khi alan 
Shepard thực hiện chuyến bay 

đạn đạo "Freedom 7" diễn ra ngày 
5/5/1961. 9 tháng sau, John Glenn 
nhà du hành vũ trụ của naSa mới 
thực hiện trọn vẹn chuyến bay 
vòng quanh trái Đất bằng phi 
thuyền "Friendship 7".

Bài phát biểu của tổng thống John 
F. Kennedy hồi tháng 5/1961 như 
một tia lửa châm ngòi cho hoạt 
động của người Mỹ trên vũ trụ. 
trong bài phát biểu đó ông tuyên 
bố các nhà du hành vũ trụ của 
naSa sẽ đặt chân lên Mặt trăng 
vào cuối thập niên đó. chương 
trình "apollo" bắt đầu và với 
chương trình này đã diễn ra một 
cuộc vượt đuổi gay cấn và tốn kém 
nhất trong lịch sử khoa học. 

Von HoLGEr DaMBEcK, 
cHriStoPH SEiDLEr 
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GS có thể cho biết, GS bắt đầu yêu 
thích vật lý như thế nào? Và GS có 
gặp khó khăn gì trong quá trình học 
vật lý hay không?

Khi còn học phổ thông, tôi mơ ước 
trở thành một họa sỹ và đã theo học 
một lớp đặc biệt để chuẩn bị thi vào 
trường dạy hội họa. Và đương nhiên, 
tôi học rất ít về toán, còn đối với vật 
lý, thậm chí còn ít hơn. Khi học lớp 
12, tôi bắt đầu thấy thích vật lý sau 
khi đọc một cuốn sách về lý thuyết 
tương đối của albert Einstein. Môn 
học này ngay lập tức lôi cuốn tôi và 
thay vì nhận một học bổng để theo 
học về nghệ thuật ở Học viện nghệ 
thuật chicago, tôi quyết định theo 
học vật lý ở Đại học chicago. Lúc đầu 
tôi cũng gặp khá nhiều khó khăn 
bởi nền tảng toán học quá kém, thế 

rồi nhờ chăm chỉ, tôi cũng vượt qua 
được tất cả.

GS có thể nói ngắn gọn về lĩnh vực 
nghiên cứu của mình cho một người 
không hiểu biết nhiều về vật lý?

trong suốt sự nghiệp của mình, tôi 
chỉ nghiên cứu về các hạt nhỏ nhất 
và các lực liên kết chúng với nhau. 
Mục đích nghiên cứu của tôi là 
chứng minh định luật căn bản nhất 
của tự nhiên bằng thực nghiệm.

GS đã làm gì để giành giải nobel?

trước các thí nghiệm của chúng tôi, 
proton và neutron, những hạt cấu 
thành nên nguyên tử, vẫn luôn được 
coi là các hạt cơ bản. Phát hiện của 
chúng tôi là còn có những hạt nhỏ 
hơn, tạo nên hạt proton và neutron, 

đó là các hạt quark. những nghiên 
cứu của chúng tôi cũng chỉ ra được 
một số tính chất của lực liên kết các 
hạt quark đó với nhau. Điều này dẫn 
đến một chuyên ngành lý thuyết về  
“Động học đồng cực lượng tử”, mô tả 
về loại lực siêu mạnh gắn kết các hạt 
quark với nhau và tạo thành hạt nhân 
nguyên tử. Hạt quark và lý thuyết 
về động học đồng cực lượng tử trở 
thành cơ sở cho mô hình chuẩn của 
các hạt vật lý, là mô hình có thể giải 
thích được các hiện tượng vật lý hạt 
năng lượng cao.

cảm xúc đầu tiên khi ông biết mình 
nhận giải nobel? Lúc đó ông đang ở 
đâu?

tôi đã rất đỗi ngạc nhiên. tôi gần như 
không thể tin được điều này. Lúc đó 

Giáo Sư JEoroME iSaac 
FriEDMan Là nHà Vật Lý 
nGười Hoa Kỳ, LàM Việc 

tại Học Viện cÔnG nGHệ 
MaSSacHuSEtS. FriEDMan 
nHận GiẢi tHưởnG noBEL 

năM 1990 cùnG Với ricHarD 
E. tayLor Và HEnry W.KEnDaLL 

nHờ Một Loạt tHí nGHiệM 
Diễn ra từ năM 1967-1973, tìM 

ra Hạt cơ BẢn: Hạt QuarK.

cHúnG tÔi Đã có cuộc trao 
Đổi nGắn Với ÔnG.

trò cHuyện Với cHa Đẻ của Hạt QuarK
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tôi đang ở Fort Worth, texas để chuẩn 
bị cho một hội thảo vật lý. 

theo ông phải làm thế nào để 
khuyến khích trẻ em theo học vật lý 
khi mà phần lớn chúng đều cho rằng 
vật lý thật rắc rối và khó hiểu?

tôi đến với vật lý bởi sự tò mò đối 
với các hiện tượng tự nhiên. tôi nghĩ 
chúng ta có thể làm trẻ em thích vật lý 
nếu chúng ta giúp chúng hiểu được 
các điều bí ẩn trong tự nhiên. chúng 
ta cũng có thể dạy chúng thông qua 
cách đặt câu hỏi về các hiện tượng 
xảy ra xung quanh ta. chúng ta cũng 
nên giải thích cho chúng hiểu, bằng 
một cách đơn giản nhất, về các vật 
dụng thường ngày dựa trên vật lý 

như điện thoại di động, radio, tV… 
Điều này giúp vật lý gần gũi với cuộc 
sống của chúng. Để làm cho trẻ cảm 
thấy yêu thích bất cứ ngành khoa học 
nào, điều đầu tiên là phải kích thích 
được trí tưởng tượng của chúng.

Ông có lời khuyên nào dành cho các 
nhà khoa học trẻ, những người đang 
tiếp bước ông?  

Đến với khoa học, tức là bạn phải 
thực sự yêu thích và chỉ làm việc với 
những gì khiến bạn cảm thấy thích 
thú. nếu bạn đang đi theo một 
hướng mới và người ta khuyên bạn 
là không nên, bạn hãy tin vào chính 
mình. Bạn phải biết chấp nhận rủi ro 
nếu như bạn muốn làm được điều gì 

đó thực sự có ý nghĩa.

theo ông đâu là phẩm chất tạo nên 
một nhà khoa học vĩ đại? 

có rất nhiều phẩm chất để tạo nên 
một nhà khoa học vĩ đại. trong đó 
chắc chắn phải có tính tò mò, tiếp đó 
là tính cởi mở để chấp nhận những 
ý tưởng mới, rồi đến khả năng chịu 
đựng hy sinh vì công việc và cuối 
cùng là phải dám chấp nhận mạo 
hiểm.

cảm ơn GS về cuộc trò chuyện!

nVMinH - iPHo (thực hiện)
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cấy Đèn LED Dưới Da  

Một nhóm chuyên gia đã chế tạo tấm diode phát sáng 
vô cơ (LED) siêu mỏng, dẻo, có thể cấy dưới da nhằm 
theo dõi, kích hoạt các loại thuốc nhạy sáng và nhiều ứng 
dụng khác.

theo nhóm nghiên cứu do chuyên gia John rogers thuộc 
Đại học illinois (Mỹ) chủ trì, đó là những dãy LED linh hoạt 
có kích thước 100 x 100 mm2, dày 2,5 mm, nhỏ hơn rất 
nhiều so với bất kỳ loại LED nào hiện nay trên thị trường. 
các chuyên gia đã in trực tiếp các mạch lên một bề mặt 
thủy tinh cứng, sau đó chuyển chúng sang một hợp chất 
polymer rẻ tiền có tên gọi là polydimethylsiloxane (PDMS) 
nhằm tạo ra dãy LED và bộ tách sóng quang dạng lưới.

chất nền PDMS đủ dẻo để mạch điện hoạt động dễ dàng 
và liên tục ngay cả bị xoắn hoặc căng kéo đến 75%. các 
nhà khoa học cho biết hầu hết nghiên cứu tập trung vào 
loại đèn LED hữu cơ (oLEDs) siêu nhạy với nước và ô-xy, 
nhưng các dãy mềm dẻo mà họ tạo ra được bao bọc 
bằng một lớp cao su silicon mỏng, khiến chúng không 
thấm nước, nhờ đó có thể hoạt động tốt khi cấy ghép 
hoặc ngâm trong dịch sinh học. thiết kế cũng giúp loại 
trừ những hạn chế cơ học thường thấy ở các thiết bị kiểu 
này nhờ sự hỗ trợ của các tấm bán dẫn mỏng, cứng.

những ứng dụng hóa sinh tiềm năng của loại LED này 
gồm những miếng băng y tế có thể cấy ghép được nhằm 
theo dõi quá trình làm lành vết thương, hoặc làm nhiệm 
vụ kiểm soát việc cung cấp các loại thuốc nhạy sáng 
trong liệu pháp quang động học. ngoài ra, chúng cũng 
có thể được sử dụng như một loại chỉ y tế phát sáng hoặc 
các tinh thể nguyên sinh phát sáng có thể cấy ghép được 
và một số ứng dụng khác trong ngành nghiên cứu và chế 
tạo robot. chuyên gia rogers đã thành lập một công ty 
ở cambridge, bang Massachusetts, để thương mại hóa 
công nghệ nói trên.

KHanG Huy

PHát Hiện Bạc trên Mặt trănG 

ngày 9/10/2009, tàu vũ trụ của naSa phóng một tên lửa có 
khối lượng 2.200 kg xuống hố cabeus (có đường kính 100 
km) gần cực nam mặt trăng. Sau đó một tàu vũ trụ khác đưa 
thiết bị thăm dò xuống vị trí vụ nổ để xem có tinh thể băng 
bắn ra hay không.

Dữ liệu mà thiết bị thăm dò gửi về nhận thấy trong đám bụi 
bốc lên từ vụ nổ có nhiều tinh thể băng và hơi nước. theo 
kết quả phân tích, lượng nước trên mặt trăng chiếm từ 5 tới 
64 phần tỷ khối lượng hành tinh, tức là lớn hơn ít nhất 100 
lần so với mọi dự đoán trước kia. tuy nhiên, phần lớn nước 
nằm trong tầng đá.

aFP cho biết, các nhà khoa học của Đại học Brown tại Mỹ 
phân tích các hạt bụi bắn ra từ vụ bắn phá năm ngoái và 
phát hiện khá nhiều hợp chất hóa học như nước, carbon 
monoxide (co), carbon dioxide (co2), ammonia (nH3). 
ngoài ra họ còn tìm thấy hai nguyên tố quý là bạc (ag) và 
natri (na).

“Hố cabeus giống như một kho báu chứa nhiều nguyên tố 
và hợp chất đang phân bố trên khắp mặt trăng. chúng nằm 
trong vùng tối vĩnh cửu của mặt trăng”, nhà địa chất Peter 
Schultz, trưởng nhóm nghiên cứu, phát biểu.

Schultz nói rằng trong nhiều thập kỷ trước các tàu apollo 
đã phát hiện sự tồn tại của không chỉ bạc mà cả vàng ở 
phần hướng về trái đất của mặt trăng. nhưng việc tìm thấy 

bạc tại hố cabeus cho thấy các nguyên tử bạc đã dịch 
chuyển tới hai cực. tuy nhiên, do tỷ lệ của bạc trong đất 
trên mặt trăng tương đối thấp nên con người không 
thể khai thác với quy mô lớn.

Đa số giới khoa học tin mặt trăng hình thành khi một 
thiên thể có kích thước tương đương sao Hỏa va phải 
trái đất cách đây 4,5 tỷ năm. Lượng vật chất văng ra từ 
vụ va chạm cô đặc lại và tạo nên mặt trăng. Macma (đá 
nóng chảy) xuất hiện trong quá trình hình thành cửa 
mặt trăng và các phân tử nước bị giữ lại khi macma 
nguội và biến thành tinh thể.

MinH LonG

tin KHoa Học - cÔnG nGHệ
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KHoa Học & PHát triển

Vi KHuẩn Bọc Bạc cHốnG cúM   

 Một nghiên cứu của trường ĐH Ghent (Bỉ) đã biến các loại vi khuẩn 
có ích thành “vũ khí” để chống lại những virus gây các bệnh cảm 
cúm thông thường.

các nhà khoa học đã dùng những hạt nano bạc tí hon để tẩm vào 
Lactobacillus fermentu, một loại vi khuẩn thường thấy trong các loại 
sữa chua và các thức uống hỗ trợ tiêu hóa.

các hạt vi khuẩn bọc bạc này nhỏ hơn bề rộng sợi tóc đến 10.000 
lần, do đó có thể bám tối ưu vào bề mặt virus để ức chế chúng. Sau 
đó, dung dịch chứa các vi khuẩn đã được trang bị “vũ khí” này sẽ 
được kết hợp vào các bình xịt mũi, bộ lọc nước hay các loại nước rửa 
tay để ngăn chặn sự lây lan và tiêu diệt các loại virus gây bệnh cúm 
và những bệnh cảm lạnh thông thường. 

Hóa tHạcH Loài tHực Vật cổ nHất 
tHế Giới  

 các nhà nghiên cứu cổ sinh học thuộc Viện nghiên 
cứu băng, tuyết và môi trường cho biết họ đã phát 
hiện hóa thạch nhiều năm tuổi nhất của một loài 
thực vật tại argentina. Đó là một khám phá đầy ấn 
tượng, vì hóa thạch thực vật này có đến 472 triệu 
năm tuổi.

các chuyên gia xác định rằng đó là loài thực vật đơn 
giản với tên gọi livewort, có thể coi là tổ tiên của các 
thực vật trên đất liền, nó không có rễ và thân cây.

claudia rubinstein và cộng sự đã tìm thấy 5 mẫu 
hóa thạch trong các khối trầm tích thu thập được 
từ Sierras Subandinas thuộc lưu vực andean, phía 
tây bắc argentina. Bào tử của loài liverwort rất đơn 
giản, được gọi là cryptospores. Hãng BBc dẫn lời 
tiến sĩ rubinstein rằng cryptospores được nhóm 
nghiên cứu mô tả là có niên đại xa xưa nhất mà 
con người từng biết đến. trước khi phát hiện hóa 
thạch này, nghiên cứu khảo cổ từng biết đến loài 
liverwort crytospores có niên đại 462 triệu năm tuổi 
tìm thấy tại cộng hòa czech và ai cập. 

tạ Xuân Quan

GiẢi Mã... Bia 

các nhà khoa học ý vừa công bố bản giải mã bộ gien bia hoàn chỉnh 
nhất từ trước đến nay.

chuyên gia nghiên cứu Pier Giorgio righetti thuộc Đại học bách 
khoa Milan (ý) và các cộng sự cho biết công trình của họ lấy cảm 
hứng từ một câu chuyện phổ biến của Bỉ có tên Les Maitres de 
l'orge (tạm dịch là Gia đình ủ bia). Đây là câu chuyện về sự may mắn 
của một gia đình làm nghề ủ bia hơn 150 năm. công trình nghiên 
cứu này được công bố trên số mới nhất của Journal of Proteome 
research, chuyên san của Hội Hóa học Mỹ.

các nhà khoa học nhận thấy bia chỉ xếp sau nước và trà trong danh 
sách những loại thức uống ưa thích nhất trên thế giới, và vẫn còn 
rất ít nghiên cứu thực hiện để xác định một bộ protein đầy đủ có tác 
dụng tạo ra bia. theo ghi nhận của giới nghiên cứu, những protein 
này đóng vai trò then chốt trong sự hình thành, kết cấu và độ vững 
chắc của "đầu" bọt. trước đó, các nhà khoa học chỉ mới xác định 
được 12 protein bia, bao gồm 7 từ lúa mạch được dùng để làm bia 
và 2 từ men.  Hiện, họ đã xác định được 20 protein lúa mạch, 40 từ 
men và 2 từ bắp, lập thành "bản đồ gien" bia lớn nhất từ trước đến 
nay.

"những phát hiện này có thể giúp người ủ bia tạo ra các quy trình 
lên men mà trong đó họ có thể giảm việc phóng thích các protein 
từ men đến mức tối thiểu nếu như thành phần này có thể thay đổi 
hương vị của bia, hoặc tăng chúng lên mức cao nhất trong trường 
hợp chúng làm cho hương vị của bia ngon hơn”, báo cáo của nhóm 
nghiên cứu viết. 

KHanG Huy
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nói đến phố Bát Đàn, nhiều 
người chắc sẽ mường tượng 
ra cảnh các thực khách xếp 

hàng để chờ mua được một bát phở. 
Phở Bát Đàn đã nổi tiếng từ lâu. thế 
nhưng, nếu nói về món ăn được 
nhiều người biết đến thì xôi Lập 
cạnh đình nhân nội 33 Bát Đàn cũng 
chẳng chịu kém.

người dân khu phố Bát Đàn đã quen 
thuộc với hình ảnh người phụ nữ 
trung tuổi cùng hai thúng xôi cạnh 
thềm đình. ở đây bán xôi xéo và xôi 
ngô nhiều khách quen vẫn gọi xôi 
Lập.

Bác Lập vốn ở tương Mai. nghề làm 
xôi này là nghề nhà chồng bác. Hàng 
ngày từ tờ mờ sáng, bác đã thức dậy 
chở hai thúng xôi lên phố bán.

Món xôi hài hòa giữa màu sắc và mùi 
vị. Xôi xéo hạt vàng nhạt. Xôi ngô các 
hạt đều và trắng. Đơm xôi ra bát rồi 
bà chủ nâng nâng viên đậu khá to 
thái từng lát mỏng đậu phủ lên bát 
xôi rồi rắc hành mỡ lên trên. Kể ra thì 
đơn giản như vậy nhưng để làm được 

món xôi ngon quả không dễ.

Bác Lập kể rằng: “Bác đã bán xôi được 
33 năm rồi. Hồi 23 tuổi bác theo mẹ 
chồng lên phố bán hàng. Hồi đó cả 
làng đi bán xôi đông lắm. có đến 
mấy chục hàng xôi trong nội thành 
Hà nội. Mà hồi đó đâu có được ngồi 
đàng hoàng thế này mà bán”. Bà chủ 

quán chợt nhìn xa xa theo dòng xe 
cộ nườm nượp hồi tưởng lại những kỉ 
niệm buôn bán thời bao cấp.

Bây giờ, người làng tương Mai bán xôi 
trong các phố nội thành còn khoảng 
10 hộ. theo tìm hiểu của chúng tôi, 
các quán này nằm trên các phố: 
Phùng Hưng, Hàng Bồ, trần Hưng 

“Goùc xoâi” tuoåi thô
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Đạo, Khâm thiên, Bạch Mai,… các 
quán thường chỉ có thúng xôi, vài ba 
cái thìa, cái bát. Khách quen thường 
mang bát của nhà ra mua hoặc mua 
gói đem về. trước đây khoảng 5 năm, 
quán xôi Lập vẫn còn gói xôi bằng lá 
dong, có khi cả lá sen nữa nhưng về 
sau này, bà chủ lấy giấy báo lót một 
miếng ni-lông gói xôi cho khách.

 tôi nhớ những ngày mình còn nhỏ, 
mẹ thường hay mua xôi Lập về để cả 
nhà ăn sáng. những buổi sáng mùa 
đông, giở gói xôi còn nghi ngút khói, 
mùi thơm của xôi, của đỗ, mùi ngậy 
của hành, của mỡ hòa quyện cùng 
cái ý vị thanh thanh của hương sen 
thoang thoảng. ăn một miếng xôi 
mà như được nếm đủ hương vị của 
đồng nội vậy.

các nguyên liệu làm xôi xéo kể ra 
cũng đơn giản. Hành khô bóc vỏ, 
thái lát mỏng, cho vào chiên vàng. 

trước khi đến hỏi chuyện bác, tôi 
đã đọc cách làm xôi xéo trên mạng. 
Đoạn chiên hành trên các diễn đàn 
xã hội chủ yếu nói là phải để nhỏ lửa. 
nghe tôi nói vậy, bác cười bảo: “Lửa 
chiên hành lúc đầu phải để to. Đến 
khi hành gần chín cho nhỏ lại. Bao 
giờ hành có màu vàng thì bắc ra. nếu 
để nhỏ lửa thì đến bao giờ mới được. 
Mỡ chiên hành phải ngập. Mỡ chiên 
xong sau dùng để rưới lên xôi”.

còn về gạo và đậu thì từ buổi chiều 
hôm trước, bác đã ngâm sẵn. nước 
ngâm gạo hòa thêm chút nghệ để 
lấy màu. Đến 3 giờ sáng dậy đãi đỗ, 
vo gạo. Xong rồi đến công đoạn đồ 
xôi, nấu đỗ. Khi đồ xôi phải cho thêm 
chút muối. Đồ xôi xong thì cho chạy 
quạt để hạt xôi ráo nước. chạy quạt 
tầm nửa tiếng là đủ. còn đậu xanh 
nấu chín tới rồi đem nghiền nát, cuối 
cùng nắm thành từng quả to bằng 2 
bát ăn cơm úp ngược lên nhau. 

Xôi xéo ở nguyễn Hữu Huân, ở Gia 
ngư lại trộn ngay đậu vào xôi rồi rưới 
hành mỡ lên trên. Bác Lập bảo đậu 
rời kiểu như vậy ăn rất khô. nhất là 
vào mùa đông, chỉ cần để mấy tiếng 
là bát xôi sẽ khô không khốc ngay. 
còn đậu nắm thì khác. Lúc nắm đậu 
thành từng cục là lúc đậu còn nóng. 
Sau khi viên thành cục rồi, đậu vẫn 
giữ được độ mềm. âu đây cũng là 
điểm riêng của mỗi quán. riêng tôi 
thì vẫn thích cái sự rạch ròi giữa xôi 
và đậu. 

Xôi ngô làm mất công hơn xôi xéo. 
ngô cần rửa sạch bỏ hột lép và mày 
ngô. Sau đó, luộc ngô với nước vôi 
đặc. nước sôi được chừng 5 phút thì 
bắc ngô ra làm nguội rồi chà cho mày 
ngô bong ra. Qui trình luộc – chà này 
thông thường phải làm 3 lần mới đạt. 
Sau khi luộc là đến ninh ngô. Bác chủ 
quán hỏi tôi: “cậu biết ninh mấy tiếng 
thì xong không? 5 tiếng đó. Mà ninh 
xong mới đến được đoạn trộn ngô 
với gạo nếp đem đồ”. cũng giống 
như xôi xéo, xôi ngô đồ xong cần cho 
chạy quạt để ráo nước. Lúc chuyển 
xôi sang thúng đem đi bán thì cứ một 
lớp xôi phải rải lên trên một lớp đỗ để 
xôi đỡ dính.

Kể xong “chuyện chuyên môn” trong 
nghề, bác chủ quán bảo: “Xôi của bác 
ngày nào hết ngày đấy. các viên đậu 
cũng chỉ làm vừa đủ bán chứ không 
để lưu cữu trong tủ lạnh. Lưu lại như 
vậy thứ nhất là đậu sẽ khô, thứ hai là 
người ăn dễ đau bụng”. Bác chủ quán 
chu đáo như vậy âu cũng là điều may 
mắn với những vị khách vẫn ngày 
ngày ăn xôi.

Đỗ nGọc an 
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nhiều người cho rằng, mặc 
dù có sự hợp nhất ”liên tỉnh” 
nhưng đó chỉ là mặt pháp lí. 

các cộng đồng cư dân vẫn toạ lạc và 
sinh sống theo vùng chứ không hề 
có sự xáo trộn. Vẫn còn đó Hà nội (với 
nội thành và ngoại thành cũ), tP Hà 
Đông, tX Sơn tây và các vùng nông 
thôn quen thuộc. Đất nơi nào thì vẫn 
lề thói và tiếng nói nơi ấy. 

thực tế không hẳn thế. Với cơ cấu 
mới theo các quy hoạch về cơ sở hạ 
tầng giao thông, đô thị, khu công 
nghiệp và các dịch vụ khác, cư dân 
Hà nội chắc chắn sẽ có sự xáo trộn. 
Với hộ khẩu Hà nội, người Hà tây, 
một số vùng Vĩnh Phúc, Hoà Bình cũ 
được phép chuyển di và làm ăn sinh 
sống hợp pháp tại những nơi trước 
kia họ chỉ được coi là “khách vãng lai”. 

chủ quyền, hộ tịch đã khác. như vậy, 
sẽ xảy ra sự điều chuyển theo lực hút 
cơ học và theo quy luật, trung tâm 
thủ đô sẽ là tâm điểm cho các “vệ 
tinh” kéo về. cư dân đi trước, ngôn 

ngữ và lề thói tập tục đi theo liền. Sự 
hoà nhập dân cư là khởi nguồn cho 
những thay đổi về tập tục, lối sống, 
ngôn ngữ và văn hoá. âu cũng là lẽ 
thường tình.

tiếng Hà nội, một phương ngữ 
nhánh của phương ngữ Bắc bộ sẽ ít 
nhiều có sự tác động và biến động 
của sự kiện này. nhưng nó thay đổi 
đến đâu lại phụ thuộc vào nhiều 
nhân tố, trong đó có các nhân tố chủ 
quan. Điều ta quan tâm là, bản sắc 
tiếng Kẻ chợ - trong đó có ngôn ngữ, 
một nhân tố quan trọng làm nên nét 
thanh lịch của người tràng an - có bị 
mai một hoặc biến đổi nhiều không?

Sẽ có những tác nhân ngôn ngữ đấy. 
Đó là lối phát âm bỏ thanh điệu nuốt 
tiếng của một số vùng ở Hà tây cũ. 
nhiều bà bán rau, hoa quả ở Hoài 

Giữ  “Hồn Vía” tiếnG  Hà nội

Sau nGày 1/8/2008, cùnG Với 
Quy MÔ Diện tícH tănG Lên 
Gần GấP 4 (3.344 KM2), Dân 
Số của Hà nội cũnG Đã Vượt 
nGưỡnG 6 triệu. tHủ ĐÔ Hà 
nội trở tHànH Một tronG 
Số nHữnG tHànH PHố Lớn 
trên tHế Giới. Vấn Đề Đặt ra 
Là, Với Sự Mở rộnG KHá Lớn 
nHư Vậy, Liệu có còn Một 
“PHươnG nGữ Hà nội” Đã 
tồn tại cẢ nGàn năM nay 
nữa Hay KHÔnG? 

>> tổng Gối (Hà nội): cái nôi của chèo tàu và di tích lịch sử văn hoá

tiếnG Việt Xưa & nay
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Đức đã làm cho nhiều em học sinh 
Hà nội ngạc nhiên, khi phát âm “con 
bo vang” thay cho “con bò vàng”, 
“Đển chiếu chủng iêm mởi vê” thay 
cho “Đến chiều chúng em mới về”,... 
(thay đổi thanh điệu ngang, huyền...). 
Đặc biệt là lối nói chỏng lỏn, cộc lốc 
và nói tục của một số dân ngụ cư. 
Dĩ nhiên, dân Hà thành (nhất là giới 
trẻ) chính hiệu cũng nói bậy, nói tục 
không kém gì. nhưng bây giờ có 
thêm “đồng nghiệp” mới, hội chứng 
đám đông dễ làm cho lối nói tếu 
táo, tục tĩu thêm cơ hội lây lan. “cả 
làng nói tục chứ một mình em đâu?”. 
tiếng Hà nội ngàn xưa có nhiều cái 
hay (đủ 6 thanh, phát âm nhẹ nhàng, 
chỉ thiếu 3 âm quặt lưỡi là [r], [tr], [s]) 
nhưng quan trọng là lời lẽ chỉn chu, 
thái độ lễ phép cùng với dáng điệu 
cử chỉ duyên dáng. Đó là cái riêng 
biệt mà ta thường gọi là lối nói, lối 
xưng gọi lịch sự, nhã nhặn có thể 
nhận thấy ở hầu hết các gia đình có 
học thức, có nền nếp gia giáo xứ Hà 
thành từ xưa đến nay. Dĩ nhiên, tiếng 
nói các vùng mới nhập vào Hà nội 
cũng phản ánh đặc thù của những 

vùng dân cư khá đặc sắc và chứa 
đựng nhiều nét đẹp mới mà người 
thủ đô sẽ được thừa hưởng. Đó là sự 
thống nhất trong đa dạng. tuy nhiên, 
đường nét văn hoá và ngôn ngữ “ba 
sáu phố phường” kia vẫn là nét chủ 
đạo cần bảo lưu. 

Vậy thì, trước ngưỡng cửa hội nhập 
của thủ đô mở rộng, thiết tưởng 
chúng ta cũng phải lưu ý tới việc bảo 
tồn và phát huy tiếng nói sao cho 
thanh lịch đúng cốt cách tràng an. 
người kinh kì nói gì cũng hay. thế 
nào là hay thì chúng ta cần phải bàn 
kĩ. Song chắc chắn một điều, ngôn 
ngữ thăng Long ngàn năm vẫn còn 
hiển hiện, “tường minh” trong lời ăn 
tiếng nói hàng ngày trong mọi cộng 
đồng cư dân thủ đô. ngôn ngữ là tiêu 
chí nhận diện của một dân tộc, ngôn 
ngữ cũng là biểu trưng văn hoá của 
một vùng đất. chim khôn tiếng hót 
rảnh rang/ người khôn tiếng nói dịu 
dàng dễ nghe. thật không có gì kệch 
cỡm (và không có gì buồn) bằng một 
cô gái trẻ trung mĩ miều, ăn mặc chải 
chuốt mà giọng nói kiêu kì hay điệu 

đà như diễn kịch. Không ai có thể tự 
nhiên mà nói hay được (có khó mới 
có sang). Đó là một kĩ năng phải tập 
luyện, rèn giũa và học hỏi. cô gái xinh 
đẹp nọ chỉ có thể lên ngôi hoa hậu 
nếu vượt qua vòng thi cuối cùng với 
cách nói năng, đối đáp giỏi,...

Sự đổi thay của ngôn ngữ thường 
âm thầm, chậm chạp, rất khó nhận 
biết. nhưng khi đã biến đổi thì ngôn 
từ có giá trị bảo lưu rất lâu. tiếng 
Hà thành chính là hồn vía làm nên 
truyền thống của một vùng đất ngàn 
năm văn hiến. Đó là của “gia bảo” của 
chúng ta đó. ta phải biết nâng niu, 
gìn giữ và phát triển “báu vật” thiêng 
liêng này. Với hơn 6 triệu dân, Hà nội 
đã tăng hơn 2 lần dân số. Đó là một 
vấn đề không nhỏ với các nhà quản 
lí đô thị về mặt hành chính, an ninh, 
dân sinh đô thị... nhưng có một vấn 
đề ta đừng quên giữ gìn. bảo vệ.  Đó 
là lời ăn tiếng nói của tiếng Hà nội đã 
có và vẫn còn nguyên vẹn.

tiếnG Việt Xưa & nay
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nHữnG GạcH nối LanG tHanG

cuộc đời của Hà thị năm (tên thật 
của bà cầu) là những gạch nối lang 
thang của kiếp hát xẩm, như cánh 
bèo mọc lên từ vùng đất khó nghèo 
chiêm trũng ý yên - nam Định, men 
theo những kênh rạch nhỏ, ra sông 
Đáy rồi dạt về ninh Bình khi độ xuân 
thì mở cánh.

Kiếp hát xẩm bắt đầu từ người bà 
của năm – một người bà, như Hà thị 
năm kể là nức tiếng về ca xẩm vùng 
ý yên hồi đầu thế kỉ XX. ngày ấy, xẩm 
rất thịnh hành và có mặt trong hầu 
hết các sinh hoạt cộng đồng từ chốn  
đình chùa đến nơi kẻ chợ. Vì vậy, dẫu 
đói kém nhưng những người theo 
nghề xẩm vẫn có cái ăn. nhiều ca 
nương khi gặp cảnh thất thế, cùng 
quẫn của các học nho, phú lão,…đã 
bỏ lầu ca chuyển sang xẩm, ra ngồi 
đầu phố, cuối bến, hoặc tìm về chợ 
quê để kiếm sống. 

người đàn bà ca xẩm đất ý yên thời 
ấy sinh được duy nhất một người con 
gái bị lòa mắt, sau này cũng vào nghề 
hát xướng và lấy một người đàn ông 
mù làm nghề đàn ca sáo nhị. cả nhà 

ba người, hai mù, một sáng mắt lập ra 
gánh hát đi khắp đầu phố cuối sông. 
cuộc sống “cháo chợ, nước đồng” 
trưa nghỉ ven mom, đêm dạt đình 
điếm… đưa đến cho đôi vợ chồng 
mù lòa năm bảy mụn con nhưng chỉ 
duy Hà thị năm là còn sống. 

Hà thị năm được bà bế ẵm trên tay 
qua cơn “mưa dày, nắng bỏng” lưu lạc 
đó đây từ chưa đầy tuần tuổi, đến khi 
đôi mắt biết ngước lên nhìn người, 
đôi tay biết chụm lại chìa ra trước 
ngực và đôi môi biết cất tiếng chú ơi, 
cô ơi, bác ơi… là lúc những làn điệu 
xẩm như Huê tình, Hà liễu, Ba bậc, 
thập ân, cò lả, thập sầu, Hành vân, 
ca nam... nhập vào cô. nó tự nhiên 
như những lời nói cất lên hàng ngày, 
nó sung sướng, chất đầy cảm xúc như 
lúc người ta bỏ vào tay năm những 
đồng cắc, đồng xu hãy còn nóng hổi.

Mười tuổi khi đã biết đủ ngón nghề 
của một ca xẩm (tự hát, tự phách và 
kéo nhị) là lúc đôi lưng của người bà 
rạp xuống gốc cây gạo đương mùa, 
nặng nề trút hơi thở cuối cùng nơi 
phố chợ hiu hắt. tiếp sau là người 
cha mù lòa bỏ lại cuộc đời đàn ca nhị 
phách cho người vợ cùng con nhỏ. 

Hà thị năm lại dắt díu người mẹ mù 
lòa cất tiếng xẩm thân phận trôi dạt 
sang yên Khánh – ninh Bình.

cuộc Đời tronG Héo nGoài tươi

 “nhan sắc cũng chẳng kém cạnh 
ai, giọng hát làm chạnh lòng biết 
bao người” mà nào ai thương, người 
đời nhìn năm bằng con mắt của “kẻ 
xướng ca vô loài” không nhà, không 
cửa. thôi thì cuộc đời như “Giọt nước 
cánh bèo” biết dạt về đâu! ao tù hay 
may ra vào được giếng khơi cũng là 
để trong đục với đời. Bởi thế, Hà thị 
năm chấp nhận về sống đời vợ chồng 
với ông trùm xẩm mù nhiều hơn tuổi 
cha mẹ cô, và đã qua 17 đời vợ. 

Ông trùm xẩm là nguyễn Văn Mậu, 
người có 6 gánh hát ở đất yên Khánh, 
nhưng gia tài cũng chỉ có “cơm niêu 
nước thùng”, với một mái xiêu bốn 
bên gió lùa, chừng 20 m2 nằm ở xã 
yên Phong – yên Khánh. Qua 17 đời 
vợ nhưng ông Mậu vẫn không có 
lấy một mụn con, nên khi “giai” 49 
gặp gái 16 như “đất ải vớ phải trời 
mưa”, đã ngấu nghiến liên tiếp đẻ 7 
đứa. Mà nào có được chiều chuộng 
cho cam, vừa sinh Mận (con gái đầu 

Vất VưởnG Một "Di SẢn SốnG"

Vừa tHấy cHúnG tÔi, nGHệ 
nHân Hà tHị cầu Vội rời 
cánH cổnG cao cHừnG 
nửa Mét, tay trái Dứ Dứ 
Vào MõM con cHó ĐanG 
GầM Gừ KHácH Lạ. rồi nHư 
nHận ra Sự Lẩn tHẩn của 
MìnH, Bà nGước Lên nói 
Với: “Vợ cHồnG cái Mận 
KHÔnG ở nHà, nó KHóa 
nGõ rồi, các anH Vào 
Đây… trèo tườnG Mà Vào, 
cHỗ này này…”. tườnG rào 
cao Hơn Một Mét, tuy Mới 
Xây nHưnG cHỗ tay Bà cHỉ 
Đã Lỗ cHỗ Lở Lói Hằn trên 
Đó Là rất nHiều Vết Giầy, 
DéP. 

Văn Hóa - nGHệ tHuật

58 Bản tin Đại học Quốc gia Hà nội



lòng) được ba ngày cô năm đã phải 
trao con cho bà cả để ra chợ ngồi 
hát. người sản phụ ba ngày tuổi vừa 
hát vừa thắt ruột, thắt gan, nhoi nhói 
như kim châm nơi vùng ổ bụng chưa 
lành cuống nhau. thế mà vẫn phải 
hát để nuôi con, có lúc tưởng kiệt sức, 
không cất được nổi giọng đành phải 
uống rượu để cầm hơi, lấy sức. nhiều 
lúc, cô còn phải chịu cả đòn ghen của 
chồng. Bảy lần sinh nhưng chỉ còn lại 
ba, 71 tuổi ông Mậu qua đời, cô năm 
vẫn còn bụng mang dạ chửa. Về sau 
khi sinh ra, do không có gì nuôi, đành 
phải đứt ruột cho đi đứa con trai tên 
“cầu” và cũng từ đấy do quá thương 
nhớ con mà không biết làm cách nào, 
cô đã đổi tên mình thành Hà thị cầu, 
mong rằng sau này đứa con lưu lạc 
nhà người sẽ tìm về bên mẹ. 

Một MìnH ĐứnG tủi nGồi Sầu

Do ở xa, trước khi đến thăm bà cầu tôi 
đã gọi điện trước cho một người làm 
công tác quản lý văn hóa, nghệ thuật 
ninh Bình, anh bảo: “nhà bà cầu ở 
ngay thị trấn ngò – yên Mô, nhà sát 
đường nên đến đó hỏi ai họ cũng chỉ 
cho thôi”. tìm đến nơi tôi mới biết nhà 
bà cầu không ở thị trấn, cách ngò 
chừng 3km, đường khó đi, nhiều bụi 
do đang được thi công mở rộng và ở 

ngay sát ủy ban nhân dân xã. trong 
ngôi nhà nhỏ treo la liệt những giấy 
khen, bằng khen, giải thưởng: Bằng 
khen năm 1998 của Đài tiếng nói Việt 
nam và giải đặc biệt “nghệ nhân hát 
chèo tỉnh ninh Bình” trong Liên hoan 
trích đoạn tuồng chèo hay toàn quốc; 
danh hiệu nghệ nhân dân gian; danh 
hiệu nghệ sĩ ưu tú; giải thưởng Đào 
tấn… 

Bà cầu mặc chiếc áo khoác cộc tay, 
chất liệu nhung màu bã trầu đã cũ, 
bên trong là áo xanh màu nõn chuối 
với hai đầu gối tay rách tươm tả, để 
lộ ra ngoài nếp da nhăn nhúm. Hơn 
chục năm nay bà không còn lang 
thang hát xẩm và cũng từ hơn hai 
năm nay bà đem cái của gia bảo đời 
mình là cây nhị để cho người khác 
mượn. nhiều lúc rất nhớ cây nhị ấy 
nhưng bà lại nghĩ: “người ta mượn 
để mưu sinh cuộc sống lẽ nào mình 
lại đòi về. Mà lấy về thì ngoài hát cho 
mình nghe, còn ai nghe nữa”. như để 
giải tỏa nỗi cô đơn buồn tủi và những 
bức xúc cuộc đời, bà đã nói rất nhiều, 
hát rất nhiều nào là “thập ân phụ 
mẫu”, “Giọt nước cánh bèo”… "Bao 
năm dạt nước cánh bèo/ Đã từng lưu 
lạc nhiều điều gian truân/ Giời cao có 
thấu tình chăng/ Đời người mấy lúc 

gian truân mà già". Đặc biệt là nhiều 
câu hát rời do bà ngẫu hứng sáng tác: 
“nhà già ở sát ủy ban/ năm thì mười 
họa các chú vội vàng đến chơi” hay: 
“trung ương lâu mãi không về/ già 
trông mỏi mắt miệng lỗ sắp kề đến 
nơi”; “Mận đi lâu thế hả giời/ cửa ngõ 
thì khóa để mình tôi ngồi sầu”… mà 
mỗi khi hát đôi mắt bà đều rân rấn, 
nghèn nghẹn chứa chan biết bao 
tâm sự, nó như bày ra với khách dằng 
dặc câu hỏi: Bà đang sống bằng gì? 
Một nghệ nhân dân gian – nghệ sĩ ưu 
tú, một di sản sống về xẩm có nhận 
được nhiều sự quan tâm? tôi hỏi bà 
một số câu có ý tương tự thì bà chỉ 
cười và nói: “nhìn người thì các anh 
biết, bà cầu này sống còn không có 
cái mà đắp vào mình thì hòng gì khi 
chết được mang đi. chỉ có giọng xẩm 
này cùng chén rượu vợ chồng cái 
Mận rót hàng ngày là vui thôi…” Khi 
chúng tôi đứng lên chào để ra về, bà 
còn níu lại chừng già 5 phút, 5 phút 
ấy bà hết đứng lên lại ngồi xuống mà 
chốc chốc lại ngóng ra ngõ nói: “Vợ 
chồng con Mận đi đâu mà lâu về thế 
nhỉ?”.  

tuyết Mai
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tronG Đời SốnG tHị Dân

Suốt chiều dài lịch sử, hình ảnh chiếc yếm đào đã đi vào “giấc mơ” của biết bao thế 
hệ mày râu. Bắt nguồn từ những câu ca dao đối đáp của các đôi trai gái thời xưa:

“ước gì sông hẹp tày gang

Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi”. 

Không chỉ xuất hiện trong đời sống thôn quê Bắc Bộ với vẻ đẹp mộc mạc mà 
trong trang phục thăng Long xưa, chiếc yếm đào đã góp phần làm nên cái cốt 
cách trang nhã, tinh tế và thanh lịch của thiếu nữ tràng an: “chẳng thơm cũng 
thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người tràng an”. Giữa đất kẻ chợ xênh 
xang “yếm thắm, lụa hồng” xa xưa ấy, từ muôn ngả, những con người ngoại thành 

cốt cácH nGười PHụ nữ Xưa

yếM Đào Là Một PHần 
tranG PHục KHÔnG tHể 

tHiếu của nGười con Gái 
tHời Xưa. KHi Bước Vào 

tuổi Dậy tHì, các cÔ Gái 
Bắt Đầu cHú ý Đến BẢn 

tHân Và Biết LàM ĐẹP 
cHo MìnH. Đó cũnG Là 
KHi Họ E ấP Mặc cHiếc 

yếM Đào Với Vẻ Kín Đáo, 
ĐằM tHắM Và Dịu DànG.

yếM Đào
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quanh năm cần mẫn với công việc 
“trồng dâu nuôi tằm” đem những sản 
phẩm tuyệt hảo của tơ tằm tập trung 
về đây quyến rũ, mời chào những 
người phụ nữ, con gái thăng Long, 
đặc biệt là trước mỗi mùa lễ hội. Họ rủ 
nhau tấp nập ra chợ chọn lựa tơ tằm, 
ướm thử mọi thứ lụa là gấm vóc để 
may yếm đào, váy áo tứ thân, áo cánh, 
thắt lưng, khăn vấn và cả đồ trang 
sức vàng bạc,… những cô gái kĩ tính 
thường tự đi chợ mua tơ tằm về may 
yếm. công việc này đòi hỏi sự khéo 
léo và tỉ mỉ. ngay trong lòng khu phố 
cổ Hà nội hiện nay, tại số nhà 38 Hàng 
Đào vẫn còn tấm biển khắc chữ Hán 
“Đồng Lạc quyến yếm thị”. Đây chính 
là ngôi đình của chợ bán yếm lụa 
ngày xưa, mang tên Đồng Lạc. Điều 
này chứng tỏ thăng Long – Kẻ chợ 
đã từng có cả một cái chợ dành cho 
phường bán yếm xưa và cả phường 
nghề dệt nhuộm truyền thống chỉ 
riêng phục vụ cho nhu cầu ăn mặc, 
làm đẹp của người phụ nữ thăng 

Long – Hà nội. yếm đào dành cho 
tầng lớp thị dân thăng Long đẹp đến 
mức, đầu thế kỉ XX, khi hai họa sĩ “tây 
học” Lê Phổ và cát tường phát minh 
áo dài tân thời, thì vẻ đẹp tân kì, pha 
trộn hài hòa Đông – tây của nó vẫn 
cứ phảng phất, lưu giữ lại một phần 
vẻ đẹp của chiếc yếm thắm thuở nào. 

Hình ảnh thiếu nữ Hà nội xưa đã 
uyển chuyển đi vào trong thơ ca, 
hội họa, mà đặc trưng nhất là những 
bức tranh “tố nữ” của các nghệ nhân 
tranh dân gian Hàng trống với hình 
ảnh các thiếu nữ mang vẻ đẹp thanh 
thoát, kín đáo phô ra đường nét rất 
đài các, tinh tế nơi phồn hoa đô thị. 
có ý kiến đã từng nhận định rằng, 
ngay trong những bộ quần áo cần 
lao giản dị, người tràng an vẫn đượm 
vẻ phong lưu... bởi lẽ vẻ đẹp thanh 
lịch của người con gái đất kinh kì 
được tỏa ra từ phong thái điềm tĩnh, 
đoan trang, nhàn hạ. thế nên, hình 
ảnh chiếc yếm đào vừa là hình ảnh 
trực tiếp, vừa là hình ảnh gián tiếp thể 

hiện thành công đề tài tình yêu trong 
ca dao Việt nam. Dải yếm đã “đặc tả” 
tương đối đầy đủ, trọn vẹn, sâu sắc 
những cung bậc phức tạp của tình 
yêu - nguồn cảm hứng muôn đời của 
thi ca nhân loại:

“trời mưa trời gió kìn kìn

Đắp đôi dải yếm hơn nghìn chăn 
bông.”

“Biến tấu”Qua các tHời Kì LịcH Sử

nhìn lại quá trình lịch sử, chiếc yếm 
đào trong trang phục của người 
thăng Long xưa cũng đã có nhiều 
sự thay đổi. ngay từ thời Lý, chiếc 
yếm đã được định hình. Đến khoảng 
năm 1696, đàn bà lao động thì mặc 
yếm cổ xây (là miếng vải vuông đặt 
chéo trên ngực người mặc, ở góc 
trên có khoét hình tròn làm cổ yếm) 
còn phụ nữ quý tộc thì trước yếm có 
thêm một vài đường dây tết lại với 
nhau thành hình lưới quả trám. Mỗi 
thời kì chiếc yếm đều có sự biến đổi 
khác nhau phù hợp với quan niệm 
thẩm mĩ thời đó. nhìn chung, thời kì 
“tiền thăng Long”, chiếc yếm đào còn 
nằm trong tổng quát trang phục của 
người dân Văn Lang - âu Lạc. Phụ nữ 
mặc yếm tròn sát cổ, có trang trí bằng 
những họa tiết hình hạt gạo. Màu 
sắc của những chiếc yếm thời kì này 
còn giản đơn, chủ yếu được nhuộm 
bằng những loại màu có nguồn gốc 
tự nhiên, bên ngoài mặc áo ngắn đến 
bụng, xẻ ngực bó sát vào người.

 Đến thời kì độc lập tự chủ (kỉ nguyên 
Đại Việt), do điều kiện ổn định cả về 
chính trị, xã hội và đặc biệt là về kinh 
tế, thăng Long đã trở thành kinh đô 
và là một trung tâm kinh tế chính trị 
của cả nước. Việc bang giao với bên 
ngoài làm cho thị trường vải vóc 
ngày càng phong phú. Xã hội cũng 
đã có sự phân biệt đẳng cấp, trên có 
vua, quan, dưới có sĩ - nông - công - 
thương. yếm đào của người phụ nữ 
Hà nội thời kì này cũng theo đó mà 
phân ra “đẳng cấp” qua sự khác biệt 
của chất liệu, màu sắc, họa tiết… 
Phường Hàng Đào chuyên làm nghề 
nhuộm điều. Màu vàng vẫn bị cấm, 
chỉ dành riêng cho nhà vua và áo 
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khoác các tượng thần, Phật, con gái 
quan lại mới được mặc yếm đỏ gọi là 
màu đại hồng. những ca kĩ thường 
mặc yếm màu hoa đào và hễ ai khoác 
lên người thứ màu sắc này lập tức bị 
coi là lẳng lơ, không đứng đắn. 

Sau này, những phụ nữ Hà thành 
còn tinh ý đến mức, khi mặc kiểu áo 
5 khuy, tay rộng bên ngoài thì các cô 
chỉ cài 4 chiếc, để hở khuy cổ, khoe 
cái yếm cổ xây, ôm lấy cái cổ trắng 
nõn nà, cao ba ngấn mà vẫn giữ gìn 
được nét đoan trang, kín đáo khuôn 
phép. cuộc cách mạng áo yếm xảy ra 
vào thế kỉ XX khi các kiểu áo phương 
tây xâm nhập vào Việt nam với sự 
ra đời của rất nhiều kiểu yếm mới lạ. 

Màu sắc áo yếm nói lên khá nhiều 
về người chủ của nó. Phụ nữ ngoại 
thành mặc yếm màu nâu bằng vải 
thô, con gái nhà gia giáo thì mặc yếm 
lụa màu trang nhã, hội hè mặc yếm 
đào, yếm hoa hiên, người lớn tuổi 
mặc yếm màu thẫm. ngoài trang 
phục ra thì trong cách ăn mặc của 
người Hà nội còn có nhiều thứ phụ 
trang đi kèm như giày dép, trang sức 
bằng vàng, bạc như vòng tay, nhẫn, 
dây chuyền, khuyên tai,... để làm tăng 
vẻ đẹp ngoại hình. Kiểu yếm màu sặc 
sỡ, cổ khoét sâu thì ít người dùng, chỉ 
những cô nàng “mắt liếc, mày nheo” 
kiểu như…thị Màu mới dám chưng 
diện!

Lấy cảm hứng từ “giai nhân” đất Hà 
thành xưa, nhà thơ nguyễn nhược 
Pháp từng gieo những vần thơ trong 
trẻo: “Em đeo dải yếm đào/Quần lĩnh 
áo the mới/tay cầm nón quai thao”. 
Hay thi sĩ Hoàng cầm đã đắm say mà 
viết nên khúc “Hội yếm bay”: “ngũ sắc 
chen nhau cầu lễ hội/nuột nà cởi bỏ 
áo hoa khôi”. Sau một thời gian dài bị 
lãng quên, ngày nay, một số cô gái khi 
đã “ngán” những “mốt” tây phương 
thì lại có xu hướng quay về với…yếm. 
nhưng lại là mặc yếm thay cho áo 
và kết hợp với chiếc quần jean hoặc 
váy một cách “trơn tru”. Dẫu không cổ 
hủ thì cũng khó lòng mà chấp nhận 
được, bởi yếm là “phụ trang”, phần 
trước được thiết kế kín đáo còn phần 
lưng và đôi cánh tay hoàn toàn là 
“khoảng trống”. nét duyên thầm do 
chiếc yếm đào mang lại là ở nét mềm 
mại kín đáo, tế nhị chứ không phải cứ 
phô trương một cách “vô tội vạ”. Dẫu 
có sự xuất hiện trở lại thì hình tượng 
về dải yếm đào xưa và nay vẫn có một 
khoảng cách lớn. Đôi khi, trong một 
lễ hội dân gian nào đó, bất chợt bắt 
gặp hình ảnh những cô áo yếm eo 
thon với áo tứ thân, nón quai thao 
ngọt ngào trong câu hát cổ…mà 
thấy lòng bâng khuâng, luyến tiếc:

“Kiếp sau đừng hóa ra người

Hóa đôi dải yếm buộc lời tình nhân”.

yếm đào và vẻ đẹp thanh cao của 
người con gái đất Kinh Kì đã yên bề 
trong kí ức cùng những mái ngói rêu 
phong, những góc phố cổ thâm trầm, 
những lời “dạ thưa” dìu dặt nơi kẻ chợ, 
còn lại bao nhớ nhung vẫn mải miết 
đi tìm.

Lữ tHị Mai - Ảnh: St
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Đã đầu tháng 9 âm lịch, tiết trời 
se lạnh. có ngày mặt trời ngạo 
nghễ từ sớm nhưng cái nắng 

chỉ bèn bẹt màu vàng rộm chứ không 
chói chang; có ngày mưa rả rích như 
giả vờ, lộp độp rồi tắt lịm giữa nền trời 
xám xịt. Hôm nào hanh hao khô ráo thì 
hương hoa sữa đầy tràn ra đường phố. 

Mùa này Hà nội có cốm. thôi khỏi phải 
kể người dân làng Vòng ven đô xưa kia,  
nay đã là phường Dịch Vọng - phải lao 
tâm khổ tứ như thế nào mới làm ra được 
những mẻ cốm ngon lành đến thế. 
nhà nào còn giữ được nguyên sơ các 
công đoạn thủ công, từ tuốt lúa bằng 

gọng dao, rang cốm bằng rơm cháy liu 
riu trong chiếc chảo gang to tướng, giã 
cốm bằng cối gỗ mà người đảo cối và 
người giã phải rất nhịp nhàng như múa 
đôi. Bây giờ không còn tiếng chày chen 
nhau lúc về khuya hay tang tảng sáng... 
nhưng bên hè phố vẫn thấy y nguyên 
những bà những chị cắp chiếc thúng 
nhỏ có bó lá và những cọng rơm xanh 
ngồi bán cốm.

tôi cũng thật là vô tâm lắm, nếu vợ 
không nhắc rằng, anh bạn ở tận Sài 
Gòn nhờ mua cốm để mang đi tận 
canađa; thì tôi mới chợt nhớ để nhắc 
vợ: Em mua cốm mộc cho anh ấy nhé, 
thứ cốm đầu nia nhưng không vẩy 
nước hàng, gói bằng giấy báo trước 
khi cuộn trong lá sen. như thế cốm để 
được nhiều ngày mà không bị thiu.

nào có phải tôi tinh thông gì cho cam, 
tuổi thơ dằng dặc đám trẻ con líu ríu 
vẫn đuổi bắt nhau nô đùa xung quanh 
những người làm cốm, đêm đêm trăng 
sáng, sân gạch rộng đầy lúa nếp từ 
khắp nơi đổ về. Lúa nếp làm cốm phải 
sóng, được bó thành 2 đụn to tướng 
và gánh bằng đòn sóc nhọn để những 
hạt lúa không bị tướp. những hạt lúa 
còn xanh nguyên nhưng đặt vào răng 
cắn nhẹ thì sữa trắng đã quyện chặt 
đầu lưỡi có vị ngọt đậm. nếu hạt cắn 
mà không ra sữa là lúa già, quá lứa, để 
thêm mươi ngày trên ruộng rồi gặt về 
làm gạo đồ, nếu hạt chỉ toe ra nước 

trăng trắng thì còn quá non làm cốm bị 
hao không có lãi.

tôi còn nhớ như in, khi mẹ đi chợ về  
thấy trong sọt đầy lá hoa và những 
bông huệ trắng có gói lá sen buộc bằng 
rơm cốm là mấy anh em chen nhau lục 
chạn vác ra 7 cái bát sành, sứ to nhỏ đủ 
loại bày ra giữa nhà đợi mẹ chia cốm. 
Vừa lau những giọt mồ hôi còn rịn trên 
trán bằng chiếc khăn mỏ quạ đen, mẹ 
cười thật hiền nhắc: thế không đứa nào 
mang bát để đựng phần cốm cho bố à. 
chẳng đứa nào chịu đi lấy vì còn ngóng 
mẹ chia phần. Đứa em út ôm khư khư 
cái bát sắt tráng men đã sứt sẹo ngồi 
xếp hàng, đứa chị láu táu đòi thay mẹ 
để chia cốm. Gói cốm xanh óng thơm 
phức tỏa hương khắp cả căn nhà tranh 
nền đất. Mẹ chia đều cho 7 đứa xong, 
bốc một nhúm nhỏ để vào lòng bàn 

tay rồi nắm thật chặt, cắn một miếng 
nhỏ xem cốm có mềm ngọt không, 
đưa cho đứa con út đang hau háu chờ 
coi như là phần ưu tiên hơn các anh chị, 
rồi mẹ cẩn thận gói chút cốm còn lại 
trong chiếc lá sen, buộc dây rơm vuông 
vắn bảo chị tôi cất lên bàn thờ phần cho 
bố. Đã đều phần như vậy mà mấy anh 
em vẫn chí chóe, đứa thì ăn ngay khi 
được chia, con chị thì cẩn thận gói phần 
của mình vào tờ giấy vở cũ rồi nâng tấm 
phản gỗ đã sờn góc lên đặt ngay ngắn 
gói cốm nhỏ xíu trên chiếc ghế ngựa, 
đặt tấm phản xuống thành cái máy ép 
để cốm kết chặt thành bánh, xong xuôi 

chị quay ra nịnh em: cho chị ăn chung 
nhé, lúc nào cốm của chị ép xong thì chị 
em mình chia đôi...

nhiều năm đã trôi qua, hôm nay vợ tôi 
lại nhắc sẽ mua cho tôi một phần cốm 
kẻo người Hà nội gốc lại không được 
thưởng thức vị cốm đầu nia của quê 
mình. rồi người vợ dịu hiền tần tảo của 
tôi nhắc vui: “Em đặt mua cốm cho bạn 
anh nhưng không quên phần của anh 
đâu”. 

Xưa tôi vui khi được nhận phần cốm 
yêu thương từ mẹ, nay tôi sẽ để dành 
chờ khi vợ dảnh tay sẽ mở cốm để cùng 
chia nhau vị ngọt của cốm đầu mùa.

HồnG tHủy

Haït coám – Haït tình
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Giờ đây, cụm từ công dân toàn cầu 
đã được ghi nhớ trong tâm trí 
những người trẻ nói riêng và xã hội 

nói chung, như là một biểu tượng về lối 
sống hiện đại, tích cực của người trẻ Việt 
hôm nay.

chương trình truyền hình công dân toàn 
cầu trên VtV3 14 giờ chiều chủ nhật hàng 
tuần đã trải qua một năm phát sóng đầy ấn 
tượng. Đây một kênh thông tin của giới trẻ 
về các hoạt động vì cộng đồng; diễn đàn 
dành cho các cá nhân, tập thể, các tổ chức 
từ thiện và phi chính phủ cùng nhau nỗ 
lực vì mục tiêu xã hội. chương trình khơi 
dậy được nhiệt huyết cống hiến trong giới 
trẻ, thổi bùng phong trào xã hội ở nhiều 
nơi, kết nối các nhóm hoạt động tình 
nguyện/từ thiện tới các nhà tài trợ. Đâu đó 
có một khẩu hiệu rằng, những người trẻ 
làm đổi thay thế giới, nghe có thể là điều 
gì đó quá lớn lao, nhưng đổi thay ấy có thể 
bắt đầu từ việc san sẻ những giọt máu của 
mình cho người khác, gây quỹ để các bệnh 
nhi có đủ bữa ăn hàng ngày, giúp đỡ các 
nạn nhân chất độc da cam, tuyên truyền ý 
thức bảo vệ môi trường, mang áo ấm đến 

nGày Hội cÔnG Dân toàn cầu
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những vùng sâu lạnh giá…

Kỷ niệm một năm ngày công dân 
toàn cầu ra đời, ngày hội công 
dân toàn cầu đã được tổ chức vào 
24/10/2010 tại khuôn viên trường Hà 
nội academy. Đây là cuộc gặp gỡ lớn, 
kết nối các cá nhân, tập thể nổi bật 
trong hoạt động xã hội và giới thiệu 
những gương mặt người Việt trẻ tiêu 
biểu. 

từ 2 đến 5 giờ chiều, các nhóm tình 
nguyện đã có cuộc giao lưu với nhau 
cực kỳ sôi động. Họ mang đến ngày 
hội các sản phẩm do nhóm mình tổ 
chức làm ra để giới thiệu với nhau 
và với người xem nói chung. Xưởng 
khảm trai Đánh thức niềm tin của 
những người khuyết tật đã mang 
đến nhiều sản phẩm khảm trai tinh 
tế, từ những bức tranh tới những 
chiếc gương hay đồ trang trí bé xíu. 
nhóm Handmade Việt trưng bày 
tranh, thiệp vẽ hoặc làm thủ công 
sống động. Họ cũng mang sỏi đến 
để tổ chức vẽ sỏi khiến gian hàng 
của mình thu hút được rất nhiều 
người tham gia. ồn ào nhất phải kể 
đến nhóm Signin: những chàng trai 
cô gái các trường nghệ thuật thường 
biểu diễn trên đường phố gây quỹ 
làm từ thiện. Họ khuấy rộn ràng cả 
một góc hành lang bằng giọng ca 
khỏe khoắn, tiếng trống và đàn bập 
bùng. Đặc biệt vẻ nghệ sỹ và bụi 
bặm của các chàng nhóm này còn 
khiến các nàng ở nhóm khác mắt 
long lanh. Bán được nhiều hàng nhất 
có lẽ là trung tâm dạy nghề từ thiện 
Quỳnh Hoa của những người khuyết 
tật: những đồ trang trí dễ thương bắt 
mắt khiến người xem rất thích. 

ngoài gian trưng bày, các nhóm còn 
trình diễn trên sân khấu để giới thiệu 
về mình. các bạn trẻ đã vỗ tay nhiệt 
liệt khi cô gái cao chưa đầy một mét 
của trung tâm Quỳnh Hoa ca rộn 
ràng bài ơi cuộc sống mến thương, 
và hòa giọng hát cùng anh Bảy ngồi 
trên xe lăn của Xưởng khảm trai Đánh 
thức niềm tin bài hát Đứa bé. nhóm 
sinh viên Mỹ thuật tổ chức vẽ tranh 
tập thể trên sân khấu khiến các bạn 
trẻ phấn khích, ai cũng muốn giành 
bút để tô được một nét vào bức tranh 
chung. Đông đảo nhất và sôi nổi nhất 

là nhóm sinh viên tình nguyện nghệ 
an – Hà tĩnh trường Kinh tế quốc 
dân. Họ chiếu slide về nhóm trên nền 
nhạc sôi động và nhảy rất tưng bừng. 
Sau đó thì cứ nhóm nào có nhạc là 
họ…xông vào nhảy. Sinh viên trường 
thăng Long và nhóm HanoiKids tổ 
chức diễn kịch hài khiến khán giả 
cười no bụng. 

Xuất hiện trong công dân toàn cầu 
nhưng đây là lần đầu tiên các nhóm 
gặp nhau, và thật sự họ đã có một 
cuộc gặp chan hòa tình bạn. 

từ 5 đến 7 giờ tối, các bạn trẻ cùng 
tham dự đêm gala, cùng nhìn lại 
những gương mặt và những nhóm 
hoạt động tiêu biểu, cùng giao lưu, 
với đại diện các nhóm và lắng nghe 
những ý tưởng mới. Bài hát công 
dân toàn cầu do nhạc sỹ khiếm thị Hà 
chương thể hiện trong chương trình 
đã lay động tâm hồn tất cả người 
nghe. câu chuyện trèo tường trốn bố 
mẹ đi làm tình nguyện (chứ không 
phải đi gặp người yêu) của tuấn tú 
khiến khán giả cười ồ. rồi câu chuyện 
của thu uyên đại diện Việt nam 
duy nhất tham gia Hội nghị thượng 
đỉnh thanh niên toàn cầu 2009; câu 
chuyện đi du lịch bụi vòng quanh 
thế giới của Hiền chíp; câu chuyện 
của thu Hương, bị khiếm thị nhưng 
đã tốt nghiệp thủ khoa tiếng anh và 
hiện đang làm phiên dịch cho một tổ 
chức nước ngoài; màn trình diễn thời 
trang giấy của các nhà thiết kể trẻ đã 

nhận được sự chia sẻ nồng nhiệt của 
khán giả. 

trong chương trình không thể không 
kể đến sự xuất hiện của Hoa hậu Việt 
nam 2010 Đặng thị ngọc Hân. ngọc 
Hân đã chia sẻ những cảm xúc của 
mình khi tham gia vẽ tranh với các 
bệnh nhi ung thư Bệnh viện K tam 
Hiệp vào ngày 16/10. nhân dịp này, 
ngọc Hân đã trao tặng 10 triệu đồng 
cho Qũy Bữa ăn nhân ái mà công dân 
toàn cầu xây dựng hỗ trợ các bệnh 
nhi ung thư. 

cuối cùng, như một sự ghi nhận, 
công dân toàn cầu đã trao kỷ niệm 
chương và quà cho 4 cá nhân và bốn 
nhóm tiêu biểu, đó là Hà chương, 
thu uyên, thu Hương, Vũ trường an, 
nhóm tim ấm, c4E, thiệp nhân ái, 
chắp cánh ước mơ.

ngày hội công dân toàn cầu là một 
cuộc gặp gỡ lớn. ngày hội góp phần 
đem đến cho xã hội hình ảnh về 
những công dân trẻ năng động, hiện 
đại, hội nhập với toàn cầu và mang 
trong mình tấm lòng nhân ái, biết 
sống vì cộng đồng; kích thích những 
người trẻ nỗ lực phát triển toàn diện 
bản thân để trở thành một công dân 
toàn cầu thực sự; khơi gợi trong xã 
hội nói chung cảm hứng hành động 
vì cộng đồng.

Quế anH
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Đèo Hải Vân là con đèo có mức độ 
hiểm trở bậc nhất trong các ngọn 

đèo ở Việt nam với chiều dài 21km. 
trên đỉnh cao nhất của đèo, với độ cao 
496 m so với mực nước biển có cửa 
ải tên Hải Vân quan xây từ thời Minh 
Mạng và được chính nhà vua cho treo 
biển "thiên hạ đệ nhất hùng quan" 
(danh hiệu mà Lê thánh tông đặt cho 
nơi đây). 

chân đèo phía tỉnh thừa thiên-Huế 
có vịnh Lăng cô – “Vịnh đẹp thế giới” 
do câu lạc bộ các vịnh biển đẹp nhất 
thế giới (Worldbays) bình chọn. Vịnh 
Lăng cô dài hơn 32 km từ mũi chân 
Mây đông đến bán đảo Sơn trà, vừa 

có vùng nước mặn vừa có nước lợ, nơi 
có nhiều loài động, thực vật biển quý 
hiếm. Phía bắc là vịnh Đà nẵng đông 
đúc sầm uất bậc nhất Miền trung. 

Vịnh Đà nẵng là một trong những 
vịnh biển hình cánh cung đẹp nổi 

tiếng, nơi có các bãi tắm nam Ô, Xuân 
thiều, thanh Bình trải dài theo vòng 
cung của vịnh nối liên hoàn trên tuyến 
đường biển Liên chiểu -thuận Phước 
dài gần 14km. Vịnh được che chắn bởi 
sườn núi Hải Vân và bán đảo Sơn trà.

Bùi tuấn

Đèo HẢi Vân, VịnH LănG cÔ, 
VịnH Đà nẵnG Là 3 Địa DanH 
nổi tiếnG Liền nHau của Miền 
trunG. Đèo HẢi Vân nằM tronG 
tronG Dãy trườnG Sơn nHÔ ra 
Biển, Là ranH Giới tự nHiên Giữa 
tỉnH tHừa tHiên-Huế ở PHía Bắc 
Và tHànH PHố Đà nẵnG ở PHía 
naM, Là ĐiểM trunG cHuyển 
Quan trọnG trên con ĐườnG 
Di SẢn Miền trunG Với -5 Di SẢn 
Văn Hóa, tHiên nHiên tHế Giới: 
Huế, Hội an, Mỹ Sơn, Vườn Quốc 
Gia BạcH Mã, Vườn Quốc Gia 
PHonG nHa - Kẻ BànG.

ñòa danh noåi tieáng mieàn trung qua goùc nhìn toaøn caûnh

>> chùa Linh ứng được xây dựng trên bán đảo Sơn trà
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thực ra tổ chức live show tuấn 
Vũ là một quyết định tương đối 
mạo hiểm, bởi trong thời gian 

khá dài vừa qua đời sống âm nhạc 
Hà nội đúng nghĩa theo kiểu bán vé 
tận tay người xem, hầu như không có 
quảng cáo, tài trợ hay theo kiểu bán 
vé hàng loạt cho một vài công ty nào 
đó. Bây giờ thật khó khăn để khán giả 
rút ví và bỏ ra một số tiền không nhỏ 
vào những nơi sang trọng nghe nhạc. 
Quá đông khán giả đã đến, điều này 
có thể lí giải đó là sự yêu mến đối với 
tuấn Vũ. nhưng cũng phải khẳng 
định sự thành công còn phải kể tới là 
tính nhanh nhạy nắm bắt thời điểm 
của nhà tổ chức. Bởi lẽ quãng 10 năm 
trước tuấn Vũ đã trở về tham gia một 
vài chương trình, nhưng không tạo 
được “cơn sốt”.

Khác hoàn toàn với cảm nghĩ của 
nhiều người, tuấn Vũ giản dị, gần 
gũi và có phần… ngô nghê trong 

phong cách giao tiếp, kể cả biểu diễn. 
ngay cả cách ăn mặc của tuấn Vũ 
cũng không giống ai, với quần đen 
vào vest đỏ, hay bộ vest màu xanh 
dương, áo được pha với màu trắng ở 
hai bên sườn… giống như kiểu của 
những năm thập niên 80, 90 thế kỉ 
trước ở Việt nam. Không có vẻ gì là từ 
“bển” trở về. nhưng tất cả những điều 
trên không làm giảm đi chất nghệ sĩ 
trong tuấn Vũ mà ngược lại, càng tạo 
sự thiện cảm, gần gũi và đáng yêu 
ở người ca sĩ này. tiếng là live show 
tuấn Vũ nhưng anh không chủ động 
xuất hiện đầu tiên, Mc cũng không 
phải xướng tên. tuấn Vũ xuất hiện 
sau mỗi lần diễn của Giao Linh và 
Hương Lan. Điều này càng tạo được 
hiệu ứng từ khán giả, những tràng 
pháo tay rào rào mỗi khi anh bước ra 
từ cánh gà. Khán giả còn không tiếc 
thưởng những tràng pháo tay sau 
mỗi một câu nhạc, thậm chí chỉ một ý 
nhạc mà anh vừa cất tiếng. Giao Linh 

và Hương Lan cũng được đón nhận 
nồng nhiệt như vậy.

tuấn Vũ không quá gò vào cách hát 
đúng nguyên xi bản nhạc mà đầy 
chất ngẫu hứng. cùng một bài hát 
nhưng có khi câu nhạc ấy anh lại vói 
lên cao thay vì hát thấp như những 
đêm khác, nhịp cũng đôi lúc hơi dồn 
dập chứ không như bình thường, 
tạo nên những bất ngờ không đoán 
trước khiến khán giả càng háo hức 
hơn. cũng giống tuấn Vũ, cách hát 
của Giao Linh không nặng về trau 
chuốt câu chữ, mà hát bằng tình 
cảm. Giao Linh có cách nhả chữ thật 
đặc biệt, thường thì trong một câu 
nhạc chị hát có chỗ rất nhỏ nhưng rồi 
bao giờ cũng bật ra những âm thanh 
lớn, khiến cho những suy tư, day dứt 
trong từng lời ca càng truyền tải được 
nhiều hơn tới người nghe. có lẽ đây 
là một trong những yếu tố tạo nên cái 
riêng của Giao Linh. Hương Lan vẫn 

Sức SốnG của nHữnG GiọnG ca Buồn
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giữ được phong độ giọng hát. chị mở 
đầu phần trình diễn của mình với ca 
khúc như đã dấu yêu. chắc khán giả 
sẽ đầy bất ngờ khi đến với một đêm 
nhạc sến mà lại được nghe nghệ sĩ 
hát với chỉ một piano đệm. Không 
dừng lại ở đó, Hương Lan còn thể 
hiện đầy ấn tượng những ca khúc có 
vị trí trong kho tàng ca khúc Việt nam 
như: “Hòn vọng phu 2” (Lê thương), 
“Dạ cổ hoài lang” (cao Văn Lầu)… tất 
nhiên, không thể thiếu được “những 
đồi hoa sim” (Dũng chinh), “chiếc áo 
bà ba” và 3 ca khúc song ca cùng tuấn 
Vũ: “chuyện tình Lan và Điệp”, “tình 
đời”, “cho vừa lòng em”,…

những câu chuyện nhỏ cũng làm 
tăng sự gần gũi, ấm áp trong khán 
phòng. tuấn Vũ nói rằng nhiều người 
hỏi anh có phải con của Giao Linh 
không? Giao Linh bảo nếu có một 
người con như tuấn Vũ là một hạnh 
phúc lớn. tuấn Vũ chen ngay: “Không 
phải chị mà bố em mới là người hạnh 
phúc!” Khán phòng rộn tiếng cười. 
Giao Linh xúc động trước bó hoa của 
một chàng trai trẻ, chị tâm sự: “Được 
trở về quê hương hát, được khán giả 
đón nhận, nhất là khán giả trẻ như 
thế này Giao Linh trân trọng lắm. ở 
xứ người, giờ chỉ có những người lớn 
tuổi mới nghe được Giao Linh hát, 
còn những em trẻ giờ có khi các em 
không hiểu mình hát cái gì”. chị thực 
sự xúc động khi nói lời chia tay trước 
khi về lại canada. có một chi tiết rất 
thú vị, trong một đêm diễn, bài “Phút 
cuối” Hương Lan định hát với nhạc 
đĩa nhưng lại gặp trục trặc kĩ thuật. 
Phía trong hậu trường, mọi người 
lo lắng, vì chỉ ngay sau đó là đến bài 
này, tìm cách báo cho Hương Lan để 
kịp xử lí. Khi báo, thấy vẻ mặt chị vẫn 
hết sức bình tĩnh, chị vẫn giới thiệu 
bài “Phút cuối” như không có chuyện 
gì xảy ra. Phía trong hậu trường thót 
tim, nhưng ngay khi vừa giới thiệu 
xong chị cất tiếng hát luôn, và chỉ chờ 
như thế, cả dàn nhạc ngay lập tức bắt 
được tông giọng và chơi hoàn toàn 
ngẫu hứng. tất cả thở phào. những 
chi tiết này, dù nhỏ, nhưng thể hiện 
sự chuyên nghiệp của các nghệ sĩ. 

thực ra, không phải ngẫu nhiên khán 
giả lại hào hứng nghe những ca sĩ và 
dòng nhạc sến đến như vậy. tất nhiên 
một lợi thế không nhỏ của tuấn Vũ, 
cũng như Giao Linh, Hương Lan ở chỗ 
gần như bài nào họ cất lên khán giả 
cũng thuộc; trong khi tất cả những 
bài hát đó lại gắn liền với tên tuổi của 
họ. nhạc sến thường chỉ truyền tải 
những nội dung nhẹ nhàng, tình cảm 
về tình yêu đôi đứa, sự yêu đương 
thắm thiết, sự chia tay bùi ngùi, lâm 
li… trên những giai điệu bolero, 
ballad trữ tình buồn, bất cứ ai cũng 
có thể thấy mình ở trong đó, đắm 
vào những kỉ niệm hay một chút lãng 
mạn về những gì đã qua, về tình yêu 
đang có,… chính điều đó đã tạo sức 
sống mạnh mẽ và sức lan tỏa rộng 

khắp của dòng nhạc này. Mặt khác, 
giai đoạn hiện nay, khi mà mỗi người 
đều phải căng mình trong công việc, 
bươn trải với kinh tế thị trường đầy 
khó khăn để tồn tại… thì ai cũng rất 
cần những giây phút thư giãn nhẹ 
nhàng, tình cảm. Đơn thuần có khi 
chỉ là để giải tỏa stress trong công 
việc. Và nhạc sến đã đáp ứng được 
điều này. 

  

  nGuyễn QuanG LonG
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Một mùa thu nữa lại về sau 
những cành cây vừa trút lá. 
cỏ cây yên bình đón những 

cơn gió hanh hao mơn man ngoài cửa 
sổ. từng đàn chim thong thả vỗ cánh 
gọi nhau chíu chít trên nền trời xanh 
nõn. Đường phố như được khoác lên 
mình một chiếc áo mới ấm áp thơm 
tho. nắng đầy ắp trên vai, nắng long 
lanh trong mắt, tôi bước đi giữa đất trời 
vạn vật ngập tràn sắc thu, đẩy đưa lòng 
người đến với miền rung cảm lắng sâu 
và dạt dào cảm xúc… 

nhớ một ngày đầu thu không có nắng, 
tôi và anh đối diện nhau trong một 
quán cà phê trầm ngâm nhìn Hồ tây 
trầm mặc. Hôm ấy sắc thu buông một 
màu xanh ngắt, trải dài trên mặt hồ 
buồn tênh. anh nhìn tôi day dứt đắm 
say. tôi nhìn ra ngoài khoảng không 
mênh mông u uẩn, lặng lẽ khóc. Buổi 
chia tay chất chứa nỗi buồn. anh nói sẽ 
quay trở lại. Và như lời hẹn ước, anh vẫn 
luôn hiện hữu trong tôi bằng những 

e-mail nhung nhớ, những tin nhắn đầy 
ắp yêu thương. Gần 1000 ngày xa cách, 
và cũng từng ấy thời gian tôi nhận tin 
nhắn và điện thoại của anh. ân cần 
và đều đặn. “Mùa thu ở nước Mỹ đẹp 
lắm em ạ, giống như trên thiên đường 
vậy. Lá đổ muôn chiều dải thảm vàng, 
thảm đỏ trong vườn, trên phố, bên 
hồ”- lại một e-mail nữa của anh. anh 
đã vẽ nên trong tôi một mùa thu đẹp 
trong sự xa cách, đẹp trong ước vọng 
của một người trai xa xứ. nhưng điều 
đó có nghĩa gì không khi tôi cần một 
sự trở về bằng xương bằng thịt chứ 
không phải bằng nỗi nhớ dai dẳng và 
âm ỉ cháy như thế này? cớ sao mùa 
thu nước Mỹ đẹp như trong mơ ấy đã 
không thể làm cho tâm hồn nhạy cảm 
như tôi thổn thức? tôi tự hỏi lòng mình 
và không thể tìm được bất kì sự lí giải 
nào. tâm tư quẩn quanh, mọi nghĩ suy 
xao động và chao nghiêng. Kỉ niệm 
chòng chành như sắp vỡ tan. Mùa thu 
khờ dại của tôi bỗng nhiên tan vào hư 
không.

thu đến mang theo cái cảm giác vừa 
quen vừa lạ, một chút gì đó cũ kĩ, một 
chút gì đó mới mẻ, khiến ta muốn trải 
lòng. Dưới nắng thu óng ả, tôi lặng lẽ 
đem hong những kỉ niệm của một 
thời xa vắng mà tôi vốn đã tự hứa với 
mình sẽ giấu kĩ trong tim. nghe đâu 
đây hương thu ngọt ngào phảng phất, 
lắng đọng. Bóng mùa thu khẽ bước 
qua hiên nhà, hong khô những kỉ niệm 
ẩm ướt... 

“anh là người Mỹ gốc Việt. anh muốn 
sống, làm việc và cống hiến cho quê 
hương của mình. chính vì vậy anh 
quyết định trở về Việt nam”. anh say 
sưa kể cho tôi nghe về đời sống công 
nghiệp, về khát vọng làm giàu và cả về 
bức tranh tuyệt diệu của mùa thu nước 
Mỹ. nhưng anh nói rằng: anh yêu mùa 
thu Việt nam, nó dịu dàng và quyến 
rũ như con gái Việt nam vậy. tôi nhìn 
anh ngỡ ngàng. người đàn ông thứ 2 
bỗng mang đến cho tôi một cảm xúc 
mới lạ về quê hương thân yêu của 
mình. Việt nam và con người Việt nam 
đã luôn đau đáu trong tâm trí của rất 
nhiều người xa quê. Vậy mà trong suốt 
hơn hai năm qua, tôi đã sống trong sự 
tưởng tượng về một nước Mỹ xa xôi 
đầy ma lực đến mức khi anh quyết 
dứt áo ra đi tìm miền đất hứa. Và giờ 
đây một người đàn ông khác trở về cội 
nguồn, tìm đến tôi để chia sẻ ước vọng. 
Bất giác những giọt nước mắt hờn tủi 
trào ra dàn dụa.

Hai mùa thu đi qua, hai người đàn ông 
đã luôn bên tôi chia sẻ và vỗ về. Xa gần 
- Gần xa, khoảng cách ấy đối với tôi 
dường như không giới hạn. Và tôi - cô 
gái tuổi 30, đã không thể chọn ai trong 
hai người đàn ông ấy để cùng đi suốt 
cuộc đời của mình. Bởi hơn ai hết, tôi 
hiểu, cảm xúc của mùa thu khiến tôi 
rung động nhưng không thể làm nên 
một bài thơ hoàn chỉnh trong tôi. Đó là 
lí do mà cứ mỗi khi thu về, lòng tôi lại 
day dứt…..

tHanH tâM

Döôùi naéng thu oùng aû
Văn Hóa - nGHệ tHuật
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Khi bóng đêm tràn xuống, 
thung lũng Phiêng Lằm càng 
trở nên lặng lẽ hơn. trên đám 

rẫy đầy gianh cỏ khô, tiếng lục lạc của 
trâu, của ngựa ăn đêm vẳng lại những 
thanh âm “lục khục” đều đều, tẻ nhạt. 
người già ngồi im lìm bên bếp lửa 
chập chờn, trẻ con túm năm tụm ba 
ngồi học dưới ngọn đèn được đốt 
bằng nhựa quả trám rừng khen khét, 
lúc tỏ lúc mờ. 

nằm cách thị xã Bắc Kạn hơn 90km 
đường rừng, đến Phiêng Lằm phải 
vượt qua những con dốc ngoằn 
ngoèo, những khúc cua hiểm trở, 
những vực đá trắng lốp dựng ngược 
trong đêm, những tàng cây u oa 
tiếng chim lạ,… có lúc tai ù đặc, toàn 
thân tê cứng, mỏi nhừ mà “con chiến 
mã” vẫn ì ạch. cứ đi mãi, đi mãi đến 
độ hụt hơi, cảm giác cả người và xe bị 
đẩy xuống một vũng đen lặng ngắt. 
Đó cũng là khi chúng tôi ngơ ngác 
nhận ra thấp thoáng những nếp nhà 
gỗ nhỏ bé lọt thỏm giữa lòng thung 
hoang vắng. nơi đây, người Dao Đỏ 
sống trong những nếp nhà gỗ đơn 
sơ, thoang thoảng hương rừng. trong 
lòng thung lũng hoang vu có trên 30 
nóc nhà.

Mới sau tết âm lịch gần một tháng, 
vậy mà người dân nơi đây đã lại bắt 
nhịp với cuộc sống thường ngày 
đầy long đong, chật vật, vất vả. ngày 
ngày, đàn ông lên rừng đốn củi, đàn 
bà quẩy gùi đi hái măng từ sớm tinh 
mơ đến tận tối mịt. những đứa trẻ 
mặc những bộ quần áo mua vội dưới 
chợ phiên không đủ ấm, đủ lành. 
Dưới cái nôi đại ngàn này, chúng đã 
được sinh ra và lớn lên, hồn nhiên 
như cây cỏ. Bố mẹ lên rừng, trẻ con 
chăm chút lẫn nhau, đứa lớn trông 
nom, bảo ban đứa nhỏ. trên gương 

mặt ngây thơ nhem nhuốc củi than 
ấy chỉ có đôi mắt là trong veo, những 
đôi mắt đầy trắc ẩn. 

trường học của các em nằm cheo 
leo trên sườn đồi trọc ngay trên đoạn 
đường về bản. Gọi là trường nhưng 
đó chỉ là một căn nhà nền đất, ván 
ghép nhỏ hơn cả nhà dân. Lớp học 
lưa thưa vài chỏm đầu hoe vàng, học 
sinh ít đến mức cô giáo phải ghép 
năm bạn lớp một với hai bạn lớp hai 
vào chung một phòng học. Đứng 
ngoài hiên, nghe tiếng trẻ ê a tập đọc, 
nhìn những ngón tay cầm cây bút chì 
to quá cỡ vẫn miệt mài trên trang vở 
chúng tôi không khỏi chạnh lòng. 

cuộc sống vật chất khó khăn là vậy 
nhưng cộng đồng người Dao Đỏ nơi 
đây lại có một đời sống tinh thần và 
tâm linh hết sức phong phú, độc đáo. 
Phải chăng, chính lòng tín ngưỡng đã 
giúp họ kiên cường bám trụ với đất, 
với rừng?

chính nơi đây, vào những ngày đầu 
xuân tươi đẹp, đất và người Phiêng 
Lằm đón tiếp chúng tôi bằng cả tấm 

lòng rộng mở, chan hòa như nước 
suối đầu nguồn, với những măng 
rừng, rau dớn, với nắm xôi nếp nương 
được nướng trên than củi quế thơm 
nồng, với món quà mộc mạc của núi 
rừng ấp ủ trong tàu lá dong xanh và 
bằng cả mùa lễ hội tâm linh vô cùng 
độc đáo. Giữa lòng thung hoang 
vắng này, chúng tôi đã hòa mình vào 
nhịp sống cùng với những người Dao 
Đỏ, những ngày không có điện sáng, 
không sóng điện thoại, không mạng 
internet…thế mới hay sức sống và 
niềm tin của những con người đời 
đời bám rễ sâu vào rừng núi thật là 
mãnh liệt!

Sơn nữ

Caùi noâi ñaïi ngaøn

Văn Hóa - nGHệ tHuật
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Trang thô

Hoa trong thaønh phoá
Đoàn Lữ

Một buổi trưa hoa bằng lăng bỗng cũ

như họa tiết lỗi thời

năm nay váy hoa lên ngôi

phố dài guốc cao thấp thỏm

chiếc xe đạp chở nỗi buồn của những cánh 
đồng

rao bán dọc phố

tóc ngắn nơ cài bỏ đi biền biệt

trên cao môi đỏ hững hờ

chiếc xe đạp chở nỗi buồn của những cánh 
đồng

trong giấc mơ có thêm em nữa

con gái phố lâu lâu không về

người ta nhắc tên em trong quán vắng vỉa hè

phố điểm họa tiết trí nhớ

mệt mỏi mùa bằng lăng

buổi sáng ấy em ngồi cắm bình hoa nhẹ dạ

rồi biền biệt đi tìm cánh đồng

Văn Hóa - nGHệ tHuật

Teân em
Lê tHế ý

Kính tặng các ca sĩ hy sinh ở đường trường Sơn

Hai mươi xuân em hát vang chiến trường

chim ngừng hót, giữa hè rừng nức nở

Đất nước muôn thu, hàng bia đông vắng

thiếu tên người con gái thuở trường Sơn.
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Muøa veà
Đỗ Quyên 

Em

tựa lưng bên cửa

Độc thoại với chính mình

thấy mùa về qua kẽ tay khe khẽ

Em 

tựa lưng bên cửa

tiếng chim sẻ hiên nhà

trong veo mắt tiễn mùa xưa ra ngõ

Em 

tựa lưng bên cửa

nghe leng keng tiếng chuông một ngày nhiều 
gió

nắng đã ngủ quên

cuối con đường hun hút

Bóng mùa xuân khấp khởi

Em

tựa lưng bên cửa

tự nhen giọt nắng

Đậu trên mắt người dưng

Văn Hóa - nGHệ tHuật

 Con tin töø phía bình minh
 nGuyễn Quốc các

Kính dâng hương hồn Mẹ VnaH nguyễn thị Quế 

Gửi hồn vào đất quê hương

Dáng o giờ đã theo đường xa xôi

thiệt hơn là lẽ ở đời

trần gian một bóng o thôi thật buồn

người thương khuya sớm không còn

Hai con vì nghĩa nước non không về

Lòng o đau đớn tái tê

tuổi già hiu hắt đi về có ai?

than ôi, tháng rộng năm dài

thương o dưới cõi tuyền đài phiêu linh

con tin từ phía bình minh

Mong o thấu được chút tình nhân gian...

anh hùng - Bà mẹ Việt nam

Ghi danh vào cõi trắng ngàn mây bay.
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cơ Hội Việc LàM PHonG PHú

Đặc trưng chung của các hội chợ việc 
làm là nguồn việc đa dạng với hàng 
ngàn đầu việc trên mọi lĩnh vực, từ 
kinh doanh, dịch vụ như nhân viên 
bán hàng, tiếp thị, nhân viên phát 
triển kinh doanh, đến khoa học, công 
nghệ, kĩ thuật…

Một xu hướng dễ nhận thấy là đa số 
các ứng viên đến hội chợ đều mong 
muốn tìm được việc làm ở một số 
công ty, tập đoàn nổi tiếng hoặc các 
công ty liên doanh với hi vọng nhận 
được mức lương cao. tuy nhiên, điều 
đó có thể dẫn đến việc các ứng viên 
vì “sính” công ty lớn, doanh nghiệp 
ngoại mà quên mất yếu tố quan 
trọng hàng đầu là công việc ấy có 

phù hợp với năng lực cũng như tính 
cách của mình hay không. Không 
đáp ứng được yêu cầu của công việc 
là nguyên nhân trực tiếp khiến nhiều 
người mất việc làm.

các ứng viên đến ngày hội việc làm 
đa số là sinh viên vừa tốt nghiệp 
và cả những người đã đi làm. thế 
thành, tốt nghiệp Khoa công nghệ 
ô tô, trường ĐHcn, ĐHQGHn, hiện 
đang làm cho một công ty cơ khí, 
đến hội chợ tìm một công việc phù 
hợp hơn, với mức lương cao hơn. Môi 
trường làm việc chuyên nghiệp và 
mức lương hấp dẫn luôn là điều đầu 
tiên các ứng viên hướng đến. “trong 
thời đại này, nhảy việc là chuyện bình 
thường, miễn là phù hợp và mình 

cảm thấy thoải mái”, thành chia sẻ. 

những người đã đi làm như thành 
thường có sự tự tin và kinh nghiệm. 
Đồng quan điểm đó, Hoài nam (sinh 
năm 1983), một kĩ sư điện có 5 năm 
tuổi nghề chia sẻ ước mơ của anh 
là trở thành nhân viên của một tập 
đoàn lớn như canon Việt nam. Đó là 
lí do nam tham gia Hội chợ việc làm. 
“Mình tin là có thể đáp ứng tất cả các 
yêu cầu của nhà tuyển dụng”, nam 
nói.

tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là 
cơ hội dành cho sinh viên sẽ ít hơn. 
Sinh viên, với ưu thế sức trẻ, năng 
động và bản lĩnh, cập nhật được 
các xu thế mới luôn được chào đón. 
Minh Hương, cô sinh viên vừa tốt 

ứnG Viên tHườnG “SínH” DoanH nGHiệP Lớn

Một tHực tế Dễ nHận tHấy Là Đa Số SinH Viên, ứnG Viên Đến Hội cHợ 
Việc LàM cHủ yếu tậP trunG nộP Hồ Sơ Vào nHữnG cÔnG ty, tậP Đoàn 
nổi tiếnG Mà cHưa cHú ý cân nHắc nănG Lực của MìnH có PHù HợP 
Với yêu cầu của cÔnG Việc Và nHà tuyển DụnG Hay KHÔnG. 
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nghiệp Khoa Kinh tế, trường Đại học 
công nghiệp Hà nội, tin rằng mình 
không thua kém các bạn nam. công 
việc Hương nhắm tới là phụ trách 
văn phòng một công ty dệt may. cô 
khẳng định: “chỉ cần học tập thật tốt, 
khi đó công việc sẽ tự tìm đến với 
mình”.

nHữnG cHiêu Lừa trắnG trợn

tuy nhiên, bên lề hội chợ vẫn còn 
nhiều chuyện đáng nói và nếu các 
ứng viên không chú ý sẽ dẫn đến 
những hậu quả đáng tiếc. Một trong 
số đó là các công ty bên ngoài không 
có uy tín, lợi dụng cơ hội, không có 
tên trong danh sách tham gia hội chợ 
nhưng vẫn trà trộn vào khu vực này 
để quảng cáo. Một ví dụ điển hình là 
công ty tnHH aBc. trên tờ rơi ghi rõ 
công ty này hoạt động trên lĩnh vực 
bất động sản, đầu tư tài chính, nhưng 
người phát tờ rơi (tự nhận là trưởng 
nhóm phát triển thị trường) lại nói 
chắc nịch: “công ty mình chuyên 
về bảo hiểm, các bạn không cần tốt 
nghiệp đại học hay có kinh nghiệm, 
chỉ sau 5 ngày tham gia khóa đào tạo 
đặc biệt có thể làm việc tốt, sau 1 tuần 
đến 1 tháng có thể lên chức trưởng 

nhóm. Vị trí tuyển dụng của công ty 
cũng “phong phú” với 50 nhân viên 
phát triển thị trường, 30 nhân viên 
phụ trách và 05…! cũng như vậy, khi 
được hỏi đến giấy tờ đăng kí, nhân 
viên này viện đủ mọi lí do, không đưa 
ra được, và công ty thì hiển nhiên 
không có bàn giới thiệu ở phòng 302 
như quảng cáo. toàn bộ số tờ rơi đã bị 
bảo vệ thu lại. 

những trường hợp như trên có thể 
dễ dàng bắt gặp ở các hội chợ việc 
làm. nếu như không cẩn thận, người 
đi xin việc có thể sập bẫy.

ĐÔi Lời từ nHà tuyển DụnG

các công ty đến với Hội chợ việc làm 
để tìm kiếm những nhân viên thực sự 
có năng lực. chị Lê Hằng, phụ trách 
tuyển dụng công ty Gia Long nguyễn 
chia sẻ: “yếu tố quan trọng nhất các 
ứng viên cần có là khả năng làm việc 
độc lập, chịu được áp lực công việc 
cao, bởi trong quá trình làm việc sẽ có 
rất nhiều vấn đề nảy sinh mà ứng viên 
không thể lường trước được. Kĩ năng 
làm việc với khách hàng và đồng 
nghiệp của sinh viên còn yếu. nhiều 
bạn chưa thực sự tự tin và năng động, 
nên cơ hội cũng giảm đi đáng kể”.

trong khuôn khổ Hội chợ, thời gian 
hạn chế, số lượng người có nhu cầu 
tìm việc lại quá đông, vì vậy việc tìm 
ra ứng viên phù hợp ngay lập tức 
dường như là không thể. Hầu hết các 
công ty chỉ nhận hồ sơ, sau đó tổ chức 
các vòng phỏng vấn tại công ty để có 
đánh giá chính xác nhất. anh Hoàn, 
Phó phòng tổ chức lao động, công ty 
Xây lắp điện i, cho biết, Hội chợ việc 
làm không phải nơi tuyển dụng trực 
tiếp, mà đây là cơ hội để người lao 
động có thể tiếp cận với nhà tuyển 
dụng, đặc biệt là với các khu công 
nghiệp ở xa trung tâm. Đặc biệt, 
người lao động cần phải hết sức tỉnh 
táo để không bị mắc vào những chiêu 
lừa của các công ty ma. Đối với những 
công ty lớn, khi nộp hồ sơ ứng viên 
không phải nộp bất cứ một khoản chi 
phí nào để được phỏng vấn cũng như 
nhận vào làm. Đây là điểm khác biệt 
đáng lưu ý khi đi xin việc.

HươnG trà
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rắc rối tHủ tục

ở trường M có một quy định, sinh 
viên chỉ được xin giấy giới thiệu vào 
ngày thứ 4 hàng tuần. Và để có thể 
nhận được giấy giới thiệu, bạn phải 
xin xác nhận của giảng viên bộ môn, 
Khoa chủ quản và đăng kí trước đó 
tại văn phòng Khoa.

nhưng cũng có khi đăng kí cả tuần 
mà đến hẹn vẫn không thấy giấy 
giới thiệu đâu cả. M có lần giở khóc 
giở cười cầu cứu đến giảng viên phụ 

trách bộ môn, để rồi tờ giấy nhỏ ấy 
đến tay M khi mà tác phẩm của bạn 
ấy đã hoàn thành nhờ vào những 
mối quan hệ quen biết khác.

Hay như bạn c và H, sinh viên năm 
thứ 3 của một trường đào tạo báo 
chí, chỉ còn hai ngày nữa là đến hạn 
nộp tác phẩm mà giấy giới thiệu 
của trường vẫn “bặt vô âm tín”. Lại là 
những cuộc điện thoại, những mối 
quan hệ được huy động vào cuộc 
khẩn cấp. cuối cùng, họ đành phải 
nhờ đến một cơ quan báo chí khác.

Đấy là chưa kể đến những sinh viên 
năm thứ nhất lần đầu tiên xin giấy 
giới thiệu, thủ tục chưa quen, mọi 
thứ đều lạ lẫm, chuyện phải xin đi xin 
lại nhiều lần một tấm giấy giới thiệu 
dường như đã trở thành con đường 
khổ ải.

nhưng chuyện không chỉ có thế…

Giấy Giới tHiệu cHưa Đủ

cầm trong tay tờ giấy giới thiệu mà 
phải vất vả lắm mới có được, cậu sinh 
viên năm thứ 2 Khoa Báo chí K tự 
tin bước vào phòng trực ban uBnD 
phường D. theo chỉ dẫn, cậu lên gặp 
bà chủ tịch uBnD phường, trình bày 
nguyện vọng được xin tư liệu phục 
vụ luận văn tốt nghiệp. tiếp đón K rất 
vui vẻ, bà cầm giấy giới thiệu và hứa 
sẽ nhiệt tình giúp đỡ. K ra về, mang 
theo lời hứa của bà Phó chủ tịch 
uBnD phường và cả tháng sau vẫn 
không nhận được tin báo của bà.

Lại nói chuyện của c và H, tấm giấy 
giới thiệu của cơ quan có uy tín khác 
cũng không giúp gì được cho họ. Số 
là họ cần khai thác một vài thông tin 
làm tư liệu từ cơ quan công an, thế 
nhưng hẹn đi hẹn lại đến 4 lần, cuối 
cùng họ đành ngậm ngùi ra về mà 
không nhận được sự giúp đỡ. c ngán 
ngẩm: “ Biết thế này mình chọn đề 
tài khác ngay từ đầu. cứ dính đến cơ 
quan nhà nước là y như rằng…”

Để có thể trở thành một nhà báo giỏi 
không phải chỉ là chuyện năng khiếu. 
Muốn vậy yêu cầu tiên quyết là phải 
thực hành thật nhiều, nghĩ nhiều, 
viết nhiều.

Điều mà mỗi sinh viên báo chí thực 
sự cần đó là sự giúp đỡ ủng hộ không 
chỉ của trường, mà còn từ phía các cơ 
quan, đoàn thể xã hội.

Hà naM

KHốn KHổ Vì tấM Giấy Giới tHiệu

cũnG GiốnG nHư nHữnG SinH Viên Báo cHí KHác, M rất Hay Đi tHực 
tế, KHẢo Sát Và Viết Bài. Để có tHể Xin Được tư Liệu, nHiều KHi KHÔnG 
Đơn GiẢn cHỉ Là Đi, GặP Gỡ Và GHi cHéP, cái KHó Đầu tiên Là Vượt 
Qua “cửa Ải Giấy Giới tHiệu”.
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chúng tôi đến Bát tràng một 
ngày thu xanh trong, nơi có 
mái nhà chung của 15 em 

đang mang trong mình thứ chất 
độc da cam quái ác. nằm bên bờ 
con sông Hồng phù sa đỏ nặng, giữa 
những sắc màu dịu hiền của gốm, nơi 
ấy bình yên với cái tên: tự Lực.

Phượng, nguyệt, thanh, Mừng, bé 
Hoàng, Lan… mỗi em một số phận, 
mỗi em một cảnh đời. tất cả các em 
đều được sinh ra sau chiến tranh, vậy 
mà những gì còn lại của cuộc chiến 
vẫn vẹn nguyên trong cơ thể các em 
một cách tàn nhẫn.

có một người đã hiểu và thực sự 
sẻ chia với các em, đó là Đào Minh 
Phương, cô chủ nhỏ của ngôi nhà tự 
Lực.

Phương chia sẻ: Khi còn là sinh viên, 
mình đã đi tình nguyện ở làng Hữu 
nghị, làng trẻ Hoà Bình. Mình nhớ 
mãi một cậu bé bị liệt. ngày nào cậu 
cũng ngồi sau song cửa, mải mê nhìn 
theo các bạn mà ước mong được 
chạy nhảy trên sân ấy, đá bóng cùng 
các bạn, dù chỉ một lần thôi cũng 
được. Mình đã rất buồn, vì mình hoàn 
toàn có thể mua tặng cậu một trái 
bóng, nhưng lại không thể nào giúp 
cậu có được một đôi chân lành lặn.

tốt nghiệp đại học, Phương đã có 
một quyết định khá bất ngờ. thay vì 
làm một công việc đúng với chuyên 
ngành công nghệ thông tin, Phương 
đã xin phép gia đình, cùng các bạn 
thành lập trung tâm để giúp đỡ các 
em, “âu cũng là một cách để xoa 
dịu những nỗi đau mà các em mãi 
mãi phải mang theo” như cách mà 
Phương nói.

Hàng ngày, Phương dạy các em học 
chữ, ghép vần, làm toán, học tiếng 
anh. Phương nghiêm khắc rèn giũa 
cho các em từ nếp sống, nếp ăn ở 
chỉn chu, hoà thuận. cùng các em 
nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, dạy các 
em biết yêu thương, đùm bọc lẫn 
nhau. Phương hướng dẫn các em 
phải biết đi trên chính đôi chân của 
mình, ấy là những khi nguyệt chán 
nản không chịu tập đi, là những lúc 
Lan ốm, không chịu ăn uống. Phương 
lại cùng các em đứng lên, gắng 
gượng từng chút một. 

công tác xã hội lâu năm, Phương 
hiểu rằng khi các em đến tuổi trưởng 
thành, cũng là lúc các em rời khỏi 
các trung tâm bảo trợ, các em cần có 
một việc làm ổn định để tự nuôi sống 
chính bản thân mình. cái tên tự Lực 
đã nói lên tất cả ý nghĩa của trung 
tâm nhân đạo này: một nơi để những 

số phận không may có thể tự vươn 
lên, tự lo cho cuộc sống của mình.

Phương dạy các em làm vòng gốm. 
những chiếc vòng nhỏ xinh do chính 
tay các em làm ra, chất chứa trong 
đó không chỉ có sự nỗ lực của chính 
các em, mà còn có cả  những ước mơ 
được hoà nhập với xã hội, và có cả 
tình yêu thương, sẽ chia của những 
người như Phương dành cho các em 
nữa. 

niềm hạnh phúc của Phương giản 
dị lắm, có khi chỉ là những giây phút 
ngắm nhìn các em cười nói, lắng 
nghe những số phận thiệt thòi ấy 
đánh vần từng con chữ, thấy niềm vui 
trong mắt các em… Phương tâm sự: 
“cảm động lắm, khi nghe các em cười 
nói. Mình thích những buổi tối quây 
quần trong ngôi nhà nhỏ này, cùng 
các em đàn hát. nguyệt đàn hay lắm, 
cả Mừng nữa, còn Lan thì đọc thơ rất 
hay!”.

nhìn cái cách mà Phương đang chia 
sẻ với những con người kém may 
mắn này, ít ai biết Phương mới chỉ 27 
tuổi. Vượt lên những rào cản của gia 
đình, người yêu, Phương đã làm cái 
việc “duyên nợ” với mình bằng tất cả 
trách nhiệm và nhiệt huyết.

tôi nhìn thấy trong câu chuyện của 
Phương một thứ tình cảm đặc biệt 
mà người ta quen gọi là lòng nhân 
ái. chăm sóc các em, cho các em một 
mái nhà để ở, một gia đình lớn để 
được yêu thương, và hơn cả, là một 
cơ hội để hoà nhập với cộng đồng. 
Không phải là sự chiều chuộng, 
không  phải là lòng thương hại, đó là 
một tình yêu rất đáng trân trọng.

… Dòng sông Hồng vẫn êm đềm 
chảy trôi, qua những miền cát, qua 
những bãi bồi, qua những rặng tre… 
nơi ấy bình yên một tấm lòng…

nGuyễn naM

    Hơn cẢ LònG nHân ái
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iMiSS tHănG LonG - nơi nHữnG nGÔi Sao tỏa SánG

tiếp nối thành công imiss thăng Long 2009, năm hay Hoa khôi sinh 
viên Hà nội được tổ chức với quy mô hoành tráng hơn rất nhiều. 
imiss thăng Long 2010 -“Hội tụ vẻ đẹp ngàn năm” đã mang lại hiệu 
ứng xã hội rộng lớn, là hoạt động thiết thực của sinh viên thủ đô 
chào đón đại lễ 1000 năm thăng Long. 

Hoa khôi sinh viên Hà nội không chỉ là một sân chơi bổ ích, mà còn là 
nơi tài năng hội tụ, nơi chắp cánh cho những ước mơ được tỏa sáng. 
các thí sinh đã được thể hiện mình và cùng nhau trải qua những cảm 
xúc mới mẻ và thú vị. Ba ngôi vị cao nhất của imiss thăng Long 2010 
đều đến từ những trường đại học lớn: Hoa Khôi Phạm thị thu nga là 
sinh viên xuất sắc của trường Đại học ngoại thương, á khôi 1 Phan 
Hồng anh đến từ lớp tài năng khoa toán, trường Đại học Sư phạm 
Hà nội, và á khôi 2 Đào Hồng nhung vừa tốt nghiệp trường Đại học 
Kinh tế Quốc dân. 

cÔ Hoa KHÔi Duyên DánG PHạM tHị tHu nGa

tinh thần lạc quan và khả năng thích nghi nhanh với hoàn cảnh là 
một trong những tính cách nổi bật nhất của nga. chính điều này 
cùng với sự tự tin, tâm lý thoải mái và sự nỗ lực không ngừng đã trở 

Hoa KHÔi SinH Viên Hà nội tHànH cÔnG rực rỡ
tronG tHời Gian Vừa Qua, trunG tâM truyền tHÔnG & Quan Hệ cÔnG cHúnG, 
Đại Học Quốc Gia Hà nội Đã tổ cHức tHànH cÔnG cuộc tHi Hoa KHÔi SinH 
Viên Hà nội – iMiSS tHănG LonG 2010. cuộc tHi Đã tHực Sự trở tHànH Một 
Sân cHơi Bổ ícH, Một nHịP cầu Kết nối SinH Viên tất cẢ các trườnG Đại Học 
trên Địa Bàn tHủ ĐÔ, ĐồnG tHời Là Một Hoạt ĐộnG ý nGHĩa Kỉ niệM Đại Lễ 
1000 năM tHănG LonG - Hà nội.
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thành lợi thế của thu nga khi tham 
gia imiss thăng Long 2010. 

cô hoa khôi của cuộc thi Duyên dáng 
ngoại thương 2009 chia sẻ, cuộc thi 
Hoa khôi sinh viên Hà nội không chỉ 
tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình mà còn đề 
cao vẻ đẹp trí tuệ của các nữ sinh. tại 
sân chơi này, các bạn nữ có cơ hội bộc 
lộ tài năng và cá tính cuả bản thân 
cũng như tham gia nhiều hoạt động 
tích cực, có ý nghĩa cho cộng đồng.  
trong suốt cuộc thi, nga có nhiều kỷ 
niệm gắn bó với ban tổ chức và các 
bạn thí sinh khác, từ đạp xe cổ động 
vì môi trường, thăm làng trẻ Birla cho 
đến những buổi tập luyện chuẩn bị 
cho các phần thi. 

Giây phút đăng quang cũng là lúc 
nga cảm thấy thực sự hạnh phúc 
trong tiếng hò reo cổ vũ của mọi 
người. “ngôi vị Hoa khôi sinh viên 
Hà nội đã mang lại cho mình rất 
nhiều trải nghiệm, các mối quan hệ 
và nhiều cơ hội mới. Đại diện cho các 
bạn sinh viên thủ đô, mình có cơ hội 
được đóng góp nhiều hơn cho cộng 
đồng. Hiện tại, thử thách đặt ra cho 
mình là làm sao để cân bằng giữa học 
tập và những công tác xã hội đó”, thu 
nga chia sẻ.

Đào HồnG nHunG, cÔ Gái Với 
GươnG Mặt trănG rằM.

cô gái đến từ trường Đại học Kinh tế 
quốc dân Đào Hồng nhung mang 
một vẻ đẹp dịu dàng của người con 
gái Việt với gương mặt trăng rằm. 
Khi nhắc đến Hoa khôi sinh viên Hà 
nội, ấn tượng sâu sắc nhất của Hồng 
nhung chính là “ban tổ chức cuộc thi 
rất chuyên nghiệp, luôn hòa đồng và 
thân thiện với thí sinh, chú trọng giữ 
gìn hình ảnh cho cuộc thi, khác hẳn 
với những cuộc thi trước nhung từng 
tham gia”. Bản thân Hồng nhung có 
thể cảm nhận được sự thay đổi một 
cách rõ rệt qua từng chặng đường 
imiss. nhung tự nhận thấy mình nói 
năng, cư xử chín chắn hơn trước, luôn 
chú ý giữ hình ảnh đẹp. nhung tâm 
sự:  “các cuộc thi sắc đẹp bao giờ cũng 
có hai mặt, nhưng với nhung, cuộc 
thi này đem lại rất nhiều điều mới mẻ. 
Đó là bạn bè, niềm vui, cơ hội và sự 
trưởng thành trong suy nghĩ”.

PHan HồnG anH – cÔ á KHÔi nHí 
nHẢnH

nhìn gương mặt sang trọng, bộ trang 
phục  cách trả lời ứng xử chững chạc 
trên sân khấu của Hồng anh, ít ai biết 
rằng bên ngoài ánh đèn sân khấu, 
Hồng anh là một cô gái giản dị, tính 
tình thân thiện, trẻ trung và rất dễ 
gần. Hồng anh không cầu kì kiểu 
cách, trò chuyện rất tự nhiên khiến 
bất cứ ai tiếp xúc với cô bạn đều thấy 
yêu quý. Sau cuộc thi imiss thăng 
Long 2010, Hồng anh trở về với thế 
giới của mình, trong trang phục áo 
trắng quần đen, gương mặt mộc 
không trang điểm, dễ nhầm Hồng 
anh với một cô học sinh trung học. cô 
giản dị đến nỗi, ngay cả các bạn trong 
khoa cũng không nhận ra Hồng anh 
chính là á khôi 1 duyên dáng của Hoa 

khôi sinh viên Hà nội, và cứ thoải mái 
“bình luận” về một ai đó: “khoa mình 
có một bạn đi thi imiss thăng Long 
và được giải á khôi 1 đấy” ngay trước 
mặt Hồng anh. “Đó thực sự là kỉ niệm 
rất thú vị”, Hồng anh chia sẻ.

cuộc thi nào rồi cũng đến hồi khép 
lại, nhưng không phải bất cứ cuộc 
thi nào cũng có thể đạt được thành 
công vang dội như Hoa khôi sinh viên 
Hà nội. trong lương lai, imiss thăng 
Long sẽ được tổ chức thường niên 
với quy mô lớn hơn và mang nhiều ý 
nghĩa hơn.

HươnG trà
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từ chiến trường trở về, bố tôi 
mang trên mình những vết 
thương chiến trận và cả tình yêu 

vô bờ dành cho mẹ tôi, người con gái 
thôn quê đã kiên nhẫn đợi chờ người 
yêu hơn năm năm trời xa cách. Bố và 
mẹ lấy nhau trong cảnh nghèo khó 
của làng quê Bắc Bộ sau chiến tranh. 
Sau này, mẹ kể tôi mới biết, đêm tân 
hôn, mẹ quay mặt vào trong vách, 
cố giấu đi những giọt nước mắt khi 
nghe bà nội và các cô tôi thì thầm về 
công nợ. Bố trở dậy ra bể dội nước ùm 
ùm. Vài ngày sau, bố tôi đi chống bè 
gỗ thuê ngược lên ngàn. Đi bè gỗ có 
khi dăm bảy ngày cũng có lúc đằng 
đẵng cả tháng trời.

Mẹ có mang tôi, sắp tới ngày sinh, mẹ 
vẫn ì ạch quẩy quang gánh lên dãy 
núi phía tây cách làng năm, sáu cây số 
kiếm củi về chất đầy gian bếp lụp xụp 
dành để mùa đông sưởi ấm. chiều 
chiều, mẹ ra bến sông ngóng ngược 
lên phía đầu nguồn, nhìn những tảng 
bọt đục ngầu trôi nổi trên dòng nước 
sông cuồn cuộn chảy xiết, mắt mẹ đỏ 
hoe, mẹ cố nén tiếng nấc đang dồn 
lên nghèn nghẹn trong cổ. người 
trong làng nhìn mẹ tôi lắc đầu ái ngại. 
những khoảnh khắc ấy, mẹ đưa tay 
vỗ về tôi như một sự sẻ chia. 

nhiều đêm thức trắng trong nỗi lo 
âu nơm nớp, ngay cả giấc ngủ chập 
chờn mẹ cũng giật mình thon thót. 
Khi nước mắt mẹ tôi gần như đã cạn 
giống dòng sông quê lửng lơ dưới 

lớp phù sa bồi tụ sau mưa lũ, bố tôi 
mới trở về. Khắp người bố chi chít 
những vết phồng rộp do sốt rét, bị 
muỗi và vắt rừng đốt. Bố ôm mẹ tôi 
vào lòng. Đôi tay gầy guộc run lên 
bần bật. trên khuôn mặt hốc hác sạm 
đen, đôi mắt bố mở to, đỏ tía. Sau 
này, lúc ông tôi mất, khi mẹ phải lên 
bàn mổ để sinh em tôi, khi tôi bị bệnh 
phải truyền máu ở viện, tôi thấy mắt 
bố cũng đỏ dữ dằn. Mẹ thường bảo 
với chị em tôi, đó là một kiểu khóc 
lạ thường của bố. tôi cất tiếng khóc 
chào đời, trong niềm hạnh phúc của 
bố mẹ nhen nhóm một niềm hi vọng, 
sau này tôi sẽ thoát khỏi kiếp sống 
long đong, cực nhọc của những cụm 
cỏ lầu âu trên núi cao.

Bố cứ trở về rồi lại đi, ngày qua ngày 
lênh đênh trên những chuyến bè gỗ 
ngược xuôi dòng sông Mã. Qua bao 
lần mưa bão quăng quật làm bè gỗ 
rệu rã, bao lần bệnh tật, đói rét, bố lại 
về với mẹ con tôi, với nếp nhà tranh 
liêu xiêu, ruỗng mọt. Vài năm sau đó, 
mẹ sinh em tôi. Bố tôi thường về vào 
quãng nửa đêm, lúc bè gỗ vừa cập 
bến. Bố để nguyên bộ quần áo tả tơi 
đẫm mồ hôi ôm hôn hai chị em tôi len 
lén vì sợ con giật mình thức dậy. cũng 
có đợt, gỗ bán không được, bố tôi ở 
nhà lâu hơn. Đó là những ngày hạnh 
phúc của gia đình tôi dẫu niêu cơm 
con con độn toàn khoai sắn.

tuổi chị em tôi đứa ba đứa bảy. trên 
những chuyến bè, bố vớt trên sông 

từng mảnh gỗ rừng, dăm ba loại 
quả khô có hình thù kì lạ mang về 
làm đồ chơi cho chị em tôi. cũng có 
khi bố mang về hẳn một con chim 
bồ câu bằng nhựa mỗi lần lấy ngón 
tay gõ gõ vào đầu là nó lại vang kên 
âm thanh “lục tục” vui tai. tháng bảy, 
lũ quét, nước ngập vào tận bếp. Mẹ 
tôi khóc kêu trời kêu đất. tôi cũng tiu 
nghỉu chẳng dám ra bơi bè chuối với 
đám trẻ con trong xóm nữa. chỉ có 
thằng em tôi là hí hửng. nó cởi trần 
như nhộng ngồi sát mép nước vớt lên 
được cái vỏ của thanh kiếm nhựa và 
vô số mảnh gỗ rừng trôi dạt vào, nó 
khoe với tôi và mẹ: “Bố sắp về rồi, bố 
thả về cho em bao nhiêu là đồ chơi 
đây này!”. rồi bằng cái giọng lảnh lót, 
nó đọc bài đồng dao của lũ trẻ con: 

“Lộn cầu vồng nước sông đang chảy

chị mười bảy, em mười ba

Hai chị em ta lộn cầu vồng…”. 

Mẹ tôi càng khóc to hơn. Mẹ chạy 
ra mép nước bế nó vào và ném hết 
mấy mảnh gỗ đi. Đêm hôm đó, mấy 
người bơi thuyền cập vào sát nhà 
tôi, họ lội lõm bõm khiêng bố tôi vào 
nhà bảo với mẹ rằng bố bị cây gỗ lớn 
chèn phải trong lúc chuyển gỗ lên bè. 
Mẹ tôi ngất lịm. Đó là chuyến ngược 
ngàn cuối cùng của bố tôi.

Sáng nay trời đột nhiên trở gió, tôi 
lại nhớ đến bài đồng dao của em 
tôi ngày thơ bé: “Lộn cầu vồng nước 
sông đang chảy…”. nghe bố tôi bảo 
nước sông dâng lên to lắm. Mẹ tôi 
lại lên cơn đau đầu. Bố không ngược 
ngàn đã mấy chục năm nay nhưng 
cứ mỗi đợt con nước lớn, mẹ lại bị 
cơn đau đầu hành hạ. những chuyến 
ngược ngàn của bố đã ăn sâu vào kí 
ức gia đình tôi như một ám ảnh mà 
đến bây giờ, nhắc lại những chuyến 
đi ấy, bố tôi sợ hãi nhiều hơn là nhớ 
nhung, mắt bố lại đỏ au nhìn ra phía 
dòng sông loang loáng nước.

   

tHu cúc
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