
tin tức

trong hai ngày 17 - 18/12/2010 
đã diễn ra Phiên họp thứ X của 
Hội đồng Kiểm định chất lượng 

(KĐcL) ĐHQGHn dưới sự chủ trì của 
GS.tS Mai trọng nhuận - chủ tịch Hội 
đồng KĐcL , Giám đốc ĐHQGHn.

tham dự phiên họp lần này có các ủy 
viên Hội đồng KĐcL ĐHQGHn và đặc 
biệt có sự tham dự của tS. Louise Zak 
– Phó Giám đốc Hiệp hội KĐcL các 
trường Đại học và cao đẳng vùng new 
England.

nội dung chính của Phiên họp bao 
gồm: Hội nghị tập huấn về tổ chức 
kiểm định chất lượng Hoa Kỳ và những 
yêu cầu bắt buộc đối với các trường đại 
học Hoa Kỳ khi xuất khẩu chương trình 
đào tạo; Phiên họp X của Hội đồng 
KĐcL ĐHQGHn.

*  Sáng 17/12, tại hội nghị tập huấn, 
tS. Louise Zak đã trình bày về vai trò 
của chính phủ Hoa Kỳ đối với các tổ 
chức KĐcL của Hoa Kỳ và sự khác biệt 
giữa các tổ chức KĐcL của Hoa Kỳ; các 
nguyên tắc, quy trình và những yêu cầu 
đối với các đại học Hoa Kỳ khi xuất khẩu 
các chương trình đào tạo.

Phát biểu tại hội nghị, GS.tS Mai trọng 
nhuận nhấn mạnh, KĐcL là cách tốt 
nhất vừa đảm bảo công tác quản trị đaị 
học, vừa đảm bảo nâng cao chất lượng 
đào tạo. nhiều nước mặc dù không 
có Bộ Giáo dục nhưng nhờ đẩy mạnh 
công tác KĐcL, chất lượng giáo dục 
không những đảm bảo mà còn không 
ngừng được nâng cao.

GS.tS Mai trọng nhuận khẳng định, 
ĐHQGHn luôn tiên phong trong hệ 
thống giáo dục đại học ở Việt nam 
trong công tác KĐcL. ĐHQGHn đã 
tiến hành kiểm định xong vòng 1, tiên 
phong kiểm định chương trình đào 
tạo đồng thời tích cực tham gia KĐcL 
của khu vực. Kết quả kiểm định của 
ĐHQGHn được AUn (Mạng lưới các 
trường đại học Đông nam Á) đánh giá 
cao và đây là cơ sở để ĐHQGHn chuẩn 
bị điều kiện KĐcL quốc tế.

*  chiều cùng ngày, Phiên họp thứ X 
của Hội đồng Kiểm định chất lượng 
ĐHQGHn chính thức diễn ra.

Phiên họp lần này tập trung vào những 
nội dung chính: Sơ kết tình hình thực 
hiện Kế hoạch KĐcL năm học 2010 
– 2011; thẩm định báo cáo đánh giá 
ngoài chương trình cử nhân khoa học 
tài năng ngành Vật lý.

tại phiên họp, PGS.tS nguyễn Phương 
nga – Phó chủ tịch Hội đồng KĐcL 
ĐHQGHn, Viện trưởng Viện ĐBcL Giáo 
dục, ĐHQGHn - đã trình bày báo cáo  
sơ kết công tác KĐcL 6 tháng đầu năm 
học 2010 – 2011 và bổ sung kế hoạch 
KĐcL năm học 2010 – 2011, trong đó 
nhấn mạnh, thời gian qua, ĐHQGHn 
đã tích cực triển khai nhiều hoạt động 
để nâng cao năng lực ĐBcL cho cán bộ 
trong ĐHQGHn, đồng thời chú trọng 
phát triển môi trường văn hóa chất 
lượng. Mặt khác, ĐHQGHn đã tham 
gia KĐcL chương trình đào tạo cử 
nhân chất lượng cao ngành Kinh tế Đối 

ngoại theo chuẩn AUn.

PGS.tS nguyễn Phương nga cho biết, 
các trường, Khoa trong ĐHQGHn đã 
thành lập các trung tâm, Bộ phận 
ĐBcL, các đơn vị đã nộp Kế hoạch 
ĐBcL của đơn vị cho thường trực Hội 
đồng.

Đặc biệt, nhờ tăng cường công tác 
KĐcL, thứ hạng của ĐHQGHn trong 
Bảng xếp hạng các đại học trên thế giới 
của Webometrics đã liên tục được cải 
thiện trong 3 năm qua

ngoài ra, vào đầu tháng 12/2010, đoàn 
đánh giá ngoài của AUn đã tiến hành 
đánh giá ngoài chương trình tại trường 
ĐHKt. theo đánh giá sơ bộ của Đoàn 
chuyên gia, kết quả đánh giá lần này rất 
khả quan.

PGS.tS nguyễn Phương nga cũng cho 
biết, trong việc bổ sung kế hoạch KĐcL 
năm học 2010 – 2011 sẽ triển khai 
đánh giá thủ trưởng các đơn vị đào 
tạo, trong đó, Viện ĐBcLGD phối hợp 
với Ban tccB tập huấn quy trình đánh 
giá tại các trường thành viên; tập huấn 
cho các cán bộ làm công tác ĐBcL 
trong ĐHQGHn về phương pháp và 
thiết kế công cụ điều tra khảo sát; xây 
dựng phiếu giảng viên tự đánh giá và 
xây dựng các tiêu chí đánh giá cán bộ 
quản lý.

tại Phiên họp, các đại biểu đã tập trung 
thảo luận sôi nổi về báo cáo sơ kết và 
kế hoạch bổ sung công tác KĐcL năm 
học 2010 – 2011 và bộ tiêu chuẩn KĐcL 
đơn vị đào tạo và chương trình đào tạo 
trong ĐHQGHn đã được cập nhật.

theo PGS.tS Phùng Xuân nhạ - Phó 
Giám đốc ĐHQGHn, các hoạt động 
của Viện ĐBcL Giáo dục trong công 
tác KĐcL đã có sự thay đổi mạnh về 
chất. cũng theo PGS.tS Phùng Xuân 
nhạ, trong thời gian tới Viện cần tập 
trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm: 
chuẩn lại bộ tiêu chí đánh giá; tăng 
cường năng lực cho các đội ngũ 
chuyên gia đánh giá; tập trung đánh 
giá cán bộ lãnh đạo, quản lý của các 
đơn vị đào tạo. thí điểm ở một đơn vị, 
sau khi đạt kết quả tốt và có đủ điều 
kiện sẽ tiếp tục mở rộng áp dụng cho 
các đơn vị khác; cần xây dựng tốt các 
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chế tài thưởng phạt để tạo động lực 
cho các đơn vị.

PGS.tS Phùng Xuân nhạ nhấn mạnh, 
cần phải làm bài toán ngược, đó là đầu 
tư trên cơ sở đánh giá, đặc biệt cần 
phải dựa vào chuẩn đầu ra. Mặt khác, 
ngoài 2 chương trình được AUn kiểm 
định, PGS.tS Phùng Xuân nhạ cho 
rằng, cần mở rộng đối với các chương 
trình khác, và cần tiếp cận KĐcL của 
một số nước như Hoa Kỳ bên cạnh 
tiếp tục triển khai KĐcL khu vực.

cùng ý kiến với PGS.tS Phùng Xuân 
nhạ, GS.tSKH Bành tiến Long – chủ 
tịch Hội đồng KĐcL Giáo dục Quốc 
gia nhận định, hoạt động KĐcL của 
ĐHQGHn tốt nhất trong hệ thống 
giáo dục đại học Việt nam. Đồng thời, 
GS.tSKH Bành tiến Long cho rằng, với 
vị thế quan trọng của ĐHQGHn, Viện 
ĐBcLGD phải tăng cường vai trò hơn 
nữa để nâng cao chất lượng đào tạo 
đối với tất cả các đơn vị đào tạo trong 
ĐHQGHn. Đặc biệt, cần phải đẩy 
mạnh công tác truyền thông; nâng 
cao năng lực cho cán bộ và xây dựng, 
hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá sinh 
viên, giảng viên tự đánh giá và sinh 
viên đánh giá giảng viên.

PGS.tS. trần thị Hà – Bộ GD & Đt khẳng 
định, ĐHQGHn là đơn vị duy nhất ở Việt 
nam phát triển tích cực vai trò của Hội 
đồng KĐcL để công tác KĐcL đạt hiệu 

quả cao. PGS.tS. trần thị Hà cho rằng, 
cần phải có một chế tài hợp lý để thúc 
đẩy công tác KĐcL trong ĐHQGHn.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, GS.tS 
Mai trọng nhuận kết luận:

-  Với sự cố gắng, nỗ lực chung của cán 
bộ, ĐHQGHn đã triển khai hiệu quả 
công tác KĐcL năm học vừa qua và 
được thể hiện trên các phương diện 
khác nhau: kiểm định chương trình 
đào tạo, đánh giá giữa kỳ, đặc biệt là 
kiểm định chương trình đạt tiêu chuẩn 
AUn; phát triển môi trường văn hóa 
chất lượng.

- tuy nhiên vẫn chưa có chế tài để tạo 
động lực đẩy mạnh hơn nữa KĐcL 
nhằm mục tiêu cải thiện chất lượng. 
cần tích cực thúc đẩy công tác KĐcL ở 
một số đơn vị chưa hoàn thành đúng 
hạn.

- cần tăng cường hơn nữa công tác 
quảng bá, tuyên truyền các kết quả, 
hoạt động KĐcL của ĐHQGHn như là 
đóng góp tích cực cho xã hội.

trên cơ sở phân tích những tồn tại, 
GS.tS Mai trọng nhuận nhấn mạnh 
những nhiệm vụ trọng tâm trong kế 
hoạch thời gian tới:

- Đề xuất chính sách thúc đẩy KĐcL: lấy 
kết quả, thời gian KĐcL làm căn cứ để 
đánh giá, khen thưởng, đầu tư, cũng 
như làm căn cứ để ưu tiên chính sách 

đặc biệt như miễn giảm học phí. Đây là 
cách hiệu quả nhất để thu hút sinh viên 
giỏi.

- Xây dựng kế hoạch nâng cao chất 
lượng của đơn vị đào tạo và của 
ĐHQGHn để cải thiện thứ hạng quốc 
tế. trong đó có việc xây dựng cơ sở 
dữ liệu song ngữ Anh – Việt đưa lên 
website.

- Hoàn thiện bộ tiêu chuẩn KĐcL, đẩy 
mạnh KĐcL chương trình đào tạo theo 
tiêu chuẩn AUn và tHES.

- Bồi dưỡng, phát triển cán bộ thông 
qua tập huấn và đánh giá thủ trưởng 
đơn vị theo bộ tiêu chí sản phẩm đầu 
ra: triển khai làm thí điểm ở một đơn 
vị và sau đó áp dụng cho các đơn vị 
khác. Đồng thời tiến hành đánh giá 
cán bộ, giảng viên tự đánh giá và sinh 
viên đánh giá giảng viên. ngoài ra cũng 
cần đánh giá của các chuyên gia ngoài 
trong tiêu chí xếp hạng chuẩn khu vực 
về chất lượng đào tạo, nghiên cứu và 
sản phẩm đầu ra.

*  ngày 18/12, Hội đồng tiếp tục phiên 
họp thông qua kết quả đánh giá ngoài 
chương trình cử nhân khoa học tài 
năng ngành Vật lý và công bố quyết 
định nhân sự của Hội đồng KĐcL 
ĐHQGHn.

Đức MinH

tin tức

Để tHươnG HiệU ĐHQGHn nGày cànG tỏA SÁnG

Sáng 7/12/2012, PGS.tS 
Phùng Xuân nhạ - Phó 
Giám đốc ĐHQGHn đã 

có buổi làm việc với trung tâm 
tt&QHcc, ĐHQGHn về nội 
dung đẩy mạnh công tác truyền 
thông trong quản trị đại học.

PGS.tS Phùng Xuân nhạ nhấn 
mạnh, công tác truyền thông 
cần phải bám sát vào nhiệm 
vụ chiến lược của ĐHQGHn và 
chuyên nghiệp trong mọi hoạt 
động. chất lượng các tin, bài cần 
phải tinh gọn, có tính định hướng 
cao, truyền tải hiệu quả thông điệp tới 
không chỉ cán bộ, nhà khoa học, thầy 
cô giáo và sinh viên trong ĐHQGHn, 
mà còn với các cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp bên ngoài ĐHQGHn.

Đặc biệt, để xã hội đánh giá đúng tầm 
vóc và vị thế của ĐHQGHn, PGS.tS 
Phùng Xuân nhạ cho rằng, cần phải 
kiện toàn mạng lưới truyền thông 
trong tất cả các đơn vị của ĐHQGHn.

trong thời gian tới, PGS.tS Phùng 

Xuân nhạ chỉ đạo trung 
tâm tập trung thực hiện 
những nhiệm vụ quan 
trọng: truyền thông, quảng 
bá để xã hội hiểu đúng về 
ĐHQGHn; xúc tiến quảng 
bá sản phẩm đào tạo và 
nghiên cứu; tham gia tổ 
chức các sự kiện lớn; đổi mới 
nội dung Bản tin ĐHQGHn, 
nâng cao chất lượng tin bài; 
kết nối chặt chẽ với các đơn 
vị trong và ngoài ĐHQGHn 
để nêu bật được những giá 

trị và thành tựu cốt lõi của ĐHQGHn…

P.V
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GóP PHần "ĐưA Việt nAM SớM trở tHànH nước MạnH Về cntt Và trUyền tHônG"

Sáng 7/12/2010, GS.tS nguyễn Hữu 
Đức - Phó Giám đốc ĐHQGHn đã 
có buổi tiếp và làm việc với Ban 

chỉ đạo công nghệ thông tin Quốc gia 
do tS. nguyễn Minh Hồng - thứ trưởng 
Bộ thông tin và truyền thông dẫn đầu 
về việc tham gia thực hiện Đề án "Đưa 
Việt nam sớm trở thành nước mạnh về 
cntt và truyền thông" vừa được thủ 
tướng chính phủ phê chuẩn tại quyết 
định số 1755/QĐ-ttg ngày 22/9/2010.

tại buổi làm việc, GS.tS nguyễn Hữu 
Đức đã giới thiệu với Ban chỉ đạo về các 
chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế 
về khoa học máy tính và công nghệ điện 
tử viễn thông trong nhiệm vụ chiến lược 
của ĐHQGHn, trong đó nhấn mạnh khả 
năng hội nhập cao của sản phẩm đào 
tạo. GS.tS nguyễn Hữu Đức đặc biệt 
nhấn mạnh khả năng tổ chức các hoạt 
động đào tạo và nghiên cứu liên ngành 
và các kết quả hợp tác trường – viện – 
doanh nghiệp, trong đó có hợp tác với 
tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) 
và tin tưởng rằng ĐHQGHn sẽ trở thành 
đầu mối và đối tác quan trọng của Ban 
chỉ đạo cntt quốc gia góp phần triển 
khai hiệu quả các hoạt động thuộc lĩnh 

vực thông tin và truyền thông của Ban 
chỉ đạo và các nhiệm vụ khác do Bộ 
thông tin và truyền thông quản lý.

thay mặt tổ công tác của ĐHQGHn, tS. 
nguyễn Ái Việt – Phó Viện trưởng Viện 
công nghệ thông tin, ĐHQGHn đã trình 
bày một số đề xuất của ĐHQGHn về việc 
triển khai Đề án 1755. tS. nguyễn Ái Việt 
đặc biệt nhấn mạnh đến 2 dự án “Phát 
triển nguồn nhân lực cao cấp về cntt” 
và “Xây dựng hạ tầng và tài nguyên đưa 
nội dung số tới người sử dụng” với nhiều 
nội dung thành phần cụ thể...

thứ trưởng nguyễn Minh Hồng đánh 
giá cao sự chủ động chuẩn bị của 
ĐHQGHn trong việc triển khai các nội 
dung đã đề cập trong Đề án 1755. ông 
cho rằng đội ngũ cán bộ khoa học của 
ĐHQGHn đã có những đề xuất khá 

sâu sắc, phù hợp với nội dung Đề án. 
thứ trưởng hoàn toàn nhất trí và sẽ tạo 
điều kiện để ĐHQGHn trở thành một 
đầu mối và đối tác quan trọng của Ban 
chỉ đạo cntt quốc gia. ông đề nghị 
ĐHQGHn giới thiệu các nhà quản lý và 
khoa học tham gia vào các hội đồng 
tư vấn của Ban chỉ đạo, hoàn thiện nội 
dung 2 dự án đã trình bày và một số 
nhiệm vụ khác báo cáo để Ban chỉ đạo 
xem xét đưa vào kế hoạch thực hiện.

thứ trưởng nguyễn Minh Hồng cũng 
hoan nghênh đề xuất của ĐHQGHn về 
hướng nghiên cứu phát triển font chữ 
tiếng Lào và Kh’me và coi đó là một khả 
năng để Việt nam xây dựng các chương 
trình hỗ trợ các nước bạn. thứ trưởng 
đánh giá cao kinh nghiệm và thành 
tích của ĐHQGHn về công tác kiểm 
định chất lượng và đặt hàng ĐHQGHn 
nghiên cứu đề xuất và thực hiện kế 
hoạch khảo sát, đánh giá chất lượng 
đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng các 
chuẩn nghề nghiệp của lĩnh vực cntt 
và truyền thông của Việt nam. 

nGọc DiệP

cHUẩn Bị ĐưA nHà cônG Vụ Số 1 tại HòA Lạc Vào Sử DụnG

ngày 16/12/2010, Phó Giám đốc 
ĐHQGHn - PGS.tS Phùng Xuân 
nhạ đã có buổi làm việc với Ban 

Quản lý Dự án xây dựng ĐHQGHn tại 
Hòa Lạc, Bộ Xây dựng.

tham gia buổi làm việc về phía Bộ xây 
dựng có ông nguyễn thành Đăng – 
Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý 
Dự án xây dựng ĐHQGHn tại Hòa Lạc 
cùng đại diện lãnh đạo một số phòng, 
ban; về phía ĐHQGHn có tS. Phạm 
Quang Hưng – nguyên Phó Giám 
đốc ĐHQGHn, trưởng ban Xây dựng, 
trưởng ban Quản lý và phát triển Dự án, 
Giám đốc trung tâm Hỗ trợ đào tạo và 
Phát triển đô thị đại học cùng đại diện 
lãnh đạo Ban Kế hoạch – tài chính và 
Văn phòng,...

tại buổi làm việc, đại diện của 2 cơ quan 
cùng tập trung bàn thảo một số nội 
dung cụ thể để đưa công trình nhà 
công vụ số 1 thuộc Dự án thành phần 
nhà công vụ trong Dự án Đầu tư xây 
dựng ĐHQGHn tại Hòa Lạc vào sử dụng.

ĐHQGHn đang có nhu cầu bức thiết về 
cơ sở vật chất và không gian nhằm đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao của công 
tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Với 
hiện trạng cơ sở vật chất của ĐHQGHn 
tại Hà nội, việc khẩn trương đưa nhà 
công vụ ĐHQGHn tại Hòa Lạc đi vào 
hoạt động, sẽ đáp ứng một phần nhu 
cầu cấp thiết đó.

tại buổi làm việc, Phó Giám đốc 
ĐHQGHn Phùng Xuân nhạ đánh giá 
cao tinh thần trách nhiệm và thiện 
chí của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây 
dựng ĐHQGHn tại Hòa Lạc, Bộ Xây 
dựng trong việc bàn giao hạng mục 
công trình nhà công vụ số 1. Phó Giám 
đốc nhấn mạnh: ĐHQGHn sẵn sàng 
tiếp nhận hạng mục này và chuẩn bị 
phương án sử dụng ngay sau khi được 
bàn giao.

PGS.tS Phùng Xuân nhạ lưu ý, việc bàn 
giao các công trình thuộc Dự án Đầu tư 
Xây dựng ĐHQGHn tại Hòa Lạc được 
tiếp cận một cách hệ thống, tổng thể 

nhưng khi bàn giao sẽ hoàn thiện cuốn 
chiếu, bàn giao theo hiện trạng từng 
công trình để kịp thời khai thác, tránh 
gây lãng phí.

trước mắt, hai bên cùng rà soát lại thiết 
kế, lộ trình thực hiện các gói thầu, điều 
chỉnh, bổ sung một số thông tin theo 
đặt hàng của ĐHQGHn để khai thác tối 
đa công năng của công trình nhà công 
vụ số 1.

Đối với một số hạng mục bổ sung, điều 
chỉnh, lãnh đạo hai bên sẽ cùng bàn 
thảo để bố trí kế hoạch thực hiện, đáp 
ứng tối đa cho bên sử dụng công trình 
là ĐHQGHn đồng thời cùng bàn tới kế 
hoạch vốn cho các hạng mục này.

tiếp đó, sau khi nhà công vụ số 1 được 
bàn giao cho ĐHQGHn, giai đoạn tiếp 
theo, hai bên sẽ tiếp tục tiến hành bàn 
giao một số tòa nhà Khu ký túc xá số 4 
thuộc dự án thành phần QG-Hn 05 xây 
dựng KtX sinh viên. 

DiệP cHi
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Sáng 2/11/2010, ĐHQGHn đã tổ 
chức tập huấn hướng dẫn sử 
dụng cổng đăng kí thông tin cá 

nhân cho lãnh đạo, cán bộ chuyên trách 
tại các phòng, ban chức năng, đơn vị 
trực thuộc ĐHQGHn.

tới dự và chỉ đạo buổi tập huấn có GS.tS 
Mai trọng nhuận, Giám đốc ĐHQGHn.

cổng thông tin điện tử của ĐHQGHn 
được xây dựng nhằm tạo môi trường 
tích hợp để khai thác các thông tin, dịch 
vụ và ứng dụng trực tuyến cho cán bộ 
sinh viên và tất cả những ai quan tâm 
đến ĐHQGHn. các dữ liệu thông tin cập 
nhật và đầy đủ về cán bộ sẽ được đăng 
tải, lưu giữ và quản lý tại cổng thông tin 
này. Dữ liệu này có liên quan đến quyền 
sử dụng các dịch vụ trên mạng và các 
ứng dụng trực tuyến trên cổng thông 
tin điện tử, trong đó có các dịch vụ hành 
chính công như đăng kí đề tài, làm thủ 
tục đi nước ngoài, thi đua khen thưởng, 
lên lương,… Dữ liệu thông tin về cán bộ 
cũng được dùng cho công tác quản lí 
của tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn 
thể cũng như các hoạt động quản lí 
nhân sự tại chính các đơn vị thành viên.

Phát biểu chỉ đạo, GS.tS Mai trọng 
nhuận nhấn mạnh: đây là hoạt động 
đổi mới vô cùng quan trọng trong 
quản lý hành chính của ĐHQGHn. chủ 
trương này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho 
từng cá nhân, đơn vị trong ĐHQGHn và 
các đối tác liên quan. những thông tin 
đầy đủ và cập nhật dưới dạng tích hợp, 
số hóa trên mạng sẽ giúp chúng ta có 
cơ hội hiểu biết từ đó khai thác được 

thế mạnh và bù đắp những phần thiếu 
hụt của nhau; không chỉ giúp truy cập 
thông tin nhanh, mà còn mang lại sự 
thuận lợi, lợi ích trong liên thông liên kết 
giữa các đơn vị, làm tốt nhiệm vụ quảng 
bá thông tin của ĐHQGHn ra ngoài xã 
hội.

theo Giám đốc, để làm tốt công việc 
này, phải thực hiện theo những yêu 
cầu: thứ nhất, phải phù hợp với chủ 
trương của Đảng, nhà nước về cải cách 
hành chính, các cơ quan hành chính 
sự nghiệp đều phải có cổng thông tin 
điện tử, theo đó có trường thông tin 
dữ liệu thích hợp tương ứng; thứ hai, 
phải có hệ thống phần mềm khai báo, 
xử lí, tìm kiếm để tra cứu dữ liệu theo 
mục đích quản lí; thứ 3; Phải từ bỏ thói 
quen quản lí hồ sơ cũ, lạc hậu, sớm làm 
chủ công nghệ lưu trữ dữ liệu theo số 
hóa. thứ tư, ĐHQGHn là một đơn vị lớn 
luôn tập hợp khoảng 50 nghìn cá nhân, 
trong đó khoảng hơn 3 nghìn cán bộ, 
hơn 40 nghìn sinh viên, việc tổng hợp 
xử lí thông tin, bảo mật hệ thống là hết 
sức phức tạp, chỉ công nghệ số hóa 

mới giải quyết được khó khăn này; thứ 
năm, khó khăn lớn nhất bắt đầu chính 
từ khâu khai báo thông tin. Điều quan 
trọng là các cán bộ và sinh viên phải 
vượt qua trở ngại về tâm lý, dám đổi mới 
và quyết tâm đổi mới vì mục tiêu cải tiến 
công tác quản lý, quản trị đại học theo 
hướng hiệu quả, hiện đại.

Để thực hiện công việc này, Đảng viên, 
công đoàn viên, cán bộ, giảng viên 
phải gương mẫu thực hiện khai báo 
đầu tiên, vận động, hướng dẫn các GS, 
nGnD, nGưt cung cấp thông tin để 
quảng bá rộng rãi ra xã hội. cuối cùng, 
GS.tS Mai trọng nhuận nhấn mạnh: 
công cuộc đổi mới nào cũng có nhiều 
khó khăn thách thức nhưng chúng ta 
phải quyết tâm vượt qua dựa trên 6 giá 
trị cốt lõi của ĐHQGHn. Muốn làm được 
việc này chúng ta phải thống nhất về 
mặt tư tưởng và quyết tâm thực hiện. 
Vai trò của Ban ct&ctHSSV, Ban tuyên 
huấn ĐHQGHn và của các đơn vị trực 
thuộc là hết sức quan trọng. Về phía các 
cơ quan chính quyền, phải tổ chức và 
thực hiện việc khai báo được thuận lợi. 
Ban thanh tra ĐHQGHn, Uỷ ban kiểm 
tra Đảng ủy có trách nhiệm kiểm tra, 
giám sát, trong đó vai trò của Ban tuyên 
giáo là rất quan trọng.

theo kế hoạch, việc đăng ký thông tin 
cán bộ trong ĐHQGHn sẽ hoàn thành 
trước 20/12/2010.

Việt Hà

Số HóA cônG tÁc QUản Lí cÁn Bộ, SinH Viên tronG toàn ĐHQGHn 

ngày 1/12/2010, ĐHQGHn đã 
tổ chức Lễ trao bằng tiến sĩ cho 
77 tân tiến sĩ.  tại buổi lễ GS.tS 

Mai trọng nhuận cho rằng thành công 
trong học tập và nghiên cứu khoa học 
của các tân tiến sĩ là minh chứng sinh 
động cho chủ trương đúng đắn của 
Đảng và nhà nước trong việc xây dựng 
ĐHQGHn thành trung tâm đào tạo đại 
học, sau đại học, nghiên cứu chuyển 
giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực 
từng bước đạt chuẩn khu vực và quốc 
tế. ĐHQGHn đang từng bước tăng tỷ 
lệ nghiên cứu sinh, các công trình khoa 
học và có những đóng góp xuất sắc cho 
xã hội.

ĐHQGHn là địa chỉ tin cậy về mặt khoa 
học của Đảng và nhà nước trong việc 
xây dựng và ban hành đường lối, chính 
sách,... ĐHQGHn đồng thời là đơn vị 
tiên phong trong đổi mới quản trị giáo 
dục đại học, áp dụng thành công quản 
trị đại học theo tinh thần doanh nghiệp, 
theo chuẩn đầu ra và sáng tạo ra các hệ 
đào tạo đặc biệt, mới và độc đáo Việt 
nam, gây dựng một số mô hình đặc 
biệt trong việc hợp tác với viện nghiên 
cứu, doanh nghiệp.

GS.tS Mai trọng nhuận mong rằng, 
cùng với tấm bằng tiến sĩ là 6 giá trị cốt 
lõi của ĐHQGHn: Sáng tạo, tiên phong, 
chất lượng cao, thống nhất trong đa 

dạng, trách nhiệm cao và Phát triển 
bền vững là hành trang mang theo, 
các cựu học viên sẽ tiếp tục làm đẹp 
thêm truyền thống, thương hiệu của 
ĐHQGHn bằng những thành quả trong 
đào tạo, nghiên cứu khoa học và cống 
hiến cho xã hội.

GS.tS Mai trọng nhuận nhấn mạnh các 
cựu học viên là nguồn tài nguyên vô 
cùng quý giá của mỗi cơ sở đào tạo và là 
cầu nối giữa ĐHQGHn với cơ quan nơi 
các tân tiến sĩ công tác và toàn xã hội.

DiệP AnH
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trong hai ngày 13 và 14/12/2010, 
ĐHQG-HcM đã tổ chức Hội thảo 
“Xây dựng chuẩn đầu ra và triển 

khai chương trình đào tạo theo mô hình 
cDio”.

Đây là Hội thảo về triển khai cDio 
(conceiving - Designing - implementing 
- operating) lần đầu tiên được tổ chức 
tại Việt nam với sự tham dự của gần 
200 đại biểu đến từ 20 trường đại học 
trong và ngoài nước, trong đó có đại 
diện của Vụ Giáo dục Đại học – Bộ Giáo 
dục và Đại học các đại học nước ngoài 
như ĐH thanh Hoa, Bắc Kinh (trung 
Quốc), trường Singapore Polytechnic 
(Singapore), ĐH taylor's (Malaysia), Học 
viện Hải quân Hoa kỳ, Đại học california, 
nothridge (Hoa Kỳ). 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, tS. 
nguyễn Đức nghĩa, Phó Giám đốc 
ĐHQG-HcM nhấn mạnh, Hội thảo lần 
này được tổ chức nhằm trao đổi, chia 
sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng 
và phát triển chương trình đào tạo đáp 
ứng chuẩn đầu ra và áp dụng mô hình 
cDio, đồng thời là dịp để ĐHQG-HcM 
nhìn lại một năm triển khai cDio và trao 
đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp 
trong và ngoài nước.

Hội thảo đã được nghe các báo cáo 
tham luận đến từ Khoa cơ khí (trường 
ĐHBK) và Khoa cntt (trường ĐHKHtn) 
về quá trình triển khai cDio trong một 
năm qua. Đây là thời gian hai Khoa tập 
trung vào xây dựng chuẩn đầu ra từ 
cấp độ 1 đến cấp độ 4 trên cơ sở khảo 

sát nhu cầu của các doanh nghiệp, các 
ý kiến của giảng viên, sinh viên và cựu 
sinh viên. tuy còn rất mới nhưng những 
việc 2 khoa đã làm trong thời gian vừa 
qua đã được các đại biểu trong và ngoài 
nước đánh giá cao.  

Hội thảo cũng nhận được sự trao đổi, 
chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát 
triển chương trình đào tạo đáp ứng 
chuẩn đầu ra và áp dụng mô hình 
cDio qua các báo cáo tham luận của 
các trường đại học từ trung Quốc, 
Singapore, Malaysia; các chuyên gia từ 
Hiệp hội cDio Quốc tế, trường ĐH Kinh 
tế (ĐHQGHn), trường ĐH Văn Lang, 
trung tâm cải tiến phương pháp Dạy 
và học ĐH (trường ĐHKHtn), trường 
ĐH Lạc Hồng, trường ĐH ngân Hàng.

Hội tHảo “Xây DựnG cHUẩn ĐầU rA Và triển KHAi cHươnG trìnH Đào tạo tHEo Mô HìnH cDio”  

trAnG tin 
ĐHQG.HcM

chiều ngày 10/12/2010, ĐHQG-
HcM đã tổ chức Lễ công bố 
Quyết định thành lập trung tâm 

Quản lý và Phát triển Khu đô thị ĐHQG-
HcM.

trung tâm có chức năng quản lý, khai 
thác, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng các 
công trình, hạ tầng dùng chung trong 
khu Đô thị ĐHQG-HcM; quản lý và hoàn 
thiện cảnh quan, bảo vệ môi trường khu 
Đô thị ĐHQG-HcM, góp phần xây dựng 
và phát triển khu Đô thị ĐHQG-HcM 
ngày càng văn minh, hiện đại... trung 
tâm có nhiệm vụ quản lý công tác quy 
hoạch và xây dựng khu Đô thị ĐHQG-

HcM, đảm bảo tính thống nhất, hiện 
đại, hài hoà quy hoạch kiến trúc toàn 
khu ĐHQG-HcM; Phối hợp với chính 
quyền địa phương thực hiện công tác 
đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định 
cư theo quy hoạch ĐHQG-HcM; Quản 
lý đất đai trong toàn khu quy hoạch xây 
dựng ĐHQG-HcM; phối hợp với Ban 
QLDA XD ĐHQG-HcM tham mưu cho 
Giám đốc trong các vấn đề về chuyên 
môn xây dựng, quản lý quy hoạch, xây 
dựng tổng dự án xây dựng toàn khu đô 
thị ĐHQG-HcM và một số nhiệm vụ liên 
quan khác...

ngày 03/12/2010, Khu công nghệ 
Phần mềm – ĐHQG-HcM (itP) 
đã tổ chức Hội thảo chuyển giao 

công nghệ lần thứ 2 với chủ đề “Phát 
triển tam giác liên kết Đào tạo-nghiên 
cứu-công nghiệp phục vụ doanh nghiệp 
và cộng đồng”. Qua hội thảo, ĐHQG-
HcM mong muốn xây dựng một kế 
hoạch hình thành cộng đồng các doanh 
nghiệp rộng lớn, hợp tác chặt chẽ với 
ĐHQG-HcM trong các lĩnh vực KHcn mà 
ĐHQG-HcM đang tiên phong như thiết 
kế vi mạch, công nghệ nano, công nghệ 
vật liệu, điều khiển và tự động hóa, công 
nghệ sinh học,...

5                 Số 238 - 2010



GS.VS VoLoDyMyr LytVyn: 

"cộnG HưởnG" Với tầM nHìn củA ĐHQGHn

ngày 6/12/2010, đoàn đại biểu 
Quốc hội Ucraina do ngài chủ 
tịch Quốc hội Ucraina, GS.VS 

Volodymyr Lytvyn dẫn đầu đã đến thăm 
ĐHQGHn.

cùng đi với đoàn có ngài oleksiy 
Shovkoplias - Đại sứ Ucraina tại Việt nam. 

tiếp đoàn, về phía Quốc hội nước cộng 
hòa XHcn Việt nam có tS. ngô Đức Mạnh 
- Phó chủ nhiệm UB Đối ngoại Quốc hội; 
Về phía ĐHQGHn có GS.tS Mai trọng 
nhuận – Giám đốc ĐHQGHn; các Phó 
Giám đốc: GS.tSKH Vũ Minh Giang, PGS.
tS Phạm trọng Quát, GS.tS nguyễn Hữu 
Đức.

GS.tS Mai trọng nhuận thay mặt toàn 
thể cán bộ, nhà khoa học, thầy cô giáo, 
các học viên, sinh viên ĐHQGHn, bày tỏ 
lòng vinh dự và tự hào được đón ngài 

tiêU ĐiểM

6 Bản tin Đại học Quốc gia Hà nội



chủ tịch Quốc hội và 
đoàn đại biểu Ucraina đến 
thăm ĐHQGHn. GS.tS 
Mai trọng nhuận nhấn 
mạnh, chính tại nơi này - 
nơi được coi là biểu tượng 
truyền thống của nền giáo 
dục đại học Việt nam - đã 
vinh dự được đón tiếp 
nhiều vị Lãnh đạo cao 
cấp, các nhà chính trị, học 
giả danh tiếng khắp năm 
châu. Và hôm nay, thêm 
một lần nữa, toàn thể cán 
bộ, nhà khoa học, thầy cô 
giáo, các học viên, sinh viên 
ĐHQGHn lại tự hào được đón một nhà 
chính trị, một học giả tài năng đến từ 
một đất nước anh em, tuy xa về địa lý 
nhưng lại gần về tình bằng hữu – ngài 
chủ tịch Quốc hội Ucraina, Giáo sư, Viện 
sĩ  Volodymyr Lytvyn .

Phát biểu tại buổi đón tiếp ngài chủ 
tịch Quốc hội Ucraina, GS.tSKH Vũ Minh 
Giang nhấn mạnh, Việt nam và Ucraina 
có mối quan hệ hữu nghị truyền thống 
tốt đẹp dựa trên nền tảng những mối 
quan hệ được xây dựng từ nhiều năm 
trước. Xuyên suốt chiều dài lịch sử với 
bao thăng trầm, đất nước Ucraina đã 

luôn sát cánh cùng dân tộc Việt nam 
trong cuộc vệ quốc anh hùng thống 
nhất đất nước cũng như trong thời 
bình. các bạn đã có những đóng góp 
to lớn trong việc cung cấp, đào tạo cho 
Việt nam nhiều chuyên gia, nhà khoa 
học, nhà quản lý, trong số đó có nhiều 
nhà khoa học, giáo sư của ĐHQGHn. 

GS.tSKH Vũ Minh Giang khẳng định, 
tình hữu nghị được tôi luyện trong nhiều 
cam go thử thách nhưng cũng đầy tự 
hào và vẻ vang đã làm cho Ucraina và 
Việt nam trở thành những người bạn 
truyền thống. cả hai dân tộc đang nắm 
chặt tay, cùng hướng về một tương lai 

tốt đẹp. Lấy giáo dục làm 
trọng, Việt nam và Ucraina 
đã tích cực chủ động nâng 
tầm quan hệ hợp tác trong 
đào tạo, nâng cao trình độ 
chuyên môn cho đội ngũ 
các chuyên gia về khoa 
học và giáo dục; trao đổi 
kinh nghiệm quản lý giáo 
dục và học thuật; cùng 
tiến hành các nghiên cứu 
chung trong lĩnh vực khoa 
học xã hội nhân văn, khoa 
học tự nhiên, công nghệ;...

những học giả được đào 
tạo không chỉ là những nhà khoa học, 
nhà giáo dục tài năng mà họ còn là 
những sứ giả văn hóa về tình đoàn kết, 
hữu nghị giữa hai dân tộc. 

Với vị thế là trung tâm đào tạo đại học, 
sau đại học và nghiên cứu khoa học đa 
ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao hàng 
đầu Việt nam, ĐHQGHn nhận thấy 
trách nhiệm và sứ mệnh của mình cần 
phải góp phần tích cực vào việc củng 
cố và phát triển tình hữu nghị truyền 
thống, bền chặt, sự hiểu biết lẫn nhau 
và hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực 
giữa hai đất nước.

tiêU ĐiểM

7                 Số 238 - 2010



ngài chủ tịch Quốc hội Ucraina, GS.VS 
Volodymyr Lytvyn bày tỏ lòng lòng cảm 
kích trước sự đón đón tiếp trọng thị của 
lãnh đạo, cán bộ, thầy cô giáo và sinh 
viên ĐHQGHn.

ngài chủ tịch Quốc hội Ucraina cho 
biết, khi còn học ở ĐHQG Kiev, ông đã 
được học với những người bạn Việt 
nam, thậm chí ở cùng một con phố, 
sống cùng trong một khu tập thể. 

“Lúc đó, tôi không nghĩ rằng tôi lại có 
dịp đến thăm đất nước tươi đẹp của 
các bạn, được gặp lại những người bạn 

thân thuộc. tôi tin rằng 8000 cựu sinh 
viên từng học ở Ucraina sẽ là những đại 
sứ thiện chí về tình hữu nghị hai nước. 
các bạn là những viên ngọc quý trong 
tình hữu nghị truyền thống hai nước và 
chính các bạn đang góp phần tích cực 
phát triển nền giáo dục ở cả hai dân tộc, 
mở ra một trang mới về tình hữu nghị 
của hai nước chúng ta”, ngài chủ tịch 
Quốc hội Ucraina, GS.VS Volodymyr 
Lytvyn nói.

Sau lễ đón tiếp, ĐHQGHn đã long trọng 
tổ chức lễ trao bằng tiến sĩ danh dự cho 
ngài chủ tịch Quốc hội Ucraina, GS.VS 

Volodymyr Lytvyn với sự tham dự của 
đông đảo cán bộ, thầy cô giáo và sinh 
viên ĐHQGHn.

Phát biểu tại buổi lễ trao bằng tiến sĩ 
danh dự, GS.tS Mai trọng nhuận đã 
chúc mừng GS.VS Volodymyr Lytvyn 
đồng thời nhấn mạnh, GS.VS Volodymyr 
Lytvyn sẽ trở thành cầu nối quan trọng 
cho tình hữu nghị tốt đẹp và sự hợp tác 
bền chặt giữa Việt nam và Ucraina trên 
nhiều mặt, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục 
đại học và khoa học công nghệ. 

những kết quả tích cực đạt được trong 
các mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa 
hai nước nói chung, và giữa ĐHQGHn 
với các trường đại học, viện, trung tâm 
nghiên cứu của Ucraina nói riêng, sẽ 
là cơ sở để hai nước tiếp tục phát triển 
mạnh mẽ quan hệ hợp tác hữu nghị, 
truyền thống tốt đẹp lên tầm cao mới, 
đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào 
chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, trong 
đó có lĩnh vực giáo dục mà ĐHQGHn 
đóng một vai trò quan trọng.

“tất cả chúng ta đang chứng kiến một 
sự kiện đặc biệt quan trọng trong đời 
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sống học thuật của ĐHQGHn, một sự 
kiện làm thắt chặt thêm mối quan hệ 
hữu nghị vốn đã bền chặt nay lại càng 
bền chặt hơn giữa các nhà khoa học 
Ucraina với các nhà khoa học Việt nam 
nói chung, giữa các nhà khoa học của 
ĐHQG Kiev, các nhà khoa học của Viện 
Hàn lâm Khoa học Ucraina với các nhà 
khoa học của ĐHQGHn nói riêng”, GS.tS 
Mai trọng nhuận nhấn mạnh.

GS.tS Mai trọng nhuận khẳng định, 
có những học giả mà những thành 
tựu về học thuật của họ, nói theo ngôn 
ngữ của ngành khoa học Vật lý, “cộng 
hưởng” một cách đặc biệt với tầm nhìn 
của ĐHQGHn. nhà sử học nổi tiếng, 
nhà hoạt động chính trị xuất sắc người 
Ucraina Volodymyr Lytvyn – Giáo sư 
ĐHQG Kiev, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa 
học Ucraina, chủ tịch Quốc hội Ucraina 
là một học giả như vậy.

các công trình nghiên cứu lịch sử của 
GS.VS Volodymyr Lytvyn đã soi sáng 
việc một quốc gia tồn tại và phát triển 
như thế nào trong một thế giới đa dạng, 
đầy biến động. tầm nhìn của ông về 

nghiên cứu lịch sử đã khơi dậy nguồn 
cảm hứng cho nhiều công trình nghiên 
cứu liên ngành ở cả trong và ngoài 
Ucraina – các công trình nghiên cứu 
kết hợp những tri thức của sử học, văn 
hóa học, xã hội học, chính trị học và các 
ngành khoa học liên quan.

Với những thành tựu khoa học xuất sắc 
và nhằm ghi nhận những đóng góp 
cho sự phát triển của giáo dục Việt nam 
nói chung và cho ĐHQGHn nói riêng, 
ĐHQGHn đã quyết định trao bằng tiến 
sĩ danh dự cho ngài Volodymyr Lytvyn 
– Giáo sư ĐHQG Kiev, Viện sĩ Viện Hàn 
lâm Khoa học Ucraina, chủ tịch Quốc 
hội Ucraina.

GS.VS Volodymyr Lytvyn bày tỏ sự 
xúc động và lòng cảm ơn tới lãnh đạo 
ĐHQGHn đã tin tưởng và đánh giá cao 
những nỗ lực và đóng góp của ông đối 
với việc phát triển tình hữu nghị hai 
nước. 

nhân đây, GS.VS Volodymyr Lytvyn đã 
có bài thuyết trình trước toàn thể cán 
bộ, thầy cô giáo, học viên và sinh viên 

ĐHQGHn, trong đó ông nhận định, 
mỗi chu kỳ phát triển thường chỉ kéo 
dài khoảng 30 năm và thế kỷ 21 là thế 
kỷ của giáo dục. trong bối cảnh thế 
giới đang tiến hành nhiều cuộc cải 
cách mới, nhưng cũng phải đương đầu 
với nhiều thách thức khốc liệt như tìm 
kiếm nguồn năng lượng mới, ô nhiễm 
môi trường, sự nóng lên của bầu khí 
quyển… Để chiến thắng được những 
thách thức đó cần phải tìm ra cách ứng 
phó và giải quyết thông minh, đầy trí 
tuệ. chính vì vậy, các quốc gia đều lấy 
giáo dục làm trọng và ưu tiên hàng đầu, 
vì chỉ có giáo dục mới có thể giúp một 
đất nước phát triển, bứt phá và hội nhập 
cùng thế giới.

cuối cùng, GS.VS Volodymyr Lytvyn gửi 
tới sinh viên ĐHQGHn lời nhắn nhủ: 
“các bạn hãy đặt cho mình một mục 
đích thật cao và phải cố gắng để đạt 
được mục đích đó. Và nếu các bạn đặt ra 
ngay từ bây giờ thì tôi tin rằng, các bạn 
nhất định sẽ đạt được mục đích đó”.

Đức PHưỜnG
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VAi trò củA Đại Học tronG ứnG PHó 
tHônG MinH Với Biến Đổi KHí HậU

Hội thảo quốc tế “Vai trò của 
đại học trong ứng phó thông 
minh với biến đổi khí hậu” do 

Đại học Quốc gia Hà nội đăng cai tổ 
chức đã diễn ra trong hai ngày 11 và 
12/12/2010. Hội thảo có sự phối hợp 
tổ chức của Hiệp hội các trường đại 
học Đông nam Á (ASAiHL), Bộ tài 
nguyên và Môi trường; sự tài trợ của 
Đại sứ quán nauy, trung tâm Hỗ trợ 
nghiên cứu châu Á - ĐHQGHn. tham 
dự hội thảo có gần 200 đại biểu là các 
chuyên gia đến từ Bộ, ngành, các đại 
học và viện nghiên cứu tại Việt nam; 
các nhà khoa học nước ngoài đến từ 
tổ chức Phi chính phủ về Biến đổi khí 
hậu (ccWG) thuộc trung tâm dữ liệu 
các tổ chức phi chính phủ (VUFo-
nGo resource center) và các trường 
đại học thuộc ASAiHL.

Biến đổi khí hậu (BĐKH) và tác động 

của nó đối với đời sống của cộng 
đồng dân cư là chủ đề xuyên suốt 
được đề cập trong nhiều chương 
trình nghiên cứu và hội thảo gần đây 
của ĐHQGHn. tại hội thảo quốc tế 
lần này, ý tưởng về sự ứng phó dựa 
trên tri thức, khoa học, sự hiểu biết 
và những thích ứng linh hoạt, mềm 
dẻo với BĐKH được đặc biệt nhấn 
mạnh và đề cao như một cách ứng 
xử thông minh và cần thiết trong 
bối cảnh hiện nay. trên cơ sở đó, các 
đại học - nơi sáng tạo và truyền bá 
tri thức mới - có vai trò như một lực 
lượng tiên phong trong nghiên cứu, 
đề xuất các giải pháp ứng phó; nâng 
cao nhận thức chung của cộng đồng 
về BĐKH; đào tạo nhân lực và phát 
triển các ngành khoa học mới liên 
quan đến BĐKH và Phát triển bền 
vững.

trong phát biểu mở đầu, GS.tS Mai 
trọng nhuận - Giám đốc ĐHQGHn, 
chủ tịch ASAiHL nhấn mạnh: BĐKH 
không chỉ là vấn đề của các khoa học 
tự nhiên, mà còn là hiện tượng nảy 
sinh do tác động tiêu cực của con 
người. Đó không còn là vấn đề của 
riêng mỗi quốc gia mà là mối quan 
tâm chung, bức thiết của toàn nhân 
loại. thế giới hiện nay đang thay đổi 
rất nhanh cả trong cấu trúc tự nhiên 
và xã hội. những kinh nghiệm ứng 
phó của thế hệ đi trước không còn 
thích hợp nữa. Để giảm thiểu thương 
tổn và hạn chế những ảnh hưởng của 
BĐKH, hơn lúc nào hết, các quốc gia, 
các cộng đồng phải cùng chung tay 
hợp sức tìm ra những cách thích ứng 
thông minh. Và nhiệm vụ của các đại 
học là phải triển khai mạnh hơn các 
nghiên cứu liên ngành về BĐKH và 
kết nối gần hơn với cộng đồng để 

>> các đại biểu tham dự Hội thảo
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giải quyết vấn đề trên. 

Là đại học đa ngành hàng đầu của 
Việt nam, ĐHQGHn đăng cai tổ chức 
hội thảo với chủ đề này nhằm khẳng 
định tầm quan trọng của phát triển 
nguồn lực con người trong đối phó 
với BĐKH. Bên cạnh đó, ĐHQGHn 
cũng đã và đang tiên phong trong 
xây dựng và triển khai chương trình 
đào tạo thạc sĩ về BĐKH với sự hỗ trợ 
của các đối tác trong khu vực và quốc 
tế. 

GS.tS Mai trọng nhuận cho rằng đã 
đến lúc phải thiết lập Hiệp hội các 
đại học trong khu vực về thích ứng 
thông minh với BĐKH vàc các đại học 
như ĐHQGHn cần đóng vai trò chủ 
động, tích cực để thực hiện nhiệm vụ 
quan trọng này.

thay mặt Bộ tài nguyên và Môi 
trường, thứ trưởng nguyễn Văn Đức 
có bài phát biểu về những nỗ lực 
của Việt nam thời gian gần đây để 
giải quyết các vấn đề về BĐKH. ông 
cho rằng các đại học đã và đang 
góp phần vào những thay đổi về kỹ 
thuật, nhận thức và cách sống của 
con người hướng đến phát triển bền 
vững. Và trong cuộc chiến chống lại 
BĐKH, điều đầu tiên và quan trọng 
nhất là phải xây dựng hệ tri thức 
liên quan đến BĐKH và nguồn tài 
nguyên, ứng dụng những tri thức ấy 
để đề ra những nguyên tắc ứng xử 
hiệu quả. Sự thay đổi tích cực trước 
hết phải đến từ giới khoa học và lan 
toả ra cả cộng đồng. Khẳng định vai 
trò quan trọng khác của đại học, ông 
nguyễn Văn Đức nhấn mạnh: Đại 
học giúp tạo dựng mối liên kết giữa 
khoa học và các chính sách cũng như 
đào tạo các thế hệ lãnh đạo mới với 
kỹ năng và kiến thức tốt đủ sức giải 
quyết những vấn đề lớn của nhân 
loại.

thay mặt ASAiHL, tổng thư ký ninnat 
olavunravuth đề cập đến những 
thách thức và hiểm hoạ to lớn mà 
khu vực đang phải đối mặt do BĐKH 
gây ra. ông cho rằng đại học trước 
hết đóng vai trò quan trọng trong 
việc giúp cung cấp thông tin cho xã 
hội hiểu và nhận thức được đầy đủ về 

BĐKH, sau đó là nghiên cứu giải pháp 
ứng phó hiệu quả. ông đề nghị hội 
thảo tập trung thảo luận vào các vấn 
đề cụ thể: phát triển nguồn lực, phát 
triển văn khóa khoa học, xây dựng 
quan hệ hợp tác giữa cộng đồng và 
các đại học; xác định trách nhiệm của 
công dân toàn cầu; thiết lập mạng 
lưới hợp tác đào tạo và nghiên cứu 
khoa học giữa các đại học để chống 
lại BĐKH trong khu vực... 

trong phiên khai mạc, Hội thảo đã 
nghe các phát biểu chào mừng của 
ngài Stale torstein risa - Đại sứ nauy 
tại Việt nam; ngài Kim Jae youl - tổng 
thư ký Quỹ KFAS (Hàn Quốc), các bài 
phát biểu đều đánh giá cao sáng kiến 
tổ chức hội thảo của các đơn vị liên 
quan, bày tỏ kỳ vọng và mong muốn 
hội thảo sẽ góp thêm tiếng nói mạnh 
mẽ kêu gọi cộng đồng khu vực và 
thế giới chung tay giải quyết vấn đề 
BĐKH; đề xuất nhiều giải pháp thích 
ứng cũng như cơ chế hợp tác hiệu 
quả trong tương lai.

Sau phiên toàn thể, hội thảo đã nghe 
gần 40 báo cáo đến từ các quốc 
gia Malaysia, thái Lan, Hồng Kông, 
Philipin, indonesia, Việt nam; các báo 
cáo đến từ iPcc, Đại học Liên Hợp 
quốc cùng nhiều đại học trong khu 
vực. các báo cáo trình bày nghiên 
cứu về tác động của BĐKH và kinh 
nghiệm triển khai ứng phó với BĐKH 
tại địa phương và khu vực; kinh 
nghiệm triển khai các chương trình 
nghiên cứu và đào tạo về BĐKH tại 
các đại học; những đề xuất và gợi ý 
về mô hình hợp tác các đại học về 

vấn đề này. 

thành công quan trọng của Hội thảo 
lần này được ghi nhận là giúp kết nối 
và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới 
trong cộng đồng các đại học khu 
vực Đông nam Á; tìm ra được những 
cơ hội và triển vọng mới trong ứng 
phó với BĐKH; nhìn nhận đúng vai 
trò của đại học như lực lượng tiên 
phong trong sáng tạo và cung cấp tri 
thức, đề ra giải pháp thích ứng thông 
minh.

cũng trong ngày 11/12/2010 đã 
diễn ra Hội nghị toàn thể lần 
thứ 129 của Hiệp hội các Đại 

học Đông nam Á - ASAiHL. Hội nghị 
đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động 
hai năm 2009-2010 của chủ tịch Hiệp 
hội - GS.tS Mai trọng nhuận - Giám 
đốc ĐHQGHn; thảo luận về chương 
trình hành động và bầu nhân sự cho 
Ban điều hành cùng các vị trí chủ tịch, 
Phó chủ tịch và thư ký của Hiệp hội 
nhiệm kỳ mới. 

Để mở rộng vị thế, tầm ảnh hưởng và 
quy mô hoạt động, các thành viên của 
ASAiHL đã nhất trí thông qua một số 
sửa đổi trong điều lệ, trong đó đáng 
chú ý nhất là việc mở rộng các đại học 
thành viên trên phạm vi khu vực châu 
Á. Hội nghị cũng trao đổi các thông 
tin liên quan đến việc tổ chức hội thảo 
của ASAiHL vào tháng 11/2011 tại Đại 
học Sripatum thái Lan. chủ đề chính 
của Hội thảo là: Vai trò của đại học và 
viện nghiên cứu trong nâng cao năng 
lực toàn cầu. những nội dung cụ thể 
gồm: tầm nhìn ASEAn 2015 và vai 
trò của giáo dục bậc cao; quốc tế hoá 

>> các đại biểu tham dự Hội thảo
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giáo dục đại học; trách nhiệm công 
dân toàn cầu; công nhận chuẩn quốc 
tế thông qua các khung chương trình 
tiêu chuẩn quốc gia...

ASAiHL là tổ chức phi chính phủ thành 
lập năm 1956 với mục đích giúp đỡ các 
ĐH thành viên phát triển thông qua 
các hoạt động hợp tác chung, hướng 

tới những kết quả xuất sắc trong đào 
tạo, nghiên cứu và dịch vụ công. Hiệp 
hội chú trọng đến việc trao đổi sinh 
viên, cán bộ; cùng hợp tác nghiên 
cứu và cung cấp các dịch vụ tư vấn. 
ASAiHL có 172 thành viên là các đại 
học đến từ Brunei, campuchia, Hồng 
Kông, indonesia, Malaysia, Myamar, 

Philippin, Singapore, SriLanka, thái 
Lan, Việt nam, Australia, canada, 
nhật Bản, Đài Loan, thuỵ Điển, new 
Zealand, Hoa Kỳ. trong đó, Đại học 
Quốc gia Hà nội là đại diện duy nhất 
của Việt nam tại ASAiHL.

GS. niLS roAr SAELtHUn - Đại Học 
oSLo (tHụy Điển): Hội thảo là cơ hội tốt 
để giới khoa học, các đại học gặp gỡ và 
tìm kiếm cơ hội hợp tác. các bạn đã chọn 
chủ đề rất hay và thích hợp, đó là “sự thích 
ứng thông minh” với BĐKH và vai trò của 
đại học. Bởi đây đúng là thời điểm chúng 
ta cần bàn xem mình phải làm gì để ứng 
phó, nhưng những ứng phó ấy phải trên 
cơ sở hướng tới sự phát triển bền vững và 
vì những mục tiêu lâu dài.

GS. noBUA MiMUrA - Đại Học 
iBArAKi (nHật Bản): tôi cảm ơn 
những diễn giả đã có mặt và quan 
tâm tới cuộc gặp gỡ quan trọng 
này. tôi rất ấn tượng với các đại 
học đã tham gia vào vấn đề quan 
trọng như BĐKH. Đây là vấn đề 
liên ngành và liên quan đến rất 
nhiều vấn đề phức tạp khác của 
kinh tế xã hội. Hội thảo đã tạo ra 
được bước ngoặt, những thay đổi 
lớn trong nhận thức và trong mối 
quan tâm chung của cộng đồng 
về BĐKH. Và đây cũng là xu hướng 
tất yếu của thế giới và cũng là điều 
mà tôi đã thấy trong cuộc họp này. 

chúng ta đã nhìn thấy sự thay 
đổi khí hậu trong tương lai, do đó 
chúng ta cần có thái độ tích cực, có 
đầu óc năng động, chủ động chứ 

không thụ động chờ đợi. Hãy coi 
đây là một thử thách để đoàn kết 
cộng đồng góp phần biến thế giới 
ngày càng tốt đẹp hơn. những 
diễn đàn quốc tế lớn như thế này 
là một nơi rất quan trọng để trao 
đổi thông tin về các vấn đề chung 
của toàn cầu. Xin cảm ơn Ban tổ 
chức đã cho chúng tôi cơ hội tốt 
này.

GiÁo Dục
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tS. SriHAntHA 
HErAtH - Đại 
Học Liên HợP 
QUốc: cảm ơn 
Ban tổ chức vì đã 
tổ chức cuộc gặp 
mặt quan trọng 
này, giúp tôi gặp 
gỡ với nhiều 
đại diện các cơ 
quan nghiên cứu, 
biết được nhiều 
thông tin bổ ích 
về các công trình 
nghiên cứu về 

BĐKH đang được tiến hành trong khu vực. tôi có 3 ấn tượng rất 
sâu sắc về hội thảo lần này: Một là sự quan tâm, lòng nhiệt tình 
của các bạn mong muốn được đóng góp sức mình giải quyết 
vấn đề đang rất nóng bỏng hiện nay của thế giới. Hai là các bạn 
đã nhận ra nhu cầu và sự cần thiết của chính bản thân về ứng 
phó với BĐKH. Ba, đây thật sự là cơ hội tốt để các đại học cùng 
gặp gỡ, làm việc chung với nhau, đặt ra nhiều vấn đề để cùng 
trao đổi. Điều đáng mừng là trong những thách thức, những 
tiêu cực được đặt ra, chúng ta còn nhìn thấy cả những cơ hội và 
triển vọng để cải thiện vấn đề. 

BĐKH là vấn đề quan trọng hàng đầu mà tất cả chúng ta tại đây 
- những người đến từ nhiều nền văn hóa - cùng quan tâm để 
giải quyết. Và hội thảo lần này là cơ hội rất quan trọng để củng 
cố, sẻ chia suy nghĩ và đề ra giải pháp hợp tác về vấn đề này. 

tHAnH Hà

GS.tS MAi trọnG nHUận - GiÁM Đốc ĐHQGHn: 

Hội thảo về BĐKH lần này quy tụ đông đảo các 
diễn giả đến từ nhiều quốc gia khác nhau, đa 
dạng về chủ đề, đa dạng về các nguồn thông tin, 
đa dạng về tư tưởng và giải pháp, đặc biệt là sự 
đồng thuận về các giải pháp thông minh. chúng 
ta ghi nhận những ý kiến phát biểu về chủ đề ứng 
phó với BĐKH của các nhà kinh tế, nhà quản lý 
nhân lực, kỹ thuật, nhà nghiên cứu … chúng ta 
cũng đã nhận thấy và khẳng định vai trò của đại 
học trong ứng phó thông minh với BĐKH. những 
bài học kinh nghiệm được chia sẻ tại đây sẽ được 
áp dụng ở các quốc gia trong khu vực. Hội thảo 
cũng là một bước quan trọng để tiến tới thành lập 
diễn đàn chung ở Việt nam và khu vực về BĐKH; 
cũng là cơ hội kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, 
các quốc gia để để tiến hành các dự án nghiên cứu 
quy mô về BĐKH.

GiÁo Dục

GS. VincEnt BArroS - ĐồnG cHủ 
tịcH WorKinG GroUP ii, iPcc: Việt 
nam là đất nước rất dễ tổn thương 
bởi BĐKH vì có nhiều vùng đất thấp 
dễ bị ảnh hưởng của nước biển 
dâng. Đồng thời các bạn cũng phải 
đối mặt với nhiều đổi thay khác như: 
số lượng dân số lớn và nạn tàn phá 
rừng trầm trọng. trong bối cảnh đó 
thì sáng kiến tổ chức hội thảo lần này 
của ĐHQGHn là rất tích cực. Đây là 
thời điểm mà tôi nhìn thấy được sự 
quan tâm đặc biệt của các bạn về 
BĐKH. tôi rất mừng vì các đại học ở 
Đông nam Á đã hợp tác với nhau để 
thảo luận về BĐKH và các kết quả đạt 
được của Hội thảo là rất khả quan.

Vai trò của đại học là rất quan trọng 
trong ứng phó với BĐKH vì đây là nơi 
tạo ra kiến thức và quyết định xem 
các kiến thức ấy được áp dụng như 
thế nào và được giảng dạy ở đâu. 
BĐKH sẽ dẫn đến nhiều thay đổi về 

xã hội, do đó một vấn đề còn quan 
trọng hơn mà các đại học cần đặt ra 
cho mình là làm thế nào ứng phó với 
những thay đổi trong chính xã hội. 
Điều quan trọng là các nước đang 
phát triển cần ý thức rằng thế giới 
đang biến đổi rât nhanh. thay đổi khí 
hậu chỉ là một trong nhiều thay đổi 
sẽ dẫn đến những thay đổi khác.

iPcc không có chức năng hỗ trợ các 
đại học, mà là cơ quan có nhiệm vụ 
đánh giá những nghiên cứu đang 
thực hiện. chúng tôi rất vui và sẵn 
lòng hợp tác với ĐHQGHn để tổ chức 
nhiều hội thảo và diễn đàn quốc tế 
như hội thảo lần này, không chỉ ở Việt 
nam mà còn ở nhiều quốc gia khác 
nữa. Hội thảo lần này và hội nghị về 
"Quản lý rủi ro các thiên tai và hiện 
tượng thời tiết cực đoan nhằm thích 
ứng với biến đổi khí hậu" (SrEX) tại 
Việt nam do iPcc và ĐHQGHn phối 
hợp tổ chức vào tháng 3/2010 là 

những sự kiện mà tôi đặc biệt quan 
tâm và đánh giá cao.

Bên cạnh đó, tôi nghĩ hội thảo này là 
cơ hội quan trọng cho ASAiHL trao 
đổi kinh nghiệm và mở rộng hợp 
tác không chỉ về BĐKH. tôi cũng xin 
được cảm ơn ban tổ chức vì sự tổ 
chức chu đáo, nhiệt tình và thành 
công cho một hội thảo lớn như vậy.
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theo báo cáo đánh giá lần thứ 4 (FAr) của ủy ban Liên 
chính phủ về Biến đổi khí hậu (iPcc) thì trong suốt 
thời gian gần 100 năm (1906-2005) nhiệt độ bề mặt 

trái Đất chỉ tăng có 0,740c, vậy mà trong gần 5 thập kỷ gần 
đây (1956-2005) nhiệt độ đã tăng lên đến 0,640c.

từ năm 1978 trở đi mỗi thập kỷ băng tuyết ở nam cực đã 
giảm đi khoảng 2,7% năm. Lượng mưa tăng giảm thất 
thường làm cho lũ lụt và hạn hán gia tăng ở nhiều vùng 
trên trái đất. các kịch bản đang được các nhà khoa học đưa 
ra là nếu nhiệt độ trái đất tăng 1,80 c thì nước biển sẽ dâng 
cao thêm 0,18-0,38cm, tương ứng với tăng 2,40c là 0,20-
0,45cm, tương ứng với tăng 2,80c là 0,21-0,45cm và tương 
ứng với 3,40c là 0,23 đến 0,51cm.  các nhà khoa học dự kiến 
trong thế kỷ XXi lượng mưa mùa mưa sẽ tăng 3,6-4,6%; 
lượng mưa mùa khô sẽ tăng 3,8-4,6%; lượng mưa trong 
năm tăng 3,0-14,6%; mực nước biển dâng cao tới 40-60cm. 
Với Việt nam có thể thấy được các ảnh hưởng của sự biến 
đổi khí hậu toàn cầu đến tần số nắng nóng gia tăng, lượng 
mưa nhiều hơn, mùa mưa dao động nhiều hơn, mưa lớn và 
hạn hán đều gia tăng, lượng bốc hơi nước nhiều hơn và độ 
ẩm giảm đi. Để ứng phó với sự biến đổi khí hậu toàn cầu 
các hoạt động ứng phó phải được triển khai ngay từ bây 
giờ và phải được lồng ghép với kế hoạch của các ngành, 
các lĩnh vực và từng địa phương. Với bờ biển dài hơn 3200 
km, Việt nam được coi là một trong 5 quốc gia bị đe doạ 
nghiêm trọng nhất bởi hiện tượng mực nước biển dâng.

Biến Đổi KHí HậU 
Và nỗi Lo ĐAnG Dần Hiện HữU

GS.nGnD nGUyỄn Lân DŨnG

GiÁo Dục
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trong vòng nửa thế kỉ qua, mực nước biển tại Việt 
nam đã dâng cao thêm khoảng 20 cm. nhưng 
dưới tác động của biến đổi khí hậu và đặc biệt 
là các hoạt động của con người, nước biển sẽ lấn 
sâu vào đồng bằng sông cửu Long nhanh hơn, 
với tần suất cao hơn. Hiện tượng mặn hóa phát 
triển nhanh trong thời gian gần đây là do hai yếu 
tố kết hợp : nước biển dâng cao hơn và mực nước 
sông cửu Long hạ xuống thấp. Vùng đồng bằng 
sông cửu Long đang đứng trước nhiều mối đe 
dọa như diện tích đất trồng trọt bị thu hẹp, an 
toàn lương thực bị đe doạ, hệ sinh thái bị hủy 
hoại, một số loài động thực vật có thể bị biến mất, 
tỷ lệ người đói nghèo gia tăng, không kiểm soát 
được luồng di dân, nhiều nguồn tài nguyên thiên 
nhiên bị tàn phá, một số bệnh dịch có nguy cơ 
tái xuất hiện …Khí hậu nóng hơn đã gây ra hiện 
tượng giãn nở của các đại dương và tan băng, 
làm cho mực nước biển dâng lên. Mực nước biển 
dâng cao làm cho nước mặn xâm nhập ngày 

càng sâu vào trong đồng bằng sông cửu Long, 
làm giảm diện tích đất canh tác, hủy hoại nghiêm 
trọng hệ sinh thái và đa dạng sinh học. theo 
các kịch bản được Bộ tài nguyên và Môi trường 
Việt nam công bố, nếu mực nước biển dâng cao 
thêm 65 cm, thì hơn 6% diện tích thành phố Hồ 
chí Minh bị ngập lụt. nếu mực nước biển dâng 
cao thêm 1 m, khoảng 500 km2 của thành phố 
sẽ nhấn chìm dưới nước biển.tình hình còn tồi tệ 
hơn đối với đồng bằng sông cửu Long, nơi sinh 
sống của khoảng 17 triệu người. Vùng châu thổ 
này có tổng diện tích gần 40 ngàn km2, cung ứng 
hơn 50% sản lượng lúa và hoa quả cho toàn quốc. 
trong giả thuyết vào năm 2100 nếu mực nưóc 
biển ở Việt nam tăng thêm hơn 1m thì vựa lúa 
lớn nhất của Việt nam sẽ bị mất đi 38% diện tích. 
Hàng loạt địa phương bị chìm trong nước. cụ thể, 
Bến tre, Long An, trà Vinh, Sóc trăng, Vĩnh Long… 
mất từ 40%-50% diện tích…tuy nhiên, ngập chỉ 

là một vấn đề. còn mặn sẽ xâm nhập vào đất liền 
sâu hơn, sớm hơn, bờ biển bị xói mòn mạnh hơn 
ở cả phía Biển Đông lẫn phía Vịnh thái Lan.  Phần 
lớn vùng nam sông Hậu, nhất là bán đảo cà Mau, 
chịu sự chi phối của hai chế độ triều, biển Đông 
bán nhật triều và vịnh thái Lan nhật triều. trước 
sự xói lở đường bờ, chắc chắn sẽ mạnh hơn, cộng 
với sự giao thoa giữa hai chế độ triều, chắc chắn 
sẽ thay đổi so với hiện nay, “chương trình đê biển” 
(Xây dựng từ Quãng ngãi đến Hà tiên, Kiên Giang 
do Bộ nn - Ptnt phụ trách) và hai quy hoạch thủy 
lợi nam và Bắc bán đảo liệu sẽ có những điều 
chỉnh gì, hay vẫn tiếp tục tiến hành? 

ngành nông nghiệp cần chú trọng xây dựng một 
số giải pháp thủy lợi khả thi như: làm đê bao kết 
hợp hệ thống cống và trạm bơm ở các vùng ven 
biển để tránh ngập lụt; xây dựng hồ chứa nước 
ngọt ngay tại Đồng bằng sông cửu Long trong 
các vùng ngập hay bán ngập để trữ nước, tránh 
tình trạng thiếu nước ngọt cho sinh hoạt và 
sản xuất; ứng dụng công nghệ vật liệu mới vào 
xây dựng các công trình để giảm chi phí... Mới 
đây, cục Quản lý xây dựng công trình (Bộ nông 
nghiệp và Ptnt) phối hợp với các ngành chức 
năng đã hoàn thành các thủ tục để tiến hành giai 
đoạn ii của dự án phát triển thủy lợi khu vực đồng 
bằng sông cửu Long. công tác phát triển thủy lợi 
giai đoạn này gắn với ứng phó nước biển dâng 
cao  trong tương lai. Việc xây dựng hệ thống thủy 
lợi phải phục vụ đa mục tiêu (kiểm soát mặn, điều 
tiết nước, ngọt hóa và cấp nước sinh hoạt, đáp 
ứng tốt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng 
thủy sản), gắn với phát triển giao thông nông 
thôn để phát huy hiệu quả đồng bộ. Việc xây 
dựng các công trình mới phải có khả năng ngăn 
được nước biển dâng. Dự án này do Bộ nông 
nghiệp và Ptnt làm chủ đầu tư, với nguồn vốn 
hơn 100 triệu USD, chủ yếu vay của ngân hàng 
thế giới. Dự án gồm 3 tiểu dự án thủy lợi: nam 
Mang thít (thuộc trà Vinh và Vĩnh Long); Quản Lộ 
- Phụng Hiệp (thuộc Sóc trăng, Bạc Liêu); ô Môn 
- Xà no (thuộc cần thơ, Hậu Giang, Kiên Giang) 
phục vụ tưới tiêu, kiểm soát lũ, triều và mặn cho 
450.000ha đất tự nhiên. ngoài ra, còn 1 tiểu dự án 
cung cấp nước sạch cho 2 triệu dân thuộc 13 tỉnh, 
thành trong khu vực. Dự án được triển khai từ 
năm 2004, đến nay đã xây dựng xong 148 cống 
cấp i, ii; nạo vét 2.000km kênh cấp i, ii và cấp nước 
sạch cho khoảng 240.000 hộ dân. riêng tiểu dự 
án nam Mang thít đã cơ bản hoàn thành.

các kịch bản của biến đổi khí hậu cho thấy, nông 
nghiệp, nông thôn là khu vực dễ bị tổn thương 
nhất bởi tình trạng mất đất ở, bị thu hẹp đất sản 
xuất dẫn tới nguy cơ mất an ninh lương thực. trên 
cơ sở chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó 
với biến đổi khí hậu, cần tập trung tuyên truyền 
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để nhân dân chủ động ứng phó, bảo 
đảm cho nông nghiệp phát triển bền 
vững. Đơn cử như lĩnh vực trồng trọt, 
cần nghiên cứu sàng lọc các giống cây 
trồng chủ lực như: lúa, ngô chịu được 
các điều kiện khí hậu khắc nghiệt. 
Với việc chống úng ngập, nước mặn 
xâm nhập vào các vùng đất ngọt tại 
khu vực đồng bằng sông cửu Long, 
có thể áp dụng các giải pháp như 
kiên cố hệ thống đê, công trình thủy 
lợi, cảnh báo sớm những vùng có 
nhiều khả năng bị nước mặn xâm 
nhập khi nhiệt độ tăng cao. Quan 
trọng hơn là rà soát, điều chỉnh quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất và bố 
trí cây trồng hợp lý, nhất là ở những 
nơi dễ bị tổn thương do biến đổi khí 

hậu. trên cơ sở quy hoạch, vùng đất 
cao sẽ chuyển sang trồng cây chịu 
hạn để giảm áp lực về nước tưới; 
vùng thường xuyên xảy ra úng ngập 
chuyển sang trồng các loại cây có khả 
năng chịu úng, phèn, nhiễm mặn. có 
thể điều chỉnh cơ cấu sản xuất mùa 
vụ, quy hoạch sử dụng đất hợp lý, 
nuôi trồng thích hợp theo từng vùng 
sinh thái, cải thiện dần khả năng chịu 
mặn, chịu hạn của cây trồng và vật 
nuôi. cần sử dụng bóng đèn ít tiêu 
hao điện năng; cần có thêm nhiều hộ 
chăn nuôi xây dựng hầm khí sinh học 
(biogas) để tự sản xuất nhiên liệu đun 
nấu và phát điện trong gia đình; tăng 
nhanh số hộ dùng bình nước nóng 
bằng năng lượng mặt trời, xây dựng 

các hệ thống phong điện (dùng năng 
lượng gió)...

 cần vận động các tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài nước hỗ trợ việc di 
dời khẩn cấp các hộ dân đến các 
cụm tuyến dân cư an toàn nằm trong 
vùng sạt lở nguy hiểm do ảnh hưởng 
của biến đổi khí hậu. Bên cạnh trách 
nhiệm và hành động của các nhà 
quản lý, các nhà khoa học, và từng 
người dân cũng cần có ý thức và 
hành động thiết thực để góp phần 
giảm nhẹ tác động của biến đổi khí 
hậu. Việc quy hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội phải gắn với ổn định sản xuất, 
bảo vệ môi trường, trước hết trong 
lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản, giao 

cÁc KịcH Bản củA Biến 
Đổi KHí HậU cHo tHấy, 

nônG nGHiệP, nônG tHôn 
Là KHU Vực DỄ Bị tổn 

tHươnG nHất Bởi tìnH 
trạnG Mất Đất ở, Bị tHU 

HẹP Đất Sản XUất Dẫn 
tới nGUy cơ Mất An ninH 

LươnG tHực. 
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thông, công nghiệp, đô thị. Phải phân 
lại vùng thuỷ văn - thuỷ lực nhằm 
duy trì sản xuất, đời sống bền vững; 
nghiên cứu, sản xuất, nhân rộng 
các giống cây - con chịu mặn . tăng 
cường truyền thông và nâng cao 
năng lực quản lý môi trường.  chính 
phủ Việt nam đã thông qua chương 
trình mục tiêu quốc gia để thích ứng 
với biến đổi khí hậu. ngân sách dự 
trù cho chương trình lên đến 2000 
tỷ đồng, tương đương 74 triệu Euro, 
một nửa số tiền này sẽ đến từ nguồn 
tài trợ quốc tế. Đan Mạch đang hỗ trợ 
những nỗ lực của Việt nam ứng phó 
với hiện tượng trái đất nóng lên và 
tăng hiệu quả sử dụng năng lượng. 
Đan Mạch là quốc gia đầu tiên tài trợ 

cho chương trình Mục tiêu Quốc gia 
về ứng phó với Biến đổi Khí hậu với 
khoản tiền 200 triệu Krôn Đan Mạch 
(xấp xỉ 40 triệu USD) cho giai đoạn 
2009 - 2013. Đan Mạch cũng hướng 
sự hỗ trợ phát triển của mình vào 
năm sáng kiến nhỏ ứng phó với biến 
đổi khí hậu, đó là: 

• Xây dựng các kịch bản mực nước 
biển dâng 

• những tác động của biến đổi khí 
hậu đối với nguồn nước và đề xuất 
những giải pháp giảm thiểu tác động 

• những lợi ích mà các dự án thuỷ 
điện vừa và nhỏ mang lại trong việc 
giảm thiểu tác động của biến đổi khí 

hậu (dự án đã kết thúc)

• Hệ thống thông tin quản lý rừng 
ngập mặn (rừng đước) (dự án đã kết 
thúc)

• Xây dựng năng lực cho cơ quan đầu 
mối quốc gia về biến đổi khí hậu (dự 
án đã kết thúc).

theo ông Jean Henry Laboyrie, công 
ty tư vấn Hà Lan royal Haskoning, do 
mực nước biển dâng và biến động 
của lưu lượng nước trong sông nên 
phải nhìn xa hơn nữa vào tương lai. 
Đối với đồng bằng sông cửu Long, 
việc bảo vệ, duy trì rừng ngập mặn 
có thể là một giải pháp tốt. theo tiến 
sĩ Geoffrey Blate, Điều phối chương 
trình biến đổi khí hậu (tổ chức WWF 
khu vực Mekong mở rộng), các hệ 
sinh thái rộng lớn và đa dạng sinh 
học tại đồng bằng sông cửu Long 
làm tăng khả năng chống chịu các 
tác động do biến đổi khí hậu và giảm 
rủi ro liên quan đến khí hậu, cần được 
bảo đảm an toàn.  ông Koos neefjes, 
cố vấn cao cấp về biến đổi khí hậu, 
chương trình Phát triển Liên hiệp 
quốc - UnDP tại Việt nam khẳng định, 
hiện các tổ chức quốc tế có thể hỗ trợ 
tài chính cho vấn đề ứng phó biến đổi 
khí hậu hàng năm ở Việt nam từ 0,5 
đến 2 tỷ USD. Do vậy phải có chiến 
lược hoạt động thật cụ thể để ứng 
phó, thích nghi với biến đổi khí hậu.

theo ông yvo De Boer (nguyên tổng 
thư ký công ước khung của Liên Hiệp 
quốc về Biến đổi khí hậu) thì để chủ 
động các biện pháp ứng phó với biến 
đổi khí hậu, Việt nam cần tập trung 
vào 5 vấn đề chính là khẩn trương 
áp dụng các biện pháp thích ứng và 
giảm nhẹ; huy động sự tham gia của 
tất cả các bộ, ngành, địa phương; định 
hướng cho ngành điện phát triển bền 
vững bằng việc sử dụng năng lượng 
sạch, năng lượng tái tạo; tranh thủ và 
sử dụng hiệu quả các nguồn vốn tài 
trợ, cả quốc tế và trong nước và cần 
cân nhắc cách tổ chức thực hiện để 
có cơ chế điều phối hiệu quả nhất.
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Vài con Số…

Hội thảo đã mời được một số học giả có đóng góp quan 
trọng trên các diễn đàn quốc tế về biến đổi 
khí hậu đến từ nhiều đại  học danh 
tiếng như GS. Baros, Đồng 
chủ tịch nhóm công tác ii 
của iPcc, GS. Soelthun, 
Đại học oslo nauy, 
GS. Mimura, Đại học 
ibarki nhật Bản, đặc 
biệt là các giáo sư, 
takeuchi, Herath 
đến từ Đại học Liên 
Hợp quốc UnU 
tại tokyo. Bài phát 
biểu của các giáo 
sư đã nêu bật vai 
trò của giáo dục đại 
học trong bối cảnh 
biến đổi khí hậu và đều 
nhấn mạnh tiếp cận “ứng 
phó thông minh” mà GS.tS 
Mai trọng nhuận, Giám đốc 
ĐHQGHn, đã nêu trong bài phát biểu 
khai mạc. Đại diện Bộ tài nguyên và Môi trường, thứ 
trưởng thường trực nguyễn Văn Đức, đã đánh giá cao 

sáng kiến tổ chức Hội thảo của ĐHQGHn và nhấn mạnh 
tầm quan trọng của đào tạo đại học trong việc nâng cao 
nhận thức của xã hội về tác động của biến đổi khí hậu 

cũng như năng lực ứng phó một cách thông 
minh với biến đổi khí hậu. Hai ngày làm 

việc với 36 báo cáo được chọn từ 46 
bài gửi tới hội thảo là biểu hiện 

mối quan tâm của cộng đồng 
khoa học ở nhiều quốc gia 

trong và ngoài khu vực với 
chủ đề của Hội thảo. nước 
chủ nhà Việt nam đã đóng 
góp 12/46 báo cáo. thái 
Lan là nước mang đến Hội 
thảo nhiều báo cáo nhất, 
15 tham luận. 

các nước đều tranh thủ 
Báo cáo quốc gia (country 

report) để quảng bá hình ảnh 
nền đại học của mình thông 

qua nhiều sáng kiến tiếp cận cộng 
đồng, phương thức, biện pháp cụ 

thể về ứng phó với tác động của biến 
đổi khí hậu một cách thông minh. Mặc dù vấn 

đề sức khỏe cộng đồng được iPcc đưa ra như một trong 
những lĩnh vực chịu tác động của biến đổi khí hậu nhưng 

cơ Hội tậP HợP cÁc SÁnG Kiến QUốc tế

GS.tS PHạM Văn cự

VừA QUA ĐHQGHn, Bộ tài nGUyên Và Môi trưỜnG Và HiệP Hội cÁc  trưỜnG 
Đại Học ĐônG nAM Á Đã ĐồnG tổ cHức Hội tHảo QUốc tế “VAi trò củA Đại 

Học tronG ứnG PHó tHônG MinH Với Biến Đổi KHí HậU”. Hội tHảo Đã QUy 
tụ Hơn 100 nHà KHoA Học HànG ĐầU tronG KHU Vực Và Một Số nHà KHoA 

Học Đến từ cÁc nước PHÁt triển. 
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chỉ có một báo cáo của Đại 
học Subaraya, indonesia 
đề cấp đến vấn đề này; lĩnh 
vực năng lượng mới và cộng 
đồng đại học được đề cập 
đến trong Báo cáo Quốc gia 
của Đại học Hồng Kông là 
báo cáo duy nhất về lĩnh vực 
này; phần đa các báo cáo 
đều đề cập đến tai biến thiên 
nhiên và tác động của biến 
đổi khí hậu đến cộng đồng, 
an ninh lương thực và đánh 
giá tổn thương. Báo cáo về 
đánh giá tổn thương một điểm du 
lịch nổi tiếng có trong chương trình 
tham quan của đại biểu là Vịnh Hạ 
Long của đại diện ĐHQGHn được Hội 
thảo đánh giá là một trong những 
nghiên cứu trường hợp có tính điển 
hình hóa cao và mang lại nhiều 
thông tin. Về chương trình giáo dục 
chỉ có một bài đề cập đến chất lượng 
đại học (của Đại học Bournemouth 
UK). các đại biểu đều nhắc đến biến 
đổi khí hậu như sự thách thức toàn 
cầu nhưng lại đang đem lại nhiều cơ 
hội cho các đại học.

nHữnG ĐiềU ĐọnG Lại

Hội thảo đã khép lại với những ấn 
tượng tốt đẹp về sáng kiến của 
ĐHQGHn, về tính chuyên nghiệp 
của công tác tổ chức. trao đổi ngoài 
hành lang, GS. Baros chia sẻ: “các bạn 
đã tạo được không khí cởi mở và rất 
thân thiện để bàn về một lĩnh vực rất 
mở”. Đúng vậy, rất nhiều đại biểu từ 
các nước đến Hội thảo đã từng biết 
nhau trước đó nhưng khi gặp lại 
nhau tại Hà nội lần này lại bàn nhiều 
chuyện như mới bàn lần đầu. Đó là 
nhóm của UnU đến từ tokyo, đó là 

nhóm Đại học radja Mada 
ở yorjakarta, là nhóm của 
trung tâm ciFor, Bogor 
của indonesia; tòa nhà 19 
Lê thánh tông đã một lần 
nữa trở thành điểm đến 
của một diễn đàn khoa 
học và đã tạo ấn tượng tốt 
cho các đại biểu. 

Đối với ĐHQGHn, Hội 
thảo đã tạo diễn đàn để 
chúng ta nêu sáng kiến 
về thích ứng thông minh, 
thu hút sự chú ý của cộng 

đồng khoa học trên thế giới và trong 
khu vực. Hội thảo cũng là cơ hội để 
chúng ta điểm lại các đóng góp cụ 
thể cho chương trình thạc sĩ biến đổi 
khí hậu của UnU và của ASEAn. Đây 
cũng là cơ hội để tập hợp các sáng 
kiến quốc tế về vai trò giáo dục đại 
học trong bối cảnh biến đổi khí hậu 
và giúp các nhà hoạch định chính 
sách giáo dục nước nhà mở rộng tầm 
nhìn về một nền đại học trong khung 
cảnh có nhiều thách thức và nhiều cơ 
hội như hiện nay. 

GS.tSKH nGUyỄn nGọc trân 
– nGUyên PHó cHủ nHiệM ủy 
BAn KHoA Học Và Kỹ tHUật nHà 
nước,, ủy Viên Hội ĐồnG cHínH 
SÁcH KHoA Học Và cônG nGHệ 
QUốc GiA.

nếu ở thời điểm hiện nay còn có ý 
kiến khác nhau về nguyên nhân của 
sự biến đổi khí hậu toàn cầu thì việc 
khí hậu trên hành tinh trái Đất đang 
nóng lên, kéo theo nó là việc tan băng 
ở Bắc cực và nam cực cũng như mực 
nước biển trung bình đang dâng lên 
từ hơn một thế kỷ qua là một thực tế 
mà nhân loại phải ứng phó.

Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về 
phát triển bền vững tại Johannesburg 
(cộng hòa nam Phi) năm 2002 đã 
nhận định rằng những hậu quả của 
biến đổi khí hậu toàn cầu trực tiếp tác 
động đến sự sinh tồn của loài người, 
cụ thể đến tài nguyên nước, năng 
lượng, Sức khỏe con người, nông 
nghiệp và an ninh lương thực và Đa 

dạng sinh học. năm lĩnh vực này lại 
có liên quan mật thiết với nhau. 

Là một quốc gia nằm trên bao lơn 
của biển Đông thông ra thái Bình 
Dương, với hơn 75% dân số sống 
dọc theo một bờ biển dài hơn 
3200km và tại hai đồng bằng sông 
Hồng và sông cửu Long, Việt nam 
thuộc vào loại các nước bị uy hiếp 
nhiều nhất bởi sự biến đổi khí hậu 
toàn cầu và mực nước biển dâng.

Khi mực nước biển dâng, hậu quả 
dễ thấy nhất là nhiều vùng sẽ bị 
ngập. nhưng hậu quả của biển 
dâng không phải chỉ có ngập tĩnh.

Động lực biển vùng ven bờ và cửa 
sông, sóng vỡ khi tiếp cận bờ sẽ tác 
động mạnh hơn lên đường bờ, bãi 
triều. Bờ biển bị xâm thực và cơ sở hạ 
tầng ven biển bị đe dọa lớn hơn.  

ở các đồng bằng ven biển, độ ngập 
sâu hơn, thời gian ngập kéo dài hơn. 
Xâm nhập mặn sẽ vào sâu hơn, 

nguồn nước ngọt khan hiếm hơn. 
chế độ thủy văn, thủy lực trên từng 
địa bàn và trên cả đồng bằng sẽ có 
những thay đổi, khiến cho động thái 
bồi xói bờ sông, cù lao, cồn bãi, bồi 
lắng phù sa trên hệ thống sông chính 
và vùng cửa sông cũng thay đổi. 
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cHất LượnG Và Đổi Mới
PHải Được Đặt Lên HànG ĐầU

VừA QUA, trưỜnG Đại Học KinH tế (ĐHKt), ĐHQGHn, Đã triển KHAi Việc ĐÁnH GiÁ nGoài cHươnG 
trìnH Đào tạo cử nHân KinH tế Đối nGoại Hệ cHất LượnG cAo (KtĐn cLc) Và cÁc tiêU cHí ĐÁnH 
GiÁ này Hoàn toàn ĐÁP ứnG tốt tHEo tiêU cHUẩn KiểM ĐịnH QUốc tế củA MạnG Lưới cÁc 
trưỜnG Đại Học ĐônG nAM Á (ASEAn UniVErSity nEtWorK – QUALity ASSUrAncE). trước Đó, 
cŨnG cHínH trưỜnG ĐHKt – ĐHQGHn nGHiên cứU tHànH cônG cÁcH tiếP cận Mô HìnH cDio 
QUốc tế Và Hiện ĐAnG tícH cực ÁP DụnG Để Đổi Mới cHươnG trìnH Đào tạo nHằM tiệM cận Với 
QUi trìnH Và cHUẩn củA cÁc trưỜnG Đại Học tiên tiến QUốc tế. cHúnG tôi Đã có cUộc PHỏnG 
Vấn Với tS. VŨ AnH DŨnG – cHủ nHiệM KHoA KinH tế Và KinH DoAnH QUốc tế (Kt&KDQt), nGưỜi 
Đã trực tiếP PHụ trÁcH Và tHực Hiện cả 2 Đề Án trên.

GiÁo Dục
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tiến sĩ có thể giới thiệu sơ lược về chuẩn 
kiểm định quốc tế AUn-QA?

AUn-QA là chuẩn kiểm định chất lượng 
dành cho hệ thống các trường Đại học 
thuộc khối ASEAn (ASEAn University 
network – Quality Assurance) được 
thông qua từ năm 1998 và được triển 
khai liên tục từ năm 1999 đến nay, với 
khá nhiều hoạt động và thành tựu, 
trong đó có sự tham gia tích cực của 
ĐHQGHn. Kể từ khi thành lập hệ thống 
các trường Đại học ASEAn, chất lượng 
được xem là một mục tiêu quan trọng 
nhằm khẳng định với quốc tế về sự hội 
nhập của giáo dục Đại học Đông nam 
Á, mặt khác tạo ra sự liên thông và công 
nhận lẫn nhau trong mạng lưới các 
trường đại học trong khối ASEAn (AUn).

AUn-QA có 18 tiêu chuẩn bao gồm 

khoảng trên 70 tiêu chí đánh giá. Mỗi 
tiêu chí sẽ được chấm điểm theo mức 
thang từ 1 đến 7, trong đó 7 là mức cao 
nhất. Để đạt được chuẩn kiểm định 
chất lượng của khu vực và quốc tế thì 
chương trình đào tạo cần đạt được từ 
mức 4 trở lên (tức là trong mọi hoạt 
động liên quan đến xây dựng và tổ chức 
thực hiện chương trình đào tạo phải có 
minh chứng đính kèm và phải thể hiện 
được tính hiệu quả trong các hoạt động 
đó). tuy nhiên có thể nói rằng để đạt 
được mức 6 hoặc 7 là rất khó, kể cả các 
trường hàng đầu với bề dày về mặt thời 
gian.

tiến sĩ có thể cho biết lý do chính đằng 
sau việc đem chương trình đào tạo 
trong nước ra kiểm định chất lượng 
quốc tế? 

Sứ mạng của ĐHQGHn là xây dựng, 
phát triển và trở thành trung tâm đào 
tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu, 
ứng dụng, chuyển giao khoa học – công 
nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng 
cao, ngang tầm các đại học tiên tiến 
trong khu vực, tiến tới đạt trình độ quốc 
tế. ĐHQGHn cũng là nơi đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao và trình độ 
cao, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. 
Là một đơn vị thành viên, mục tiêu 
của trường ĐHKt đến năm 2020 là trở 
thành đại học theo định hướng nghiên 
cứu hàng đầu ở Việt nam, được xếp 
hạng ngang tầm với một số đại học tiên 
tiến trong khu vực Đông nam Á, trong 
đó có một số ngành và nhiều chuyên 
ngành được kiểm định theo tiêu chuẩn 
đánh giá chất lượng giáo dục quốc tế 
(gồm có cả AUn-QA). Kể từ khi được trở 
thành trường vào năm 2007, chương 
trình đào tạo cử nhân Kinh tế Đối ngoại 
chất lượng cao là chương trình đầu tiên 
của trường ĐHKt và chương trình đào 
tạo thứ 2 của ĐHQGHn được kiểm định 
theo tiêu chuẩn quốc tế AUn-QA. 

trên thực tế vào năm 2009, chúng tôi 
đã tiến hành kiểm định chất lượng 
chương trình này theo tiêu chuẩn kiểm 
định chất lượng của ĐHQGHn và kết 
quả đã đạt được cấp quốc gia trong 
đó có nhiều tiêu chí đạt cấp khu vực và 
quốc tế. Khi chúng tôi quyết định tiếp 
tục kiểm định chất lượng chương trình 
KtĐn cLc theo tiêu chuẩn kiểm định 
quốc tế AUn-QA, trước tiên điều này 
phù hợp với sứ mệnh của cả ĐHQGHn 
và trường ĐHKt cũng như xu thế của 

các nền giáo dục tiên tiến. Song song 
với điều này, việc chúng tôi tự đánh giá 
chương trình đào tạo và được đánh giá 
ngoài bởi các chuyên gia kiểm định chất 
lượng quốc tế cũng là cơ hội để chúng 
tôi nhìn nhận lại chương trình đang ở 
đâu và từ đó có kế hoạch phát triển tiếp 
theo. Mặt khác việc kiểm định quốc tế 
cũng giúp chúng tôi xây dựng năng lực 
tự đánh giá chất lượng chương trình 
đào tạo và tiếp cận sâu hơn nữa với các 
chuẩn mực quốc tế cho cán bộ và giảng 
viên của trường ĐHKt - ĐHQGHn. 

Vậy đâu là thuận lợi và khó khăn trong 
việc kiểm định chất lượng chương trình 
đào tạo theo AUn-QA? 

thuận lợi đầu tiên có thể kể đến chính 
là tính tiên phong của ĐHQGHn trong 
việc đảm bảo chất lượng các chương 
trình đào tạo cũng như trong việc áp 
dụng các mô hình đào tạo tiên tiến quốc 
tế để xây dựng, đổi mới hay cải tiến các 
chương trình đào tạo. Kể từ năm 2004 
khi chương trình đào tạo cử nhân KtĐn 
cLc đi vào thực hiện, ĐHQGHn định 
kỳ hàng năm yêu cầu chúng tôi cập 
nhật cải tiến chương trình. năm 2009, 
ĐHQGHn đã giao cho trường ĐHKt (cụ 
thể là Khoa Kt&KDQt) thực hiện đề án 
nghiên cứu mô hình quốc tế cDio về 
xây dựng và tổ chức chương trình đào 
tạo để áp dụng cho các chương trình 
đào tạo của ĐHQGHn. chúng tôi đã 
nghiên cứu thành công và hiện đã và 
đang triển khai áp dụng cải tiến chương 
trình đào tạo cử nhân KtĐn cLc. chính 
việc áp dụng và cải tiến này đã đem lại 
kết quả ban đầu nhất định với minh 
chứng được thể hiện qua đợt kiểm định 
quốc tế thành công vừa qua - cụ thể là 
một số khía cạnh về chuẩn đầu ra và 
khung chương trình cũng như việc tổ 
chức thực hiện chương trình đào tạo 
theo một qui trình chuẩn khoa học 
được hội đồng kiểm định quốc tế đánh 
giá cao và đáp ứng yêu cầu của chuẩn 
khu vực và quốc tế (các trường đại học 
trong khu vực và trong nước thường bị 
đánh giá không cao về các khía cạnh 
này).

thuận lợi chính tiếp theo có thể đề 
cập chính là xuất phát từ thực chất của 
chương trình Kinh tế đối ngoại chất 
lượng cao mà chúng tôi đã triển khai kể 
từ năm 2004. ngoài việc thường xuyên 
cải tiến chương trình và phương pháp 
giảng dạy, học tập, đảm bảo chất lượng 
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hay nâng cao chất lượng tuyển sinh 
đầu vào, có thể 7 khóa chất lượng cao 
(3 khóa đã ra trường và 4 khóa hiện tại) 
không phải là một thời gian dài nhưng 
có nhiều kết quả minh chứng cho 
những thành quả nỗ lực của các thế hệ 
thầy cô và sinh viên Khoa Kt&KDQt đã 
cùng nhau xây dựng nên thương hiệu 
chương trình kinh tế đối ngoại chất 
lượng cao trong suốt thời gian qua.

Vừa rồi tiến sĩ có nhắc đến mô hình 
cDio. tiến sĩ có thể đưa ra định nghĩa 
đầy đủ và dễ hiểu nhất về mô hình này?

cDio được viết tắt của cụm từ tiếng 
Anh conceive - Design - implement - 
operate (nghĩa là: hình thành ý tưởng, 
thiết kế ý tưởng, thực hiện và vận hành). 
Đây là năng lực cốt lõi mà các kỹ sư khi 
tốt nghiệp cần đạt được (vì xuất phát 
điểm của đề xướng này từ ngành kỹ sư). 
tuy nhiên, về bản chất cần phải khẳng 

định rằng cDio là một giải pháp nâng 
cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu 
xã hội trên cơ sở xác định chuẩn đầu ra 
để thiết kế nội dung chương trình và kế 
hoạch đào tạo. Quy trình này được xây 
dựng một cách khoa học, hợp lý, logic 
và về phương pháp tổng thể mang tính 
chung hóa có thể áp dụng để xây dựng 
quy trình chuẩn cho nhiều lĩnh vực đào 
tạo khác nhau ngoài ngành kỹ sư. Sinh 
viên trong chương trình đào tạo theo 
cách tiếp cận cDio được phát triển và 
cần đạt được 4 năng lực chính (hay còn 
gọi là chuẩn đầu ra) khi tốt nghiệp, bao 
gồm: Khối kiến thức (lý thuyết) và lập 
luận ngành; các kỹ năng, phẩm chất 
cá nhân và nghề nghiệp; các kỹ năng 
và phẩm chất xã hội; năng lực áp dụng 
kiến thức vào thực tiễn (năng lực c-D-
i-o) đặt trong bối cảnh xã hội và doanh 
nghiệp.

4 năng lực chính này được xây dựng 
đến cấp độ rất chi tiết nên rất cụ thể 
và riêng biệt cho từng ngành hay từng 
chương trình đào tạo. Một chương trình 
đào tạo hướng tới việc đạt được 4 năng 
lực chính này sẽ giúp sinh viên có được 
các kỹ năng cứng và mềm cần thiết 
khi ra trường và đáp ứng được yêu cầu 
của xã hội cũng như bắt nhịp được với 
những thay đổi của môi trường, thậm 
chí là có thể dẫn dắt sự thay đổi đó.

ngoài việc cung cấp một bản mẫu về 
chuẩn đầu ra, đề xướng cDio cũng 
cung cấp những hướng dẫn rất cụ thể 
về đào tạo và phương pháp quản lý 
giáo dục như tinh thần doanh nhân, 
lãnh đạo trong giáo dục đại học, phát 
triển giảng viên chuyên nghiệp, kết 
gắn doanh nghiệp với giáo dục đại học, 
quốc tế hóa giáo dục đại học, học tập 
dựa trên dự án, cải cách khung chương 

GiÁo Dục
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trình bền vững, đào tạo sinh viên các kỹ 
năng giao tiếp không chính thức, học 
tập kinh nghiệm và học tập chủ động, 
thiết kế chương trình, khung chương 
trình, môi trường học tập, kiểm tra, 
đánh giá… nên rất hữu ích trong việc 
áp dụng và triển khai.

Là người được học và tiếp xúc với nền 
giáo dục quốc tế, tiến sĩ thấy việc áp 
dụng mô hình này có hiệu quả thế nào 
đối với giáo dục?

thực tế ở các đại học thuộc các quốc gia 
phát triển và đang phát triển đã chứng 
minh việc áp dụng phương pháp hay 
cách tiếp cận cDio sẽ đem lại các lợi ích 
sau:

• Đào tạo theo cách tiếp cận cDio gắn 
với nhu cầu của người tuyển dụng, từ 
đó giúp thu hẹp khoảng cách giữa đào 
tạo của nhà trường và yêu cầu của nhà 

sử dụng nguồn nhân lực.

• Đào tạo theo cách tiếp cận cDio sẽ 
giúp người học phát triển toàn diện với 
các “kỹ năng cứng” và “kỹ năng mềm” để 
nhanh chóng thích ứng với môi trường 
làm việc luôn thay đổi và thậm chí là đi 
đầu trong việc thay đổi đó;

• Đào tạo theo cách tiếp cận cDio sẽ 
giúp các chương trình đào tạo được 
xây dựng và thiết kế theo một quy trình 
chuẩn. các công đoạn của quá trình 
đào tạo sẽ có tính liên thông và gắn kết 
chặt chẽ;

• cách tiếp cận cDio là cách tiếp cận 
phát triển, gắn phát triển chương trình 
với chuyển tải và đánh giá hiệu quả giáo 
dục đại học, góp phần nâng cao chất 
lượng giáo dục đại học lên một tầm cao 
mới.

tiến sĩ có thể nói gì về sự cần thiết áp 
dụng cDio ở Việt nam?

cho đến thời điểm hiện nay, có thể 
khẳng định rằng ĐHQGHn đang tiên 
phong trong việc nghiên cứu, áp dụng 
đề xướng cDio để xây dựng, cải tiến 
và tổ chức chương trình đào tạo tại Việt 
nam và cả trong khu vực. Đã có nhiều 
trường đại học trên cả nước và một 
số trường đại học quốc tế tiếp cận với 
chúng tôi đề nghị chia sẻ kinh nghiệm 
trong việc áp dụng cách tiếp cận cDio 
(đặc biệt là trong lĩnh vực Kinh tế - Kinh 
doanh). trong thời gian tới, chúng tôi sẽ 
tích cực thực hiện điều này theo đúng 
phương châm mà ĐHQGHn đề ra là 
“Đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống 
giáo dục đại học, hỗ trợ chuyên môn 
cho các trường đại học, cao đẳng trong 
cả nước”.

cÁc tiêU cHUẩn Và tiêU cHí ĐÁnH GiÁ củA Hệ tHốnG KiểM 
ĐịnH cHất LượnG cHươnG trìnH Đào tạo củA AUn-QA

tiêU cHUẩn 1– Mục ĐícH Và Mục tiêU; cHUẩn ĐầU rA :   4 tiêU cHí.

tiêU cHUẩn 2– nội DUnG cHươnG trìnH Đào tạo  :   4 tiêU cHí.

tiêU cHUẩn 3– Bản Đặc tả cHươnG trìnH  :   3 tiêU cHí.

tiêU cHUẩn 4– tổ cHức tHực Hiện ct Đào tạo                 :   4 tiêU cHí.

tiêU cHUẩn 5– QUAn ĐiểM Sư PHạM/cHiến Lược Dạy/Học :   5 tiêU cHí.

tiêU cHUẩn 6– KiểM trA ĐÁnH GiÁ SinH Viên                     :   8 tiêU cHí.

tiêU cHUẩn 7– cHất LượnG GiảnG Viên, cÁn Bộ QUản Lý   : 10 tiêU cHí.

tiêU cHUẩn 8– cHất LượnG củA nHân Viên Hỗ trợ             :   4 tiêU cHí.

tiêU cHUẩn 9– cHất LượnG SinH Viên                                :   4 tiêU cHí.

tiêU cHUẩn 10– tư Vấn/Hỗ trợ SinH Viên                          :   5 tiêU cHí.

tiêU cHUẩn 11– cơ Sở Vật cHất Và trAnG tHiết Bị             :   5 tiêU cHí.

tiêU cHUẩn 12– ĐảM Bảo cHất LượnG                              :   4 tiêU cHí.

tiêU cHUẩn 13– SinH Viên ĐÁnH GiÁ                                   :   2 tiêU cHí.

tiêU cHUẩn 14– tHiết Kế KHUnG ct                                    :   3 tiêU cHí.

tiêU cHUẩn 15– cÁc Hoạt ĐộnG PHÁt triển nHân Lực        :   2 tiêU cHí.

tiêU cHUẩn 16– PHản Hồi củA nHữnG nGưỜi Liên QUAn :   2 tiêU cHí.

tiêU cHUẩn 17– Kết QUả ĐầU rA                                          :   2 tiêU cHí.

tiêU cHUẩn 18– Sự Hài LònG củA cÁc Bên Liên QUAn        :   3 tiêU cHí.

GiÁo Dục

>> Đoàn đánh giá ngoài AUn - QA do PGS.tS nantana Gajaseni - Giám đốc 
điều hành AUn - đã tiến hành đánh giá chất lượng cấp chương trình lần thứ 
10 chương trình cử nhân chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại, thuộc 
Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHn.
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Vậy theo tiến sĩ chúng ta cần 
thay đổi gì trong mô hình cDio 
cho phù hợp với Việt nam?

Khi tiến hành phát triển và thực 
hiện chương trình đào tạo theo 
cách tiếp cận cDio, chúng tôi có 
đặt trong bối cảnh xã hội và kinh 
tế/kinh doanh của Việt nam. 
Mặt khác, ở cấp độ cụ thể hơn, 
mỗi chương trình đào tạo có đặc 
thù riêng nên mặc dù về cách 
tiếp cận là chung nhưng cần có 
sự thích ứng phù hợp trong áp 
dụng. tuy nhiên cần phải nhấn 
mạnh rằng mặc dù nền giáo dục 
của Việt nam đúng là có những 
nền tảng và sự khác biệt nhất 
định đối với thế giới, nhưng việc 
ngày càng hội nhập sâu hơn với 
thế giới cũng đòi hỏi chúng ta 
cần bắt nhịp và có những điểm 
chung.

Là người trực tiếp tham gia vào 
việc áp dụng cách tiếp cận cDio 
để phát triển chương trình đào 
tạo tại trường ĐHKt - ĐHQGHn, theo 
tiến sĩ đâu là thuận lợi, đâu là khó khăn 
mà nhà trường gặp phải?

thuận lợi lớn nhất và quan trọng nhất 
theo tôi chính là sự tiên phong và tầm 
nhìn của Ban Giám đốc ĐHQGHn và 
Ban Giám hiệu trường ĐHKt. chính sự 
quyết tâm cao và ủng hộ mạnh mẽ này 
giúp cho việc nghiên cứu, triển khai và 
áp dụng cách tiếp cận cDio tại Khoa 
Kt&KDQt - trường ĐHKt - ĐHQGHn 
trở thành hiện thực và giúp vượt qua 
những thách thức mà tôi đề cập dưới 
đây.

thứ nhất do khái niệm và quy trình 
cDio cũng như cách thức áp dụng cách 
tiếp cận cDio là mới với các trường đại 
học ở Việt nam, đặc biệt khi trường 
ĐHKt - ĐHQGHn là trường tiên phong 
áp dụng cDio trong toàn ĐHQGHn 
và cũng là một trong các trường tiên 
phong áp dụng cách tiếp cận cDio cho 
một ngành ngoài ngành kỹ sư là ngành 
Kinh tế đối ngoại (có thể nói trên thế 
giới) nên cần có thời gian và minh chứng 
cụ thể về sự thành công để thống nhất 
trong nhận thức về đề xướng cDio và 
từ đó tạo ra sự đồng thuận và sự hưởng 
ứng nhiệt tình của tất cả các giảng viên, 
cán bộ lãnh đạo quản lý, chuyên viên và 
cả sinh viên trong quá trình triển khai 
thực hiện.

thứ hai, việc áp dụng cách tiếp cận 
cDio đòi hỏi có những điều kiện cơ bản 
về mặt cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng của 
trường học, đội ngũ giảng viên, nhân 
viên đáp ứng được những tiêu chuẩn 
của cDio và phải có một hệ thống quy 
trình xử lý chuẩn và thống nhất để đảm 
bảo sự thành công của chương trình. 
Do vậy, sự đầu tư ban đầu và tái phân 
bổ về nguồn lực là cần thiết. Điều này 
cũng là thách thức lớn nhưng có thể 
vượt qua.

thách thức thứ ba là cần phải đổi mới 
khung chương trình đào tạo (trong đó 
có thể gồm cả việc thay đổi cả những 
môn bắt buộc được quy định hiện nay) 
khi áp dụng cách tiếp cận cDio. Điều 
này đòi hỏi cơ chế linh hoạt về tầm vĩ 
mô theo yêu cầu tại các Đại học trên cả 
nước.

thứ tư, đào tạo theo cách tiếp cận cDio 
đòi hỏi có sự đầu tư lớn về đội ngũ giảng 
viên, cơ sở vật chất, thời gian, kinh phí và 
nguồn nhân lực. Để giải quyết điều này 
đòi hỏi cơ chế tự thu học phí theo đúng 
với chất lượng của chương trình đào 
tạo được xây dựng theo phương pháp 
tiếp cận cDio giống với cơ chế thu học 
phí đối với các chương trình tiên tiến và 
các chương trình chất lượng cao tương 
đương quốc tế.

thứ năm, xây dựng chương trình đào 
tạo theo cách tiếp cận cDio liên quan 

đến rất nhiều yếu tố như: 
giảng dạy, học tập, công tác 
đào tạo, quản lý sinh viên, 
cơ sở vật chất, môi trường 
học tập... Mỗi yếu tố này lại 
liên quan đến nhiều phòng 
ban và cá nhân, từ sinh viên, 
giảng viên, chuyên viên đến 
các cán bộ quản lý. Điều này 
là khó khăn nên rất cần có sự 
phối hợp chặt chẽ giữa tất cả 
các cá nhân, các phòng ban 
và bộ phận trong tổ chức.

Hiện áp dụng cDio vào các 
trường đại học vẫn đang còn 
ở giai đoạn ban đầu. theo 
tiến sĩ, phải mất bao lâu mới 
có thể đánh giá được hiệu 
quả của chương trình này?

Kinh nghiệm quốc tế cho 
thấy rằng cần 4 năm để thực 
hiện một chương trình đào 
tạo (kể từ khi sinh viên nhập 
học đến khi tốt nghiệp), sau 
đó cần thêm 2 năm để có thể 

đánh giá kết quả của những sinh viên 
đó khi họ đã ra trường và làm việc trong 
một tổ chức. Do vậy, về cơ bản cần từ 
5 - 7 năm để đánh giá hiệu quả của 
chương trình. Điều này là thông thường 
trong lĩnh vực giáo dục đào tạo đại học. 

tuy nhiên, có những hiệu quả chúng ta 
có thể nhìn thấy ngay là việc áp dụng 
cách tiếp cận cDio đòi hỏi tuân theo 
một quy trình nghiêm ngặt từ khâu 
điều tra khảo sát để xác định yêu cầu 
của xã hội về các sản phẩm đào tạo tới 
khâu xây dựng, thiết kế, tổ chức và đánh 
giá chương trình. Do vậy, chúng ta có 
thể thấy ngay việc các nhà quản lý giáo 
dục, các giảng viên và sinh viên khi tuân 
theo các qui định đó thì phần nào đã 
thực hiện việc đảm bảo chất lượng giáo 
dục và điều này phục vụ chính cho việc 
kiểm định chất lượng chương trình.

Xin cảm ơn tiến sĩ!

MinH Đức  - MạnH tUấn (thực hiện)

>> tS. Vũ Anh Dũng nhận bằng tiến sĩ tại ĐH cambridge
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thưa PGS.tS nguyễn Kim Sơn, xin ông 
cho biết những kết quả chính sau 4 năm 
trường ĐHKHXH&nV áp dụng phương 
thức đào tạo theo tín chỉ ?

chủ trương chuyển đổi từ đào tạo 
niên chế sang đào tạo tín chỉ ở trường 
ĐHKHXH&nV có từ năm 2003 và chính 
thức áp dụng đào tạo tín chỉ từ năm 
học 2007-2008. trong bối cảnh chưa 
có nhiều kiến thức và kinh nghiệm 
về loại hình đào tạo mới này, trường 
ĐHKHXH&nV đã rất nỗ lực và quyết 
tâm. Kết quả đạt được ban đầu có thể 
được xét trên các phương diện:

thứ nhất và quan trọng hàng đầu là 
nhận thức của cán bộ, giảng viên về yêu 
cầu của đào tạo tín chỉ đã được nâng 
cao. Sau năm học đầu tiên, tâm trạng 
hoài nghi muốn quay trở lại đào tạo 
theo niên chế đã xuất hiện. Sang năm 
học tiếp theo, với việc đẩy mạnh hoạt 
động thực tiễn, nhận thức trong cán bộ 
và sinh viên đã thay đổi theo hướng tích 
cực. các ý kiến góp ý đa phần tập trung 
vào việc chỉ ra những việc cần làm tiếp, 
cần khắc phục đề đào tạo tín chỉ được 
tốt hơn.

thứ hai là trường đã thực hiện thành 

công kế hoạch chuyển đổi đào tạo đại 
học theo tín chỉ theo đúng lộ trình dù 
trong 4 năm qua, khối lượng công việc 
tổ chức thực hiện rất nặng nề. 

thứ ba là trường đã tạo bước chuyển 
căn bản trong xây dựng chương trình 
đào tạo, đề cương môn học, tài liệu 
hướng dẫn học tập môn học, biên soạn 
giáo trình và kiểm tra - đánh giá.

thứ tư, các điều kiện nâng cao khả năng 
thích ứng với đào tạo tín chỉ và chất 
lượng học tập của sinh viên đã được 
đảm bảo. thông qua kết quả học tập và 
hoạt động kiểm định chất lượng, có thể 
nhận thấy chất lượng giảng dạy đã tăng 
dần theo từng năm.

Vậy khó khăn căn bản nhất của việc 
chuyển đổi hình thức đào tạo là gì thưa 
PGS ?

 theo tôi, khó khăn lớn nhất chính là việc 
ngại thay đổi, sức ỳ của các thói quen cũ, 
tức là vấn đề tư tưởng. Khó khăn thứ 2 là 
thiếu một số điều kiện quan trọng về cơ 
sở vật chất và nguồn nhân lực cán bộ để 
triển khai sâu rộng. 

Được biết giai đoạn 2011-2015 được 
nhà trường xác định là đưa đào tạo tín 
chỉ đi vào chiều sâu, xin PGS. nói rõ hơn 
về những mục tiêu của giai đoạn này ?

chúng tôi gọi giai đoạn 4 năm qua 
là giai đoạn thứ nhất của quá trình 
chuyển đổi. Giai đoạn đầu chuyển đổi 
chủ yếu triển khai trên phương diện 
hình thức, phương diện công nghệ, 
chu trình quản lý và tư duy về đào tạo, 
bước đầu ở phương pháp giảng dạy 
và kiểm tra đánh giá. từ 2011 đến 2015 
sẽ là giai đoạn chuyển đổi theo chiều 
sâu. Việc triển khai chuyển đổi đào tạo 
theo chiều sâu diễn ra trong vận hội 
lớn có nhiều yếu tố thuận lợi. Bốn năm 
vận hành theo học chế tín chỉ vừa qua 
đã tạo đà cho sự vận hành cả quá trình 
chuyển đổi. Mặt khác, hiện nay đào tạo 

HướnG Đào tạo tín cHỉ 

Đi Vào cHiềU SâU

triển KHAi Đào tạo tín cHỉ Là Một cHủ trươnG Lớn 
củA ĐHQGHn nHằM nânG cAo cHất LượnG GiÁo Dục 
Và HướnG tới Hội nHậP QUốc tế. Là Một tronG nHữnG 
Đơn Vị tiên PHonG tronG cHủ trươnG này, trưỜnG 
ĐHKHXH&nV - ĐHQGHn Đã có 4 năM triển KHAi Đào 
tạo tín cHỉ Và Bước ĐầU Đạt nHữnG tHànH cônG nHất 
ĐịnH. PGS.tS nGUyỄn KiM Sơn - PHó HiệU trưởnG Đã 
cHiA Sẻ nHữnG KinH nGHiệM, Bài Học Và nHận ĐịnH 
nHữnG tHÁcH tHức Mới.

                   >> PGS.tS nguyễn Kim Sơn
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theo tín chỉ là xu hướng tất yếu và phù 
hợp với xu hướng quốc tế hóa và đổi 
mới quản lý đào tạo. 

triển khai tín chỉ theo chiều sâu diễn 
ra chủ yếu ở phương pháp giảng dạy, 
kiểm tra đánh giá, đặc biệt là kiểm 
tra đánh giá và hướng dẫn tự học tự 
nghiên cứu. Đây là khâu then chốt để 
thật sự nâng chất lượng đào tạo lên dựa 
trên ưu thế của đào tạo theo tín chỉ: đó 
là đề cao tính chủ động của người học 
và người dạy.

Vậy nhà trường xác định những thách 
thức nào sẽ phải đối mặt và  tập trung 
các giải pháp tháo gỡ ?

có mấy thách thức lớn sau:

Một là thách thức về con người, tức là 
vấn đề cán bộ. tính tự giác, sự thành 
thục về công nghệ đào tạo, tính chuyên 
nghiệp của giảng viên và thực hiện 
nghiêm túc các yêu cầu của đào tạo ở 
người giảng viên là khâu có vai trò quan 
trọng trong đào tạo tín chỉ. Hơn nữa ở 
giai đoạn 2 chúng tôi dự định sẽ tổ chức 
việc đăng ký chọn thầy và bố trí môn 
học cách niên tùy theo yêu cầu tính 
chất, vai trò môn học để giảng viên có 
điều kiện nghiên cứu. tuy nhiên trong 
tình trạng yêu cầu với giảng viên ngày 
càng cao, lao động ngày càng nặng mà 
thu nhập không tăng hoặc tăng không 

đáng kể thì vấn đề tư tưởng nảy sinh là 
điều không tránh khỏi. từ vấn đề trên 
chúng tôi coi khâu cán bộ là khâu đột 
phá, then chốt quyết định không chỉ 
vấn đề đào tạo mà còn các hoạt động 
khác của trường.

thách thức thứ hai là cơ sở vật chất và 
công nghệ. Khẩu hiệu: Sinh viên có thể 
học tập bất cứ chỗ nào, có thể tìm tài 
liệu thuận tiện ở bất kỳ đâu chắc vẫn 
còn là một câu chuyện rất xa xôi.

thách thức thứ ba là hệ thống quản lý 
đào tạo và quản lý sinh viên cần hiện 
đại hóa và chuẩn hóa. Hệ thống quản lý 
hiện nay tạm duy trì được sự vận hành 
nhưng để đảm bảo tính ổn định, bền 
vững và phát triển không ngừng phục 
vụ yêu cầu của giai đoạn 2 thì cần được 
chuẩn hóa. Một hệ thống vận hành 
theo chuẩn iSo 9000.2001 có lẽ là yêu 
cầu không thể không theo. chúng tôi 
cũng đang đứng trước mâu thuẫn giữa 
tập trung và phân tán: tập trung quản lý 
về các phòng ban hay phán tán quản lý 
một phần trong lĩnh vực đào tạo về các 
khoa, đơn vị đào tạo.

thách thức thứ 4 là giải pháp nâng cao 
chất lượng đào tạo toàn thể và giải 
pháp cho các nhóm. cần khẳng định 
lại rằng chuyển đổi sang phương thức 
đào tạo tín chỉ là giải pháp tổng thể và 
toàn diện để đưa việc đào tạo vào quốc 

tế hóa và hiện đại hóa. chủ trương phát 
triển đào tạo đẳng cấp quốc tế, đào tạo 
chất lượng cao là chủ trương lớn và cần 
thiết, nhưng nó đang đặt ra mâu thuẫn, 
đó là mâu thuẫn giữa giải pháp tổng 
thể và ưu tiên nhóm. Đầu tư cho các lớp 
chất lượng cao có không ít điểm mâu 
thuẫn với triển khai cho diện rộng. Do 
đó một nhiệm vụ đặt ra với nhà trường 
là: cần có giải pháp đào tạo đẳng cấp 
quốc tế phù hợp với trường và đào tạo 
chất lượng cao trong môi trường đào 
tạo tín chỉ.

ở giai đoạn trước, có ý kiến sinh viên 
phản ánh rằng không có nhiều cơ hội 
chọn thầy và chọn môn học, điều này 
có được khắc phục trong giai đoạn tới ?

trong giai đoạn chuyển đổi phương 
thức đào tạo vừa qua, sinh viên đã được 
lựa chọn môn học, nhưng chủ yếu là 
chọn môn học cho kế hoạch học tập 
của mình, còn số môn tự chọn có trong 
chương trình đào tạo được triển khai 
đào tạo để sinh viên được lựa chọn 
thì quả là cũng còn chưa nhiều. Điều 
này cần có thời gian và sự chuẩn bị về 
nhiều mặt. còn về chọn thầy, vấn đề 
này quả không phải chuyện đơn giản. 
Muốn cho sinh viên chọn thầy, trước 
hết các  môn học phải có nhiều người 
cùng tham gia giảng dạy, lượng cán bộ 
giảng dạy, tức nguồn nhân lực đào tạo 
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phải dồi dào. Đây là việc chưa thực tế, 
bởi hầu hết các môn học chuyên ngành 
đều chỉ có một người đảm nhiệm việc 
giảng dạy. Mặt khác, vấn đề tâm lý, thói 
quen truyền thống cũng chưa thuận lợi 
cho loại việc này. trong một vài năm tới, 
trường ĐHKHXH&nV sẽ triển khai cho 
sinh viên chọn  thầy cho các môn thuộc 
khối kiến thức giáo dục đại cương trước. 
còn ở các môn học chuyên ngành, sinh 
viên có được chọn thầy hay không sẽ 
tùy thuộc vào sự phát triển của đội ngũ 
cán bộ.

có ý kiến cho rằng việc chuyển chương 
trình học cũ sang chương trình đào tạo 
theo tín chỉ mới đơn thuần là sự chuyển 
ngang, chưa thực sự đáp ứng được yêu 
cầu của tín chỉ ?

Đương nhiên trong quá trình chuyển 
đổi, khâu chuyển đổi chương trình đào 
tạo là then chốt. các chương trình đào 
tạo đã được thực hiện chuyển đổi ở 
trường ĐHKHXH&nV không phải là sự 
chuyển đổi mang tính cơ giới. nhiều 
môn học đã được tích hợp, đã được 
đổi mới về phân bổ các khối kiến thức, 
lượng môn tự chọn đã tăng lên, yếu tố 
tiên quyết và tuần tự của chương trình 
cũng được nâng cao một bước. Để vận 

hành chương trình đào tạo chuyển đổi, 
hệ thống Đề cương môn học và tài liệu 
hướng dẫn môn học đã được biên soạn 
phục vụ cho việc triển khai phương 
pháp giảng dạy mới phù hợp với học 
chế tín chỉ. tuy nhiên, các chương trình 
đào tạo hiện nay cũng còn một số bất 
cập, như lượng môn học còn rất nhiều, 
số môn 2 tín chỉ chiếm tỉ lệ quá lớn làm 
cho chương trình đào tạo vụn vặt, khó 
quản lý và triển khai thực hiện chương 
trình đào tạo, tính tương thông giữa 
các chương trình đào tạo trong khối 
KHXH&nV còn thấp.

nhà trường có kiến nghị gì với ĐHQGHn 
để hỗ trợ cho việc triển khai đào tạo tín 
chỉ tại trường cũng như đẩy mạnh việc 
đào tạo theo tín chỉ trên quy mô toàn 
ĐHQGHn ?

thứ nhất, ĐHQGHn cần có những giải 
pháp đột phá, mang tính cách mạng  về 
các điều kiện cho đào tạo tín chỉ như: 
thư viện, học liệu, công nghệ thông tin 
và các cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 
khác.

thứ hai, cần gia tăng hơn nữa quyền 
chủ động cho giảng viên, cũng đồng 
thời đòi hỏi ở giảng viên nhiều hơn, 
nhưng cần lộ trình phù hợp, từng bước 

và tương thích với sự cải thiện điều kiện 
cơ sở vật chất, học liệu và tính chuyên 
nghiệp, tính sư phạm được gia tăng của 
cán bộ giảng dạy và quản lý.

thứ ba, ĐHQGhn cần nghiên cứu và có 
đề án thích hợp chuyển đổi mô hình 
đào tạo chất lượng cao, đào tạo đạt 
chuẩn quốc tế cho  phù hợp với môi 
trường đào tạo theo tín chỉ. 

thứ tư, cần nghiên cứu đổi mới mô hình 
hoạt động của Đoàn thanh niên và Hội 
sinh viên cho phù hợp với đào tạo tín 
chỉ, tránh cứng nhắc và thụ động như 
thời kỳ đào tạo niên chế. 

thứ năm, cần có quy định chặt chẽ cho 
việc kiểm định chất lượng kết hợp với 
thưởng phạt nghiêm minh, thậm chí 
có đào thải để từng bước nâng cao chất 
lượng đào tạo.

cuối cùng, ĐHQGHn cần có giải pháp 
hài hòa thích hợp giữA việc tăng cường 
sự liên thông liên kết giữa các đơn vị với 
việc tăng quyền chủ động của các đơn 
vị đào tạo.

Xin cảm ơn PGS!

DUy AnH (thực hiện)

Là một trong bốn sinh viên tốt nghiệp trước thời hạn 1 
năm tại Khoa triết học, bài học kinh nghiệm của chúng 
tôi là khắc phục khó khăn bằng sức mạnh của sự đoàn 
kết như việc học nhóm, trao đổi học liệu và chia sẻ hiểu 
biết về phương thức đào tạo tín chỉ… chúng tôi cùng 
giúp nhau vượt qua khó khăn và động viên nhau những 
lúc mệt mỏi và nản. Bởi lẽ để đạt được mục tiêu học 
nhanh và có kết quả học tập khá là một điều khó khăn 
vì chưa hề có kinh nghiệm hay tiền lệ từ người đi trước. 

DươnG tHị oAnH tHAnH - cựu sinh viên khóa QH-
2007-X, Khoa triết học, trường ĐHKHXH&nV

rong ba yếu tố cần hướng tới của việc triển khai đào tạo tín chỉ 
là giáo viên, sinh viên và cơ chế tổ chức, yếu tố quan trọng nhất 
cần tập trung thay đổi là giáo viên. Đây là biến số quan trọng 
nhất trong đào tạo tín chỉ. Giáo viên thay đổi sẽ làm sinh viên 
vốn khá thụ động cũng sẽ thay đổi theo. Giáo viên thay đổi 
cũng sẽ tác động làm cơ chế thay đổi theo vì cơ chế chính là do 
con người tạo ra. nói tóm lại, tín chỉ cần được bắt đầu từ giáo 
viên và đó là động lực chính cho việc chuyển sang đào tạo theo 
tín chỉ. cơ chế tổ chức và sinh viên thay đổi là tốt nhưng không 
phải thay đổi thực chất, căn bản và lâu dài nếu giáo viên không 
thay đổi.

PGS.tS HoànG KHắc nAM - Khoa Quốc tế học, trường 
ĐHKHXH&nV

chúng ta cần sớm hiện đại hóa chương 
trình đào tạo. Sau hai năm vận hành 
chương trình đào tạo chuyển đổi sang 
phương thức đào tạo theo tín chỉ đã 
thấy rõ khối lượng tín chỉ và số môn học 
là quá nhiều mà điều này lại xuất phát 
từ chỉ đạo ban đầu khi chuyển đổi ctĐt: 
chuyển ngang. Hơn nữa các chương 
trình đào tạo hiện nay không chỉ có ít 
thời lượng tự chọn mà quan trọng hơn 

là sự đóng kín giữa các chương trình 
đào tạo. Khi triển khai xây dựng ctĐt 
bằng kép, khối lượng của ctĐt bằng 
kép đa phần ở mức 85 đến 90 tín chỉ, 
nghĩa là sự khác biệt tới 65% tổng thời 
lượng. Điều này hạn chế cơ hội mở các 
lớp môn học “quanh năm” cho sinh viên. 
cần xem xét việc đưa ra một tỷ lệ xác 
định môn học tự chọn theo đúng thuật 
ngữ này là “học theo nhu cầu”, tức là sinh 

viên có thể chọn trong “rổ môn học tự 
chọn” của nhóm ngành hoặc cao hơn là 
của trường. Làm được điều này không 
chỉ giúp sàng lọc môn học đang có mà 
còn tăng hiệu quả của “vốn ctĐt” chính 
là các môn học có nhiều sinh viên lựa 
chọn. 

tHS. ĐinH Việt Hải - Phó phòng Đào tạo, 
trường ĐHKHXH&nV
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GiÁo Dục

nGưỜi AnH HùnG ĐícH tHực

năm 2003 Giáo sư trần Văn Giàu được 
nhà nước công nhận Anh hùng Lao 
động. tôi được vinh dự theo các thầy 
ở trường ĐHKHXH&nV (ĐHQGHn) 
vào mừng thầy. trên chuyến bay thầy 
Đinh Xuân Lâm nói với tôi: “Bây giờ mới 
phong Anh hùng cho cụ là quá muộn!” 
tôi thưa: “Vâng ạ, từ lâu thầy Giàu đã là 
một vị Anh hùng đích thực rồi!” 

người Anh hùng trần Văn Giàu bắt đầu 
xuất hiện khi ông cùng với hàng chục 
sinh viên trí thức yêu nước Việt nam 
biểu tình trước điện Elysé đòi chính 
phủ Pháp xóa bản án tử hình đối với 
các chiến sĩ yêu nước vừa bị bắt trong 
cuộc khởi nghĩa yên Bái. Vì hành động 
này, ông và nhiều sinh viên bị đuổi học, 
bị trục xuất về nước. trước đó ông đã là 
đảng viên Đảng cộng sản Pháp, về nước 
ông lại gia nhập Đảng cộng sản Đông 
Dương. năm 1931, ông được cử đi học 
ở Liên Xô. Sau khi tốt nghiệp trường 
Phương Đông, ông về nước hoạt động 
và bị thực dân Pháp bắt vào năm 1935. 
Sau những đòn tra khảo, thực dân Pháp 
đưa ông ra tòa xét xử. Khi viên quan tòa 
ra giọng hách dịch yêu cầu ông khai 
báo nhân thân, ông đã hùng hồn đáp: 

“ông nhớ ngồi cho vững, bám tay vào 
thành ghế mà nghe tôi nói đây: tôi đã 
học trường Đại học Phương Đông đấy!” 
Và quả thật, tên quan tòa hống hách kia 
đã phải giật mình trước khí phách hiên 
ngang của trần Văn Giàu.

rồi sau đó ông bị cầm tù suốt 7 năm, 
hết nằm trong xà lim ở Khám Lớn (Sài 
Gòn) lại bị đày đọa ở căng “an trí” tà Lài.  
ở Khám Lớn, người tù nhân mang số tù 
6826 mpp đã trở thành nỗi khiếp sợ của 
kẻ thù: công khai, ông được anh em cử 
làm tổng đại diện, luôn sẵn sàng đương 
đầu với chúa ngục, đòi cải thiện điều 
kiện sinh hoạt của tù nhân; bí mật, ông 
chính là vị “Giáo sư đỏ”, hằng đêm miệt 
mài xoay trần trên sàn bê-tông biên 
soạn tài liệu huấn luyện chính trị và khi 
có dịp lại trực tiếp “giảng bài” cho cán bộ, 
đảng viên ở trong tù. Bản lĩnh thép của 
ông được tôi luyện trong môi trường 
như thế.

từ hè năm 1940 ông bị đày lên căng tà 
Lài. Giữa chốn “rừng thiêng, nước độc”, 
ông được anh em tôn làm người đứng 
đầu, kiên cường đấu tranh chống lại 
những thủ đoạn đàn áp thâm độc của 
kẻ thù. câu chuyện sau đây được ông 
kể lại trong tập hồi ký (chưa xuất bản) 

là một trong những hành động tiêu 
biểu cho khí phách anh hùng của người 
chiến sĩ cách mạng. 

Sau khi Khởi nghĩa nam Kỳ thất bại, tên 
chủ tỉnh Biên Hòa La rivière đích thân 
dẫn lính lên căng tà Lài trấn áp các chiến 
sĩ cách mạng đang bị giam cầm ở đây. 
tới nơi, y tập trung anh em lại, mặt đằng 
đằng sát khí thông báo: “Hãy nghe ta 
đây! Vừa qua, thừa lúc nước Pháp bại 
trận ở châu âu và bị rối ở biên giới thái 
Lan, Đảng cộng sản của các người đã 
nổi lên toan đánh đổ chính quyền Pháp 
ở nam Kỳ. Đảng của các người đã hoàn 
toàn thất bại. chính phủ đã và đang 
thẳng tay đàn áp, đàn áp không thương 
tiếc. May lắm 10, 15 năm nữa, Đảng của 
các người mới có thể ngóc đầu dậy.” Sau 
đó, y nhìn thẳng vào các tù nhân nói: 
“Bây giờ các người hãy trả lời cho ta câu 
hỏi sau đây: các ngươi ở căng tà Lài tán 
thành hay phản đối cuộc bạo động vừa 
qua?”

rõ ràng đây là một đòn cân não nham 
hiểm của kẻ thù. Là người đứng đầu anh 
em, trần Văn Giàu phải nhanh chóng 
tìm cách hóa giải tình thế này. ông kể lại: 
“Mấy trăm cặp mắt ngó vào tôi như bảo 
phải trả lời sao cho vừa giữ thanh danh 

GiAnG Sơn nHỏ Lệ KHóc AnH HùnG!

GiÁo Sư, nHà GiÁo nHân Dân, AnH HùnG 
LAo ĐộnG trần Văn GiàU Đã Đi Vào cõi 
VĩnH HằnG. DẫU Biết Mấy năM nAy ônG Đã 
tUổi cAo Và Sức rất yếU, nHưnG tin ônG 
rA Đi Vẫn LàM nGHẹn nGào Xúc ĐộnG 
nHiềU nGưỜi, nHất Là Giới trí tHức Và cÁc 
tHế Hệ Học trò Và ĐồnG nGHiệP củA ônG. 
SinH tHỜi, ônG từnG nói: ĐỜi ônG cHỉ có 
HAi nGưỜi tHầy ĐícH tHực, Một nGưỜi 
HữU DAnH Là BÁc Hồ, Một nGưỜi Vô DAnH 
Là LịcH Sử. QUả Là nHư tHế! 
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của đoàn thể, vừa tránh khủng bố đẫm 
máu cho anh em ... nhưng khó trả lời 
quá: nói tán thành khởi nghĩa thì thằng 
chủ tỉnh có thể sẽ ra lệnh bắn. Lúc này, 
bắn chết năm, bảy chục, một hai trăm 
người, tụi tây ở đâu cũng dám làm ... 
còn nói không tán thành hay phản đối 
cuộc khởi nghĩa, mặc dầu khởi nghĩa đã 
nổ ra rồi, đã thất bại rồi, thì hóa ra mình 
hèn quá, tây nó khinh mình mà mình 
cũng xấu hổ với anh em...” nghĩ nhanh 
như chớp, trần Văn Giàu đã tìm ra cách 
ứng phó riêng của mình: “tôi sè tay làm 
dấu hiệu bảo anh em đứng thưa ra hơn 
nữa (để nếu địch xả súng thì đỡ tổn 
thất). rồi tôi bước tới mấy bước, đứng 
lên một tảng đá lớn, khá cao, với ngụ ý 
là, nếu tôi bị bắn, tôi sẽ đổ từ trên xuống, 
chớ không phải ngã bẹp.” rồi với giọng 
nói hùng hồn và cách lập 
luận cực kỳ khôn ngoan, 
ông đáp lời tên chủ tỉnh:   

“này ông chủ tỉnh!... Đông 
Dương của chúng tôi từ 
mấy chục năm nay ở dưới 
quyền thống trị của nước 
Pháp, cũng như mấy 
tháng nay nước Pháp yêu 
dấu của các ông bị quân 
Đức Hitler xâm chiếm, dày 
xéo, thống trị. chúng ta, 
ông cũng như tôi, đồng 
cảnh ngộ mất nước ... ở 
góc trời Đông Dương xa 
xăm này, vì tấm lòng yêu 
nước Pháp, vì ý thức bảo 
vệ danh dự người Pháp, 
ông tuy không thể nói ra, 
mà ông thật sự một lòng 
với những người Pháp 
kháng chiến trong nội địa nước Pháp. 
thì, nói giấu chi ông, ở cái xó tà Lài rừng 
núi này, tôi sao lại không thông cảm với 
đồng bào của tôi trong biến cố tháng 
11 vừa qua ở nam Kỳ?” 

tên chủ tỉnh nín thinh, tay thôi không 
chống nạnh nữa, mắt ngó xuống đất. 
Lúc này, trần Văn Giàu nói tiếp: “còn 
như ông bảo rằng may ra 10, 15 năm 
nữa Đảng chúng tôi mới sống lại được. 
thì, ông ơi, làm sao biết được 15 năm 
nữa hay 5 năm nữa, cuộc diện thế giới 
và cuộc diện Đông Dương sẽ biến đổi 
hoàn toàn. ông còn sống, tôi chắc cũng 
còn sống, mọi người ở đây cũng còn 
sống, chúng ta tất cả là chứng nhân của 

lịch sử, chúng ta nhất định sẽ vui mừng 
thấy được nước Đức của Hitler bị bẻ gẫy 
xương sống, nước Pháp của các ông và 
nước Việt nam của chúng tôi đều được 
tự do.”

nghe đến đây tên chủ tỉnh mất hết vẻ 
hùng hổ, quay lưng bỏ đi cùng toàn bộ 
tốp lính. Anh em tù xúm lại mừng thắng 
lợi của trận đấu trí. Bản lĩnh, khí phách và 
trí tuệ trần Văn Giàu là thế!

Vượt ngục tà Lài, ông mang toàn bộ khí 
phách, bản lĩnh, trí tuệ và tài năng ấy 
gây dựng lại cơ sở Đảng, xây dựng lực 
lượng, chớp thời cơ làm nên thắng lợi vĩ 
đại của cuộc cách mạng tháng tám ở 
Sài Gòn và nam Kỳ. Khi giặc Pháp quay 
lại, ông lại kiên cường, hiên ngang lãnh 
đạo “nam Bộ thành đồng” đương đầu 

với quân địch. 

Học Giả Lớn, nGưỜi tHầy Lớn

tháng 11 năm 1954, trường Đại học Sư 
phạm Văn khoa và trường Đại học Sư 
phạm Khoa học được thành lập, trần 
Văn Giàu là Bí thư Đảng ủy đầu tiên của 
Đảng bộ trường, giảng dạy các môn 
khoa học chính trị, triết học, Lịch sử thế 
giới và Lịch sử Việt nam. năm học 1955 
- 1956, ông được nhà nước phong học 
hàm Giáo sư đợt đầu tiên. Giữa năm 
1956, trường Đại học tổng hợp Hà nội 
được thành lập, ông được cử giữ chức 
vụ Bí thư Đảng ủy nhà trường và là một 
trong những bậc thầy khai sáng của 
hai ngành sử học và triết học hiện đại ở 

nước ta. 

những năm tháng đó, GS. trần Văn 
Giàu và các GS. Đào Duy Anh, GS. trần 
Đức thảo, GS. cao Xuân Huy khai nền, 
mở nghiệp cho ngành sử và ngành triết 
thật gian nan. thiếu thầy, thiếu sách 
vở, nhất là thiếu các sách công cụ, giáo 
trình. Không thể chần chừ, trần Văn 
Giàu cùng các học trò và đồng nghiệp 
phải “xắn tay áo” biên soạn ngay những 
bộ giáo trình đầu tiên. Lạ thay! trong 
điều kiện như vậy mà bộ giáo trình do 
ông chủ biên về Lịch sử cận đại Việt 
nam, cho đến nay, sau nhiều thập kỷ 
vẫn có thể được xem như bộ giáo trình 
cơ bản, sâu sắc và có tầm nhất. Bên cạnh 
đó, ông phải soạn gấp các sách như triết 
học phổ thông, Lịch sử chống xâm lăng 
rồi Miền nam giữ vững thành đồng vv... 

vừa được dùng như tài 
liệu tham khảo trong nhà 
trường, vừa được dùng 
như tài liệu tuyên truyền, 
như tiếng kèn hiệu kêu 
gọi đồng bào, đồng chí 
xông pha vào nam tham 
gia kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước.

Vượt qua giai đoạn đó, 
đến đầu những năm 
60 của thế kỷ trước, GS. 
trần Văn Giàu bắt tay vào 
những công trình khảo 
cứu công phu, cẩn trọng 
về lịch sử Việt nam. Bộ 
sách đầu tiên của ông là 
bộ “Giai cấp công nhân 
Việt nam” (3 tập). Đây là 
công trình khảo cứu công 

phu, hệ thống đầu tiên về lịch sử phong 
trào công nhân Việt nam. Sau hơn 4 
thập kỷ, ngày nay có thể thấy ở chỗ này 
chỗ kia bộ sách cần có sự bổ khuyết và 
hiệu chỉnh về sử liệu, song quan trọng 
nhất là những đóng góp của GS. trần 
Văn Giàu về phương pháp. Với bộ sách 
này, lần đầu tiên lịch sử Việt nam không 
chỉ còn là lịch sử của các lãnh tụ, các 
chính đảng hay các tôn giáo mà thực sự 
là lịch sử của quần chúng nhân dân, do 
nhân dân sáng tạo ra.

tiếp đó, GS. trần Văn Giàu lại tự lãnh 
nhận về mình một nhiệm vụ vô cùng 
khó khăn, trước đó chưa ai đủ sức làm: 
biên soạn một bộ lịch sử tư tưởng Việt 

>> tổng bí thư nông Đức Mạnh chúc thọ Giáo sư trần Văn Giàu

29                 Số 238 - 2010



GiÁo Dục

nam. tự mình, ông cũng thấy đây là 
việc rất khó, nhưng không thể từ nan. 
Đây là lời ông tự bạch khi tập i của bộ 
sách ra đời: “Đơn thương độc mã đi vào 
lĩnh vực lịch sử tư tưởng, ít ra là trong 
những bước đầu, thật là đáng lo, đáng 
sợ, không phải không có lúc chùn chân. 
(...) ở đây vấn đề thì rất hấp dẫn, việc 
làm lại rất khó khăn, cái gì cũng mới lạ, 
chỉ có một cái quen thuộc là phương 
pháp luận, nhưng các nguyên lý của 
phương pháp luận ứng dụng vào lịch 
sử tư tưởng Việt nam thì sao là đúng, 
chắc chắn phải vào việc một hồi lâu mới 
biết rõ được." 

cứ theo cách đó, sau nhiều năm miệt 
mài khảo cứu, cuối cùng bộ sách gồm 3 
tập “Sự phát triển của tư tưởng Việt nam 
đã ra đời”. Đánh giá về bộ công trình đồ 
sộ này, David G. Marr, một trong những 
sử gia nổi tiếng thế giới và là chuyên gia 
hàng đầu về Việt nam viết: “trong số 
các công trình đã xuất bản bằng mọi 
thứ tiếng trên thế giới thì đó là bộ sử 
tốt nhất về tư tưởng Việt nam."   thiết 
nghĩ, lời nhận xét trên đây của một sử 

gia phương tây lớn như David G. Marr 
đã đủ nói lên chân giá trị của công trình 
mà trần Văn Giàu  “đau thiết” hơn 20  
năm để hoàn thành, không cần phải 
bình luận gì thêm. cũng với hai bộ công 
trình này, GS. trần Văn Giàu đã được nhà 
nước ta trao tặng Giải thưởng Hồ chí 
Minh đợt i, năm 1996.

GS. trần Văn Giàu chưa bao giờ bằng 
lòng với những gì mình đã làm được. 
năm 1991, khi thăm lại Khoa Lịch sử, 
ông đã bộc lộ ước muốn viết lại lịch sử 
Việt nam, “sao cho mai sau thấy được 
cụ Hồ, ông Giáp là những người bằng 
xương bằng thịt, sao cho một đứa bé 
đọc sử Việt nam, má nó gọi đi ăn cơm 
nó phải xin cho nó đọc nốt đoạn này 
rồi mới đi ăn”. năm 2003, ông đã ngoài 
90 tuổi, khi chúng tôi tới thăm vẫn còn 
thấy bậc tôn sư của mình miệt mài bên 
trang bản thảo dở dang. Ai cũng biết 
ông là bậc thầy đã đào tạo nên những 
bậc thầy lớn, như Đinh Xuân Lâm, Phan 
Huy Lê, Hà Văn tấn, trần Quốc Vượng, 
Vũ Dương ninh, Phan Đại Doãn, Lê Mậu 
Hãn vv... nhưng phải nói thêm rằng 

cũng có không ít người nhờ đọc sách 
ông mà nên người, mà trưởng thành 
trong nghề nghiệp. ông đã thuộc về 
hàng những bậc thầy thực xứng đáng 
được tôn xưng là “vạn thế sư biểu”!

trÁi tiM nHân Ái – con nGưỜi củA 
nHữnG niềM ĐAU

Ai từng biết trần Văn Giàu mà chỉ thấy, 
chỉ nhớ gương mặt rạng ngời, ánh mắt 
lấp lánh niềm vui, cái cười hào sảng và 
sự hóm hỉnh pha chút cao ngạo của 
ông mà chưa biết đôi chút về những 
niềm đau của ông thì có thể nói chưa 
từng biết về ông vậy. tuổi thanh xuân 
ông đã hăng hái lên đường, dấn thân 
theo cụ Hồ làm một “nhà cách mạng 
chuyên nghiệp”. Điều đó có nghĩa là ông 
đã không chỉ sẵn sàng dâng hiến đời 
mình cho tổ quốc, cho cách mạng, mà 
còn hy sinh cả những hạnh phúc riêng 
tư. cha ông mất khi ông ở tù, phút cuối 
cùng còn gắng gọi tên Sáu Giàu. Vậy mà 
mấy năm sau ông cũng chỉ kịp lén về lạy 
mồ cha nơi góc ruộng. rồi mẹ ông cũng 
ra đi âm thầm khi ông đang làm chủ 
tịch ủy ban kháng chiến nam Bộ, đi qua 

>> GS trần Văn Giàu và phu nhân chụp hình cùng các học trò: "Lâm - Lê - tấn - Vượng"
(Đinh Xuân Lâm - Phan Huy Lê - Hà Văn tấn - trần Quốc Vượng)
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Để tưởnG nHớ nGưỜi tHầy Đã Đi 
XA củA MìnH, cÁc tHế Hệ Học trò 
– nAy ĐềU Là nHữnG trí tHức 
tHànH Đạt Đã Bày tỏ LònG tri 
ân SâU Sắc:

* GS. ĐinH XUân LâM: tự Hào Và 
MAy Mắn KHi Là Học trò củA 
tHầy GiàU

tôi rất tự hào và may mắn khi là sinh 
viên trực tiếp được thầy trần Văn Giàu 
đào tạo, hướng dẫn. tôi và thế hệ 
cùng trang lứa có được như ngày nay 
là do công lao bồi dưỡng của thầy. 
năm 1954, tôi học tại trường Đại học 
Sư phạm Văn khoa, trực tiếp được 
thày Giàu lên lớp. Lúc đó, những câu 
chuyện về hoạt động cách mạng của 
thầy được biết đến rộng rãi. thầy nổi 
tiếng, thậm chí trở thành một nhân 
vật thần thoại trong lòng sinh viên. 
Với một lòng ngưỡng mộ, kính trọng 
sâu sắc, tôi rất háo hức khi được học 
thầy và sau khi tốt nghiệp lại được 

giữ lại là tập sự trợ lý và thường xuyên 
được làm việc với thầy. 

Dù nổi tiếng và có tầm như vậy nhưng 
thầy Giàu lại rất tôn trọng thế hệ trẻ 
và tạo mọi điều kiện giúp cán bộ trẻ 
trưởng thành nhanh chóng. cách làm 
của thầy thường là: thầy giao cho 
sinh viên chuẩn bị vấn đề để thuyết 
trình, nêu câu hỏi thảo luận trên lớp. 
trên cơ sở đó, thầy bổ sung và đưa ra 
những nhận định. Vừa học vừa được 
làm trực tiếp, nhận sự chỉ dẫn của 
thầy, chỉ sau một năm làm việc cùng, 
tôi đã có sách viết chung với thầy khi 
mới 25 tuổi. tôi và bạn bè cùng trang 
lứa đã trưởng thành rất nhanh. thầy 
còn giới thiệu chúng tôi rộng rãi để 
giới khoa học biết đến.

từ lúc toàn tâm toàn ý sang làm 
nghiên cứu khoa học, thầy viết được 
nhiều cuốn sách quý và trở thành 
ngọn cờ đầu của khoa học với một vị 
trí lâu dài, bền vững mà không ai có 
thể thay thế được. những cuốn sách 

ấy không chỉ chứa đựng tri thức, tầm 
nhìn của một con người lỗi lạc mà còn 
chứa đựng tình cảm của một người 
con với quê hương đất nước. Đối với 
tôi, thầy là tấm gương lớn của một 
người trí thức chân thành với cách 
mạng, hoạt động với lý tưởng cách 
mạng và trong bất cứ khó khăn nào 
cũng đều tìm cách vượt qua để phục 
vụ đất nước với tất cả sức lực và tình 
cảm của mình.

* GS.tS nGUyỄn QUAnG nGọc - 
Viện trưởnG Viện Việt nAM Học 
Và KHoA Học PHÁt triển ĐHQGHn, 
nGUyên cHủ nHiệM KHoA LịcH Sử 
trưỜnG ĐHKHXH&nV: tHầy GiàU 
Là Một HUyền tHoại!

GS. trần Văn Giàu là chủ nhiệm khoa 
Lịch sử trường Đại học tổng hợp chỉ 
trong vài năm - một khoảng thời 
gian không nhiều - nhưng có công 
định hướng cho sự phát triển ban 
đầu của Khoa rất quan trọng. cùng 

nhà cũng không kịp ghé thắp 
nén nhang. Đau đớn nhất là 
vợ ông, Bà Đỗ thị Đạo, một 
người phụ nữ xinh đẹp và 
hiền thục nổi tiếng, đã mòn 
mỏi tuổi xuân chờ chồng, có 
lúc phải vào chùa đi tu để cho 
nhẹ bớt lời ong tiếng ve. Sau 
này ông bà cũng có sinh con, 
nhưng cũng vì điều kiện khó 
khăn của những ngày kháng 
chiến mà lâm vào cảnh “hữu 
sinh, vô dưỡng”. 

tôi viết những dòng này để 
tưởng nhớ thầy và để mong 
rằng đừng có ai đơn giản đến mức cho 
rằng những người cách mạng như cụ 
Hồ, cụ Giàu một khi đã xác định hy sinh 
hạnh phúc riêng cho sự nghiệp chung 
thì đã “miễn dịch” với những nỗi đau 
nhân thế kể trên. Không! các cụ vẫn rất 
đau, có điều những nỗi đau đó được 
giấu kín để người thường như chúng 
ta không dễ nhận ra. nhưng nếu có ai 
từng đọc kỹ bức thư cụ Hồ viết gửi về 
quê khi cụ cả Khiêm từ trần, nếu có ai 
từng nghe bà Đinh Xuân thu, con gái 
nuôi của cụ Giàu, kể rằng lúc hầm hập 
sốt rét ở Hòa Bình, cụ Giàu từng thốt 

nên “Phải chăng Giàu có một đứa con!” 
thì sẽ hiểu nỗi đau nhân thế của những 
con người vĩ đại đó.

nhưng đó mới chỉ là những niềm đau 
nhỏ. cụ Giàu là vị anh hùng đích thực, 
cả trong trận chiến đấu sinh tử với quân 
thù và cả trong sự nghiệp khảo cứu 
khoa học và rèn dạy con người.. cụ bị 
bắt, bị tù đày, rồi suốt nhiều năm bị nghi 
là kẻ phản bội. những nỗi nghi ngờ cứ 
lơ lửng trên đầu không dễ minh oan. 
Đã có lúc con người từng kiên cường, 
hào sảng đến mức chọn cả tư thế chết 
lẫm liệt cho mình trước họng súng kẻ 

thù – nếu cần phải hy sinh, 
nhưng lại từng muốn nhảy 
xuống trầm mình ở dòng 
sông Phó Đáy để rửa sạch 
oan khiên! May thay, có ít 
nhất một người đã hiểu và 
tin ông. người đó là cụ Hồ 
- người cũng từng nhiều 
năm “oan khiên khôn rửa” 
ở Mạc tư Khoa và ngay 
giữa đồng chí của mình. cụ 
Hồ đã tin và giữ cụ Giàu ở 
lại với cách mạng, với tổ 
quốc, với Khoa học, với 
các học trò của mình, để 
hôm nay: Giang sơn nhỏ 

lệ khóc Anh hùng!

PGS.tS PHạM HồnG tUnG   

>> tổng thống Pháp F. Mitterrand và giáo sư trần Văn Giàu

31                 Số 238 - 2010



với các trí thức hàng đầu khác là các 
giáo sư: trần Đức thảo, Đào Duy Anh, 
Phạm Huy thông…, thầy Giàu đã 
định hướng con đường phát triển 
của Khoa Sử cũng như nền Sử học 
Việt nam. Khoa Sử vượt lên được trở 
thành đơn vị đào tạo và nghiên cứu 
đầu ngành cả nước là do được định 
hướng phát triển đúng đắn ngay từ 
ban đầu ấy. Dưới sự dìu dắt của thầy, 
nhiều thế hệ học trò ban đầu “ra lò”, 
đặt cơ sở cho toàn bộ sự phát triển 
của nền Sử học Việt nam sau này. Vài 
năm sau, họ đều trở thành những 
nhà khoa học có tên tuổi, có vị trí 
trong ngành Sử. Bước tiếp bước, họ 
lại kế thừa nhiệt huyết, kinh nghiệm 
và tri thức của các thầy, đào tạo ra lớp 
lớp các thế hệ học trò - những người 
trí thức đóng góp cho công cuộc xây 
dựng và bảo vệ đất bước. 

thầy Giàu là người yêu quý khoa Sử. 
Dù tham gia công tác nhiều lĩnh vực, 
nhiều nơi nhưng thầy luôn cho rằng 
khoảng thời gian ở khoa Sử là giai 
đoạn thầy đắc ý nhất, tự hào nhất và 
có đóng góp nhiều nhất. thầy đã trở 
thành một huyền thoại của Khoa. tôi 
vẫn còn nhớ mãi kỷ niệm vào năm 
2000, Khoa Lịch sử nhận danh hiệu 
Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. 
chúng tôi đã báo tin vui này và mời 
thầy ra Bắc để chứng kiến và gặp 
mặt các thế hệ học trò - những người 
luôn yêu quý, ngưỡng mộ thầy và 

mong được nhìn thấy thầy. Buổi lễ có 
sự hiện diện của thầy đầy xúc động. 
Dù năm ấy thầy đã yếu, không đi lại 
được nhiều nhưng thầy vẫn ra chung 
vui với Khoa. Đáp ứng tình cảm và 
nguyện vọng của rất nhiều học trò 
các thế hệ mụốn được nghe thầy nói 
và giảng bài, thầy đã có bài phát biểu 
trước cử tọa. Kết thúc, GS. trần Quốc 
Vượng đứng lên hô lớn: “Hoan hô GS. 
trần Văn Giàu !”. thế là cả hội trường 
ầm ầm vỗ tay và hô theo. chúng tôi 
- những người học trò của thầy lòng 
đầy xúc động và tự hào: thầy mãi mãi 
là một người thầy lớn của Khoa Sử.

* PGS.tSKH nGUyỄn Hải Kế - cHủ 
nHiệM KHoA LịcH Sử: KHoA Sử 
LUôn tự Hào Về tHầy GiàU !

Đối với Khoa Lịch sử - trường Đại 
học tổng hợp Hà nội trước đây và 
Khoa Lịch sử - trường ĐHKHXH&nV, 
ĐHQGHn hiện nay thì dấu ấn của 
thầy Giàu là không thể phai mờ. 

Sau khi đã có cống hiến rất lớn cho 
cách mạng Việt nam, GS. trần Văn 
Giàu dành hết tâm sức cho sự nghiệp 
nghiên cứu và đào tạo, trở thành chủ 
nhiệm khoa Lịch sử đầu tiên của chế 
độ mới do nước VnDccH thành lập. 
thầy là người đầu tiên viết giáo trình 
Lịch sử cách mạng Việt nam và nhiều 
bộ giáo trình kinh điển khác của nước 
VnDccH. Với tư cách là nhà văn hóa, 

nhà khoa học và nhà sư phạm, thầy 
đã có công định hướng, rèn luyện 
một đội ngũ các nhà nghiên cứu Sử 
học xứng đáng với dân tộc này trong 
suốt nửa thế kỷ qua, đó là điều không 
thể phủ nhận. thầy đã góp phần đào 
tạo rất nhiều thế hệ học trò: có tri 
thức, có phương pháp, nhiệt huyết 
với khoa học, có tình yêu sâu sắc đối 
với dân tộc, với đất nước. thế hệ thầy 
và trò đầu tiên đó đã trở thành thế hệ 
hạt nhân đứng mũi chịu sào trong 
nghiên cứu lịch sử phục vụ dân tộc. 
Đó cũng là đóng góp đầu tiên và bất 
diệt của GS. với ngành Sử.

trên cơ sở triết lý mà thầy khai phá, 
Khoa Sử đã được đặt đúng quỹ đạo, 
đúng đường ray để có những bước 
phát triển không ngừng, đóng góp 
xuất sắc cho sự phát triển của đất 
nước. Đó là triết lý: vừa dạy học vừa 
nghiên cứu khoa học; bổ sung lý luận 
qua thực tiễn cuộc sống phong phú; 
thông qua hoạt động thực tiễn và 
hoạt động khoa học để vừa rèn luyện 
mình, vừa rèn luyện trò. Đó là một 
triết lý đúng một cách kỳ diệu trong 
giai đoạn đầu của nền khoa học cách 
mạng, được am hiểu và vận dụng bởi 
một con người có tầm nhìn, có trí tuệ 
cao. Không chỉ là một nhà tư tưởng, 
thầy còn là một nhà tổ chức hành 
động, dám đối mặt với thách thức - 
những thách thức lớn của cả một thời 
đại.

Biết bao thế hệ học trò của Khoa 
Lịch sử luôn tự hào về thầy Giàu. từ 
tấm gương của thầy, chúng tôi hiểu 
ra rằng: không thể có những học trò 
tuyệt vời nếu không có những người 
thầy tuyệt vời như thầy trần Văn Giàu.

Hà Lê

>> Đại tướng Võ nguyên 
Giáp và Giáo sư trần Văn Giàu

GiÁo Dục
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GiÁo Dục

Bước tiến Dài củA KHoA trọnG ĐiểM

nơi VUn trồnG nHiềU tài nănG cHo Đất nước

Khoa cntt thực hiện tốt sứ mệnh đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực trình độ 
cao, chất lượng cao cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Khoa cntt là 
cái nôi nuôi dưỡng và vun trồng nhiều tài năng cntt cho đất nước, mang lại vinh 
quang cho trường ĐHcn và ĐHQGHn. Hàng nghìn cựu sinh viên của Khoa đã và 
đang phát huy tài năng được đào tạo thành công trên nhiều lĩnh vực của đời sống 
xã hội, từ đào tạo, nghiên cứu đến sản xuất kinh doanh dịch vụ.

Kiên trì thực hiện sứ mệnh của Khoa trọng điểm, Khoa cntt, trường ĐHcn - 
ĐHQGHn luôn tập trung ưu tiên cho công tác đào tạo đại học và sau đại học. từ số 
sinh viên ít ỏi ban đầu, ngày nay Khoa cntt có quy mô đào tạo đại học chính quy 
là hơn 1000 sinh viên trong đó có hơn 200 sinh viên thuộc chương trình đạt trình 
độ quốc tế và 200 sinh viên hệ chất lượng cao. Khoa cũng đang triển khai đào tạo 
khoảng 400 học viên cao học và trên 10 ncS. từ khi thành lập đến nay, Khoa đã đào 
tạo trên 2500 cử nhân chính quy với tỷ lệ cử nhân có việc làm đúng chuyên môn 
ngay khi tốt nghiệp đạt trên 85% và một năm sau tốt nghiệp đạt 100%; đào tạo trên 
600 thạc sĩ và tiến sĩ.

từ 1 ngành đào tạo ban đầu là cntt, hiện nay Khoa đang mở rộng với 3 ngành 
đào tạo đại học, 4 chuyên ngành sau đại học và 2 ngành đào tạo đại học mới đang 
xây dựng chờ phê duyệt. từ các loại hình ban đầu chỉ gồm chính quy, tại chức hiện 
Khoa đang có chương trình đào tạo của nhiều loại hình: chính quy hệ chuẩn, hệ 
chất lượng cao, hệ đạt trình độ quốc tế, hệ đào tạo bằng kép… với các giáo trình 
chất lượng cao đã được biên soạn. 

KHoA cônG nGHệ tHônG 
tin, trưỜnG ĐH cônG 
nGHệ, ĐHQGHn Được 
tHànH LậP năM 1995, 

tiền tHân Là PHònG tin 
Học tHUộc Viện tin Học 

& Điện tử Và Bộ Môn 
tin Học tHUộc KHoA 

toÁn, trưỜnG ĐHKHtn, 
ĐHQGHn. KHoA Là 1 tronG 

7 KHoA cntt cHủ cHốt 
Đào tạo nGUồn nHân Lực 

cntt trìnH Độ cAo củA 
Đất nước. SUốt 15 năM 
Hoạt ĐộnG, KHoA cntt 

Đã có nHữnG Bước tiến 
MạnH Mẽ, VữnG cHắc Và 

Đã Đạt Được nHữnG Kết 
QUả ấn tượnG. 
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Bên cạnh việc chú trọng nâng cao 
chất lượng đào tạo, nhiều giảng viên 
của Khoa cntt còn tích cực tham gia 
tư vấn, thiết kế, biên soạn sách tin 
học và cntt cho nhà xuất bản Giáo 
dục, nhà xuất bản ĐHQGHn,... 

cán bộ của Khoa cntt, trường ĐHcn, 
ĐHQGHn tham gia liên tục 15 năm 
biên soạn 3 bộ sách  thí điểm và 3 bộ 
sách giáo khoa (mỗi bộ gồm 3 quyển: 
sách giáo khoa, sách giáo viên, sách 
bài tập) cho bậc học trung học phổ 
thông đang sử dụng; tham gia biên 
soạn nhiều giáo trình cho đại học và 
cao đẳng; nhiều năm liên tục tham 
gia biên soạn, thẩm định, phản biện 
nhiều sách, tài liệu tham khảo cho 
giáo viên học sinh phổ thông, giáo 
viên chuyên tin học, các tài liệu tập 

huấn cho giáo viên tin học cả nước.

tiệM cận trìnH Độ QUốc tế

15 năm qua, Khoa cntt thực sự là 
đầu tàu trong nhiều hoạt động đảm 
bảo và nâng cao chất lượng đào tạo. 
ngành cntt là ngành học đầu tiên 
lấy chứng chỉ sát hạch kỹ năng cơ 
bản (FE) theo chuẩn kỹ năng cntt 
nhật Bản. Để được nhận bằng cử 
nhân chất lượng cao ngành cntt, 
bên cạnh việc đáp ứng đầy đủ các 
chuẩn về chuyên môn, nghề nghiệp, 
sinh viên phải có chứng chỉ tiếng Anh 
(480 điểm toEFL, 4,5 điểm iELtS).

chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên 
ngành khoa học máy tính theo tiêu 
chuẩn quốc tế do Khoa cntt thực 
hiện cũng là chương trình đào tạo 

thạc sĩ đầu tiên của ĐHQGHn và của 
các trường ĐH Việt nam có hai khóa 
học viên bảo vệ luận văn thạc sĩ trước 
hội đồng có giáo sư nước ngoài tham 
gia phản biện và đánh giá. cùng với 
nhiều hoạt động và giải pháp khác, 
tất cả những điểm đặc biệt nêu trên 
đã là những minh chứng thuyết phục 
về chất lượng cao của hoạt động đào 
tạo tại Khoa cntt.

thành công trong đào tạo của Khoa 
cntt còn thể hiện qua tỷ lệ sinh viên 
có việc làm đúng ngành sau khi tốt 
nghiệp cũng như tỷ lệ sinh viên được 
nhận học bổng sau đại học tại các 
nước nhật Bản, Hàn Quốc, châu âu 
và Bắc Mỹ ngày càng tăng.

từ năm 2000 đến nay, Khoa cntt cử 
và giới thiệu được hơn 80 cử nhân, 
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thạc sĩ nhận học bổng đào tạo thạc sĩ, 
tiến sĩ của các đại học tiên tiến nước 
ngoài, trong đó có trên 40 học bổng 
đào tạo tiến sĩ. Đây là lực lượng nhân 
lực khoa học có trình độ cao tương lai 
cho Khoa cntt và cho đất nước. có 9 
tiến sĩ trong số đó đã về Khoa cntt 
trực tiếp giảng dạy và nghiên cứu. 
Hiện nay, Khoa cntt là một trong 
những khoa cntt trong cả nước có 
số lượng giảng viên cơ hữu có trình 
độ tiến sĩ rất cao, trong đó có 5 người 
đã đoạt Huy chương olympic tin học 
Quốc tế.

thực hiện chiến lược, chủ trương của 
ĐHQGHn và trường ĐHcn, Khoa 
cntt ngày nay từng bước hướng đến 
đào tạo chất lượng cao cũng như tích 
cực tổ chức và tham gia các cuộc thi 

công nghệ quốc tế như AcM, Procon, 
imagine cup… và đã nhận nhiều 
giải thưởng của các cuộc thi. Đặc 
biệt, Khoa cntt là Khoa duy nhất ở 
Việt nam có đội tuyển đại diện tham 
dự vòng chung kết 3 năm liền 2007, 
2008, 2009 của cuộc thi Lập trình sinh 
viên quốc tế AcM/icPc, đứng trong 
top 100 đại học hàng đầu của thế giới 
trong lĩnh vực lập trình của sinh viên.

Với những nỗ lực đó, chương trình 
đào tạo ngành cntt của Khoa là 
chương trình đầu tiên của cả nước 
đã được công nhận đạt chuẩn kiểm 
định của mạng lưới các trường Đại 
học Đông nam Á – AUn vào tháng 12 
năm 2009.

cHú trọnG nGHiên cứU KHoA 
Học

Với việc xây dựng nhiều phòng thí 
nghiệm mới, Khoa cntt đã tích cực 
chủ động trong công tác nghiên cứu 
khoa học, khuyến khích và tạo điều 
kiện cho cán bộ và sinh viên tham 
gia ncKH. từ 3 bộ môn ban đầu và 1 
phòng thực hành cho sinh viên, hiện 
nay Khoa đã phát triển với 5 bộ môn 
và 3 phòng thí nghiệm, phục vụ đắc 
lực cho đào tạo và ncKH. Phòng thí 
nghiệm trực thuộc Khoa cntt là loại 
hình đơn vị mới có chức năng nghiên 
cứu khoa học, tham gia đào tạo và 
tích hợp đào tạo chất lượng cao với 
nghiên cứu khoa học nhằm tăng tốc 
tiến độ xây dựng Khoa cntt theo mô 
hình đại học nghiên cứu. 

trong 5 năm 2005-2010, Khoa cntt 
có 48 công trình khoa học công bố 
quốc tế có giá trị được ghi nhận 
trong Scorpus (kho lưu trữ các công 
trình khoa học quốc tế có giá trị cao). 
trong giai đoạn 2005-2010, Khoa 
cntt chủ trì và phối hợp thực hiện 
4 đề tài KHcn cấp nhà nước (hai đề 
tài Kc.01.01/06-10, Kc.01.02/06-10 đã 

nghiệm thu cấp nhà nước), chủ trì 7 
đề tài nghiên cứu cơ bản, gần 80 đề 
tài cấp Bộ, 3 đề tài cấp thành phố Hà 
nội. 

nhiều sản phẩm khoa học công 
nghệ do cán bộ Khoa thực hiện được 
ứng dụng hiệu quả và giành các giải 
thưởng cao như giải ViFotEc, nhân 
tài Đất Việt,... Đặc biệt 1 cán bộ của 
Khoa là người Việt nam đầu tiên đã 
giành giải thưởng về nghiên cứu 
khoa học của iBM Faculty Award; 
nhiều cá nhân của Khoa đoạt danh 
hiệu Quả cầu vàng về cntt của Việt 
nam hàng năm,...

Với tầm nhìn chiến lược, Khoa cntt 
luôn chú trọng việc mở rộng quan 
hệ hợp tác trong nước và quốc tế với 
nhiều đối tác, trong đó phải kể đến các 
trường thành viên trong ĐHQGHn, 
các trường ĐH, viện nghiên cứu trong 
cả nước. Về hợp tác nước ngoài, Khoa 
đã và đang hợp tác với nhiều trường 
và viện nghiên cứu có uy tín trên thế 
giới trong lĩnh vực đào tạo và nghiên 
cứu khoa học như Viện JAiSt (nhật 
Bản), ĐH Pohang (Hàn Quốc), ĐH 
Liên Hiệp quốc (UnU), ĐH Grenoble 
(Pháp), ĐH new South Wales (úc), 
ĐH Lyon 1 (Pháp)… cũng như phối 
hợp với các tập đoàn quốc tế trong 
nghiên cứu khoa học như iBM (Mỹ), 
nEc, toshiba, Panasonic, Mitani (nhật 
Bản)… 

Suốt chặng đường qua, Khoa tích cực 
cùng nhà trường đăng cai tổ chức 
thành công 5 hội nghị khoa học quốc 
tế tại Việt nam, ghi danh tên Khoa 
trong bản đồ các địa chỉ đào tạo nhân 
lực ngành công nghệ thông tin trong 
khu vực và thế giới.

nGọc DiệP
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cần có QUy ĐịnH cụ tHể Về QUản Lý 
Hoạt ĐộnG SHtt tronG trưỜnG ĐH 

các trường ĐH tại Việt nam cần phải thiết lập quy 
định quản lý chi tiết hoạt động SHtt. Quy định 
về SHtt phải cụ thể hóa công tác tổ chức hoạt 
động SHtt của trường bao gồm các vấn đề như 
các loại tài sản trí tuệ do trường quản lý, bộ phận 
quản lý và triển khai công tác SHtt, các quy định 
về việc hỗ trợ giảng viên và cán bộ đăng ký xác 
lập quyền SHtt và thương mại hóa tài sản trí tuệ, 
vấn đề về phân chia lợi nhuận sau khi thương mại 
hóa tài sản trí tuệ, các chính sách khuyến khích, 

khen thưởng và xử phạt các vi phạm trong hoạt 
động SHtt,... 

Hơn nữa, cần thúc đẩy mối quan hệ giữa trường 
ĐH và doanh nghiệp nhằm giúp trường xây 
dựng một cơ sở khoa học bền vững và mang 
tính cạnh tranh. Do vậy, nhằm tăng cường cGcn 
và thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ, các 
trường nên có những thay đổi cơ bản về nhận 
thức như sau: 

- tạo thói quen, cách ứng xử theo hướng “thương 
mại hoá” sản phẩm công nghệ. 

- Khuyến khích các tổ chức r&D trong trường 
quảng bá kết quả nghiên cứu có định hướng, 
khả năng ứng dụng cao và đăng ký xác lập 
quyền SHtt đối với các công trình nghiên cứu 
của mình ở trong và ngoài nước. 

- Áp dụng hệ thống thưởng và khuyến khích các 
nhà khoa học dựa trên giá trị thương mại sáng 
kiến của họ. 

- có biện pháp khen thưởng, tuyên dương các 

ĐănG Ký Sở HữU trí tUệ tronG cÁc Đại Học

cÁc Đại Học (ĐH) có cHức nănG cHínH Là GiÁo Dục 
Đào tạo Và nGHiên cứU KHoA Học. Hiện nAy, Một tronG 
nHữnG Vấn Đề cŨnG KHônG KéM PHần QUAn trọnG củA 
cÁc ĐH, Đặc Biệt Là cÁc ĐH Kỹ tHUật Là cHUyển GiAo 
cônG nGHệ (cGcn), ĐưA cÁc Kết QUả nGHiên cứU KHoA 
Học ÁP DụnG Vào tHực tiỄn Sản XUất KinH DoAnH. Đây 
cŨnG Là cÁc tiêU cHí Để ĐÁnH GiÁ ĐẳnG cấP Một ĐH 
Hiện nAy. 
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nhà khoa học có nhiều tài sản trí tuệ được chứng 
nhận tại cơ quan có thẩm quyền về SHtt.

Để góp phần thúc đẩy, tổ chức và quản lý hoạt 
động SHtt một cách hiệu quả và đồng nhất, việc 
quy định rõ về thủ tục xác lập quyền SHtt, xác định 
rõ về lợi ích, quyền sở hữu tài sản trí tuệ và phân 
chia hợp lý lợi nhuận thu được từ việc thương mại 
hóa quyền SHtt là rất quan trọng.

Xác định rõ chủ sở hữu kết quả nghiên cứu là một 
vấn đề quan trọng vì nó giúp các đơn vị và các nhà 
khoa học nhận thức được rõ quyền lợi và nghĩa vụ 
của mình. cơ sở để phân định quyền sở hữu về căn 
bản là dựa trên các phân tích về mức độ đóng góp 
tài chính, phương tiện, thời gian, thông tin, v.v. của 
mỗi bên đối với mỗi đơn vị tài sản cụ thể. theo 
kinh nghiệm của một số nước, luật SHtt các nước 
này đều quy định rõ ràng việc sở hữu các kết quả 
nghiên cứu do sử dụng ngân sách nhà nước: tài 
chính, trang thiết bị, thời gian, nhân tài, vật lực, v.v. 
đều thuộc về nhà nước hoặc cơ sở của nhà nước 
như trường ĐH, viện nghiên cứu công lập. 

cụ thể, Điều 28.a, Luật Khuyến khích hoạt động 
nghiên cứu trong trường ĐH của Liên Bang thụy 
Sỹ ngày 01/08/2000 quy định cụ thể về việc 
chuyển giao các kết quả nghiên cứu: “chính phủ 
Liên Bang có thể tài trợ cho các hoạt động nghiên 
cứu theo các điều kiên sau: tài sản trí tuệ và quyền 
sở hữu tài sản trí tuệ có được từ kết quả nghiên cứu 
được tài trợ của Liên Bang phải được chuyển giao 
cho cơ sở nghiên cứu nơi tác giả thực hiện nghiên 
cứu”. theo kinh nghiệm của Hoa Kỳ được quy định 
trong Bayh-Dole Act năm 1980 thì trường ĐH sở 
hữu kết quả hoạt động nghiên cứu được chính 
phủ tài trợ và có nghĩa vụ cố gắng thương mại hóa 
quyền SHtt này. 

Do vậy, trong quy định về thủ tục xác lập quyền 
SHtt tại các trường ĐH cần xác định rõ các kết 
quả nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và đơn vị 
trong trường theo các đề tài dự án các cấp hoặc 
các nghiên cứu, thử nghiệm có sử dụng trang thiết 
bị, Ptn hoặc cơ sở vật chất của trường, khi làm thủ 
tục đăng ký quyền SHtt hoặc ký kết các hợp đồng 
li-xăng, cGcn đều phải được ghi rõ chủ sở hữu là 
trường. trong trường hợp có sự tham gia, đóng 
góp của các đơn vị ngoài trường, để đảm bảo 
quyền lợi cho các đơn vị này, trường cũng cần quy 
định thêm là trường sẽ cùng  thỏa thuận với các 
đơn vị này để cùng đứng tên chủ sở hữu Văn bằng 
bảo hộ độc quyền.

Việc xác định rõ chủ sở hữu kết quả nghiên cứu 
là cơ sở cho việc phân chia lợi nhuận cho các bên 
tham gia. Phân chia lợi nhuận là một trong các 

công cụ quan trọng nhằm thúc đẩy hoạt động 
sáng tạo và cGcn trong trường ĐH cũng như 
nhằm tổ chức và quản lý hoạt động SHtt. Hiện 
nay tại Việt nam chưa có quy định pháp lý thật cụ 
thể việc phân chia này. Do vậy, để đề xuất ra cơ chế 
phân bổ lợi nhuận từ việc thương mại hóa tài sản 
trí tuệ cho các trường ĐH tại Việt  nam, cần tham 
khảo những chính sách đang được áp dụng trong 
trường ĐH tại một số nước tiên tiến trên thế giới.

tại trường ĐH Waseda, nhật Bản, trường ĐH có 
hoạt động cGcn và doanh thu từ cGcn và li-xăng 
quyền SHtt lớn nhất tại nhật Bản, tiền bản quyền 

được chia cho các bên theo tỷ lệ như sau: (tổng số 
tiền bản quyền thu được sau khi đã trừ các khoản 
chi phí)

- nếu từ 10 triệu yên trở lên thì 40% cho tác giả và 
60% cho trường ĐH.

- nếu trong khoảng 2-10 triệu yên thì 50% cho tác 
giả và 50% cho trường ĐH.

- nếu dưới 2 triệu yên thì 70% cho tác giả và 30% 
cho trường ĐH . 

tại Mỹ, thông thường tỷ lệ phân bổ có thể là: 40% 
cho tác giả sáng chế, 40% cho đơn vị nơi làm 
việc của tác giả (Ptn, trung tâm, Khoa hoặc Viện 

Để tổ cHức Và QUản Lý Hoạt ĐộnG SHtt củA trưỜnG có 
HiệU QUả, Bộ PHận SHtt có tHể tHực Hiện cÁc Bước SAU 
Đây:

• Bước 1: tHU nHận nHữnG Kết QUả nGHiên cứU từ 
cÁc Viện, trUnG tâM, KHoA, Bộ Môn, PHònG tHí nGHiệM Và 
từ cÁc nHà nGHiên cứU, nHà KHoA Học tronG trưỜnG. 

• Bước 2: tổ cHức Hội ĐồnG ĐÁnH GiÁ KHả nănG 
XÁc LậP QUyền SHtt Và cGcn.

• Bước 3: trAo Đổi Và tHốnG nHất Với cÁc Đơn Vị 
Và nHà KHoA Học Về QUyền Sở HữU Và cÁc cHi PHí Liên 
QUAn Đến Việc ĐănG Ký, tHươnG Mại HóA cônG nGHệ Và 
PHân Bổ Lợi nHUận, V.V.

• Bước 4: cHUẩn Bị Hồ Sơ Và Liên Hệ Với cơ QUAn 
QUản Lý QUyền SHtt Để tiến HànH Việc ĐănG Ký.

• Bước 5: cậP nHật Vào cơ Sở Dữ LiệU Để QUản Lý 
Và cônG Bố tHônG tin Về cônG nGHệ trên WEBSitE củA 
trưỜnG, tạP cHí Và cÁc PHươnG tiện trUyền tHônG.

• Bước 6: Liên Hệ Với cÁc DoAnH nGHiệP Để Ký cÁc 
HợP ĐồnG Li-XănG cHUyển GiAo QUyền Sử DụnG cônG 
nGHệ Và cGcn. 
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nghiên cứu của trường ĐH nơi tác 
giả làm việc) và 20% cho tLo (trong 
trường hợp tLo là đơn vị hạch toán 
độc lập với trường ĐH) . 

tại thụy Sĩ, các trường ĐH đều có 
chính sách phân bổ tiền bản quyền 
cho các bên tham gia giống nhau. 
tiền bản quyền thường được chia 03 
phần cho 03 bên tham gia chính là 
trường ĐH (tLo thuộc trường ĐH), cơ 
sở nơi tác giả nghiên cứu (Ptn, trung 
tâm, Khoa, Viện) và tác giả. Ví dụ, tại 
trường ĐH Genève thì mức chia như 
sau: 1/3 cho trường ĐH (qua tLo), 1/3 
cho cơ sở nơi tác giả thực hiện nghiên 
cứu và 1/3 cho tác giả. Đối với Đại học 
Basel thì theo tỷ lệ: trường ĐH là 30%, 
cơ sở nơi tác giả trực tiếp thực hiện 
nghiên cứu là 30% và tác giả là 40%.  

theo chủ trương khuyến khích ứng 
dụng kết quả nghiên cứu khoa học 
(ncKH) và phát triển công nghệ, để 

thúc đẩy và tổ chức hoạt động SHtt, 
các trường cần quy định cụ thể tỷ lệ 
phân chia tiền bản quyền dựa trên cơ 
sở quy định pháp luật của nhà nước 
và kinh nghiệm của các trường ĐH tại 
một số nước trên thế giới như sau:

- (các) tác giả: 40-50% 

- trường ĐH (bao gồm cả tổ chức 
chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHcn như 
phòng thí nghiệm, bộ môn, khoa, 
trung tâm, viện, bộ phận SHtt và các 
đơn vị môi giới, trung gian khác (nếu 
có,  tùy theo mức đóng góp): 50-60%.

tHànH LậP Bộ PHận cHUyên 
trÁcH Về SHtt

tại các nước phát triển, việc bảo hộ 
kịp thời quyền SHtt đối với các kết 
quả nghiên cứu gần như đã trở thành 
một tập quán trong hoạt động KHcn. 
ở góc độ kinh doanh, các tổ chức có 
nhiều giao dịch thương mại liên quan 

đến quyền SHtt như trường ĐH, viện 
nghiên cứu, doanh nghiệp đều có 
bộ phận chức năng quản lý việc khai 
thác các quyền này. 

nhằm thống nhất đầu mối tổ chức, 
quản lý và triển khai hoạt động SHtt 
cũng như cGcn của trường, việc 
thành lập văn phòng hoặc trung tâm 
cGcn mà trước hết là bộ phận chuyên 
trách SHtt là rất cần thiết và cấp bách 
theo xu thế chung và kinh nghiệm 
thực tế tại các trường ĐH nghiên 
cứu trên thế giới. Bộ phận chuyên 
trách SHtt không những đóng một 
vai trò quan trọng trong việc thúc 
đẩy đăng ký, theo dõi và bảo hộ các 
quyền SHtt của các trường mà còn 
đóng vai trò là một cơ quan đầu mối 
thực hiện cGcn, xúc tiến việc thương 
mại hoá các sản phẩm công nghệ của 
trường, liên hệ tìm đầu ra, tìm nguồn 
tài trợ ncKH và phân chia lợi nhuận 
cho các bên tham gia theo mô hình 
một tLo. 

ngoài ra, Bộ phận này được thành lập 
không chỉ có tác dụng tăng cường 
hiệu quả trong hoạt động ncKH, 
cGcn của các trường mà còn định 
hướng hoạt động ncKH-cGcn trên 
cơ sở quyền SHtt đã được bảo hộ, 
tăng cường thu nhập cho các nhà 
khoa học và trường ĐH, đảm bảo 
việc đầu tư của các doanh nghiệp với 
những công nghệ đã được cấp bằng 
độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích. 

tuy nhiên, tùy thuộc điều kiện tài 
chính, nhân lực và hoàn cảnh thực tế, 
các trường ĐH kỹ thuật có thể thiết 
lập Bộ phận tổ chức và quản lý hoạt 
động SHtt theo khả năng và quy mô 
của mình. tùy thuộc điều kiện mỗi 
trường, bộ phận SHtt có thể được 
thành lập như một bộ phận trực 
thuộc trường như phòng, ban hoặc 
có thể mang tư cách pháp lý hoạt 
động như một đơn vị hạch toán độc 
lập, có con dấu riêng như một trung 
tâm. 

PHAn QUốc nGUyên
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từ xa xưa, nhân dân ta thường 
có câu nói cửa miệng “danh 
bất hư truyền” và “hữu danh 

vô thực” để bàn về thế thái nhân tình. 
Danh bất hư truyền là nhằm ngợi 
ca về những người nổi tiếng về đạo 
đức và tài năng, đặc biệt tài năng đó 
được thực sự cống hiến cho nhân 
dân, cho đất nước ở bât kì cương vị 
nào. Xin kể ra đây một vài tấm gương 
tiêu biểu trong cuộc sống. từ thế kỷ 
XiV, danh nhân chu Văn An (?-1370), 
ở ngoại thành thăng Long, sau khi 
đỗ tiến sĩ không ra làm quan, mà chỉ 
ở nhà mở trường dạy học truyền bá 
đạo nho và phê phán mê tín dị đoan, 
hủ tục. trường đã hội tụ được nhiều 
sinh đồ tài hoa, mà thành đạt nổi bật 
phải kể đến tiến sĩ Phạm Sư Mạnh, 
tiến sĩ-nhà thơ Lê Quát. từ đấy danh 
tiếng chu Văn An ngày càng lớn, cho 
nên vua trần Minh tông (1314 - 1929) 
vời ra làm tư nghiệp trường Quốc tử 
giám và dạy thêm hoàng tử. ông viết 
sách giáo khoa để tiện việc dạy học. 
Đến đời vua trần thái tông, chính 
quyền xã tắc suy đồi hư hỏng, quan 
lại tham nhũng, chu Văn An viết bản 
“thất trảm sớ” (Sớ dâng vua xin chém 
bảy viên gian thần). Không được vua 
chấp nhận, ông xin từ chức về ở ẩn tại 
núi chí Linh. các thế hệ sĩ phu đời sau 
đều coi ông là bậc thầy tiền bối đáng 
kính trọng; danh tiếng chu Văn An 
vượt qua thời gian, không gian, trở 
thành “bậc danh sáng bất hư truyền” 
khắp gần xa cho đến tận ngày nay 
trên mọi miền đất nước. 

nếu ai đến miền Bắc huyện Hương 
Sơn, tỉnh Hà tĩnh, trên một ngọn đồi 
cao, bên đường số 8 Việt Lào sẽ có 
dịp ngắm nhìn bức tượng chân dung 
rất lớn can vị danh y Hải thượng Lãn 
ông - Lê Hữu trác (1720 - 1791). Vốn 

quê tại Hải Dương, thuộc dòng dõi 
quý tộc, tuy đã tham gia việc binh, có 
lập công ít nhiều, nhưng rồi đột ngột 
chối bỏ việc quan, lui về quê mẹ học 
nghề Đông y, chữa bệnh cho nhân 
dân. Say mê nghề y, hết lòng với nhân 
dân, chăm lo khai thác cây thuốc tại 
núi rừng địa phương, Hải thượng trở 
thành thầy thuốc danh tiếng bậc nhất 
với phương châm “nam dược trị nam 
nhân”. tấm lòng nhân ái của ông dạt 
dào khắp thôn làng, nửa đêm gà gáy 
dân quê xa xôi vẫn có thể chạy đến 
nhà ông nhờ đi cấp cứu chữa bệnh; 
ông luôn sẵn sàng, không hề đòi 
hỏi tiền nong. Bà con thường nói với 
nhau, đúng là vị lương y, danh bất hư 
truyền. Gần đây một nhà văn Pháp đã 
viết cuốn tiểu thuyết khá hay về danh 
y Hải thượng. ngày nay, nhà nước ta 
đang có dự án chương trình UnESco 
đề nghị công nhận ông là danh nhân 
văn hóa thế giới.

tuy vậy, mặt khác thời nay dân ta 
vẫn thường hay nói đến cụm từ “hữu 
danh vô thực!” nếu bàn thảo kiểu văn 
vẻ thì cụm từ này mang nghĩa trái 
ngược với cụm từ kia, nhưng lại có họ 
hàng gần gũi. thật ra hiện tượng đó 
không hiếm, nó đang diễn ra hàng 
ngày trong đời sống. chẳng hạn, 

ông Huỳnh ngọc Si vốn có “danh” là 
nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận 
tải, kiêm Giám đốc Ban Quản lý Dự án 
đại lộ Đông tây và môi trường nước 
thành phố Hồ chí Minh, nghĩa là 
danh cũng lớn đấy chứ! nhưng đến 
“ngày 18-10 tòa án nhân dân tP.HcM 
tuyên phạt tù chung thân”, vì “tội 
nhận hối lộ trên 2 triệu USD” từ phía 
nhật Bản (Báo tuổi trẻ 19-10-2010)

ông Bình - tổng Giám đốc VinASHin 
cũng đã có danh lớn, song để thất 
thoát tiền nhà nước hàng chục ngàn 
tỉ đồng và đưa con trai, em trai vào 
nắm giữ các bộ máy điều hành, rồi 
báo cáo không đúng sự thật (lỗ 1600 
tỉ, báo lãi 750 tỉ (Báo tuổi trẻ 21-10-
2010). Đúng là “hữu danh vô thực” cả 
về đạo đức lẫn trách nhiệm.

còn ông nguyễn trường tô, nguyên 
chủ tịch tỉnh Hà Giang cũng là người 
có “danh xưng long trọng can người 
đứng đầu một tỉnh, nhưng đã bị thủ 
tướng cách chức, vì lối sống trụy lạc! 
Đích thị là “hữu danh vô thực về đạo 
đức”, thật khó lòng thanh minh.

nếu nói “bằng cấp cao” là một thứ 
danh thì vị Phó bí thư yên Bái và vị 
Giám đốc Sở Văn hóa Phú thọ đạt 
được tấm bằng tiến sĩ ngoại quốc chỉ 
sau 6 tháng, thật là lừng danh đến “kì 
diệu khủng khiếp”.

câu chuyện Danh và thực không 
dễ gì thông suốt trong một vài buổi 
nhàn đàm, mà chủ yếu là pháp luật 
nhà nước cần phải quy định cụ thể, 
gắn liền với sự tự thức tỉnh lương tâm 
mỗi người…

câU cHUyện Về DAnH Và tHực
PGS.tS nGUyỄn trưỜnG LịcH
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robert Hooke sinh ngày 18 
tháng 9 năm 1635 tại đảo Wight 
ngoài khơi bờ biển phía nam 

nước Anh. cha của robert là giáo sĩ 
tin Lành, qua đời khi cậu mới 13 tuổi. 
Vào thời gian này, robert chuyển lên 
thành phố London để học nghề với 
Sir Peter Lely, một họa sĩ hàng đầu về 
vẽ chân dung. Mặc dù robert có tài 
nhưng cây cọ và các chất liệu vẽ cũng 
như cách làm việc không thích hợp 

với sức khỏe yếu đuối của cậu. robert 
Hooke đành thôi nghề hội họa, quay 
sang học một nghề khác. 

Khi qua đời, cha của robert Hooke để 
lại cho con 100 bảng Anh. Vào thời 
bấy giờ, đây là một số tiền rất lớn. 
nhờ món tiền này, robert theo học 
trường Westminster cho đến 18 tuổi 
rồi sau đó vào trường đại học oxford. 
trong thời gian này, robert làm nhiều 
công việc để kiếm thêm tiền đồng 

thời vẫn là một sinh viên xuất sắc. 

Khi theo Đại học oxford, robert 
Hooke gặp christopher Wren và 
robert Boyle. Boyle hơn Hooke 8 tuổi 
và là một nhà khoa học xuất sắc giàu 
có. Boyle đã mướn Hooke làm người 
phụ tá trong phòng thí nghiệm. 
nhiều người tin rằng các công trình 
nghiên cứu của Boyle, kể cả các định 
luật về chất khí, đều do khả năng 
tinh thần và tài khéo léo của robert 

roBErt HooKE (1635 – 1703): 

nHà KHoA Học ĐA tài nGưỜi AnH
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Hooke. Khi chiếc bơm chân không 
ra đời trong phòng thí nghiệm của 
Boyle và được mọi người biết đến 
gọi là chiếc máy của Boyle, thì chính 
robert Boyle đã tuyên bố công khai 
về công lao của Hooke trong việc 
phát minh chiếc bơm này. 

còn về christopher Wren, nhà khoa 
học nổi danh về Hình học vào năm 
1660, là Giáo sư thiên văn của trường 
Đại học oxford. năm 1663, Wren theo 
nghề kiến trúc và trở nên nổi tiếng do 
vẽ kiểu nhà thờ Saint Paul của thành 
phố London. tại nhà riêng của Wren, 
các nhà khoa học Anh đã tụ họp lại 
thành trường Vô hình và sau đó phát 
triển thành Viện Khoa học Hoàng gia 
(the royal Society). 

Vào năm 1662, robert Hooke được 
bổ nhiệm làm trưởng ban Khảo sát 
(curator of experiments) của Viện 
Khoa học Hoàng gia, nhiệm vụ chính 
là thực hành lại các thí nghiệm cho 
các hội viên khác, nhờ vậy ông đã 
quen thuộc với các ngành khoa học 
thịnh hành vào thời bấy giờ. robert 
Hooke được bầu làm hội viên của 
Viện Hoàng gia vào năm 1663 và 
được bổ nhiệm làm Giáo sư Hình 
học (Gresham Professor) của Đại học 
oxford vào năm 1665. 

Khi Viện Hoàng gia nhận được các 
bức thư của Anton Van Leeuwenhoek 
mô tả những điều tìm thấy trong thế 
giới cực nhỏ, Viện đã hỏi mượn chiếc 
kính hiển vi của nhà phát minh người 
Hà Lan nhưng bị khước từ. robert 
Hooke được Viện giao phó cho việc 
kiểm chứng các khám phá của Van 
Leeuwenhoek, ông liền chế tạo một 
kính hiển vi kép rất hữu dụng rồi sau 
đó còn thực hiện hơn 60 công trình 
khảo sát bằng kính hiển vi, khám 
phá ra tế bào thực vật. Hooke vẽ 
một cách rất tỉ mỉ những gì ông đã 
quan sát thấy, chẳng hạn như cách 
cấu tạo của lông chim, mắt ruồi, con 
rận, con bọ chét. những bức vẽ giá 
trị này được ông phổ biến qua tác 
phẩm Micrographia xuất bản vào 
năm 1664. như vậy, robert Hooke là 
người đã phổ biến cách chế tạo và 
cách dùng kính hiển vi, trong khi Van 
Leeuwenhoek được gọi là cha đẻ của 
thứ kính đó. 

Vào năm 1666, 
thành phố London 
đã xảy ra một trận 
hỏa hoạn lớn. 80% 
thành phố bị thiêu 
rụi. công việc thiết 
kế lại thành phố 
được giao cho 
christopher Wren 
và Wren đã thuê 
robert Hooke 
làm phụ tá. chính 
robert Hooke đã 
vẽ nhiều đồ án 
gồm những công 
sự xây cất vuông 
góc, với các đường 
phố thẳng góc với 
nhau. thành phố 
được thiết kế rất 
hoàn hảo, nhưng một số dự án bị bác 
bỏ do sự phản đối của chủ nhân các 
tòa nhà còn lại. cũng vì thế thành 
phố London ngày nay vẫn còn nhiều 
đường phố chật hẹp. 

robert Hooke là một nhà chế tạo 
dụng cụ khéo léo. ông đã mang kiến 
thức về quang học của mình áp dụng 
vào việc đo lường thiên văn. Hooke 
cũng đã vẽ nhiều dụng cụ đo đạc 
hàng hải gồm dụng cụ đo bằng âm 
thanh, dụng cụ đo nước biển ở các 
chiều sâu khác nhau. Hooke còn cho 
ấn hành các tập san khí tượng dưới 
quyền bảo trợ của Viện Hoàng gia. 
ông cũng xác định sự ảnh hưởng tới 
thời tiết do cách xoay tròn của địa cầu 
và do sự bức xạ của mặt trời. 

5 năm trước khi isaac newton phổ 
biến tác phẩm “nguyên lý” trong đó 
có nói về lực vạn vật hấp dẫn, robert 
Hooke đã trình bày một bài về lực hấp 
dẫn trong vũ trụ. tới khi tác phẩm 
của newton ra đời, Hooke cho rằng 
newton đã dùng kiến thức của mình. 
Vì vậy, giữa hai nhà khoa học này đã 
xảy ra xích mích. thực tế, newton đã 
lập công thức cho lý thuyết của ông 
10 năm trước khi tác phẩm “nguyên 
lý” được xuất bản. 

Vào năm 1676, robert Hooke phổ 
biến định luật đàn hồi theo đó độ 
dãn của lò xo tỉ lệ với sức kéo. nguyên 
tắc này được áp dụng vào việc phát 
minh ra lò xo xoắn. cách phân tích 

lò xo giúp ông phát minh ra đồng 
hồ. Vào thời bấy giờ, nhiều người đã 
dùng đồng hồ quả lắc nhưng phải 
đặt tại một nơi cố định. nếu mang 
lên tàu biển, đồng hồ sẽ chỉ sai giờ và 
sẽ chạy chậm lại nếu tới gần đường 
xích đạo do trọng lực giảm. robert 
Hooke đã thay thế quả lắc bằng một 
bánh xe chao và dùng một lò xo cân 
bằng (balance spring) dao động theo 
nhịp độ đều đều chung quanh tâm. 
Lần này, Hooke đã thành công trong 
cách cải tiến đồng hồ nhưng một 
phát minh tương tự đã được christian 
Huygens công bố vào năm 1675, vì 
vậy lại xảy ra xích mích, nhưng sau đó 
giới khoa học đều đồng ý rằng Hooke 
đã khám phá ra trước và bằng phát 
minh của Huygens vẫn có giá trị. 

tại Viện Khoa học Hoàng gia, robert 
Hooke đã giữ chức tổng thư ký cho 
tới năm 1682, rồi khi không còn đảm 
nhiệm chức vụ này, ông vẫn gửi các 
bài khảo cứu tới Viện. robert Hooke 
không lập gia đình. ông chỉ có một 
người cháu gái sinh sống với ông để 
chăm sóc công việc nội trợ. Hai năm 
sau khi ông qua đời vào năm 1703, 
các tập sách ghi chú của ông được 
xuất bản với 400 000 chữ, chứng tỏ 
kiến thức của ông rất uyên bác về 
nhiều phương diện khoa học.

PHạM Văn tUấn  
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ĐÁnH GiÁ cAo Vẻ ĐẹP củA ĐỜi SốnG KHoA Học QUA LănG KínH Hiển Vi, tậP Đoàn oLyMPUS Mỹ 
HằnG năM ĐềU tài trợ cHo cUộc tHi nHiếP ảnH QUốc tế Để tôn VinH nHữnG Bức ảnH ĐẹP 
nHất Được cHụP QUA KínH Hiển Vi.

Vẻ ĐẹP củA ĐỜi SốnG KHoA Học QUA LănG KínH Hiển Vi

>> tS igor Siwanowicz 
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>> tác giả yanping Wang 

43                 Số 238 - 2010



>> tác giả M.reza Dadour

KHoA Học & PHÁt triển

>> Jan Michels
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>> tác giả James nicholson

>> tác giả Jerzy Gubernator
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KHí Gây Mê Là “SÁt tHủ” 
Môi trưỜnG 

Một nghiên cứu mới phát hiện rằng khí 
gây mê dùng trong phẫu thuật có tác 
động vào sự ấm lên toàn cầu.

Lượng khí được dùng cho một cuộc 
phẫu thuật bất kỳ là khá nhỏ nên sự 
ấm dần lên toàn cầu không phải là lý 
do hợp lý để tẩy chay một thủ tục cần 
thiết như thế. tuy nhiên, khí gây mê là 
những chất giữ nhiệt mạnh và lượng 
khí thải - dù rất nhỏ - từ 200 triệu quy 
trình y tế này mỗi năm cũng ngang 
ngửa với khí thải từ 1 triệu ô tô chở 
khách (hoặc một nhà máy điện vận 
hành bằng than đá). ole John nielsen, 
chuyên gia trung tâm nghiên cứu khí 
quyển copenhagen (Đan Mạch), nói: 
"Giờ đây đã có những con số chính xác 
về tác động đối với khí hậu của các khí 
này và các bác sĩ nếu có thể, hãy chọn 
loại khí có tác động thấp nhất".

nielsen và các cộng sự đã chọn nghiên 
cứu 3 trong số những loại khí phổ biến 

nhất được dùng gây mê là isoflurane, 
desflurane và sevoflurane. trước khi 
phẫu thuật, bệnh nhân được cho hít 
hỗn hợp các khí này với ô-xy hoặc 
nitrous oxide. nhưng cơ thể chúng ta 
chỉ chuyển hóa được một phần nhỏ 
trong số đó. thay vào đó, hơn 95% 
lượng khí thoát vào môi trường.

các nhà khoa học tính toán khả năng 
giữ nhiệt của khí bằng cách đo năng 
lượng hồng ngoại trong môi trường 
phòng thí nghiệm có kiểm soát. các 
nhà nghiên cứu cũng tính toán xem 
mỗi loại khí đó tồn tại bao lâu khi nó 

được thả vào không khí. 
nghiên cứu chỉ ra rằng, 1 kg khí gây mê 
có khả năng giữ nhiệt tương đương với 
1.620 kg khí co2.

các chuyên gia Đan Mạch nói rằng 
kết quả nghiên cứu của họ, được công 
bố trên chuyên san British Journal of 
Anaesthesia, đã cung cấp dữ liệu đầu 
tiên về tác động của các loại khí này 
đối với môi trường. theo Dan Jaffe, 
chuyên gia hóa học khí quyển tại Đại 
học Washington (Seattle, Mỹ): "có một 
xu hướng bỏ qua vấn đề này vì cho 
rằng đó là một tác động nhỏ bé. Đúng 
vậy, nhưng đừng quên là biến đổi khí 
hậu được tạo thành từ hàng tỉ các ảnh 
hưởng nhỏ".

Jaffe nói thêm rằng 3 khí trên cũng có 
mức độ ảnh hưởng môi trường khác 
nhau. Sevoflurane, với khả năng lưu lại 
trong không khí dưới 2 năm, có vẻ như 
gây thiệt hại ít nhất. Desflurane, kéo dài 
gần 9 năm, có tác động lớn nhất.

KHAnG HUy

VoyAGEr 1 Đến KHônG GiAn 
Liên HànH tinH

Voyager 1 đã tiến vào vùng không 
gian ngoài cùng của Hệ mặt trời, nơi 
tốc độ gió mặt trời (những luồng điện 
tích phóng ra từ vùng thượng quyển) 
bằng 0. theo Ed Stone, nhà khoa học 
thuộc Viện công nghệ california(Mỹ), 
phi thuyền này đã tiến gần đến vùng 
không gian liên hành tinh. Voyager 1 
đã đi qua một quãng đường mà chưa 
có vật thể nào trên trái đất từng thực 
hiện được.

nó đã ở cách mặt trời 17,4 
tỉ km kể từ khi được nASA 
phóng lên không trung vào 
ngày 5.9.1977. Sau khi bay 
ngang các hành tinh khổng lồ 
(sao Mộc, sao thổ), phi thuyền 
tiếp tục hành trình vô tận 
trong vũ trụ và vào năm 2004 
đã vượt qua ranh giới của Hệ 
mặt trời, vốn được biết đến 
với cái tên termination shock. 
Đây là khu vực mà gió mặt trời 

giao với sóng xung kích, khiến chúng 
di chuyển chậm dần và tăng nhiệt. Khu 
vực bên ngoài termination shock, nơi 
Voyager 1 đang hiện diện, được gọi là 
heliosheath. còn vùng rìa Hệ mặt trời 
là biên giới vũ trụ (heliopause).

Heliosheath tạo thành một kết cấu 
bầu dục vĩ đại hết sức hỗn loạn. Một 
khi Voyager 1 vượt khỏi khu vực này và 
tiến vào heliopause, nó chính thức có 
mặt tại không gian liên hành tinh. Hiện 
phi thuyền này đang tiến tới rìa Hệ mặt 
trời với vận tốc khoảng 61.155 km/giờ. 

theo tính toán của nASA, Voyager 1 có 
thể vào biên giới của không gian liên 
hành tinh vào năm 2014.

thiết bị cảm biến trên Voyager 1 đã 
liên tục ghi nhận tốc độ của gió mặt 
trời xung quanh phi thuyền. Vào tháng 
8.2007, gió mặt trời thổi với tốc độ ổn 
định khoảng 209.214 km/giờ. từ đó, 
tốc độ này giảm khoảng 72.420 km/giờ 
mỗi năm. Vào tháng 6, thiết bị cảm 
biến bắt đầu chỉ vào số 0. các nhà khoa 
học nASA đã kiểm tra kết quả trong 
nhiều tháng để chắc rằng nó hoạt 

động chính xác.

"Khi nhận ra rằng đồng hồ 
liên tục chỉ vào số 0, tôi cảm 
thấy vô cùng sửng sốt”, rob 
Decker, một chuyên gia về 
Voyager nói. như vậy, sau 
33 năm hoạt động không 
ngơi nghỉ, Voyager 1 đã 
cung cấp một kiến thức 
hoàn toàn mới cho các nhà 
khoa học trái đất.

Hạo nHiên

KHoA Học & PHÁt triển

tin KHoA Học - cônG nGHệ
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Đã có Sự BùnG nổ GiEn cÁcH Đây KHoảnG 3 tỉ 
năM 

các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết, một sự bùng nổ gien mới cách 
đây hơn 3 tỉ năm đã tạo ra hơn 1/4 bản đồ DnA của toàn bộ sự 
sống hiện hữu trên trái đất, theo hãng tin UPi.

các nhà khoa học thuộc Viện công nghệ Massachusetts cho hay, 
khoảng 27% trong tổng số họ gien hiện hữu được sinh ra trong 
khoảng 2,8 tỉ đến 3,3 tỉ năm trước đây.

theo các chuyên gia sinh học Eric Alm và Lawrence David, sự 
bùng nổ gien mới xảy ra trước khi một số thay đổi quan trọng 
xảy ra trong thành phần hóa học ban đầu của trái đất, trong đó 
phải kể đến sự xuất hiện của những lượng lớn khí ô-xy trong khí 
quyển.

Hóa thạch của các sinh vật hàng tỉ năm tuổi khó tìm thấy, nhưng 
đáng chú ý là các nhà nghiên cứu đã tìm được một lớp hóa thạch 
phân tử hàng tỉ năm tuổi trong các bản đồ gien của những sinh 
vật đang sống.

các chuyên gia Mỹ tin rằng nghiên cứu của họ có thể cho thấy, 
những sinh vật ban đầu hưởng ứng và giúp thay đổi thành phần 
hóa học của trái đất.

Họ lưu ý rằng các gien sử dụng ô-xy xuất hiện vào cuối thời kỳ 
bùng nổ gien cách đây khoảng 2,8 tỉ năm, khá lâu trước khi ô-xy 
bắt đầu tích tụ trong bầu khí quyển khoảng 2,5 tỉ năm trước.

QUyên QUân

tạo Điện từ nHiệt Và ÁnH SÁnG 

các kỹ sư của phòng thí nghiệm Fujitsi thuộc hãng Fujitsi (nhật Bản) 
vừa chế tạo một thiết bị độc đáo có thể tạo năng lượng điện từ cả 
nhiệt lẫn ánh sáng (ảnh).

Được tạo thành từ một loại vật liệu hữu cơ có các mạch điện được kết 
nối với hai loại vật liệu bán dẫn, thiết bị này có chức năng như một 
tế bào quang điện lẫn một máy phát nhiệt điện. nó có thể sản xuất 
điện ngay cả từ ánh sáng trong nhà ở chế độ quang điện và cũng có 
thể tạo ra điện từ nhiệt độ cơ thể người (ở chế độ nhiệt điện).

 thiết bị này ít tốn kém lại rất tiện lợi vì không cần dây dẫn.

nLD

KHoA Học & PHÁt triển

Pin nAno nHỏ nHất tHế Giớ

Một loại pin nhỏ nhất thế giới cấu tạo bằng dây 
nano vừa được các nhà khoa học tại phòng thí 
nghiệm quốc gia Sandia ở new Mexico (Mỹ) sáng 
chế.

Đây là loại pin cực mỏng với một sợi dây nano nhỏ 
hơn cả sợi tóc người với đường kính chỉ rộng 100 
nanometre. cực dương được cấu tạo bằng ocid 
thiếc và cực âm làm bằng ocid coban treo lơ lửng 
trong một chất điện phân ion lỏng. Khi có dòng 
điện chạy qua, dây nano này sẽ kéo dài ra đến gần 
gấp đôi và xoắn lại ở giữa. tuy nhiên, chúng vẫn có 
thể dẫn điện tốt mà không bị hư hỏng, đồng thời 
có thể chứa điện tích gấp hai lần pin lithium-ion 
hiện tại. 

Với loại pin này, không những các nhà khoa học 
nghiên cứu được cách thức truyền điện để tạo ra 
các loại pin tốt hơn giảm khuyết điểm, còn tránh 
hiện tượng đoản mạch nhằm kéo dài tuổi thọ pin. 
Đồng thời, loại pin này còn có thể ứng dụng vào 
những thiết bị nhỏ gọn, rẻ và có dung lượng lưu 
trữ điện năng nhiều hơn cho các loại phương tiện 
giao thông, máy tính xách tay, điện thoại di động...
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Hết HiV nHỜ GHéP tủy    

các chuyên gia Đức tại Đại học y 
charite vừa công bố một trường hợp 
có lẽ là đầu tiên trên thế giới khi một 
bệnh nhân có HiV đã được chữa khỏi 
hoàn toàn.

theo đó, một người Mỹ đang 
sống tại Berlin (Đức) đã thoát 
khỏi căn bệnh thế kỷ sau 
khi được ghép tế bào gốc 
để chữa bệnh ung thư máu 
vào năm 2007. May mắn cho 
bệnh nhân này là máu của 
người hiến không chỉ hết sức 
phù hợp mà còn mang theo 
cả gien đột biến giúp miễn 
nhiễm HiV.

Giờ đây, 3 năm sau đó, người 
nhận không có dấu hiệu của 
bệnh máu trắng lẫn HiV, và hệ miễn 
dịch hoạt động tốt, theo nghiên cứu 
đăng tải trên chuyên san Blood.

"Đây là một trường hợp chứng minh 
khái niệm vô cùng lý thú về các biện 

pháp khác thường có thể dùng để 
chữa khỏi một bệnh nhân có HiV”, 
theo reuters dẫn lời tS. Michael Saag 
của Đại học Alabama (Mỹ). ông từng 
là chủ tịch Hội y khoa HiV, tổ chức tập 
hợp các bác sĩ chuyên điều trị HiV/
AiDS.

tuy nhiên, tS. Saag cũng tỏ ra thận 
trọng khi cho rằng phương pháp này 
có độ rủi ro rất cao và khó có thể trở 
thành một liệu pháp chữa HiV phù 
hợp với số đông bệnh nhân.

cấy ghép tủy xương, hoặc phổ biến 
hơn là cấy tế bào gốc máu, là một 
trong những phương pháp chữa trị 
ung thư, và nguy cơ của nó đối với 
người bình thường vẫn chưa xác 
định được.

"chúng ta không thể áp dụng 
biện pháp này đối với các cá 
nhân bình thường vì nguy cơ 
quá cao”, đặc biệt khi những loại 
thuốc được dùng có thể giúp 
kiểm soát HiV, theo tiến sĩ Saag, 
trừ phi một người vừa có HiV mà 
lại mắc thêm ung thư.

Quá trình chữa trị do các chuyên 
gia Đức thực hiện hết sức đắt đỏ 
(tốn hàng trăm ngàn USD) mà 
nguy cơ rủi ro lại quá cao. tuy 
nhiên, thành công của họ có thể 
cung cấp thêm nhiều manh mối 

trong việc sử dụng liệu pháp gien 
hoặc các biện pháp khác để đạt được 
cùng một kết quả như trên.

Hn

trE có tHể GiúP LàM nGUội 
trÁi Đất 

ngoài khả năng nuôi sống hàng tỉ 
người, tre còn có thể trở thành vũ 
khí hiệu quả trong cuộc chiến chống 
hiện tượng nóng lên toàn cầu, 
Mạng lưới Mây tre Quốc tế 
(inBAr) khẳng định.

ông coosje Hoogendoorn, 
tổng giám đốc inBAr, nói tre 
là nguồn lực to lớn đối với sự 
phát triển kinh tế. Loại cây 
thường xanh đa niên thân 
gỗ này phân bố rộng rãi ở 
nhiều nước nghèo nhất thế 
giới thuộc châu Phi, châu Á và 
khu vực Mỹ Latinh. chiều dài 
thân của tre có thể tăng thêm 
tới một mét mỗi ngày. chúng 
tạo ra thu nhập cho hơn 1,5 tỉ 
người. tổng giá trị giao dịch các loại 
hàng hóa từ tre trên thị trường toàn 
cầu lên tới 5 tỉ USD mỗi năm.

“nhà ở bằng tre xuất hiện cách đây 
nhiều thế kỷ, song nhiều người vẫn 
chưa hiểu hết tiềm năng của tre và 
chỉ coi chúng là một loại cây thân gỗ 

có giá trị thấp. trên thực tế, tre chịu 
lực tốt hơn thép, rẻ hơn gỗ, tiêu tốn 
ít năng lượng hơn trong quá trình 
chế biến so với xi măng và có thể 
chịu được động đất”, Alvaro cabrera, 
điều phối viên của inBAr tại châu Mỹ 

Latinh và vùng caribbe, phát biểu.

inBAr - được thành lập năm 1997 
và có trụ sở tại trung Quốc là một 
tổ chức liên chính phủ. 36 nước ký 
kết hiệp định tham gia inBAr nhằm 
tuyên truyền và thúc đẩy hoạt động 
thương mại liên quan tới cây tre và 

mây. trong bối cảnh vòng đàm phán 
mới nhất trong khuôn khổ Hội nghị 
khí hậu do Liên Hợp quốc chủ trì diễn 
ra tại thành phố cancun, Mexico, từ 
ngày 29/11 tới 10/12, inBAr khuyến 
nghị lãnh đạo các nước tham gia hội 

nghị nên dùng tre để hấp thụ 
bớt khí carbon dioxide (co2) 
trong khí quyển. co2 là một 
trong những loại khí gây nên 
hiện tượng ấm lên của địa cầu.

Một nghiên cứu khoa học tháng 
trước cho thấy, khả năng và tốc 
độ hấp thụ khí co2 của một số 
loài tre có thể sánh ngang với 
linh sam và bạch đàn.

ngoài ra, rễ tre còn giúp làm 
giảm hiện tượng xói mòn đất, 
ngăn chặn lở đất trên các sườn 
đồi và bờ sông trong các trận lũ.

những rừng tre tự nhiên là thiên 
đường của nhiều loài động vật 
hoang dã, trong đó có gấu trúc. tuy 
nhiên, những đồn điền tre do con 
người tạo ra lại có thể phá hủy sự đa 
dạng sinh học.

MinH LonG
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KHoA Học & PHÁt triển

Đài QUAn SÁt Hạt nEUtrino Lớn nHất tHế Giới

Đài quan sát này có tên icecube, được xây từ một khối băng khổng lồ ở cực 
nam của nam cực, nhằm phát hiện các hạt neutrino  Việc xây dựng icecube 
đã hoàn tất vào ngày 18-12 vừa qua. trên thực tế nó đã bắt đầu thu thập dữ 
liệu về hạt neutrino trong nhiều năm qua.

neutrino là các hạt dưới nguyên tử có tốc độ gần bằng vận tốc ánh sáng. 
Một số hạt neutrino xuất phát từ Mặt trời, trong khi số khác đến từ các tia vũ 
trụ tương tác với bầu khí quyển trái đất và những nguồn khác như các vụ 
nổ ngôi sao trong dải ngân hà và các thiên hà ở xa. các hạt này rất khó theo 
dõi, vì vậy các nhà khoa học đã dùng băng với hi vọng “bắt” được các hạt 
neutrino khi chúng đâm vào một trong các nguyên tử hình thành các phân 
tử băng. Việc quan sát và nắm bắt được hạt neutrino có ý nghĩa quan trọng, 
có thể giúp vén bức màn bí ẩn về các tia trong vũ trụ, cho phép con người 
hiểu biết nhiều hơn về Dải ngân hà…

MinH AnH

cò KHổnG Lồ từnG Săn nGưỜi Lùn?  

 các nhà khoa học vừa tìm thấy hóa thạch của một 
con cò cao hơn 1,7m ở đảo Flores của indonesia – 
nơi cư trú của nhiều loài động vật kỳ lạ, trong đó 
có giống người lùn Homo Florensiensis thời tiền sử, 
voi lùn, chuột khổng lồ và rồng đất Komodo.

các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Lịch sử tự nhiên 
Quốc gia Smithsonian (Mỹ) và Bảo tàng Lịch sử 
tự nhiên Quốc gia (indonesia) tìm thấy hóa thạch 
xương chân và một phần cánh của loài cò khổng 
lồ có tên khoa học là Leptoptilos robustus trong 
động Liang Bua. Họ xác định, con cò sống cách nay 
20.000 - 50.000 năm.

Một số nhà khoa học cho rằng, cò khổng lồ từng ăn 
thịt các loài động vật nhỏ hơn, trong đó có người 
lùn Homo Florensiensis. tuy nhiên, tS. Hanneke 
Meijer, người tham gia phát hiện và nghiên cứu hóa 
thạch cò khổng lồ, cho rằng đó chỉ là giả thuyết, 
không có bằng chứng.

ngày nay, loài cò khổng lồ vẫn còn với chiều cao tối 
đa khoảng 1,5m, nặng khoảng 9kg, chủ yếu ăn xác 
thối.

tP

Vật LiệU tự tÁi SinH  

nhóm chuyên gia nghiên cứu thuộc Đại học bang Arizona đã tạo 
ra một vật liệu không những cảm nhận được sự hư hỏng trong các 
cấu trúc - chẳng hạn như sự rạn nứt trong hợp chất composite được 
gia cố sợi - mà thậm chí còn tự chữa lành vết thương. cấu trúc này 
bắt chước các hệ thống sinh học giống như xương để cảm nhận, 
ngăn chặn tiến trình hư tổn và tự tái tạo.

Vật liệu lạ thường này do Henry Sodano và các đồng sự chế tạo. Họ 
đã sử dụng các loại “polymer nhớ hình dạng” kết hợp với một mạng 
sợi quang vừa có chức năng như một thiết bị cảm biến phát hiện sự 
hư hỏng, vừa là hệ thống kích thích nhiệt để tạo ra phản ứng giống 
hệt các đặc điểm cảm nhận và tự chữa lành trong các hệ thống sinh 
học. Một tia laser hồng ngoại dẫn truyền ánh sáng xuyên qua hệ 
thống sợi quang để đốt nóng vật liệu này, kích thích cơ chế dẻo dai 
và tự chữa lành.

Hệ thống vật liệu này có khả năng tăng độ dẻo dai của một vật mẫu 
lên gấp 11 lần. Sau khi làm cho vật mẫu này trở nên dẻo, vết rạn nứt 
có thể dính lại bằng cách sử dụng tác dụng nhớ hình dạng để khôi 
phục đến 96% chiều dài ban đầu của vật thể đó. Vật liệu mới có thể 
được ứng dụng trong phẫu thuật.

KHAnG HUy
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Xa Hà nội mới mấy tháng mà đã da diết nhớ! 
Ai đó đã bảo rằng, Hà nội vừa đằm thắm, 
dịu dàng như nàng thiếu nữ dậy thì vừa 

mãnh liệt, nóng bỏng như ngọn lửa “có thể nấu 
chín hạt gạo dẻo thơm nhưng cũng có thể đốt 
cháy cả rừng”. Với tôi, Hà nội hiện hữu trong nỗi 
nhớ là những khi đi dạo trên con đường quanh 
Hồ Gươm, một bên tấp nập dòng người xe và 
một bên là hàng cây xanh tỏa bóng trên mặt hồ 
phẳng lặng, bình yên để cảm nhận hai mặt của 
cuộc sống, một mặt hướng ngoại ồn ã, hối hả, 
năng động, mặt khác hướng nội, trầm lắng, yên 
bình. Một chiều nào, dừng chân lâu hơn, kĩ hơn 
một chút bên bờ Hồ, ta chợt nhận ra bên cạnh 
tháp rùa, tháp Bút,... cổ kính, rêu phong là những 
nét rất đời thường nhưng độc đáo, cuốn hút: mấy 
cụ già tóc bạc phơ phơ cùng những chàng thanh 
niên “mặt búng ra sữa” đăm chiêu, ngẫm ngợi 
bên những bàn cờ tướng ven hồ. ta cảm thấy 
như mình lạc vào một thế trận cờ kì vĩ với san sát 
các cuộc chơi.

chẳng biết từ bao giờ, Hồ Gươm đã trở thành 
trung tâm của sinh hoạt văn hoá cờ tướng, một 
môn thể thao trí tuệ thu hút người chơi mọi lứa 
tuổi. người ta quy tụ về quanh bàn cờ đâu chỉ 
để thi thố tài năng, trao đổi học hỏi lẫn nhau mà 
quan trọng hơn là để có những phút giây thảnh 
thơi, thư giãn, cùng ngẫm ngợi về thế sự, cuộc 
đời. Điểm tập trung các bàn cờ nhiều nhất là bờ 
hồ phía tây, đối diện với khu tượng đài vua Lê thái 
tổ và phía sân bên trong đền ngọc Sơn. trung 
bình có khoảng 25 - 30 bàn cờ nằm rải rác dọc 
bờ hồ, đôi khi tràn sang cả góc hồ phía phố Hàng 
Khay, còn trong đền ngọc Sơn, số lượng có ít hơn 
nhưng cũng phải đến cả chục bàn. Mỗi bàn chỉ 
có 2 người chơi nhưng có đến 5 - 6 người xem và 
bình luận, chính điều này đã tạo nên sức hút và 
sự rộn rã của những bàn cờ tướng. những người 
già chơi cờ lâu năm ở bờ hồ kể rằng, từ những 
năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX, người ta đã 
thấy xuất hiện bàn cờ tướng trên phố Lê thái tổ, 
dần dần người chơi ngày càng đông nên các bàn 
cờ đã mở rộng ra phía bờ hồ đối diện...

trước đây, phần lớn người chơi cờ ở bờ hồ là các 
cụ cao niên đã về hưu an nhàn, thanh thản việc 
đời. ngoài thư dãn, hóng mát, bàn cờ còn là nơi 
để các cụ gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ nỗi niềm. cụ 
Lê Văn tân cho biết, con người ta muốn thành 
công dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, điều đầu 
tiên cần phải có là tính cẩn thận. chơi cờ tướng 
không chỉ là một cách thư giãn mà còn là cách 

Đạo cỜ 
&
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để rèn luyện con người bởi khi chơi, 
người cầm quân không thể vội vàng, 
qua quýt trong mỗi nước đi. Bây giờ 
thì chẳng những các bậc cao niên mà 
ngay cả những người trẻ cũng mê 
chơi cờ tướng. thế mới có chuyện, 
nhiều du khách nước ngoài đã rất 
ngạc nhiên khi chúng kiến những 
“hội” cờ tướng bên bờ hồ Gươm, 
thấy cả tóc bạc, tóc xanh xen lẫn, hòa 
đồng. Bên cạnh những lời bình chậm 
rãi, khoan thai của các cụ là những 
tiếng cười, tiếng xuýt xoa trước thế 
cờ hiểm của lớp thanh niên. Môn cờ 
tướng đã gắn kết được các thế hệ với 
nhau, không còn sự phân biệt tuổi 
tác. Khi được hỏi, rất nhiều bạn trẻ 
chia sẻ rằng, sở dĩ mê cờ tướng ven hồ 
một phần do không gian cộng đồng 
đẹp, yên bình và thoáng đãng nhưng 
quan trọng hơn, đây là một môn thể 
thao trí tuệ, thể hiện tính cách, khả 
năng tư duy, tầm nhìn và trình độ của 
mỗi người, nó còn rèn luyện cho con 
người khả năng nhìn xa trông rộng, 
tính cẩn thận và kiên trì...

cờ tướng Hồ Gươm dân dã với mọi 
người và chẳng hề từ chối một ai, 
dù là anh thi đấu hay chỉ chầu rìa. ta 
sẽ gặp bên bàn cờ cả những cán bộ 
còn giữ nguyên cả trang phục công 
sở, lúc tan tầm tranh thủ sà xuống 
làm vài ván cho tâm hồn thư thái. ta 
cũng sẽ gặp cả những cụ ông râu tóc 
bạc phơ mê đến độ tịnh tâm và siêu 
thoát, tự chế ra thế cờ lặng lẽ tìm tri 
âm suốt bao nhiêu năm nay... ta mới 
vỡ lẽ ra rằng, đừng tưởng những 
chiếu cờ dân dã chỉ là một thú chơi 
giết thời gian của những người nhàn 
rỗi. Đừng tưởng cái vẻ tầm thường 
của một ván cờ đường phố lại không 
mang bao điều cao siêu của đạo cờ 
và đạo làm người. có biết bao hảo 
thủ cờ tướng đất Hà thành đã trưởng 
thành từ những chiếu cờ như thế. các 
danh cờ Đặng Hồng Việt, Đào cao 
Khoa là những người được ghi danh 
trong bia đá chùa Vua khi ba năm liền 
dự hội không có đối thủ từng một 
thời thơ ấu xem các cụ chơi cờ trên 
phố, đẹp như những tiên ông thoát 
tục trong bao câu chuyện cổ...

chiều từ từ đi sâu vào trong lòng hồ 
Hoàn Kiếm, ánh đèn đường nối tiếp 
nhau bừng lên sáng rực từng con 
phố, đám đông quây quanh những 
bàn cờ vãn dần nhưng nhiều khi bên 
những bàn cờ, các đối thủ vẫn đăm 
chiêu như nhập đồng. Khi một nước 
cờ hay được phối triển, đối thủ cả hai 
bên đều “vỗ đùi đánh đét”, trầm trồ 
khen ngợi. Dù chẳng mê chơi cờ vậy 
mà chính tôi đã không ít lần quên mất 
sự vận động của thời gian khi đứng 
xem một trận cờ chiều bên hồ, ai đó 
bảo chẳng mấy khi tồn tại cái định 
lượng thời gian trong một chiếu cờ, 
quả là không sai. thế mới có chuyện, 
tàn một cuộc cờ chiều, ngẩng lên đã 
thấy phố xá vào đêm tự bao giờ...

nGUyỄn KiM VinH
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từ Một câU cA 

Mồng một thì đi tết cha/ Mồng hai tết mẹ, mồng ba 
tết thầy. câu ca dao này trong dân gian còn tồn tại 
khá nhiều dị bản, nghĩa tương đồng cũng có, nghĩa 
hơi khác cũng có (Mồng một ăn tết nhà cha/ Mồng 
hai nhà mẹ, mồng ba nhà thầy; Mồng một tết mẹ, 
tết cha/ Mồng hai tết chú, mồng ba tết thầy...). 
nhưng dù có nói theo cách nào đi nữa thì câu 
chuyện lễ nghĩa ở đây cũng chỉ xoay quanh trong 

“ba ngày tết” (Đói ngày giỗ cha, no ba ngày tết). Đây 
là khoảng thời gian chính, là tiêu điểm của các hoạt 
động hướng về cái tết cổ truyền thiêng liêng của 
dân tộc ta (sang ngày mồng 4, mồng 5 chẳng hạn, 
không khí tết vẫn còn nhưng cảm xúc và ý nghĩa 
của nó đã giảm đi nhiều).

Vấn đề đáng nói là các nhân vật được “tết” (và khi 
chết được “giỗ”) ở đây chỉ có cha, mẹ và thầy. cha 
được hiểu là người đàn ông sinh ra ta, là hiện thân 
của “họ hàng bên nội”.  cũng nghĩa đó, mẹ là hiện 
thân của “họ hàng bên ngoại”. còn thầy tức là thầy 
dạy học. ngày xưa, nói chung ở các gia đình gia giáo 
nề nếp, con cái được gửi gắm cho các thầy dạy dỗ 
ngay từ tấm bé. thầy đồ nuôi cho ăn, dạy cho chữ 
nghĩa thánh hiền và cách thức ứng xử ở đời. Quyền 
uy của thầy rất lớn, có khi còn lớn hơn cả cha mẹ. 
Điều đó cũng nói lên quan niệm về chữ hiếu và 
chữ đạo của cha ông ta ngày xưa rất rõ. nước ta 
nằm trong vùng ảnh hưởng đậm nét của nho giáo 

SốnG tết, cHết Giỗ
PGS.tS PHạM Văn tìnH

KHi nói Về Ai Đó có cônG ơn, cưU MAnG HAy từnG có Sự GiúP 
Đỡ Hết Sức Lớn LAo Đối Với tA cần PHải GHi nHớ Mãi Mãi, Dân 
GiAn tA HAy DùnG tHànH nGữ “SốnG tết, cHết Giỗ”. HàM ý câU 
này Được BiểU trưnG QUA Một cÁcH nói ẩn Dụ từ tHực tế: KHi 
nGưỜi Mà tA cHịU ơn còn SốnG tHì tA PHải nHớ LỄ tết cHo cHU 
ĐÁo, còn KHi nGưỜi Đó Mất rồi, tA PHải nHớ cúnG Giỗ nGHiêM 
cHỉnH tHEo PHonG tục. 

tiếnG Việt XưA & nAy
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(trung Quốc) vốn coi trọng mọi mối quan hệ xã hội 
theo thuyết tam cương ngũ thường (tam cương chỉ 
ba mối quan hệ trong đạo làm người là: vua - tôi, 
cha - con, chồng - vợ; ngũ thường chỉ năm đức tính 
chủ yếu mà người đời phải trọng thị: nhân, nghĩa, 
lễ, trí, tín). Vậy mà ngay cả tiết nghĩa quân thần (vua 
- tôi) kia cũng phải đứng sau nghĩa thầy - trò. Vua 
đang xa giá, gặp thầy dạy học của mình cũng phải 
xuống ngựa từ xa mà chắp tay cung kính vái chào. 
triều đình gặp hệ trọng, vua và quần thần bàn bạc 
nghĩ chưa ra, nhiều khi phải mời thầy dạy vào cung 
để thỉnh cầu và nghe lời chỉ giáo...

Vậy là cùng với cha mẹ - những người mà ta phải 
mang nặng công ơn sinh thành (công cha như núi 
thái Sơn/ nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy 
ra) - thầy dạy kia chính là người ta phải “ghi xương 
khắc cốt”, không thể quên mỗi khi tết đến xuân về. 
Phan Kế Bính, trong Việt nam phong tục, viết rằng: 
“Học trò mới vào học gọi là nhập môn, phải kiếm 
buồng cau lạy yết kiến thầy hai lạy. Lúc học gặp khi 
mồng năm ngày tết như tết nguyên đán, tết thanh 
minh, tết Đoan dương, tết trung thu, mùa nào thức 
ấy, hoặc cặp gà thúng gạo, hoặc đường mứt bánh 
trái, hoặc dăm ba quan tiền, tùy tình đa thiểu mà 
đem đến lễ thầy”. cũng cần nói thêm về hai từ đi 
tết và đi chúc tết. chúc tết là đi chúc mừng ai đó 
nhân dịp tết. còn đi tết lại hơi khác. Đi tết là mang 
lễ vật, quà cáp, tiền bạc... để dâng biếu, chúc tụng ai 
đó nhân dịp tết. Đi tết có thể sớm (thường là trước 
hoặc trong ngày 30 tết), có thể vào đúng ngày tết, 
nhưng không thể thiếu lễ vật cần thiết (cau, rượu, 
gà sống thiến, thủ lợn, gạo nếp, hương nến...) Lễ vật 
có thể nhiều ít tuỳ gia chủ, nhưng nhất thiết phải 
có đủ lệ bộ và phải chuẩn bị một cách trang trọng, 
thiêng liêng.

Bây GiỜ có còn tHế?

nhưng chuyện lễ tết “thời đại A còng” hình như đã 
đi quá đà và nhuốm đậm màu sắc của cơ chế thị 
trường.

ấy là những đối tượng mà người ta chỉ “sống tết, 
nhưng chết không giỗ”. Họ chỉ quan tâm tới hiện 
tại chứ không hướng mai sau. có những người, cứ 
tết đến là nhà cửa tấp nập xe cộ. Hết người ra đến 
kẻ vào. thái độ trịnh trọng, lời lẽ cung kính hết cỡ 
và quà cáp lễ lạt thì còn phải nói: quá mức và ngoài 
sức tưởng tượng. Một lẵng quà bánh rượu tây, kẹo 
ngoại? Một chậu quất lung linh cao chạm trần nhà? 
Dăm thùng bia Heineken hay coca-cola uống 
“nhoè” suốt tết? chưa là cái gì cả! người ta sẵn sàng 
tết các “đại gia” có quyền có thế bằng hiện vật cực 
kì “hoành tráng” (có khi cả chiếc ô tô đời mới) kèm 
những bao lì xì mà giá trị của nó luôn luôn là giấc 
mơ xa vời của bao người lao động.

Lễ tết, xét về ý nghĩa văn hoá, phong tục, tín ngưỡng 

là một nghĩa cử nhân văn. người đến và người đi, 
người nhận và người cho đều nhận ra tấm lòng và 
thịnh tình ở đó. Lễ tết bây giờ đang bị thương mại 
hoá hết sức tinh vi. nhiều người đã “mượn hơi tết” 
để thực hiện một hành vi khác đi xa hơn tết. Đó là 
một dạng lễ tết có điều kiện. Bởi người nhận không 
thể dửng dưng trước món quà quá lớn. Một phong 
bao vài “vé” (hoặc hơn) có sức mạnh rõ ràng của 
một thông điệp tường minh và “đanh thép”: Anh 
nên lưu ý chuyện mà tôi đang nhờ anh đấy! có 
thể là một phi vụ làm ăn, một chỉ tiêu biên chế cho 
con hay một chân trong bộ máy lãnh đạo,... đang 
nằm trong tay anh và cần “cú hích” của anh. có món 
quà nào gửi đi mà không kèm một giao ước “ẩn ý” 
không lời đâu...

ngay cả chuyện tết thầy bây giờ cũng đã khác. Bởi 
có rất nhiều thầy mà ta chỉ tết một lần thôi rồi... 
quên. ấy là người 
thầy mà ta đang 
phải nhờ, phải lụy. 
Không có thầy 
giúp, ta khó qua 
nổi kì thi, qua nổi 
hội đồng (nhất 
là luận văn, luận 
án của ta đang bị 
đánh giá là có vấn 
đề, đang bị “treo”). 
May quá, tết đến 
rồi. Đây là cơ hội 
để “nhân dịp năm 
mới, cảm ơn tấm 
lòng của thầy, em 
xin có chút quà 
mọn biếu thầy cô 
ăn tết thêm vui 
vẻ”. chút quà mọn 
ư? Mọn gì mà 
thầy và cả gia đình 
nhà thầy “ăn chơi” có lẽ đến cả tháng Giêng cũng 
chưa vơi?

 Dĩ nhiên, đấy cũng chỉ là một mặt biểu hiện của lễ 
tết bây giờ. Và dĩ nhiên, cũng không phải tất cả mọi 
người đều bị “đồng hoá” bởi cơ chế thoáng như vậy. 
có rất nhiều người, có rất nhiều quan chức, có rất 
nhiều thầy đã quay mặt với những hành vi lượng 
hoá tình cảm rất đỗi thiêng liêng kia bằng vật chất. 
Dù sống còn khó khăn, đạm bạc, họ vẫn giữ được 
sự trong sạch, thái độ khảng khái và lòng trung 
thực. Sống tết, chết giỗ, đạo lí dân gian ta xưa đã vậy 
và nay vẫn vậy. nhưng nghĩa cả của đạo lí ở đời phải 
được đặt lên trên hết. Đồng tiền luôn liền khúc ruột 
mà. ăn đã vậy biết múa gậy làm sao? người xưa cư 
xử thế nào thì hôm nay ta cũng nên nhìn vào mà 
ứng xử cho phải lẽ.
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Vào những đêm trăng tháng 
tám hay Giêng hai, ở các bản 
người tày thường có Lễ hội 

nàng Hai. Lễ hội nàng Hai hay còn 
gọi là lễ mời trăng, được phổ biến 
khá rộng rãi trong cộng đồng tày, 
và có lẽ trong các nghi lễ, hội hè của 
người tày thì đêm hội nàng Hai là 
đêm hội thu hút được nhiều nam 
thanh, nữ tú tham gia hơn cả. 

ít ai biết trong các nghi lễ hay hội 
hè lại có một cuộc chơi đầy chất 
thơ và lãng mạn như hội nàng Hai. 
nàng Hai theo chiết tự tiếng tày có 
nghĩa là nàng trăng - một trong các 
tín ngưỡng “nàng” của người tày 
như nàng Xáy (trứng), nàng Hương 

(hương đốt), nàng cuôi (sọt)… Mục 
đích của Lễ nàng Hai là vui xuân. 
tháng Giêng, người ta làm lễ Kì yên 
giải hạn, cầu phúc, cầu mùa hàng 
năm sẽ có nàng Hai. trong đêm 
roỏng nàng Hai (mời trăng), người 
đến hội sẽ được nghe những câu 
lượn giao duyên tình tứ cùng không 
ít động tác nhập đồng dõi theo 
câu chuyện tình hy hữu giữa người 
dương thế với nàng trăng. người 
già cho rằng, sở dĩ trăng buồn, ánh 
trăng lạnh lẽo cũng bởi nàng trăng 
nhớ người thương ở cõi trần. trăng là 
cái đẹp, là biểu trưng cho sự chia ly, 
xa cách, là nhớ nhung diệu vợi miên 
man trong gam màu buồn, bởi nàng 
trăng phải xa người mình yêu ở nơi 

trần thế.

Để có được cuộc hát đối giao duyên 
này, nhất thiết phải có hai người trở 
lên. Một là thay (thầy Pụt) và một 
thiếu nữ xinh xắn để nàng trăng 
nhập vào, cùng với đó là mẹ trăng 
và các thiếu nữ chàm theo hầu nàng 
trăng, có vậy mới thỉnh được nàng 
về. người để nàng trăng nhập vào 
phải là thiếu nữ đương xuân, mình 
bận bộ đồ màu đỏ, đội mũ đỏ. thầy 
Pụt là người có cấp vị ít nhất từ Phó 
thống lệnh binh trở lên (Pụt có nhiều 
cấp như: phó thống lệnh binh, chánh 
thống lệnh binh, đô đốc, thượng 
thư là cao nhất). Sau khi Kiểm pang 
(kiểm lễ vật) xong, ông thay của Pụt 

DA Diết nỗi nHớ nànG HAi
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bắt đầu làm lễ thỉnh cầu nàng trăng 
giáng thế, còn gọi là “Au khoăn đíp” 
đón nàng trăng về nhập vào người 
trần. thầy Pụt là người chủ trì việc 
cúng tế xin phép mở hội bằng cách 
gieo đồng âm dương, đồng thời tạ 
ơn các thần đã phù hộ cho một năm 
mưa thuận gió hòa. Khi đã thực hiện 
xong nghi lễ trình báo các thần, thay 
tiếp tục làm lễ cầu phúc, cầu mùa. 
Sau đó thay mời nàng trăng xuống 
với người trần thế bằng câu lượn 
chứa chất yêu thương, thay lượn 
rằng: “Liệc noọng lồng tu thể ời nời 
lằng lè đây/ Liệc noọng lồng tu thay 
nằng bưởng. Liệc noọng lồng tu thể 
ới nời lìn lè xuân. Liệc noọng lồng tu 
đông đuổi thể ời nờ. Liệc noọng lồng 
tu thể lường lè gian/ Liệc noọng lồng 
đuổi quan kết bạn” (Mời em xuống 
cửa trân gian một ngày/ Mời em 
xuống nhập cửa thay trò chuyện/ 
Mời em xuống cửa thể vào xuân/ Mời 
em xuống cùng anh kết bạn).

Khi đã mời được nàng trăng về, cô 
gái bắt đầu có động tác pắn tẳm 
tôm, phồm tẳm phạc (ngồi khoanh 
chân, người quay sát đất thành vòng 
tròn). nàng trăng về, việc đầu tiên là 
nàng ban phúc cho hạ giới, cho mùa 
màng tốt tươi, no ấm, rồi chúc phúc 
trẻ già, dân bản. Sau khi đã ban phúc 
xong, nàng sẽ trò chuyện tâm tình 
với người thương của mình nơi hạ 
giới mà lâu nay cách biệt. Đây là đoạn 
hấp dẫn người xem hơn cả, bởi người 
ta vừa được chiêm ngưỡng  những 
động tác mềm mại của nàng trăng 

lại vừa được thưởng thức những câu 
lượn giao duyên ngọt ngào tình tứ 
bày tỏ nỗi niềm của nàng trăng về 
những khao khát yêu thương lâu 
nay cất giữ trong lòng. nàng trăng 
lượn rằng: “ước lừ noọng cắp pí ờ lờ 
đảy pần pa/ Bấu cần lăng thôm nà 
cụng ím ời ời lờ” (ước gì em với anh 
thành vợ thành chồng / Không cần 
đến ruộng ao cũng thấy là no ấm …) 
người con trai cũng bày tỏ nỗi niềm 
và khao khát được gần gụi của mình 
mà lượn lại rằng: “lòi lòi, noọng nè 
ơi, ới ời noòng, noọng lè nơi. ươc lừ 
pì cắp noọng, ới lời đảy pần pa/ bổ 
mì khẩu lồng mỏ còi lè xa/ Bố mì vài 
thây nà còi tậu ời nò”. (ước gì anh với 
em thành chồng thành vợ/ Không có 
gạo cho xuống nồi sẽ kiếm/ Không 
có trâu cày ruộng sẽ mua). rồi cứ thế 
nàng trăng và thay đối đáp với nhau 
cho đến hết đêm. những câu lượn 

yêu thương, vui mừng phấn khởi cứ 
vậy ào ra theo xúc cảm của thay và 
nàng trăng. tiếng lượn trong đêm 
trăng vọng lan mang lại cảm giác yêu 
thương tràn ngập cỏ cây hoa lá trong 
cái se lạnh đầu xuân. câu lượn slương 
như đọng lại trên từng nụ đào mỏng 
mảnh, thấm vào trong những giọt 
sương đêm tinh khiết và đi vào lòng 
người da diết nhớ thương. nhưng…
nàng trăng là người của trời, chỗ của 
nàng là ở mãi trên cao xanh kia nên 
dù yêu thương đến mấy nàng cũng 
không thể ở lại được cửa trần gian 
với người mình yêu thương được. 

Khi đêm gần sáng là lúc nàng trăng 
phải về. trong nỗi nhớ nhung cùng 
sự chia ly xa cách, nàng trăng ngậm 
ngùi luyến tiếc mà lượn rằng: “Mình 
noọng dú tu thể bấu an/Mình noọng 
dú đuổi quan bấu đảy/thống noọng 
mừa phja dạ đuổi tai/thống noọng 
mừa phja hài đuổi mè/tả noọng táng 
dú lé puồn thân/ muột tời bấu mì cần 
kết bạn” (Số em ở lại cửa trân gian 
không được/ Em không thể ở lại cửa 
trần gian nữa rồi/ Đưa em về lại chốn 
ấy đi thôi/ Đưa em về nơi ấy với mẹ/ 
Biết là ở một mình buồn thân/ Đến 
hết đời không có người kết bạn). câu 
lượn lúc này nghe xúc động, nghe 
da diết làm sao. nàng Hai không có 
ai bạn, một mình ở vậy nhìn xuống 
trần gian nên ánh trăng buồn mênh 
mang và lạnh lẽo nhưng chỗ ở của 
nàng là trên ấy không thể nào khác 
được. thay cũng ngậm ngùi tiễn 
người thương về lại cung trăng bằng 
câu lượn ngậm ngùi, chua xót, đầy 
cam chịu, lượn rằng: “thống noọng 
mừa Phja dạ đuổi tai/ thống noọng 
mừa phja hai đuổi mè/ cần tọc 
noọng dú lé buồn lai/ chắng chăn 
trừ cạ hai slíp hả” (Biết là đưa em về 
chốn ấy sẽ buồn/ Biết là đưa em về 
nơi ấy không vui/ Biết một mình 
em lẻ loi biết mấy/ nhưng phải thế 
mới thành trăng thương nhớ). Và 
kết luận là cuộc đối đáp giao duyên 
này chỉ là cho bớt nhớ thôi còn để 
lấy được nhau thì không thể, vì đã là 
trăng thì phải ở một mình trên cao 
xanh kia. 

Hải AnH
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ngày xưa, đám cưới ở quê tôi 
có lệ ăn cỗ đến vài ba ngày, bà 
con hàng xóm vừa đến giúp 

đỡ công việc vừa ăn cỗ từ hôm dựng 
rạp, từ lúc chiếc cổng chào được tết rất 
khéo từ hai tàu lá dừa tươi cho đến khi 
hai họ đã nhận rể, giao dâu, tặng trầu 
lại mặt... Mọi việc chuẩn bị cho đám 
cưới gia đình đều phải nhờ người giúp 
chứ không thuê mướn như bây giờ. 
Bàn ghế, nồi niêu, bát đĩa, ấm chén đi 
mượn khắp làng, gạo nếp, gạo tẻ mỗi 
nhà chung tay cho vay vài đấu. ngày 
ấy, ở quê tôi bao giờ khách khứa ăn 
no, uống say, đến đúng giờ lành đoàn 
nhà trai mới lên đường đón dâu. 

Hai bên gặp gỡ, đại diện nhà trai, nhà 
gái lên có lời thưa chuyện với quan 
viên hai họ để người già xơi trầu, hút 
thuốc, trẻ con thì ăn kẹo, cắn hạt bí, 
nghe nam thanh nữ tú trong làng hát 
hò. Văn nghệ đám cưới ngày ấy đều 
tự biên tự diễn, không kịch bản cũng 
chẳng có người dẫn chương trình, mà 
tự đùn đẩy, gán ghép thành đôi lên 
hát mừng cô dâu chú rể. thế mới có 
chuyện các “ca sĩ” làng đi dép lê, tay 

nGậM nGùi ĐÁM cưới QUê
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kẹp điếu thuốc thật mộc mạc, nhưng 
biểu diễn rất say sưa. còn nhớ như 
in trong đám cưới của chú tôi, có cô 
“gái một con” duyên dáng lại hát rất 
hay, vừa bế con vừa biểu diễn. Đến 
giữa bài hát, thằng bé ngọ ngoạy, 
ngặt ngoẹo rồi cùi đầu vào ngực mẹ 
đòi ăn... vậy là quan khách được một 
trận cười nghiêng ngả, còn chị ấy thì 
mặt đỏ bừng vì xấu hổ giữa tiếng vỗ 
tay, hò reo. những đám cưới như vậy 
qua đi còn để lại biết bao dư âm, vui 
vẻ, dân làng mãi về sau vẫn nhắc lại 
những chuyện vui, chuyện cười chỉ có 
trong đám cưới... 

Lũ trẻ con bọn tôi ngày ấy hay chạy 
theo lễ rước dâu, vừa hò reo, vừa 
chen nhau xem cô dâu chú rể chắp 
tay khấn trước bàn thờ gia tiên, xem 
người ta trải chiếu trên giường cưới. 
người được chủ nhà mời phải là một 
cụ già phúc hậu, con đàn cháu đống, 
ngoan ngoãn thảo hiền, nếu không 

cũng phải là một bà khỏe mạnh, 
được dân làng quý trọng và cả... mắn 
đẻ. người được mời sẽ tự tay trải cặp 
chiếu hoa lên giường cưới ngay trước 
mặt cô dâu chú rể, vừa trải miệng vừa 
đọc những lời chúc phúc cho cặp 
uyên ương trăm năm đầu bạc và thỏa 
lòng đêm hợp cẩn.

Đám cưới ở quê tôi bây giờ vẫn ồn 
ã, náo nhiệt và cả “hoành tráng” có 
khi hơn xưa nhưng cái không khí 
rạo rực, lâng lâng của cả cộng động 
thì dường như vắng bóng. Vào “ngày 
lành, tháng tốt”, có khi khắp làng trên, 
xóm dưới ở đâu cũng có đám cưới. 
tiếng hát karaoke, tiếng nhạc xập 
xình vọng vang khắp trong ngõ xóm, 
các ông, bà, cô, bác hấp tấp “chạy 
xô” từ đám cưới này, sang đám cưới 
khác. Bây giờ bà con không phải mổ 
lợn mà là mổ bò. Mâm cỗ, lấy thịt làm 
chủ đạo và cũng được bày biện khá 
bắt mắt. tuy không hào nhoáng như 

ở thành phố, nhưng với những người 
quanh năm chân lấm tay bùn thì đó 
cũng là sang hơn trước rồi. ngoài đĩa 
thịt gà cổ truyền bên cạnh đĩa thịt lợn 
không thể thiếu thì con bò được giết 
thịt là món "xông xênh" nhất để gia 
chủ tỏ lòng hiếu khách. cỗ to như cỡ 
đám cưới thì phải mời cả làng, thậm 
chí họ hàng cách nhau đến cả cận 10 
đời. Đám cưới nào cũng thuê người 
dẫn chương trình nói oang oang như 
lệnh vỡ, khách vừa ăn uống, chúc 
tụng vừa nghe hát hò. Ai ăn cứ ăn, 
ai uống cứ uống, gặp nhau lời chào 
cũng vội, thành thử đi ăn cỗ cưới cốt 
cho phải phép với gia chủ là chính. 
“Ban ngày khách già, ban đêm mới là 
khách trẻ”, sau màn hát hò với những 
bài hát tình yêu "nồng cháy" là đến 
màn nhảy tự do. Đôi loa thùng được 
bật to hết cỡ làm mấy cái phông bạt 
bay phần phật và các chàng trai tha 
hồ lắc, nhảy, tay chân vung vít... 

chiều nay, bỏ lại sau lưng một đám 
cưới ồn ào, giao thoa lẫn lộn giữa văn 
hóa làng xã và phố thị, tôi tha thẩn 
đi bộ theo lối dẫn ra con sông quê. 
nghe gió chiều thổi hanh hao bỗng 
nhớ não lòng đám cưới của cô út tôi 
các đây hơn chục năm về trước cũng 
dẫn dâu bên bến sông này. ngày 
đó, đưa dâu bằng đò vì đường sá 
còn cách trở lắm. rạp cưới được các 
chàng trai chòm xóm dựng rất nhanh 
với một cái cổng kết bằng lá dừa thật 
đẹp. Bà con về đủ cả trong bữa nhóm 
họ. Không khí rộn rã và ấm cúng. các 
nghi lễ đều diễn ra giản đơn nhưng 
trang trọng và rất cảm động. các 
món dọn trong tiệc cưới là thịt gà, vịt 
và một con heo do ông nội tôi nuôi, 
không cầu kỳ hoa lá nhưng ngon 
lành, ấm nóng tình người… Biết bao 
giờ ở trên mảnh đất quê hương mình, 
tôi gặp lại một đám cưới giản dị mà 
thiêng liêng như thế!

trươnG MinH
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Với bộ "tuyển tập Dương thuấn" đồ 
sộ vừa ra mắt dày đến 2000 trang, có 
thể nói đây là dấu mốc quan trọng để 
nhìn lại quá trình lao động sáng tạo 
của mình, sắp tới nhà thơ có dự định 
nào nữa không?

thường thì người ta khi làm xong 
một việc lớn quan trọng thì hay tự 
cho mình có quyền xả hơi. tôi cũng 
rất muốn nghỉ ngơi nhưng lòng lại 
không cho nghỉ. Bởi trong tôi luôn 
có nhiều dự định, nhiều đề cương về 

những tập sách mới bao gồm cả sáng 
tác và nghiên cứu về văn thơ cũng 
như các lĩnh vực khác. tôi không sốt 
ruột, khi viết chỉ luôn sợ lãng phí thời 
gian. cuộc đời nếu có sống trăm tuổi 
vẫn ngắn, vẫn không đủ thời gian 
cho mình viết. tôi sợ đến một lúc nào 
đó mình không còn sức mà viết nữa. 
năm ngoái, tôi mới in tuyển tập dày 
2000 trang, đúng là một dấu mốc 
trong sáng tác, mình biết kết quả lao 
động trong hơn hai chục năm qua. 

trong năm tới tôi có kế hoạch sẽ in 
một tập thơ mới và một cuốn sách về 
văn hóa tày mà tôi đã trình bày một 
số vấn đề ở đại học của Mỹ và được 
họ đánh giá cao.

Phần nhiều những cây bút trẻ ít khai 
thác về mảng đề tài miền núi, theo 
nhà thơ họ nên làm gì?

trong văn chương chẳng ai có thể 
khuyên ai một điều gì. có lần ngồi 
trên xe khách lên cao Bằng, khi qua 

nHà tHơ DươnG tHUấn: 
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đèo cao Bắc tôi thấy một cụ già ngồi 
hàng ghế phía trước ngâm nga thơ 
tôi. ngâm xong cụ còn tâm đắc phân 
tích cho một người đàn ông còn trẻ 
ngồi bên cạnh câu cuối bài “người 
sinh ra trên núi/ cầm dao tự phát lối 
cho mình”. cụ bảo câu thơ đó của tôi 
sao mà đúng với cụ thế, như là viết 
cho riêng cụ vậy. Mới đầu tôi tưởng 
cụ già đó là một người yêu thơ nên 
bình thơ tôi. Hóa ra không phải, cụ 
chỉ lấy câu thơ tôi vận vào hoàn cảnh 
làm ăn của cụ, tự mình cụ vào rừng 
sâu làm trang trại nuôi bò nên khá 
giả. ừ, trong làm ăn cũng cần một 
cách riêng mới mong khá giả. tôi 
thấy những con suối ở Bắc Kạn quê 
tôi đều có vàng nhưng bình thường 
thì ít ai biết điều đó, chỉ khi nào người 
ta đào được rồi thì mọi người mới 
làm theo. Khi đi đào vàng rồi mới biết 
thêm là không phải chỉ có suối mà 
cả ruộng nương hay nền nhà mình 
đang ở đào lên cũng có vàng. tôi 
nghĩ các bạn trẻ không lười, có thể 
các bạn chưa biết, chưa thấy hoặc 
chưa để tâm mà thôi. 

ngoài những tác phẩm viết cho 
người lớn, nhà thơ dành khá nhiều 
công sức cho những tập thơ thiếu 
nhi như “chia trứng công”, “Bà lão và 
chích chòe”…  nhà thơ có thể chia sẻ 
những cảm xúc mỗi khi làm thơ cho 
thiếu nhi không? 

tôi cũng có một phần sáng tác rất 
đáng kể viết cho thiếu nhi. Bởi vì tôi 
hay chơi và quan sát trẻ con. tôi cảm 
thấy trong những lúc sáng tác mình 
là một con người khác, bởi lúc đó 
hoàn toàn ở trong trạng thái phân 
thân. tôi sáng tác cho cả người lớn và 
sáng tác cho cả trẻ em. tôi có thể viết 
bất kỳ lúc nào, cứ cảm hứng đến là tôi 
viết. tứ thơ nào cho người lớn, tứ thơ 
nào cho trẻ em, tự nó hình thành rất 
nhanh và đến cũng rất nhanh trong 
ý nghĩ. Mỗi khi làm thơ cho thiếu nhi 
tôi thấy mình như đang chơi với trẻ 
con. chỉ chơi thôi nhé, nếu trẻ con 
đang chơi mà biết ai đến định dạy 
bảo là nó sẽ chạy đi liền. cảm xúc của 
tôi luôn tràn đầy, không có cảm giác 
bị chia sẻ giữa viết cho người lớn và 

viết cho trẻ con. nếu hết cảm xúc thì 
mình phải biết tạo ra cảm xúc, vì vậy 
cảm xúc sẽ mãi mãi bất tận…

Sinh ra và lớn lên trên vùng núi cao, 
hẳn tuổi thơ của nhà thơ có rất nhiều 
kỉ niệm?

 tôi luôn viết bằng những kỷ niệm 
của mình. Kỷ niệm đối với người sáng 
tác quan trọng vô cùng. từ những kỷ 
niệm sẽ hình thành tác phẩm văn 
học. rất nhiều kỷ niệm đã đi vào thơ 
tôi. những buổi sáng đi học từ gà 
gáy canh hai, những buổi chiều tan 
trường về trời tối, những hôm mưa 
rừng suối lũ… tôi có vô vàn và đầy ắp 
những kỷ niệm của tuổi thơ hoặc cả 
khi mình đã lớn. tôi đã viết hàng trăm 
bài thơ về cái bản Hon mà tôi sinh ra 
ở đó đều từ kỷ niệm. có khi buồn, có 
khi vui. nhưng đã là kỷ niệm thì đều 
đáng yêu, đáng nhớ. tôi cũng chỉ làm 
thơ về nơi khác khi tôi đã có kỷ niệm 
với nơi đó.

Sự Kinh hóa trong giọng điệu và 
ngôn ngữ của một số cây bút trẻ dân 
tộc thiểu số làm mất đi sự tự nhiên 
vốn có của văn hóa dân tộc mình, họ 
phải làm gì?

Một số cây bút trẻ người dân tộc 
thiểu số hiện nay bị Kinh hóa cũng 
giống như là các cây bút trẻ người 
Kinh bị tây hóa. Đó là chuyện bình 
thường. nhưng muốn trở thành nhà 
thơ lớn thì trước tiên anh phải là nhà 
thơ của dân tộc anh đã. Khi anh đã là 
nhà thơ của dân tộc mình rồi thì tất 
có khả năng sẽ là nhà thơ của nhiều 
dân tộc. nếu ở đâu thiếu vốn liếng 
về dân tộc của mình để sáng tác thì 
anh hãy quay về dân tộc của anh mà 
tìm. Đối với người sáng tác, anh phải 
hiểu thật sâu về dân tộc mình từ kiến 
thức xã hội, lịch sử, nhân chủng, văn 
hóa, nghệ thuât, đời sống tâm linh… 
Anh hãy luôn luôn sống và tìm hiểu ở 
trong lòng dân tộc anh.      

nhà thơ có trăn trở gì khi những 
đồng nghiệp người Dân tộc thiểu số 
không làm thơ bằng tiếng dân tộc 
mình?

tôi sáng tác bằng tiếng Kinh hay 

tiếng tày cũng đều thành công. 
nhưng phải sáng tác bằng tiếng tày 
thì mới cảm thấy thực sự là của mình. 
tôi luôn luôn có ý thức làm phong 
phú cho văn học và ngôn ngữ dân 
tộc tày. thực tế hơn hai chục năm 
qua, tôi đã sáng tác bằng song ngữ 
tày – Kinh. Sáng tác như vậy sẽ khó 
khăn và phức tạp hơn rất nhiều cả 
trong tư duy, in ấn, phát hành. tôi 
thực sự muốn khuyên các bạn trẻ 
dân tộc thiểu số hãy sáng tác bằng 
tiếng mẹ đẻ của mình. Qua nhiều 
năm quan sát, nghiên cứu tôi thấy 
thứ tiếng Kinh mà người miền núi 
đang dùng rất phổ biến hiện nay từ 
ngữ rất nghèo nàn, ngữ pháp cũng 
không chuẩn. nếu dùng thứ tiếng đó 
để sáng tác văn học sẽ rất khó hay.  

Hơn 20 năm sống ở Hà nội, những 
dịp lễ tết, nhà thơ và gia đình có đón 
tết theo cách truyền thống của người 
tày như đồng bào Bắc Kạn trên quê 
nhà thơ không?

Không phải chỉ có ngày tết mà cả 
những ngày lễ khác tôi cũng không 
bao giờ bỏ. tất cả mọi thủ tục của 
một cái tết của người tày tôi vẫn làm 
đầy đủ. Đơn giản như là đêm giao 
thừa ở trên bản cao các gia đình đều 
đun bếp lửa thật to để ông bà tổ tiên 
biết nhìn vào đó tìm về thì ở Hà nội 
lại sẽ bật hết các loại đèn. từ đèn ống, 
đèn chùm, đèn thắp, đèn trang trí… 
thắp hương liên tục, rót rượu, rót trà 
mời tổ tiên ông bà và trên bàn thờ có 
đủ mọi thứ như ở quê.

Xin cảm ơn nhà thơ.!
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chợ là “nơi công cộng để mọi 
người đến mua bán hàng 
hoá, thường được quy định 

vào những buổi hoặc những ngày 
nhất định” (từ điển tiếng Việt, Viện 
ngôn ngữ học, 2007). Hẳn là mỗi 
người chúng ta đã rất quen với 
những phiên chợ dân dã ở các vùng 
quê hay ở gần nội thành Hà nội. tuy 
nhiên, bây giờ, chợ thủ đô đang dần 
nhường bước cho các siêu thị - một 
khái niệm hoàn toàn mới mẻ.

Đúng là từ siêu thị (supermarket) 
hơi lạ nhưng giờ đây chẳng còn xa lạ 
với ai nữa. Đó là những “cửa hàng tự 

phục vụ lớn, bán thực phẩm và hàng 
bách hoá đủ loại” (từ điển tiếng Việt, 
đã dẫn). Đi shopping, vào siêu thị 
đang là thói quen của cánh phụ nữ, 
của nhiều nàng (và cả các chàng) 
hiện nay. Với không gian rộng, trang 
trí đẹp, tiện nghi hiện đại, không 
thiếu thứ gì. từ rau xanh, thịt cá, tôm 
cua, đường sữa,… đến không biết 
bao nhiêu đồ gia dụng như tivi, tủ 
lạnh, máy giặt, điều hoà, giường, 
đệm, gối, chăn… đều có hết. tất cả 
đều đẹp “lung linh”, đều rất hấp dẫn, 
đa số là nhập ngoại hay là hàng nội 
cao cấp. tha hồ ngắm, tha hồ chọn 

cho vào xe đẩy rồi ung dung ra cửa 
tính tiền bằng máy đọc điện tử. Giá 
cả đã thống nhất in rõ trên bao bì, 
chẳng phải kì kèo mặc cả làm gì cho 
mệt và mất thời gian. 

 nhưng vẫn còn những cái chợ vùng 
thôn làng tuềnh toàng dân dã nhưng 
đậm nét hồn quê. ở ngoại thành Hà 
nội (Đông Anh, Sóc Sơn, Gia Lâm...) 
cũng có, nhưng ở các vùng quê (Hà 
tây, Vĩnh Phúc, Hoà Bình cũ mới nhập 
về Hà nội...)  cũng rất nhiều, rất đa 
dạng. Đi thường tín, Xuân Mai, Hoài 
Đức, thạch thất, Lương Sơn… ta 
đều bắt gặp nhan nhản các loại chợ 

cHợ QUê, nằM Kề SiêU tHị

Văn HóA - nGHệ tHUật

60 Bản tin Đại học Quốc gia Hà nội



ven xóm, ven đường. có phiên họp 
sáng, có phiên họp chiều, thường 
kéo dài không lâu. tất cả đều có vẻ 
rất đơn giản, sơ sài về không gian 
và cách thức bày biện. thường thì 
chợ quê mở ra trên một quãng đất 
rộng, với vài túp lều có mái che, đa 
số ngồi ngay xuống cỏ hoặc vạt đất 
tôn hơi cao một chút. chợ quê bán 
sản vật quê cho người quê: rau màu, 
cá mú, lợn gà, trâu bò, đồ ăn giống 
đựng (giần, sàng, thúng, mủng, cuốc, 
cày, nơm, đó…).  cái mới cái cũ, cái 
xấu cái tốt đều có cả. các món ăn 
của làng quê cũng có rất nhiều ở các 
phiên chợ nông thôn: bánh đa, bánh 
đúc, bánh cuốn, ngô khoai sắn luộc... 
người mua kẻ bán đi lại tứ phía, nói 
năng, mặc cả, cãi vã huyên náo cả 

một vùng. những người bán mua 
kia cũng chẳng lạ gì nhau. Họ có thể 
cùng xã, cùng thôn, thậm chí cùng 
gia tộc... Hơi lộn xộn, có khi nhếch 
nhác, nhưng qua đó, ta vẫn nhận ra 
nét thuần hậu, chất phác trên khuôn 
mặt vất vả, lam lũ của bao người. chợ 
quê cũng là điển hình của phương 
thức sinh hoạt tự cung tự túc. Đông 
như chợ, ồn ào như vỡ chợ, chợ 
trưa dưa héo, Đầu đường xó chợ, 
Khôn nhà dại chợ, Gái thương chồng 
đương đông buổi chợ… là những 
thành ngữ tục ngữ quen thuộc bắt 
nguồn từ chợ quê mà ra. chợ quê 
vừa rất cần thiết, vừa gần gũi, vừa 
đáng yêu... 

Vậy thì môt không gian Hà nội mở 
rộng cần chấp nhận hai loại chợ này. 

Xu hướng văn minh hiện đại là cần 
nhưng xu hướng bảo lưu, giữ gìn nét 
đẹp của một góc sinh hoạt chợ quê 
cũng cần không kém. tất tả vào siêu 
thị, thong thả xuống chợ quê. Mỗi 
không gian chợ này đều có những 
nét hay, nét đẹp. chúng ta cần quan 
tâm tôn tạo và giữ gìn nề nếp các 
phiên chợ quê quen thuộc của các 
vùng nông thôn hay vùng giáp trung 
du. Khách phương xa mà nhất là 
khách quốc tế chắc chắn sẽ rất hào 
hứng, thú vị khi được mục sở thị các 
phiên chợ quê độc đáo này.

PVt

cHợ QUê cŨnG Là Điển 
HìnH củA PHươnG tHức 
SinH Hoạt tự cUnG tự 
túc. ĐônG nHư cHợ, ồn 
ào nHư Vỡ cHợ, cHợ trưA 
DưA Héo, ĐầU ĐưỜnG 
Xó cHợ, KHôn nHà Dại 
cHợ, GÁi tHươnG cHồnG 
ĐươnG ĐônG BUổi cHợ… 
Là nHữnG tHànH nGữ 
tục nGữ QUEn tHUộc 
Bắt nGUồn từ cHợ QUê 
Mà rA. 
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“trở về ngôi nhà Việt” là chủ đề của đêm 
thơ diễn ra vào đêm 16/12/2010 do 
Khoa Sáng tác và Lý luận - Phê bình Văn 
học (trường Đại học Văn hóa Hà nội) tổ 
chức. Đây là một đêm thơ đặc biệt khiến 
cho hội trường chật kín người yêu thơ 
tham dự. Đêm thơ về nhà thơ Bruce 
Weigl với tập thơ song ngữ Việt – Anh 
"Sau mưa thôi nã đạn" của ông vừa ra 
mắt bạn đọc.

GS. Bruce Weigl sinh ngày 27-1-1949 tại 
Lorain, ohio, Mỹ. Sau tập thơ đầu tay, 
“Một mối tình”, được xuất bản vào năm 
1979, ông hiện là tác giả của 13 tập thơ 
riêng, với tập thơ mới nhất “Đầy những 
điều vô nghĩa” sẽ ra mắt vào năm 2011. 
ông còn là tác giả của cuốn hồi ký mang 
tên “Vòng tròn của Hạnh”. Giáo sư Bruce 
Weigl nguyên là chủ tịch chương trình 
Viết văn Quốc gia, chủ tịch Hội đồng 
thẩm định thơ của giải thưởng Sách 
Quốc gia Mỹ. ông đã nhận được nhiều 
giải thưởng văn học như giải thưởng 
nhà thơ xuất sắc của Viện thi ca Mỹ, Giải 
thưởng thơ Paterson, Giải thưởng của 
Quỹ Phát triển nghệ thuật Quốc gia và 
Quỹ yaddo. ông cũng đã hai lần nhận 
được giải thưởng Pushcart. Vào năm 
2006, giáo sư Bruce Weigl là nhà thơ duy 
nhất vinh dự nhận được Giải thưởng 
Văn học Lannan về những đóng góp 
xuất sắc cho sự phát triển văn học. Vào 
năm 1988, tập thơ “Bài hát bom na-pan” 
viết về chiến tranh của Mỹ tại Việt nam 
của ông được đề cử giải thưởng Pulitzer.

Được biết, người dịch thành công nhất 
tập thơ “Sau mưa thôi nã đạn” là nhà thơ 
nguyễn Phan Quế Mai. Là tác giả của 
hai tập thơ riêng và năm tập thơ dịch, 
nữ nhà thơ này cũng vừa đạt giải nhất 
cuộc thi “thơ về Hà nội” 2008-2010, Giải 
thưởng thơ của Hội nhà văn Hà nội cho 
tập thơ cởi gió của chị.

trong lời phát biểu khai mạc, PGS.tS 
Văn Giá – chủ nhiệm Khoa St&LLPBVH 
đánh giá Bruce Weigl là một nhà thơ 
sáng giá của Mỹ. ông cũng là một cựu 
chiến binh đã từng tham chiến tại Việt 
nam, nhưng có tấm lòng với người Việt 
nam. trong những năm tháng qua, nhà 
thơ Bruce Weigl đã cống hiến không 
mệt mỏi trong việc hàn gắn vết thương 
chiến tranh. 

tiếp đó là phần giới thiệu tập thơ “Sau 
mưa thôi nã đạn” của nhà thơ Bruce 
Weigl. nhà thơ Bruce Weigl xúc động, 
bày tỏ: “Mỗi lần tôi sang Việt nam là mỗi 
lần được trở về ngôi nhà Việt thân yêu 
của mình. tôi muốn nói lời xin lỗi và cảm 
ơn các bạn rất nhiều.”

nhà thơ Hữu thỉnh cho biết: “cách đây 
chừng 2 năm tôi đã gặp Bruce Weigl, khi 
đó tôi mới chỉ biết đến anh là một cựu 
chiến binh Mỹ mang đầy tâm trạng của 
sự hối hận, xót xa. nhưng rồi sau này 
qua những bài thơ của anh, tôi cảm 
nhận được đây là tiếng thơ từ bóng tối 
của chiến tranh đến ánh sáng của lòng 
nhân ái, từ bên kia cuộc chiến khốc liệt 
sang bên này của lẽ phải và tình thương.”

nhà thơ trần Đăng Khoa thì nhận xét 
về thơ Bruce Weigl như sau: “Việt nam 
coi thi ca như cái đẹp cho nên người 
dân chúng tôi gọi là “nàng thơ”. thơ ca 
là sứ giả của hòa bình. thơ Bruce Weigl 
giản dị, trong sáng và dễ hiểu, bởi lối tư 
duy mạch lạc và khúc triết. nhưng đằng 
sau những con chữ giản dị kia là một 
tâm hồn nhạy cảm cùng những chiêm 
nghiệm rất sâu sắc về lẽ đời và thế cuộc. 
Anh đã viết bằng sự ám ảnh. Đọc Bruce 
Weigl, ta chập chờn trong cơn mê sảng, 
sống lại những khoảnh khắc hào hùng 
và đau thương.”

Đêm thơ trở nên ấm áp gần gũi hơn khi 
các nhà thơ giao lưu với bạn đọc, bạn 
viết. nhiều người bất ngờ với cựu chiến 
binh trần như Đắc, ông là Đại tá về hưu, 
từng chiến đấu tại Quảng trị. từ Việt trì 
ông đã xuống Hà nội từ sáng sớm để 
chờ tham dự đêm thơ. ông là người 
đã tham gia quân ngũ suốt 35 năm, và 
hôm nay ông đem đến tặng nhà thơ 
Bruce Weigl một món quà thật giản dị 
nhưng đầy ý nghĩa: hai chiếc lá rừng 
hình trái tim và một bài thơ ông mới viết 
tặng riêng người bạn Mỹ này.

Xúc động trước tình cảm của các bạn 
Việt nam, nhà thơ Bruce Weigl kể: “Sau 
khi tôi trở về từ chiến tranh Việt nam, 20 
năm trời tôi mất ăn mất ngủ. Và lần đầu 
tiên đến Việt nam, tôi thấy một đám trẻ 
đang vui đùa trên đường phố, đêm đó 
tôi đã ngủ ngon. trong đêm thơ hôm 
nay, tôi không muốn nói về nỗi khổ của 
mình, bởi nỗi đau của tôi là quá nhỏ bé 
so với những hậu quả thật nặng nề mà 
người dân Việt nam phải gánh chịu.”

trước đó, đầu tháng 6-2010, cũng tại 
không gian trường Đại học Văn hóa Hà 
nội đã diễn ra buổi giao lưu mang chủ 
đề “con đường của cái đẹp” với các nhà 
văn, nhà thơ Hoa Kỳ. Buổi gặp gỡ này 
để khởi động cho Hội thảo văn học Việt 
nam – Hoa Kỳ sau chiến tranh đã diễn ra 
ngay sau đó tại Hòa Bình.

KHúc HồnG tHiện

ấn tượnG ĐêM tHơ “trở Về nGôi nHà Việt”
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Ao làng - mảnh kí ức thân thương 
đã ăn sâu vào tiềm thức những 
người con của làng quê Việt. 

những đêm thanh vắng, lại nhớ tiếng 
dội nước của các cô thôn nữ sau một 
ngày tấm lưng ong lom khom cuốc đất 
ngoài đồng bãi đẫm mồ hôi và ngấm 
mùi đất đai, cây cỏ. Sau một ngày làm 
việc mệt nhọc, ao làng lại vang lên tiếng 
cười khúc khích lay động cả những con 
sóng tỏa lan. “có rửa thì rửa chân tay, 
chớ rửa lông mày chết cá ao anh” - Đã 
một thời, câu ca dao ấy thổn thức vang 
lên mỗi lần các cô thôn nữ khỏa nước, 
câu ca dao làm mắt môi thiếu nữ thôn 
quê thêm nồng nàn, làm gò má họ 
thêm ửng đỏ. 

Bờ gạch cũ đổ rêu bên cầu ao, những 
làn nước đêm đêm khỏa ánh trăng 
cũng đã chứng kiến bao cuộc hẹn hò, 
chờ đợi của trai gái trong làng. nơi ấy, 
có những câu chuyện tình yêu đơm hoa 
kết trái để rồi nên vợ nên chồng, nhưng 
cũng có lần trai gái làng gặp gỡ nhau để 
mà nói lời giã biệt! “Đêm qua ra đứng bờ 
ao/trông cá, cá lặn, trông sao, sao mờ”. 

những tiếng đập chiếu, giũ vải, tiếng 
người nói chuyện xôn xao ở ao làng 
là nét bình yên của làng quê Bắc Bộ. 
từ những bậc cầu ao, các bà các mẹ 
có thể tâm sự với nhau đủ thứ chuyện 

từ chuyện mùa màng tới chuyện chợ 
búa, chồng con; những đứa trẻ đầu trần 
chân đất lại hồn nhiên chơi trò “chuồn 
chuồn cắn rốn”, lại vẩy tung lên khoảng 
không những giọt nước tuổi thơ trong 
veo, mát lạnh. 

Ao làng giữ vai trò quan trọng trong 
việc dự trữ nước vào mùa khô và thoát 
nước vào mùa mưa. những năm tiết trời 
hạn hán, ao làng trở thành nguồn nước 
chính phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày 
của người dân. Khi mùa mưa kéo dài, 
chính ao làng lại là nơi chứa nước. cùng 
với đó, vào mỗi dịp lễ tết truyền thống, 
ao làng cũng cung cấp một phần thực 
phẩm cho người dân. rất nhiều làng 
quê có tục tát ao làng. có khi phải tát 
làm 2 - 3 đợt, từ ao trong ra ao ngoài 
rồi từ ao ngoài ra đồng.. những ngày 
đó làng như có hội lớn. người ta đứng 
đầy bờ tre quanh cái ao để xem, kẻ nói 
người cười đoán xem cá năm nay có 
khá hơn năm trước không, rồi bàn tán, 
rồi pha trò rộn cả làng. 

 Ao làng là một phần hồn cốt của quê 
hương, là nơi dân mình đoàn tụ, từ 
những bậc bô lão đầu râu tóc bạc cho 
đến đứa trẻ con tóc để chỏm đào. ngày 
tết í ới gọi nhau đãi đỗ, rửa rau, chung 
thịt; ngày thường thì xúm xít dăm ba 
câu chuyện phiếm từ củi lửa rạ rơm đến 
lợn gà đống áng; mùa lễ hội, trẻ già gái 

trai lại xênh xang khăn áo lụa là đủ sắc 
màu rợp bóng xuống ao làng, dáng 
người đi trên bờ ao ngả bóng xuống 
mặt nước như say như tỉnh. 

những miền quê, nhất là miền ven đô 
thị dân số tăng nhanh trong thời buổi 
“tấc đất tấc vàng”, những chiếc ao làng 
dần bị san phẳng để chia chác bán mua. 
có những cái ao may mắn còn sót lại 
thì giờ nước cũng xanh lè, ô nhiễm bởi 
thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và đủ loại 
rác thải trút hết xuống ao. yếu tố minh 
đường của cấu trúc làng xã bị triệt tiêu, 
những cái ao làng nằm lại vô hồn, từ 
lâu đã không còn sự sống. nỗi trăn trở 
của người sống xa quê giờ chỉ còn biết 
nương bóng vào những câu ca dao, 
những vần thơ cứ ám ảnh và đeo bám 
mãi:  “Ao quê thành miền cổ tích, cô tấm 
rơi hài nay đâu”… 

 nhớ năm nào, bà và mẹ chúng ta từng 
vỗ về trẻ nhỏ nằm nôi bằng lời ru tha 
thiết: “Ao làng trăng tắm mây bơi/ nước 
trong như nước mắt người tôi yêu”. Bây 
giờ, câu ca ấy đã lặn vào một vùng kí ức 
xa xôi. Hình như chỉ còn nước mắt người 
xa quê là vẫn còn trong veo tiếc nuối. 

QUý PHươnG

… cHớ rửA LônG Mày cHết cÁ Ao AnH
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chẳng biết tự bao giờ, hình ảnh 
chiếc sàn hoa còn gọi là sân sàn 
(tiếng thái là hạn khuống) đã in 

sâu vào tâm thức người dân bản làng 
miền sơn cước quê tôi. có sàn hoa tức là 
sẽ có những đêm hội thâu canh và cũng 
từ đây, biết bao trai gái nên duyên vợ 

chồng. Sàn hoa phải được chọn dựng ở 
khu đất trống cao ráo giữa bản, thường 
vào những ngày nhàn rỗi cuối đông, 
đầu xuân, khi cây trồng trên nương rẫy 
đã theo gùi về ngủ yên dưới mái nhà 
sàn, đó cũng chính là mùa thu hoạch 
bông sợi để nam thanh, nữ tú bản thái 
đua nhau trổ tài, cán chăn, dệt khăn, 
thêu thùa...  

thưở nhỏ, chúng tôi vẫn thường líu 
tíu theo các anh chị đi chặt tre, xẻ gỗ 
để dựng sàn hoa. ông tôi bảo: Bản 
nào dựng được sàn hoa đẹp, thu hút 
được đông người đến xem hội, chơi 
hội chứng tỏ bản đó làm ăn gặp mùa, 
ấm no, sung túc, sẽ có nhiều dâu hiền 
rể thảo. Dù sân sàn chỉ tồn tại có mùa, 
hết hội bị dỡ đi nhưng khi dựng, bản 
nào cũng cố gắng làm rất kiên cố. Mặt 
sàn hình vuông với diện tích chừng 25 
m2, cao cách mặt đất hơn 1,5m. Làm 
sàn hoa thường là lao động tập thể do 

yêU SAo ĐêM Hội Sàn HoA
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người già chỉ huy, thanh niên đảm 
nhiệm. trong lúc con trai hò nhau 
đóng, ghép mặt sàn, thân sàn thì con 
gái phân công nhau chẻ tre, vót nứa 
đan hàng rào bao quanh theo hình 
mắt cáo, cắt hoa, tô màu để trang trí 
cho cây nêu. Lối lên xuống sàn hoa 
được nối bằng 4 cầu thang đặt ở 4 
góc, mỗi cầu thang có 3 bậc, đỉnh 
cầu thang có sợi chỉ hồng căng chắn 
ngang. trên mặt sàn, 4 cây nêu nhỏ 
(lắc xáy) được dựng 4 góc, cây nêu 
gốc (lắc xáy cốc) lớn nhất, được trang 
trí đẹp nhất được dựng bên bếp lửa 
ở giữa. Khi sàn hoa hoàn thành, già 
bản sẽ đứng ra làm lễ vào lúc chập 
tối, rồi khi bếp lửa giữa sàn được đốt 
sáng rừng rực thì đêm hội sàn hoa 
(hạn khuống) bắt đầu.

trên sàn hoa có 5 sơn nữ trẻ chưa 
chồng, xinh xắn, nết na, cô đẹp nhất, 
tài nhất ngồi cạnh cây nêu gốc, 4 cô 
còn lại ngồi ở 4 góc, họ vừa quay sợi, 

thêu thùa vừa say sưa hát. các cô ca 
lên những câu hát trữ tình của người 
thái nói về tình yêu lứa đôi, thể 
hiện khát vọng sống, khát vọng yêu 
thương và niềm tin vào một tương 
lai tươi đẹp. Đứng ở dưới sân, trong 
số hàng trăm, hàng nghìn người 
đến xem hội sẽ có một nhóm gồm 
5 chàng trai nổi bật nhất được cử ra 
để hát đối đáp lại lời của 5 cô gái. Khi 
các chàng trai bằng tài năng ứng đối 
của mình chinh phục được những 
thử thách phía bên kia đưa ra, các cô 
gái sẽ nhẹ nhàng tự tay cắt đứt sợi 
chỉ hồng để mở cửa cầu thang kèm 
theo lời hát mời lên sàn. Vậy là xung 
quang bếp lửa hồng, các chàng trai 
vừa ra sức trổ tài tính tẩu, ca hát vừa 
say đắm ngắm nhìn người con gái 
mình thích đang bẽn lẽn quay sợi. 
Khung cảnh yên bình ấy có ý nghĩa 
rất lớn, thể hiện mơ ước của người 
thái về một mái ấm hạnh phúc nay 
mai... 

Đêm càng về khuya, không khí hội 
càng đằm thắm, ấm cúng chẳng 
những ở trên sàn hoa mà cả dưới 
sân, có nhóm người ta nắm tay nhau 
nhảy múa, có nhóm rộn ràng chơi 
trò chơi, cũng có đôi đứng dựa vào 
nhau tâm tình... cha tôi bảo, hội sàn 
hoa không chỉ là nơi thanh niên đến 
tìm hiểu nhau mà còn là nơi trao 
đổi, bàn bạc, sẻ chia những tâm tư, 
tình cảm của tất cả mọi người trong 
bản. người già đến sàn hoa để góp 
vui, chỉ bảo, dạy dỗ con cháu lời hay, 
ý đẹp, người trung niên đến hội để 
sống lại những kỉ niệm một thời, trẻ 
em tới hội để vui lây, để học cách nói 
hay, đối đáp khéo, học hát, học cách 
cán bông, kéo sợi. có lẽ vì thế mà giờ 
đây, dù đang ở rất xa quê hương, tôi 
vẫn đau đáu nhớ về những đêm hội 
sàn hoa... 

VinH MinH
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Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Quảng 
Bình gió Lào cát trắng, gần đây, cái 
tên Võ Quý Quốc thu hút sự chú ý 
nhờ niềm đam mê khám phá và tìm 
tòi chất liệu cho dòng tranh “gáo 
dừa”. Anh đã được Guiness Việt nam 
ghi nhận là kỉ lục gia với những bức 
tranh gáo dừa lớn nhất. 

Võ Quý Quốc từng theo học Khoa 
Sơn dầu - trường Đại học Mỹ thuật 
Huế 2 năm. Sau đó, anh lại học tại 
Khoa truyền thông Đa phương tiện, 
trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí 
Đồng nai. Sau khi tốt nghiệp, anh 
đầu quân chính thức cho công ty 
Dừa Việt, chuyên làm hàng thủ công 
mĩ nghệ từ gáo dừa. Võ Quý Quốc 
đảm nhiệm vai trò Giám đốc thiết kế, 
phụ trách mỹ thuật. “Họa sĩ gáo dừa” 

kể rằng, mới hơn mười tuổi, anh đã 
có những quan sát khá thú vị về gáo 
dừa. Mỗi dịp đi qua vùng đất Đồng 
Hới (Quảng Bình), Quốc lại thấy 
người ta trèo dừa, sau lấy nước uống 
và ăn cơm dừa rồi tận dụng gáo dừa 
để múc nước. trong mắt của đứa trẻ 
hơn mười tuổi, cứ nhìn phần đầu của 
gáo dừa có ba mắt, Quốc lại thấy nó 
rất giống con khỉ. Kể từ đó, anh tự 
mày mò làm đồ chơi cho mình. Ban 
đầu là làm lồng đèn, con thú… rồi 
đến hộp đựng bút, vòng đeo tay, dây 
đeo cổ… một phần để chơi, phần 
để tặng bạn bè và bán cho khách du 
lịch. năm 2002, Võ Quý Quốc đã làm 
ra bức tranh bằng gáo dừa đầu tiên 
có nội dung về phố cổ Hội An.

 “tôi làm tranh gáo dừa bằng niềm 

đam mê. Khi làm tranh vẫn gặp 
những khó khăn nhất định, bởi vì 
gáo dừa có nhược điểm là đơn điệu 
về màu sắc và còn bị sừng hóa nữa” – 
chàng họa sĩ tâm sự. Vượt qua những 
khó khăn ấy, Võ Quý Quốc đã có bước 
“khởi đầu” khá thành công qua cuộc 
triển lãm: “chân dung huyền thoại - 
Bác Hồ và Đại tướng Võ nguyên Giáp” 
được tổ chức tại nhà triển lãm 29 
Hàng Bài - Hà nội vào tháng 2-2010). 
Với 70 tác phẩm về chủ đề này, triển 
lãm đầu tiên tại Hà nội của Võ Quý 
Quốc đã thu hút được đông đảo 
sự quan tâm và mến mộ của đồng 
nghiệp và người xem. từ góc nhìn 
của một họa sĩ trẻ, những tác phẩm 
khắc họa chân dung Bác Hồ hiện lên 
vừa trang trọng, uy nghiêm lại vừa 
mộc mạc, gần gũi. chân dung của 

HọA Sĩ “GÁo DừA”
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Đại tướng Võ nguyên Giáp được hoàn 
thành sau 40 ngày đêm thực hiện. tác 
giả của bức tranh đã tái hiện bức chân 
dung vị tướng thiên tài quân sự của dân 
tộc trong trang phục quân đội… Võ Quý 
Quốc bộc bạch: “những tác phẩm này là 
một cách cho tôi thể hiện tình cảm sâu 
sắc của mình với Bác Hồ kính yêu và Đại 
tướng Võ nguyên Giáp. Đại tướng cũng 
là một người con ưu tú của đất Quảng 
Bình nắng gió.”

tận mắt chiêm ngưỡng “tranh gáo dừa” 
của họa sĩ trẻ Võ Quý Quốc, người xem 
sẽ cảm nhận được hiệu ứng diệu kì mà 
dòng tranh chất liệu mang đến. tranh 
của Võ Quý Quốc đậm tính dân tộc. nét 
cổ điển và hiện đại được họa sĩ khéo léo 
pha trộn thật tinh tế. Sự biến đổi màu 
sắc trên gáo dừa phụ thuộc vào độ già 
của quả dừa, dừa non gáo có màu vàng, 
quả dừa già gáo lại có màu nâu.. nắm 
bắt được điều đó, anh đã có những bước 
sáng tạo sao cho phù hợp với dụng ý 
nghệ thuật trong từng bức tranh. tính 
đến nay, Võ Quý Quốc đã trực tiếp làm 
ra hơn một ngàn bức tranh lớn nhỏ. Bên 
cạnh đó, anh còn thực hiện nhiều sản 
phẩm mang tính ứng dụng khác như: 
nội thất, mặt phẳng trang trí, quà tặng, 
hàng sofania…Làm Giám đốc công ty 
tnHH MtV Hạc thiên Việt, Võ Quý Quốc 
vẫn trăn trở với nhiều kế hoạch dài hơi. 
Anh cho biết mình đang khá bận rộn 
và công việc kinh doanh tiến triển khả 
quan. 

MAi Lữ

>> Một bức phác họa chân 
dung đại tướng Võ nguyên 
Giáp trên giấy của họa sĩ Võ 
Quý Quốc. Bức phác họa này sẽ 
được chuyển qua hình thức mới 
là tranh gáo dừa.
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cái danh xưng người Hà nội có một ý nghĩa kỳ lạ đối với tất cả người con dân 
tộc Việt, có lẽ một phần lớn cũng bởi những giá trị được hun đúc và lưu truyền 
nghìn năm. Hành trình tìm kiếm, khắc họa chân dung những người con thủ 

đô nghìn năm văn hiến của người Hà nội chính là hành trình đi tìm những giá trị văn 
hóa, mà nếu không đi chậm lại, lặng lại để đồng cảm với những tinh hoa nghìn năm 
thì có lẽ cũng khó nhận ra. 

Hành trình tìm kiếm và khắc họa chân dung người Hà nội chính là hành trình tìm về 
với tâm hồn mỗi người. càng tìm kiếm, niềm tự hào càng nhân lên bởi người nghệ 
nhân Hà nội, người nghệ sĩ Hà nội, người dân thường Hà nội dường như vẫn có một 
nét gì đó khó định hình khác với những người địa phương khác. 36 nhân vật đang 
sống được hiển lộ một phần trong cuốn sách gợi nghĩ về 36 phố phường làm nên vẻ 
đẹp đặc trưng của vùng đất kinh kỳ. Mỗi một nhân vật là một bảo tàng lưu giữ một 
phần cho dù là nhỏ của những gì đã làm nên văn hóa thăng Long. Hương vị ẩm thực 
thanh tao được giữ trong một người làm bánh phở, một người làm ô mai, một người 
ướp trà sen hay một người pha trà đạo. những giai điệu tinh tế và kiêu sa được lưu giữ 
trong tác phẩm của các nhạc sĩ và giọng hát của các nghệ nhân ca trù. những màu 
sắc vừa u trầm vừa huyền ảo được lưu giữ trong tranh của các họa sĩ. những hình ảnh 
của đời sống thân thuộc và ấn tượng được lưu giữ trong người khắc bút, người chụp 

LắnG Hồn nGHìn năM
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ảnh… quanh Bờ Hồ. những tài hoa 
của các nghề truyền thống được lưu 
giữ trong các nghệ nhân. Khát vọng 
tự do và tình yêu hòa bình được lưu 
giữ trong hành động của những con 
người đã hi sinh cho nền tự do và hòa 
bình ấy. nhân cách sống và tư tưởng 
được lưu giữ trong các trang viết của 
các nhà văn, nhà sử học…

 “…người nghệ nhân Hà nội, người 
nghệ sĩ Hà nội, người dân thường Hà 
nội dường như vẫn có một nét gì đó 
khó định hình khác với những người 
địa phương khác. có nhà nghiên cứu 
đã gọi đó là tính “bác học”. người Hà 
nội không bao giờ cho phép sự dễ 
dãi, buông thả. Mọi giá trị đều phải 
được nâng lên thành đỉnh cao, đôi 

khi có cảm giác quá cầu kỳ và kiểu 
cách. nhưng đó mới đúng là chất 
kinh kỳ, chất tri thức, chất Hà nội.

Vùng đất thăng Long - Kẻ chợ - Hà 
nội trong thế kỷ XXi hẳn phải khác 
xưa nhiều lắm. nhưng văn hóa chẳng 
bao giờ dễ dàng mất đi. Đối diện với 
một cuộc sống với tốc độ nhanh đến 
chóng mặt, văn hóa chọn cho mình 
những góc khuất như những tao 
nhân mặc khách chọn ở núi thiêng. 
Món quà của cuộc sống chỉ dành cho 
những người nào biết yêu, biết trăn 
trở, biết tìm kiếm những giá trị tưởng 
nhỏ bé mà ý nghĩa.”

Đạo DiỄn trươnG cônG tú:

“chúng ta đã và đang chứng kiến 

những di tích lịch sử và những di tích 
văn hóa của thăng Long ngàn năm. 
nhưng chúng ta cũng nhận ra bên 
cạnh những di tích lịch sử, những di 
tích văn hóa là những di sản sống. 
những di sản sống ấy chính là những 
con người như 36 nhân vật trong 
cuốn sách này. Họ lưu giữ trong 
chính đời sống của họ với những 
giấc mơ, những sáng tạo và dâng 
hiến cho đời sống của vùng đất kinh 
kỳ. Và chính họ vừa lưu giữ bằng hơi 
thở, làm cho những giấc mơ, những 
sáng tạo và những dâng hiến lan tỏa 
trong đời sống của thăng Long. 

những di sản sống ấy chính là nguồn 
sống vô tận của lịch sử và văn hóa. 
Họ mang những vẻ đẹp của văn hóa 
thăng Long truyền vào cộng đồng 
như một tinh thần sống. những di 
sản sống như thế nối tiếp nhau đời 
này qua đời khác làm nên văn hóa, 
lưu giữ văn hóa và làm cho văn hóa 
lan tỏa. Và khi một nơi nào đó không 
còn những di sản sống như vậy thì 
nơi đó, mọi vẻ đẹp của trí tuệ và nhân 
văn sẽ lụi tàn với thời gian.”

nHà tHơ nGUyỄn QUAnG tHiềU:

"Đất nước Việt nam tự hào với một 
nền văn hóa lâu đời, phong phú và 
đậm đà bản sắc, là cái nôi nuôi dưỡng 
tâm hồn, nhân cách cho người Việt, 
những thế hệ này tiếp nối thế hệ 
sau ra sức cống hiến vì một đất nước 
Việt nam ngày càng phát triển thịnh 
vượng và xinh đẹp."

DiệU tHủy
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những dòng hồi tưởng của 
Vũ Bằng (1913 – 1984) trong 
"thương nhớ muời hai" gắn với 

biết bao cảnh sắc, kỉ niệm Bắc Việt: có 
lúc man mác tê tái; có lúc nặng trĩu rồi 
hẫng hụt nhưng cũng có khi nhà văn 
phiêu bồng cùng nỗi tương tư. tháng 
hai, tương tư hoa đào cũng là một 
trong những nỗi nhớ đó.

cách đây đã lâu rồi, cũng vào cữ tháng 
hai như thế này, y đã lạc bước vào một 
thứ thiên thai nơi trần thế rực rỡ hoa 
đào, mông mênh nước suối ở vùng 
biên thùy Bắc Việt… rừng đào bát ngát 
ngút ngàn, trời đất êm ru, mà ngửng 
mặt lên trời thì nghe như có tiếng tiêu, 
tiếng địch… người ta đã thấy có những 
gốc đào cổ thụ hai ba người ôm mới 

xuể… Gió từ trên đỉnh cao thổi xuống, 
làm rung động những cành cây. Hoa 
đào rơi lả tả trên cỏ xanh như một cơn 
mưa màu sắc.

Bức tranh ngôn từ trải ra theo chiều 
không gian. Một không gian rộng 
lớn và thanh tịnh: hoa đào khoe sắc; 
nước suối róc rách; tiếng tiêu, tiếng 

VŨ BằnG “tươnG tư HoA Đào”
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địch thoảng như có như không; gió lay 
động hoa, hoa nương theo gió… Bức 
tranh hài hòa màu sắc: dìu dịu mà đằm 
sâu. từng cánh hoa ửng hồng nghiêng 
nghiêng soi bóng dòng suối xanh 
trong. cỏ xanh biêng biếc thấp thoáng 
cánh hoa trong “cơn mưa màu sắc”.

Bài thơ "tống biệt" của tản Đà có câu: 
“Lá đào rơi rắc lối thiên thai”. cảnh 
thơ trong tống biệt gợi nhiều chia lìa, 
tang thương. ở đây, cũng là rơi, nhưng 
những cánh hoa đào trong hồi ức của 
Vũ Bằng “lả tả trên cỏ xanh như một cơn 

mưa màu sắc” lại gợi ra sự hài hòa của 
thiên nhiên hơn là tâm trạng của con 
người. Mà thực ra, tâm trạng con người 
có bình thản thì mới nhìn được thiên 
nhiên hài hòa. Đã mang nỗi chia lìa như 
Lưu nguyễn trong "tống biệt" thì thiên 
thai cũng chỉ là chốn đau thương. 

tương tư hoa đào gợi ra một thiên 
nhiên hài hòa và cả những con người rất 
thơ: …Bóng các cô sơn nữ chiếu xuống 
nước làm cho một người hóa hai, y như 
thể các cô tiên đi hái hoa trong vườn 
của nhà trời… Hoa đào vương vào tóc, 
rủ lên trên vai áo... 

con người được phác họa qua cái nhìn 
đối sánh, hòa quyện với thiên nhiên. 
thiên nhiên thanh tú, mĩ lệ. con người 
cũng đượm vẻ thoát tục: Vừa lúc đó, có 
một đoàn ba cô nàng cưỡi ngựa thồ, 
vắt chân về một bên đi nhởn nhơ dưới 
trận mưa hoa, vừa nói chuyện vừa ngửa 
mặt lên trời cười. trong một đoạn dài 20 
dòng, phác họa hình ảnh những thiếu 
nữ sơn cước trong rừng đào, Vũ Bằng sử 
dụng đến ba chữ “tiên”: …như thể các 
cô tiên… trong các truyện thần tiên… 
y như thể ba cô tiên nữ (thương nhớ 
mười hai, nXB Văn học, 2003, trang 41). 

Đọc "tương tư hoa đào" của Vũ Bằng, 
chúng ta ít nhiều liên tưởng đến câu 
thơ của thôi Hộ trong "Đề Đô thành 
nam trang": “nhân diện đào hoa tương 
ánh hồng” (Hoa đào và mặt người cùng 
ánh lên sắc hồng). con người và cảnh 

vật như vấn vít, giao hòa với nhau trong 
cái đẹp, cái thanh bình. Đặc biệt hơn, 
đó là cái đẹp, cái thanh bình trong hoài 
niệm nên càng thêm phần da diết, bồi 
hồi. ngẫm ra, xưa nay những nỗi niềm 
còn đọng lại với văn chương thường 
bộc lộ qua hoài niệm. Bến bờ hoài niệm: 
tĩnh lặng và đằm sâu là nơi tâm tình con 
người đã vượt qua những chấn động 
ban đầu về cảm xúc để đến với suy tư 
và trải nghiệm.

ngày xưa, thôi Hộ (đời Đường, trung 
Quốc) viết "Đề Đô thành nam trang" 
khi “nhân diện bất tri hà xứ khứ” (Gương 
mặt người xưa giờ không biết chốn 
nao). ngày nay, Vũ Bằng hồi tưởng hoa 
đào cũng trong niềm tương tư xa cách. 
tuy hai thời đại khác biệt mà thật đã gặp 
nhau ở chữ da diết, chữ tình.

…những hình ảnh xa xưa ấy… ngọt 
ngào như có vị đường và tưởng như 
không bao giờ có thể quên được hương 
thơm quyến rũ của trời nước, của hoa 
đào, của da thịt những cô sơn nữ đẹp 
não nùng, sầu biêng biếc, ngửa mặt lên 
cười một cách hồn nhiên trong cánh 
rừng bạt ngàn san dã hoa đào…

nGọc An

…nHữnG HìnH ảnH XA XưA ấy… nGọt nGào nHư có Vị ĐưỜnG Và 
tưởnG nHư KHônG BAo GiỜ có tHể QUên Được HươnG tHơM QUyến 
rŨ củA trỜi nước, củA HoA Đào, củA DA tHịt nHữnG cô Sơn nữ ĐẹP 
não nùnG, SầU BiênG Biếc, nGửA Mặt Lên cưỜi Một cÁcH Hồn nHiên 
tronG cÁnH rừnG Bạt nGàn SAn Dã HoA Đào…
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Trang thô

Ñoâi ñieàu vôùi em
                  “ Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ

                     nhưng không phải là điều anh luyến tiếc”

Em chẳng có lỗi gì đâu

nếu là một lần ngang qua đời anh như một cơn bão tố.

Gió cứ thổi vu vơ ngoài lối nhỏ

Để vô tình làm rớt cánh bằng lăng.

Phượng vẫn trĩu trên cành khô nóng hổi

Anh đã cháy, một tình yêu nồng cháy.

tình học trò, tình đẹp lắm em ơi.

con nhện nào, xe sợi chỉ mong manh

Mà anh gỡ bao nhiêu lần vẫn rối.

Em cứ điềm nhiên như người vô tội

Để anh thành vời vợi, lúc chia tay.

Sẽ đến ngày mai, mọi nông nỗi qua đi

nhưng hãy nhớ, thân yêu, xin hãy nhớ,

Anh vẫn cháy hết mình với tâm hồn rộng mở

Dẫu một thời anh….. trót lỡ yêu em !

 XUân Hiền

 Tìm trong ñaùy maét
tìm trong đáy mắt buổi chiều

Quê hương ngày cũ cánh diều vấn vương

này đây gió mến, mây thương

Bay bay cánh nắng diều nương dây dài

tìm trong đáy mắt người thương

ngày mưa giăng lối, bóng mình chung đôi

chiếc ô mà hóa cầu cong

nối đôi ta nhịp chờ mong nhịp chờ

tìm trong đáy mắt ngày xưa

chuyện xưa xưa cũ

tình nay không mờ…

Đỗ An

Văn HóA - nGHệ tHUật

72 Bản tin Đại học Quốc gia Hà nội



Chieác coøn ngöôøi thöông
nằm giữa lòng tay là chiếc còn người thương

Giấu điều muốn nói

Mỗi tua dây 

Mỗi sắc màu đem mùa yêu vào hội

những giọt mồ hôi ngày nương rẫy lên rừng

chiếc còn người thương gói trong chiếc khăn piêu thêu hồng

tìm người thương tung qua

tìm người thương nhận lại

Ba trăm sáu mươi lăm vết dao khắc lên thân cây chờ người 
thương đến, đợi!

cây nêu chỉ hướng người thương về

chiếc còn người thương nhẫn nại tiếng ve

chiếc còn người thương nhẫn nại mùa vắt

chiếc còn người thương mong người thương đến kịp

Để là chiếc còn người thương.

cHiến tHắnG

Văn HóA - nGHệ tHUật
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Một chiếc đàn guitar cộng với 
niềm đam mê âm nhạc, mỗi 
thành viên trong câu lạc bộ 

(cLB) Guitar của trường Đại học Khoa 
học tự nhiên (ĐHKHtn) đã kết nối 
được bao tâm hồn đồng điệu.

cứ 5h chiều chủ nhật hàng tuần, các 
thành viên trong cLB Guitar lại tập 
trung đến trước cổng phòng đọc thư 
viện KtX Mễ trì để tập luyện và sinh 
hoạt. Lê tiến Mạnh (sinh viên Khoa 
toán tin) chơi guitar được 5 năm chia 
sẻ: “Gảy đàn đối với mình chỉ là để 
giải trí chứ không phải làm việc nên 
mình thấy thật thoải mái. chơi guitar 
và tham gia cLB, mình tăng cường 
được khả năng giao tiếp hơn sau 

những lần gặp gỡ và biểu diễn văn 
nghệ ở trường và KtX”.  

ngày đầu thành lập, cLB chỉ có 7 
thành viên, tất cả đều là sinh viên 
của Khoa Vật lý – trường ĐHKHtn, 
những người có năng khiếu và đam 
mê chơi guitar. Mục đích ban đầu khi 
thành lập là thư giãn sau một tuần 
học tập căng thẳng. những thành 
viên trong cLB lúc ấy lại tụ tập nhau 
lại, khi thì hành lang giảng đường, 
lúc khuôn viên trường học hay trên 
thảm cỏ nhà B1 KtX Mễ trì… với 
những tiếng đàn lúc trầm lúc bổng, 
lúc khoan lúc nhặt, lúc vui lúc buồn 
hòa cùng những lời ca, khiến bao 
người mê say.

Để có thể học và chơi đàn, mỗi thành 
viên trong cLB chỉ cần bỏ ra từ 300 
– 400 nghìn đồng là đã sở hữu được 
một chiếc đàn Guitar cho riêng mình. 
Khi biết và chơi thành thạo, mỗi 
người có thể tự sắm cho mình những 
chiếc đàn tốt hơn tùy vào điều kiện 
kinh tế của bản thân. các thành viên 
trong cLB nhận định, học đàn guitar 
không khó nhưng điều quan trọng là 
mình phải kiên nhẫn và thật sự đam 
mê thì mới có thể làm chủ được cây 
đàn. Đến đây, không chỉ có các thành 
viên trong cLB của trường ĐHKHtn 
mà còn có một số bạn trẻ say tiếng 
đàn của một số trường lân cận. Đàm 
thị ngà (trường ĐHKHXH&nV) cho 

nơi Kết nối nHữnG 
            tâM Hồn ĐồnG ĐiệU
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biết: “Mình thích xem người khác gảy 
đàn lắm, biết cLB này đã lâu nhưng 
hôm nay mới có thời gian đến để 
nghe đàn và hi vọng sớm trở thành 
thành viên của cLB”.

từ 7 thành viên ban đầu, sau hai năm 
thành lập và phát triển, cLB Guitar đã 
không ngừng lớn mạnh và có ảnh 
hưởng không nhỏ trong đời sống 
sinh viên và các hoạt động văn hóa 
– văn nghệ của trường ĐHKHtn và 
KtX Mễ trì. Buổi ra mắt cLB Guitar 
(9-12) với đêm diễn “nồng nàn Hà 
nội” kỉ niệm tròn hai năm ra đời để 
lại ấn tượng sâu đậm trong lòng 
khán giả. Anh trương ngọc Kiểm – Bí 
thư Đoàn trường ĐHKHtn nhận xét: 
“cLB Guitar là một sân chơi thiết thực 
và bổ ích cho các bạn sinh viên, nơi 
các bạn thể hiện được niềm đam mê, 
tài năng và cá tính của mình. Quan 
trọng nhất là qua tiếng đàn guitar, 
các thành viên trong cLB đã tăng 
cường được tính đoàn kết và giúp 
cho mọi người xích lại gần nhau hơn 

- đây là điều mà không có cLB nào 
trong trường có thể làm được!”. 

Hiện tại, cLB Guitar đã có hơn 60 
thành viên và số lượng không ngừng 
tăng. thành viên của cLB không chỉ 
trong trường mà còn có cả sinh viên 
trường ĐHKHXH&nV, trường Đại 
học Hà nội, Học viện Hành chính 
Quốc gia,… trong số những thành 
viên của cLB, có không ít là nữ. tròn 
một tuần làm quen với chiếc đàn 
ghi ta, Lê thị thu (Khoa toán cơ – tin 
học) tâm sự: “Mình thích chơi Guitar 
từ năm thứ nhất nhưng do bận quá 
nên không thể tham gia được. Bây 
giờ, chiều nào mình cũng phải ôm 
đàn một lúc mới khỏi ngứa ngáy tay 
chân”. từ niềm đam mê và sở thích 
chơi loại nhạc cụ này, nguyễn tiến 
nghĩa (K54, Khoa Sinh học, trường 
ĐHKHtn) đã lọt được vào mắt xanh 
của một cô bạn cũng là thành viên 
trong cLB. chính tiếng đàn đã giúp 
tình yêu của nghĩa thêm nồng nàn 
và thắm thiết hơn.

Phương châm của cLB là kết nối 
những người đam mê guitar và nâng 
cao kĩ năng sống, mỗi thành viên 
đến đây đều có cơ hội được học hỏi 
và giao lưu, thể hiện cá tính của mình 
qua tiếng đàn. 

ngoài biểu diễn ở trường, KtX Mễ trì, 
một số thành viên trong cLB Guitar 
còn được mời biểu diễn ở một số 
trường đại học, cao đẳng khác cùng 
một vài quán cafe có tiếng ở Hà 
thành. Đây không chỉ là điều kiện 
cần để cLB Guitar tạo dựng được 
thương hiệu riêng mà còn là cơ hội 
để các thành viên trong cLB kiếm 
thêm thu nhập từ niềm đam mê và 
tài năng của mình.

Hồ DUy nGợi
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Một cô gái nhỏ nhắn, nói chuyện rất cởi mở, 
dễ mến nhưng nét mặt, giọng nói luôn 
toát lên sự cương nghị -  đó là những ấn 

tượng lần đầu tiên khi tôi tiếp xúc với Vũ thị Lương, 
sinh viên lớp 07.1.c6 khóa QH2007.F1 Khoa ngôn 
ngữ và Văn hóa trung Quốc, trường Đại học ngoại 
ngữ, ĐHQGHn.

Sinh ra tại miền quê nghèo Hiệp Hòa, Bắc Giang, 
Vũ thị Lương luôn ý thức được việc học tập, phấn 
đấu và quyết tâm thi đỗ đại học. Suốt trong những 
năm học phổ thông, Lương luôn có mặt trong các 
đội tuyển thi học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp tỉnh. 
năm học 2006 – 2007, Vũ thị Lương đã đạt giải 
nhất. trước bước ngoặt lớn của cuộc đời, Lương 
quyết định thi vào khoa ngôn ngữ và Văn hóa 
trung Quốc, trường ĐHnn, ĐHQGHn. Lương tâm 
sự: “thật ra lúc đó em cũng chưa có định hướng 
là thi vào khoa tiếng trung nhưng tình cờ khi nói 
chuyện với bạn em đã quyết định thi vào khoa và 
không ngờ lại có duyên gắn với nó đến vậy.” Bố mẹ 
Lương là viên chức đã nghỉ hưu từ lâu và cũng đã 
khá nhiều tuổi. Mẹ Lương đã từng tham gia thanh 
niên xung phong, bà đã truyền lại cho cô con gái 
nhỏ nhắn sự cứng cỏi và cương nghị. Đã về hưu 
nên số tiền lương hưu chẳng đáng là bao, việc chu 
cấp cho Lương ăn học đại học ngoài Hà nội không 
được đầy đủ. Là con gái một nên Lương luôn tự ý 
thức việc học hành rèn luyện của mình để bố mẹ 

được vui lòng. Lương chia sẻ: “Em là con một trong 
nhà, bố mẹ em cũng đã nhiều tuổi nên em rất 
thương bố mẹ ở nhà một mình. cứ một tháng em 
lại về chơi với bố mẹ một lần. có lẽ em sống và học 
tập không chỉ cho bản thân mình mà còn vì cả bố 
mẹ nữa.”

Một ngày của Lương bắt đầu với việc lên lớp và 
thường xuyên lên thư viện để yên tĩnh học bài, 
nghiên cứu tài liệu. thời gian rảnh rỗi Lương làm 
gia sư hay đi phiên dịch cho người trung Quốc 
hoặc nhận dịch văn bản để nâng cao kiến thức, 
lấy kinh nghiệm và đỡ đần phần nào chi phí hàng 
ngày. từ năm học thứ ba, Lương đảm nhận cương 
vị lớp trưởng và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ. Lương chia sẻ: “trước đây em không nghĩ mình 
có thể làm lớp trưởng hay tham gia các phong trào 
của lớp của trường nhưng từ năm thứ ba, sau khi 
làm lớp trưởng em rất vui khi nhận ra mình đã tự tin 
hơn, mạnh dạn hơn và bây giờ có thể nói hơi quá là 
nếu không được làm lớp trưởng nữa, không được 
cống hiến và lo lắng cho công việc của lớp nữa em 
thấy thiếu thiếu một điều gì đó”. Mặc dù bận bịu 
với công việc của lớp nhưng Lương chưa bao giờ 
để xao nhãng việc học hành. Lương có thành tích 
học tại trường rất đáng nể: Ba năm học luôn đạt 
danh hiệu sinh viên giỏi. Bên cạnh đó Lương cũng 
tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa 
học sinh viên của khoa, của trường. năm học 2008-

VŨ tHị LươnG: 

nHữnG ước Mơ Giản Dị
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2009 tham gia nghiên cứu khoa học cấp khoa, năm 
học 2009-2010 đạt giải nhất nghiên cứu khoa học 
cấp trường. năm 2009, Lương đạt danh hiệu Gương 
mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở, chứng chỉ toP cấp 4 
cuộc thi năng lực tiếng Hán do Đài Loan tổ chức tại 
Việt nam; năm học 2009-2010 là một trong 55 đại sứ 
trường Đại học ngoại ngữ, đạt danh hiệu sinh viên 
có thành tích xuất sắc nhất trong học tập và nghiên 
cứu khoa học, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo dành cho sinh viên tiêu biểu xuất sắc 
trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
chí Minh, bằng khen của trung ương Đoàn thanh 
niên cộng sản Hồ chí Minh; tháng 8/2010 tham 
gia liên hoan thanh niên Việt nam –trung Quốc tổ 
chức tại Quảng tây, trung Quốc. Và gần đây bạn vinh 
dự trở thành một trong những gương mặt trẻ tiêu 
biểu Đại Học Quốc Gia Hà nội. Mặc dù học hành giỏi 
giang nhưng Lương vẫn luôn hòa đồng, chan hòa 
với các bạn, quan tâm giúp đỡ các bạn cùng học tập.

ngoài việc học tập xuất sắc, Lương cũng là một 
thành viên tích cực trong các phong trào hoạt động 
đoàn trường. Bạn thường xuyên có mặt trong các 
hoạt động văn hóa, văn nghệ. năm học 2008-2009 
tham gia câu lạc bộ Sức trẻ của trường ĐHnn, 
ĐHQGHn. Bạn đã tham gia cùng đoàn tình nguyện 
hàng ngày đến Viện dưỡng lão để chăm sóc các cụ 
già. Lương kể: “Em cùng các bạn chăm sóc, bón cơm 

và trò chuyện cùng các cụ trong đó. các cụ không 
phải là những người già cả bình thường mà các cụ 
mắc bệnh mất trí nhớ,… nói chung là hoàn cảnh rất 
đặc biệt và đáng thương. công việc của em là phụ 
giúp các bác sĩ chăm sóc cho các cụ, trò chuyện cùng 
các cụ. nhiều cụ khi em bón cơm thì nhè ra không 
chịu ăn, hất tung bát cơm. Bón mỗi bát cơm hết gần 
hai tiếng đồng hồ mới xong. thế nhưng khi tham gia 
chăm sóc các cụ em thấy được rất nhiều điều trong 
cuộc sống và thấy đời sinh viên của mình ý nghĩa 
hơn rất nhiều”.

Khi được hỏi về ước mơ của mình Lương thành thật: 
“Em muốn sau khi ra trường em sẽ được trở thành 
một giảng viên tiếng trung. Em muốn học tiếp cao 
học. Em cũng rất thích kinh doanh và cũng có ý định 
học một cái gì đó liên quan tới kinh doanh nữa. Em 
sẽ cố gắng hết sức để em có thể phụ giúp bố mẹ, 
để bố mẹ không phải vất vả vì em như bây giờ nữa”. 
Một ước mơ rất giản dị nhưng chứa đựng cả bổn 
phận làm người đã khiến tôi và có lẽ là tất cả những 
người tiếp xúc với em có một ấn tượng tốt đẹp. chúc 
Lương sẽ thành công với con đường mà em đã chọn. 

tHU HươnG
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Khuôn viên trường ĐH Khoa 
học tự nhiên (ĐHKHtn) 
chiều về vắng lặng, cái ắng 

lặng chiều đông cố hữu không 
làm câu chuyện của chúng tôi 
kém phần cởi mở. người giảng 
viên với vóc dáng nhỏ bé, điềm 
tĩnh, sự thông minh quyết đoán 
toát trên khuôn mặt, ánh mắt. 
tôi vốn sẵn phục những người 
có tư duy toán học, nay lại được 
ngồi trò chuyện với một người có 
không ít thành tích như anh thú 
thực vừa vui vừa hồi hộp. 

trong câu chuyện của mình, Vũ 
nhật Huy tâm sự, cũng như biết bao 
sinh viên tỉnh lẻ, anh cũng từng gặp 
không ít khó khăn trong những năm 
tháng là sinh viên nhưng niềm đam 
mê toán học đã giúp anh có nghị lực 
để vượt qua và cũng chính trong thời 
gian này anh đã giành được hai giải 
thưởng về toán học (hai giải nhất 
olympic toán sinh viên năm 2004 
và 2005. PV). Sinh ra trong một gia 
đình trí thức, có bố, mẹ và chị gái 
đều là giáo viên giảng dạy các môn 
tự nhiên, môi trường ấy đã tạo cho 
anh niềm đam mê với môn học này. 
nhớ ngày còn là cậu học trò trường 
huyện, Vũ nhật Huy đã khiến không 
ít người phải ngỡ ngàng trước hai giải 
toán quốc gia và một giải toán quốc 
tế của mình. 

tốt nghiệp tHPt, được tuyển thẳng 
vào đại học, Vũ nhật Huy không chút 
đắn đo khi quyết định nộp hồ sơ vào 
lớp Đào tạo cử nhân Khoa học tài 
năng của trường ĐHKHtn. Và cũng ít 
ai biết điều Vũ nhật Huy tâm đắc nhất 
lại không phải là những giải thưởng 
quốc gia hay quốc tế mà chính là 
được tiếp xúc, trao đổi và học hỏi với 
các giáo sư, tiến sĩ nơi anh theo học. 
trong đó anh đặc biệt quý mến và 
kính phục thầy Hà Huy Bảng, mà sau 
này như anh tâm sự, thầy là người đã 
tạo điều kiện giúp đỡ anh rất nhiều 
và anh cũng đã được kết hợp cùng 

thầy nghiên cứu một số công trình 
về toán học, những công trình ấy đã 
được công bố trên một số tạp chí 
Quốc tế. thời gian làm nghiên cứu 
sinh với Vũ nhật Huy là thời gian anh 
có nhiều điều kiện cho nghiên cứu 
hơn cả. Với bộn bề công việc, vừa lo 
giảng dạy tại trường, vừa lo học tập, 
anh vẫn sắp xếp trong quỹ thời gian 
ít ỏi của mình một số buổi để lên lớp 
tại trường tHPt chuyên Vĩnh Phúc 
nơi anh từng theo học, với anh đó là 
một sự tri ân bởi chính nơi ấy đã khởi 
đầu cho hành trình đến với toán học 
của anh. 

Điều kiện kinh tế còn nhiều khó 
khăn nhưng không vì thế mà niềm 
đam mê trong anh giảm bớt. tôi 
cảm nhận được ở anh có một trái 
tim nhiệt huyết, quyết liệt theo đuổi 
đam mê của mình. Anh bảo, ở nhà, 
bố mẹ cũng sốt ruột mong muốn 
sớm có một nàng dâu. nhưng dù gì, 
cũng phải hoàn thành tấm bằng tiến 
sĩ mình mới có thể nghĩ đến việc đó, 
với lại mình vẫn còn trẻ mà. Anh đúng 
là mẫu người toàn tâm toàn ý với sự 
nghiệp nghiên cứu khoa học. Để có 
được như vậy ngoài nỗ lực bản thân, 
anh cho biết, môi trường tại nơi anh 
công tác hiện nay hết sức thuận lợi, 
nhà trường luôn bố trí hợp lý số tiết 
để anh có điều kiện học tập và nghiên 
cứu. theo Vũ nhật Huy, chưa bao giờ 
anh cảm thấy luyến tiếc khi quyết 

định ở lại trường. Một phần 
cũng bởi truyền thống gia 
đình và bên cạnh đó là niềm 
yêu thích thật sự với nghề sư 
phạm. thời gian dành cho học 
tập, nghiên cứu nhiều là vậy 
nhưng anh vẫn tích cực tham 
gia các hoạt động phong trào 
ở nơi mình công tác, anh bảo, 
nếu biết tính toán hợp lý thì 
thời gian dành cho những 
công việc ấy vẫn hoàn toàn 
có thể. Và mới đây, với những 
thành tích của mình, Vũ nhật 
Huy đã được vinh dự là một 

trong 77 gương mặt trẻ tiêu biểu của 
ĐHQGHn. tôi tin niềm vui ấy với anh 
hẳn rồi cũng như những niềm vui 
trong những lần vinh danh trước đó 
bởi với anh cái chính là được toàn tâm 
toàn ý với sự nghiệp nghiên cứu khoa 
học và giảng dạy. Anh không phải 
mẫu người chỉ nghĩ về những gì đã 
có mà luôn nghĩ đến những điều sẽ 
có bằng chính nỗ lực và tài năng của 
mình. Một người lập nghiệp xa nhà, 
mong muốn nhất với Vũ nhật Huy 
không gì hơn là được xum họp gia 
đình vào mỗi dịp lễ tết, với anh đây 
là cơ hội được gặp gỡ bạn bè người 
thân, được hàn huyên, ôn lại biết bao 
kỉ niệm sau thời gian dài xa quê.

trong sự vắng lặng của khuôn viên 
trường ĐHKHtn qua vóc dáng nhỏ 
bé của anh, tôi thấy một Vũ nhật 
Huy thật to lớn với những bước chắc 
nịch đồng hành cùng những con số, 
những công thức toán học và những 
công trình nghiên cứu tầm cỡ. Hai 
mươi nhăm tuổi, tôi tin sự nghiệp của 
anh sẽ còn tiến xa hơn nữa bởi trong 
anh có một niềm đam mê, một trái 
tim quyết liệt với nghề. 

HoànG cHiến tHắnG

VŨ nHật HUy:

QUyết Liệt Đến cùnG Với ĐAM Mê
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Đời người ai chẳng có quá 
khứ hay những lỗi sai. riêng 
tôi, sai lầm bột phát từ một 

phút thiếu kiềm chế đã phải trả một 
giá khá đắt đó là những tháng ngày 
lao tù, sống trong dằn vặt. Giờ đây, 
sau đợt đặc xá của nhà nước, được 
trở về bên cha mẹ và đứa con trai tội 
nghiệp, tôi muốn gửi câu chuyện của 
riêng mình như một lời nhắn nhủ tới 
tất cả các bạn trẻ nhất là các bạn sinh 
viên. 

tôi sinh ra trong một gia đình công 
nhân, từ nhỏ đã nếm trải những cơ 
cực của sự nghèo khổ, thiếu thốn. 
Mang khát vọng đổi đời, tôi gắng học 
thật giỏi và thi đỗ vào trường ĐH Kỹ 
thuật công nghiệp thái nguyên năm 
1992. thời gian này, tôi gặp Kim Anh 
và cả hai đã trao trọn tình cảm cho 
nhau. Kim Anh học ở Hà nội nên mỗi 
lần về thủ đô thăm tôi luôn tranh 
thủ mang theo chè từ thái nguyên 
để bán cho các quán nước gần cổng 
trường. Số tiền lãi kiếm được, tôi đưa 
cho cô ấy để thêm vào các khoản chi 
phí ăn học. 

tôi tốt nghiệp với tấm bằng đỏ, hoàn 
thành chương trình thạc sĩ và trở 
thành giảng viên của trường ĐH Sư 
phạm thái nguyên còn Kim Anh ra 
trường được nhận vào Sở tài chính 
tỉnh Bắc Kạn. năm 1998, chúng tôi 
cưới nhau, nhanh chóng có một cháu 
trai kháu khỉnh và căn nhà nhỏ dù còn 
thiếu thốn đủ thứ nhưng luôn ngập 
tràn tiếng cười. thương vợ phải làm 
xa nhà, cả gia đình tôi chạy vạy xin 
cho cô ấy về làm kế toán ở một công 
ty xăng dầu trong thành phố thái 
nguyên. cũng từ đây, vợ tôi “phát lên” 
trông thấy. chưa đầy 2 năm, cô ấy từ 
kế toán viên lên kế toán tổng hợp, 
rồi Phó phòng kế toán kiêm quyền 
trưởng phòng... trong khi lương của 
giảng viên như tôi vẫn “ba cọc ba 
đồng” thì mọi chi phí trong nhà gần 

như phụ thuộc vào vợ. cô ấy bận rộn 
hơn với những chuyến công tác dài 
ngày, trong nam, ngoài Bắc cùng với 
“sếp” và đi cùng với đó là nghĩa vụ làm 
vợ, làm mẹ bị xao nhãng dần rồi quên 
hẳn. Mọi cố gắng của tôi trong các 
cuộc trò chuyện với vợ nhằm cứu vãn 
tổ ấm đều thất bại. 

Một trưa nắng, tôi như phát điên khi 
tận mắt nhìn cảnh vợ mình với một 
người đàn ông không mảnh vải che 
thân trong một khách sạn gần nhà... 
chém kẻ tình địch trọng thương, tôi 
bị bắt. Một thạc sĩ khoa học, một cán 
bộ đoàn uy tín, một thầy giáo của 
hàng trăm sinh viên đã bị một cơn 
điên tình làm hỏng cuộc đời, bị kết 
án 12 năm tù giam về tội giết người. 
chỉ sau 1 tháng tôi bị giam, người vợ 
đã bao năm gắn bó vội vàng hoàn tất 
thủ tục ly hôn để lên xe hoa về nhà 
người khác...

những ngày đầu sống trong trại 
giam, sự thất vọng, ê chề đẩy tôi vào 
trạng thái bế tắc, nhiều khi tưởng 
chừng gục ngã. cũng may khi ấy bên 
cạnh tôi ngoài những cán bộ quản 
giáo còn có mẹ. Dù bà đã gần 80 tuổi 
nhưng tháng nào cũng đều đặn “tay 
xách nách mang” lên thăm tôi. chính 
mẹ là người truyền cho tôi niềm tin và 

sức mạnh để vượt qua tất cả những 
mặc cảm, cải tạo, tham gia các hoạt 
động thật tốt để dược đặc xá ra trại 
trước thời hạn. Là một thành viên 
trong đội văn nghệ của trại giam, tôi 
đã viết những bài thơ, sáng tác những 
bài hát và nhiều tác phẩm trong số 
đó đã đoạt giải cao trong các cuộc thi 
văn nghệ giữa các cụm trại khu vực 
phía bắc và toàn quốc. chính những 
tháng ngày tham gia lao động, sản 
xuất ở trại, tôi mới thấm thía rằng, 
trên đời này chỉ có người mẹ mới là 
bến bờ bình yên nhất, bao dung độ 
lượng nhất, là chỗ dựa để những đứa 
con lầm lỗi đứng dậy...

Hôm vừa rồi, tại bữa cơm hội ngộ gia 
đình sau ngày đặc xá, bài hát “Về với 
lời ru” do tôi sáng tác, tự trình bày đã 
khiến tất cả mọi người lặng đi và khi 
nhìn những giọt nước mắt lăn trên gò 
má nhăn nheo của mẹ, tôi biết mình 
sẽ phải làm gì cho tương lai...

LậP tHạcH (ghi)

tìM Về LỜi rU củA Mẹ
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con chưa bao giờ nói rằng con 
yêu bố. con chưa bao giờ ôm 
cổ bố như bao đứa con gái 

khác. con cũng chưa bao giờ ngồi kể 
với bố về tất cả mọi chuyện như con 
vẫn tâm sự với mẹ… con và nhiều 
thứ chưa bao giờ. nhưng bố biết 
không? con yêu bố rất nhiều. con 
yêu bố giống như tình yêu thầm lặng 
mà bố vẫn dành cho chị em con vậy!

Mọi người vẫn thường bảo con là đứa 
con gái lì lợm. Mà cũng đúng thật bởi 
con chưa bao giờ thê hiện tình cảm 
của con đối với ai hết. con rất yêu và 
thương bố mẹ nhưng con chưa bao 
giờ nói cho ai biết về điều đó. con chỉ 
hay khóc thầm mỗi lần thương bố 
mẹ. trong tâm trí non nớt của con, 
lúc nào con cũng ước có thể lớn và 
làm được tất cả mọi việc, cả những 
việc phi thường để bố mẹ không bao 
giờ vất vả. nhưng sau cùng cũng chỉ 
mình con biết. con thật lì lợm phải 
không bố?

Bố ơi! Bố biết không? con hay có 
khoảng cách đối với bố- nói đúng 
hơn là nỗi sợ của những đứa con đối 
với người cha. nhưng rồi, một lần, con 
chợt nhận ra con yêu bố thật nhiều! 
ngày ấy con học lớp tám, bố làm thợ 
điện. Bố là người rất hiền, ít nói và 
hay giúp đỡ người khác. Hồi đó, trên 
tỉnh có yêu cầu tất cả mọi hộ dân đều 

phải bỏ loại công tơ điện Liên Xô thay 
bằng công tơ Việt nam và phải qua 
kiểm định lại cho chuẩn. Kiểm định 
xong một thời gian có một số người 
rất hay kiện tụng đã thắc mắc về số 
điện quá nhiều. Bố giải thích cho 
họ nghe về việc đồng hồ do cục đo 
lường của tỉnh làm nên rất chính xác 
nhưng họ không nghe vì nghĩ rằng 
bố kiểm định và học đòi kiện bố. Bố 
đã rất buồn. ngày ấy, cứ mỗi chiều 
con học xong lại hay ra đầu hiên nhà 
để hóng mát. chiều đó, cũng như 
mọi chiều, học bài xong con ra đầu 
hiên nhà. con vừa bước ra gần đầu 
hè chợt thấy bố đang ngồi đó, yên 
lặng và thật buồn. Mắt bố nhìn xa 
xăm. Bố đã ngồi đó từ bao giờ? Giờ 
này mọi khi bố đang chơi cùng mấy 
bác hàng xóm nhưng hôm nay bố lại 
ngồi đây một mình. Và con biết bố 
đang rất buồn, buồn vì chuyện mà 
người ta đã gây sự và nghĩ sai về bố. 
con vội lùi bước chân lại và nép vào 
góc tường để bố không nhìn thấy 
con. rồi con đứng lặng đó mà nhìn 
bố. con nhìn thấy nỗi buồn đọng đầy 
trong mắt bố. chưa bao giờ con thấy 
con thương bố đến vậy. Lúc ấy, trong 
suy nghĩ ngây thơ của con, con rất 
căm ghét những con người xấu xa kia 
bởi con biết bố của con đã làm đúng. 
con đã ước mình trở thành một luật 
sư để có tiếng nói để có thể nói cho 

những con người kia tỉnh ngộ ra, phải 
hối hận vì đã làm bố buồn.

Bố biết không? Bố mà hàng ngày con 
vẫn biết là người đàn ông rất mạnh 
mẽ, cứng rắn. con cứ ngỡ rằng bố 
không bao giờ khóc như mẹ, không 
bao giờ buồn như mẹ. Và giây phút 
đó con cũng biết bố của con sống rất 
nội tâm. nhưng không vì thế con có 
cái nhìn khác về bố mà con càng thấy 
yêu bố hơn. Lúc đó con chỉ muốn 
chạy ra ôm bố và nói rằng: “ Bố ơi! Bố 
đừng buồn! con sẽ không để ai được 
phép hỗn với bố, làm bố buồn đâu!” 
nhưng đứa con gái lì lợm như con đã 
im lặng vào phòng và khóc.

rồi con đỗ đại học và xa nhà. ngày 
con đi học xa nhà mẹ khóc rất nhiều 
vì nhớ con. con là đứa lì lợm vậy mà 
khi xa bố mẹ con thấy mình yếu đuối 
và nhớ nhà nhiều đến thế! con nhớ 
con đã khóc rất nhiều và con biết dù 
không khóc nhưng bố cũng rất nhớ 
con. nhiều hồm chẳng có chuyện 
gì quan trọng bố cũng gọi điện cho 
con hỏi mấy câu cho đỡ nhớ. Mẹ kể 
cho con rằng bố là đàn ông nhưng 
khi con đi xa cũng nhớ con lắm, nhắc 
con suốt và cũng hay ngồi thẫn thờ 
trong phòng vì nhớ con. Bố ơi! con 
thấy hạnh phúc vì con có bố mẹ yêu 
con và con có một gia đình thân yêu 
như thế! ngày hôm qua con đọc câu 
chuyện về tình yêu thầm kín của một 
người cha, con đã bị ám ảnh bởi câu 
chuyện đó và nó đã đánh thức tình 
yêu của con đối với bố. con chợt nhớ 
ra câu chuyện của con mười năm về 
trước - câu chuyện đã giúp con biết 
bố của con thật tình cảm, cũng có 
những phút giây yếu đuối; để con 
biết được con yêu bố thật nhiều! Và 
con sẽ không bao giờ để lỡ những cơ 
hội thể hiện tình yêu với bố mẹ thân 
yêu của con nữa!

HươnG tHU

ĐiềU con cHưA nói
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