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Hướng tới sản pHẩm đầu ra đạt cHất lượng đỉnH cao

Phiên họp Hội đồng ĐHQGHn 
diễn ra ngày 28/1/2011 dưới 
sự chủ trì của GS.tS Mai trọng 

nhuận - chủ tịch Hội đồng, Giám đốc 
ĐHQGHn.

Phiên họp lần này tập trung thảo luận 
các nội dung chính như: quyết nghị về 
Quy chế đào tạo sau đại học mới và 
đánh giá thực hiện nhiệm vụ chiến lược 
(nVcL) xây dựng và phát triển một số 
ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc 
tê.

GS.tSKH Vũ Minh Giang – Phó Giám 
đốc ĐHQGHn đã trình bày Báo cáo 
về những điểm mới của Quy chế đào 
tạo sau đại học sửa đổi, bổ sung. theo 
GS.tSKH Vũ Minh Giang, lý do điều 
chỉnh Quy chế là để phù hợp với quy 
chế mới của Luật giáo dục và các văn 
bản pháp quy về đào tạo sau đại học 
của Bộ GD&Đt, đồng thời góp phần 
nâng cao chất lượng đào tạo đạt chuẩn 
quốc tế, phát huy thế mạnh liên thông 
liên kết giữa các đơn vị. Mặt khác, việc 
bổ sung Quy chế nhằm khai thác tốt 
hơn các mối quan hệ trong và ngoài 
ĐHQGHn, hoàn thiện hành lang pháp 
lý cho việc áp dụng đầy đủ đào tạo theo 
phương thức tín chỉ.

tại phiên họp, các thành viên hội đồng 
đã tập trung thảo luận 4 vấn đề: giao 
nhiệm vụ tổ chức đào tạo các chương 
trình liên ngành, liên lĩnh vực và các 
chương trình thí điểm cho Khoa Sau 
đại học; chuẩn đầu ra ngoại ngữ; tiêu 
chuẩn xét chuyển tiếp sinh; quy trình 
thẩm định lại luận án tiến sĩ và quy định 
về kí bằng tiến sĩ.

theo GS.tSKH Đào trọng thi - Ủy 
viên t.Ư Đảng, chủ nhiệm UB VH, GD, 

ttn&nĐ của Quốc hội thì cần phát huy 
hơn nữa lợi thế của các viện nghiên cứu 
của ĐHQGHn trong đào tạo sau đại 
học như sử dụng nguồn lực, cơ sở vật 
chất chung. Đối với vấn đề chuyển tiếp 
nghiên cứu sinh, GS.tSKH Đào trọng thi 
cho rằng, để nâng cao và đảm bảo chất 
lượng đào tạo tiến sĩ cần phải chú trọng 
đến đối tượng chuyển tiếp sinh, theo 
đó mở rộng hơn nữa đối tượng chuyển 
tiếp sinh, ưu tiên cho sinh viên có thành 
tích nghiên cứu khoa học bởi đây chính 
là những nghiên cứu sinh tiềm năng. 
Đồng ý kiến, GS.tS Mai trọng nhuận 
nhấn mạnh cần chuyên môn hóa điều 
kiện chuyển tiếp sinh và ưu tiên những 
sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa 
học

trong báo cáo tình hình triển khai nVcL 
do PGS.tS Phùng Xuân nhạ - Ủy viên 
Dự khuyết BcH t.Ư Đảng, Phó Giám đốc 
ĐHQGHn trình bày đã nêu bật một số 
kết quả nổi bật như: có chuyên ngành 
(Khoa học máy tính) đã có sản phẩm 
đào tạo; sinh viên được nâng cao về trình 
độ tiếng Anh có thể học chuyên môn 
bằng tiếng Anh; đẩy mạnh mô hình 
liên thông, liên kết như đào tạo và quản 
lý sinh viên năm thứ nhất các chương 
trình đạt chuẩn quốc tế tập trung tại 
trường ĐH ngoại ngữ. Đây được đánh 
giá là mô hình đột phá nhằm mục tiêu 
nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt 
là tiếng Anh, hiệu quả công tác đào tạo 
và quản lý sinh viên năm thứ nhất của 
các chương trình đào tạo chuẩn quốc 
tế và tạo điều kiện thuận lợi cho quá 
trình tiếp theo ở các đơn vị; nhiều đề tài 
nhóm A và nhóm B được thành lập và 
đang triển khai phục vụ nhiệm vụ chiến 
lược. Đặc biệt, trong năm 2009 – 2010, 

ĐHQGHn đã ban hành mới các hướng 
dẫn quản lý KHcn ở ĐHQGHn, tổ chức 
lại đề tài, dự án, theo đó chỉ còn 3 loại đề 
tài, dự án là nhóm A, nhóm B và đề tài 
cơ sở theo định hướng ưu tiên phục vụ 
nVcL, hướng tới sản phẩm đầu ra đạt 
chất lượng đỉnh cao.

Báo cáo cho rằng, để tạo ra những 
sản phẩm đào tạo và ncKH đỉnh cao, 
đạt chuẩn tiên tiến quốc tế cần tiếp 
tục củng cố và phát triển các ngành, 
chuyên ngành đang có đề án thành 
phần; tăng cường các ngành, chuyên 
ngành mới theo hướng tích hợp các 
ngành, chuyên ngành theo chương 
trình dự án tRiG, PUF và 165.

theo GS.tS nguyễn Hữu Đức – Phó 
Giám đốc ĐHQGHn, cần lượng hóa tính 
chất quốc tế đối với các chương trình 
nVcL, thu hút sinh viên quốc tế và đặc 
biệt cần chú trọng công tác đào tạo đội 
ngũ đạt chuẩn quốc tế.

Với các nhiệm vụ trọng tâm trên, GS.tS 
Mai trọng nhuận đưa ra những giải 
pháp cơ bản trong thời gian tới bao 
gồm: kiện toàn Ban chỉ đạo nVcL 
ĐHQGHn; hoàn thiện hệ thống các văn 
bản quy định, hướng dẫn chỉ đạo, có 
tính tích hợp, tiếp nối các dự án đào tạo, 
nâng cao năng lực liên quan; rà soát và 
hoàn thiện các đề án thành phần; cập 
nhật và đề nghị phê duyệt Đề án nVcL 
tổng thể của ĐHQGHn; tăng cường 
công tác giám sát, kiểm tra đánh giá các 
hoạt động tại các đơn vị có nVcL.

Đức MinH
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đHQgHn làm việc với Quỹ Hòa bìnH Quốc tế

Sáng 15/2/2011, GS.tS Mai trọng 
nhuận đã có buổi tiếp và làm 
việc với đại diện Quỹ Hòa bình 

Quốc tế là các ngài Uwe Morawetz, 
chủ tịch Quỹ; Janis Hegwein, Giám 
đốc điều phối các sự kiện.

cùng tiếp có GS.tSKH Vũ Minh Giang, 
Phó Giám đốc ĐHQGHn, đại diện 
lãnh đạo Ban KHcn, Ban QHQt.

Mục đích của buổi làm việc là trao 
đổi, thảo luận, hợp tác trong chuỗi 
sự kiện “những nhịp cầu – những đối 
thoại hướng tới một nền văn hóa hòa 
bình” của các nước Đông nam Á lần 

thứ 4 dự kiến sẽ đăng cai tổ chức tại 
Việt nam trong thời gian tới.

tại buổi tiếp, ngài Uwe Morawetz 
bày tỏ sự vui mừng khi tới thăm và 
làm việc với ĐHQGHn, đồng thời đề 
cập đến kế hoạch mời các nhà khoa 
học nổi tiếng, những người giành giải 
thưởng nobel về Kinh tế, Hòa bình, 
Vật lí, Hóa học và Y học tới thăm và nói 
chuyện với sinh viên các trường đại 
học Việt nam. trong số các nhà khoa 
học có GS. Roger B. Myerson đoạt giải 
nobel Kinh tế năm 2007, GS. Douglas 
D. Osheroff đoạt giải nobel Vật lý năm 

1996, GS. Sir Harold W. Kroto đoạt 
giải nobel Hóa học năm 1996,… 
ngài Uwe Morawetz mong muốn 
ĐHQGHn là đối tác chính ở Việt nam 
tham gia vào sự kiện này.

GS.tS Mai trọng nhuận bày tỏ sự vui 
mừng về chuyến thăm và làm việc với 
đại diện Quỹ Hòa bình Quốc tế, đồng 
thời nhấn mạnh, ĐHQGHn là một địa 
chỉ tin cậy tổ chức các sự kiện KHcn, 
giáo dục, giao lưu văn hóa tầm quốc 
tế; từng đón nhiều nhà khoa học nổi 
tiếng, các nguyên thủ quốc gia tới 
thăm và làm việc. GS đánh giá cao kế 
hoạch này và cho rằng các nhà khoa 
học đoạt giải nobel đến thăm và nói 
chuyện với sinh viên không chỉ là 
niềm vinh dự, mà còn là cơ hội cho các 
sinh viên, giảng viên ĐHQGHn được 
tiếp nhận và thảo luận về những vấn 
đề học thuật.

tại buổi làm việc, hai bên đã thống 
nhất phối hợp tổ chức sự kiện này và 
dự kiến thời gian vào khoảng tháng 
11/2012 đến tháng 4/2013.

Việt Hà

Sáng 16/2/2011, cơ quan 
ĐHQGHn đã tổ chức Lễ tổng 
kết và trao chứng chỉ chứng 

nhận hệ thống quản lí chất lượng iSO 
9001:2008 của WQA Việt nam.

tham dự buổi lễ có GS.tS Mai trọng 
nhuận, Giám đốc ĐHQGHn; PGS.
tS Phạm trọng Quát, Phó Giám đốc 
ĐHQGHn; tS. trần Quang Uy, Phó 
Giám đốc WQA Việt nam; nguyễn 
Anh tuấn, Giám đốc trung tâm năng 
suất Việt nam.

cơ quan ĐHQGHn triển khai áp dụng 
hệ thống quản lí chất lượng iSO 
9001:2008 bắt đầu từ năm 2008 được 
chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 triển 
khai thí điểm tại văn phòng và ban 
QHQt trong năm học 2008 - 2009, 
giai đoạn 2 triển khai đại trà trong 
toàn cơ quan ĐHQGHn năm học 
2009 - 2010. trong quá trình áp dụng 

HtQLcL theo tiêu chuẩn iSO, cơ quan 
ĐHQGHn đạt được một số kết quả 
như thúc đẩy hệ thống làm việc tốt; 
lập văn bản các hoạt động rõ ràng, 
từ đó làm cơ sở để đào tạo nhân lực 
và cải tiến công việc;… Sau đợt đánh 
giá chính thức vào tháng 10 và tháng 
12/2010, ngày 23/12/2010, Hệ thống 
quản lí chất lượng iSO 9001:2008 cơ 
quan ĐHQGHn chính thức được tổ 
chức WQA Việt nam cấp chứng chỉ.

trong thời gian tới, cơ quan ĐHQGHn 
xác định một số nhiệm vụ chính trong 
việc tiếp tục áp dụng HtQLcL như 
xây dựng iSO online, đưa toàn bộ quy 
trình tác nghiệp và hệ thống bản mô 
tả công việc lên Website ĐHQGHn; 
tiếp tục cải tiến các quy trình phù hợp 
với yêu cầu thực tiễn…

Phát biểu tại buổi lễ, GS.tS Mai trọng 
nhuận đã chúc mừng và đánh giá 

cao sự nỗ lực của cán bộ cơ quan 
ĐHQGHn, đặc biệt là sự hỗ trợ của 
WQA và trung tâm năng suất Việt 
nam sau 2 năm đầy vất vả để có được 
kết quả hôm nay. GS nhấn mạnh, mục 
tiêu của cơ quan ĐHQGHn trong việc 
xây dựng áp dụng iSO là nâng cao 
năng suất, nâng cao chất lượng và 
hiệu quả các sản phẩm, thúc đẩy cải 
cách hành chính; đổi mới quản trị đại 
học; tin học hóa công tác quản lí điều 
hành, tạo dựng văn hóa chất lượng; 
kết nối với kiểm định chất lượng đại 
học; xây dựng văn hóa công sở, xây 
dựng các trung tâm xuất sắc. thúc 
đẩy hội nhập Quốc tế trong lĩnh vực 
áp dụng iSO.

tUệ AnH
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tHiết lập mối Quan Hệ Hợp tác với đH KyungpooK, Hàn Quốc

chiều 22/2/2011, 
Đoàn đại biểu Đại 
học Kyungpook, Hàn 

Quốc, do GS.tS Jang-Kyoo 
Shin dẫn đầu đã đến thăm và 
làm việc với ĐHQGHn.

tại buổi làm việc, GS.tS 
nguyễn Hữu Đức nhấn 
mạnh, ĐHQGHn là trung 
tâm đào tạo đại học, sau 
đại học, nghiên cứu và ứng 
dụng khoa học công nghệ 
đa ngành, đa lĩnh vực, chất 
lượng cao, có số lượng lớn các 
bài báo công bố trên các tạp chí khoa 
học quốc tế uy tín trong lĩnh vực khoa 
học cơ bản. Đây chính là nền tảng 
quan trọng để ĐHQGHn có thể trở 
thành đối tác quan trọng với Đại học 
Kyungpook. nhân đây, GS cũng giới 
thiệu về những lĩnh vực mà trường 
ĐHcn, ĐHQGHn đang đào tạo, 

nghiên cứu như điện tử viễn thông, 
công nghệ nano, thiết kế chip,…

GS.tS Jang-Kyoo Shin bày tỏ sự 
vui mừng trước sự tiếp đón nồng 
hậu của ĐHQGHn. GS cũng đã giới 
thiệu những nét cơ bản về Đại học 
Kyungpook, đại học công lớn thứ hai 
Hàn Quốc và bày tỏ mối quan tâm 

đến những lĩnh vực nghiên 
cứu như công nghệ nano, 
thiết kế chip,…của ĐHQGHn. 
GS mong muốn chuyến viếng 
thăm lần này sẽ mở ra mối 
quan hệ hợp tác lâu dài giữa 
hai đại học, nhất là các lĩnh vực 
mới mà ĐHQGHn đang quan 
tâm như tin-Yhọc, Y học nano...

tiếp đó, đoàn đại biểu đã đến 
thăm và nói chuyện với cán 
bộ, sinh viên tại các phòng 
thí nghiệm chức năng trường 
ĐHcn như phòng thí nghiệm 

công nghệ nano, phòng thí nghiệm 
mục tiêu các hệ tích hợp thông minh, 
trung tâm nghiên cứu Điện tử Viễn 
thông, phòng Máy chủ...

Việt Hà

Sáng 11/2/2011 diễn ra lễ ký bản 
ghi nhớ thỏa thuận hợp tác chính 
thức giữa trường Đại học công 

nghệ và tập đoàn HiPt.

theo thỏa thuận này, hai bên sẽ kết 
hợp và phát huy tối đa năng lực mỗi 
bên nhằm gắn kết các hoạt động giảng 
dạy, học tập, nghiên cứu trong nhà 
trường với thực tiễn nghiên cứu phát 
triển và sản xuất, kinh doanh về các lĩnh 
vực công nghệ thông tin, công nghệ 
điện tử - Viễn thông, các lĩnh vực công 
nghệ cao… Hai bên sẽ cùng phối hợp 
tổ chức và triển khai các hoạt động hợp 
tác nghiên cứu - phát triển, triển khai 
sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, 
chuyển giao công nghệ giữa trường 
ĐHcn và HiPt. thỏa thuận cũng tạo 
điều kiện thuận lợi cho giảng viên và 
sinh viên trong việc giảng dạy thực 
hành, thực tập và tham gia giải quyết 
các vấn đề trong thực tiễn sản xuất; tạo 
cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp; 
tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên, 
nghiên cứu viên của trường hợp tác 
với đội ngũ cán bộ kỹ thuật của HiPt. 
trường ĐHcn sẽ hỗ trợ HiPt trong việc 
quảng bá ngành nghề, việc làm tại HiPt 
tới sinh viên, góp phần cung cấp nguồn 
nhân lực cho HiPt theo nhu cầu; tổ 

chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình 
độ cho cán bộ HiPt.

theo PGS.tS nguyễn ngọc Bình - Hiệu 
trưởng trường ĐHcn, phát triển mối 
quan hệ trường - Viện - Doanh nghiệp 
là định hướng quan trọng của nhà 
trường. trước đó, trường đã có nhiều 
quan hệ hợp tác với các tổ chức và 
doanh nghiệp trong và ngoài nước 
như: iMi, iBM... Việc ký kết với HiPt lần 
này sẽ mở ra nhiều triển vọng mới cho 
sự phát triển của cả hai bên trong các 
lĩnh vực công nghệ thông tin, Điện 
tử viễn thông, tự động hóa và các vật 
liệu cao cấp... Hợp tác này cũng sẽ giúp 
trường cụ thể hóa mục tiêu: nâng cao 
chất lượng đào tạo theo hướng đáp 
ứng nhu cầu xã hội và sinh viên của 
trường sau tốt nghiệp có đủ khả năng 
làm việc tốt tại bất kỳ tập đoàn nào 
trong và ngoài nước.

Ông Võ Văn Mai - chủ tịch Hội đồng 
Quản trị tập đoàn HiPt cho rằng: sự kết 
hợp với trường ĐHcn lần này sẽ giúp 
HiPt nâng cao sức mạnh của mình ở 
hai phương diện chiến lược: nghiên 
cứu đầu tư phát triển các sản phẩm mới 
và nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ nhân lực. Ông cũng cho rằng ngoài 
nghiên cứu và ứng dụng cntt truyền 

thống, HiPt mong muốn sẽ được 
trường ĐHcn hỗ trợ và cùng nhau 
phát triển ở những lĩnh vực mới: công 
nghệ năng lượng, tự động hóa, năng 
lượng mặt trời, năng lượng tái tạo…

Đại diện lãnh đạo ĐHQGHn, Phó Giám 
đốc, GS.tS nguyễn Hữu Đức cho rằng 
hợp tác trường - Viện - Doanh nghiệp 
là quan điểm phát triển quan trọng của 
ĐHQGHn. Đây cũng là một chu trình 
phát triển của khoa học và tri thức khi 
nhà trường và Viện, Doanh nghiệp góp 
phần đưa tri thức đi vào cuộc sống. Mối 
quan hệ này giúp khắc phục được độ 
“vênh” hiện tại khi nhà trường và các 
doanh nghiệp chưa gặp gỡ nhau trong 
một mục tiêu chung. Phó Giám đốc 
khẳng định: hợp tác này sẽ mở ra cơ hội 
cho các nhà khoa học của trường nâng 
cao tính chuyên nghiệp trong nghiên 
cứu và hình thành tư duy hướng ra các 
sản phẩm nghiên cứu cụ thể phục vụ 
thực tiễn. còn các doanh nghiệp có cơ 
hội đóng góp ý kiến của mình vào việc 
đào tạo nhân lực phù hợp với thực tiễn 
công việc.

Hà LÊ
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tin tức

Kiên Quyết tHực Hiện tHànH công nHiệm vụ cHiến lược

ngày 18/2, Hội nghị đánh giá 
tình hình thực hiện nhiệm 
vụ chiến lược ở ĐHQGHn đã 

được tổ chức với sự tham gia của đại 
diện lãnh đạo các đơn vị có chương 
trình đào tạo thuộc nhiệm vụ chiến 
lược (nVcL).

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng quát 
về tình hình triển khai thực hiện nVcL 
tại các đơn vị; chỉ ra những khó khăn 
vướng mắc; thảo luận các giải pháp 
đề củng cố các đề án thành phần và 
phát triển các đề án mới thuộc nVcL.

Việc xây dựng và phát triển các ngành 
đào tạo bậc đại học, chuyên ngành 
đào tạo bậc sau đại học ở ĐHQGHn 
đạt trình độ quốc tế được coi là 
nhiệm vụ chiến lược, là giải pháp 
đột phá nâng cao chất lượng đào 
tạo, đưa ĐHQGHn phát triển theo 
hướng đạt chuẩn quốc tế. nhiệm vụ 
này được thực hiện thông qua việc 
triển khai các đề án thành phần gắn 
với từng ngành, chuyên ngành cụ thể 
đã có những điều kiện cận kề trình 
độ quốc tế. có 12 đề án thành phần 
đã và đang được triển khai, trong đó 
có 7 đề án xây dựng và phát triển 
các ngành đào tạo bậc đại học là: 
Khoa học máy tính, công nghệ điện 
tử Viễn thông (trường Đại học công 
nghệ), Quản trị kinh doanh (trường 
Đại học Kinh tế), ngôn ngữ (trường 
ĐHKHXH&nV), Vật lý, Địa chất, Sinh 
học (trường ĐHKHtn); 5 đề án xây 

dựng và phát triển các chuyên ngành 
đào tạo bậc sau đại học là Khoa học 
máy tính (trường Đại học công 
nghệ), Việt nam học (Viện Việt nam 
học và Khoa học Phát triển), Lịch sử 
Việt nam, Lịch sử Việt nam cổ trung 
đại (trường ĐHKHXH&nV), Hóa hữu 
cơ (trường ĐHKHtn).

tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu tập 
trung vào các vấn đề: làm thế nào 
để tăng cường chất lượng giảng dạy 
ngoại ngữ, linh hoạt trong giảng dạy 
tiếng Anh đối với từng loại chương 
trình đào tạo, nâng cao tính chuyên 
nghiệp trong công tác quản lý, các 
chính sách thu hút cán bộ giỏi tham 
gia đào tạo, tăng cường cơ sở vật chất 
cho đào tạo, điều chỉnh một số quy 
định nVcL cho phù hợp thực tiễn, lộ 
trình phát triển để đảm bảo tính bền 
vững của các đề án…

Kết thúc Hội nghị, PGS.tS Phùng 
Xuân nhạ - Phó Giám đốc đã tổng kết 
các ý kiến thảo luận và kết luận một 
số điểm:

- Khẳng định tính đúng đắn trong 
chủ trương phát triển ĐHQGHn từng 
bước đạt chuẩn quốc tế thông qua 
nVcL, coi đây là bước đột phá quan 
trọng, then chốt và kiên quyết thực 
hiện bằng được. tuy nhiên công tác 
chuẩn bị về tư tưởng và các điều kiện 
đảm bảo cho việc thực hiện còn thiếu 
sót dẫn đến quá trình thực hiện chưa 
đạt được hiệu quả như mong đợi. 

Đặc biệt, công tác xây dựng kế hoạch, 
vạch ra lộ trình phát triển còn chưa 
tốt.

- Qua hơn 2 năm thực hiện, cái được 
lớn nhất là đến nay ĐHQGHn đã dần 
nhận thức rõ hơn con đường phải đi, 
cùng các khó khăn, vướng mắc gặp 
phải. Một số đơn vị bước đầu đã đạt 
được kết quả nhất định. những điều 
chưa làm được đều xuất phát từ khâu 
chuẩn bị và các điều kiện đảm bảo 
chưa hoàn thiện. Qua triển khai, ý 
tưởng ban đầu đã được đưa gần hơn 
với thực tế. các đơn vị đã cùng nhau 
chia sẻ khó khăn và kinh nghiệm, 
cùng hướng đến tính khả thi của các 
đề án.

- Đã nhận thức thống nhất về nVcL, 
có sự phối hợp rộng rãi với các tổ 
chức Đoàn, công đoàn để tạo sự 
đồng tâm nhất trí cao trong việc thực 
hiện; rà soát và điều chỉnh lại các văn 
bản quyết định cho phù hợp hơn với 
thực tiễn; tăng cường năng lực cho 
bộ phận quản lý; củng cố 11 đề án 
thành phần theo sản phẩm đầu ra đạt 
chuẩn quốc tế nhưng trên cơ sở có lộ 
trình; phát triển các đề án mới nhưng 
phải có chuẩn bị kỹ để đảm bảo tính 
khả thi và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh 
đến các chương trình đào tạo khác.

tHAnH Hà

Đây là một trong những kết 
luận của PGS.tS Phùng 
Xuân nhạ - Phó Giám đốc 

ĐHQGHn tại buổi làm việc với nhóm 
tư vấn là tập đoàn thăng Long, ngày 
16/2/2011, do ông nguyễn thế 
Phong - chủ tịch Hội đồng quản trị 
làm trưởng đoàn.

theo PGS.tS Phùng Xuân nhạ, hiện 
trạng cơ sở vật chất của ĐHQGHn 
còn chưa tương xứng với qui mô, vị 
thế và chưa đáp ứng được nhu cầu 
của công tác đào tạo, nghiên cứu 
khoa học của một đại học hàng đầu 
trong hệ thống giáo dục Việt nam. 

trong khi chờ di chuyển từng bộ 
phận của ĐHQGHn lên cơ sở mới 
tại Hòa Lạc, ĐHQGHn chủ động tìm 
phương án để gia tăng diện tích sử 
dụng, nhằm giải quyết một số nhu 
cầu cấp thiết hiện có. PGS.tS Phùng 

Xuân nhạ cho rằng việc qui hoạch lại 
các cơ sở hiện có của ĐHQGHn ở Hà 
nội sẽ là một bước quan trọng trước 
khi thực hiện việc xã hội hóa, thu hút 
vốn đầu tư trong và ngoài nước cho 
các dự án xây dựng của ĐHQGHn 
thời gian tới.

tại buổi làm việc, ông nguyễn thế 
Phong cho biết: căn cứ vào nhu 
cầu và mục đích sử dụng ngắn hạn, 
trung hạn và dài hạn của ĐHQGHn, 
tập đoàn thăng Long sẽ có những 
phương án tư vấn thích hợp.

Đỗ nGọc DiệP

sẽ Qui HoạcH lại cơ sở vật cHất của đHQgHn tại Hà nội
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nhằm đánh giá tình hình hoạt 
động năm 2010 của các đơn vị 
thành viên, trực thuộc, kịp thời 

hỗ trợ các đơn vị trong việc xây dựng kế 
hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 
2011-2015 và kế hoạch hoạt động 2011, 
ĐHQG-HcM đã tổ chức đoàn công tác 
làm việc với các đơn vị.

thành phần đoàn công tác gồm: Ban 
Giám đốc, Lãnh đạo các Ban chức năng, 
Văn phòng ĐHQG-HcM, Ban Quản lý 
Dự án Xây dựng, trung tâm Khảo thí 
và Đánh giá chất lượng Đào tạo, trung 
tâm Lý luận chính trị.

ngày 30/12/2010 và ngày 5/01/2011, 
Đoàn công tác ĐHQG-HcM đã đến làm 
việc với trường Đại học Khoa học tự 

nhiên và trường Đại học Bách Khoa.

tại các buổi làm việc, Đoàn công tác 
ĐHQG-HcM đã nghe các báo cáo đánh 
giá tình hình hoạt động của nhà trường 
năm 2010; Phương hướng kế hoạch 
hoạt động năm 2011 và báo cáo kế 
hoạch xây dựng chiến lược phát triển 
của đơn vị giai đoạn 2011-2015; những 
ý kiến đóng góp, kiến nghị từ phía nhà 
trường, đồng thời trao đổi, thảo luận 
về vấn đề tài chính, đào tạo, kiểm định, 
công tác đội ngũ…

Phát biểu tại buổi làm việc với trường 
Đại học Khoa học tự nhiên, PGS.tS 
Phan thanh Bình, Giám đốc ĐHQG-
HcM đánh giá cao thế mạnh của nhà 
trường về nghiên cứu khoa học cơ bản, 

một số lĩnh vực của nhà trường đã được 
khẳng định trong xã hội, đồng thời đề 
nghị nhà trường cần quan tâm đến tính 
liên ngành, xác định thế mạnh để nâng 
cao vị thế thương hiệu của nhà trường.

Phát biểu tại buổi làm việc với trường 
Đại học Bách khoa, PGS.tS Phan thanh 
Bình khẳng định, về mặt tổng thể 
trường Đại học Bách khoa có vị trí quan 
trọng trong ĐHQG-HcM và hệ thống 
giáo dục Việt nam, là đơn vị chủ lực tiến 
tới một Đại học nghiên cứu. Giám đốc 
ĐHQG-HcM cũng lưu ý các vấn đề đội 
ngũ, điều kiện môi trường, tâm lý xã hội 
và yêu cầu lãnh đạo trường ĐH Bách 
khoa cần xác định rõ tầm nhìn chiến 
lược, trọng tâm, mục tiêu của trường 
trong những năm tới.

ĐOàn cÔnG tÁc ĐHQG-HcM LàM Việc Với cÁc cơ Sở

tRAnG tin 
ĐHQG.HcM

ngày 21/01/2011, ĐHQG-HcM 
đã phối hợp với Đại học Duke 
(Hoa Kỳ) và Quỹ GE tổ chức “Lễ 

ký kết hợp tác và công bố chương trình 
thạc sĩ chính sách công về bảo vệ môi 
trường”.

Đây là một chương trình đào tạo sau đại 
học của Việt nam với một đội ngũ cán 
bộ giảng dạy từ các trường thành viên 
của ĐHQG-HcM và được đào tạo thêm 
về chuyên môn tại ĐH Duke với các 

chuyên gia và giáo sư của trường này. 
Mục đích chính của dự án này là xây 
dựng và thực hiện một chương trình 
đào tạo với các môn học phù hợp ở cấp 
độ cao học về chính sách công trong 
bảo vệ môi trường với sự tư vấn và hỗ 
trợ về kỹ thuật của các giáo sư hàng đầu 
đến từ các phân khoa có kinh nghiệm 
về hai lĩnh vực chính sách công và bảo 
vệ môi trường của ĐH Duke và ĐHQG-
HcM cho các đối tượng đến từ nhiều 

ngành và lĩnh vực bao gồm: các cán bộ 
công chức làm việc trong các cơ quan 
nhà nước các cấp, triển khai và đánh giá 
chính sách công của các cơ quan nhà 
nước nhất là các cơ quan liên quan đến 
môi trường, cung cấp dịch vụ công và 
công chánh (tiện ích công); các cán bộ 
quản lý và tham gia thiết kế chính sách 
của các tổ chức phi chính phủ, tổ chức 
xã hội và các công ty tư vấn tư nhân. 

tin tức
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Đại Học cHicAGO Là Một tROnG nHữnG Đại Học DAnH GiÁ nHất tHế 
Giới. ĐH cHicAGO nổi tiếnG Với cÁc PHOnG tRàO Học tHUật GâY ảnH 
HƯởnG Lớn tHế Giới nHƯ tRƯờnG PHÁi KinH tế Học cHicAGO, tRƯờnG 
PHÁi Xã Hội Học cHicAGO, tRƯờnG PHÁi PHÊ BìnH Văn Học cHicAGO Và 
PHOnG tRàO LUật Và KinH tế Học tROnG PHân tícH PHÁP Lý. Đặc Biệt, Đại 
Học cHicAGO ĐƯợc ĐÁnH GiÁ Là Một tROnG nHữnG "nÔi" HànG ĐầU 
tHế Giới Về KHOA Học cÔnG nGHệ.

GiÁO DỤc
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>> các nhà vật lý của 
ĐH chicago đang 
tiến hành thí nghiệm.

>> tS. John 
Grunsfeld, cựu sinh 
viên ĐH chicago, 
đi bộ ra ngoài 
không gian để  
sửa chữa kính 
thiên văn không 
gian Hubble. 

>> nhà thờ Rockefeller là tòa nhà cao nhất 
trong khuôn viên ĐH chicago

>> nhà cổ sinh vật học Paul Sereno của ĐH 
chicago công bố khám phá mới khai quật 
về loài khủng long châu Phi.

>> tổng thống Mỹ 
Barrack Obama đã có 
12 năm dạy Luật Hiến 
pháp tại trường Luật 
của ĐH chicago.

>> GS. Robert Zimmer, 
Giám đốc ĐH chicago
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Sức LAn tỏA RộnG KHắP

ĐH chicago là đại học tư nằm ở khu 
vực phố Hyde Park của chicago, tiểu 
bang illinois, được thành lập bởi Hội 
Giáo dục Baptist Mỹ và nhà tỷ phú dầu 
mỏ John D. Rockefeller năm 1890. Đây 
là một trong những đại học đầu tiên 
của Mỹ kết hợp giữa cao đẳng nghệ 
thuật tự do đa ngành Mỹ và đại học 
nghiên cứu của Đức. ĐH chicago nổi 
tiếng với các phong trào học thuật gây 
ảnh hưởng lớn thế giới như trường 
phái kinh tế học chicago, trường phái 
xã hội học chicago, trường phái phê 

bình văn học chicago và phong trào 
luật, kinh tế học trong phân tích pháp 
lý. 

các tòa nhà đầu tiên của ĐH chicago 
nằm trong khuôn viên trường sau đó 
là những khu vực sân rộng phía trong. 
các tòa nhà được thiết kế theo kiến 
trúc Gothic, giống với khuôn mẫu 
của ĐH Oxford. Sau những năm 1940, 
kiểu kiến trúc này được thay thế dần 
bằng phong cách hiện đại. 

các cơ sở học thuật của ĐH chicago 
bao gồm các trường ĐH, 4 cơ sở 
nghiên cứu sau đại học, 6 trường 

chuyên nghiệp, hệ thống trường 
trung học… tổng thống Mỹ Barrack 
Obama đã có 12 năm dạy Luật Hiến 
pháp tại trường Luật của ĐH chicago, 
4 năm đầu (1992-1996) ông là giảng 
viên, 8 năm sau (1996-2004) là giảng 
viên trưởng.  

ở ĐH chicago, năm học được chia 
thành bốn học kỳ: học kỳ mùa hè 
(tháng 6 đến tháng 8), học kỳ mùa thu 
(tháng 9 đến tháng 12), học kỳ mùa 
đông (tháng 1 đến tháng 3) và học kỳ 
mùa xuân (tháng 4 đến tháng 6). năm 
học thường bắt đầu vào cuối tháng 9 

tHEO tổ cHức XếP HạnG cÁc tRƯờnG ĐH DAnH tiếnG tHế Giới QS, ĐH cHicAGO ĐứnG tHứ 
4 tROnG cÁc tRƯờnG ĐH ở Mỹ. tROnG nGànH tOÁn Học, Đặc Biệt Về Lý tHUYết Đại Số, 
LĩnH Vực GS nGÔ BảO cHâU ĐAM MÊ, tHì ĐH cHicAGO ĐƯợc ĐÁnH GiÁ Là Một tROnG Số ít 
nHữnG tRUnG tâM tOÁn Học HànG ĐầU tHế Giới.

             Đại Học cHicAGO

    tHÁP nGà tRi tHức

GiÁO DỤc
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từ 1/9/2010, GS. nGÔ BảO cHâU (từnG Là 
cựU Học SinH cỦA ĐHQGHn) cHínH tHức 
GiảnG DạY tại KHOA tOÁn ĐH cHicAGO. GS. 
ROBERt ZiMMER, GiÁM Đốc ĐH cHicAGO 
nói: "cHúnG tÔi cHúc MừnG GiÁO SƯ nGÔ 
BảO cHâU Về Giải tHƯởnG FiELDS Mà AnH 
HOàn tOàn XứnG ĐÁnG. cHúnG tÔi MOnG 
cHờ AnH Về LàM Việc tại KHOA tOÁn có 
LịcH Sử LâU Dài Và UY tín HànG ĐầU tHế 
Giới". còn tRƯởnG KHOA tOÁn, GS. PEtER 
cOnStAntin BàY tỏ, GS. nGÔ BảO cHâU Đã 
cHứnG tỏ ĐƯợc KHả nănG tOÁn Học Lớn 
KHi tROnG năM AnH cHứnG MinH tHànH 
cÔnG Một Bổ Đề tOÁn Mà 30 năM KHÔnG 
nHà tOÁn Học nàO có tHể cHứnG MinH 
ĐƯợc. Đó Là Vấn Đề tOÁn Học tHUần túY 
nHƯnG nó có LiÊn QUAn tới cUộc SốnG 
BAO GồM cả LĩnH Vực Vật Lý nănG LƯợnG 
cAO, KHOA Học MÁY tínH Và Mật Mã.

ĐH cHicAGO Đã có 7 nHà KHOA Học ĐOạt 
Giải FiELDS tROnG tổnG Số 48 Giải ĐƯợc 
tRAO từ tRƯớc tới nAY.

GiÁO DỤc

và kết thúc vào giữa tháng 6. 

những sinh viên theo học tại ĐH 
chicago được ở trong một khu ký túc 
xá. Hiện có 36 tòa nhà, với trung bình 
70 sinh viên trong mỗi nhà. Khoảng 
60% sinh viên đại học sống trong các 
ký túc xá trong khuôn viên trường.

Hệ thống thư viện của ĐH chicago 
bao gồm 6 thư viện thành phần, có 
chứa tổng cộng 8,5 triệu cuốn sách về 
khoa học sinh học, y tế, vật lý, triết học, 
lịch sử y học, và công nghệ... thư viện 
này đứng thứ 12 trong số các thư viện 
ở Mỹ. thư viện lớn nhất của trường là 
thư viện Regenstein. Việc mở rộng của 
thư viện hoàn thành vào năm 2010. 

ViÊn nGọc SÁnG cỦA tOÁn Học

Vào những năm đầu của thế kỷ 20, 
các đại học Đức luôn dẫn đầu thế giới 
về những công trình nghiên cứu có 
tính đột phá trong các lĩnh vực khoa 
học tự nhiên đặc biệt là Vật lý và Hóa 
học. cũng chính vì thế Viện Hàn lâm 
khoa học Hoàng gia thụy Điển cũng 
đã từng thường xuyên xướng tên các 
nhà khoa học Đức trong các lễ công 
bố giải thưởng nobel. tương tự như 
vậy, thung lũng Silicon đã trở thành 
cái nôi của những công nghệ tiên tiến 

và ĐH chicago trở thành trung tâm 
của các giải nobel kinh tế.

theo số liệu đã công bố, năm 2006, 
ĐH chicago đã dành hơn 305 triệu 
USD cho nghiên cứu khoa học. ĐH 
chicago cũng giám sát hoạt động 
của 12 viện nghiên cứu và 113 trung 
tâm nghiên cứu. trong số này có Viện 
phương Đông (bao gồm một bảo 
tàng và trung tâm nghiên cứu khu vực 
phía Đông) do ĐH chicago sở hữu và 
điều hành. ngoài ra ĐH chicago cũng 
sở hữu một số trung tâm nguồn lực 
quốc gia.

Đã có 85 người đoạt giải nobel từng 
có mối quan hệ trực tiếp với ĐH 
chicago, 17 người trong số họ đã 
nghiên cứu hoặc trực tiếp giảng dạy 
tại ĐH chicago ngay khi họ nhận 
được giải nobel.

Khoa toán cùng với ĐH chicago bắt 
đầu đi vào hoạt động từ 10/1892. Vị 
trưởng khoa đầu tiên là ông Eliakim 
hastings Moore - ông cũng là giáo sư 
liên kết với ĐH northwestern. Ông 
Moore ngay lập tức bổ nhiệm Oskar 
Bolza và Heinrich Maschke vào làm 
việc cùng mình và ba người họ đã trở 
thành những hạt nhân cơ bản của 

Khoa toán trong suốt thời kỳ 1892- 
1908.  

từ năm 1892 đến năm 1910, chỉ có 39 
sinh viên tốt nghiệp tiến sĩ toán học 
tại ĐH chicago. từ 1910 đến 1927 
việc đào tạo toán học được phát triển 
mạnh mẽ hơn, trong giai đoạn này 
có 115 bằng tiến sỹ toán học được 
cấp. cuối thời kỳ này, ĐH chicago trở 
thành nơi đào tạo chủ yếu những tiến 
sỹ toán học ở Mỹ.

Một trong những dự án đầu tiên được 
tiến hành bởi Khoa toán là hợp tác 
với World Fair tổ chức đại hội quốc tế 
các nhà toán học tại chicago vào năm 
1893. thành công của dự án này đã 
cho thấy rằng ĐH chicago và Khoa 
toán có đủ năng lực trở thành cơ sở 
tổ chức thường xuyên của đại hội 
các nhà toán học thế giới. Việc công 
bố thông tin về đại hội được diễn ra 
dưới sự giúp đỡ của Hiệp hội toán học 
new York, và ngay sau đó, với sự cổ vũ 
mạnh mẽ của Moore, sau này hiệp hội 
đã đổi tên thành Hiệp hội toán học 
Hoa Kỳ.

PHạM tHịnH (tổng hợp)

>> GS. ngô Bảo châu
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GiÁO DỤc

GS Annick Suzor-Weiner sinh ngày 28 
tháng 9 năm 1949, quốc tịch Pháp. Bà 
đã nhận bằng tiến sĩ Vật lý tại Ecole 
normale Supérieure năm 1979 và 
được phong giáo sư tại ĐH Paris-Sud 
11 năm 1988. năm 2003 bà được 
phong hàm giáo sư cấp cao nhất 
(classe exceptionelle) của cH Pháp. 
trước khi nhận chức vụ cố vấn KHcn 
của Đại sứ quán cH Pháp tại Hoa Kỳ, bà 
đã kinh qua chức vụ Phó Hiệu trưởng 
(Vice-President) phụ trách quan hệ 
hợp tác quốc tế và trước đó, nhiều năm 
bà là trưởng phòng Quan hệ và Hợp 
tác Quốc tế của Đại học Paris-Sud 11. 
Bà là Hội viên Hội Vật lý Mỹ (APS), Hội 
Vật lý châu âu (EPS) và cũng giữ nhiều 
chức vụ quan trọng trong các hiệp hội 
ngành nghề và tổ chức văn hóa quốc 
tế như Phó chủ tịch Hội đồng thường 
trực Hiệp hội Vật lý và Vật lý ứng dụng 
Quốc tế (iUPAP), thành viên Ban Điều 
hành iGPD (nhóm Liên ngành Vật lý vì 
sự Phát triển, interdivisional Group of 
Physics for Development) của Hội Vật 
lý châu âu, Ủy ban Quốc gia UnEScO 
của cH Pháp, thành viên chương trình 
KH cơ bản của UnEScO v.v...

Là một nhà vật lý lý thuyết làm việc 
tại Khoa Khoa học của Đại học Paris-
Sud 11, bà đã hướng dẫn thành công 

14 tiến sĩ và là cố vấn khoa học cho 6 
nghiên cứu sinh sau tiến sĩ (postdocs). 
Bà là tác giả và đồng tác giả công bố 
trên 100 công trình nghiên cứu và tổng 
quan về các lĩnh vực vật lý, quang học 
nguyên tử và phân tử trên các tạp chí 
khoa học có uy tín quốc tế. trong số 

đó, có công trình công bố trên tạp chí 
nature (Anh).

Là người thuộc thế hệ sinh viên từng 
xuống đường biểu tình chống chiến 
tranh xâm lược của Mỹ ở Việt nam vào 
những năm 1970, bà đã tham gia tích 
cực các hoạt động ủng hộ Việt nam 
của Ủy ban Hợp tác Khoa học và Kỹ 
thuật với Việt nam (comité pour la 

coopération scientifique et technique 
avec le Viet nam) của các nhà khoa 
học Pháp và là một trong những người 
xúc tiến các quan hệ hợp tác chính 
thức của các nhà khoa học Pháp với 
trung tâm KHtn&cn Quốc gia (nay là 
Viện KH&cn Việt nam) từ năm 1983. 
Bà cũng là người khởi xướng và thúc 
đẩy quan hệ hợp tác đào tạo và nghiên 
cứu giữa ĐH Paris-Sud với ĐHQGHn 
vào năm 2005. Với uy tín của mình, GS 
Annick Suzor-Weiner đã có nhiều hoạt 
động tạo điều kiện thuận lợi nhất, kể 
cả việc vận động các tổ chức doanh 
nghiệp của cH Pháp hỗ trợ học bổng 
cho học viên, đảm bảo sự hợp tác chặt 
chẽ và thành công giữa Khoa Khoa học 
của ĐH Paris-Sud với trường ĐH công 
nghệ, ĐHQGHn, trong việc tổ chức 
triển khai thực hiện chương trình Phối 
hợp Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành 
công nghệ Micrô-nanô và ứng dụng, 
Đào tạo tiến sĩ một số ngành công 
nghệ giữa trường ĐH công nghệ và 
ĐH Paris-Sud theo Đề án 322 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, chương trình 
Liên kết Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành 
“thông tin, Hệ thống và công nghệ” 
trong khuôn khổ Đề án “trung tâm 
Đại học Pháp tại Hà nội”. các chương 
trình hợp tác này đã góp phần đào tạo, 
bồi dưỡng hiệu quả đội ngũ cán bộ 
giảng dạy của trường ĐH công nghệ, 
đào tạo hàng chục thạc sĩ có trình độ 
quốc tế (nhận bằng thạc sĩ của Đại học 
Paris-Sud 11) cho trường ĐHcn và các 
đơn vị đào tạo nghiên cứu, dịch vụ và 
các doanh nghiệp khác ở Việt nam. Vì 
những cống hiến của bà cho sự nghiệp 
phát triển khoa học công nghệ của Việt 
nam, GS Annick Suzor-Weiner đã được 
chính phủ Việt nam tặng Huy chương 
Hữu nghị năm 2005. 

 VŨ DŨnG

GS tS AnnicK SUZOR-WEinER  

Và nHữnG cốnG Hiến cHO ĐHQGHn

tHEO Đề nGHị cỦA HiệU 
tRƯởnG tRƯờnG Đại Học 
cÔnG nGHệ, ĐHQGHn Đã 
QUYết ĐịnH tặnG BằnG tS 
DAnH Dự cHO GS AnnicK 
SUZOR-WEinER, cố Vấn KHOA 
Học Và cÔnG nGHệ cỦA Đại 
Sứ QUÁn cộnG HòA PHÁP tại 
HOA Kỳ.
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thưa tiến sĩ, quản trị nguồn nhân lực 
trong trường đại học hiện nay có khác 
so với trước đây, đặc biệt có sự phân 
biệt như thế nào với các cơ quan, đơn 
vị khác?

các nhà khoa học cũng như các nhà 
quản lý đều thừa nhận một sự thật 
rằng: xét cho cùng mọi quá trình quản 
trị đều dẫn tới việc “quản trị nguồn nhân 
lực (nnL) vì “nnL là nguồn tài nguyên 
quý giá nhất của mọi tổ chức”. Sự quản 
lý, khai thác và phát triển nnL một cách 
khoa học sẽ tác động trực tiếp đến hiệu 
quả công việc và quá trình đạt được 
mục tiêu của tổ chức. trong giai đoạn 
hiện nay, sự cạnh tranh rất quyết liệt về 
nnL đã khiến các tổ chức phải thay đổi 
chiến lược và chính sách trong quản trị 
nnL. 

Hệ thống giáo dục đại học chịu ảnh 
hưởng nhiều nhất của sự cạnh tranh 
nnL nên tất yếu phải nằm trong quỹ 
đạo đổi mới. tất cả các khâu, các yếu tố 
của quản trị nnL, như: tuyển dụng, bố 
trí, sử dụng, đào tạo, phát triển và đãi 
ngộ đều được thay đổi để thích hợp với 
yêu cầu thực hiện các chức năng, nhiệm 
vụ của các nhà trường trong hoàn cảnh 
môi trường cạnh tranh về chất lượng. 

thích ứng với kinh tế thị trường và hội 
nhập quốc tế, lĩnh vực quản trị nhân sự 
trong các tổ chức đã có bước chuyển 
căn bản từ quản trị nhân sự (chủ yếu 
là quản lý hành chính nhân viên) sang 
quản trị nnL. các tổ chức sự nghiệp 
(trong đó có các trường đại học) đã có 
những dấu hiệu khác biệt căn bản với 
cơ quan nhà nước về mô hình quản lý 
và cơ chế hoạt động. thậm chí các nhà 
khoa học còn so sánh việc “quản trị đại 
học như là quản trị doanh nghiệp”. Điều 
đó không có nghĩa rằng: trường đại học 
giống như là một doanh nghiệp, mà 
được hiều là mô hình quản trị trường 
đại giống như mô hình quản trị doanh 
nghiệp. ở đó, mô hình quản trị nnL 
diễn ra khá giống nhau. Áp lực cạnh 
tranh làm cho tính mềm dẻo, linh hoạt 
và năng động trong việc tuyển mộ, sử 
dụng và đãi ngộ nhân viên của trường 
đại học giống như doanh nghiệp. cho 
nên, nếu trường đại học không mau 
chóng đổi mới mô hình quản trị nnL 
theo kiểu hiện hiện đại thì nhà trường 
không có người tài, hoặc có thì người tài 
lần lượt ra đi.

chủ trương và chính sách của nhà 
nước đã tạo hành lang pháp lý cho các 
trường đại học tự chủ rất nhiều trong 

tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đãi 
ngộ cán bộ, viên chức (như các nghị 
định 116/2003/nĐ-cP, 115/2005/nĐ-
cP, 43/2006/nĐ-cP....). cái chính là mỗi 
trường, mỗi khoa phải vận dụng vào 
hoàn cảnh của mình, trong đó rất cần 
đội ngũ những người lãnh đạo, quản 
lý phải tâm huyết, phải đầu tư suy nghĩ, 
phải có biện pháp mạnh mẽ, đột phá. 
nếu cứ đăng báo tuyển dụng, rồi chờ 
hết 1 tháng, không ứng viên nào đến 
nộp hồ sơ, thì cứ việc tuyển những ứng 
viên đã có sẵn nhưng tiêu chuẩn thấp 
hơn để đáp ứng ngay số lượng vị trí 
công việc đang cần thì hiệu quả tuyển 
dụng không đạt yêu cầu, mặc dù kết 
quả có thể rất cao. Điều ấy sẽ làm cho 
đội ngũ cán bộ không thể đáp ứng 
yêu cầu công việc. Do đó, tuyển dụng 
bây giờ phải bằng cách “săn đầu người” 
(headhunting), bỏ công đi tìm kiếm, đi 
thu hút thì mới có cán bộ giỏi. Đương 
nhiên để làm được điều này phải có 
một loạt điều kiện đi kèm, nhất là về tài 
chính. các trường phải có được nhiều 
nguồn thu bổ sung, được chủ động 
trong sử dụng kinh phí, kể cả ngân sách. 

Vậy ở ĐHQGHn thì sao, thưa tiến sĩ?

những năm gần đây, ĐHQGHn đã có 

QUản tRị nGUồn nHân Lực 
tHEO cHUẨn Đại Học tiÊn tiến

Đổi Mới QUản tRị Đại Học Và PHÁt 
tRiển nGUồn nHân Lực ĐƯợc cOi 
Là Một tROnG nHữnG nHiệM VỤ 
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>> tS. trịnh ngọc thạch

GiÁO DỤc
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bước chuyển biến quan trọng trong 
cách tiếp cận quản trị đại học theo mô 
hình hiện đại. coi trọng công tác cán bộ, 
đặc biệt là đội ngũ giảng viên, nhà khoa 
học đã thực sự trở thành chính sách 
“trọng dụng nhân tài” của ĐHQGHn. 
Gần đây, một số văn bản có tính pháp 
lý về tuyển dụng và đào tạo, bồi dưỡng 
giảng viên; tuyển dụng và sử dụng cán 
bộ nói chung, đã theo hướng tiếp cận 
quản trị nnL. Bên cạnh việc đưa ra các 
tiêu chuẩn tuyển dụng cao hơn các 
trường đại học khác, ĐHQGHn đã chú 
trọng tới các điều kiện để thực hiện các 
văn bản này, sao cho không hạ thấp 
tiêu chuẩn mà vẫn có ứng viên đạt tiêu 
chuẩn tham gia tuyển dụng; dù cùng 
trong một cơ chế trả lương của nhà 
nước quy định, nhưng về cơ bản vẫn giữ 
được đội ngũ có trình độ chuyên môn 
cao, đồng thời thu hút được cán bộ giỏi 
từ bên ngoài. chúng tôi nhận thấy rằng 
hầu hết lãnh đạo các đơn vị đã nhận 
thấy được tầm quan trọng của công tác 
cán bộ và đã có những bước chuyển 
đáng kể trong chính sách cán bộ trong 
các đơn vị trực thuộc. 

tuy vậy, thách thức lớn nhất đối với 
quản trị nnL ở ĐHQGHn hiện nay là: 
nhu cầu về đội ngũ cán bộ chất lượng 
cao, trình độ cao trong khi các nguồn 
lực vật chất còn rất hạn chế. Do đó, cần 
có chính sách đột phá hơn nữa mới giải 
quyết được mâu thuẫn này. 

Sự khác biệt giữa quản trị nguồn nhân 
lực của ĐHQGHn với các trường ĐH 
khác ở nước ta như thế nào?

như tôi đã đề cập ở trên, hệ thống giáo 
dục đại học chịu tác động trực tiếp 

của cuộc cạnh tranh nnL đang diễn ra 
trong phạm vi toàn cầu. Do vậy, toàn bộ 
hệ thống giáo dục đại học của nước ta 
đều đang đứng trước những thách thức 
về chất lượng đào tạo nnL. ĐHQGHn là 
một tập hợp của các trường đại học, 
các khoa trực thuộc và các viện, trung 
tâm nghiên cứu KH&cn. trong đó mỗi 
trường thành viên, khoa trực thuộc, 
viện, trung tâm nghiên cứu KH&cn 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ riêng, 
tổ chức đào tạo, nghiên cứu một hoặc 
một số lĩnh vực khoa học tạo nên một 
một hệ thống đào tạo, nghiên cứu đa 
ngành, đa lĩnh vực của ĐHQGHn. Mô 
hình ĐHQG là mô hình khá đặc thù, 
không thể so sánh với các trường đại 
học khác; do vậy, quản trị nnL trong 
ĐHQGHn được tiếp cận theo hướng 
vừa vĩ mô vừa vi mô. chủ trương, chính 
sách, biện pháp của ĐHQGHn định 
hướng để các đơn vị vận dụng theo đặc 
thù của từng đơn vị. nhưng ĐHQGHn 
là một hệ thống thống nhất nên sự liên 
thông, liên kết để sử dụng chung một 
cách có hiệu quả các nguồn lực, trong 
đó đặc biệt là nnL tạo ra một trong 
những đặc trưng riêng của quản trị nnL 
ở ĐHQGHn mà các trường đại học khác 
chưa thể hiện được. 

cái khác nữa là chất lượng nnL theo 
mục tiêu và sứ mệnh của ĐHQGHn 
mà Đảng, nhà nước và cả xã hội tin 
tưởng trao cho. Quản trị nnL phải tạo 
ra chất lượng và hình thành “văn hóa 
chất lượng”. Đặc biệt khi triển khai thực 
hiện nhiệm vụ chiến lược: đào tạo và 
cung cấp nnL chất lượng cao, trình độ 
cao đạt chuẩn các trường đại học tiên 
tiến trên thế giới, việc áp dụng phương 

pháp quản trị nnL theo mô hình hiện 
đại của các trường đại học tiên tiến 
trên thế giới, nhằm xây dựng và thực 
hiện các chính sách mới trong tuyển 
dụng, sử dụng, đào tạo - bồi dưỡng và 
đãi ngộ giảng viên, nhà khoa học theo 
chuẩn quốc tế là một yêu cầu cấp thiết. 
nhờ đó mới tạo ra được bước đột phá 
về chất lượng nnL đáp ứng yêu cầu xây 
dựng ĐHQGHn thành một trung tâm 
đào tạo, ncKH và công nghệ sớm đạt 
trình độ quốc tế.

Với mô hình quản trị đặc trưng như vậy, 
ĐHQGHn đã có những biện pháp gì có 
tính đột phá trong quản trị nguồn nhân 
lực?

ngay từ năm 2006, Giám đốc ĐHQGHn 
đã ban hành một quy định riêng về tiêu 
chuẩn tuyển dụng GV và một số biện 
pháp mang tính đặc thù (cũng có thể 
gọi là “đột phá”) trong tuyển dụng, sử 
dụng và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 
GV, một lực lượng nòng cốt trong đào 
tạo và ncKH của ĐHQGHn. từ đây 
ĐHQGHn chính là nơi đi đầu trong cả 
nước quy định chuẩn trình độ chuyên 
môn của giảng viên ĐHQGHn là tiến sĩ. 
Đối với một số ngành, chuyên ngành, 
môn học đặc thù có khó khăn về nguồn 
tuyển dụng trình độ cao, chuẩn trình 
độ chuyên môn của GV những ngành, 
chuyên ngành này có thể là thạc sĩ. Điều 
này được hiểu là: GV viên của ĐHQGHn 
tiến tới phải có trình độ tS. ngay bây giờ 
thì chưa, nhưng từng bước phải đạt tới 
tiêu chí đó. Bởi vậy, nếu những người 
được tuyển vào làm GV mà chưa có học 
vị tS (hoặc thS đối với ngành đặc thù), 
thì các đơn vị chỉ ký HĐLV có thời hạn, 
tối đa là 3 năm; đến khi nào đạt học vị 
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tS thì mới ký HĐLV dài hạn (không xác 
định thời hạn). trong một thời gian nhất 
định (5 năm đối với những ai là cử nhân 
và 4 năm đối với thS) mà không phấn 
đấu để đạt chuẩn thì sẽ phải chuyển 
sang ngạch viên chức khác hoặc cho 
thôi việc. ở một số nước tiên tiến, như 
Mỹ, úc... chúng ta cũng thấy tiêu chuẩn 
tuyển dụng GV của họ rất cao. người 
nào muốn được tuyển chính thức vào 
làm giảng viên đại học thì bắt buộc phải 
có bằng tS và có công trình khoa học 
đã công bố (sách chuyên khảo hoặc bài 
báo có giá trị).

tuy thời gian đầu, việc tuyển GV gặp 
nhiều khó khăn, có những đơn vị một 
năm không tuyển được GV nào, nhưng 
sau đó thì một mặt do yêu cầu về chất 
lượng đội ngũ đáp ứng với vị trí công 
việc, một mặt các đơn vị cũng đã quyết 
tâm vì chất lượng, nên công tác tuyển 
dụng được quan tâm đặc biệt hơn. Đã 
có nhiều sáng kiến, nhiều chính sách 
thu hút cán bộ của các đơn vị đi đầu, 
nên kết quả tuyển dụng GV ngày một 
cao hơn. Đến nay, quy định này đã thích 
hợp, được các đơn ủng hộ. Gần đây, việc 
tuyển GV có học vị tS vào trường đã trở 
thành một xu thế của hầu hết các đơn 
vị. ĐHQGHn cho phép các trường đại 
học và các viện nghiên cứu, được quyền 
xem xét và tuyển GV, cán bộ nghiên cứu 
là tS không qua thi tuyển.

Gần đây, ĐHQGHn quy định rõ tiêu 
chuẩn các ngạch viên chức phù hợp 
hơn với vị trí công tác. các tiêu chuẩn 
đều cao hơn, thể hiện chất lượng so với 
trước đây. nhất là quy trình tuyển dụng 
theo cách tiếp cận quản trị nnL tiên 
tiến đã được áp dụng trong hầu hết các 

đơn vị. ĐHQGHn đã phân cấp cho các 
trường đại học thành viên được quyền 
quyết định tuyển dụng trên cơ sở chỉ 
tiêu, kế hoạch đã được phê duyệt. các 
trường đại học được quyền xây dựng 
kế hoạch tuyển dụng trình Giám đốc 
ĐHQGHn phê duyệt, tổ chức tuyển 
dụng, bổ nhiệm những ứng viên đạt 
chuẩn vào ngạch viên chức, sau đó báo 
cáo số lượng để ĐHQGHn theo dõi. Đối 
với những đơn vị khác, ĐHQGHn chỉ 
đạo công tác tuyển dụng theo kế hoạch 
cụ thể được Giám đốc ĐHQGHn phê 
duyệt. 

căn cứ vào tiêu chí đội ngũ cBKH đầu 
đàn, đầu ngành của ĐHQGHn, các đơn 
vị đào tạo và nghiên cứu đã chủ động 
đề xuất các biện pháp, chính sách quy 
hoạch và đào tạo - bồi dưỡng đội ngũ 
cán bộ khoa học. Đến nay, hầu hết các 
trường đại học đều xây dựng và thực 
hiện kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng cán 
bộ khoa học, đặc biệt ưu tiên cho đội 
ngũ cán bộ của nhiệm vụ chiến lược. 
Đội ngũ cán bộ quản lý cũng được chú 
trọng nâng cao chất lượng. ĐHQGHn 
đã xây dựng quy định về tiêu chuẩn của 
từng chức danh lãnh đạo, chuẩn hóa 
quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân 
chuyển cán bộ. công tác này đã đạt 
được hiệu quả cao, góp phần nâng cao 
chất lượng và hiệu quả công tác quản lý. 
công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo 
quản lý được thực hiện khá tốt; đã được 
Ban tổ chức trung ương, thành ủy Hn 
và nhiều cơ quan cấp trên đánh giá cao.

 Hiện nay, ĐHQGHn đang tập trung vào 
công tác đào tạo - bồi dưỡng cán bộ, 
trong đó ưu tiên đặc biệt đối với đội ngũ 
cBKH thuộc nhiệm vụ chiến lược. Bên 

cạnh đó cũng rất chú trọng về chính 
sách đãi ngộ cán bộ, đặc biệt đối với các 
nhà khoa học. từ năm 2005, ĐHQGHn 
đề ra chính sách đào tạo - bồi dưỡng 
giảng viên mang tính đột phá. cứ sau 
3 năm giảng dạy, giảng viên được nghỉ 
một học kì để bồi dưỡng chuyên môn. 
Họ có thể tự nghiên cứu ở trong nước 
hoặc có thể đi tu nghiệp ở nước ngoài. 
Đơn vị được sử dụng các nguồn kinh 
phí để hỗ trợ thêm cho cán bộ về đi 
lại, ăn, ở, tham gia học tập, nghiên cứu, 
công bố công trình khoa học ở trong 
nước hoặc nước ngoài ...; hơn nũa còn 
có cơ chế, chính sách bổ sung nguồn 
nhân lực thay thế để các đơn vị thực 
hiện chính sách này. Mặc dù đến nay, 
chính sách chưa thu được kết quả cao, 
vì rất nhiều cơ chế, chính sách khác ràng 
buộc. tiến tới sẽ cụ thể hóa thêm các 
biện pháp để thực hiện tốt công tác này 
ở các đơn vị đào tạo. 

tuy nhiên, để thực hiện tốt các chính 
sách đào tạo, bồi dưỡng và đãi ngộ cán 
bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ khoa học, 
mang tính đột phá, cần phải có một hệ 
thống cơ chế, chính sách, biện pháp 
mang tính đồng bộ, nhất là cần phát 
huy và sử dụng hết lợi thế về quyền 
tự chủ cao của một đại học đa ngành, 
đa lĩnh vực được tổ chức và hoạt động 
theo một quy chế đặc biệt do chính 
phủ ban hành.

Xin cảm ơn tS!

Việt Hà (thực hiện)
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BƯớc tiến Mới tROnG cÔnG tÁc 
ĐàO tạO

năm vừa qua, công tác đào tạo tiếp 
tục là một mảng hoạt động trọng tâm 
với nhiều bước tiến vững chắc. Sau 4 
năm học thực hiện lộ trình chuyển 
đổi đào tạo theo tín chỉ, về cơ bản, các 
quy trình hoạt động và quản lý theo 
phương thức đào tạo mới đã được 
thực hiện đồng bộ ở các đơn vị trong 
trường. Dù điều kiện cơ sở vật chất 
còn nhiều hạn chế nhưng trường đã 

xây dựng được một nền tảng vững 
chắc cho công tác đào tạo, rút ra được 
những bài học kinh nghiệm quý báu 
cho trường nói riêng và ĐHQGHn nói 
chung. tâm lý hoài nghi, lo lắng về một 
phương thức đào tạo mới đã không 
còn, thay vào đó là sự quen thuộc của 
hai từ “tín chỉ”, là sự tranh cãi và thảo 
luận tích cực để đưa ra những giải 
pháp phù hợp với các điều kiện hiện 
có, để đưa tín chỉ đi vào thực chất. Bốn 
năm vận hành theo học chế tín chỉ vừa 

qua đã tạo đà cho sự vận hành cả quá 
trình chuyển đổi. Giai đoạn 2011 đến 
2015 sẽ là giai đoạn chuyển đổi theo 
chiều sâu, sẽ diễn ra chủ yếu ở phương 
pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá. 
Đây được xác định là khâu then chốt 
để thật sự nâng cao chất lượng đào 
tạo dựa trên ưu thế của đào tạo theo 
tín chỉ: đó là đề cao tính chủ động của 
người học và người dạy.

chất lượng đào tạo của trường được 
nâng cao rõ rệt với tỷ lệ sinh viên chính 
qui tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi đạt 
26,5%, tăng 10,6 % so với năm trước. 
Đặc biệt, đã có 5 sinh viên đầu tiên 
của Khoa triết học khoá QH-2007-X 
- khoá đầu tiên áp dụng hoàn toàn 
phương thức đào tạo theo tín chỉ tốt 
nghiệp trước thời hạn sớm hơn 1 năm 
so với thông thường. Kết quả này góp 

Để tHànH cÔnG nối tiếP 
nHữnG tHànH cÔnG

gs.ts nguyễn văn KHánH

GiÁO DỤc

năm 2010 là một năm đầy tHànH công của tập tHể 
cán bộ, sinH viên trường đHKHXH&nv, đHQgHn với nHiều 
tHànH tícH trong các lĩnH vực. từ nHững Kết Quả ấy 
lại lấp ló nHững tín Hiệu lạc Quan, Hứa Hẹn nHiều triển 
vọng và gặt Hái mới trong năm 2011. 
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phần khẳng định những ưu thế của 
phương thức đào tạo theo tín chỉ so 
với phương thức đào tạo theo niên 
chế trước đây.

Bên cạnh 18 chương trình chuẩn, 4 
chương trình chất lượng cao, một 
chương trình đạt trình độ quốc tế 
đang thực hiện, trường đã hoàn thành 
biên soạn chương trình Đông nam Á 
học, tiếp tục xây dựng chương trình 
Quan hệ công chúng, Khoa học chính 
sách; hoàn thành việc điều chỉnh 
chương trình đào tạo và nghiệm thu 
các đề cương môn học; tiếp tục đổi 
mới phư¬ơng pháp và nội dung giảng 
dạy, các môn học thực hành, thực tập 
đã được đầu tư nhiều hơn trong việc 
tổ chức thực hiện để nâng cao chất 
lượng các môn học này.

nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo và 
nguyện vọng của nhiều thí sinh trong 
cả nước, bắt đầu từ kì thi tuyển sinh 
năm 2010, trường ĐHKHXH&nV đã 
tuyển cả các thí sinh dự thi khối A vào 
10 ngành học của trường, gồm tâm 
lí học, Khoa học Quản lí, Xã hội học, 
triết học, chính trị học, thông tin - 
thư viện, Lưu trữ học và QtVP, Quốc 
tế học, Du lịch học và nhân học. cũng 
trong kì thi tuyển sinh năm 2010, nhà 
trường chính thức tuyển sinh thêm 
một ngành Việt nam học - một ngành 
khoa học nghiên cứu về Việt nam theo 
hướng liên ngành và khu vực học. tất 
cả những đổi mới này đều là những 
nỗ lực của nhà trường trong việc đưa 
công tác đào tạo đến gần hơn với nhu 
cầu xã hội, đa dạng hóa các nguồn 
đầu vào tuyển sinh, mở ra thêm cơ hội 
cho nhiều bạn trẻ yêu thích các ngành 
học xã hội nhân văn.

Về đào tạo sau đại học, năm 2010 
tuyển sinh đào tạo tiến sĩ tăng 14,5%, 
nâng quy mô đào tạo sau đại học 
của trường lên 30% tổng số sinh viên 
chính quy. nhiều chương trình đào tạo 
mới được triển khai làm phong phú 
hơn các chuyên ngành đào tạo sau 
đại học. trường đã triển khai chương 
trình đào tạo thạc sĩ Quản lý khoa học 
công nghệ liên kết với Đại học Lund 
(thụy Điển) theo Đề án 165 của Ban 
tổ chức trung ương; xây dựng và được 
ĐHQGHn phê duyệt các chương trình 
đào tạo: thạc sĩ Khoa học Quản lý, tiến 
sĩ Lưu trữ học, tiến sĩ Hán nôm; tiếp tục 

triển khai xây dựng đề án đào tạo tiến 
sĩ đạt trình độ quốc tế chuyên ngành 
Lịch sử Việt nam cận - hiện đại và các 
chương trình đào tạo tiến sỹ chuyên 
ngành tôn giáo học, thạc sĩ nghệ 
thuật Điện ảnh, thạc sĩ nhân học. 

năM cỦA nHữnG Sự Kiện nổi Bật

Một trong những sự kiện quan trọng 
và nổi bật của nhà trường là việc tổ 
chức thành công Đại hội Đảng bộ 
lần thứ XXVi nhiệm kì 2010 - 2015. Với 
khẩu hiệu hành động “Đổi mới hiệu 
quả và phát triển toàn diện”, Đại hội 
Đảng bộ đã đưa ra nhiều quyết nghị 
quan trọng, trong đó phấn đấu đến 
năm 2015, trường được xếp vào top 
400 trường đại học hàng đầu khu vực 
châu Á.

năm 2010 là năm đầu tiên của nhiệm 
kỳ mới của Hiệu trưởng. trường đã 
thực hiện tốt khâu chuẩn bị nhân sự và 
bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các phòng, 
ban thuộc khối hiệu bộ, tổ chức giới 
thiệu bổ nhiệm và kiện toàn nhân sự 
một số khoa/bộ môn. Độ tuổi của cán 
bộ chủ chốt trong trường được trẻ 
hóa. Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ 
đạo đẩy mạnh công tác đào tạo cán 

bộ, nhất là cán bộ trẻ trên cơ sở khai 
thác nhiều nguồn kinh phí, học bổng 
của cả trong và ngoài nước. Đặc biệt, 
trong năm 2010, có 4 nhà giáo được 
phong tặng danh hiệu nGnD, 6 nhà 
giáo được phong tặng danh hiệu 
nGƯt và 11 giảng viên được công 
nhận chức danh GS, PGS.

trong tháng 11/2010, các thế hệ thầy 
và trò trường ĐHKHXH&nV long 
trọng tổ chức lễ kỉ niệm 65 năm truyền 
thống của trường và đón nhận Huân 
chương Hồ chí Minh - phần thưởng 
cao quý của Đảng và nhà nước trao 
tặng. Đây là niềm vinh dự và tự hào 
của các thế hệ cán bộ viên chức, sinh 
viên, học viên của trường, thể hiện 
sự tiếp nối xứng đáng của các đại 
học tiền thân, tiếp tục khẳng định vai 
trò đi đầu, nòng cốt trong sự nghiệp 
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao phục vụ công cuộc xây dựng và 
phát triển đất nước. nhiều tập thể và 
cá nhân trong trường cũng vinh dự 
được nhận Huân chương Lao động 
và Bằng khen của thủ tướng chính 
phủ. Buổi lễ kỷ niệm là dịp khẳng định 
lại thành quả của 65 năm phát triển, 
nhìn nhận rõ hơn những khó khăn 
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và thuận lợi của chặng đường sắp 
tới, hun đúc thêm lòng tự hào và tinh 
thần đoàn kết trong đội ngũ cán bộ và 
sinh viên. ngoài lễ kỷ niệm chính thức, 
một loạt các sự kiện khác cũng được 
tổ chức thành công tạo thành chuỗi 
các hoạt động tiêu biểu nhân dịp này 
như: hội thảo tổng kết 65 năm đào 
tạo và nghiên cứu KHXH&nV, tọa đàm 
hiệu trưởng các trường đại học trong 
và ngoài nước về đào tạo chất lượng 
cao… 

niềm vui kỷ niệm 65 năm truyền 
thống dường càng được nhân lên 
khi nhà trường được tân tổng Bí thư 
Đảng cộng sản Việt nam khóa Xi, 
chủ tịch Quốc hội nước cHXHcn Việt 
nam - đồng chí nguyễn Phú trọng 
đến thăm. Với tình cảm của một  cựu 
sinh viên khoa ngữ văn trường Đại 
học tổng hợp Hà nội trước đây, đồng 
chí nguyễn Phú trọng phát biểu: “tôi 
đã trưởng thành từ mái trường này và 
mãi tự hào về truyền thống và thương 
hiệu mà nhà trường đã có”. tình cảm 
và những lời động viên, đánh giá cao 
cùng những gợi ý về định hướng phát 
triển nhà trường từ một cựu sinh viên, 
giờ là một vị lãnh đạo cao cấp của 
Đảng và nhà nước đã trở thành một 
kỷ niệm sâu sắc và đáng nhớ đối với 
nhà trường.

tháng 9/2010, trong chuyến khảo sát 
tại ĐHQGHn, đồng chí nguyễn thiện 
nhân, Phó thủ tướng chính phủ đã 
về thăm, dự giờ và làm việc với cán bộ 
chủ chốt của trường ĐHKHXH&nV. tại 
đây, Ptt đã có những đánh giá tốt đẹp 
về sự phát triển của nhà trường thời 
gian qua. Ptt cũng có những chỉ đạo 
nhà trường về đổi mới đào tạo, nâng 
cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và 
giao cho nhà trường phối hợp với các 
cơ quan liên quan nghên cứu về gia 
đình Việt nam trong giai đoạn phát 
triển mới. 

2011 - Đột PHÁ Về cÔnG tÁc cÁn 
Bộ Và Đổi Mới tROnG ĐàO tạO

Là một trường đại học thành viên quan 
trọng, có uy tín và truyền thống lâu 
đời, trường ĐHKHXH&nV, ĐHQGHn 
luôn song hành và cộng hưởng với 
những mục tiêu, chủ trương, đường 
lối của ĐHQGHn. Mục tiêu của trường 
là phát triển theo hướng một đại học 

nghiên cứu, phấn đấu đến cuối thập 
kỷ này, trường đứng vào hàng ngũ 
200 trường đại học hàng đầu của 
khu vực châu Á. Để hoàn thành định 
hướng trên, trong thời gian tới, nhà 
trường sẽ tập trung thực hiện các giải 
pháp cụ thể:

- nhanh chóng chuẩn hóa đội ngũ 
cán bộ có học vị tiến sĩ trở lên, phấn 
đấu đến năm 2015, 90% giảng viên có 
trình độ trên đại học, trong đó có 25% 
có chức danh GS, PGS và 60% có học 
vị tiến sĩ.

- nâng cao nhanh chất lượng đào tạo, 
tăng tỷ lệ đào tạo sau đại học đạt 30% 
tổng quy mô đào tạo chính quy; mở 
rộng quy mô đào tạo liên kết quốc tế 
và đào tạo sinh viên nước ngoài.

- tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt 
động nghiên cứu khoa học và hợp 
tác quốc tế, tập trung xây dựng một 
số ngành, chuyên ngành đạt trình 
độ quốc tế (hiện có 3 và 4 liên kết với 
nước ngoài; đang xây dựng thêm 1-2 
ngành/chuyên ngành mới).

- tiếp tục mở rộng diện tích khu làm 
việc, giảng đường, hiện đại hóa các 
trang thiết bị phục vụ đào tạo, ncKH, 
HtQt tại thượng Đình.

- Đổi mới toàn diện công tác quản trị 
đại học, tăng cường kỷ cương, nề nếp 
trong giảng dạy, học tập; tăng cường 
quốc tế hóa thương hiệu của trường 
và ĐHQGHn.

Bốn lĩnh vực quan trọng, có ý nghĩa 

quyết định đến việc hoàn thành mục 
tiêu của nhà trường được xác định 
là: công tác tổ chức cán bộ, công tác 
đào tạo, công tác nghiên cứu khoa 
học và quản trị đại học. nhà trường coi 
việc nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên cán 
bộ là khâu đột phá; coi việc triển khai 
các chương trình đào tạo đạt trình độ 
quốc tế, đổi mới nội dung và áp dụng 
phương thức đào tạo theo tín chỉ là 
các giải pháp quan trọng nhất nhằm 
nâng cao chất lượng đào tạo và hội 
nhập quốc tế.

thành công và sự phát triển của 
trường ĐHKHXH&nV gắn liền với 
sự phát triển và thành công chung 
của ĐHQGHn. Vì vậy, những thành 
tựu nhà trường đã đạt được trong 
năm 2010 đã góp một phần không 
nhỏ nhằm tiếp tục khẳng định, nâng 
cao vị thế, uy tín và thương hiệu của 
ĐHQGHn ở trong và ngoài nước. Với 
sức mạnh của bề dày truyền thống 
và những thành tựu đã đạt được, với 
tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, 
trường ĐHKHXH&nV, ĐHQGHn có 
quyền hy vọng vào một năm học mới 
với nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, 
xứng đáng với truyền thống của một 
trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng 
đầu đất nước.
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PGS có thể khai quát những thành tựu nổi bật của nhà 
trường trong năm qua?

trong năm 2010, nhà trường tiếp tục thu hút, tuyển 
dụng thêm 10 tiến sĩ trẻ vừa được đào tạo từ nước ngoài 
bổ sung vào đội ngũ giảng viên, nâng tỷ lệ giảng viên 
có trình độ tiến sĩ lên 68,3%, tiếp tục là trường có đội 
ngũ giảng viên mạnh vào bậc nhất trong các trường đại 
học của nước nhà. Điều đặc biệt, trong năm 2010, GS. VS 
nguyễn Văn Hiệu, Hiệu trưởng đầu tiên và cũng là giảng 
viên đầu tiên của nhà trường đã được nhà nước phong 
tặng Danh hiệu nhà giáo nhân dân. 

Về công tác đào tạo, điểm nổi bật nhất là nhà trường đã 
chính thức triển khai hai chương trình đào tạo cử nhân 
và một chương trình đào tạo thạc sĩ trong chương trình 
“nhiệm vụ chiến lược” (trước đây gọi tắt là chương trình 
“16+23”) của ĐHQGHn, trong đó các học viên Khóa 
i của chương trình đào tạo thạc sĩ Khoa học Máy tính 
đã viết luận văn thạc sĩ bằng tiếng Anh và bảo vệ trước 
hội đồng chấm luận văn quốc tế có các giáo sư từ các 
trường đại học nước ngoài (nUS, UnSW, JAiSt…) tham 
gia phản biện và đánh giá. 

trong năm 2010, hai đề tài trong Hệ thống các chương 

trình Khoa học công nghệ trọng điểm nhà nước 
(chương trình Kc) đã được nghiệm thu với các sản 
phẩm công nghệ có giá trị thực tiễn cao. trong đó, thiết 
kế, chế tạo các linh kiện và thiết bị thu phát tín hiệu kỹ 
thuật số siêu cao tần, siêu công suất đã là hướng nghiên 
cứu tự khẳng định được là thế mạnh đặc trưng và độc 
đáo của trường ĐHcn trong lĩnh vực nghiên cứu ứng 
dụng và nghiên cứu phát triển công nghệ cao. cũng 
trong năm 2010 đã có một patent của giảng viên 
trường ĐHcn được công nhận ở nước ngoài; có các 

tRƯờnG ĐHcn:

LUÔn nHận tHức ĐúnG Đắn Sứ MệnH cỦA MìnH
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trường đHcn, đHQgHn, với tHế mạnH trong các Hoạt 
động đào tạo và ngHiên cứu trên nHững lĩnH vực 
công ngHệ cao, mũi nHọn tHuộc vào “điểm nóng” 
pHục vụ nHu cầu của Xã Hội nên có tHể có tínH Hấp 
dẫn cao và đã sớm KHẳng địnH được vị tHế. bên cạnH 
đó, nHà trường đã tícH Hợp Hiệu Quả giữa đào tạo, 
ngHiên cứu KHoa Học và cHuyển giao tri tHức vào 
cuộc sống tHông Qua mô HìnH Hợp tác 3 “nHà”: 
trường – viện – doanH ngHiệp

bản tin đHQgHn đã có cuộc trao đổi ngắn với pgs.ts 
nguyễn ngọc bìnH – Hiệu trưởng trường đHcn Xung 
QuanH vấn đề này.
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công trình nghiên cứu thực hiện tại 
Ptn của trường ĐHcn đăng trên các 
tạp chí quốc tế với chỉ số ảnh hưởng 
(impact Factor) cao. năm 2010, giảng 
viên của trường đã đề xuất và được 
phê duyệt thêm 2 đề tài nghiên cứu 
trong hệ thống các chương trình trọng 
điểm, và 3 đề tài trong hệ thống đề tài 
của Quỹ nAFOStED v.v…đưa kinh phí 
cho hoạt động nghiên cứu bình quân 
mỗi giảng viên đạt tới 86 triệu đồng…

những thành tựu đó đã có đóng góp 
tích cực như thế nào đối với sự phát 
triển của ĐHQGHn?

Ban Giám đốc ĐHQGHn đã nhiều 
lần nhấn mạnh trường ĐHcn là một 
trong những trường đại học thành 
viên đặc biệt của ĐHQGHn. Hoạt động 
của trường ĐHcn thường nhận được 
sự quan tâm và chỉ đạo đặc biệt mạnh 
mẽ và sát sao của Đảng ủy và BGĐ 
ĐHQGHn. chính vì thế mà mỗi hoạt 
động, mỗi thành tựu đạt được của 
trường ĐHcn cũng là của ĐHQGHn. 

chúng tôi cho rằng vị thế mà trường 
ĐHcn đạt được phần lớn nhờ ở vị thế 
và uy tín của ĐHQGHn đồng thời lại 
góp phần thiết thực làm tăng thêm 
vị thế đó của ĐHQGHn và các đơn 
vị thành viên khác trong ĐHQGHn. 
trường ĐHcn có thuận lợi là hoạt động 
đào tạo và nghiên cứu trên những lĩnh 
vực công nghệ cao, mũi nhọn thuộc 
vào “điểm nóng” phục vụ nhu cầu của 
xã hội nên có thể có tính hấp dẫn cao. 
nhưng nhà trường đã không chỉ hoạt 
động dựa trên những cơ sở thuận lợi 
đó mà đã nhận thức đúng đắn vai trò 
và sứ mệnh của mình trong ĐHQGHn, 
quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của 
Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHQGHn, 
luôn sáng tạo đề xuất và thực hiện 
nhiều giải pháp có tính đột phá trong 
xây dựng đội ngũ cán bộ (thu hút 
người trẻ, có trình độ cao, năng động, 
nhiệt huyết), kế thừa những điểm 
mạnh, khai thác hiệu quả sự hỗ trợ của 
các đơn vị trong ĐHQGHn và tổ chức 
thực hiện có chiều sâu, đồng bộ và 
thống nhất, nhất quán mọi mặt hoạt 
động của mình, hướng vào mục tiêu 
chung là không ngừng nâng cao vị 
thế của ĐHQGHn trong việc thực hiện 
sứ mệnh của một trung tâm đào tạo 
và nghiên cứu chất lượng cao, trình độ 

cao, đi đầu trong sự nghiệp phát triển 
giáo dục đại học nước nhà. 

Hoạt động thành công của trường 
ĐHcn và của các đơn vị thành viên 
khác sẽ là những bài học lý luận và 
thực tiễn quan trọng và quý báu 
cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của 
ĐHQGHn để hoàn thiện mô hình tổ 
chức ĐHQG mà nhà nước đã và đang 
kỳ vọng. các thành công cụ thể đã 
đạt được như trong việc xây dựng đội 
ngũ, thực hiện chương trình đào tạo 
thạc sĩ KHMt theo các nhiệm vụ chiến 
lược, quy mô và chất lượng hoạt động 
nghiên cứu KHcn (thu hút kinh phí, 
công bố kết quả, tập trung vào sản 
phẩm đặc thù, độc đáo v.v…), hiệu 
quả và tính bền vững trong quan hệ 
hợp tác quốc tế, sự sáng tạo trong việc 
tổ chức xây dựng và khai thác quan hệ 
hợp tác trường – Viện – Doanh nghiệp 
có tính bền vững cao (với mô hình tổ 
chức các đơn vị phối thuộc và biên 

chế giảng viên kiêm nhiệm), gần đây 
là những bước đi ban đầu nhằm đẩy 
mạnh hoạt động đăng ký sở hữu trí 
tuệ, tất cả đều nhất quán nhằm vào 
một mục tiêu xác định là xác lập một 
môi trường giáo dục đại học chuẩn 
mực; đó có thể là những điểm tích cực 
từ trường ĐHcn góp phần thúc đẩy 
các hoạt động chung trong ĐHQGHn.

theo PGS chúng ta phải làm gì vì sự 
phát triển của ĐHQGHn – một mô 
hình đại học mới, tiên tiến ở Việt nam?

Sự khác biệt lớn nhất mà ĐHQGHn 
tạo ra so với tất cả các tổ chức giáo dục 
đại học khác ở trong nước hiện nay là 
hoạt động nghiên cứu, là sự gắn kết 
nghiên cứu với giảng dạy và ngược lại, 
là sự huy động nguồn lực và tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ có tính liên ngành 
cao hướng tới việc đáp ứng những 
nhu cầu cao của đất nước. Đó thực ra 
không chỉ là truyền thống mà là bản 
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cách của các đơn vị tiền thân, của từng 
cá nhân các nhà giáo của ĐHQGHn. 
Và tôi nghĩ rằng đây là những cái mà 
chúng ta cần tập trung phát triển 
mạnh hơn nữa, nhất là khi chúng ta 
đã đặt ra mục tiêu tiếp cận hàng ngũ 
những trường ĐH thứ hạng cao trên 
thế giới.

còn rất nhiều việc phải làm, cần sự 
đồng thuận và quyết tâm cao từ các 
cấp lãnh đạo đến từng giảng viên, cán 
bộ phục vụ trong từng đơn vị. Vì là mô 
hình mới cho nên chúng ta vẫn cần ưu 
tiên nghiên cứu phác thảo rõ hơn nữa 
dạng thức của mô hình để có cơ chế 
thực hiện phù hợp. Điều quan trọng, 
mô hình và cơ chế thực hiện cần phải 
thống nhất và cần được triển khai thực 
hiện một cách thống nhất, nhất quán 
trong mọi mặt hoạt động. Sự thống 
nhất, nhất quán đó không chỉ ở trong 
quan hệ giữa ĐHQGHn và các trường 
ĐH, các đơn vị thành viên; giữa các đơn 

vị thành viên với nhau mà còn trong 
bối cảnh đặc biệt là ĐHQGHn phải 
hoạt động có tính tiên phong trong 
khuôn khổ chung của Giáo dục Đại 
học Việt nam. như vậy, ĐHQGHn phải 
như một “đầu tầu”, “trọng điểm”, một 
mô hình mẫu để phát triển giáo dục 
đại học nước nhà, và do đó ĐHQGHn 
phải là mối quan tâm chung và là niềm 
tự hào chung của mọi người Việt nam.

nhà trường định hướng và đặt ra 
những nhiệm vụ gì để góp phần xây 
dựng ĐHQGHn phát triển ngang tầm 
khu vực và từng bước khẳng định vị 
thế  trên trường quốc tế?

Sứ mệnh và mục tiêu lâu dài của 
trường ĐHcn được nêu trong Kế 
hoạch chiến lược phát triển: Xây dựng 
và phát triển trường ĐHcn, ĐHQGHn 
thành một trung tâm đào tạo đại học, 
sau đại học chất lượng cao, bồi dưỡng 
nhân tài, nghiên cứu phát triển và ứng 

dụng các lĩnh vực khoa học - công 
nghệ tiên tiến; một địa chỉ sáng tạo 
tri thức khoa học và công nghệ; một 
trường đại học tiêu biểu của hệ thống 
giáo dục đại học Việt nam trong thời 
kỳ kinh tế tri thức.

Đại hội Đảng bộ Lần thứ ii trường 
ĐHcn năm 2010 đã đề ra nhiệm 
vụ: Xây dựng tại trường ĐHcn môi 
trường giáo dục ĐH chuẩn mực như 
đã nêu trên, là một thể thống nhất hữu 
cơ của tất cả các mặt hoạt động giảng 
dạy, học tập, nghiên cứu và phục vụ. 
chúng tôi đã xác định hai khâu đột 
phá là: (1) tổ chức đào tạo, nghiên 
cứu khoa học công nghệ và các hoạt 
động dịch vụ đạt chất lượng cao, hiệu 
quả cao, tiếp cận chuẩn mực quốc tế, 
(2) chuyên nghiệp hóa môi trường 
làm việc và quản lý với chuẩn mực 
cao. nhà trường hoạt động theo bốn 
quan điểm chỉ đạo chính như sau: (1) 
chất lượng và hiệu quả cao là mục tiêu 
hàng đầu; (2) tăng cường chất “công 
nghệ - Engineering” trong hoạt động 
đào tạo và nghiên cứu của trường 
ĐHcn với Khẩu hiệu hành động: 
“trường ĐHcn - nuôi lớn sự sáng tạo” 
(“UEt growing your creativity”); (3) 
Lấy kiểm định chất lượng đơn vị đào 
tạo, kiểm định chương trình đào tạo 
làm phương châm để điều hành mọi 
hoạt động của nhà trường hướng tới 
chuẩn mực quốc tế; (4) tích cực đổi 
mới để phát triển nhanh và bền vững. 

trường ĐHcn luôn hưởng ứng và thực 
hiện tích cực sự chỉ đạo của ĐHQGHn, 
nhất là những hoạt động liên thông, 
liên kết giữa các đơn vị thành viên, vừa 
nhận sự hỗ trợ, vừa cố gắng góp phần 
hỗ trợ các đơn vị khác nhằm nâng 
cao hiệu quả của tất cả các mặt hoạt 
động, góp phần nâng cao vị thế của 
ĐHQGHn.

Xin cảm ơn PGS!

KiM nGân (thực hiện)
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Đây là nội dung quan trọng 
được thể hiện trong Quyết 
định số 436/QĐ-ĐHQGHn 

do Giám đốc ĐHQGHn ban hành 
ngày 11/2/2011 về việc đào tạo sinh 
viên năm thứ nhất thuộc các chương 
trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế tại 
ĐHQGHn.

theo đó, các chương trình đào tạo 
đạt chuẩn quốc tế gồm chương 
trình đào tạo cử nhân khoa học tài 
năng, chương trình đào tạo tiên tiến, 
chương trình đào tạo thuộc nhiệm 
vụ xây dựng và phát triển các ngành, 
chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế 
(gọi tắt là nhiệm vụ chiến lược) được 
xác định là hướng phát triển ưu tiên, 
nhằm góp phần đưa chất lượng đào 
tạo của ĐHQGHn từng bước đạt 
chuẩn quốc tế. 

ĐHQGHn xác định triển khai các 
chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc 
tế theo mô hình “1 + 3” là một bước 
đột phá. Sinh viên năm thứ nhất của 
các chương trình này được đào tạo 

tập trung tại trường ĐH ngoại ngữ 
trong năm học thứ nhất, có cơ hội 
và môi trường thuận lợi tập trung 
để nhanh chóng nâng cao trình độ 
tiếng Anh, tạo tiền đề cho việc học 
chuyên môn bằng ngoại  ngữ và đào 
tạo toàn diện ở những năm sau. 

Việc tổ chức đào tạo ngoại ngữ cho 
sinh viên năm thứ nhất các chương 
trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế được 
giao thoa với các hoạt động cộng 
đồng của những sinh viên khoa Văn 
hóa và ngôn ngữ Anh – Mỹ sẽ giúp 
cho các sinh viên các ngành đào tạo 
khác nhau của ĐHQGHn có cơ hội 
thi đua học tập và rèn luyện, thống 
nhất quản lý theo một đầu mối trong 
việc tổ chức lớp môn học, lớp khóa 
học theo tinh thần liên thông, liên 
kết cao nhất của phương thức đào 
tạo tín chỉ. 

trong năm học 2010 - 2011, có tổng 
số gần 550 sinh viên các chương 
trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế 
thuộc 5 chương trình đào tạo tài 

năng, 3 chương trình đào tạo tiên 
tiến và 7 chương trình đào tạo thuộc 
nhiệm vụ chiến lược đang theo học 
tại 20 lớp tiếng Anh thuộc các trình 
độ khác nhau tại trường ĐHnn, 
ĐHQGHn. 

nhằm đem lại lợi ích nhiều nhất cho 
sinh viên, trường ĐHnn tổ chức các 
lớp môn học tiếng Anh phân theo 
trình độ đảm bảo các tiêu chí và cam 
kết đảm bảo chất lượng đầu ra, tăng 
cường đội ngũ trợ giảng (có ít nhất 
có 2 trợ giảng (tutor)/01 lớp), có 
biện pháp hỗ trợ và tăng cường học 
tập đối với các sinh viên có trình độ 
tiếng Anh còn yếu, xa chuẩn (chẳng 
hạn học tăng cường ngoài giờ, học 
online, học riêng với giảng viên hay 
trợ giảng, …). trong kiểm tra đánh 
giá có thể chuyển điểm, học thêm 
không học lại, … đảm bảo chất lượng 
theo các chuẩn của chương trình đào 
tạo và trình độ tiếng Anh đạt cấp độ 
c1 sau năm thứ nhất. 

Bên cạnh việc học tập trung 12 tín chỉ 

Đột PHÁ tROnG ĐàO tạO tiếnG AnH
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tiếng Anh trong năm học đầu tiên, 
sinh viên thuộc các chương trình 
đào tạo đạt chuẩn quốc tế cần chủ 
động tích cực tìm hiểu thời khóa biểu 
của các đơn vị đào tạo khác trong 
ĐHQGHn để đăng ký học thêm 4 – 
8 tín chỉ các môn học khác, đảm bảo 
khoảng 16 - 18 tín chỉ trong mỗi năm 
học, đáp ứng được điều 28 của Quy 
chế đào tạo của ĐHQGHn. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh 
viên, hiện nay trường ĐHnn đã sắp 
xếp thời khóa biểu môn tiếng Anh 
sao cho có thời gian vật chất và thống 
nhất thời khóa biểu với các đơn vị 
liên quan để sinh viên có thể học 
một số môn học khác đảm bảo số 
tín chỉ tích lũy tối thiểu theo quy định 
trong Quy chế đào tạo Đại học đã 
ban hành theo quyết định số 3079/
QĐ-ĐHQGHn ngày 26/10/2010. 

trong Quyết định số 436/QĐ-
ĐHQGHn,  sinh viên năm thứ nhất 
chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc 
tế được trường ĐHnn quản lý và tổ 
chức đào tạo khối kiến thức chung. 
các đơn vị có chương trình đào tạo 
đạt chuẩn quốc tế và tham gia 
đào tạo chương trình đào tạo 
đạt chuẩn quốc tế phối hợp 
quản lý và đào tạo đan xen 
một phần khối kiến thức cơ 
bản, cơ sở khoa học ngành và 
tổ chức các hoạt động ngoại 
khóa hỗ trợ. Ba năm sau được 
dành toàn bộ cho đơn vị có 
chương trình đào tạo đạt 
chuẩn quốc tế quản lý và tổ 
chức đào tạo khối kiến thức 
ngành, hoàn thiện chương 
trình đào tạo để có được sản 
phẩm đào tạo theo yêu cầu.

Liên thông liên kết năm thứ 
nhất nhằm nâng cao chất 
lượng đào tạo và quản lý sinh 
viên năm thứ nhất, đặc biệt 
là đạt trình độ tiếng Anh tối 
thiểu là 5.5 iELtS hoặc tương 
đương, vẫn đảm bảo lộ trình 
đào tạo thuận lợi cho những 
năm tiếp sau; Phát triển tinh 
thần cộng đồng, nâng cao 
hiệu quả liên thông liên kết, 

hợp tác, lợi thế chuyên môn hóa và 
thế mạnh đặc thù của các đơn vị của 
ĐHQGHn cũng như sử dụng nguồn 
lực chung; tạo thuận lợi cho sinh 
viên trong học tập tiếng Anh cường 
độ cao và môn học khác cũng như 
trong quản lý, tổ chức các hoạt động 
chuyên môn, rèn luyện phẩm chất 
đạo đức, sinh hoạt tập thể, đảm bảo 
các chế độ chính sách đối với sinh 
viên, đảm bảo tốt mối liên hệ với đơn 
vị có chương trình đào tạo đạt chuẩn 
quốc tế, nuôi dưỡng, phát triển ý 
thức và lòng say mê nghề nghiệp; 
thúc đẩy đổi mới tổ chức đào tạo và 
quản lý sinh viên theo hướng nâng 
cao chất lượng và hiệu quả từng 
bước đạt chuẩn quốc tế. 

theo trưởng ban Đào tạo ĐHQGHn 
nguyễn Văn nhã: Sinh viên các 
chương trình đào tạo đạt chuẩn 
quốc tế có trách nhiệm thực hiện 
mọi nghĩa vụ theo các quy định của 
nhà nước và của ĐHQGHn, được 
hưởng mọi quyền lợi của sinh viên 
ĐHQGHn, mọi chế độ chính sách và 
các quyền lợi đối với sinh viên ngành 
chuyên môn theo quy định của đơn 

vị đào tạo.

Khi học tập trung tại trường ĐHnn, 
sinh viên được rèn luyện tiếng Anh 
một cách chuyên nghiệp, bài bản 
để không chỉ đạt chuẩn chất lượng 
cao tạo tiền đề cho việc học chuyên 
môn bằng tiếng Anh mà còn phát 
triển thêm kỹ năng mềm, chuẩn bị 
sẵn sàng cho hội nhập quốc tế, tự 
tin trong giao tiếp với người nước 
ngoài,…; hoàn thành các môn khác 
như các môn cơ bản, cơ sở chuyên 
môn, lý luận chính trị, giáo dục quốc 
phòng an ninh, giáo dục thể chất 
với chất lượng tương đương như khi 
học riêng tại đơn vị có chương trình 
đào tạo đạt chuẩn quốc tế nhưng lại 
tối ưu hóa được điều kiện thời gian 
và tổ chức (lớp môn học, đặc biệt là 
các lớp môn học theo trình độ tiếng 
Anh); giao lưu với các sinh viên các 
ngành thuộc chương trình đào tạo 
đạt chuẩn quốc tế khác đơn vị, tinh 
thần cộng đồng những người được 
đào tạo theo chương trình đào tạo 
đạt chuẩn quốc tế, mạng lưới liên 
ngành trên toàn ĐHQGHn sẽ được 
hình thành, tạo tiền đề phát triển giá 

trị liên ngành, tích hợp cho 
các hợp tác trong tương 
lai; giao lưu các ngành 
nghề khi học chung góp 
phần phát triển bản lĩnh 
khoa học, sự yêu nghề 
và gắn bó thực sự của 
sinh viên với ngành nghề 
tương lai trong môi trường 
đa ngành có sức hấp dẫn 
khác nhau và thể hiện tâm 
huyết, quyết tâm thực sự 
theo nghề nghiệp đã chọn 
khi được tuyển; đạt được 
trình độ tiếng Anh cơ bản 
cao với chi phí thấp và hợp 
lý; là đại sứ tuyên truyền, 
giới thiệu các chương trình 
đào tạo đạt chuẩn quốc 
tế của ĐHQGHn đối với 
những sinh viên tương lai.

nGọc DiệP
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chuyên gia nghiên cứu về tầng lớp trí thức Việt 
nam đã dấn thân vào công cuộc cách mạng 
dân tộc dân chủ trong thế kỷ XX, GS. trịnh 

Văn thảo ở Đại học Paris 7 gọi Vũ Đình Hoè, Dương 
Đức Hiền, cù Huy cận... là "những người thừa kế của 

lớp sĩ phu yêu nước", "những dòng họ đã kinh qua 
phong trào cần Vương, phong trào Duy tân".

Vũ Đình Hoè là chít nội của tS. Vũ tông Phan, một 
danh sĩ ưu dân ái quốc ("trung ư dân" - Văn bia trùng 
tu miếu Hoả thần, 30 Hàng Điếu - Hà nội), có con 
cháu tham gia tích cực phong trào văn thân chống 
Pháp cuối thế kỷ XiX. nhưng khi cậu bé Hoè ra đời 
(1912) thì phong trào văn thân đã thất bại, người 
Pháp đã hoàn toàn thống trị Việt nam, nho học, bất 
lực trong cuộc cứu nước. tuy nhiên, gia phong trí 
thức nho giáo còn để lại cho lớp hậu sinh một chí khí 
và nhân cách thanh cao, một ý thức trách nhiệm của 
kẻ sĩ trước vận mệnh đất nước cùng tinh thần canh 
tân của Đông Kinh nghĩa thục, khao khát đổi mới.

cũng như những người bạn cùng trang lứa như Phan 
Anh, Vũ Văn Hiền, Đỗ Đức Dục... Vũ Đình Hoè quyết 
chí học hành, trau dồi cho mình một vốn kiến thức 

KHUất BónG Một tRí tHức Lớn

GS. VŨ ĐìnH HòE Đã từ tRần VàO SÁnG 29/1/2011 tại BV 
cHợ RẫY, tP.HcM tROnG Sự tHƯơnG tiếc cỦA nHiềU nHà 
KHOA Học, nHà nGHiÊn cứU Và cÔnG tÁc GiÁO DỤc cả 

nƯớc. ÔnG Là Một tRí tHức Lớn, HOạt ĐộnG tROnG cÁc 
LĩnH Vực BÁO cHí, GiÁO DỤc, PHÁP LUật. ÔnG Là Đại BiểU 
QUốc Hội KHóA ĐầU tiÊn, LàM Bộ tRƯởnG Bộ GiÁO DỤc 

QUốc GiA từ tHÁnG 8/1945 Đến tHÁnG 3/1946, Rồi LàM Bộ 
tRƯởnG Bộ tƯ PHÁP tROnG SUốt 15 năM SAU Đó. 
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mới để có thể lập thân, tồn tại độc lập 
trong xã hội thực dân nửa phong kiến 
và đóng góp được chút gì cho dân, 
cho nước. nhà nghèo, cha chỉ làm ông 
đồ cắp sách đi dạy thuê ở các làng, mẹ 
chạy chợ, anh thanh niên Hoè dạy học 
tư, chấm bài thuê, kèm cặp các cậu 
ấm, cô chiêu nhà giàu để kiếm tiền 
ăn học bằng hình thức gửi thư xin bài, 
nộp bài sang tận Paris, hết phần i tú 
tài tây, rồi đua tranh ngang ngửa với 
tây đầm ở trường trung học Albert 
Sarraut để thi đỗ phần ii. tú tài tây lúc 
ấy đã là học lực cao, văn bằng có giá, 
dễ dàng lập thân được rồi, nhưng Vũ 
Đình Hoè quyết chí học lên cao nữa: 
anh nộp phí ghi tên vào Luật khoa của 
Đại học Đông Dương. Học phí đại học 
rất cao, nhưng không sao. Dẫu còn trẻ, 
21 tuổi, anh đã là một thầy giáo dạy tư 
có tiếng nên được mời đứng lớp ở hai 
trường tư thục danh giá đất Hà thành 
là thăng Long và Gia Long. Anh chủ 
động được thời gian vì học đại học tự 
học là chính, tuy mỗi tuần có 5 buổi 
giảng (mỗi buổi 3 tiết) do các giáo sư 
từ Paris sang giảng bài, nhưng sinh 
viên không bắt buộc phải đến lớp, 
miễn là hoàn thành được bài vở qua 
tự nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu 
trên thư viện, dự thính các phiên tòa... 
ngoài ra sinh viên được phép xin gặp 
riêng thầy tại trường hoặc tại tư gia 
để thảo luận những vấn đề mình tự 

đề xuất. nhà trường Pháp thuộc địa, 
dẫu bị hạn chế nhiều mặt, song vẫn 
có không ít người thầy Pháp có đầu 
óc dân chủ chân chính như Giáo sư Sử 
học Vaillandé ở trường Bưởi, Giáo sư 
Hiệu trưởng Đại học Luật Bienvenue, 
Giáo sư chính trị Kinh tế Khérian, 
Giáo sư Dân luật Kamerlyneck. ở tuổi 
từ lâu đã vượt ngưỡng "cổ lai hy", Vũ 
Đình Hoè vẫn nhớ như in hình ảnh 
và những lời giảng đầy xúc động 
của thầy Vaillandé về Danton, một 
lãnh tụ phái Giacôbanh, thà lên máy 
chém chứ quyết không chịu "kéo lê 

tổ quốc dưới đế giày của mình". Giáo 
sư Khérian dễ tính, rất nể sinh viên Võ 
nguyên Giáp về học lực kinh tế - chính 
trị mác xít nên hai thầy trò thường 
gặp nhau và tranh luận bình đẳng ở 
ngay sân trường. chính những người 
thầy ấy cùng những người Pháp chân 
chính như Danton, như lãnh tụ Đảng 
Xã hội, nghị viên Jaurès từng đứng 
giữa Quốc hội "mẫu quốc" ở Paris hoa 
lệ đanh thép lên án chính sách bóc 
lột và đàn áp tàn bạo ở xứ thuộc địa 
"Đông Pháp", để rồi phải ngã xuống 
dưới tay tên sôvanh sát nhân, đã mở 

>> chính phủ Việt nam dân chủ cộng hòa tại An toàn khu Việt Bắc. ảnh từ trái sang: 1.tạ Quang Bửu, 2.Vũ Đình tụng, 3.Hồ chủ tịch, 4 (?), 5.nguyễn Văn 
tạo, 6.Vũ Đình Hòe, 9.Hoàng tích trí, 10.Bồ Xuân Lộc.

>> GS. Vũ Đình Hòe cùng các bạn là sinh viên Khoa Luật  Đại học Đông Dương năm 1935  

GiÁO DỤc

23                 Số 240 - 2011



đường cho lớp thanh niên Vũ Đình 
Hoè đến với Đại cách mạng Pháp, với 
những tư tưởng tự do, Bình đẳng, Bác 
ái và pháp quyền "Dân ước".

Mặc dù thủ tục nhập học Đại học 
Đông Dương khá dễ dàng, chỉ đòi hỏi 
có bằng tú tài (tây hay bản xứ đều 
được) và nộp phí ghi danh, nhưng 
trụ lại được không phải dễ: khoá Luật 
khoa của Vũ Đình Hoè là khoá ii, nhập 
học 18 sinh viên Việt, 5 sinh viên Pháp. 
Số sinh viên Pháp tốt nghiệp bao 
nhiêu không rõ, nhưng sinh viên Việt 
chỉ có 11 người được nhận bằng cử 
nhân Luật. tuy học tập căng thẳng, 
nhưng sinh viên Đại học Đông Dương 
là lớp thanh niên ưu tú tài hoa nên 
hoạt động của họ rất đa dạng và sôi 
nổi. "Khách thỉnh" (như kiểu câu lạc bộ 
bây giờ) tại tư gia Vũ Đình Hoè tập họp 
nhiều anh tài thơ ca, nghệ thuật như 
Vân Đài, thế Lữ, Đoàn Phú tứ, Vũ Đình 
Liên, nguyễn nhược Pháp, nguyễn 
Lương ngọc, nguyễn Đỗ cung... Bản 
thân sinh viên Vũ Đình Hoè cũng 
tham gia diễn kịch "Ghen" của Đoàn 
Phú tứ, do thế Lữ dàn dựng trên sân 
khấu nhà hát lớn Hà nội. ngày Hội 
sinh viên họ tổ chức, với diễu xe hoa, 
manơcanh hoá trang, làm tưng bừng 

khắp phố phường Hà nội. Phong trào 
sinh viên do tổng hội sinh viên mà 
Vũ Đình Hoè, Phan Anh, Dương Đức 
Hiền, Huy cận, Vũ Văn cẩn, Đỗ Đức 
Dục, Phan Mỹ... góp phần sáng lập 
và lãnh đạo, có định hướng xã hội rõ 
rệt, phối hợp chặt chẽ với phong trào 
Hướng đạo của các huynh trưởng 
Hoàng Đạo thuý, tạ Quang Bửu. Họ 
cùng nhau tiến hành các hoạt động 
quy mô lớn, nhằm tập hợp lớp trẻ để 
học tổ chức, quản lý, chỉ huy, như "trại 
thanh niên" ở các vùng nông thôn, 
giải thích luật lệ thường thức, phổ 
biến cho đồng bào nông dân cách 
dùng phân hoá học, vệ sinh phòng 
chống đau mắt hột, chích thuốc, mở 
lớp dạy chữ quốc ngữ, cổ vũ tinh thần 
yêu nước với các đêm kịch Hội nghị 
Diên Hồng, Lam Sơn tụ nghĩa, chiến 
thắng Bạch Đằng, chi Lăng... Đâu phải 
ngẫu nhiên sinh viên, học sinh, hướng 
đạo sinh trở thành một trong những 
lực lượng xung kích trong cuộc tổng 
khởi nghĩa giành chính quyền sau 
này. Không ít thủ lĩnh trong tổ chức 
của họ được cách mạng trao cho các 
trọng trách lãnh đạo bộ, ngành, đề 
bạt thành tướng lĩnh chỉ huy vệ quốc 
quân và tự vệ chiến đấu.

tấm bằng cử nhân luật thời bấy giờ 
là tiền đề tốt để được tuyển làm quan 
hành chính hoặc tư pháp trong bộ 
máy cai trị thuộc địa của Pháp. nhưng 
chỉ một lần vô tình có việc đến tòa sứ 
phải chứng kiến cảnh ông "cha mẹ 
dân" An nam quần chùng, áo dài sụp 
lạy trước "cụ lớn" công sứ tây, cũng 
đủ để tân cử nhân luật, vốn nòi sĩ phu 
Bắc Hà, Vũ Đình Hoè vĩnh viễn từ bỏ ý 
định làm quan với chính quyền thực 
dân. tiếp nối truyền thống của gia tộc 
đã 6 đời liên tục giữ nghiệp ông đồ, 
Vũ Đình Hoè chọn nghề dạy học ở các 
trường tư thục nổi tiếng thăng Long 
và Gia Long, lương đủ nuôi gia đình 
sống đàng hoàng, lại đảm bảo cho 
mình một vị thế tương đối độc lập với 
nhà nước "bảo hộ". Và phải nói thầy 
Hoè đã thành công trong sự nghiệp 
trồng người nếu như 60 - 70 năm đã 
qua mà các cô cậu học trò thuở ấy, 
giờ cũng đã 70 - 80, vẫn nhớ các bài 
giảng của thầy về cách mạng Pháp, 
về đạo làm người và hàng năm vẫn 
đến tư gia chúc thọ thầy; không ít bức 
thư ấm tình thầy trò gửi về từ khắp địa 
phương trong nước cũng như nước 
ngoài... Đây, trích đoạn hai bức thư:

1. từ Annanclack - USA, 22/10/1992: 
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"...con là nguyễn Sĩ tín, học lớp 2-e 
année (Lyceum Gia Long), niên khoá 
1942 - 1943 và được thầy dạy hai môn 
Francais và Histoire de France... Đầu 
năm học thầy giảng bài Francais "La 
mort et le bucheron" (thần chết và lão 
tiều phu) thật hay, trong niên học thầy 
dạy nhiều bài sử Pháp rất sinh động... 
nhờ có thầy dạy mà con có căn bản 
thi đậu Brevet Elementaire ngay kỳ thi 
thứ nhất... con nhớ thầy hay mặc âu 
phục màu nâu, đeo kính trắng và luôn 
thắt cravate đỏ... con mong nhận 
được thư thầy để có dịp ngắm lại nét 
chữ thân thương của thầy. nếu được 
thầy cho phép, con sẽ tiếp tục liên lạc 
với thầy để làm tròn bổn phận môn 
sinh...".

2. từ tân Bình, thành phố Hồ chí Minh, 
1/11/1993: "con đã lưỡng lự nhiều, tự 
hỏi có nên làm rộn tuổi già của thầy 
không... Song nhân dịp tháng và ngày 
của nhà giáo sắp tới, con cố dẹp mọi 
mặc cảm để viết hầu thầy, tỏ tâm tình 
ân nghĩa phần nào vẫn âm thầm trong 
tâm tưởng. Hẳn thầy lạ khi nhận được 
thư này, dù con có xưng tên chắc thầy 
cũng chẳng nhớ một học trò chỉ học 
thầy có một năm ở đệ tứ với môn địa 
dư, "Asie moins Asie russe" mà chẳng 
mấy khi thuộc bài! tuy học thầy ít 

nhưng phong cách thầy đã gương 
mẫu cho con suốt dọc đường đời từ 
năm 18 tuổi cho đến nay đã "cổ lai hy" 
rồi..." (Ký tên nguyễn chấp Bính).

Vũ Đình Hoè không chỉ là thầy giáo 
mà còn là một người đi tiên phong 
trong nghiên cứu giáo dục ở Việt nam, 
từ trước 1945 đã viết nhiều bài về giáo 
dục bình dân và cải cách giáo dục, sau 
hợp biên thành 2 cuốn sách "những 
phương pháp giáo dục ở các nước và 
vấn đề cải cách giáo dục" (1945) và 
"Một nền giáo dục bình dân" (1946). 
Không ít ý tưởng nhà giáo dục học 
Vũ Đình Hoè đề xuất từ hơn nửa thế 
kỷ trước vẫn còn nguyên ý nghĩa thời 
sự, như: triết lý giáo dục vị nhân sinh, 
định hướng thực nghiệp, "lưu thông" 
(ngày nay nói: liên thông) giữa phổ 
thông trung học có chuyên ban và 
phổ thông chuyên nghiệp, lập hệ cổ 
học Á Đông ở bậc phổ thông chuyên 
ban và tiếp nối lên cao đẳng (đại học) 
Hán nôm như một chuyên ngành có 
ý nghĩa "then chốt quan trọng" trong 
công cuộc xây dựng văn hoá dân tộc. 

theo "tấm gương nhân - trí của cụ 
tổ Lỗ Am" (Vũ tông Phan), Vũ Đình 
Hoè cũng kết hợp công tác sư phạm 
với hoạt động văn hoá - xã hội, cùng 
Phan Anh, Vũ Văn Hiền hoạt động tích 

cực trong Ban chấp hành tổng hội 
sinh viên khi còn đang học Khoa Luật, 
cùng Phan thanh, Hoàng Minh Giám 
tham gia phân bộ Đảng Xã hội Pháp 
của Jaurès, cùng nhà văn nhất Linh 
và kiến trúc sư nguyễn cao Luyện lập 
Hội Ánh sáng chuyên dựng nhà tranh 
tre hợp vệ sinh cho dân nghèo, làm 
Phó cho Hội trưởng nguyễn Văn tố ở 
Hội truyền bá Quốc ngữ, chuyên trách 
các lớp cao đẳng cho người lớn.

những trăn trở phụng sự đất nước, 
bấy lâu nung nấu tâm can Vũ Đình 
Hoè và các đồng chí cùng thế hệ, chỉ 
thực sự tìm được lối thoát từ tháng 
5/1941, khi họ cho ra đời báo thanh 
nghị, gần như đồng thời với sự thành 
lập Mặt trận Việt Minh trên chiến khu 
Việt Bắc, đặt ra và nghiên cứu nhiều 
vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội cấp 
thiết trước mắt hoặc văn hoá thiết 
yếu đối với công cuộc kiến thiết quốc 
gia trong tương lai, nhưng điều quan 
trọng hơn là tập hợp được quanh 
mình một đội ngũ trí thức yêu nước, 
sẵn sàng dấn thân cho sự nghiệp 
tranh thủ độc lập dân tộc, xây dựng 
nền dân chủ. 

thời cơ "dẫu có đốt cháy trường Sơn 
cũng phải giành cho được độc lập" (lời 
Hồ chủ tịch) đã đến. Bị hiến binh nhật 

GiÁO DỤc

25                 Số 240 - 2011



vồ hụt ở toà soạn báo thanh nghị, Vũ 
Đình Hoè phải bắt đầu hoạt động bán 
thoát ly, đầu tháng 7/1945, ông gia 
nhập Đảng Dân chủ trong Việt Minh. 
Ông nhận nhiệm vụ vào Bắc Bộ phủ 
(nhờ có ông nguyễn Văn Huyên giới 
thiệu) thuyết phục Khâm sai Phan 
Kế toại từ chức, sau đó đi Huế thuyết 
phục hai người đồng sáng lập thanh 
nghị là Phan Anh và Vũ Văn Hiền rút 
ngay ra khỏi chính phủ trần trọng 
Kim. Vì thời cơ đã đến, một ngày cuối 
tháng 7/1945, chủ nhiệm thanh nghị 
Vũ Đình Hoè và thư ký toà soạn Đỗ 
Đức Dục, với tư cách các uỷ viên trung 
ương Dân chủ, được cử đi dự Quốc 
dân Đại hội tân trào. cách mạng 
tháng tám 1945 thành công, ông Vũ 
Đình Hoè, 33 tuổi, được cử vào chính 
phủ nhân dân lâm thời, giữ chức Bộ 
trưởng Quốc gia giáo dục. Một tuần 
sau Lễ độc lập, ông đã trình Hồ chủ 
tịch ký hai sắc lệnh: về thanh toán nạn 
mù chữ và về thành lập một ngành 
học chính thức mới trong hệ thống 
giáo dục quốc dân - Bình dân học vụ. 
chỉ non 3 tháng sau ngày tổng khởi 
nghĩa tháng tám năm 1945, theo lệnh 
của chính phủ nhân dân lâm thời, Bộ 
trưởng Hoè cho mở cửa lại Đại học 

Đông Dương, từ nay là Đại học Quốc 
gia Việt nam giảng dạy hoàn toàn 
bằng tiếng Việt. như một lẽ tự nhiên, 
bản thân ông trở thành một trong 
những vị giáo sư đầu tiên của nền 
đại học Việt nam mới, cùng ông Võ 
nguyên Giáp giảng môn Kinh tế cho 
các lớp xã hội - chính trị đặc biệt, đào 
tạo chuyên gia cho các cơ quan chính 
quyền nhân dân non trẻ. Vài tháng 
sau, ông đã trình Hồ chủ tịch Đề án 
cải cách giáo dục với mục tiêu "giáo 
dục vị nhân sinh" và trên các nguyên 
tắc dân chủ, dân tộc và khoa học, về 
cơ bản phù hợp với các phương châm 
dân tộc, khoa học và đại chúng trong 
Đề cương văn hoá của Đảng cộng sản 
Đông Dương. trong một phiên họp 
của chính phủ nhân dân lâm thời, Hồ 
chủ tịch biểu dương Bộ Quốc gia Giáo 
dục trong thời gian ngắn đã làm được 
nhiều việc.

Mặc dù còn muôn vàn khó khăn do 
nạn đói và giặc ngoại xâm đe doạ, Hồ 
chủ tịch vẫn quyết định tổ chức tổng 
tuyển cử đại đoàn kết mọi lực lượng 
yêu nước, củng cố nền độc lập và 
chính quyền dân chủ nhân dân. Luật 
gia Vũ Đình Hoè được cử vào Ban dự 
thảo điều lệ tổng tuyển cử. cuộc tổng 

tuyển cử đã được tiến hành ngày 
6.1.1946 một cách thực sự tự do, dân 
chủ, bình đẳng, và thắng lợi rực rỡ bất 
chấp sự phá đám của bọn phản động 
trong - ngoài. trong 74 ứng cử viên 
ở khu vực thủ đô Hà nội, cử tri bầu 
được 6 đại biểu, với cụ Hồ chí Minh 
là người dẫn đầu về số phiếu, và 3 đại 
biểu là đảng viên Dân chủ trong Mặt 
trận Việt Minh, người cao phiếu nhất 
là Vũ Đình Hoè, phản ánh vai trò của 
tầng lớp trí thức trong cách mạng dân 
tộc dân chủ. có lẽ đó cũng là một lý 
do trước khi Quốc hội họp phiên đầu 
tiên vào ngày 3.2.1946, Hồ chủ tịch 
điều ông Vũ Đình Hoè sang nắm giữ 
Bộ tư pháp trong chính phủ Liên hiệp 
lâm thời, bởi vì lúc ấy một số phần tử 
Quốc dân Đảng trong Bộ âm mưu 
giành lấy cơ quan chuyên chính này. 
Khi lập chính phủ Liên hiệp kháng 
chiến, đề cử ông Hoè vào cương vị Bộ 
trưởng tư pháp, cụ Hồ giới thiệu trước 
toàn thể Quốc hội: "là một trong đám 
người trí thức và đã hoạt động rất 
nhiều trong công cuộc cách mạng". 
Vũ Đình Hoè đã hoàn thành sự uỷ 
thác của Hồ chủ tịch, củng cố Bộ tư 
pháp, xây dựng hệ thống cơ quan tư 
pháp từ trung ương đến địa phương, 
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đắc lực giúp người đặt nền móng cho 
nhà nước pháp quyền nhân nghĩa, 
trong suốt 14 năm (1946 - 1960) đứng 
đầu Bộ, ông đã kiên trì nguyên tắc tư 
pháp nhân dân và nguyên tắc tư pháp 
độc lập với hành chính có ghi trong 
Hiến pháp 1946 của nước Việt nam 
Dân chủ cộng hoà.

năm 1960, Bộ tư pháp giải thể (đến 
năm 1981 mới lập lại), ông Vũ Đình 
Hoè được chuyển về Viện Luật học 
thuộc Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt 
nam, làm chuyên viên nghiên cứu 
luật pháp. 15 năm ông lặng lẽ, miệt 
mài làm công tác nghiên cứu, chủ 
biên và tham gia nhiều công trình luật 
học như "từ điển thuật ngữ luật học 
nga - trung - Pháp - Việt", "những vấn 
đề nhà nước và pháp luật", "Hợp đồng 
kinh tế", "nhà nước và cách mạng"; 
giảng dạy Luật dân sự và Luật kinh tế 
ở trường Đại học Kinh tế, ở các lớp bồi 
dưỡng cán bộ quản lý về hợp đồng 
kinh tế.

năm 1975, ông về hưu, không một 
huân, huy chương. tâm tư thì nhiều, 
nhưng không một lời kêu ca, thắc 
mắc, không một lần phiền lụy các cơ 
quan của Đảng và chính phủ, kể cả 
những lần ốm thập tử nhất sinh. chỉ 

từ sau khi Đảng có chính sách đổi mới, 
người ta mới lại thấy danh tính Vũ 
Đình Hoè xuất hiện trở lại. Dẫu lúc ấy 
đã ngoài 70, ông đem hết tâm huyết 
và trí tuệ phục vụ công cuộc đổi mới, 
tham dự và đọc tham luận về tư tưởng 
pháp lý, tư tưởng giáo dục, tư tưởng 
pháp quyền của chủ tịch Hồ chí Minh 
tại các hội thảo do Bộ tư pháp, Quốc 
hội và Bảo tàng Hồ chí Minh hoặc Ban 
Khoa học Xã hội - thành uỷ Hồ chí 
Minh mời.

năm 1996, GS. Vũ Đình Hoè được nhà 
nước tặng thưởng Huân chương Độc 
lập hạng nhất, rồi được công nhận là 
"cán bộ hoạt động tiền khởi nghĩa", 
được hoá giá căn nhà cấp 4 mà từ khi 
ông về hưu con cháu góp trả tiền nhà 
để ông có nơi dưỡng tuổi già, bởi khi 
đi theo cách mạng ông đã hiến hết 
nhà cửa, trang trại cho nông hội. 

cũng từ đấy báo chí, truyền hình 
dường như phát hiện lại vị nhân sĩ 
từng là một trợ thủ đắc lực của chủ 
tịch Hồ chí Minh. Hình ảnh ông già 
quắc thước ngoại bát tuần, rồi ngoại 
cửu tuần, nhưng giọng nói vẫn sang 
sảng thấy xuất hiện ngày mỗi nhiều 
trên trang báo, trên màn ảnh nhỏ. từ 
năm 1991, GS. Vũ Đình Hoè, sau nhiều 

lần lưỡng lự, bắt đầu chấp bút hồi ký 
và đến nay đã hoàn thành trên 1.500 
trang: "Hồi ký thanh nghị, Pháp quyền 
nhân nghĩa Hồ chí Minh" (Q.i), "Pháp 
quyền nhân nghĩa Hồ chí Minh" (Q.ii; 
Q.iii còn đang viết tiếp). chủ đề vẫn là 
những điều tâm huyết của cả một đời 
kẻ sĩ phụng sự lý tưởng rực cháy trong 
lòng từ thuở tráng niên, bất chấp mọi 
thăng trầm của cuộc đời, như bè bạn 
đồng tâm qua lời thơ của GS. triết Đức 
ở thành phố Hồ chí Minh đã mừng 
thọ cụ năm 1992:

"chân thành kính lão trượng niên cao

trải từng vinh - ngọt - đắng - gian lao

thuỷ chung như nhất: tâM tHAnH 
nGHị

Dân chủ, dân quyền: Bắc Đẩu sao".

MinH tHƯ
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PGS.tS nguyễn Văn Hồng sinh ra 
trong một gia đình nhà nho nhiều 
đời làm nghề dạy học. Quê thầy 
ở vùng đất xứ thanh nghèo khó 
nhưng hiếu học - cũng là vùng đất 
văn vật sản sinh ra nhiều nhân tài. 
Với sinh viên thầy hay tâm tình: “Quê 
thầy nghèo lắm, vì nghèo quá mà 
phải cố học và học để sống”. Một lần, 
ông ngỏ ý với cha rằng không muốn 
theo tiếp nghề dạy học của gia đình. 
người cha nhìn con rất lâu rồi nói: 
“con ạ, xã hội, thời thế có thể biến 
đổi, các chức vị xã hội cũng đổi thay. 
chỉ có danh hiệu người thầy không 
bao giờ mất đi. Đó là một nghề đẹp 
và cao thượng”. chỉ với câu nói ấy, 
nghề dạy học đã theo thầy suốt đời. 

năm 1955, thầy được nhà nước cử 
đi học chuyên ngành Lịch sử tại Đại 
học Bắc Kinh, trung Quốc. ngày ấy, 
vì nhà xa, đến muộn, thầy được phân 
vào đoàn trung Quốc - đoàn đi cuối 
cùng. ngờ đâu, đó cũng lại là một sự 
se duyên may mắn khác của số phận, 
bởi càng học thầy càng thấy “ngấm” 
và thích cái thâm trầm sâu sắc của 
ngôn ngữ, văn hóa của đất nước này. 
Sau 6 năm miệt mài bên đất bạn, 
thầy về nước trở thành giảng viên 
chuyên ngành Lịch sử thế giới của 
trường Đại học tổng hợp Hà nội. từ 
năm 1965 đến năm 1967, thầy trở 
lại trung Quốc học tu nghiệp tại Đại 
học nam Khai. từ năm 1996 đến năm 
2001, thầy là chủ nhiệm Bộ môn 
trung Quốc học thuộc Khoa Đông 
phương học, trường ĐHKHXH&nV, 
ĐHQGHn. từ năm 2001 - 2007 thầy 
là Giám đốc trung tâm nghiên cứu 
trung Quốc, trường ĐHKHXH&nV.

trên phương diện quản lý, PGS.tS 
nguyễn Văn Hồng có nhiều đóng 
góp cho sự phát triển của ngành 
trung Quốc học thuộc Khoa Đông 
phương học trường ĐHKHXH&nV, 
ĐHQGHn. 

năm 2001, khi được cử làm chủ 
nhiệm Bộ môn trung Quốc học, thầy 

bắt tay vào việc xây dựng chương 
trình và lên kế hoạch đào tạo đội ngũ 
cán bộ khoa học cho một chuyên 
ngành còn non trẻ lúc bấy giờ. Đội 
ngũ cán bộ còn ít nhưng PGS.tS 
nguyễn Văn Hồng chủ trương cộng 
tác và khai thác tốt nguồn lực chuyên 
gia của Viện nghiên cứu trung Quốc, 
Bộ ngoại giao cùng các trường đại 
học bạn tham gia nghiên cứu, giảng 
dạy tại Bộ môn. Với những quan hệ 
vốn có, PGS.tS nguyễn Văn Hồng 
góp nhiều công sức trong việc thiết 
lập hợp tác ban đầu với Đại sứ quán 
trung Quốc. trên cơ sở ấy, đội ngũ 

cán bộ được củng cố thêm, hệ thống 
tài liệu, sách tham khảo được mở 
rộng… từ một ngành học non trẻ 
ban đầu, đến nay, ngành trung Quốc 
học đã trở thành một thương hiệu 
của trường ĐHKHXH&nV, ĐHQGHn.

thầy viết không nhiều, nhưng đó 
đều là những cuốn sách được tái bản 
nhiều lần và là sách gối đầu giường 
của sinh viên chuyên ngành Lịch sử 
thế giới như Lịch sử cận đại thế giới, 
Lịch sử trung Quốc cận đại, Lịch sử 
giáo dục Minh trị Duy tân (nhật Bản), 
Mấy vấn đề về lịch sử châu Á và lịch 
sử Việt nam - một cách nhìn … từ cái 

nền căn bản ban đầu là lịch sử thế 
giới, thầy vươn rộng tầm nghiên cứu 
ra các lĩnh vực của ngôn ngữ và văn 
hóa khu vực Đông nam Á, văn hóa 
trung Quốc và nhật Bản. Với lịch sử 
Việt nam, thầy vẫn có niềm yêu thích 
đặc biệt. thầy vẫn thường nói: “nếu 
không biết sử Việt nam mà nghiên 
cứu sử thế giới thì như là không có 
gốc vậy, nếu chỉ tìm hiểu sử Việt nam 
mà tách ra khỏi nhãn quan, tầm nhìn 
của khu vực và thế giới thì không thể 
có cái nhìn toàn diện và sâu sắc”. Bởi 
vậy, những nghiên cứu của thầy về 
các vấn đề của lịch sử châu Á và Việt 
nam, về giao thoa văn hóa, về nho 
giáo, hẹp hơn là cách nhìn nhận về 
các nhân vật lịch sử như Hồ chí Minh, 
Phan châu trinh, tôn trung Sơn, 
nguyễn trường tộ… đều sâu sắc. 

 “tôi thích dùng Văn để dạy Sử” - thầy 
thường chia sẻ như vậy với đồng 
nghiệp và học trò. Bởi vậy bài giảng 
của thầy luôn sâu sắc và tinh tế, hàm 
chứa những chiêm nghiệm cuộc 
đời mình. Không phải ngẫu nhiên, 
từ thời còn là lưu học sinh ở trung 
Quốc, khi được phân công phụ đạo 
tiếng Việt cho đồng chí Lý Gia trung, 
thầy đã truyền được cho người học 
niềm thích thú và say mê với tiếng 
Việt. Mấy chục năm sau, đồng chí Lý 
Gia trung, Đại sứ trung Quốc tại Việt 
nam vẫn còn kể lại rằng: “Dường như 
muốn gợi lên trong tôi niềm hứng 
thú học tiếng Việt, nên ngay từ buổi 
phụ đạo đầu tiên, anh Hồng đã đọc 
cho tôi nghe một số câu thơ trong 
“Kim Vân Kiều truyện”. Mặc dù chưa 
hiểu gì nhưng tôi cảm thấy tiếng 
Việt cũng đẹp và rung động. từ đó 
đến nay thời gian đã hàng chục năm, 
đồng chí nguyễn Văn Hồng luôn là 
người thầy và người bạn thân thiết 
của tôi”. 

tự ví mình có đôi chút tính cách của 
thầy đồ nho, một chút “gàn”, một 
chút “kiêu”, một chút “khó”, cả cuộc 
đời mình thầy sống ngay thẳng, yêu 

nGƯời tHầY tHícH DùnG Văn Để DạY Sử        
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đời và quý người. Không bon chen 
cũng chẳng vội vã vì “Danh bất như 
nhàn” - thầy tin vào số phận, vào cái 
duyên vận vào mỗi một đời người. Và 
duyên của cuộc đời thầy là nghiệp 
dạy học, là sinh viên, là khoa học 
Lịch sử. thầy kể có người hỏi thầy 
làm nghề dạy học có gì đề mất, tôi 
nói: chẳng mất gì mà còn được lại rất 
nhiều. Bởi tôi có sinh viên, đứng trước 
sinh viên tôi luôn thấy mình nhỏ bé 
trước những khát vọng hiểu biết của 
các em. Sinh viên chính là một người 
thầy lớn bởi các em luôn thúc giục, 
gợi mở và trông chờ những kiến thức 
mới, những cách diễn giải hay từ 
người thầy. 

ngoài việc dạy học và nghiên cứu, 
một góc lớn của tình yêu và cuộc 
đời thầy gửi gắm vào thơ ca. thơ về 
quê hương, đất nước, thơ tặng danh 
nhân, bạn bè, đồng chí.. hay đôi khi 
chỉ là những cảm nghĩ suy tư thoáng 
vụt qua. thầy viết thơ bằng chữ 
Hán, tự phiên âm và dịch thơ. Mỗi 
bài thơ làm theo thể thất ngôn hay 
ngũ ngôn tứ tuyệt đậm chất Đường 
thi, lịch lãm chứa chất bao điều suy 

tư, trăn trở, có cả bề sâu và bề rộng. 
chiều sâu trong tình cảm, cảm hứng 
về lịch sử dân tộc, bề rộng trong các 
mối quan hệ của một người quảng 
giao, lịch lãm và từng trải. 

Đong đầy những cảm xúc và chiêm 
nghiệm, những bài thơ chữ Hán của 
thầy lần lượt ra đời, đọng lại trong tập 
“Dã thảo”, gây ngạc nhiên cho ngay 
cả những nhà phê bình. Ông nguyễn 
Quang Hà - một học trò đồng thời 
là nghiên cứu Hán nôm và Lịch sử 
nhận xét: “tập thơ “Dã thảo” của PGS.
tS nguyễn Văn Hồng đã được chưng 
cất từ một sự từng trải trong cuộc 
sống lao động và học tập. Để có một 
bài thơ hay, giàu trí tuệ cần đòi hỏi 
một quá trình suy tư sâu sắc, phải trải 
nghiệm với bao hy sinh. thơ trong 
Dã thảo đã thể hiện được sự lịch lãm, 
hiện đại mà vẫn mang phong vị của 
những bài Đường thi, đậm đà truyền 
thống Á đông”.

GS. Văn trang của Đại học ngoại ngữ 
Bắc Kinh (trung Quốc) nhân đọc tập 
thơ Dã thảo đã có lời đề tặng: 

Dã thảo ở nước nam/thu đông 

không khô chết/ngàn năm còn giữ 
nếp/Vạn dặm chim hồng nho/Hoa 
Việt cùng thưởng thức/núi sông 
cùng vui ca/Sao không ngâm nga 
nhỉ ?/Bác Hồ có học trò.

Đồng cảm với những suy tư và tấm 
lòng rộng mở với cuộc đời của thầy, 
GS. thiết nam - một chuyên gia điêu 
khắc nổi tiếng người trung Quốc thì 
viết: 

Dáng người tạo hóa/trong người là 
tâm!

Một đồng nghiệp cùng ngành Sử, 
GS. chương thâu từng nói: người 
tiêu biểu còn lại cho một thời kỳ Văn 
- Sử - triết bất phân của Đại học tổng 
hợp xưa, đó là PGS.tS nguyễn Văn 
Hồng. còn tôi và nhiều thế hệ học trò 
lại yêu mến và tìm thấy ở thầy sự hòa 
quyện thú vị và tài tình giữa cốt cách 
một ông đồ nho sâu sắc với tính cách 
sôi nổi và hướng ngoại của một nhà 
nghiên cứu khoa học hiện đại.

Hà HằnG
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nHớ nHữnG nGƯời cHA tHứ HAi

năm 2004 có lẽ là năm đáng nhớ 
nhất đối với Olympic toán học Việt 
nam vì lần đầu tiên cả 6 thành viên 
của đội tuyển đều đoạt huy chương 
(4 HcV, 2 HcB) tại Olympic toán học 
quốc tế lần thứ 45 tại Hy Lạp. Đây là 
thành tích tốt nhất của đoàn học sinh 
nước ta, xếp thứ 3 thế giới về số huy 
chương, xếp thứ 4 về điểm số. trong 
4 học sinh đoạt HcV có thí sinh đang 
học lớp 11 là Phạm Kim Hùng, học 
sinh Khối tHPt chuyên toán - tin (Khối 
A0), trường ĐHKHtn (ĐHQGHn). tiếp 
đó năm 2005, với việc đem về chiếc 
HcB tại Olympic toán học quốc tế 
lần thứ 46 tại Mêhicô, Kim Hùng đã 
trở thành “cậu bé vàng” của toán học 
Việt nam, là niềm tự hào của cả trường 
vốn là một cái nôi đào tạo năng khiếu 
toán học có tiếng cả ở trong và ngoài 
nước. “Khoảng thời gian được học tập, 
trưởng thành tại Khối A0 đã để lại cho 

em những kỷ niệm không phai mờ. 
Đó là tình cảm bạn bè gắn bó, chia 
sẻ buồn vui, là những người thầy đã 
in những dấu ấn sâu sắc, ảnh hưởng 
rất lớn đến suy nghĩ, tác phong của 
em trong suốt những năm tháng sau 
này khi đã trở thành sinh viên hệ cử 
nhân tài năng của Khoa toán - cơ - tin 
học, trường ĐHKHtn hay khi đặt chân 
vào giảng đường của Stanford, một 
trường đại học danh tiếng. Với em, 
thầy  nguyễn Duy tiến, thầy nguyễn 
Vũ Lương và thầy Phạm Văn Hùng đã 
thực sự trở thành những người cha 
thứ hai...” - Hùng tâm sự. năm 2007, 
được nhận học bổng toàn phần cho 
ngành khoa học máy tính và toán của 
trường ĐH Stanford, Phạm Kim Hùng 
rời xa tổ quốc mang theo bao hoài 
bão, khát vọng. 

Hùng cho biết, học tập ở Stanford dù 
căng thẳng nhưng rất thú vị. Stanford 
có nhiều sinh viên có những khả năng 

phi thường. Họ có thể chỉ ngủ 4 tiếng 
1 ngày, hay học chương trình đại học 
khi mới 13, 14 tuổi. tất cả mọi người 
theo học ở đây đều rất xuất sắc bởi 
dù họ đã dành toàn bộ thời gian cho 
các kỳ học, nhưng vẫn sẵn sàng đi làm 
tình nguyện ở châu Phi vào mùa hè. 
Môi trường học tập đó là động lực và 
là nguồn cảm hứng quan trọng nhất 
đối với Kim Hùng, giúp em nhận ra 
rất nhiều điều, không đơn thuần chỉ 
là các phép toán và các định lý, mà là 
những ý tưởng và những trải nghiệm 
cuộc sống. Em chia sẻ: “toán học là 
một môn khoa học rất đẹp và em luôn 
dành cho toán học một tình yêu cũng 
như sự trân trọng lớn. Em chọn học 
thêm công nghệ thông tin vì đây là 
ngành học có tính ứng dụng rất cao và 
cũng rất gần gũi với toán học. Em say 
mê những đột phá công nghệ thông 
tin trong những năm vừa qua. Đối với 
em, Bill Gates và Steve Jobs là những 
nhà sáng tạo vĩ đại”. 

GặP Lại PHạM KiM HùnG SAU nHữnG 
năM tU nGHiệP tại ĐH StAnFORD 

DAnH tiếnG cỦA Mỹ, “cậU Bé VànG” cỦA 
tOÁn Học Việt nAM Một tHời Giờ ĐâY 
tRƯởnG tHànH, Già Dặn tHÊM nHiềU 

DUY cHỉ có cÁi nốt RUồi GiÁP Với nHân 
tRUnG Và ĐÔi Mắt HóM HỉnH, tHÔnG 

MinH LUÔn SÁnG LÊn nHữnG HOài BãO, 
KHÁt VọnG tHì KHÔnG tHAY Đổi. 

"ÔnG cHỦ" tRẻ cỦA MạnG DOAnH nHân - tRí tHức
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thời gian học tập tại Mỹ, Hùng đã có 
nhiều công trình nghiên cứu đăng ở 
tạp chí và xuất bản nhiều sách ở trong 
và ngoài nước. năm 2010, em đã xuất 
bản cuốn sách “Secret in inequalities” 
(Bí mật của bất đẳng thức), phần 2 đã 
được xuất bản bằng tiếng Anh trong 
năm 2010. trong năm 2011, một nhà 
xuất bản ở Hàn Quốc đã nhận dịch 
cuốn sách sang tiếng Hàn Quốc để 
xuất bản.

SÁnG tạO cÁc GiÁ tRị cùnG nES

ngày 11/1/2011, mạng xã hội doanh 
nhân - trí thức Việt nam (của công 
ty công nghệ trẻ nES do Phạm Kim 
Hùng sáng lập và làm chủ tịch Hội 
đồng Quản trị) chính thức được đưa 
vào hoạt động với 5 trang web cá nhân 
đầu tiên: GS. John Quelch - trường 
kinh doanh Harvard; GS. thomas 
Patterson - trung tâm Báo chí, chính 
trị và chính sách công Shorenstein, 
ĐH Harvard; GS. thomas Fiedler - Hiệu 
trưởng trường truyền thông Boston, 
ĐH Boston; nguyên Phó thủ tướng Vũ 
Khoan và nhà thơ Việt Phương. “Quả 
thực, môi trường tại Stanford đã giúp 
em hiểu được sâu sắc giá trị của công 
nghệ và sự phát triển. trước kia, vì đam 

mê, em thích làm những sản phẩm khi 
thấy thú vị về công nghệ. Bây giờ thì 
khác. trước khi bắt đầu bất kỳ ý tưởng 
nào, em luôn đặt câu hỏi đầu tiên: Liệu 
nó có thực sự mang lại giá trị cho mọi 
người?...” - Kim Hùng tâm sự.

Em bảo rằng, mạng doanh nhân - tri 
thức sẽ mang lại hai giá trị rất quan 
trọng mà con người ngày nay đang 
hướng tới đó là giá trị cá nhân và giá 
trị xã hội. Đối với cá nhân, những kết 
nối thực với những doanh nhân, tri 
thức thành đạt và được xã hội biết đến 
là một điều rất ý nghĩa để phát triển 
sự nghiệp. ngoài ra, với nhiều tính 
năng hỗ trợ làm việc trực tuyến, mạng 
doanh nhân - tri thức sẽ làm những 
mối quan hệ trở nên giá trị hơn rất 
nhiều. còn giá trị xã hội nằm ở hai yếu 
tố: khả năng phổ biến tri thức và sự liên 
kết để tạo ra sức mạnh. Việt nam luôn 
có những trí thức, những nhà lãnh đạo 
kiệt xuất và những nhà kinh tế tài ba. 
Họ là tấm gương sáng để thế hệ trẻ 
noi theo và nES hy vọng mạng doanh 
nhân - tri thức sẽ là cầu nối để họ tiếp 
tục truyền lửa, truyền tinh thần và khát 
vọng đến thế hệ trẻ mai sau. Bên cạnh 
đó, giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ là mục đích quan trọng mà mạng 
doanh nhân - trí thức hướng đến. Qua 
trải nghiệm, Kim Hùng cùng cộng sự 
thấy rằng các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ ở Việt nam đang rất cần những 
sự giúp đỡ, tư vấn lẫn nhau và đặc biệt 
là có thể nói lên tiếng nói của mình. 
Bằng truyền thông, báo chí, mạng 
doanh nhân - tri thức sẽ giúp họ làm 
được những việc này.

Ai đó đã hỏi Kim Hùng rằng: Vừa học 
vừa kinh doanh liệu có quá sức không, 
em chỉ cười: “Dù kinh doanh không 
phải là ưu tiên số một nhưng tôi sẽ 
làm được cả hai việc cùng lúc bởi với 
tôi giá trị lớn nhất của tri thức là giúp 
chúng ta thay đổi bản thân, phát triển 
sự nghiệp và quản lý cuộc sống sau 
này. tôi và nES đều còn rất trẻ nên có 
cả một bầu trời cao rộng phía trước để 
vươn tới...”. Mới 25 tuổi đời, phải công 
nhận “cậu bé vàng” của toán học Việt 
nam vẫn còn trẻ thật. 

MinH tRUYết

GiÁO DỤc

31                 Số 240 - 2011



các ý tưởng giáo dục khai phóng của phong 
trào tân-nhân-văn đã được nhiều con người 
cao quý gieo trồng: Rousseau, Kant, Herder, 

Goethe, Schiller và Fichte, nhằm đưa con người 
tìm lại bản thể và phát triển nó toàn diện như mẫu 
người Hy Lạp thời Hellen. người Đức thấy mình ít 
gần gũi với người La Mã, một dân tộc chiến binh, 
hơn là gần gũi với người Hy Lạp, một dân tộc đã 

thiết lập sự hiện hữu vĩnh cửu của mình trong thế 
giới ý tưởng của triết học, khoa học, giáo dục, văn 
học và nghệ thuật hơn là chính trị hay quân sự. 
nước Đức vào cuối thế kỷ 18 đã sống trong một thế 
giới những ý tưởng cao cả về phẩm chất con người 
về sự giáo dục toàn diện, và đang đứng trên đỉnh 
cao văn hóa. các nhà cải cách của quốc gia này 
may mắn đều là học trò khai sáng của immanuel 
Kant. những biến đổi lớn lao gây ra bởi các cuộc 
chiến của napoleon đã làm cho miền đất nhân văn 
ấy chín muồi cho một sự phát triển mạnh mẽ, và 
cuối cùng được thể hiện trong chương trình cải tổ 
giáo dục và đại học của Humboldt. nguồn gốc tai 
họa của quốc gia chính là sự không trưởng thành, 
sự lệ thuộc tuyệt đối của con người, sức sáng tạo 

nGàY 10 /10, ĐúnG 200 năM tRƯớc, Đại Học BERLin, Rồi 
ĐƯợc Gọi Là Đại Học  FRiEDRicH-WiLHELM, Và SAU tHế 

cHiến tHứ HAi ĐƯợc Đổi tÊn tHànH Đại Học HUMBOLDt, 
cHínH tHức RA Đời Với nHữnG LớP Học ĐầU tiÊn tROnG 

Một tinH tHần HOàn tOàn Mới: tinH tHần Đại Học 
HUMBOLDt. 

nHữnG Hạt GiốnG cHƯA KịP nảY MầM?

tS. nGUYễn XUân XAnH
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to lớn của dân tộc không được phát huy. cho nên, 
con người phải được giáo dục thành những công 
dân tự do, trưởng thành, “tự sử dụng cái đầu của 
mình mà không cần sự hướng dẫn của kẻ khác” 
(Kant), ra khỏi sự thụ động để trở thành người tự 
do, tự hành động, biết ước muốn, có đạo đức và 
phát triển toàn diện nhất.

Mô hình Đại học Humboldt từ đó có một cuộc tiến 
hóa ngoạn mục, vượt biển Manche để vào nước 

Anh, vượt Đại tây Dương để thâm nhập vào nước 
Mỹ, đi vòng quanh thế giới để vào nước nhật, 
rồi nhiều vùng xa xôi khác trên thế giới, mỗi lần 
thâm nhập sinh ra những “hạt giống mới” phù 
hợp những điều kiện môi trường đặc thù xã 
hội ở đó. Đặc biệt nhất là ở Mỹ. các đại học tiên 
phong như Harvard, Johns Hopkins, columbia và 
chicago đã được truyền cảm hứng từ mô hình 
đại học Đức, những người thuộc thế hệ thành lập 
đều đã từng học ở Đức. Mô hình này đã thay đổi 
hướng đi của nền đại học Mỹ, và từ sau thế chiến 
thứ hai, do hội tụ được những nhân tố thuận lợi 

chưa từng có trong lịch sử, các đại học Mỹ đã thổi 
bùng lên thành một cuộc cách mạng trong khoa 
học, kéo dài từ năm 1954, làm nên cái gọi là “thời 
đại vàng” của đại học Mỹ. “Giảng dạy, nghiên cứu 
và dịch vụ” đã trở thành thể thống nhất mới. Đại 
học Mỹ trở thành một “multiversity”, khó diễn tả 
hết, có học giả khái quát “hệ thống đại học Mỹ là 
hệ thống không theo hệ thống nào”. nó đã trở 
thành một “incorporation”, một “tổng công ty” đồ 

cứU cÁnH ĐícH tHực cỦA cOn nGƯời – cÁi KHÔnG PHải 
ĐƯợc ĐịnH ĐOạt Bởi XU HƯớnG Đổi tHAY, Mà Bởi Lý tínH 
Mãi Mãi Bất Biến - Là Sự GiÁO DỤc cAO nHất Và Hài HòA 
nHất nHữnG nănG Lực cỦA nó tHànH Một tổnG tHể. 
ĐiềU Kiện ĐầU tiÊn Và KHÔnG tHể tHiếU cHO GiÁO DỤc nàY 
Là tự DO. nGAY cả BÊn cạnH tự DO, Sự PHÁt tRiển nHữnG 
nănG Lực cOn nGƯời còn Đòi Hỏi Một cÁi Gì Hơn nữA, 
Dù có LiÊn QUAn Mật tHiết Đến tự DO: Sự ĐA DạnG cỦA 
cÁc HOàn cảnH. nGAY cả cOn nGƯời tự DO nHất, Độc 
LậP nHất, nếU Bị Đặt VàO HOàn cảnH Đơn ĐiệU, cŨnG Sẽ 
PHÁt tRiển nGHèO nàn Đi.

- WiLHELM VOn HUMBOLDt
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sộ, “một hệ sinh thái” với nhiệm vụ không những 
giảng dạy, học tập, nghiên cứu, mà còn là “đại học 
dịch vụ” cho các nhu cầu xã hội, đặc biệt là thực hiện 
chuyển giao công nghệ, không phải chỉ đi “bán các 
gói công nghiệp”, mà quan trọng hơn hết là đào tạo 
chính các sinh viên khoa học công nghiệp tài năng 
có óc kinh doanh thành những người giải đáp các 
bài toán tương lai, để sau này họ trở thành những 
nhà lãnh đạo với cái "máu" hàn lâm còn tươi rói vốn 
có.

trong khi Hoa Kỳ là quốc gia đưa nghiên cứu khoa 
học về cho hệ thống đại học một cách toàn diện sau 
bị vong lục nổi tiếng của Vannevar Bush năm 1945 
mang tên “Khoa học – Biên giới không bến bờ”, thì 
ấn Độ là một trong những quốc gia không theo mô 
hình đại học Humboldt, đã tách các viện nghiên cứu 
ra khỏi đại học. Một năm sau khi giành lại độc lập, 
với sự thúc đẩy của thủ tướng nehru, nghị quyết về 
khoa học đầu tiên ra đời năm 1958 tuy nhấn mạnh 
sự cần thiết tiếp thu và áp dụng khoa học để tạo 
ra phúc lợi xã hội, nhưng nghị quyết này cũng như 
nghị quyết về khoa học và công nghệ tiếp theo năm 

1983 không hề nhắc đến vai trò của đại học hay giáo 
dục đại học trong chiến lược phát triển khoa học 
quốc gia. Mãi đến năm 2003, nghị quyết về khoa 
học và công nghệ mới làm rõ vai trò của đại học và 
giáo dục đại học trong sự phát triển khoa học. Sự 
chia cắt giữa giảng dạy và nghiên cứu, tức ngược lại 
tinh thần Humboldt, có lẽ đã gây ra thiệt hại lớn nhất 
cho các đại học như trung tâm của tri thức. 

các quốc gia đang phát triển trên thế giới như Hàn 
Quốc, trung Quốc, ả rập Xê út, đang quyết tâm xây 
dựng những “đại-học-đẳng-cấp-thế-giới” với những 
quyền tự chủ và tự do hàn lâm lớn hơn theo mô hình 
đại học Mỹ. Quốc gia quyết tâm và quyết liệt nhất là 
trung Quốc hiện nay. Quốc gia này đang muốn nổi 
lên như một đối thủ cạnh tranh với các đại học quốc 
tế phương tây. Họ trải thảm đỏ cho giới hàn lâm thế 
giới về đó, biến đất nước trở thành nơi giao lưu của 
sự trác việt (excellence) thế giới. Họ mong mỏi cũng 
có nhiều huy chương như trong Olympic. nhưng 
trước hết họ hiểu rằng đại học đẳng cấp quốc tế là 
đầu tàu cho sự phát triển kinh tế.

Giờ đây, trong “thế bí” của đại học Đức, ý tưởng 

>> đại học berlin năm 1950
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đại học Mỹ cũng đã vượt Đại tây Dương để trở 
thành niềm hy vọng mới. Đại học Đức đã không 
kịp thời đổi mới toàn diện trong những thập niên 
60 và 70 của thế kỷ 20 khi cao trào đại chúng hóa 
dâng cao, như các đại học Mỹ đã từng làm. trước 
nhu cầu đa dạng tăng lên của xã hội, nền đại học 
của Đức đã tỏ ra cứng nhắc. chỉ một số ít đại học 
được xây dựng mới, và vẫn mang nặng tính hàn 
lâm. Đại học Đức không phát triển thành những 
“multiversities”. nhưng thay đổi là một mệnh lệnh. 
Quá trình Bologna đã được thực hiện cho toàn Liên 
minh châu âu để hòa nhập về mặt hình thức với 
tinh thần đại học Mỹ. nước Đức cũng đã biến hơn 
chục đại học hàng đầu của họ thành “những trung-
tâm-trác-việt” để nâng cao sức cạnh tranh toàn 
cầu. nhưng để “bà mẹ già cỗi” đổi mới thật sự và trở 
thành một công chúa trẻ đẹp, con đường đó còn 
khó khăn, tuy quốc gia này vẫn đứng đầu về xuất 
khẩu các mặt hàng công nghiệp cao cấp. các viện 
nghiên cứu của họ rất mạnh và rất đông, đa dạng, 
so với Mỹ, nhưng bị chia cắt khỏi hệ thống đại học 
quốc gia.

Đại học Việt nam đang đứng ở đâu trên bản đồ 

thế giới? có lẽ câu hỏi đó không cần câu trả lời. Hệ 
thống giáo dục đại học không có được các viện 
nghiên cứu mạnh kiểu ấn Độ, mà cũng không 
có những đại học nghiên cứu mạnh kiểu truyền 
thống Humboldt để làm đầu tàu, lại càng không 
phải là “đại học dịch vụ” theo kiểu Mỹ. nó vẫn còn 
sống trong một thế giới nhỏ nhoi. Sáu mươi năm 
trước Việt nam có một nhà khoa học đã có những 
ý tưởng về đại học theo truyền thống Humboldt: 
GS Hồ Đắc Di. Rồi hai mươi năm sau có vị Bộ trưởng 
có tầm chiến lược và tinh thần đại học Humboldt: 
GS tạ Quang Bửu. nhưng mảnh đất mà họ đã gieo 
những hạt giống chưa cho phép chúng nảy mầm?

ngày nay ta phải nói “Đại học là nguồn nguyên khí 
của quốc gia” để đào tạo hàng loạt hiền tài cho đất 
nước. tại Đức, cách đây đúng hai trăm năm, trước 
sự sụp đổ của nhà nước Phổ, Đại học Humboldt 
đã ra đời để lãnh trọng trách ấy cứu đất nước. Đó 
chính là “nguồn nguyên khí của quốc gia” để góp 
phần làm một cuộc tạo dựng mới cho giang sơn.
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Đứng trước những cánh đồng ở Mỹ tôi liên 
tưởng đến mục tiêu công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp, nông thôn và nông 

dân nước ta, một mục tiêu mà không đạt được thì 
làm sao đến năm 2020 chúng ta có thể về cơ bản 
trở thành một nước công nghiệp hóa phát triển 
theo hướng hiện đại.

cánh đồng ở Mỹ rộng hút tầm mắt mà không thấy 
những bờ ruộng quen thuộc như ở nước ta. cư dân 
nông thôn Mỹ chỉ chiếm có 2-3% trong tổng số 
trên 303,8 triệu dân (khoảng 834 nghìn lao động 
nông nghiệp). Họ không phải là nông dân theo 
cách hiểu thông thường, họ là công nhân nông 
nghiệp vì lao động hoàn toàn bằng các phương 
tiện cơ giới hóa. Khi cần thu hoạch cà chua hay các 
sản phẩm không sử dụng máy móc người ta thuê 
lao động từ nước Mexico láng giềng. tôi đã sang 
thăm Mexico và nhiều người nói với tôi là chỉ cần 
đi làm thuê một vụ thu hoạch ở Mỹ cũng đủ sống 

cả năm (!). nước Mỹ có khoảng 2,1 triệu trang trại 
(farm), với diện tích bình quân mỗi trang trại là 446 
acres (1acre= 0,4ha). các trang trại chiếm mật độ 
cao ở một số bang vùng trung  tây nước Mỹ (ví dụ 
ở texas là 230 nghìn trang trại, Montana- 105 nghìn, 
indiana- 88,6 nghìn, Kentucky- 84,0 nghìn…). Đất 
đai ở vùng trung tây nước Mỹ thuộc loại màu mỡ 
nhất thế giới. Đối với toàn nước Mỹ thì diện tích đất 
trồng trọt chỉ chiếm 18,01% đất đai, trong đó diện 
tích trồng trọt thường xuyên chiếm 0,21% đất đai 
(!). nước Mỹ rất rộng lớn (9 161 923 km2 đất đai- 
không kể diện tích nước). chính nhờ cơ giới hóa 
triệt để nên sản lượng nông nghiệp của Mỹ rất lớn 
trong khi số lao động không nhiều. Lấy số liệu năm 
2006 làm ví dụ,  tổng sản lượng nông nghiệp Mỹ 
đạt 1600 tỷ USD, phần kim ngạch xuất khẩu nông 
sản lên tới 68 tỷ USD. có khoảng 7% số trang trại 
thu được bình quân từ 250 000 USD trở lên. Sản 
lượng các nông sản chính của Mỹ (2006) là ngô- 

nÔnG nGHiệP Mỹ: 

MẫU HìnH cÔnG nGHiệP HóA, Hiện Đại HóA

GS.nGUYễn Lân DŨnG
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10,5 tỷ bu (1 bushel =khoảng 22-27kg, tùy loại 
nông sản); Yến mạch- 93,7 triệu bu; Lúa mạch- 
180 triệu bu; Lúa miến-277,5 triệu bu; tiểu mạch- 
1,8 tỷ bu; lúa mạch đen-  7,2 triệu bu; bông- 20,9 
triệu b (1 bale= 217,7kg); thuốc lá- 726 triệu lb 
(1lb =0,4536kg); lạc- 3,5 tỷ lb; đậu tương-3,2 tỷ lb; 
khoai tây- 434,7 cwt (1cwt= 45,36kg); khoai lang- 
16,4 triệu cwt; lúa- 193,7 cwt; mía- 29,5 triệu tấn, 
củ cải đường-33,8 triệu tấn; táo- 5 triệu tấn; nho- 
6,3 triệu tấn; đào- 1 triệu tấn; bò- 96,7 triệu con 
(trong đó có 9,1 triệu bò sữa); cừu- 6,2 triệu con; 
lợn- 62,1 triệu con…   

trong cây trồng thì chiếm tỷ lệ cao nhất là ngô, 
đậu tương, tiểu mạch, bông…tỷ lệ sản lượng 
của Mỹ so với sản lượng chung của toàn thế giới 
l: tiểu mạch (wheat) :57 298 100/605 945 825 tấn; 
Lúa gạo (rice)- 8 787 000/634 605 733 tấn; ngô 
(corn): 267 598 000/695 228 280 tấn.

Một chính sách quan trọng của chính phủ Mỹ là 
trợ cấp cho nông nghiệp. năm 2006 chính phủ 
đã trợ cấp 25 tỷ USD về thu nhập, bảo lãnh giá 
cả hoặc giống cây trồng cho nhà nông. chính 
nhờ trợ cấp của chính phủ mà nhiều trang trại ở 
Mỹ đã chuyển đổi từ mô hình trang trại gia đình 
quy mô nhỏ sang tập đoàn nông nghiệp trang 
bị công nghiệp hóa ở mức hiện đại. Riêng 25 000 
người trồng bông ở Mỹ mỗi năm đã nhận được 
tiền trợ cấp từ chính phủ lên đến 2,5-3 tỷ USD (!)

Đứng trước cánh đồng trồng cà chua ở Mỹ tôi 

thậm chí không nhìn thấy đất (!) vì toàn bộ diện 
tích đất được phủ kín bằng màng chất dẻo (để 
tránh bay hơi nước). cây cà chua mọc lên từ các 
lỗ khoét nhỏ, cao đến đâu lại được che tiếp bằng 
màng chất dẻo (để lọc ánh sáng có hại và phòng 
tránh sâu bệnh). tôi cũng không nhìn thấy 
mương máng vì nước hòa phân bón được nhỏ 
giọt vào từng gốc cà chua bằng những ống chất 
dẻo rất nhỏ (để tiết kiệm nước và phân bón). 
người nông dân lái máy kéo ngồi trong cabin có 
lắp điều hòa nhiệt độ (!).

công nghệ sinh học đã có đất phát triển nhanh 
chóng ở Mỹ. Bên cạnh việc cải tiến về phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật thì Mỹ là nước đi đầu trong 
số 23 nước trên thế giới triển khai rộng lớn cây 
trồng chuyển gen (GMc-genetically modified 
culture). Dân số thế giới đã tăng lên quá 6 tỷ 
người và dự kiến sẽ lên tới 8 tỷ người vào năm 
2025, và 10 tỷ người vào năm 2050. Kỹ thuật 
tạo giống cổ điển kiểu  “cách mạng xanh” của 
thập niên 60 thế kỷ XX đã không còn khả năng 
tăng năng suất cao như trước (75%), mà chỉ còn 
khoảng 1,5% mỗi năm. trong khi đó, kỹ thuật 
chuyển đổi gen cho thấy có khả năng tạo một 
bước nhảy vọt, không những trong việc tăng 
năng suất và chất lượng cây trồng (năng suất 
cao, chống lại sâu bệnh, chống chịu với khí hậu, 
chống chịu với nồng độ cao của thuốc trừ cỏ , 
kéo dài thời gian bảo quản…) mà còn cải thiện 
được môi trường (giảm lượng sử dụng thuốc 

bảo vệ thực vật, giảm lượng 
phân bón hóa học…) và 
bảo vệ sức khoẻ của nông 
dân (ít tiếp cận với hoá chất) 
và người tiêu thụ (thức ăn 
không có tồn dư hoá chất, 
kim loại nặng, vi sinh vật… 
vượt ngưỡng cho phép. 
trong khoảng thời gian 
1996 -2005 cây trồng chuyển 
gen đã được triển khai trên 
một diện tích rất rộng lớn – 
khoảng 900 000 km2, trong 
đó có tới 55% là ở Mỹ. Diện 
tích cây trồng chuyển gen 
đến năm 2007 đã tăng lên 
đến 114,3 triệu ha. Riêng Mỹ 
diện tích cây GMc năm 2007 
đã là 57,7 triệu ha. Việc trồng 
cây biến đổi gen (GMc) tăng 
lên rõ rệt trên toàn cầu trong 
năm 2009. So với năm 2008, 
diện tích giao trồng GMc 
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đã tăng 9 triệu ha trong tổng số 134 triệu ha. 
Sự tăng trưởng này đạt 3% ở các nước công 
nghiệp (2 triệu ha) và 13% ở các quốc gia đang 
phát triển (7 triệu ha)

các công ty công nghệ sinh học ở Mỹ đang 
phấn đấu biến cây trồng chuyển gen (GMc) 
ngoài chuyện kháng thuốc trừ cỏ, chống chịu 
sâu bệnh còn hướng tới nhiều mục tiêu khác 
(kháng mặn, chịu hạn, chịu lạnh, kháng nấm, 
kháng vi khuẩn, kháng virut, tăng giá trị dinh 
dưỡng, kéo dài thời gian bảo quản. ngoài ra 
cây trồng chuyển gen còn được sử dụng như 
những nồi phản ứng sinh học (bioreactors) vì 
mang các gen sản sinh kháng nguyên thay cho 
vacxin hoặc các protein có tác dụng chữa nhiều 
bệnh hiểm nghèo.

Một phần sản phẩm nông nghiệp được sử 
dụng làm nguồn carbon để nuôi cấy ở quy mô 
công nghiệp các vi sinh vật mang gen tái tổ hợp 
nhằm sản xuất ra hàng loạt các sản phẩm quý 
giá phục vụ cho chản đoán và điều trị trên 200 
loại bệnh tật khác nhau. nổi bật nhất là các sinh 
dược phẩm (biopharmaceuticals). Đó là insulin, 
kích tố sinh trưởng người (HGH), nhân tố tương 
quan dến kích tố sinh trưởng (GHRF),interferon 
(iFFnα, iFnβ, iFnγ ) lymphokine, interleukin-2, 
interleukine-3, nhân tố kích hoạt đại thực bào 
(MAF), nhân tố sinh trưởng tế bào-B (B-cell GF), 

streptokinase, urokinase, nhân tố kích hoạt 
plasmonogen mô, thymosis, albumin, nhân 
tố máu (BF) eythropoietin, thrombopoietin, 
nhân tố kích thích tạo tập đoàn (cSF, G-cSF), 
kích tố giải phóng gonadotropin (GnRH), 
ganodotropin kỳ mãn kinh (MGn), calcitonin, 
nhân tố sinh trưởng biểu bì (EGF), nhân tố hoại 
tử khối u (tnF), α-11 antitrypsin, atrial natriuetic 
peptide, kháng thể đơn dòng (MABs), gene 
chip, các loại vaccine, kháng sinh, aminoacid 
thế hệ mới… Mỹ hiện có tới khoảng 1000 công 
ty công nghệ sinh học và riêng 8 tháng đầu 
năm 2008 đã thu về tới 360 tỷ USD (!)

Một đất nước đông tới 303,82 triệu dân, nông 
nghiệp chỉ chiếm 1,2% trong cơ cấu GDP, tỷ 
lệ lao động nông nghiệp chỉ chiếm 0,6% lực 
lượng lao động cả nước nhưng lại là nước xuất 
khẩu nhiều nông sản phẩm, là nước dẫn đầu về 
các sản phẩm công nghệ sinh học hiện đại và 
bình quân thu nhập đầu người (GDP/PPP0hiện 
là 45 800 USD.

con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn và nông dân ở Mỹ rất 
đáng được coi là một mô hình đáng để chúng 
ta nghiên cứu và tham khảo.
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Kinh Dịch có từ bao giờ, đến nay vẫn chẳng ai hay bởi 
vì từ đời vua Phục Hy tương truyền đã bắt đầu có Kinh 
Dịch rồi, mà ông vua huyền thoại này xuất hiện cách đây 

hàng nghìn năm hay hàng vạn năm thì hiện vẫn chưa có gì 
chứng minh được. trải qua hàng nghìn năm, không biết bao 
nhiêu vị thánh hiền đã bổ sung, lý giải, mở rộng, đào sâu để 
cho Kinh Dịch trở thành một tác phẩm vừa lạ lùng, vừa uyên 
thâm, vừa mênh mông, vừa cụ thể, bao hàm muôn lý, không gì 
không có, đọc nhiều cũng được, đọc ít cũng được, bởi chỉ đôi 
câu đã đủ làm thành một đạo lý rồi. Đời nhà tống, khi viết về 
Kinh Dịch học giả trình Di đã phải thốt lên: “ thánh nhân lo đời 
sau như thế có thể gọi là tột bậc”.

Không phải không có lý khi cụ Phan Bội châu coi Kinh Dịch 
“Là nhân sinh quan và vũ trụ quan của nhân loại”. cụ Phan cho 
rằng đúng như tinh thần Kinh Dịch: “Bình đẳng, đại đồng là 
chân tính, là hạnh phúc của nhân sinh”, “tinh thần có quy củ 
trật tự đạo đức là lẽ công bình của mỗi người”.

những tư duy Khổng học như “Không sợ dân nghèo mà chỉ 

ĐầU XUân Đọc KinH DịcH
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sợ phân chia không đều” (sách Luận ngữ), “tính kế 
trăm năm không gì bằng trồng người” (sách Hán 
thư)…

 Kể cũng lạ thật, người xưa cho rằng: “trong khoảng 
trời đất có gì? chỉ hai chữ âm dương mà thôi”. 
chẳng là nhân thì là nghĩa, chẳng cứng là mềm, 
chẳng thừa là thiếu, chẳng nam là nữ, chẳng trên 
là dưới, chẳng trong là ngoài, chẳng thịnh là suy, 
chẳng nhiều là ít, chẳng khen là chê, chẳng tiến 
là lùi, chẳng mặn là nhạt, chẳng nhanh là chậm, 
chẳng xấu là tốt, chẳng to là nhỏ, chẳng trước là 
sau, chẳng rủi là may".

Hoá ra lâu nay ta quá say sưa với triết 
học tây phương mà ít chú ý đến triết 
học Đông phương, trong khi đó thì 
người dân thường tuy ít học nhưng 
lại thường tin tưởng và làm theo vô số 
những lời dạy của thánh hiền. Sự biến 
động ghê gớm của các nước phương 
tây với đầy những mâu thuẫn nội 
sinh đồng thời với sự hưng thịnh đột 
xuất của không ít quốc gia châu Á, 
kể cả sự phục hồi nhanh chóng sau 
khi xảy ra tình trạng khủng hoảng tài 
chính, kinh tế…đã làm cho cả nhân 
loại không thể không chú ý nhiều 
hơn đến triết học Đông phương. Văn 
minh châu Á trở nên hấp dẫn đối với 
hàng tỉ người dân bình thường ở 
phương tây. Kinh Dịch là một trong 
những thần kỳ của triết học và văn 
minh Đông phương.

trong hoạt động của con người rõ 
ràng âm dương luôn biến động, song 
thường vẫn giữ được sự tự điều chỉnh 
của cơ thể, nếu không ắt hẳn sẽ sinh 
ra ốm đau, bệnh tật.

trong hoạt động xã hội, cái thế của nó 
là Dịch, cái lý của nó là Đạo, cái dụng 
của nó là thần, âm dương khép ngỏ 
là Dịch, một khép một ngỏ là Biến. ở 
đời, dương thường thừa, âm thường 
thiếu, chính vì không bằng nhau nên đã sinh và sẽ 
sinh muôn vàn biến đổi. Đạo trong gầm trời này chỉ 
là thiện - Ác, nhưng cái thời, cái cơ bản của mỗi lúc 
một khác, không phải lúc nào cũng giống nhau. 
Phải hiểu rõ ràng các phép tu, tề, trị, bình thì mới 
quản lý được xã hội.

cổ nhân dạy rằng: “Bất học Dịch khả dĩ thức tạo hoá 
chi đoạn” (Không học Dịch làm gì rõ được đầu mối 
của tạo hoá). ngược lại: “Dịch thông tắc vật lý tự 
thông” (Dịch mà thông thì sự lý trong vạn vật khắc 

thông).

ngũ hành có Kim, Mộc, thuỷ, Hỏa, thổ. 

Bát quái có càn, Đoài, Ly, chấn, tốn, Khảm, cấn, 
Khôn. 

thiên can có Giáp, ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, canh, 
tân, nhâm, Quí. 

Địa chi có tí, Sửu, Dần, Mão, thìn, tị, ngọ, Mùi, thân, 
Dậu, tuất, Hợi. 

chu kỳ của cửu cung là 1 (Khảm) > 2 (Khôn) > 3 
(chấn) > 4 (tốn) > 5 (cấn) > 6 (càn) > 7 (Đoài) > 8 

(cấn) > 9 (Ly) > 10 (Khảm).

ngày xưa, cổ nhân ngẩng đầu lên quan sát bầu trời, 
quan sát sự vận hành của mặt trời, mặt trăng và các 
tinh tú, cúi đầu xuống xem phép tắc dưới đất, xem 
những sự thích nghi của muôn loài, ngẫm nghĩ về 
cơ thể mình và nhìn ra xa, gần từ đó làm ra các quẻ 
để thông suốt đức thần minh, để điều hoà cái tình 
của muôn vật.

Dịch bắt nguồn bằng các hình ảnh, nói đúng hơn 
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là các phù hiệu, mỗi quẻ có ba hào 
gồm hào âm, hào dương, ba hào xếp 
thành ngôi dưới, ngôi giữa, ngôi trên 
(đối xứng với đất, người và trời), quẻ 
đơn gọi là kinh quái, quẻ kép gọi là 
biệt quái. Vì sao như vậy, thì thượng 
cổ đã làm gì có văn tự. Bát quái, thái 
cực, hà đồ, lạc thư… đều là hình ảnh.

người xưa nói: “Đông tình vô đoan, 
âm dương vô thủy”, còn nói: “Vật 
phương sinh phương tử”. có nghĩa 
là âm dương không có cái trước cái 
sau, không có cái này sinh ra cái kia, 
mọi vật đều vừa sinh vừa tử. thực ra 
thì cũng không thể phân biệt rạch 
ròi âm dương, sinh tử. Gọi là dương 
khi phần dương lấn át phần âm và 
ngược lại, gọi là âm khi phần âm 
lấn át phần dương. âm dương xen 
kẽ nhau và hàm chứa lẫn nhau. âm 
dương lúc dày (thái), lúc mỏng (thiếu) 
cho nên mới có thiếu dương, thái 
dương, thiếu âm, thái âm. âm là bề 
trái, dương là bề phải, âm là bề lưng, 
dương là bề bụng, âm là vật chất bên 
ngoài, dương là tinh thần bên trong, 
âm thuộc về đất, dương thuộc về 
trời, âm nặng nên xuống đất, dương 
nhẹ nên lên cao. Gọi là âm dương 
(chứ không gọi là dương âm) có cái lý 

của nó. cái gì cũng từ dưới đi lên, từ 
ngoài vào trong, có phần tối mới nổi  
được phần sáng.

Kinh dịch thật là thú vị nhưng cũng 
thật là khó. Đọc mãi không hiểu 
đừng vội lấy làm lạ. Đọc lại chỉ hiểu 
thêm một ít. Đọc thêm nữa lại hiểu 
nhiều hơn. có nhiều sách kinh dịch, 
nhưng theo thiển ý của tôi thì chỉ 
nên đọc nguyên bản Kinh dịch qua 
bản dịch của học giả cừ khôi ngô tất 
tố. Đọc Kinh dịch qua sự giải thích 
của người khác mất hết cả sự thiêng 
liêng, huyền bí, vả lại đã chắc gì hiểu 
được đúng để giải thích cho người 
khác.

chính vì vậy, các bạn trẻ đừng đọc 
Kinh Dịch như đọc tiểu thuyết mà 
nên đọc dẫn từng đoạn, đọc vào 
lúc yên tĩnh, lúc tâm hồn êm, thanh 
thoát. chỉ đọc như vậy mới mong 
đạo lý lưu thông, nghĩa tình bao 
quát. Khổng tử đã bảo là phải “ học 
Dịch” (chứ không phải là đọc Dịch), 
thật là chí lý!

Bạn đọc cứ đọc đi và thấy hiện dần vô 
số điều tâm đắc.

nếu vừa “học Dịch” vừa học thêm chữ 
Hán trong lời Kinh thì càng ích lợi và 

thú vị thêm biết bao. Đừng quên 
rằng trong ngôn ngữ của nhân dân 
ta hiện nay có tới trên 60% số từ có 
nguồn gốc từ âm Hán. nếu tính cũng 
đừng quên rằng trên thế giới cứ 6 
người thì có tới gần hai người biết 
chữ Hán.

thiết nghĩ, trong thời buổi cái đúng, 
cái sai còn lẫn lộn; người tốt, người 
xấu chưa tường minh; khó chung, 
khó riêng còn đầy rẫy; nên nhớ rằng 
cái gốc của dân ta thì mãi mãi là tốt, 
đường lối đi lên đã được mở. trong 
điều kiện như vậy mong sao mỗi 
bạn trẻ mỗi tuần xếp chút thời gian 
để bình tâm đọc (đúng hơn  phải 
nói là học) Kinh Dịch. nghe lời người 
xưa mà ngẫm đến chuyện ngày nay, 
nghe lời thiện mà tránh điều ác, nghe 
lời nhân mà làm điều nghĩa...

cuộc đời sẽ đẹp thêm biết bao, tâm 
hồn mỗi người sẽ rộng mở và sáng 
láng thêm biết bao, quan hệ giữa 
người với người sẽ tốt lành hơn biết 
bao - bạn cứ kiên nhẫn đọc đi, sẽ thấy 
đúng là như vậy đấy.

nLD
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tháng 12/2010, Viện Hàn lâm Khoa học 
thụy Điển trao giải nobel Vật lý cho công 
trình nghiên cứu graphene của hai nhà 

khoa học người Anh gốc nga, Andre Geim và 
Konstantin novoselov (Đại học Manchester, 
Anh quốc). Graphene là một lớp của than chì 
(graphite). từ lâu, người ta đã biết rõ cấu trúc 
lớp (layered structure) của than chì, vì giá rẻ nên 
không biết làm gì hơn là dùng làm lõi bút chì. 
Geim và novoselov dùng một thao tác nano 
đơn giản bằng cách áp băng keo lên than chì 

“tù nHân” cỦA Sự tHÔnG tHÁi
GS. tRƯơnG Văn tân

Việc KHÁM PHÁ QUả BónG ĐÁ FULLEREnE c60 VàO năM 1985 
cỦA HAROLD KROtO, ROBERt cURL Và RicHARD SMALLEY Và Việc 
tÁi PHÁt Hiện ốnG tHAn nAnO cỦA SUMiO iiJiMA VàO năM 1991 
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để tách ra một mảng graphene. Việc 
tách rời từng lớp graphene từ than 
chì đã cho ngành vật liệu học một 
vật liệu nano thuần carbon hai thứ 
nguyên với độ dày của một nguyên 
tử. tầm quan trọng trong ứng dụng 
của graphene và việc mở rộng chân 
trời nghiên cứu vật lý lý thuyết có 
lẽ là hai nguyên nhân chính trong 
việc trao giải nobel cho Geim và 
novoselov, dù rằng hai ông chỉ mới 
chế tạo graphene vào năm 2004. 

như vậy, trong một phần tư thế kỷ 
qua carbon trở nên một vật liệu quan 
trọng với giải nobel Hóa học (1996) 
cho fullerene, giải nobel Vật lý (2010) 
cho graphene, và các loại vật liệu 
nano kim loại hay bán dẫn được thiết 
kế và chế tạo ở mức độ phức tạp đa 
năng chưa từng thấy trong lịch sử 
khoa học. Hệ quả là đã có hàng ngàn 
báo cáo khoa học được đăng trên các 
tạp chí chuyên ngành, hàng ngàn 
đăng ký phát minh đã xuất hiện và 
vẫn tiếp tục gia tăng theo con số lũy 
thừa. Việc khám phá graphene với 
những tính chất đặc thù của vật liệu 
nano hai thứ nguyên càng gia tăng 
sự hào hứng trong các nỗ lực nghiên 

cứu cơ bản lẫn ứng dụng. trong cái 
nhìn của các nhà vật lý, chúng ta đã 
có đủ toàn bộ vật liệu nano từ hạt 
nano (chấm lượng tử) với zero thứ 
nguyên, ống than nano một thứ 
nguyên và graphene hai thứ nguyên 
để thực chứng những hiện tượng đã 
được tiên đoán từ các lý thuyết vật lý 
trong nhiều năm qua. 

nhưng các ứng dụng thực tiễn và 
sản phẩm nano thì ra sao? Sau 25 
năm nghiên cứu với tổng kinh phí đã 
vượt qua mốc trăm tỷ đô la, chưa kể 
chi phí xây dựng hạ tầng cơ sở cho 
các viện nghiên cứu, cộng với một tài 
sản trí tuệ của hàng ngàn nhà nghiên 
cứu. Đã đến lúc người ta đặt câu 
hỏi bao giờ thì kho tàng trí tuệ này 
mới được đem ra ứng dụng thành 
thương phẩm phục vụ con người và 
làm giàu cho nền kinh tế quốc gia. 
Liệu nền công nghệ nano có phải là 
con gà đẻ trứng vàng tạo ra những 
đợt sóng thần cách mạng công nghệ 
như các nhà nghiên cứu và doanh 
nghiệp đã kỳ vọng? 

tại các hội nghị khoa học hay trong 
các bài báo cáo, các nhà khoa học có 
thói quen dự phóng, thậm chí cường 

điệu những tiềm năng ứng dụng của 
một phát hiện có lẽ để kích thích sự 
lắng nghe của các nhà tài trợ. Họ sẽ 
xuất bản những bài báo trên những 
tạp chí có chỉ số ảnh hưởng cao (high 
impact factor) và giáo sư chỉ đạo sẽ 
có nhiều cơ hội tìm thêm kinh phí 
mới. trước những khám phá khoa 
học, doanh nhân có một cái nhìn 
khác, sâu sắc và lạnh lùng hơn. Một 
doanh nhân đã từng tuyên bố: "Một 
phát minh cần phải 10 lần tốt hơn và 
10 lần rẻ hơn sản phẩm hiện có thì 
mới có cơ hội xuất hiện trên thương 
trường". Sự sống còn của một doanh 
nghiệp tùy vào sự thỏa mãn của 
khách hàng và lòng hoan hỉ của các 
chủ cổ đông. từ phòng thí nghiệm 
đến sàn chứng khoán là con đường 
dài cho một phát minh và cũng lắm 
khi nó buộc phải bị chôn sống giữa 
đường. công nghệ nano cũng không 
nằm ngoài các quy luật thương mại. 
thêm vào đó ta có thể tìm thấy sự trì 
trệ trong việc thương phẩm hóa của 
vật liệu nano gây ra từ các nguyên 
nhân sau: sự đa dạng của vật liệu 
nano, sự đa dạng của các ứng dụng, 
sự cạnh tranh về giá cả, hiệu năng và 
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phương pháp sản xuất của vật liệu 
"cổ điển" hiện có trên thương trường 
và vấn đề an toàn sức khoẻ và độc 
tính của vật liệu nano. ta có thể hình 
dung nền công nghệ nano như một 
người đang đi vào tuổi trung niên có 
cái đầu bách khoa rất to nhưng tứ 
chi chậm phát triển, có mầm bệnh 
lại thêm cái tính gàn dở muốn làm 
nhiều việc cùng một lúc! nói như 
thế xem chừng quá ngôn nhưng sự 
đa dạng của vật liệu nano với nhiều 
ứng dụng đa ngành từ vật lý đến 
sinh y học, từ điện tử học đến hóa 
học đã làm chậm tiến trình thương 
phẩm hóa. nền công nghệ nano trở 
thành tù nhân trong sự thông thái 
của mình.

ống than nano có cơ tính tuyệt vời, 
cứng hơn thép 5 lần, bền hơn thép 
160 lần nhưng lại nhẹ hơn thép gần 
6 lần. có thể nói ống than nano có 
cơ tính cao nhất so với các vật liệu 
người ta biết từ trước đến nay. cần 
phải nhấn mạnh rằng đây là cơ tính 
của một ống than riêng lẻ. Gia cường 

các loại polymer/epoxy là một đề 
tài nghiên cứu quan trọng trong 
các ứng dụng công nghiệp từ nhiều 
thập niên. Việc triển khai composite 
giữa polymer/epoxy và ống than 
nano là một hướng đi tất nhiên trong 
lĩnh vực gia cường. trải nghiệm hằng 
ngày cho ta biết những đồ gia dụng 
polymer (plastic) rất tiện lợi vì giá rẻ, 
dễ chế biến, nhẹ nhưng giòn, dễ gãy 
nứt. Poly (methylmethacrylate), một 
loại plastic gia dụng trong suốt như 
kính, chỉ cần 1 % ống than nano cũng 
đủ làm tăng cơ tính của polymer 
nhiều hơn 5 lần. người ta có thể 
chế tạo áo giáp với composite ống 
than nano với cường độ bảo vệ lớn 
hơn nhiều lần so với áo giáp Kevlar 
hiện có. trên thực tế, ống than nano 
không hiện hữu từng ống riêng lẻ 
mà nhiều ống dính vào nhau thành 
cụm hay bó. trong quá trình sản xuất, 
sự kết tập của ống thành cụm hay bó 
xảy ra một cách tự nhiên vì ống có 
diện tích bề mặt rất lớn nên lực van 
der Waals tạo ra sức hút rất hữu hiệu 

giữa các ống. tiếc rằng, độ cứng (mô-
đun Young) của những cụm này chỉ 
bằng 1/10 và độ bền lắm lúc chỉ còn 
1/100 trị số của các ống nano tạo 
thành. 

Việc gia cường với ống than nano 
cần phải có những ống riêng lẻ. Vì 
vậy, sự thành bại của composite 
giữa polymer và ống than nano tùy 
thuộc vào cách tinh chế, gỡ rối cụm, 
bó ống nano và phân tán hiệu quả 
từng ống nano trong chất nền. cho 
đến nay (2010), chưa có một phương 
pháp hữu hiệu nào để tách các ống 
than nano hoàn toàn thành những 
ống riêng lẻ. cơ tính tuyệt vời của 
ống vẫn chưa được tận dụng và 
composite được gia cường bằng ống 
than nano chưa là sản phẩm trên 
thương trường. 

Một ứng dụng lớn khác của ống 
than nano là công nghiệp điện tử. 
những công ty tầm cỡ như iBM 
(Mỹ), Samsung (Hàn Quốc), nEc 
(nhật Bản) đã đầu tư nghiên cứu 
sử dụng ống than vào các dụng cụ 
điện tử. ống than mang đặc tính 
dẫn điện đạn đạo (electrical ballistic 
conduction), nghĩa là nhờ vào hình 
dạng ống electron có thể di chuyển 
tự do mà không bị va chạm vào 
thành ống, nhờ vậy việc phát nhiệt 
được giảm thiểu tối đa. Độ dẫn điện 
của ống có thể điều chỉnh từ mức 
bán dẫn đến kim loại. iBM đã tận 
dụng những đặc tính này để chế tạo 
transistor ống nano. Vật liệu chính 
của transistor hiện tại là chất bán 
dẫn silicon. cột sống của các dụng 
cụ điện tử, máy tính và công nghệ tin 
học là transistor silicon. trong vòng 
40 năm cho đến ngày nay, transistor 
silicon đã được thu nhỏ vài chục triệu 
lần và giá cả chế tạo một transistor 
giảm đi một triệu lần. nếu giá chiếc 
xe hơi có độ giảm giá giống như 
transistor thì ngày hôm nay ta có thể 
mua một chiếc xe hơi với giá vài xu! 
Hiện nay, transistor "Penryn" do hãng 
intel chế tạo từ nguyên tố silicon và 
hafnium có kích thước 45 nanomét 
là transistor nhỏ nhất trên thương 
trường. transistor này nhỏ đến mức 
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người ta có thể xếp 2000 transistor 
trong một khoảng không gian dày 
bằng đường kính sợi tóc. Kỹ thuật 
sản xuất chip vi tính hiện nay đã phát 
triển đến mức 1 tỷ transistor trong 
một chip chỉ chiếm diện tích vài cm2. 
theo luồng chế biến này, người ta dự 
đoán rằng transistor silicon với kích 
cỡ 16 nanomét sẽ được tung trên 
thương trường vào năm 2018. 

Khi transistor càng nhỏ, ta có thể gia 
tăng số transistor làm dụng cụ càng 
linh hoạt, chức năng càng cao, kích 
thước càng mỏng, nhỏ và gọn gàng. 
từ những ưu điểm này, sự đòi hỏi 
thu nhỏ kích thước transistor càng 
mãnh liệt. tuy nhiên, sự thu nhỏ của 
transistor silicon không thể vượt mức 
nhỏ hơn 10 nanomét. nhưng các 
công trình nghiên cứu của iBM và các 
nhóm nghiên cứu khác trong 15 năm 
qua cho thấy transitor ống than nano 
có thể vượt qua mốc 10 nanomét. 
Gần đây, graphene nhập cuộc. năm 
2008, nhóm Manchester của Geim 
và novoselov đã chế tạo transistor 
graphene ở kích cỡ 1 nanomét. có 
thể đây là kích cỡ nhỏ tận cùng của 
một transistor. Rõ ràng là một đột 

phá nhưng chỉ mang tính hàn lâm. 
Sẽ còn rất lâu transistor ống nano 
hay graphene mới có thể thay thế 
transistor silicon vì vấn đề kỹ thuật và 
giá cả. 

nhân loại đang chờ đợi một cuộc 
cách mạng hóa trị và xạ trị ung thư. 
Đã có nhiều báo cáo về việc tổng hợp 
các loại hạt nano "thông minh" có 
thể cảm nhận được tế bào ung thư, 
có khả năng tải thuốc và nhả thuốc 
tấn công vào các tế bào này. Hạt 
nano tải thuốc phải tương thích với 
cơ thể con người và tự phân hủy khi 
hoàn thành nhiệm vụ mà không sinh 
ra độc tố. Đây là hai yếu tố tiên quyết 
cho việc chấp nhận là dược phẩm trị 
liệu. "cục quản lý thực phẩm và dược 
liệu" (Food and Drug Administration, 
FDA) của chính phủ Mỹ cho đến nay 
chỉ chấp nhận cho phổ biến hạt nano 
liposome và albumin, vốn là phân tử 
sinh học tương thích với cơ thể và có 
thể tự đào thải ra ngoài.

Vấn đề an toàn sức khỏe và độc tính 
của vật liệu nano đang trở thành mối 
quan tâm hàng đầu của chính phủ 
và các doanh nghiệp. nó như một 

luồng nước ngầm nguy hiểm đang 
cuồn cuộn chảy dưới một dòng sông 
êm đềm lấp lánh ánh hào quang. 
Khả năng gây ung thư của ống than 
nano và sự kiện về hạt nano titanum 
dioxide trong kem chống nắng có 
thể phá hỏng não bộ của chuột đã 
phần nào gây sự quan ngại trong 
cộng đồng nghiên cứu khoa học. 

Hiện trạng nghiên cứu của công 
nghệ nano là hai mặt mâu thuẫn. 
Một là nghiên cứu cơ bản mang tính 
hàn lâm, các phát hiện mới về đặc 
tính điện tử, quang điện tử và lượng 
tử của vật liệu nano vẫn không suy 
giảm dù thời gian đã kéo dài 25 năm. 
Sau khi được giải nobel, novoselov 
cao hứng tuyên bố: "Graphene là 
một mỏ vàng nghiên cứu. nó sẽ kéo 
dài mãi như bất tận". Mặt kia là các 
vướng mắc kỹ thuật như đã đề cập ở 
trên, làm trì hoãn các dự án sản xuất 
đại trà sản phẩm nano khiến cho nền 
công nghệ nano hiện tại nhấp nhô 
như những gợn sóng lăn tăn trên 
mặt hồ thu hơn là những ngọn sóng 
thần đại dương làm khuynh đảo thế 
giới.
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Lần ĐầU tiÊn DựnG ảnH 3D 
Mặt tRời

các nhà khoa học của cơ quan vũ trụ 
Mỹ (nASA) đã dựng thành công hình 
ảnh 3D đầu tiên về bề mặt của Mặt trời.

Để có bức ảnh trên, các nhà khoa học 
đã sử dụng những bức ảnh dữ liệu 
được gửi về từ hai vệ tinh quay quanh 
Mặt trời từ hai góc đối diện nhau. từ đó, 
lần đầu tiên, họ quan sát được toàn bộ 
bề mặt của Mặt trời.

Hai vệ tinh được nASA phóng lên vào 
năm 2006, chúng di chuyển theo quỹ 
đạo của trái đất với tốc độ khác nhau. 
Do đó phải mất thời gian dài, hai vệ 
tinh mới đối xứng nhau theo tâm mặt 
trời, chúng có thể cùng lúc chụp ảnh 
một nửa bề mặt Mặt trời, xây dựng 
được bức ảnh hoàn chỉnh nhất từ trước 
đến nay về nó.

nASA cho rằng, việc chụp được các 
bức ảnh quan trọng như sự kiện con 
người lần đầu tiên đặt chân lên Mặt 

trăng hay những hình ảnh đầu tiên của 
trái đất được chụp từ không gian.

tiến sĩ chris Davis, thành viên nhóm 
nghiên cứu, cho biết trên telepraph: 
“Dự án dựng hình ảnh 3D của Mặt trời 
(StEREO) đã cung cấp những hình ảnh 
rõ nét về các hoạt động của Mặt trời. 
chúng tôi rất vui mừng khi lần đầu tiên 
được chứng kiến hình ảnh 3D đầu tiên 

của Mặt trời".

Việc dựng thành công hình ảnh 3D về 
Mặt trời, cho phép các nhà khoa học 
dự báo thời tiết chính xác hơn, hiểu rõ 
hơn về năng lượng mặt trời, thông tin 
mà chúng thu thập được góp phần 
quan trọng trong việc bảo vệ thông 
liên lạc trên trái đất.

HƯơnG tHU

Điện tHOại LàM tHAY Đổi 
HOạt ĐộnG nãO

các nhà khoa học thuộc Viện Sức 
khỏe quốc gia Mỹ thực hiện một 
thử nghiệm để kiểm tra phản ứng 
của não khi tiếp xúc với trường điện 
từ do sóng điện thoại di động gây 
nên. Họ theo dõi hoạt động trong 
não của 47 người tình nguyện bằng 
máy chụp cắt lớp. Sau đó họ yêu cầu 
tất cả người tình nguyện nghe điện 
thoại di động trong 50 phút rồi theo 
dõi hoạt động của não.

Kết quả cho thấy hoạt động trao đổi 
đường glucose (dấu hiệu của hoạt 
động não) ở vùng não sát ăng-ten 
điện thoại nhất tăng 7%, song không 
thay đổi ở phần còn lại của não.

tiến sĩ nora Volkow, trưởng nhóm 
nghiên cứu, nói rằng các chuyên gia 
đều ngạc nhiên khi phát hiện bức 
xạ điện từ yếu của điện thoại có thể 
làm thay đổi hoạt động của não. tuy 
nhiên, bà chưa biết sự thay đổi này có 
lợi cho não hay không.

Một số nghiên cứu trước đây chỉ ra 
mối liên hệ giữa việc sử dụng điện 
thoại di động và nguy cơ ung thư. 
nhưng một nghiên cứu quy mô lớn 
của tổ chức Y tế thế giới chỉ ra rằng 
nguy cơ mắc ung thư vì dùng điện 
thoại di động là không rõ ràng.

Giáo sư Patrick Haggard, một nhà 
khoa học của Đại học London tại 
Anh, bình luận rằng kết quả nghiên 
cứu rất thú vị, bởi nó có thấy tín hiệu 
của điện thoại di động gây nên tác 

động trực tiếp đối với hoạt động não. 
Song tốc độ trao đổi đường glucose 
cũng tăng khi con người thực hiện 
các hành vi khác, như uống rượu.

"nếu các nghiên cứu trong tương lai 
xác nhận sóng điện thoại tác động 
trực tiếp tới quá trình trao đổi chất 
của não, chúng ta phải tìm hiểu 
xem liệu những tác động đó có thể 
gây hại cho sức khỏe hay không", 
Haggard phát biểu.

Việt LinH

tin KHOA Học - cÔnG nGHệ
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PHÁt Hiện KHỦnG LOnG Một nGón tAY 

Lần đầu tiên trên thế giới, hóa thạch của một loài khủng long 
một ngón tay được tìm thấy ở vùng nội Mông, trung Quốc. các 
nhà khoa học đặt tên cho khủng long này là Linhenykus, theo 
tên thành phố Linhe nơi họ tìm thấy hóa thạch. Loài này thuộc 
Alvarezsauroidea, một nhánh của nhóm khủng long theropoda 
ăn thịt, về sau phát triển thành loài chim hiện đại. Linhenykus chỉ 
cao vài chục centimet, cân nặng gần như một con vẹt lớn. Đặc 
biệt, trên mỗi bàn tay có một ngón tay và một móng vuốt lớn 
dùng để đào bới tổ côn trùng.

nhóm các nhà cổ sinh học tìm thấy các hóa thạch trên trong 
những khối đá nằm gần biên giới giữa Mông cổ và trung Quốc, 
hình thành từ 75-84 triệu năm trước. các nhà khoa học đã tìm 
thấy một bộ xương gồm xương cột sống, một phần xương chậu 
và xương chân sau gần như hoàn chỉnh.

Một thành viên nhóm nghiên cứu cho biết trên ciencecodex: 
"các con khủng long ăn thịt đi bằng 2 chân ban đầu với 5 ngón 
tay, nhưng sau đó tiến hóa chỉ còn 3 ngón tay, trong khi loài 
Linhenykus chỉ một ngón thì thật sự còn là bí ẩn".

Một số loài khủng long đặc biệt chỉ có 2 ngón tay nhưng việc loài 
Linhenykus chỉ có 1 ngón tay đã phản ánh sự phức tạp trong quá 
trình quá trình tiến hóa về tay của khủng long đến mức như thế 
nào.

HƯơnG tHU

Biến cHất tHải nHựA 
tHànH… DầU tHÔ 

Một nhà sáng chế nhật Bản đã tìm 
ra phương pháp biến những túi mua 
hàng, chai và nút nhựa thành dầu thô.

thiết bị có tên gọi Desk-top Waste 
Plastic Oiling System của chuyên gia 
Akinori ito có thể đốt nóng nhựa thải, 
giữ hơi trong một hệ thống ống và 
buồng nước, rồi ngưng tụ hơi thành 
dầu thô. Đây không phải là thiết bị 
đầu tiên làm được điều này vì hiện 

một nhà máy ở ngoại ô Washington 
của Mỹ đang vận hành thử nghiệm 
quy trình với cùng mục đích. tuy 
nhiên, hệ thống của ông ito được 
thiết kế để sử dụng tại gia đình.

thiết bị mới có khả năng chuyển đổi 
1kg nhựa thành 1 lít dầu mà chỉ tiêu 
hao 1 KWh điện. Hiện tại, thiết bị của 
ông ito được bán với giá 10.000 USD, 
nhưng chuyên gia này hy vọng giá 
thành sẽ giảm khi nhu cầu tăng lên.

QUYÊn QUân

KHOA Học & PHÁt tRiển

LiệU PHÁP ROBOt cHO BệnH nHân 
SAU Đột QUỵ 

một nghiên cứu mới cho thấy, liệu pháp sử dụng 
robot điều khiển các cánh tay bị liệt, kết hợp với 
việc tập luyện đúng chuẩn, có thể giúp cải thiện 
đáng kể chuyển động tay và vai ở những bệnh 
nhân sau khi bị đột quỵ, theo top news.

ông Kayoko takahashi, tác giả nghiên cứu đồng 
thời là bác sĩ khoa liệu pháp lao động tại bệnh 
viện East thuộc đại học Kiatasato ở Kanagawa 
(nhật bản), nhận định: “việc kết hợp tập luyện 
bằng robot với tập luyện thường xuyên có thể là 
cách quan trọng để đạt được sự can thiệp thành 
công”.

theo chuyên gia takahashi, robot có thể giúp 
các nhà điều trị tập trung vào việc giúp đỡ những 
hoạt động chính hằng ngày của bệnh nhân, 
trong khi vẫn duy trì được sự tập luyện liên tục.

ông cho biết, việc thử nghiệm thành công liệu 
pháp robot bổ sung thêm một phương pháp 
mới giúp bệnh nhân phục hồi nhanh sau đột 
quỵ.

nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị đột quỵ 
Quốc tế năm 2011 vừa được Hiệp hội đột quỵ 
mỹ tổ chức.

QQ
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ÁO tànG HìnH tHànH Hiện 
tHực   

các chuyên gia Anh và Đan Mạch 
tuyên bố đã chế tạo thành công áo 
tàng hình, có thể che giấu vật 
thể bằng cách tách đôi ánh 
sáng.

theo báo cáo đăng trên chuyên 
san nature communications, 
khác với chiếc áo có thể cầm 
nắm thực sự như trong loạt 
phim Harry Potter, phát minh 
trên thật ra là một khối tinh 
thể calcite, có tác dụng làm vô 
hình những đồ vật như đinh 
ghim và kẹp giấy trong phòng 
thí nghiệm. các nhà vật lý học 
của Đại học Birmingham, Đại 
học Hoàng đế và Đại học Kỹ 
thuật Đan Mạch cho hay tinh 
thể trên cho phép họ che phủ được 
những vật thể lớn hơn so với các 
phương pháp khác.

Đội ngũ chuyên gia, dẫn đầu là tiến 

sĩ Shuang Zhang, đã dán 2 mảnh 
calcite hình tam giác với nhau, bên 
trên là một mảnh gương. Ánh sáng 
chiếu vào calcite và bị xẻ thành 2 
nhóm tia, di chuyển với vận tốc và 

phương hướng khác nhau. tiến sĩ 
Zhang cho hay các thí nghiệm của 
nhóm cho thấy đây là lần đầu tiên 
khu vực được “phủ áo tàng hình” có 
thể quan sát được bằng mắt thường. 

nhờ vào các tinh thể trong tự nhiên 
chứ không phải những siêu vật liệu 
đặc biệt như meta (có khả năng điều 
khiển bức xạ điện từ), các chuyên gia 
đã có thể căng rộng được kích thước 

của áo tàng hình để che phủ 
được những vật thể lớn hơn, 
gấp hàng ngàn lần độ dài của 
bước sóng ánh sáng.

trước đây, một số chuyên gia 
cũng từng tuyên bố tạo được 
áo tàng hình, nhưng chúng 
chỉ che được vật thể ở cấp 
độ micron (nhỏ hơn nhiều so 
với độ dày sợi tóc người). Và 
triển vọng phát triển áo tàng 
hình bằng siêu vật liệu meta 
rất khó khăn và cần nhiều 
thời gian. tuy nhiên, với phát 
minh trên, hiện các nhà khoa 
học có thể bắt tay vào việc chế 

tạo một chiếc áo tàng hình có kích 
cỡ lớn để phục vụ cho những ứng 
dụng trong tương lai gần.

Hn

câY PHÁt Hiện VŨ KHí SinH 
Học

 Vũ khí sinh học và chất gây ô nhiễm 
không khí có một điểm chung: chúng 
vô hình đối với con người. Hiện chúng 
ta vẫn chưa thể biết được sự tồn tại của 
những hóa chất độc hại trôi nổi trong 
môi trường xung quanh cho đến khi 
chúng xộc vào mũi, gây nguy hiểm 
cho mình.

trước nguy cơ trên, các nhà khoa học 
trên thế giới đang nỗ lực nghiên cứu 
những cách chống lại các cuộc tấn 
công có thể xảy ra trong tương lai. 
tại Phòng thí nghiệm Sinh học của 
Đại học bang colorado (Mỹ), nhóm 
chuyên gia do tiến sĩ June Medford 
đang tạo ra những loài cây có khả năng 
phản ứng với những hóa chất cụ thể 
hoặc chất ô nhiễm trong không khí, từ 
đó thay đổi màu sắc để báo động khi 
có nguy hiểm. Họ hy vọng loài cây này 
sẽ sớm được trồng tại nơi công cộng 
như sân bay, trường học và sân vận 
động trong vòng 4 năm nữa, theo báo 
Denver Post.

ý tưởng sử dụng sinh vật biến đổi gen 

để phát hiện những thay đổi của môi 
trường sống không phải mới xuất hiện 
gần đây. Ví dụ, các nhà khoa học đã bỏ 
nhiều năm để tạo ra giống cá sặc sỡ có 
khả năng phát sáng khi chạm phải hóa 
chất ô nhiễm trong nước. trong trường 
hợp hiện tại, đội ngũ các nhà nghiên 
cứu sử dụng máy tính thiết kế dòng 
gen đặc biệt nhằm biến đổi cách thức 
một loại thực vật phát đi tín hiệu, làm lá 
mất màu xanh trong vòng 3 giờ kể từ 
khi phát hiện hóa chất độc hại.

Hiện nhóm chuyên gia cố gắng tăng 
độ chính xác cũng như rút ngắn thời 
gian “ngửi” hóa chất và phản ứng của 
những dòng cây mới để nhanh chóng 
đưa chúng vào sử dụng trong thực tế. 
Bên cạnh đó, giới quân sự Mỹ cũng 
đề nghị nên can thiệp để cây chuyển 
sang một dạng màu đặc biệt, chỉ được 
phát hiện dưới kính hồng ngoại của 
lực lượng đặc nhiệm để tránh làm náo 
động dân thường.

 HạO nHiÊn

KHOA Học & PHÁt tRiển
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Biến Đổi KHí HậU ĐE DọA An 
tOàn LƯơnG tHực tHế Giới

tính an toàn của nguồn cung lương 
thực thế giới đang bị đe dọa do biến 
đổi khí hậu và tình hình sẽ càng tồi 
tệ nếu các nước không có hành động 
hiệu quả chống lại biến đổi khí hậu, 
cảnh báo của Hiệp hội Vì sự tiến bộ 
của khoa học Mỹ (AAAS). 

trong một báo cáo công bố ngày 
21/2, AAAS cho biết cảnh báo này 
đến từ các chuyên gia uy tín thuộc 
nhiều quốc gia khác nhau, trong 
đó có GS. Ewen todd (ĐH bang 
Michigan).

theo GS. todd, ảnh hưởng của biến 
đổi khí hậu lên an toàn lương thực là 
điều chắc chắn xảy ra, tuy nhiên lại 
rất ít người biết đến điều này. chẳng 
hạn, biến đổi khí hậu khiến vi khuẩn 
phẩy, một dạng mầm bệnh thường 
thấy ở vùng biển ấm trở nên ngày 
càng phổ biến do nhiệt độ nước biển 
tăng. các dịch bệnh nguy hiểm khác 
cũng đang gia tăng, tất cả đều tiềm 
ẩn nguy cơ gây thiệt hại cho nguồn 
cung lương thực thế giới.

Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu cũng 
kéo theo thời tiết khắc nghiệt hơn, 
trong đó có những đợt hạn kéo dài 
và mưa to không ngớt, gây thiệt hại 
mùa màng và kết quả là ảnh hưởng 
tiêu cực đến nguồn cung lương thực, 

đẩy giá lương thực thế giới lên cao 
cũng như kéo theo nhiều vấn đề 
khác.

“Biến đổi khí hậu diễn ra nhanh 
chóng tất yếu ảnh hưởng đến mùa 
vụ và chăn nuôi gia súc. Vào thời 
điểm này, ảnh hưởng của biến đổi 
khí hậu lên an toàn lương thực cần 
được hiểu một cách đúng đắn”, GS. 
todd nói, Hãng tin UPi trích dẫn.

Liên quan đến vấn đề này, AFP cho 
biết các chuyên gia môi trường tham 
dự hội nghị khoa học thường niên 
của AAAS (diễn ra tại Washington, 
Mỹ) đã dự báo trong 10 năm tới, bán 
cầu Bắc sẽ phải tiếp nhận làn sóng 
50 triệu người "tị nạn môi trường" vì 

thiếu lương thực.

Khái niệm "người tị nạn môi trường" 
do tiến sĩ norman Myers thuộc ĐH 
Oxford (Anh) đưa ra năm 2001, dùng 
để chỉ những người không thể kiếm 
sống lâu dài trên mảnh đất quê 
hương họ do tình trạng hạn hán, đất 
xói mòn, sa mạc hóa, nạn phá rừng 
và các vấn đề môi trường khác, cùng 
với đó là những khó khăn do sức ép 
dân số và sự nghèo khổ cùng cực.

norman Myers gọi đây là một "hiện 
tượng mới" do biến đổi khí hậu tạo 
ra.

tƯờnG VY

KHOA Học & PHÁt tRiển

50 tỉ HànH tinH tROnG Dải nGân Hà  

 Sử dụng những dữ liệu thu thập từ kính thiên văn 
Kepler của cơ quan Hàng không và Không gian 
Mỹ (nASA), các nhà thiên văn học vừa ước tính 
rằng có khoảng 50 tỉ hành tinh trong dải ngân hà.

trong số này, khoảng 500 triệu hành tinh nằm 
trong một vùng không quá nóng và không quá 
lạnh, nơi sự sống có thể tồn tại.

Kính thiên văn Kepler được phóng lên không gian 
vào năm 2009 với sứ mệnh phát hiện những hành 
tinh giống trái đất trong Dải ngân hà. Đến nay, 
theo hãng tin AP, Kepler đã xác định được ít nhất 
1.235 hành tinh mà sự sống có thể tồn tại trên đó, 
trong đó 68 hành tinh có kích thước tương tự trái 
đất. 

nLD
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nét ĐẸP nHân Văn

cho quà, nhận quà là một nhu cầu 
cần thiết. nhưng cái cần thiết này lại 
không phải là một quy ước bắt buộc 
đối với bất kì một cộng đồng nào. 
Đánh nhau chia gạo, chào nhau ăn 
cơm. chuyện ăn chia không sòng 
phẳng, thậm chí gian lận tất dẫn đến 
mâu thuẫn, có thể “choảng nhau”. 
nhưng chuyện có “chào nhau ăn cơm” 
hay không lại tuỳ vào hảo tâm của 
mỗi người. Và tuy không quy định, 

hoặc không đưa vào lề thói “luật bất 
thành văn” thì việc tặng quà ngay từ 
thuở xa xưa đã trở thành một nhu 
cầu tất yếu của cuộc sống. các vị vua 
chúa, quan lại ngày trước nhận lễ vật, 
quà cáp của chư hầu, thần dân...; cha 
mẹ, thầy đồ, anh em, bạn hữu... được 
tặng quà nhân một sự kiện nào đó 
là chuyện thường tình. từ lì xì mà ta 
đang dùng phổ biến hiện nay cũng 
bắt đầu từ việc tặng quà. Bởi lì xì (tiếng 
Quảng Đông) có nghĩa là “lợi thị” (điều 
tốt lành, có lợi lộc, có vận may, vận tốt) 

nhằm chỉ một chút quà “lại quả” của 
vua (thường là tiền phong bao) cho 
thần dân vừa mang sản vật dâng tiến 
vua nhân cuộc lễ hay tết nhất. trong 
xã hội phong kiến xưa, nghĩa cử của 
quan hệ “tam cương (vua - tôi, cha 
mẹ - con cái, thầy - trò)” cũng biểu 
hiện qua các món quà trong nhiều 
dịp hệ trọng (tết nhất, mừng thọ, tân 
gia, nhậm chức...). Quà cáp, đúng là 
chuyện đã “xưa như trái đất”.

tặng quà cho nhau là biểu hiện tấm 

tặnG Và nHận QUà: 

               Dễ Mà KHó
PGS.tS PHạM Văn tìnH

SắM QUà Và tặnG QUà Là Một HànH Vi BìnH tHƯờnG Và cần tHiết 
PHải có tROnG cUộc SốnG. nHƯnG có nHiềU Vấn Đề Về Văn HOÁ ứnG 
Xử nói cHUnG tROnG Mối QUAn Hệ cHO Và nHận nàY.

tiếnG Việt XƯA & nAY
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thịnh tình quý mến hoặc trả ơn cho ai 
đó đã giúp đỡ, cưu mang mình, hoặc 
chí ít cũng để bày tỏ tình thân ái. có 
điều, việc tặng biếu không thể diễn 
ra một cách tuỳ hứng, muốn tặng 
thế nào cũng được. Quà tặng chính 
là lời cảm ơn được “vật chất hoá”. 
người ta không thể thương miệng 
thương môi, câu chuyện làm quà 
suông. người ta cũng không thể nói 
ơn trời ơn biển mà không có một chút 
gì đó gọi là “lộc” cho “cây đời thêm 
xanh”. Quà, trước hết đương nhiên 
là mang giá trị tình cảm, với ý nghĩa 
trang trọng, thiêng liêng là chính. Một 
bông hoa đủ làm ta xúc động. Bánh 
mì và hoa hồng là hai mặt làm nên 
giá trị vừa thực tế (ý nghĩa vật chất), 
vừa nhân văn (ý nghĩa tinh thần). 
Và dĩ nhiên, khi đạt tới sự hài hoà về 
tình cảm giữa hai bên (người tặng và 
người nhận) thì hiệu ứng công năng 
từ mối quan hệ đó sẽ tăng lên gấp 
bội. Quà tặng chính là một cử chỉ làm 
nên nét đẹp cuộc sống. nó giúp làm 
cuộc sống con người phong phú và ý 
vị hơn. Quà cáp, xét cho cùng không 
có “chuẩn” nhưng lại được người đời 
thực hiện rất… chuẩn.

cỦA BiếU Là cỦA LO

chuyện vui kể rằng, có một thiếu 
phụ trẻ đẹp giàu có lâm trọng bệnh. 

Bà được một bác sĩ tận tình cứu chữa 
và đã qua khỏi. Bà cứ xuýt xoa, áy náy 
và cảm ơn không tiếc lời vị bác sĩ nọ. 
nhưng bà chỉ xoa tay xuýt xoa thế 
thôi. Bác sĩ bèn ôn tồn nói: “thưa bà, 
tôi hiểu và thông cảm với tất cả nỗi 
băn khoăn, khó xử của bà. nhưng tôi 
nghĩ rằng, từ khi con người ta phát 
minh ra giấy bạc thì mọi băn khoăn 
như của bà đều được giải quyết một 
cách ổn thoả”.

“tiền hoá”, “quà cáp hoá” đang là một 
xu hướng chi phối nhiều mối quan 
hệ trong xã hội hiện nay. Đáng tiếc là 
trong rất nhiều tình huống, người ta 
biếu quà không phải để bày tỏ một 
tình cảm, một ý nghĩa thiêng liêng 
nào đó. Muốn có việc làm, muốn 
được thăng quan tiến chức, muốn 
được mua nhà giá rẻ, muốn được 
thông qua dự án, muốn được nâng 
điểm cho đỗ... ư? Đồng tiền liền khúc 
ruột mà. Đồng tiền đi trước luôn là 
đồng tiền khôn. cái gì không mua 
được bằng tiền thì sẽ mua được bằng 
rất nhiều tiền. nhưng đưa thế nào để 
người nhận dễ dàng nhận, không 
quá lố và tránh những rủi ro? thì 
đây, quà tặng trở thành “cánh chim 
báo tin vui”. chỉ cần đợi sếp có một 
dịp nào đó (vừa được đề bạt, chuyển 
nhà mới, sinh nhật con trai, tết nhất, 
tứ thân phụ mẫu qua đời...) là lập tức 

các “đương sự” lên “phương án” tiếp 
cận. Bên cạnh chai rượu, hộp bánh, 
bên cạnh bó hoa thắm tươi, bên cạnh 
tấm thiếp sang trọng sẽ thấp thoáng 
chiếc phong bì xanh đỏ, đặt ý tứ sao 
cho không quá lộ nhưng đủ để gia 
chủ “liếc” thấy. thế là ổn thoả. Hai bên 
cùng liếc hai lòng cùng ưa. Bởi trong 
cái vỏ phong bì xanh đỏ kia có thể là 
vài trăm ngàn, vài triệu đồng, hoặc có 
thể lên tới hàng trăm, hàng ngàn USD 
(và hơn thế nữa). Hoặc các đại gia cao 
tay, chơi sang “quà đúng là quà”: tặng 
hẳn một chiếc tủ lạnh “siêu hạng”, một 
tivi LcD “đời mới”, một dàn âm thanh 
HiFi nhân dịp tân gia; tặng một cây 
quất đại thụ, một xêri rượu ngoại, một 
laptop loại xịn... nhân tết đến xuân về. 
Hiển nhiên, người nhận quà sẽ ngầm 
nhận về thông điệp. “Anh nhớ lưu ý 
tới em cùng những việc của em đang 
nằm trong tay anh nhé!”. “Việc của em” 
là việc thuộc thẩm quyền của công ty, 
của cơ quan, tổ chức… Anh đây chỉ 
thay mặt cho cơ chế điều hành thôi. 
của người phúc ta. Giải quyết việc đó, 
anh có mất gì? nhưng hoàn thành “sứ 
mệnh”, anh lại nghiễm nhiên nhận về 
bao nhiêu quà cáp, bổng lộc. cứ như 
là trên trời rơi xuống. 
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người ấy là ông Lê Văn Qúy, 
quê gốc ở Hưng Yên nhưng 
sinh ra và lớn lên ở Hà nội. 

Đã qua tuổi 76 và ít ai biết rằng, ông 

đã có thâm niên 50 năm hành nghề 
khắc bút ở nơi này.

Đồ nghề của ông cũng đơn giản và 
bình dị như chính cuộc đời của ông 

vậy. Đó chỉ là một chiếc bút khắc 
bằng sắt tự chế, vài chiếc bút mực và 
tuốc nơ vít, tất cả được gói gọn trong 
chiếc hộp sắt nhỏ bé. ngày nào cũng 
vậy, cứ khoảng 8 giờ sáng đến 6 giờ 
chiều người ta lại thấy ông Qúy bên 
gốc đa xù xì. Giữa dòng người tấp 
nập lại qua, ông vẫn cần mẫn, tỉ mỉ 
với từng nét bút, đường khắc để tạo 
nên những dòng chữ tròn trịa và 
mềm mại hay những thắng cảnh Hà 
thành như tháp Rùa, cầu thê Húc,  
chùa Một cột… lên những chiếc bút, 
bật lửa, điện thoại hay bức tranh sơn 
mài. 

Đến gặp ông một buổi chiều đông, 
may vào lúc vắng khách nên tôi mới 
có dịp trò chuyện. trước khi chọn 
nghề khắc bút, ông Qúy đã từng là 
một anh chàng đóng giày nhưng 

tUổi “ĐầY” tHEO năM tHÁnG

nGƯời Dân Hà tHànH 
KHÔnG còn Lạ LẫM Gì Với 

HìnH ảnH cỤ ÔnG cần 
Mẫn KHắc Bút DƯới câY 
ĐA MấY tRăM tUổi ở Đền 

Bà KiệU. Hơn 50 năM QUA, 
nGƯời Đàn ÔnG ấY Đã 

KHắc HọA nÊn BAO Bức 
tRAnH tÔ ĐẸP cHO Đời.
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ngày đó ít người đi giày nên ông 
chẳng kiếm được bao nhiêu. Một 
ngày lang thang, chàng thiếu niên 
ấy bỗng thấy người ta tụm ba tụm 
bảy, tò mò xem một người trung tuổi 
khắc bút. Không hiểu sao, ông thấy 
thích thú đến lạ và quyết tâm học 
cho bằng được nghề khắc bút. Dần 
dần, chính vì chữ đẹp lại cộng với đôi 
bàn tay tài hoa, ngày càng có nhiều 
người tìm đến ông. 

Dưới bóng cây đa rậm rạp, râm mát 
ta như có cảm giác không gian lắng 
đọng, thời gian ngừng trôi. tưởng 

chừng như có hình ảnh xưa cũ xa 
xăm nào đó lạc vào giữa phố xá 
đông đúc, tất bật. Ông đăm chiêu 
nhớ lại: “Vào những năm 60 - 70 của 
thế kỷ trước, khắc bút được xem là 
một nghề thời thượng. Lúc ấy, chiến 
tranh, loạn lạc, người ta cần một 
món đồ, một vật phẩm để tặng nhau 
làm kỷ niệm. thời đó, trước khi ra 
chiến trường, những anh bộ đội trẻ 
thường mua bút mực Hồng Hà để 
khắc cái chữ làm kỉ niệm, đề tên, quê 
quán, ngày tháng nhập ngũ… Lúc 

ấy, tôi luôn bận rộn”. thời hoàng kim, 
đôi bàn tay ấy đã trở thành “chiếc cần 
câu cơm” nuôi cả gia đình.

50 năm, bên gốc đa xù xì, luôn tỏa 
mát cả ngôi đền Bà Kiệu, ông Qúy 
đã chứng kiến không biết bao nhiêu 
đổi thay, chuyển mình của thủ đô 
và cả những thăng trầm trong chính 
cái nghề khắc bút. Khách ngày càng 
thưa vắng. nếu như ngày xưa những 
khách hàng quen thuộc là những 
anh bộ đội chuẩn bị nhập ngũ, thì 
giờ đó là những người cựu chiến 
binh. Họ mua tranh sơn mài, mua 

bút nhờ ông khắc để tặng đồng đội 
hay mừng thọ. Một số khách du lịch 
nước ngoài đi qua nghe tiếng cũng 
đến nhờ ông khắc lên vật phẩm 
để mang về làm quà lưu niệm. thi 
thoảng có một chàng trai, cô gái sắp 
đi xa hoặc muốn tặng quà kỉ niệm 
cho ai đó mới mua vật dụng đến 
nhờ ông khắc chữ hay những thắng 
cảnh Hà nội. tuy nhiên, có những 
dịp ông làm không xuể như ngày lễ 
tình nhân, khai giảng năm học mới 
hoặc mồng 8/3, 20/10… Dịp đại lễ 

vừa qua, khách đến Hà nội nhiều và 
cũng có nhiều người biết tiếng đã 
tìm đến ông. những lúc rảnh rỗi, ông 
thường ngồi uống trà, hàn huyên 
với ông bạn trông coi đền Bà Kiệu và 
những bà bán nước.

 “nghề chơi cũng lắm công phu!” 
50 năm cầm bút với hàng chục 
ngàn sản phẩm cho biết bao người 
nhưng dường như người nghệ sĩ ấy 
vẫn chưa bằng lòng với chính mình. 
“cách đây 4 - 5 năm, có một chàng 
sinh viên ngành Hán nôm có đến 
gặp và xin ông dạy khắc chữ, nhưng 
được mấy hôm thì cậu ta một đi 
không quay lại”. Đôi mắt nhìn xa xăm 
cùng với những nếp nhăn xô lại, ông 
Qúy ngậm ngùi.

tôi mạn phép hỏi một ngày như 
vậy, ông kiếm được bao nhiêu? Ông 
mỉm cười: “nếu để sống được bằng 
nghề này thì khó lắm, chỉ xem là thú 
vui thôi. ngày nhiều nhất cũng chỉ 
được khoảng 40-50 nghìn đồng, có 
khi cả ngày cũng chẳng có ai, nhưng 
giờ bảo tôi ở nhà thì chắc tôi không 
thể nào chịu được. Khắc bút là giữ 
lại nét văn hóa xưa của người Hà 
nội, tôi thấy vui vui và cuộc đời của 
mình thêm có ý nghĩa”. Hiện tại, ông 
ở cùng vợ trong một ngôi nhà nhỏ 
ở phường Phúc tân, còn bốn người 
con của ông đều công tác ở nước 
ngoài. Số tiền khắc bút cũng chỉ giúp 
ông tiền nước nôi và tập thể dục 
hàng tháng. 50 năm với một nghề 
tao nhã, có lẽ điều ông cảm thấy có 
ý nghĩa nhất là qua những chiếc bút 
khắc của mình, một số gia đình liệt 
sĩ đã tìm được phần mộ của người 
thân.

cuộc sống cứ trôi và tuổi ông cứ “đầy” 
theo năm tháng. Một ngày kia, bên 
gốc đa này hình bóng thân thuộc ấy 
sẽ không còn. nét đẹp văn hóa Hà 
thành sẽ có còn không hay vĩnh viễn 
theo ông đi về nơi xa khi mà hiện tại, 
ngoài ông ra có mấy người vẫn còn 
theo đuổi cái nghề khắc bút?

nGUYễn DUY
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thời kỳ phong kiến, tổ quốc 
chìm trong những ràng buộc 
lễ giáo khắc nghiệt tối tăm. 

Số phận người phụ nữ không thể 
nào vượt ra khỏi ranh giới của hoàn 
cảnh xã hội. trong thơ ca, họ hiện lên 
là những kiếp người nhỏ nhoi, bất 
hạnh. Một nàng Kiều tài sắc vẹn toàn 
mà cuộc đời lênh đênh trong suốt 
15 năm lưu lạc; một Hồ Xuân Hương 
khát khao hạnh phúc mãnh liệt mà 

trọn đời tủi phận “làm lẽ”, “kiếp chồng 
chung”… Rồi trên thi đàn Việt nam 
lúc ấy, còn biết bao người phụ nữ 
cùng một số phận như vậy, khiến 
nguyễn Du - đại thi hào dân tộc phải 
thốt lên: “Đau đớn thay phận đàn bà / 
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”. 
Hai câu thơ cất lên trong hoàn cảnh 
mà con người bị cương tỏa bởi “vòng 
kim cô” của “tam tòng tứ đức”… 
người phụ nữ càng đẹp, càng tài, 

càng lắm bất hạnh, khổ đau. 

Sang thế kỷ XX, bộ mặt xã hội đã mất 
dần cái khắc nghiệt của hơn trăm 
năm về trước. Hình ảnh người phụ 
nữ trong thơ ca giai đoạn này chưa 
phải là đề tài chính, nhưng ít nhiều 
cũng thấy thấp thoáng trong thơ 
mới. chẳng còn là tiếng kêu thổn 
thức, cũng chẳng thấy tiếng khóc nấc 
lòng… người phụ nữ Việt nam hiện 
lên với vẻ đẹp giản dị của cuộc sống, 

nGàY PHỤ nữ Việt nAM 8/3:

cÁnH cò Lặn Lội nGHìn năM

Đất nƯớc Việt nAM - Đất nƯớc cỦA nHữnG câU HÁt RU 
nGọt nGàO Một tHUở, Đất nƯớc cỦA cÁnH cò tRắnG 
BAY, Đất nƯớc cỦA Bàn tAY MẸ tảO tần QUA BAO năM 
tHÁnG… Và từ tROnG cÁi nGUồn MạcH Dạt DàO ấY, 
nGƯời PHỤ nữ Kết tinH cỦA nOn nƯớc nGàn năM, Là 
Đề tài cHƯA BAO Giờ Vơi cạn cỦA nGƯời nGHệ Sĩ.
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với lo toan đời thường. Hẳn trong 
mỗi chúng ta, không ai quên được 
hình ảnh người mẹ với “nét cười đen 
nhánh sau tay áo/ trong ánh trưa hè 
trước giậu thưa” trong thơ Lưu trọng 
Lư, càng không thể quên được nét 
đằm thắm, dịu dàng của người mẹ 
“khuyên vành áo thắm, áo the nâu” 
trong “Đường về quê mẹ” - Đoàn 
Văn cừ. Và tiêu biểu hơn cả, chúng 
ta thấy hình ảnh người mẹ thôn quê 
được hiện lên rất chân thực trong thơ 
nguyễn Bính với nét đẹp của người 
mẹ Việt nam truyền thống tảo tần, 
đảm đang, giàu lòng yêu thương và 
đức hi sinh. Ai như mẹ trong ngày tết 
với bao lo toan, vun vén như thế này? 

“Giết lợn, đồ xôi, lại giết gà / cỗ bàn 
xong cả từ hôm qua / Suốt đêm giao 
thừa mẹ tôi thức / Lẩm nhẩm cầu 
kinh Đức chúa Ba” (“tết của mẹ tôi” – 
nguyễn Bính).

trong không khí của cuộc cách 
mạng sục sôi và dưới ánh sáng của 
lý tưởng mới, hơn bao giờ hết hình 
ảnh người phụ nữ hiện lên với vẻ 
đẹp tuyệt vời, vẻ đẹp của những con 
người đã được giải phóng, để hòa 
mình vào công cuộc chung của đất 
nước. Đó là những cô thanh niên 
xung phong trên tuyến lửa trường 
Sơn nhỏ bé mà hiên ngang trong 
thơ nguyễn Đình thi “Em đứng bên 
đường như quê hương/ Vai áo bạc 

quàng súng trường” (Lá đỏ) hoặc 
có thể là những cô gái nam Bộ “dịu 
dàng như những nàng tiên”, là những 
“cô du kích, giao liên” của chốn quê 
hương gian khổ mà anh dũng trong 
“trở về quê nội” – Lê Anh Xuân… tất 
cả đều hiện lên đẹp đẽ mang trong 
mình hồn thiêng sông nước. Huy cận 
trong bài thơ “ca ngợi người phụ nữ 
Việt nam” (1966) viết: “chị em tôi tỏa 
nắng vàng lịch sử / nắng cho đời nên 
cũng nắng cho thơ”.  nhà thơ nhủ 
thầm rằng: trong cuộc sống hôm 
nay, người phụ nữ là một phần của 
lịch sử, họ tạo nắng cho nhân gian và 
tạo nắng cho thơ - nghĩa là họ làm 
đẹp cho cuộc đời. nếu coi “thơ ca là 
tiếng nói của tâm hồn” thì hơn bao 
giờ hết thời đại tự do đã cho phép 
người phụ nữ nói rõ những cung 
bậc của lòng mình. Họ hiện lên trong 
thơ như con người giữa đời thường 
tâm sự với ta về cuộc đời, tình yêu 
về sự sống (điển hình là thơ Xuân 
Quỳnh). Và đặc biệt, chưa bao giờ ta 
thấy nhu cầu hạnh phúc, nhu cầu tự 
do đến tột độ như tình yêu lại hiện 
lên rõ nét như trong thời kỳ này khi 
đến với thơ của Phan Huyền thư hay 
Vi thùy Linh… nếu xưa kia, Hồ Xuân 
Hương đã từng tung hê, nhạo báng 
tất cả… mà rốt cục, vẫn không khỏi 
ngao ngán, ngậm ngùi vì muốn vùng 
vẫy, muốn bứt phá mà không được, 
thì ngày hôm nay, người phụ nữ có 
quyền được sống đúng với xúc cảm 
và bản năng yêu đương của mình. 
Địa hạt tự do ấy đã cho phép Vi thùy 
Linh viết lên những câu thơ kiểu như: 
“trong dữ dội em khát khao bình 
yên/ Em muốn ngủ trong anh như 
rễ cây trong đất/ Em trổ nhịp mong 
từ căn phòng trống/ Hằn nơi em, 
cả mảng trời bầm tím/ Em ép mình 
trong tiếng khóc khô”. Quả là một hơi 
thở khoáng đạt và một tấc lòng cháy 
bỏng xiết bao!.

   Hà ĐAn
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trong quan niệm của cộng đồng người Dao, 
nghi lễ quan trọng nhất của đời người đàn 
ông, bắt buộc phải trải qua là lễ cấp sắc. Việc 

đầu tiên là gia chủ phải làm cơm, rượu thưa với tổ 
tiên về việc chuẩn bị và hẹn thời điểm tiến hành 
lễ cấp sắc. Sau đó phải nuôi 2 con lợn 1 đực 1 cái 
chuẩn bị cho việc cúng bái. ngoài ra phải chuẩn 
bị lợn, gà, rượu, gạo nếp…thường thì một lễ cấp 
sắc 3 đèn cần 3 thầy, 7 đèn thì 7 thầy. Ông thầy 
cả gọi là “chí chẩu sai” hoặc “cô tàn sai”, các thầy 
phụ gồm: “dần chái, tình mình, pá tạn, tông tàn…”. 
trước khi hành lễ, người cấp sắc phải kiêng khem 

một số thủ tục như: không được nói tục chửi bậy, 
không được quan hệ vợ chồng, không được để ý 
đến phụ nữ… thời gian tiến hành lễ cấp sắc 3 đèn 
kéo dài từ 1 đến 2 ngày; cấp sắc 7 đèn kéo dài 3 
đến 5 ngày.

ở nghi lễ này, người thụ lễ được thầy cúng cấp 
cho một bản sắc bằng chữ nôm, trong đó ghi rõ lai 
lịch cá nhân, lý do cấp sắc, điều giáo huấn và tên 
tuổi những thầy cúng đã làm lễ cấp sắc cho người 
thụ lễ đó. Mỗi lần làm lễ, người thụ lễ được cấp 
hai bản văn sắc khác nhau. Một bản được đốt sau 
khi thầy cúng đã trình báo cho các thần linh, ma 

Leã caáp saéc cuûa ngöôøi Dao

Văn HóA - nGHệ tHUật

56 Bản tin Đại học Quốc gia Hà nội



tổ tiên, còn một bản giao cho người 
thụ lễ. Bản sắc này được giữ cho đến 
khi người được cấp sắc qua đời, đốt 
trong lễ làm ma. Sau khi được cấp 
sắc lần đầu, người đàn ông tự học để 
được cấp sắc ở bậc cao hơn. 

các nghi lễ chính trong lễ cấp sắc 
gồm lễ trình diện, gia chủ mổ lợn để 
tế lễ tổ tiên. các thầy cúng phải tẩy uế 
xong mới đánh trống mời tổ tiên về 
dự. thầy cúng làm lễ khai đàn nhằm 
báo cho tổ tiên biết lý do của buổi lễ. 
Lễ thụ đèn, người được cấp sắc phải 
ăn mặc chỉnh tề ngồi trước bàn thờ, 
hai tay giữ một cây tre, nứa, ngang 
vai có đục và xuyên một thanh ngang 
dài vừa tầm vai để thầy đốt đèn, đặt 

nến làm lễ. Đặc biệt trong lễ cấp sắc 
là cấp đạo sắc cho người thụ lễ với 10 
điều cấm và 10 điều nguyện, tại đạo 
sắc này tên âm của người thụ lễ được 
ghi luôn để khi chết về được với tổ 
tiên. Quan trọng nhất trong nghi lễ 
là cấp pháp danh cho người thụ lễ. 
người thụ lễ lấy vạt áo để hứng gạo 
từ thầy cả và bố đẻ. Sau đó các thầy 
sẽ dạy cho người thụ lễ một số điệu 
múa. Kết thúc nghi lễ, các thầy múa 
để dâng rượu, lễ vật tạ ơn thần linh. 
từ đây người đàn ông thụ lễ đã được 
coi như một người trưởng thành 
hoàn toàn về thể chất cũng như tinh 
thần. người đã qua lễ cấp sắc thì dù 
là trẻ con vẫn được coi là người lớn, 
được ngồi với già làng, được tham gia 
cúng bái hoặc giúp việc cho những 
thầy cúng trong các cuộc cúng lễ của 
tư gia cũng như cộng đồng. Họ quan 
niệm rằng, người đã trải qua lễ cấp sắc 
mới có tâm, có đức để phân biệt phải 
trái, mới được công nhận là con cháu 
của Bàn Vương. Lễ cấp sắc thường 
được tổ chức vào tháng 11, 12 âm lịch 

hoặc tháng 1 năm sau. Đó là khoảng 
thời gian nông nhàn được người Dao 
sử dụng cho việc cúng bái, cưới xin và 
ma chay. ngày lễ cấp sắc được chọn 
kỹ, chẳng hạn họ triệu chọn các ngày 
Dần, Mão, còn họ Đặng chọn ngày 
Dần... và họ đều kiêng ngày chết của 
người trong gia đình, nhất là ngày 
“kinh trập” (sấm động).

Lễ cấp sắc của người Dao có giá trị 
nhân văn sâu đậm thể hiện ở các 
điều giáo huấn ghi trong sắc cấp 
cho người thụ lễ. Lễ cấp sắc kỵ con 
người  làm việc ác. những ngày diễn 
ra nghi lễ này, có rất nhiều điệu múa 
cổ truyền của người Dao đỏ diễn tả 
về việc làm nương rẫy, tra hạt, làm 
nhà... thể hiện tinh thần đề cao tự do, 
phối hợp với các loại nhạc cụ độc đáo: 
chuông lắc, não bạt, trống…

ĐOàn GiA

cHúnG tÔi Đến tHÔn PHiÊnG LằM, Xã Bản tHi (cHợ 
Đồn – Bắc Kạn) VừA Độ MùA XUân PHơi MàU tRÊn 
nƯơnG cỏ GiAnH VànG ửnG. BÊn cạnH Vẻ ĐẸP tHiÊn 
nHiÊn tRời PHú tHì tROnG LònG tHUnG LŨnG HOAnG 
VU có tRÊn 30 nóc nHà nàY còn Ẩn cHứA nHiềU nét 
Văn HOÁ VÔ cùnG Độc ĐÁO. tROnG Đó có Lễ cấP Sắc 
(QUÁ tănG) cỦA nGƯời DAO Đỏ.
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nGàY tHơ Việt nAM 2011

tHiếU MUối, KéM Sắc
nGàY tHơ Việt nAM tổ cHức VàO RằM tHÁnG GiÊnG HànG năM Đã tRở tHànH Một 

Sự Kiện ĐƯợc tRÔnG Đợi Đối Với nGƯời YÊU tHơ. nHƯnG Lễ Hội tHơ năM nAY ấn 
tƯợnG Để Lại Rất nHạt nHòA.

Văn HóA - nGHệ tHUật

58 Bản tin Đại học Quốc gia Hà nội



Không gian Văn Miếu chia làm 
ba sân thơ, sân thơ truyền 
thống, sân thơ Hiện đại và sân 

thơ thiếu nhi. Sân thơ thiếu nhi bị 
đẩy tận sang hồ Văn bên kia đường 
Quốc tử Giám đông xe cộ, mà người 
xem loanh quanh qua lại hai sân thơ 
kia đã đủ mệt nên chẳng buồn ghé 
chân, khiến sân thơ phải “dọn hàng” 
khá sớm. 

Sân thơ truyền thống ngay trước 
cửa Khuê Văn các, vốn có lợi thế địa 
điểm nên luôn đông kín người. nhân 
kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi 
tìm đường cứu nước, toàn bộ phần 
đầu của chương trình sân khấu ở 

đây tập trung vào chủ đề này: rước 
Đất linh thiêng từ làng Sen quê Bác, 
rước nước linh thiêng từ suối Lê nin, 
Pắc Bó, cao Bằng về với hội thơ; phát 
băng ghi âm nhà thơ chế Lan Viên 
đọc bài thơ người thay đổi đời tôi; 
cắt băng phát hành tập thơ người 
đi tìm hình của nước; hát tiếng hát 
giữa rừng Pắc Bó. Đóng góp vào chủ 
đề này còn có vườn tượng các nhà 
văn,  nhà thơ đoạt giải thưởng Hồ chí 
Minh trưng bày xung quanh thiền 
Quang tỉnh. 

Sân thơ trẻ, năm nay đổi tên thành 
sân thơ Hiện đại với mong muốn mở 
rộng đối tượng của sân thơ, tao nhân 

mặc khách không kể già hay trẻ, 
miễn có tâm hồn hiện đại đều được 
chào đón. Đó là lý do tại sao trong 
các nhân vật chính của sân thơ này 
có thi nhân cách tân Mai Văn Phấn, 
56 tuổi, hiện diện giữa các nhà thơ 
hai, ba mươi tuổi. thơ Mai Văn Phấn 
độc đáo hiện đại, nhưng thi nhân 
trông thật ngơ ngác giữa những 
quần bò và váy ngắn. 

Sân thơ này qua nhiều năm đã được 
mặc định là luôn mang đến những 
cái mới lạ, như chiếc xe máy chữ có 
cánh của Lê Anh Hoài năm ngoái hay 
màn quấn giấy vệ sinh quanh người 
năm kia của nhà thơ Dương tường, 
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đầy quyết liệt, bất chấp tuổi tác và thể chất hom 
hem. nhưng năm nay không có gì như thế. các 
gương mặt thơ ở đây đã khá quen thuộc: Phan 
Huyền thư, nguyễn thúy Quỳnh, Vi thùy Linh, 
Phạm Vân Anh, Lữ thị Mai, chỉ có vài cái tên mới: 
Phùng thị Hương Ly, tuệ nguyên, Du nguyên. 
cách thể hiện vẫn chủ yếu là đọc, người thuộc 
thơ mình thì đọc chay, không thuộc thì cầm 
giấy. nguyễn Vĩnh tiến có lợi thế âm nhạc nên 
đọc một bài thơ và hát…một bài thơ, cũng 
đem đến chút mới lạ. Màn trình diễn được cho 
là đáng kể nhất của Vi thùy Linh với Đào Anh 
Khánh, nữ thi sỹ cầm giấy cầm mic đọc thơ 
trên nền những động tác uốn éo của Đào Anh 
Khánh, thực chất là để cho xôm trò chứ còn xa 
mới đến trình diễn đương đại đúng nghĩa. Dù 
sao, Vi thùy Linh vẫn là cái tên được nhắc đến 
nhiều nhất ở sân thơ này.

Xung quanh Sân thơ Hiện đại là 10 thi quán 
của những gương mặt thơ được cho là nổi bật 
năm qua. Gọi là thi quán, nhưng chỉ là những 
bục nhỏ chừng hai mét vuông, nên ngoài việc 
bày biện tác phẩm của mình cùng chút nước 
nôi, các “chủ quán” cũng chẳng thể làm được gì 
khác. 

những người chừng mực quả quyết rằng sân 
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thơ này luôn hay, năm nào cũng có 
cái hay riêng, nhưng nói thẳng ra 
sân thơ Hiện đại năm nay không thể 
thoát khỏi hai chữ tẻ nhạt. 

Quan sát những người đến chơi hội 
thơ không chỉ năm nay mà cả các 
năm trước nữa, thì thấy toàn người 
già. những người trẻ chủ yếu là cánh 
báo chí, hoặc là nhân viên các quầy 
sách. Điều này cho thấy một thực tế 
là người trẻ không mặn mà lắm với 
thơ. 

Bất chấp những chuyện trên, các câu 
lạc bộ thơ khắp Hà nội năm nay mới 
có dịp phô trương lực lượng trong 
Văn Miếu nên rất hoan hỉ. Khoảng 
40 câu lạc bộ từ cấp phường đến 
cấp quận hay cấp cao hơn có mặt ở 
đây như trăm hoa đua sắc: cLB thơ 
Đại thụ, cLB tiếp bước tản Đà, cLB 
Đến với thiên nhiên, cLB tháp Bút, 
cLB Xanh phường Đống Mác, cLB 
Quận cầu Giấy…Lều thơ của website 
Lucbat.com do nhà thơ Đặng Vương 
Hưng làm chủ xị tổ chức xin chữ ký 
người yêu thơ vào những áp phích 
lớn, ủng hộ cho đề án xin công nhận 

lục bát là Quốc thi. theo ông cần cho 
lục bát một danh chính ngôn thuận. 
có vẻ nhiều người đồng tình với ý 
tưởng này nên các tấm áp phích 
dày đặc chữ ký. còn thi sỹ cỏ may 
Phạm công trứ nổi tiếng với lục bát 
nói rằng có danh hiệu quốc thi hay 
không thì xưa nay lục bát vẫn là thế 
rồi, ý rằng việc này cũng không quan 
trọng. 

cũng có những người chả bận tâm 
đến sân thơ này hay sân thơ kia có gì 
làm gì, như hai cụ Lê Mỹ, Lê Đình Lai. 
Bên góc phải phía sau sân thơ chính, 
hai cụ cười ngất ngư, bày chữ, bày 
rượu, phát thơ photocopy, cũng tạo 
ra được một sân thơ riêng rôm rả. 

tHỦY tRiềU
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ít có bộ trang phục nào vừa đơn giản, trang nhã, lại 
vừa tinh tế hài hòa, làm nổi bật những đường cong 
tuyệt mỹ với vẻ đẹp dung dị, thanh tân đến mê hoặc 

lòng người như bộ trang phục của người con gái thái. 
Mỗi cô gái thái ngay từ khi còn nhỏ đã được các bà, các 
mẹ dạy cho cách thắt “xài yêu” - thắt lưng bằng vải nơi 
eo lưng, để lớn lên có thân hình đáp ứng tiêu chí “eo 
kíu manh po” - thắt đáy lưng con tò vò (giống như thắt 
đáy lưng ong của các cô gái miền xuôi). Không những 
thế, các cô còn được học cách trồng bông, dệt vải, thêu 

KHăn PiÊU, ÁO cỏM

tA nHƯ MÊ Đi tROnG 
ĐiệU XòE GiữA Hội 

XUân cỦA tHiếU nữ 
tHÁi tUổi tRănG RằM. 
KHăn PiÊU BồnG BềnH 

ƯơM Sắc HồnG tRÊn 
ĐÔi MÁ ĐàO Mơn Mởn 

VừA Độ cHín. ÁO cỏM 
tÔn nHữnG ĐƯờnG 
cOnG tUYệt Mỹ, ĐÔi 
HànG cúc Bạc HìnH 
BƯớM nHƯ BAY LÊn 

tROnG VŨ ĐiệU GiAO 
DUYÊn. HƯơnG Sắc 

MùA XUân cỦA nOn 
nGàn tâY Bắc cùnG 

MUÔn Vì SAO SÁnG 
nHƯ HẸn Hò tRảY Hội 

tRÊn tRAnG PHỤc cỦA 
nGƯời cOn GÁi tHÁi.
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thùa, làm nội trợ và múa hát các bài, 
các điệu dân vũ truyền thống của 
dân tộc mình. Bởi vậy khi đến tuổi 
yêu, cô gái thái nào cũng xinh đẹp, 
khỏe mạnh, đảm đang, hiền thục, 
giỏi múa hát, vừa khéo chiều chồng, 
vừa khéo nuôi con và mỗi khi các cô 
gái ngồi vào khung cửi, mỗi hoa văn 
họa tiết như có hồn, lung linh sống 
động: “úp bàn tay thành hình muôn 
sắc/ ngửa bàn tay thành hoa muôn 
màu” (dân ca thái).

Khăn piêu của cô gái thái làm bằng 
vải bông tự dệt nhuộm chàm, hai 
đầu được trang trí nhiều hoa văn, 
họa tiết bằng các loại chỉ màu rực rỡ. 
thiên nhiên tây Bắc được cách điệu 
hóa một cách tinh tế. này là những 
đóa hoa ban trắng ngần trên nền 
xanh mơn mởn, này là những chùm 
hoa buông lơi như xà tích, các hình 
cây, hình mặt trời... theo mô típ lặp 
đi, lặp lại. nếu những màu nóng lạnh 
bên cạnh việc tạo cảm xúc thẩm mỹ, 
còn mang ý nghĩa tượng trưng cho 
âm dương, thì mỗi bông hoa trên 
piêu đều có hoa đực và hoa cái sóng 
đôi như một ngôn ngữ không lời về 
sự trường tồn bất diệt của tình yêu. 
nổi bật trên khăn piêu còn những 
“cút piêu” và “sài peng”, cút piêu là 
những nút bằng vải màu và sài peng 
là những tua vải màu, mà khăn piêu 
cùng mỗi biểu tượng đều chuyên 
chở những ý nghĩa nhân sinh cao 
đẹp. truyện cổ dân tộc thái kể rằng: 
“ngày xưa, có một mường toàn con 
gái được gọi là Mường Mẹ, đàn ông 
ở bất kỳ nơi nào dù vô tình hay cố ý 
lạc vào đều bị xua đuổi, thậm chí bị 
sát hại. Một hôm có một chàng trai 
“lạc” vào Mường Mẹ và được một cô 
gái xinh đẹp yêu thương và che chở. 
Hai người quyết tâm vượt qua mọi 
qui định ngặt nghèo từ bao đời cùng 
nhau chung bếp lửa. Đôi người yêu 
nhau bàn bạc rồi chàng trai về thưa 
với Mường Bố. Mường Bố cho đây là 
duyên trời bèn cùng nhau sang thưa 
chuyện cùng Mường Mẹ. Mường 
Mẹ quyết giữ luật tục từ ngàn xưa 
để lại. Mường Bố đành dùng sức 
mạnh. Mường Mẹ đuối lý phải chấp 
nhận bỏ lệ cấm đàn ông và cho phép 

đôi trẻ xây dựng gia đình. Mường 
Mẹ cho các thiếu nữ xinh đẹp thêu 
chiếc khăn piêu rồi in dấu vân tay 
làm chứng - “cút piêu” đồng thời làm 
các tua vải màu - “sài peng” để tượng 
trưng cho sự gắn kết thủy chung”. từ 
đó chiếc khăn piêu là tín vật không 
thể thiếu của mỗi cô gái thái. Khăn 
piêu không chỉ là vật trang sức, 
không chỉ là sứ giả của tình yêu, mà 
còn gửi gắm bao điều về ước mơ, 
khát vọng một tình yêu tự do, trắng 
trong chung thủy. Piêu còn là một 
trong những thước đo sự khéo léo 
của cô gái thái. Khi dệt vải thêu piêu, 
người thiếu nữ gửi cả tâm tình vào 
từng đường kim mũi chỉ. Khăn piêu 
không chỉ để đội đầu mà còn gắn với 
nhiều sinh hoạt cộng đồng: Hội xòe, 
piêu là đạo cụ trong những điệu xòe 
tuyệt đẹp. Hội tung còn, piêu là phần 
thưởng cho chàng trai tài hoa khéo 

léo. trong tình yêu, piêu là tín vật 
thay cho lời hứa sắt son. Mùa đông 
giá, piêu giữ ấm vòm ngực người 
thương. ngày cưới, cô dâu đội chiếc 
piêu đẹp nhất do chính mình tự tay 
thêu ấp ủ bao ngày, piêu như cánh 
bướm dịu dàng trên nhành xuân 
mơn mởn. cô dâu còn tặng piêu do 
mình tự dệt cho người thân bên nhà 
chồng để tỏ lòng kính trọng, “piêu 
ba cút dành để tặng bà/ piêu năm 
cút dành để tặng thím” (tình ca thái). 
Piêu tôn vẻ dịu dàng thuần khiết như 
ánh ban mai của người sơn nữ thái. 
Piêu trở thành một ẩn dụ về tình yêu 
và sự bền chặt của tình duyên... chiếc 
khăn piêu đồng hành với người con 
gái thái trong suốt cuộc đời, thân 
thiết như hơi thở mùa xuân với đất 
trời và tình người tây Bắc.

nếu piêu thêm sắc hồng cho khuôn 
mặt thanh xuân, thì áo cỏm lại tôn vẻ 
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duyên dáng khỏe mạnh của người 
con gái thái. Đây là áo dài tay được 
may bó sát người, dài vừa chớm tới 
vòng eo thon thả. trên ngực áo là đôi 
hàng cúc bạc hình bướm. Một bên 
là hàng bướm đực, một bên là hàng 
bướm cái. Bướm đực có đầu hình 
tam giác, mang đôi râu kiêu hãnh 
vươn ra phía trước. Bướm cái đầu 
tròn có lỗ nhỏ hình thoi ở giữa. Khi 
luồn đầu bướm đực vào đầu bướm 
cái, vạt áo được khép lại kín đáo. Hai 
hàng bướm như đang chụm đầu 
vào nhau trong vũ điệu giao duyên 
huyền ảo. Mỗi bước đi hàng cúc hình 
bướm long lanh sống động. trong 
mỗi bước xòe, bướm bạc như bay 
lên trong điệu dân vũ. nếu như con 
gái chưa chồng hàng cúc mang số 
lẻ như còn chờ đợi cặp đôi, thì con 
gái có chồng, hàng cúc mang số 
chẵn như ước mong cho hạnh phúc 
vẹn tròn, sinh sôi nảy nở. từ bao đời 
nay người già vẫn kể cho con cháu 
nghe câu chuyện của dân tộc mình: 
“Xa xưa lắm có đôi trai gái yêu nhau 
tha thiết, chàng trai giỏi làm ruộng 

nương và săn bắn thú rừng, tiếng 
khèn của chàng mỗi khi cất lên là 
núi ngàn và muôn loài đều rạo rực 
đắm say. cô gái đẹp như bông hoa 
ban đương độ, vừa giỏi quay xa dệt 
vải, vừa có giọng hát hay tuyệt trần, 
mỗi khi cô cất tiếng hát là chim rừng 
cũng im lặng lắng nghe, vầng trăng 
cũng sà xuống trải vàng trên lá thắm. 
Song do chàng trai nghèo khổ nên 
cha mẹ cô gái không gả cho chàng. 
chàng trai quyết chí đi xa làm giàu, 
hai người hẹn thề son sắt. năm tháng 
trôi đi biền biệt. ở nhà mẹ của chàng 
trai và người yêu mòn mỏi chờ đợi rồi 
lâm trọng bệnh, cùng qua đời một 
lúc. từ nơi xa, như có linh tính mách 
bảo, chàng trai hối hả băng rừng 
vượt suối trở về. chàng đau đớn một 
tay nắm chặt vạt áo của mẹ, một tay 
nắm chặt vạt áo người yêu. Khi nắp 
quan tài đóng sập xuống, chàng trai 
vẫn không rời tay, mọi người đành 
cắt vạt áo của mẹ và người yêu của 
chàng. trong tay chàng trai, hai vạt 
áo vụt biến thành cánh bướm sóng 
đôi bay vút lên trời”. từ đấy mỗi người 

con gái thái đều đính hàng khuy bạc 
hình bướm lên ngực áo, nơi trái tim 
mình để nhớ mãi mối tình sắt son 
chung thủy...”.

nói tới vẻ đẹp của bộ trang phục của 
thiếu nữ thái không thể không nói 
đến chiếc váy đen huyền hoặc được 
may rất đơn giản theo kiểu xà rông. 
Mặt trong gấu váy viền vải đỏ, mỗi 
bước đi chân váy thấp thoáng sắc 
màu, vừa kín đáo, vừa duyên thầm 
ý nhị. Một vòng xà tích bạc buông 
lơi bên hông tạo một điểm nhấn rất 
bắt mắt, dải khăn xanh nơi thắt lưng 
càng tôn vòng eo thanh xuân. Sự hài 
hòa đến tuyệt diệu của văn hóa vải 
vóc với văn hóa kim loại quí cùng 
bàn tay khéo léo của con người. tất 
cả như được chắt ra từ tinh hoa của 
núi ngàn làm nên một kiệt tác của tự 
nhiên...

tRần Vân Hạc
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có một nơi trên đất nước này mà 
tất cả những người đàn ông 
trong bản đều ăn trầu, nghiện 

cau. Luật tục nghiêm ngặt, nếu người 
đàn ông nào từ nơi khác đến bản mà 
không chịu ăn trầu, dù là khách quý thì 
cũng chẳng được đón chào. Đã bao đời 
nay, tục ăn trầu để “miệng thắm răng 
huyền” đã thấm nhuần vào suy nghĩ 
của những người đàn ông dân tộc cor 
ở bản nước Ka, xã trà Bui (huyện Bắc trà 
My, Quảng nam)...

“cũng như người Kinh, người cor coi 
miếng trầu là đầu câu chuyện, vị cay 
nồng của trầu để cho tình vợ chồng, 
nghĩa làng bản thêm sâu nặng. trầu cau 
sẵn trong vườn, nếu có phải mua cũng 
rẻ hơn hút thuốc lá, thuốc lào nên đàn 
ông ở bản ai cũng ăn trầu, ăn trầu từ 
bé, càng có tuổi càng ăn nhiều, đến khi 

sắp về với tổ tiên vẫn nhai trầu. Phụ nữ 
cor chỉ thích lấy người con trai nào răng 
đen hạt huyền vì biết ăn trầu sẽ là người 
chồng chung thủy...” - già Hồ Đoi vừa 
bỏm bẻm nhai trầu, vừa vui vẻ giảng 
giải. Hỏi về gốc tích của tục đàn ông ăn 
trầu, già Đoi bảo có lẽ từ thuở xa xưa khi 
người cor đến khai phá đất này. năm 
ấy trời hạn lâu, hai người đàn ông khỏe 
nhất bản được cử lên mường trời để xin 
nước về. Đêm trước chia tay, trong khi 
vợ của một người đàn ông sửa soạn cho 
chồng rất nhiều gạo, thức ăn thì vợ của 
người còn lại do hoàn cảnh nghèo chỉ 
chuẩn bị cho chồng mình được một ít 
gạo rang cùng một túi trầu và dặn rằng: 
“ngày nào anh cũng phải nhai trầu để 
không quên lối về!”. Hai người ra đi được 
một thời gian thì trời đổ mưa và rồi phải 
2 mùa rẫy sau mới thấy người đàn ông 

với túi trầu của cô vợ nghèo trở về 
còn người đàn ông kia do không 
vượt qua được những cám dỗ, 
vinh hoa ở mường trời nên đã ở 
lại. từ đó trở đi, noi gương người 
chồng chung thủy, tất cả những 
người đàn ông ở bản nước Ka đều 
ăn trầu... 

ngày nay, khắp bản nước Ka đâu 
đâu cũng thấy bóng cau, giàn trầu, 
bà con bảo rằng trồng cau ở trong 
vườn, cạnh bờ suối, bên bờ rẫy để 
tiện hái khi cần. trong quan niệm 
cổ xưa, đồng bào cor đặc biệt coi 
trọng vai trò của người đàn ông 
đối với việc sinh con duy trì nòi 
giống mà muốn như vậy phải có 
sự chung sức của người phụ nữ. 
người phụ nữ ngoài trách nhiệm 
đối với gia đình, lo miếng ăn cho 
chồng con, cho khách khứa còn 
phải trồng cau, chăm trầu. Khi cần, 
vợ phải tự tay chọn cau, lựa trầu để 
bổ ra phục vụ chồng bởi trầu cau 
khi ăn vào sẽ nóng người, gây hưng 
phấn, tăng thêm “tính dương” nên 
nếu người phụ nữ nào biết chú 
trọng đến chuyện nhai trầu của 
chồng sẽ được khen ngợi...

Miếng trầu đã đi vào mọi sinh hoạt 
thường ngày của người cor. trong 

nhà ai cũng sẵn có trầu, cau, khách đến 
là mời thay cho thuốc, có khi là thay cả 
nước. cưới, hỏi, tang ma, dựng nhà, 
họp bản nghĩa là khi có việc trọng đại, 
tập trung cả cộng đồng thì không bao 
giờ thiếu mặt trầu cau. người cor ăn 
trầu xuề xòa, tự nhiên như người Kinh 
tập trung ăn khoai, ăn sắn. Một chiếc 
rổ để giữa nhà, trên đó là trầu, cau, vôi 
lộn xộn, ai ưng ăn thì ăn, bao nhiêu tùy 
thích. Đàn ông cor chẳng những nhai 
trầu khi làm việc, khi nghỉ ngơi mà ngay 
cả khi uống rượu suông họ cũng dùng 
trầu cau làm mồi... cho rẻ. chẳng thể 
mà người đàn ông nào ở đất này cũng 
“miệng đỏ răng đen” và ai cũng bảo cả 
đời họ chưa bao giờ cầm đến cái bàn 
chải hay tuyp thuốc đánh răng...

VĩnH MinH
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tham gia trình diễn có ba thanh đồng trần An Đức Hạnh, Lê Văn thương, nguyễn 
tiến Bình, các nhạc công đàn nguyệt, đàn tranh và các cung văn. Sân khấu được 
thiết kế lung linh huyền ảo như một điện thờ. các thanh đồng lần lượt hầu giá 

trần triều, giá Mẫu thượng thiên, Mẫu thoải, Địa tiên thánh Mẫu, Mẫu thượng ngàn, 
giá cô Bơ, giá cô Bé... với phục trang lộng lẫy, huơ bó nhang cháy rực, tay múa chân 
bước lúc khoan thai lúc sôi động theo điệu nhạc lời ca vô cùng hấp dẫn. tất cả khiến 
người xem cũng không khỏi ”say đồng”. 

Buổi tọa đàm và trình diễn ”Lên đồng – bảo tàng sống của văn hóa Việt” thu hút nhiều 
người tham dự đến mức khán phòng 300 chỗ chật kín, những người không vào được 
bên trong tập trung ở sảnh, ngồi cả xuống sàn, cầu thang để theo dõi tọa đàm và 
trình diễn qua màn ảnh.

Không chỉ có ba thanh đồng trình diễn trên sân khấu, rất nhiều ông đồng bà đồng 
cũng đến dự, trong đó cô đồng trần ngọc Ánh, người đã giúp tìm ra mộ của cố tổng 
Bí thư Hà Huy tập. Một thanh đồng còn hào phóng đóng góp chi phí cho chương 
trình. Đây là dịp rất có ý nghĩa đối với những người hầu đồng, vì được là nhân vật 
chính tại một trung tâm văn hóa lớn tập trung nhiều người có tri thức, cho thấy phần 
nào sự thừa nhận của xã hội đối với nghi lễ lên đồng và người hầu đồng, hoạt động 
vốn hay bị kỳ thị, bị quy vào mê tín dị đoan, kiếm lợi mà không có những tìm hiểu và 
phán xét công bằng. 
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Giáo sư ngô Đức thịnh, một chuyên 
gia về Đạo Mẫu Việt nam và các nghi 
lễ là diễn giả chính của cuộc tọa đàm. 
Ông đã viết nhiều sách, tham gia 
nhiều cuộc hội thảo, đã phát biểu 
trên báo chí nhiều lần về ý nghĩa và 
giá trị của nghi lễ lên đồng, tuy nhiên 
không phải ai cũng có điều kiện tiếp 
cận các thông tin đó, nên cuộc tọa 
đàm khiến nhiều người chú ý. 

theo ông ngô Đức thịnh, lên đồng là 
một nghi lễ của Đạo Mẫu Việt nam, 
trong đó các vị thánh sẽ nhập vào 
các ông đồng bà đồng. thường có 36 
lần thánh nhập gọi là 36 giá, nhưng 
hiếm người hầu hết được, mà chỉ 
hầu khoảng 15, 20 giá. Mục đích của 
lên đồng là để cầu bình an, cầu sức 
khỏe, may mắn... chính vua Bảo Đại 
và nam Phương Hoàng hậu đã đi cầu 
tự ở đền Sòng, sau đó có con. 

các giá trị của Đạo Mẫu và lên đồng 
trong cuộc sống hôm nay thể hiện 
ở 5 ý. thứ nhất, lên đồng cho thấy 
người Việt tôn thờ mẹ tự nhiên và đây 
là cái nhìn phản biện trước lối ứng 
xử của chúng ta hôm nay với mẹ tự 
nhiên. thứ hai, Đạo Mẫu kêu gọi con 
người sống tốt đẹp để hưởng thành 
quả ngay trong kiếp này. thứ ba, Đạo 
Mẫu kêu gọi tinh thần dân tộc, các vị 
thánh đều là những người cứu nước 
cứu dân, nên tôn thờ Mẫu chính là 
tôn thờ chủ nghĩa yêu nước. thứ 
tư là giá trị văn hóa nghệ thuật: lên 
đồng là một hình thức diễn xướng 
dân gian độc đáo, tích hợp nhiều loại 
hình âm nhạc, vũ đạo, mỹ thuật...từ 
nhiều miền văn hóa khác nhau. thứ 
năm, là phương pháp chữa bệnh cho 
những người bị cơ đày, hay có căn số, 
bị điên loạn hay bệnh tật, hầu đồng 
giúp họ trở lại bình thường và hòa 
nhập cộng đồng. 

 Lý giải về chữ ”bảo tàng sống”, giáo 
sư thịnh khẳng định đấy là một cách 
định nghĩa chính xác. Xem một buổi 
lên đồng tức là xem được về các nhân 
vật huyền thoại và lịch sử, xem văn 
hóa các vùng miền qua phục trang, 
đồ dâng cúng, thưởng thức các sản 
phẩm nghệ thuật dân gian như múa, 
hát văn... Mà tất cả lại diễn ra dưới 

hình thức trình diễn sống động chứ 
không chết cứng như trong sách vở. 
theo ông các ông đồng bà đồng là 
người quản lý loại bảo tàng này, và xã 
hội cần bảo vệ bảo tàng này cho con 
cháu đời sau. 

trước những ý kiến cho rằng nên đề 
nghị UnEScO công nhận lên đồng 
là di sản văn hóa, ông cho rằng lên 
đồng hoàn toàn xứng đáng được 
công nhận, nhưng chưa phải lúc 
này, vì ngay cả trong nước vẫn chưa 
đồng thuận. Lên đồng vẫn còn nhiều 
vấn đề khiến các cơ quan, chính phủ 
phải băn khoăn: một bên là giá trị 
văn hóa, một bên là mê tín dị đoan. 
Bản thân lên đồng không xấu, chỉ có 
người làm cho lên đồng, Đạo Mẫu 
biến dạng. Hành động đẹp chúng 
ta cần làm không phải là vứt bỏ, mà 
là gạn đục khơi trong, để lên đồng 

đúng nghĩa là một nghi lễ linh thiêng 
của Đạo Mẫu. có như vậy xã hội mới 
thừa nhận, tin tưởng. 

Ông cũng cho biết trung tâm nghiên 
cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng 
Việt nam do ông quản lý đang tập 
hợp những ông đồng, bà đồng, 
mà nói theo ngôn ngữ khoa học là 
các nhà ngoại cảm, để hỗ trợ công 
tác nghiên cứu, cũng như giúp đỡ 
những ai có khó khăn. 

có nên bảo vệ lên đồng hay không, 
theo giáo sư ngô Đức thịnh, sự có 
mặt của đông đảo khán giả trong 
cuộc tọa đàm và trình diễn này đã 
chính là câu trả lời. 

tHỦY tinH

Văn HóA - nGHệ tHUật
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sắc XuÂn vÙng cao
Một SA PA DịU DànG, ĐằM tHắM, 

Một Bắc Hà Rất Đỗi Mộc Mạc 
ĐƯợc PHÁc HọA QUA ốnG KínH 

cỦA PHónG ViÊn Bùi tUấn.
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>> toàn cảnh thị trấn Sa Pa nhìn từ đỉnh Hàm Rồng

>> chợ Bắc Hà không còn đông đúc như xưa vì người dân tộc giờ đây chọn xe máy làm phương tiện đi lại, vận chuyển chính

>> người đàn ông 
đang tìm cho mình 
chiếc cày ưng ý
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>> trẻ em dân tộc H’Mông tại Bản Phố

>> những phụ nữ dân tộc H’Mông Hoa tại chợ vùng cao
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>> thiếu nữ miền xuôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp mùa xuân vùng cao

>> phụ nữ dân tộc H’mông Hoa
>> những phụ nữ người 
Dao bán hàng lưu niệm tại 
thị trấn Sa Pa
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Trang thô
Loãi heïn

còn đâu vạt áo ướt đầm

gói thương nhớ giấu gửi thầm cho nhau.

còn đâu dối mẹ qua cầu

tặng nhau chiếc nón đội đầu làm tin.

Đâu còn cánh phượng trầu têm

cau xanh đẫy hạt phủ trên khăn hồng.

Liền chị quan họ theo chồng

để tôi ngơ ngẩn hội đông ngóng tìm.

…trách người lỗi hẹn hội Lim.

QUAnG tần

Trong tình yeâu moïi ngöôøi ñeàu treû
Không sợi tóc bạc

Không vết chân chim

Không bàn tay rạn vỡ thời gian

Không cả những lo âu, muộn phiền lắng lòng như hạt bụi.

những vòng tay nối vòng tay

tìm nhau chút hơi ấm

Đâu chỉ riêng bây giờ hiện hữu

Vị ngọt của ngày xưa ùa về 

trong những chạm tay

Ánh mắt tìm ánh mắt

cái dăn deo của hôm nay hồng hồng chút nắng hôm qua

Với tình yêu

những người trẻ có thể mái đầu không xanh.

Đỗ nGọc An

Văn HóA - nGHệ tHUật
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Noãi nhôù!
Đâu phải hôm nay ta mới nhớ nhau

Mà anh ơi, từ phút sống ban đầu

Em đã tìm hơi anh giữa nắng hè gay gắt

tình yêu cháy bừng, chân thật

Đắm say, nhung nhớ trọn đời

như lửa đã nhen

Em e ấp đượm nồng cả đông, xuân, thu, hạ

Lửa của tình yêu, tình chồng, nghĩa vợ

của cương thường, hiếu thảo mẹ, cha

của anh em và của cả con thơ

Dù cuộc sống có đôi lần gợn sóng.

những đêm trường ngóng anh vắng bóng

niềm yêu thương chất chứa bao lần

Giá nhớ anh mà níu được nên gần...!

HOànG tHị Lệ tHi

Loãi heïn
còn đâu vạt áo ướt đầm

gói thương nhớ giấu gửi thầm cho nhau.

còn đâu dối mẹ qua cầu

tặng nhau chiếc nón đội đầu làm tin.

Đâu còn cánh phượng trầu têm

cau xanh đẫy hạt phủ trên khăn hồng.

Liền chị quan họ theo chồng

để tôi ngơ ngẩn hội đông ngóng tìm.

…trách người lỗi hẹn hội Lim.

QUAnG tần

Văn HóA - nGHệ tHUật
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Số phận không may mắn đã 
cướp mất đôi chân và nửa người 
bên dưới nhưng những gì trong 

hành trang tôi có chẳng hề thua kém 
so với các bạn sinh viên đồng trang 
lứa. Dẫn đầu khóa về học tập, luôn 
có mặt trong các hoạt động phong 
trào, được nhận rất nhiều học bổng 
cả trong và ngoài nước, với tôi niềm 
tin chính là đôi chân để bước ra cuộc 
đời...

cha mẹ làm ruộng, gia cảnh túng 
thiếu, tôi sinh ra đã bị cong vẹo cột 
sống bẩm sinh phải làm bạn với bệnh 
viện và thuốc kháng sinh từ khi còn 
ẵm ngửa. Lên 4 tuổi, bằng tất cả tình 
yêu thương và sự nỗ lực, cha mẹ đã 
đưa tôi về Viện nhi trung ương chữa trị 
bằng áo nẹp chỉnh hình để tôi có thể 
“bước thấp bước cao” tự đến trường. 
từ lớp 1 đến lớp 7, tôi luôn là học sinh 
giỏi, là lớp trưởng gương mẫu và cũng 

là niềm tự hào của cả nhà. năm lớp 8, 
một chuyên gia phẫu thuật cột sống 
người Pháp sang Viện nhi làm việc 
đã tư vấn trường hợp của tôi nên làm 
phẫu thuật chỉnh hình. Hy vọng bừng 
lên, chạy vạy vay mượn khắp nơi cha 
mẹ mới đủ tiền để tôi lên bàn mổ. 
nhưng ca phẫu thuật thất bại, chẳng 
những không có được hình dáng 
bình thường mà tôi còn bị liệt nửa 
người dưới, không còn khả năng đi 
lại cũng như tự chủ trong sinh hoạt cá 
nhân, phải ngồi xe lăn vĩnh viễn.

có lẽ khi nỗi đau đã bị đẩy lên quá giới 
hạn nó lại trở thành một sức mạnh kỳ 
lạ. nhìn những vết nhăn trên trán cha, 
lau những giọt nước mắt trên má mẹ, 
tôi tự nhủ với mình phải thật cứng cỏi, 
phải sống thật đàng hoàng để vây 
quanh mình không có những ánh 
nhìn thương hại. Vừa chữa bệnh, tôi 
vừa tiếp tục đến lớp, không phải bằng 

những bước đi xiêu vẹo mà bằng 
những vòng xe lăn. tôi lao vào học 
như chạy đua với thời gian, thách thức 
với số phận và liên tiếp từ lớp 9 đến 
lớp 12 tôi luôn ở trong tốp có kết quả 
học tập dẫn đầu, hai năm liền là học 
sinh giỏi Hóa cấp tỉnh. ngoài thời gian 
học tập, tôi còn làm những việc nhà, 
tự lăn xe ra chợ bán rau để có thêm chi 
phí giúp cha mẹ. có lần tôi đã tự hỏi, 
tại sao mình lại có thể bình thản đón 
nhận điều mà với mọi người là nỗi bất 
hạnh, chưa lúc nào thấy ganh tị khi 
bạn bè có thể đi lại bằng đôi chân còn 
tôi thì không, nhiều lúc hòa mình vào 
tập thể, tôi đã thực sự quên đi khiếm 
khuyết của bản thân mình. 

 “chữa lành vết thương tâm hồn cho 
người khác cũng là tự chữa lành vết 
thương cho chính mình!” - ngày tôi lựa 
chọn thi và đỗ vào Khoa tâm lý học, 
trường ĐHKHXH&nV (ĐHQGHn), 
trong niềm vui, niềm tự hào vỡ òa, 
tôi biết đôi vai cha mẹ gánh nặng 
sẽ oằn thêm, nhưng phải học để tự 
hoạch định được tương lai đó mới là 
cách báo hiếu của người con chỉ sống 
bằng nửa cơ thể như tôi. Giờ đây, vượt 
qua mọi những khó khăn, rào cản, tôi 
đã sắp trở thành một cử nhân chuyên 
ngành tâm lý học lâm sàng với tấm 
bằng giỏi. người bình thường đi được 
trên con đường học vấn đã không 
đơn giản riêng với tôi con đường ấy 
còn khó khăn hơn gấp vạn lần. Với 
sự tảo tần của cha mẹ, sự giúp đỡ 
của bạn bè cùng khoa, cùng khóa, 
dựa vào nguồn vốn vay ưu đãi dành 
cho sinh viên và các nguồn học bổng 
khuyến khích, tôi đang đến được rất 
gần ước mơ mà mình hằng ấp ủ. Dẫu 
biết rằng mong muốn tự làm ra thu 
nhập sau ngày tốt nghiệp là rất mong 
manh vì bao sinh viên bình thường 
khác ra trường còn khó kiếm việc làm, 
huống hồ tôi là một người khuyết tật. 
nhưng tôi có niềm tin vào bản thân 
mình, niềm tin ấy sẽ cho tôi đôi chân 
đi đến ngày mai tươi sáng hơn...

tRƯơnG HUYền (ghi)

ĐÔi cHân... niềM tin cỦA tÔi!

KHi HƯớnG Về PHíA Mặt tRời, BónG tối Sẽ KHUất SAU LƯnG tA Và KHi 
ĐÊM Đến Bạn Sẽ tHấY nHữnG Vì SAO - HãY LUÔn nHớ RằnG niềM tin 
Là ĐiềU QUý GiÁ cần Gìn Giữ nHất tROnG cUộc SốnG. nếU KHÔnG 
có niềM tin LàM ĐÔi cHân Dẫn ĐƯờnG, tÔi KHÔnG tHể có ĐƯợc 
nGàY HÔM nAY...” - cÔ SinH ViÊn nGUYễn tHị ÁnH nGọc, QHX.2008 
KHOA tâM Lý Học, tRƯờnG ĐHKHXH&nV, ĐHQGHn Đã cHiA Sẻ  cùnG 
Bạn Đọc tROnG nHữnG nGàY ĐầU XUân Mới...

Diễn Đàn SinH ViÊn
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Một con người được tiếp xúc 
với sự giáo dục thường bắt 
đầu qua con đường văn hoá, 

mà cụ thể là văn hoá gia đình. những 
câu hát, lời ru, những hành động, cử 
chỉ của ông bà, cha mẹ dần trở thành 
những khuôn khổ văn hoá trong mỗi 
con người.

Khi con người tham gia những hoạt 
động xã hội thì giáo dục bằng văn 
hoá là chưa đủ hiệu lực để hướng 
hành động, ý thức của con người tuân 
theo những chuẩn mực tiến bộ mà 
xã hội qui định. chưa 
đủ hiệu lực vì khuôn 
khổ văn hoá định hình 
trong mỗi con người 
nhiều khi không mạnh 
bằng những nhu cầu 
và lợi ích. Mặt khác, 
không phải khuôn khổ 
văn hoá nào mà mỗi 
cá nhân tiếp thu được 
từ gia đình mình cũng 
mang những giá trị 
tích cực, phù hợp mọi 
chuẩn mực xã hội qui 
định. thế nên, ngoài 
việc giáo dục con người 
bằng văn hoá, bằng cái 
hay, cái đẹp thì cũng 
không thể thiếu sự giáo dục con 
người bằng pháp luật.

Giáo dục con người bằng pháp luật 
suy cho đến cùng là việc áp chế và 
tạo khuôn khổ nhận thức, hành động 
trong mỗi cá nhân, để họ tuân theo 
những qui định mà xã hội đề ra. Việc 
áp chế và tạo khuôn khổ này có hiệu 
lực cao tuy nhiên không bền vững 
bằng giáo dục qua con đường văn 
hoá.

Giáo dục con người bằng văn hoá là 
sự giáo dục mà trong đó con người 
có quyền lựa chọn những giá trị mình 
tiếp thu để hoàn thiện nhận thức cá 

nhân. có sự lựa chọn vì quá trình tiếp 
thu văn hoá ở con người là một quá 
trình bắt đầu từ ý thức cá nhân chứ 
không phải được thiết lập, xác định 
từ ý thức, lợi ích, nhu cầu xã hội hoặc 
một bộ phận xã hội như luật pháp. 
chính vì có sự tự lựa chọn nên giáo 
dục bằng văn hoá khi đã tạo được 
nền tảng nhận thức của con người thì 
bền vững hơn nhiều so với việc con 
người bị áp chế theo một khuôn khổ 
đã định sẵn.

Giáo dục con người bằng pháp luật 

chỉ là tạm thời và là ép buộc nhận 
thức, hành động. Giáo dục con người 
bằng văn hoá mới là sự giáo dục lâu 
dài và tạo ra sự tự giác tích cực. Giáo 
dục bằng pháp luật hướng tới việc 
tạo khuôn khổ ý thức, hành vi cho con 
người, còn giáo dục bằng văn hoá thì 
con người tự “khuôn khổ hoá” hành vi 
của mình.

Khi người ta đã có ý thức văn hoá thì 
sẽ tuân theo những chuẩn mực xã hội 
tích cực. còn khi không có ý thức văn 
hoá thì dù cho có sự áp chế của pháp 
luật thì con người vẫn có thể đi ngược 
lại những chuẩn mực tiến bộ. Vì thế, 
giáo dục bằng pháp luật cũng như 

việc nhổ ngọn cỏ. nhổ xong có thể cỏ 
lại mọc trở lại. Giáo dục bằng văn hoá, 
bằng cái hay, cái đẹp mới thực là việc 
nhổ tận gốc cỏ.

Mặt khác, pháp luật thực chất là đại 
diện cho ý chí, nguyện vọng, lợi ích 
của một giai cấp hoặc một bộ phận 
trong xã hội. Không có pháp luật 
phi giai cấp. còn văn hoá là kết tinh 
những giá trị cả vật chất và tinh thần 
của nhiều thế hệ với sự phát triển tự 
thân cũng như giao lưu, hỗn dung với 
các nền văn hoá khác. Vậy nên, giáo 

dục bằng pháp luật có 
chăng cũng chỉ là làm 
con người đi đúng con 
đường mà nhà nước, 
thể chế chính trị vạch 
ra. Giáo dục bằng văn 
hoá mới thực là sự giáo 
dục xuất phát từ con 
người và hướng tới con 
người.

những chuẩn mực mà 
pháp luật vạch ra nếu 
vi phạm những chuẩn 
mực văn hoá và lợi ích 
cơ bản, chính đáng 
của con người thì sớm 
muộn nó cũng bị thay 
thế. Pháp luật suy cho 

đến cùng là điều tiết lợi ích, điều tiết 
các quan hệ lợi ích.

Giáo dục bằng pháp luật và bằng văn 
hoá đều cần thiết như nhau. Điều 
quan trọng là giáo dục bằng pháp 
luật cần chú trọng đến việc tạo hành 
vi và nhận thức văn hoá cho con 
người. Pháp luật mà chỉ tạo ra khuôn 
khổ và sự áp chế thì khó bền vững và 
đó cũng chỉ là “pháp luật trên giấy” mà 
thôi.

nGọc An

GiÁO DỤc BằnG PHÁP LUật Và 
GiÁO DỤc BằnG Văn HOÁ
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Đó là một lộ trình ‘hoàn hảo’ mà 
tôi đã ‘lập trình’ sẵn cho mình 
khi vừa rời khỏi giảng đường 

đại học. ở tuổi 22, tương lai trước mắt 
tôi là một con đường thẳng với những 
‘mốc đến’ cụ thể, rõ ràng. tuy nhiên, bản 
thân cuộc đời luôn là một hành trình dài 
với nhiều ngã rẽ, và điều mà tôi tuy từng 
trải nghiệm chính là hai chữ ‘cơ hội’. 

Bởi ‘cơ hội’ đã giúp tôi xác định được 
một chương trình học tập phù hợp, 

một lĩnh vực chuyên môn mới mẻ và 
một đề tài mà mình tâm đắc và trăn trở 
bấy lâu. ‘cơ hội’ lại đến khi đề tài nghiên 
cứu thạc Sỹ được tôi bảo vệ thành công 
và được phép chuyển tiếp lên đề tài 
tiến Sỹ trong vòng chưa đầy một năm. 
Và gần đây nhất, ‘cơ hội’ lại gõ cửa khi 
Đại học Monash (Australia) đã đồng ý 
hỗ trợ tôi một suất học bổng giá trị để 
có thể hoàn thành chương trình tiến Sỹ 
của mình trước khi tôi bước sang tuổi 
28.

Mặc dù chặng đường trước mắt còn 
quá dài để tôi dễ dãi tự thưởng cho 
mình hai chữ ‘thành công’, ‘cơ hội’ là 
điều mà tôi muốn nhắc đến khi bạn bè 
và những nghiên cứu sinh khác hỏi tôi 
về ‘bí quyết’ và những trải nghiệm của 
mình trong một năm qua. Đáp lại, tôi 
dường như đọc được những sự nghi 
ngại trong ánh mắt nhiều người, bởi 
họ chưa tin tưởng đó thực sự là ‘đáp án’ 
trung thực nhất mà tôi muốn chia sẻ 
với họ. nhưng tôi thực sự không trách 
họ, bởi cũng như nhiều người khác, tôi 
cũng đã từng không tri ngộ hết ý nghĩa 
sâu xa của hai chữ ‘cơ hội’.

MAY Mắn SinH ĐúnG tHời

Bên chén trà đầu năm với GS nguyễn 
Hoà, tôi đã nói vui rằng ‘Em thật may 
mắn khi sinh ra đúng thời’. thực vậy, 
là sinh viên khoá K37 (2003-2007), tôi 
may mắn khi được thụ hưởng một mô 
hình giáo dục tuy được áp dụng không 

cơ Hội: Số PHận, cÁi tâM Và Sự tÁO BạO

Là Một cựU SinH ViÊn, Một GiảnG ViÊn cỦA Đại Học nGOại nGữ, Đại 
Học QUốc GiA Hà nội, Và Giờ ĐâY Là Một nGHiÊn cứU SinH tiến Sỹ tại 
tRƯờnG ĐH MOnASH, úc, tÔi Viết RA nHữnG tRải nGHiệM cỦA MìnH 
nHƯ Một Lời tự Răn DạY cHO Bản tHân, Một Sự cHiÊM nGHiệM MUốn 
cHiA Sẻ cùnG ĐồnG nGHiệP Và Một Lời tRi ân tới nHữnG nGƯời Đã 
GóP PHần KHiến cHO KHẨU HiệU cHUnG cỦA tRƯờnG cHúnG tA tHực 
Sự có ý nGHĩA. 
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lâu nhưng lại mang trong mình nhiều 
nét hiện đại, đột phá ngay trên đất 
nước mình: chương trình của Hệ chất 
Lượng cao (Khoa Sư Phạm tiếng Anh, 
ĐH ngoại ngữ, ĐH Quốc Gia, Hà nội). 
trong rất nhiều điều quý báu mà tôi 
học được khi còn là một sinh viên trong 
Hệ, tôi cảm nhận rõ rệt nhất lợi ích lớn 
lao của những kỹ năng sống, học tập 
và làm việc. tôi còn nhớ cái nhìn e ngại 
của các giáo sư và sinh viên quốc tế, bạn 
học và nghiên cứu sinh của mình tại ĐH 
Monash danh tiếng khi tôi ‘dám’ trình 
bày đề cương nghiên cứu của mình. 
thực tế, nhiều nghiên cứu sinh khác đã 
có rất nhiều cơ hội được diễn tập bài 
trình bày của mình trong các hội nghị 
và hội thảo trước ‘thời khắc’ mà nhiều 
người trong số họ cho là ‘sinh tử’ – khi 
một đề cương có thể bị bác bỏ, kéo 
theo công sức cả năm trời xuống sông 
biển. tuy nhiên, ‘trôi chảy’, ‘tự tin’, ‘ngạc 
nhiên’ và ‘đầy hứa hẹn tại các hội thảo 
lớn’ là những lời khen mà ba vị giám 
khảo uy tín dành cho tôi sau bài trình 
bày của mình. Bản thân tôi thì không 
mấy ‘ngạc nhiên’, không phải vì tôi tự 
phụ hay huyễn hoặc về bản thân mình, 

mà tôi hiểu đó là thành quả có được sau 
một quá trình luyện rèn một ‘xâu’ những 
kỹ năng trong Hệ chất lượng cao (cLc) 
như kỹ năng trình bày, diễn thuyết, tổ 
chức thông tin, báo cáo, sử dụng công 
nghệ thông tin. tôi vẫn luôn tâm niệm 
rằng 04 năm là sinh viên Hệ đào tạo 
chất lượng cao là quãng thời gian mà 
từng giây phút đều là những ‘cơ hội’ học 
tập và rèn luyện quý báu mà rất nhiều 
người đi trước tôi đã không may mắn 
có được.

 “cơ Hội” Đến từ cÁi tâM Và Đức Hi 
SinH

tuy nhiên, tôi sẽ mãi là con người ‘duy 
tâm’, ‘siêu hình’ và ‘phủ định sạch trơn’ 
những nỗ lực phi thường của bao nhiêu 
con người nếu tin ‘cơ hội’ đơn thuần chỉ 
là sự hào phóng của số phận. tôi còn 
nhớ cái ngày mà tôi chuẩn bị hồ sơ xin 
học bổng để học lên tiến sỹ, câu hỏi 
đầu tiên mà người xét tuyển đặt ra cho 
tôi không phải là bảng điểm đại học, là 
bằng cấp loại gì, mà đơn giản chỉ là: ‘Em 
có những thành tích nghiên cứu khoa 
học trong quá khứ không?’. Và nếu câu 
trả lời là ‘không’, cánh cửa sẽ khép lại. 
Khi đó, tôi chợt nhớ đến những ngày 

đông rét buốt, thầy và trò trong tổ chất 
Lượng cao kiên trì nán lại bên bờ hồ của 
Khoa Pháp rất lâu sau giờ học để chữa 
đề cương nghiên cứu, hay những ngày 
hè oi bức, tôi loay hoay, long ngóng bên 
chiếc đèn chiếu thô sơ ngày nào để chập 
chững trình bày những nghiên cứu 
khoa học sinh viên đầu tiên của mình. 
tôi thấy ở đó có cô thu Hương và thầy 
tuấn Minh trong Ban chủ nhiệm Khoa 
với bồn bề công việc, cùng bao thầy cô 
khác mà thời gian của họ có thể quy 
đổi ra nhất nhiều giá trị vật chất to lớn. 
nhưng gác sang một bên tất cả những 
lo toan, bân rộn vật chất ấy, tất cả các 
thầy cô đều chăm chú lắng nghe chúng 
tôi một cách nghiêm túc, đồng thời ‘hào 
phóng’ góp ý và động viên chúng tôi 
rất nhiều, cho dù tự thân chúng tôi hiểu 
rằng những nghiên cứu của mình còn 
rất nhiều thiếu sót. chính các thầy cô đã 
cho tôi thấy không chỉ cái ‘tâm’ của một 
người thầy, một nhà nghiên cứu khoa 
học chân chính mà còn là cả một tấm 
lòng cao cả biết hi sinh cho sự tiến bộ 
chung của cả một cộng đồng. những 
nỗ lực của các thầy cô khi đưa lý luận 
về phương pháp nghiên cứu vào giảng 
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dạy trong chương trình của Hệ chất 
Lượng cao hay sự tạo điều kiện tối đa để 
sinh viên được thực hành và trải nghiệm 
về nghiên cứu dưới hình thức những 
nghiên cứu khoa học sinh viên … là 
những công việc mà người khác nhìn 
vào sẽ cho là ‘vẽ việc’, là ‘vác tù và hàng 
tổng’ bởi nó không mang lại những lợi 
ích vật chất cho chính bản thân thầy cô 
hay những thành quả nơi người học 
trong một sớm một chiều. tuy nhiên, tôi 
tự hào dám đưa những trải nghiệm của 
mình ra làm một minh chứng rõ ràng 
cho thấy những nỗ lực của họ không hề 
uổng phí.

Sự Dại Dột ĐÁnG YÊU

Đứng trước những lựa chọn quan trọng 
của cuộc đời mình, tôi thường bị bạn bè 
chê cười là một kẻ ‘dại dột’. 

Lần thứ nhất là khi tôi còn bước vào 
ngưỡng cửa đại học. ‘Dại gì mà vào 
hệ chất Lượng cao! Rồi cũng chỉ là cái 
bằng thôi mà’ là câu nói tôi thường nghe 
những sinh viên khác nói sau lưng mình 
khi còn lưỡng lự trước quyết định đăng 
ký thi tuyển. trong bộn bề phân vân và 
e ngại của tuổi trẻ, tôi đã ‘liều lĩnh’ chọn 
cho mình con đường chông gai hơn, 
cho dù điều đó có nghĩa là quãng thời 
gian 04 năm tới rồi cũng sẽ vất vả chẳng 
kém ôn thi vào đại học. Và giờ đây tôi rất 
đỗi tự hào về nó, kết thúc với đúng cũng 
chỉ là tấm bằng như bao nguời phán 
đoán, nhưng giá trị của cuộc sống vốn 
đâu phải chỉ nằm ở một tấm giấy mà 
thôi? 

Lần thứ hai tôi bị chê là ‘dại dột’ là khi 
quyết định học cao học tại trường. 
‘chán lắm, chẳng học được gì đâu’ lại là 
câu nói tôi đã ‘dám’ bỏ ngoài tai để chấp 
nhận vừa đi làm vừa đi học, dẫu phải hi 
sinh cả những ngày nghỉ cuối tuần của 
mình. nhưng ngày nay, khi đi học ở một 
trường đại học danh giá thuộc đẳng 
cấp quốc tế, tôi lại thấy hai năm học 
cao học ở trường lại vô cùng hữu ích 
cho con đường đi của mình. Rất nhiều 
những khái niệm lý luận, trường phái lý 
thuyết và phương pháp luận khoa học 
được các giáo sư bên nước ngoài ‘mặc 
nhiên’ là nghiên cứu sinh của họ đã phải 
biết, hay phải tự tìm hiểu, thì ít nhiều tôi 
đã được nghe giảng ở các lớp cao học 
tạo trường. Và trong khi rất nhiều bạn 
học của tôi phải mất không ít thời gian 

mày mò ‘tìm đường’ trong các thư viện 
đồ sộ, tôi đã có những thuận lợi hơn khi 
đã được nghe, được giới thiệu và tri ngộ 
phần nào về những tri thức đó. 

Và lần thứ ba tôi bắt gặp ánh mặt nghi 
ngại của những người xung quanh là 
khi tôi chọn cho mình chương trình 
thạc sỹ với 100% nội dung nghiên cứu. 
Đó là một con đường vất vả, không ‘an 
toàn’ và cũng ‘mông lung’ hơn những 
lựa chọn khác, nên cũng là dễ hiểu khi 
bạn bè, nhất là những người cùng ra đi 
với tôi năm đó thấy lo lắng và ái ngại cho 
quyết định của tôi. Bản thân tôi cũng 
không khỏi cảm thấy lo lắng, vì cuộc 
sống xa nhà vốn đã không dễ dàng giờ 
đây lại đòi hỏi tôi phải tự lập nhiều hơn 
trong học tập và nghiên cứu. nhưng khi 
sang học tập tại ĐH Monash, tôi nhận 

thấy có vô số cơ hội mà nếu nghiên cứu 
sinh biết tích cực và mạnh dạn hơn sẽ 
khiến con đường đi của mình bớt phần 
vất vả. có rất nhiều sự hỗ trợ, tư vấn, 
định hướng, các buổi thỉnh giảng và hội 
thảo mà Khoa Giáo dục học hay nhiều 
giáo viên tâm huyết đứng ra tự tổ chức, 
qua đó người học có thể tham dự để 
nâng cao kiến thức, phương pháp luận, 
kỹ năng hay đơn giản là nâng cao sự tự 
tin và ‘xốc lại’ nguồn cảm hứng nghiên 
cứu của mình. theo tôi, đó thực sự là 
những ưu thế của một nền giáo dục 
tiên tiến mà người học, chỉ cần có tinh 
thần học hỏi, cầu thị và trao đổi để cùng 
tiến bộ, sẽ có thể tận dụng và nâng cao 
hiệu quả học tập nghiên cứu của mình 
một các tối đa tại nước ngoài. 

VŨ Hải Hà
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ĐộnG Lực VƯơn LÊn

Linh là con út trong một gia đình có bốn 
anh chị em ở Phúc Yên – Vĩnh Phúc, và 
là người duy nhất đỗ đại học. tuy hoàn 
cảnh không khá giả gì nhưng từ cấp 2 
đến cấp 3 em đều đạt học sinh giỏi. Đặc 
biệt, năm lớp 10 và 12, Linh đã đạt giải 
nhì cấp tỉnh môn toán… từ những 
chương trình Rung chuông Vàng 
đầu tiên phát sóng trên VtV3, chàng 
sinh viên năm nhất với biệt danh Linh 
“chuột”, từ khi ngồi trên ghế học sinh 
cấp 2 đã ấp ủ ước mơ được tham gia 
chương trình rung chuông vàng. Linh 
tâm sự: “Em rất yêu thích sân chơi tri 
thức bổ ích này, em luôn theo dõi và trả 
lời các câu hỏi chương trình đưa ra”. Đó 
là động lực để Linh trau dồi kiến thức, 
tích lũy sự hiểu biết mong một ngày 
có cơ hội được tham gia sân chơi trí tuệ 
này. Linh “chuột” đọc rất nhiều sách, báo, 
internet để củng cố kiến thức. Sự tự tin, 
bản lĩnh ở sân chơi Rung chuông vàng ở 
cậu sinh viên năm nhất đã chứng minh 
một quá trình rèn luyện thực sự nghiêm 
túc không ngừng nghỉ.

Với hơn 1000 sinh viên đăng kí tham 
gia sơ loại do Đoàn thanh niên trường 
ĐHKHtn tổ chức, trải qua hai vòng sơ 
loại trực tiếp với 200 câu hỏi phong phú 
và đa dạng ở mọi lĩnh vực, Linh “ chuột” 
đã lọt vào tốp 50 thí sinh, xuất sắc nhất 

được cử tham dự Rung chuông vàng. 

QUYết ĐOÁn Để tHànH cÔnG!

“ngay từ đầu tham dự cuộc thi, em cũng 
không đặt ra mục tiêu cao lắm. Không 
khí của trường quay Rung chuông vàng 
khiến em rất vui và hào hứng”, Linh chia 
sẻ. Khó khăn với Linh khi cuộc chơi đi 
được một phần ba chặng đường, đến 
với câu số  7  đó là  câu tiếng Anh em đã 
phải dừng cuộc chơi và nhờ thầy cô cứu 
trợ sau đó, em được quay lại sàn đấu.

Với sự bình tĩnh, tự tin, với câu 18 em đã 
thể hiện được tính quyết đoán trong 
từng câu trả lời của mình. Không giống 
đáp án với 5 bạn cùng thi, Linh đã thể 
hiện được bản lĩnh hiểu biết và trí tuệ để 
đưa ra một câu trả lời hoàn toàn thuyết 
phục. Sự hồi hộp và căng thẳng đã thể 
hiện trên gương mặt Linh khi bạn bước 
vào câu 19, đó  là một câu lịch sử không 
quá khó với Linh nhưng “thực sự lúc đó 
em không thể nhớ ra câu trả lời chính 
xác”, Linh nói. Và rồi hàng trăm chiếc 
máy bay lao về phía Linh. Giây phút thầy 
cô, bạn bè hát vang bài “niềm tin chiến 
thắng” cổ động, và rồi chiếc bảng giơ 
lên trong niềm hân hoan ‘chính xác rồi’, 
lên chuông vàng thôi…

Linh kể lại: “Khi ngồi dưới chiếc chuông 
vàng em rất tự tin, không còn hồi hộp 
lo lắng như lúc  mới bước vào cuộc 

thi”. niềm đam mê toán học và những 
thành tích về môn toán mà em đạt 
được đã giúp Linh đưa ra quyết định lựa 
chọn lĩnh vực khoa học tự nhiên trong 
các gói câu hỏi của chương trình. Khi 
câu hỏi 20 thuộc lĩnh vực toán cất lên 
trong sự hồi hộp của toàn bộ mọi người 
trong trường quay, Linh rất bình tĩnh 
lắng nghe câu hỏi và quyết đoán đưa ra 
phương án trả lời bằng một phép tính 
nhẩm. Mọi người nín thở chờ đợi chiếc 
bảng rung lên, với một câu trả lời không 
thể chính xác hơn. Linh “chuột” đã rung 
được chuông vàng và đem niềm vinh 
dự về cho trường ĐHKHtn. 

Về lại trường ĐHKHtn, Linh đã tổ chức 
một buổi liên hoan nhỏ bên bạn bè và 
thầy cô trong niềm hân hoan và hạnh 
phúc khôn tả. ở lớp, Linh là một chàng 
trai khá hòa đồng, thân thiện với mọi 
người. ngoài giờ học căng thẳng, chơi 
bóng đá là niềm đam mê của chàng 
trai này. Hình ảnh nhỏ bé Linh “chuột” 
còn xuất hiện trong đội bóng của lớp. 
Linh “chuột” đang cố gắng phấn đấu để 
đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi học kỳ 
đầu tiên và chuẩn bị kiến thức cho trận 
chung kết Rung chuông Vàng sắp tới 
cũng như để trở thành nhà nghiên cứu 
khoa học trong tương lai.  

DOãn Mẫn

tROnG ĐÊM 15/10/2010 VừA QUA 
tại nHà tHi ĐấU QUận tâY Hồ, Hà 
nội, Đỗ ĐănG LinH – SinH ViÊn 
K55, nGànH cÔnG nGHệ SinH 
Học, KHOA SinH Học, tRƯờnG 
ĐHKHtn - ĐHQGHn, Đã VƯợt 
QUA câU Hỏi tHứ 20 Để RUnG 
cHUÔnG VànG. 

cHàng sinH viên năm tHứ nHất 
           “rung cHuông vàng!”
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Gặp Lan tại một căn nhà nhỏ 
khuất sâu trong ngõ đường 
Vũ Hữu (thanh Xuân – Hà 

nội), trước mắt tôi là hình ảnh một cô 
nữ sinh nhỏ nhắn, giản dị và khuôn 
mặt ngời sáng thông minh. thoạt 
nhìn, không ai nghĩ, Lan là người 
thành phố. cô sinh viên nhỏ nhắn vẫn 
hằng ngày phụ giúp mẹ bán hàng sau 
thời gian học tập căng thẳng. 

Sinh ra trong một gia đình lao động 
thủ đô, bố mẹ Lan từng là bộ đội, 
sau đó là công nhân xây dựng. Hiện 
tại, thu nhập chính của cả gia đình 
Lan đều dựa vào quán hàng hoa quả 
của mẹ và những đồng tiển công ít 
ỏi bằng nghề xe ôm của bố. 12 năm 
trên ghế nhà trường, Lan luôn đạt 
danh hiệu học sinh xuất sắc. Đặc biệt, 
trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 
2009, Lan đã một lúc đỗ hai trường 
đại học có tiếng ở thủ đô: thủ khoa 
của trường Đại học Giáo dục với số 
điểm 29, và trường Đại học ngoại 
thương với điểm số 25,5 (khối D). cuối 
cùng, Lan quyết định theo ngành sư 
phạm toán của trường ĐH Giáo dục – 
ĐHQGHn với ước mong trở thành cô 
giáo.

từ đầu năm thứ nhất, Lan được cả lớp 
tín nhiệm bầu làm lớp trưởng. ý thức 
được trách nhiệm của mình, Lan luôn 
cố gắng để hoàn thành tốt cương vị 
được lớp giao phó và càng không 
ngừng bổ sung kiến thức để xứng 
đáng với sự tin tưởng của thầy cô, gia 
đình và bè bạn. 

Quanh góc học tập của Lan là giá gỗ 
để những cuốn sách, báo. từ khi học 
lớp 9 đến giờ, Lan không bỏ sót bất 
cứ một số Văn học tuổi trẻ hay toán 
học tuổi trẻ nào. Lan cho biết chính 
những trang văn, bài thơ, bài toán 
trong đó đã làm phong phú tâm hồn 
và tăng thêm niềm đam mê học toán. 
Khi đã học năm thứ hai đại học, Lan 
vẫn còn cất giữ cẩn thận những cuốn 
sách giáo khoa, tài liệu tham khảo từ 
lớp một. Lan hiểu rằng: “Để có được 

những cuốn sách này, đó là bao mồ 
hôi, công sức của bố mẹ nên em cố 
gắng giữ cẩn thận và đó là tài sản vô 
giá nhất của em!”.

năm học 2009-2010, Lan đã có kết 
quả học tập cực kỳ đáng nể là khi đạt 
tổng điểm 3.72, cao nhất Khoa Sư 
phạm toán và là một trong những 
sinh viên có thành tích học tập cao 
nhất trường. cũng trong năm đó, em 
còn vinh dự được tham gia Olympic 
toán toàn quốc tại Huế. 

Không những học tập xuất sắc, Lan 
còn tích cực tham gia các hoạt động 
của lớp, của trường. ít ai biết rằng, cô 
sinh viên tý hon này là thành viên của 

Đội tuyên truyền vận động hiến máu 
của trường ĐH Khoa học tự nhiên và 
đã từng hai lần tham gia hiến máu. 
ngoài ra, Lan còn là một cây văn nghệ, 
một thành viên trong đội bóng đá nữ 
của trường ĐH Khoa học tự nhiên (nơi 
em đang theo học). Lan đã được tặng 
danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu, 
danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp cơ sở 
và của Đại học quốc gia Hà nội cùng 
nhiều giải thưởng khác. Đặc biệt, 
ngày 9-1 vừa qua, Lan vinh dự là một 
trong 10 “Sinh viên 5 tốt” do Hội Sinh 
viên Việt nam bình chọn.

Không làm gia sư nhưng năm vừa 
qua, Lan đã kèm hai học sinh lớp 12 
đỗ đại học. Lan tâm sự: “Bố mẹ em rất 
vất vả, nuôi anh em em từ tấm bé đến 
giờ. thế nên em cố gắng học tập thật 
tốt để sau này làm giáo viên, trước hết 
có một cái nghề ổn định, sau đó là để 
bố mẹ đỡ vất vả!”. con đường trước 
mắt của cô sinh viên hiếu thảo, giàu 
nghị lực này còn không ít khó khăn 
nhưng tin rằng với sự cố gắng, nổ lực 
không ngừng, Lan sẽ vượt qua và trở 
thành một giáo viên giỏi trong tương 
lai.

nữ “SinH ViÊn 5 tốt” Và Ước Mơ LàM cÔ GiÁO

Là tHỦ KHOA tRƯờnG ĐH GiÁO 
DỤc – ĐHQGHn năM 2009, 
nHƯnG KHÔnG BằnG LònG 
Với Kết QUả Đó, tRịnH tHị 
nGọc LAn, K54 SƯ PHạM tOÁn 
Vẫn nổ Lực KHÔnG nGừnG 
Để VinH Dự tRở tHànH Một 
tROnG 10 GƯơnG Mặt “SinH 
ViÊn 5 tốt” cỦA cả nƯớc.
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