
Một năm đã đi qua với nhiều thách thức, khó khăn nhưng cũng là năm ĐHQGHN đạt được 
những thành tựu đáng tự hào. Bên cạnh sự phát triển nhiều mặt, trên mọi phương diện, năm 
2010 vừa qua đánh dấu một bước phát triển mới khi chúng ta tổ chức thành công Đại hội 

Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV. Đại hội lần này thể hiện quyết tâm to lớn của Đảng bộ, tạo ra sức mạnh 
tổng hợp phấn đấu “phát huy mọi nguồn lực, chủ động vươn lên tầm quốc tế, thực hiện sứ mệnh vẻ 
vang”, với khẩu hiệu hành động là: sáNG tạo – tIêN pHoNG – cHất lượNG cao.

Những thành tựu chung của ĐHQGHN là sự cộng hưởng biết bao đóng góp, nỗ lực không ngừng 
của mỗi tập thể và cá nhân trong ĐHQGHN và tất cả chúng ta có quyền vui mừng và tự hào về những 

đóng góp của mình vào thành tựu chung đó. thay mặt lãnh đạo ÐHQGHN, tôi nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những 
cố gắng, nỗ lực vượt bậc đó. 

trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, quá trình toàn cầu hóa diễn ra với tốc độ cao kèm theo những 
biến động khôn lường, sự phát triển của nhân loại đã bước vào một thời kỳ mà thời cơ và thách thức luôn đồng hành. Nấc 
thang phát triển mới đặt các quốc gia vào cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn. Để vươn lên, mỗi quốc gia phải ý thức tăng cường 
năng lực cạnh tranh thông qua việc thu hút chất xám, phát huy sức mạnh của chính mình và không ngừng đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao, có khả năng sáng tạo và thích ứng cao với những biến động không ngừng và khôn lường của xã 
hội. Và lịch sử nhân loại đã chỉ ra rằng, vào bất kỳ thời đại nào, ở bất cứ quốc gia nào muốn hưng thịnh đều phải lấy giáo dục 
làm trọng.  Đây cũng chính là động lực mà ĐHQGHN cần phải vươn lên mạnh mẽ, trở thành đơn vị dẫn đầu, có những cống 
hiến quan trọng trong việc xây dựng nền móng cho hệ thống giáo dục đại học và khoa học nước nhà, xứng đáng với vai trò 
nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Bước sang giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức mới đang chờ đón, để vượt qua và giành thắng lợi, 
ĐHQGHN luôn xác định rõ những giá trị cốt lõi, phải đạt cHất lượNG cao trong mọi hoạt động. Bên cạnh đó ĐHQGHN 
tiếp tục phát huy vai trò tIêN pHoNG trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, áp dụng các phương pháp mới trong quản 
trị đại học, tiên phong trong đào tạo chất lượng cao, nghiên cứu khoa học đỉnh cao, tiên phong triển khai những ngành đào 
tạo mới. Và trên hết, ĐHQGHN phải tiên phong góp phần đưa nền giáo dục Việt Nam lên tầm khu vực và quốc tế; 

Được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, với cơ chế tự chủ cao, ĐHQGHN phải trở thành một môi trường học thuật 
tự do sáNG tạo để tạo nên những đột phá mới trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, hướng đến những chuẩn mực quốc 
tế; ĐHQGHN luôn ý thức được trácH NHIệM cao đối với xã hội, là địa chỉ đào tạo và nghiên cứu khoa học tin cậy của Đảng, 
Nhà nước và chính phủ; 

là một trung tâm đại học đa ngành, đa lĩnh vực, ĐHQGHN đã và đang phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, phát huy cao tinh 
thần cộng đồng, tích hợp trí tuệ liên ngành, liên thông liên kết thống nhất để ĐHQGHN trở thành một thực thể hữu cơ hoàn 
chỉnh, kiểu mẫu. chỉ có như vậy, ĐHQGHN mới có thể tạo ra được các giá trị gia tăng và sản phẩm độc đáo. tHốNG NHất 
troNG Đa dạNG chính là sức mạnh, là một trong những giá trị cốt lõi của ĐHQGHN; Và cuối cùng, ĐHQGHN sẽ kiên định 
con đường pHát trIểN BềN VữNG dựa trên nền tảng tích hợp giữa môi trường, xã hội, kinh tế và thể chế. Đây chính là thể 
hiện tầm vóc và tầm nhìn xa của ĐHQGHN.

tôi tin tưởng rằng, chúng ta sẽ đồng tâm, đồng lòng, chủ động vượt qua những thách thức, thực hiện tốt các nhiệm vụ của 
năm 2011, đưa ÐHQGHN phát triển nhanh và bền vững, từng bước đạt trình độ quốc tế. trước mắt chúng ta còn nhiều khó 
khăn, nhưng với khí thế vươn lên mạnh mẽ, chúng ta có đủ cơ sở hy vọng vào một năm mới thắng lợi rực rỡ hơn. 

Nhân dịp tết cổ truyền dân tộc, trong không khí vui tươi đầy sức sống của xuân tân Mão 2011, tôi thân ái gửi đến toàn thể 
các thầy, cô giáo, cán bộ, công chức cùng toàn thể học viên, sinh viên, học sinh trong các đơn vị thuộc ÐHQGHN dù ở bất cứ 
nơi đâu, những tình cảm thân thương, quý trọng cùng lời chúc an khang, thịnh vượng, tiến bộ và hạnh phúc.

                                                                                                                                                                                                                  Gs.ts MaI trọNG NHuậN

                                                                                                                                                                                                                          GIáM Ðốc ÐHQGHN 

(thư chúc tết của Giám đốc ĐHQGHN gửi toàn thể giáo sư,  nhà khoa học, thầy cô giáo, cán bộ, học viên, sinh viên, học sinh)

Xuaân Taân Maõo 2011
pHát Huy MọI NGuồN lực, cHủ ĐộNG VươN lêN tầM Quốc tế, tHực HIệN sứ MệNH Vẻ VaNG
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2NâNG cao cHất lượNG 
Đào tạo HướNG tớI cHuẩN 
Quốc tế Và  tạo ra NHữNG 

sảN pHẩM Đặc sắc của ĐHQGHN 
để đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng 
của phát triển đất nước  nhờ tiếp tục 
thực hiện thành công mô hình liên 
thông, liên kết trong toàn ĐHQGHN  
thông qua việc giảng dạy các môn 
học chung do một đơn vị đầu mối 
đảm nhiệm như các môn học Giáo 
dục quốc phòng an ninh, Giáo dục 
thể chất trong toàn ĐHQGHN, môn 
lý luận chính trị, tiếng anh…; 15 
sinh viên học chuyên môn tại các 
đơn vị đào tạo khác trong ĐHQGHN; 
mở rộng quy mô đào tạo bằng kép, 
ngành kép giữa các đơn vị; liên kết 
thực hiện các chương trình đẳng cấp 
quốc tế thuộc Nhiệm vụ chiến lược, 
chương trình tiên tiến, puF, trIG, tổ 

chức đào tạo và quản lý sinh viên 
năm thứ nhất thuộc nhiệm vụ chiến 
lược tại trường ĐH Ngoại ngữ; triển 
khai đào tạo kỹ năng mềm cho sinh 
viên các khóa và các hệ đào tạo; tiên 
phong xây dựng các chương trình và 
ngành học mới mang tính liên ngành 

cao, độc đáo (ngành Nhật Bản học, 
thạc sĩ Biến đổi khí hậu,...); sử dụng 
có hiệu quả cơ sở vật chất dùng 
chung, liên kết xây dựng giáo trình, 
bài giảng đáp ứng yêu cầu giảng dạy 
và nghiên cứu khoa học trình độ cao.

1cHất lượNG, HIệu Quả 
Hoạt ĐộNG Được NâNG 
lêN NHờ NHữNG ĐổI MớI 

QuaN trọNG QuảN trị ĐạI Học 
dựa Vào cácH tIếp cậN tHeo 
sảN pHẩM Đầu ra Và lIêN tHôNG 
lIêN kết: 

Hoàn thành giai đoạn 1 bộ thủ tục 
hành chính, xây dựng, ban hành và 
áp dụng hệ thống văn bản quản lý 
điều hành dựa vào các sản phẩm 
đầu ra và  nâng cao tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm, liên thông liên kết, hợp 
tác giữa các đơn vị: Ban hành và áp 
dụng bộ sản phẩm đầu ra thuộc 14 
lĩnh vực hoạt động của ĐHQGHN; 
Quy chế đào tạo mới, Quy định về 
hoạt động kHcN, Quy định xây dựng 
kế hoạch ngân sách và phân bổ ngân 
sách, xây dựng và phát triển dự án, 
hướng dẫn thi đua khen thưởng, xây 
dựng và phát triển chương trình đào 
tạo theo chuẩn đầu ra bằng phương 
pháp cdIo, áp dụng  quy định chuẩn 
đầu ra tiếng anh và kỹ năng mềm đối 
với sinh viên tốt nghiệp các chương 
trình đào tạo tài năng, tiên tiến và 
chất lượng cao; …

NHữNG tHàNH tựu NổI Bật của ĐHQGHN NăM 2010

2 Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội



3lầN Đầu tIêN trIểN kHaI  Đào tạo ĐộI NGũ cáN Bộ lãNH Đạo, QuảN lý tHeo cHuẩN Quốc tế : 

trong năm học vừa qua, thực hiện nhiệm vụ do  Đảng, chính phủ giao đào tạo cán bộ lãnh đạo  quản lý theo 
chuẩn quốc tế  cho đất nước ( Đề án 165), ĐHQGHN đã năng động, sáng tạo  tổ chức đào tạo thạc sĩ  đạt chuẩn 

quốc tế cho cán bộ lãnh đạo quản lý nhà nước địa phương theo ba chuyên ngành: 

-trường  ĐH kinh tế, ĐHQGHN liên kết với ĐH uppsala, thụy Điển đào tạo thạc sĩ Quản lý công.

- trường ĐHkHXH&NV, ĐHQGHN liên kết  với ĐH lund, thụy Điển đào tạo thạc sĩ Quản lý kH&cN.

- trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN liên kết với ĐH sư phạm Đông Bắc trung Quốc đào tạo thạc sĩ Quản lý xã hội.

Việc tổ chức đào tạo này góp phần phát triển một số chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế, đào tạo đội ngũ cán bộ và phát 
triển điều kiện đảm bảo chất lượng theo chuẩn của đại học đối tác có uy tín.

4Đột pHá MớI troNG NGHIêN 
cứu kHcN Để Đáp ứNG tốt 
HơN NHu cầu pHát trIểN 

kINH tế - Xã HộI:

tăng quy mô đề tài kHcN các cấp, 
dự án kHcN, dự án Đtcs, dự án hợp 
tác quốc tế, số lượng bài báo đăng 
tạp chí quốc tế (169 bài báo trong 
năm 2009 và 67 bài trong 6 tháng 
đầu năm 2010 được đăng tải trên 
các tạp chí khoa học quốc tế có chỉ 
số trích dẫn, tăng 28% so với 132 bài 
của năm 2008), ĐHQGHN tiếp tục 
dẫn đầu trong các cơ sở đào tạo và 
nghiên cứu cả nước có số lượng bài 
báo đăng tạp chí quốc tế uy tín cao 

nhất; bắt đầu hình thành các nhóm 
nghiên cứu mạnh, trung tâm nghiên 
cứu xuất sắc (coe), trong đó có coe  

ĐHQGHN – Viện khoa học công 
nghệ tiên tiến Nhật Bản (JaIst).

6Góp pHầN Xây dựNG Mô 
HìNH ĐạI Học NGHIêN cứu 
Đa NGàNH, Đa lĩNH Vực ở 

VIệt NaM tHôNG Qua VIệc HoàN 
tHIệN tHêM Một Bước QuaN 
trọNG troNG cơ cấu tổ cHức: 

Hoàn thiện hệ thống tổ chức đào 
tạo của mô hình đại học nghiên cứu 
đa ngành, đa lĩnh vực: sắp xếp lại hệ 
thống đào tạo theo hướng chuyên 
sâu, phát huy thế mạnh các đơn vị 
và thúc đẩy liên kết, liên thông; phát 
triển các đơn vị nghiên cứu mới có 
tính liên ngành cao, điều chỉnh chức 
năng, nhiệm vụ các đơn vị cũ theo 
hướng tích hợp, liên ngành...; kết hợp 
chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu 
khoa học, trong đó đặc biệt chú trọng 
phát triển tính liên thông, liên ngành 
giữa các hệ thống đào tạo, nghiên 
cứu và dịch vụ, đáp ứng cao nhu cầu 
xã hội. Đã thành lập thêm một số đơn 

vị mới như: khoa y dược,  trung tâm 
Đô thị đại học, trung tâm ứng dụng 
cNtt, trường pttH chuyên kHtN; 

Đổi tên trung tâm Đảm bảo chất 
lượng và phát triển giáo dục thành 
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục.

5trIểN kHaI có HIệu Quả, sáNG tạo các cuộc VậN ĐộNG lớN của NGàNH, trong đó tập trung vào phát 
động các phong trào Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh phù hợp với đặc thù của từng đơn vị.
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7trIểN kHaI Mô HìNH Hợp tác                              
"5 NHà”:

triển khai hiệu quả mô hình hợp 
tác tích hợp Nhà trường – cơ quan quản 
lý nhà nước – doanh nghiệp – các đơn 
vị đào tạo và nghiên cứu khác – cá nhân 
các nhà khoa học và lãnh đạo xuất sắc:

thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 
ĐHQGHN với: Bộ tN & Mt, thành phố 
Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng 
trị,  tập đoàn Viettel, tập đoàn dầu khí 
quốc gia Việt Nam, toshiba, uoB,...;  các 
ĐH danh tiếng thế giới như: ĐH oxford, 
Maryland; các Hiệp hội uy tín trong khu 
vực và trên thế giới: auN, asaIHl,... các 
nhà chính trị, học giả danh tiếng thế giới 
như: chủ tịch Quốc hội ucraina Gs.Vs 
Volodymir lytvyn, Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng Hoa kỳ robert Michael Gates, 
Gs. tom cannon, Gs. susan schwab, Gs. 
Ngô Bảo châu, Gs. Vincent Barros, Ngài 
park tae Joon, Gs. Jean louis Vernet,...

có nhiều dự án hợp tác quốc tế được 
xây dựng và triển khai như đề án Hợp 
tác với Đan Mạch, Bỉ, tây Ban Nha,…

8pHát trIểN ĐộI NGũ cáN Bộ từNG Bước Đạt cHuẩN Quốc tế theo cách tiếp cận quản trị nguồn nhân lực, 
HQGHN và hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học khác : công tác tuyển dụng bám sát yêu cầu và nhiệm vụ của từng 
đơn vị trên cơ sở mô tả công việc , góp phần phát triển đội ngũ cán bộ trong ĐHQGHN, đặc biệt là cán bộ trẻ có 

học hàm, học vị cao, có phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học tiên tiến; đã xây dựng được chính sách đãi 
ngộ đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ giảng dạy, khoa học hiện có, tạo điều kiện cho cán bộ đầu đàn, đầu ngành có môi 
trường và phương tiện làm việc tốt hơn; thu hút cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học 
tài năng ngoài ĐHQGHN về công tác bằng nhiều hình thức khác nhau.

9côNG tác kIểM ĐịNH cHất 
lượNG ĐI Vào Nề Nếp Và 
NâNG tầM Quốc tế

ĐHQGHN là đơn vị đi đầu trong hệ 
thống giáo dục cả trong công tác 
ĐBcl và kiểm định Giáo dục với việc 
Ban hành bộ tiêu chí kĐcl ĐHQGHN 
trên cơ sở tích hợp tính ưu việt của bộ 
kiểm định các đại học tiên tiến trên 
thế giới, đồng thời điều chỉnh cho 
phù hợp với yêu cầu và thực trạng 
của giáo dục đại học trong nước 
cũng như mô hình đào tạo độc đáo 
của ĐHQGHN; ĐHQGHN cũng tiên 
phong kiểm định các đơn vị đào tạo 
và chương trình đào tạo. Mặt khác, 
ĐHQGHN không ngừng nâng cao vị 
thế bằng việc tham gia những mạng 

lưới, tổ chức kiểm định uy tín trong 
khu vực và trên thế giới; chất lượng 
đào tạo của ĐHQGHN được các tổ 

chức kĐcl quốc tế đánh giá cao, 
trong đó có các chương trình đào tạo 
chất lượng cao được auN công nhận. 
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sáng 12/1/2011, Viện Đảm bảo 
chất lượng giáo dục, ĐHQGHN 
đã có buổi ký kết hợp tác với 

cục Nhà trường, Bộ tổng tham mưu, 
Bộ Quốc phòng.

tham dự lễ kí có thiếu tướng, pGs.ts 
Nguyễn Đức tỉnh - cục trưởng cục 
Nhà trường; Đại tá, ts. NGNd Nguyễn 
thiện Minh - phó cục trưởng cục Nhà 
trường; Gs. tskH Vũ Minh Giang - phó 
Giám đốc ĐHQGHN; pGs.ts Nguyễn 
phương Nga - Viện trưởng Viện 
ĐBclGd; pGs.ts phạm Xuân thanh - 
cục phó cục khảo thí và kĐclGd, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo.

theo pGs.ts Nguyễn Đức tỉnh, trên cơ 
sở nhận thức sâu sắc vai trò của ĐBcl 
trong việc nâng cao chất lượng đào tạo 
trong hệ thống các trường của quân 
đội, Bộ Quốc phòng đã thành lập 22 cơ 
quan khảo thí và ĐBclGd - Đt, trong 
đó có 21 cơ quan thuộc thuộc các học 
viện, trường sỹ quan và 1 phòng khảo 
thí và ĐBclGd-Đt thuộc cục Nhà 
trường. Để nâng cao chất lượng công 
tác này, cục Nhà trường quyết định 
hợp tác với Viện ĐBclĐt, ĐHQGHN 
- một trung tâm nghiên cứu, đào tạo 
chuyên sâu về ĐBclGd có uy tín hàng 
đầu trong nước. pGs.ts Nguyễn Đức 
tỉnh cho rằng việc hợp tác này là hết 
sức cần thiết hướng tới mục tiêu nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hiệu 
lực quản lý của các cơ quan khảo thí, 
ĐBclGd-Đt trong quân đội. 

Đại diện lãnh đạo Viện ĐBclGd,         
pGs.ts Nguyễn phương Nga giới thiệu 
đôi nét về các hoạt động của Viện, qua 
đó khẳng định: Viện là đơn vị đặt nền 
móng cho công tác kĐclGd ở Việt 
Nam; là đơn vị đầu tiên đào tạo nhân 
lực chất lượng cao về ĐBclGd của Việt 
Nam; tiên phong trong hoạt động tư 
vấn, hỗ trợ kỹ thuật về kĐclGd các 
trường đại học và cao đẳng trong cả 
nước và tiên phong hội nhập quốc tế 
về lĩnh vực này. Với sự kiện ký kết hợp 
tác này, triển vọng phát triển mới sẽ 
mở ra cho cả hai bên trong việc đào 
tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ sự 
phồn vinh của đất nước, đồng thời là 

minh chứng cho sự gắn kết chặt chẽ 
giữa quân và dân trên mặt trận giáo 
dục, đặc biệt trong lĩnh vực ĐBclGd. 

tại buổi lễ, Gs.tskH Vũ Minh Giang - 
phó Giám đốc ĐHQGHN phát biểu: là 
một trong những đơn vị đi tiên phong 
trong cả nước về công tác kĐ và ĐBcl, 
Viện ĐBclĐt, ĐHQGHN không chỉ 
thực hiện tốt việc của mình trong nội 
bộ ĐHQGHN mà còn mở rộng nhiều 
mối quan hệ quốc tế và tham gia vào 
qúa trình xây dựng văn hóa kiểm định 
chất lượng đào tạo của Việt Nam. Viện 
cũng đang tích cực tham gia cùng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo xây dựng thiết chế 
về ĐBcl cấp quốc gia.

Gs. Vũ Minh Giang cũng bày tỏ mối 
quan tâm đặc biệt của ĐHQGHN 
đối với hoạt động hợp tác lần này, và 
khẳng định: ĐHQGHN sẽ hỗ trợ Bộ 
Quốc phòng nâng cao chất lượng 
công tác ĐBcl trong hệ thống nhà 
trường và phát triển đội ngũ cán bộ 
làm công tác kiểm định. ông cũng hy 
vọng những kết quả tốt đẹp đạt được 
sẽ giúp nâng tầm vị thế, uy tín của Bộ 
Quốc phòng trong nước và trên trường 
quốc tế, giúp hình thành văn hóa kiểm 
định chất lượng trong hoạt động giáo 
dục của Bộ Quốc phòng.

pGs.ts Nguyễn phương Nga và thiếu 
tướng, pGs.ts Nguyễn Đức tỉnh đã ký 
Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác dưới 
sự chứng kiến của đông đảo quan 
khách. theo đó, các hoạt động hợp tác 
giữa cục Nhà trường và Viện ĐBclGd 

tập trung vào các nội dung chính: 

- phối hợp xây dựng các chương trình 
nghiên cứu chung về các bộ trắc 
nghiệm để tuyển chọn học viên, cán 
bộ, đánh giá kết quả hoạt động giảng 
dạy của giáo viên, kết quả học tập của 
sinh viên; 

- Viện ĐBclGd hỗ trợ cục Nhà trường 
xây dựng và vận hành hệ thống 
ĐBclĐt trong các cơ sở đào tạo của 
quân đội, trong việc nâng cao năng lực 
chuyên môn về kĐclGd cho đội ngũ 
cán bộ; xây dựng văn hóa chất lượng 
trong các cơ sở đào tạo của Bộ Quốc 
phòng; 

- Viện ĐBclGd với tư cách là cơ quan 
thường trực về đảm bảo chất lượng 
của ĐHQGHN trong mạng lưới các 
trường đại học aseaN (auN) sẽ hỗ trợ 
và tạo điều kiện để cục Nhà trường 
và các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Quốc 
phòng tham gia hội nhập với giáo dục 
đại học aseaN;

- Viện ĐBclGd phối hợp và hỗ trợ kỹ 
thuật cục Nhà trường xây dựng các 
tiêu chí; tổ chức đánh giá chất lượng, 
xếp hạng các cơ sở đào tạo do cục 
quản lý;

- Viện ĐBclGd hỗ trợ cục Nhà trường 
thiết kế, biên soạn và đánh giá các 
chương trình đào tạo của các cơ sở đào 
tạo thuộc Bộ Quốc phòng…

Hà lê

trIểN VọNG Hợp tác MớI GIữa ĐHQGHN Và Bộ Quốc pHòNG
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Đó là ý kiến phát biểu của 
Gs.tskH Vũ Minh Giang - phó 
Giám đốc ĐHQGHN tại Hội 

thảo các cơ sở đào tạo cao học liên kết 
trong nước do Văn phòng điều hành 
Đề án 165 tổ chức ngày 28/12/2010. 

Mục đích của Hội thảo là đánh giá sơ 
bộ tình hình thực hiện nhiệm vụ đào 
tạo thạc sỹ liên kết trong nước thuộc 
Đề án 165, chỉ ra những khó khăn, 
vướng mắc và đề ra các giải pháp khắc 
phục.

Hội thảo có sự góp mặt của đại diện 
lãnh đạo các cơ sở trong cả nước đang 
triển khai các chương trình đào tạo 
thuộc Đề án 165. Đồng chí Nguyễn 
Văn Quynh - ủy viên tW Đảng, phó 
trưởng ban tctW, phó trưởng ban chỉ 
đạo Đề án 165 chủ trì hội thảo.

Đề án 165 là Đề án đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài 
bằng ngân sách Nhà nước với mục 
đích nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ của hệ thống chính trị nhằm đáp 
ứng yêu cầu của thời kỳ cNH-HĐH đất 
nước. từ năm 2008, Văn phòng Đề án 
165 đã phối hợp với một số học viện, 
trường đại học trong và ngoài nước 
tổ chức triển khai 7 chương trình liên 
kết đào tạo thạc sỹ tại ĐHQGHN, Học 
viện Hành chính, Đại học Huế, Học 
viện cảnh sát Nhân dân. trong đó 
ĐHQGHN là đơn vị tiên phong với 3/7 
chương trình đào tạo trên, gồm: Quản 
lý Xã hội (giữa trường Đại học Giáo 
dục, ĐHQGHN và trường Đại học sư 
phạm Đông Bắc trung Quốc); Quản 
lý công (giữa trường Đại học kinh tế, 
ĐHQGHN và Đại học uppsala, thụy 
Điển); Quản lý khoa học và công nghệ 
(giữa trường ĐHkHXH&NV, ĐHQGHN 
và Đại học lund, thụy Điển).

Đại diện lãnh đạo ĐHQGHN, Gs.tskH 
Vũ Minh Giang đánh giá cao chủ 
trương đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ 
nguồn qua các chương trình đào tạo 
cao học liên kết trong nước thuộc Đề 
án 165, coi đây là một chủ trương đúng 
đắn giúp nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ quản lý cũng như nâng cao khả 

năng của cơ sở đào tạo thông qua liên 
kết quốc tế và chuyển giao công nghệ. 
ông cũng khẳng định: những chương 
trình đào tạo thực hiện tại ĐHQGHN 
đang vận hành đúng lộ trình và mục 
tiêu đặt ra. 

tuy nhiên, Gs. Vũ Minh Giang cũng 
cho rằng cần tìm ra phương thức, cơ 
chế đặc thù cho một đề án đặc biệt 
như 165 trên cơ sở tuyển chọn nghiêm 
ngặt đầu vào, kiên quyết đạt chuẩn 
đầu ra, ưu tiên chọn lựa đối tác nước 
ngoài có uy tín... 

Về việc đảm bảo trình độ ngoại ngữ 
của học viên, Gs. Vũ Minh Giang cho 
rằng Ban lãnh đạo Đề án 165 cần thống 
nhất chủ trương mở khóa học dự bị 
ngoại ngữ tập trung trước khi bước 
vào học chuyên môn; cần chấp nhận 
việc đa dạng hóa ngoại ngữ ngoài 
tiếng anh với tiêu chí học chương trình 
đào tạo của đối tác nước ngoài nào thì 
học bằng ngoại ngữ của nước đó. 

ĐHQGHN với uy tín và năng lực đào 
tạo của mình sẵn sàng nhận lãnh 
nhiệm vụ đào tạo ngoại ngữ dự bị cho 
các chương trình đào tạo liên kết của 
Đề án 165 cũng như mong muốn được 
tiếp tục giao thực hiện các chương 
trình đào tạo liên kết khác thuộc Đề án.

ở một góc độ khác, pGs.ts Nguyễn 
Hồng sơn - phó Hiệu trưởng trường 
Đại học kinh tế, ĐHQGHN cho rằng các 

chương trình liên kết đào tạo thuộc Đề 
án 165 không chỉ cung cấp chất lượng 
đào tạo tốt, tiết kiệm chi phí mà còn có 
sức lan tỏa và nâng cao chất lượng đào 
tạo chung tại các cơ sở. Với những ưu 
thế ấy, Đề án 165 cần tính đến sự phát 
triển bền vững và lâu dài, mở rộng 
thêm nhiều chuyên ngành đào tạo 
tiềm năng với các đối tác sẵn có; mở 
rộng các hoạt động nghiên cứu và trao 
đổi học thuật trong chương trình đào 
tạo; có chính sách cho học viên học dự 
bị ngoại ngữ và chuyên môn để có thể 
bắt nhịp nhanh hơn với chương trình 
đào tạo.

Đại diện trường ĐHkHXH&NV-
ĐHQGHN, pGs.ts Nguyễn Văn kim - 
phó Hiệu trưởng lưu ý cần đưa ra một 
số tiêu chí bắt buộc để chất lượng 
chương trình đào tạo đạt chuẩn đặt 
ra như: đội ngũ giảng viên nước ngoài 
phải uy tín, chương trình đào tạo cập 
nhật, giảng dạy bằng ngoại ngữ; cần 
có kế hoạch sử dụng sản phẩm đào 
tạo một cách hiệu quả sau tốt nghiệp; 
hướng tới mục tiêu đào tạo ở bậc cao 
hơn trong chương trình 165.

Gs.ts Nguyễn thị Mỹ lộc - Hiệu trưởng 
trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN lưu 
ý Ban lãnh đạo Đề án cần kết hợp cân 
đối giữa việc đào tạo chuyên môn và 
đào tạo các kỹ năng, năng lực quản lý 
cho các nhà quản lý tương lai.

tHaNH Hà

ĐHQGHN sẵN sàNG NHậN các NHIệM Vụ MớI tHuộc Đề áN 165 
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Ngày 24/12/2010, Đại học Quốc 
gia thành phố Hồ chí Minh 
(ĐHQG-HcM) đã tổ chức Hội 

nghị thường niên năm 2010.

trong phiên họp toàn thể tại Hội trường, 
các đại biểu đã nghe thông điệp của 
chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐHQG-
HcM; báo cáo tổng kết thực hiện chiến 
lược trung hạn ĐHQG-HcM giai đoạn 
2006-2010; báo cáo tổng hợp ý kiến 
của cán bộ-viên chức ĐHQG-HcM; kế 
hoạch chiến lược ĐHQG-HcM giai đoạn 
2011-2015 và kế hoạch hoạt động năm 
2011; Một số ý tưởng về chiến lược 
nâng cao chất lượng đào tạo đạt trình 
độ quốc tế tại ĐHQG-HcM.

sau 15 năm xây dựng và phát triển, 
ĐHQG-HcM đã xây dựng được một 
hệ thống các trường đại học mạnh của 
Việt Nam, với đội ngũ các nhà khoa học, 
giảng viên, các sinh viên giỏi, khu đô 

thị đại học đầu tiên của Việt Nam được 
định hình và quan trọng hơn là một mô 
hình đại học hiện đại với sự tự chủ và 
một trách nhiệm xã hội cao đang được 
hình thành và hội nhập bình đẳng với 
hệ thống đại học khu vực và quốc tế.

số lượngvà chất lượng công bố khoa 
học 5 năm qua đã khẳng định giá trị 
của ĐHQG-HcM, đặc biệt các thế mạnh 
trong khoa học cũng đã được khẳng 
định như công nghệ sinh học – công 
nghệ tế bào, điện tử - tự động hóa, vi 
điện tử, vật liệu composite- vật liệu 
nano, Nam bộ học (văn học, văn hóa, 
nhân học, khảo cổ), ...

ĐHQG-HcM đã đẩy mạnh xây dựng 
mối quan hệ xã hội cũng như quốc tế 
một cách bền vững, hiệu quả.

ĐHQG-HcM xác nhận trách nhiệm của 
mình với tp Hồ chí Minh, Miền Đông 
Nam bộ, Đồng bằng sông cửu long, 

tây Nguyên và Nam trung bộ qua các 
chương trình triển khai ứng dụng khoa 
học và đào tạo nguồn nhân lực bằng 
chính nguồn lực đại học và cả với các 
chương trình hợp tác quốc tế.

Hội đồng ĐHQG-HcM đã thông qua 
kế hoạch chiến lược phát triển giai 
đoạn 2011-2015 với mục tiêu: “tạo môi 
trường và các điều kiện tối ưu để tất cả 
các thành viên phát triển lợi thế so sánh 
của mình một cách tốt nhất, trong một 
hệ thống tuy đa dạng nhưng có cùng 
định hướng, có liên kết và bổ sung cho 
nhau”.

kế hoạch chiến lược 2011-2015 đã vạch 
ra các nhóm chiến lược quan trọng cho 
toàn hệ thống, nhằm khắc phục các 
điểm yếu hiện nay và tạo môi trường 
cho các đơn vị phát triển một cách tốt 
nhất, tranh thủ các lợi thế và tạo giá trị 
tăng thêm từ tương tác hệ thống.

HộI NGHị tHườNG NIêN ĐạI Học Quốc GIa tHàNH pHố Hồ cHí MINH NăM 2010 

traNG tIN 
ĐHQG.HcM

Ngày 6/1/2011, ĐHQG-HcM đã tổ 
chức lễ khánh thành tòa nhà B2 
ký túc xá sinh viên ĐHQG-HcM.

tòa nhà B2 có 12 tầng, 1 tầng kỹ thuật 
với 2 thang bộ, 3 thang máy, trong 
phòng được bố trí giường tầng sắt, tủ 
đựng quần áo, bàn học. toàn bộ tòa 
nhà với 72 phòng đáp ứng chỗ ở cho 
828 sinh viên. Hệ thống hàng tầng kỹ 
thuật được trang bị thông tin liên lạc, 
truyền hình...

sáng ngày 4/1/2011, ĐHQG-HcM 
đã phối hợp cùng thành Đoàn 
tp.HcM tổ chức lễ tổng kết và 

trao giải “Giải thưởng sinh viên nghiên 
cứu khoa học euréka” lần thứ 12, năm 
2010.

Giải thưởng euréka năm nay đã thu 
hút đông đảo sinh viên tham gia với 
2.113 đề tài thuộc 11 lĩnh vực,. Ban tổ 
chức đã trao giải cho 74 đề tài xuất sắc 

trên 11 lĩnh vực của 162 sinh viên, bao 
gồm: 6 giải nhất, 9 giải nhì, 10 giải ba 
và 37 giải khuyến khích; giải thưởng 
khóa luận xuất sắc có 9 giải nhất và 
2 giải khuyến khích. trong số đó, sinh 
viên của ĐHQG-HcM đoạt 1 giải đặc 
biệt, 4 giải nhì, 5 giải ba, 14 giải khuyến 
khích Giải đề tài nghiên cứu khoa học 
và 3 giải nhất Giải khóa luận xuất sắc.  
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pHát trIểN tHị trườNG kHoa Học - côNG NGHệ 

Và NGuồN lực cHất lượNG cao
là truNG tâM Đào tạo ĐạI Học, sau ĐạI Học, NGHIêN cứu kHoa Học Và cHuyểN GIao côNG 
NGHệ HàNG Đẩu cả Nước, ĐHQGHN Đã có NHữNG ĐóNG Góp QuaN trọNG troNG lĩNH Vực 
kHoa Học côNG NGHệ, Góp pHầN pHát trIểN Đất Nước troNG BốI cảNH HộI NHập Và NềN 
kINH tế trI tHức.

NHâN dịp Đầu NăM MớI, BảN tIN ĐHQGHN XIN ĐăNG ý kIếN của Gs.ts MaI trọNG NHuậN – 
GIáM Đốc ĐHQGHN Về VaI trò của kHoa Học côNG NGHệ troNG sự pHát trIểN Đất Nước.
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từ lĩnh vực hoạt động của mình, đồng 
chí nhận định thế nào về vai trò của 
khoa học - công nghệ (kHcN) đối với 
phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay?

trên thế giới hiện nay, kHcN phát triển 
rất mạnh mẽ và đã thật sự trở thành 
một lực lượng sản xuất trực tiếp. Với 
lợi thế của nước đi sau, nếu chúng ta 
có quyết sách đúng thì hoàn toàn có 
thể tranh thủ thời cơ, tiếp thu và làm 
chủ các thành tựu kHcN tiên tiến nhất 
phục vụ chiến lược phát triển tăng tốc, 
nâng cao năng suất, chất lượng và khả 
năng cạnh tranh của nền kinh tế. Ðó 
chính là khả năng hiện thực rất lớn của 
chiến lược "đi tắt, đón đầu", chiến lược 
phát triển dựa vào tri thức. trong đó, 
vai trò của kHcN nói chung và của các 
trường đại học, các viện nghiên cứu 
cần phải được phát huy cao độ.

do đó, tôi nhất trí cao với đánh giá tại 
dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội 
XI của Ðảng. Những năm qua, hoạt 
động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ 
kHcN được đẩy mạnh. công tác quản 
lý kHcN được đổi mới, cơ chế tự chủ 
cho các đơn vị sự nghiệp kHcN bước 
đầu phát huy tác dụng. Ðầu tư cho 
kHcN đang được chú trọng hơn. tuy 
nhiên, so với yêu cầu thực tiễn thì 
kHcN hiện nay còn chưa xứng tầm, 
chưa thật sự trở thành động lực thúc 
đẩy, chưa gắn kết chặt chẽ với mục 
tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội. thị trường kHcN còn sơ khai, 
chưa tạo sự liên kết có hiệu quả giữa 
nghiên cứu với đào tạo và sản xuất, 
kinh doanh. Ðầu tư cho kHcN chưa 
đạt hiệu quả như mong muốn. chúng 
ta rất thiếu đội ngũ cán bộ kHcN đầu 

đàn thật sự xuất sắc và thiếu những 
tổ chức kHcN với vai trò là "quả đấm 
thép" trong chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội nói chung, phát triển kHcN 
nói riêng, khiến cho nguồn lực kHcN 
vốn còn mỏng lại phân tán, chưa đáp 
ứng tốt yêu cầu của sự nghiệp cNH, 
HÐH đất nước.

Vậy, theo đồng chí, làm thế nào để 
kHcN thật sự là động lực thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội?

trước thềm Ðại hội toàn quốc lần 

thứ XI của Ðảng, chúng tôi rất tin 
tưởng và có nhiều kỳ vọng bởi đã 
nhận thấy được tinh thần xuyên suốt 
trong dự thảo các Văn kiện trình Ðại 
hội lần này là có sự quan tâm đặc biệt 
đến phát triển dựa vào con người và 
dựa vào kHcN. Việt Nam vốn giàu tài 
nguyên con người, chứ không chỉ có 
tài nguyên thiên nhiên. Ðể khai thác 
tốt tài nguyên con người thì cần phải 
quan tâm phát triển nguồn nhân lực 
ở các trình độ khác nhau bằng các thể 
chế, chính sách tương ứng, chứ không 
nên "cào bằng"  trong đánh giá, sử 
dụng và đãi ngộ.

Ðiều tôi muốn nhấn mạnh là cần 
phải có những giải pháp mạnh để 
phát triển nguồn nhân lực kHcN chất 
lượng cao. chính nguồn nhân lực này 
sẽ là cái bảo đảm cho chúng ta không 
chỉ tiếp thu, làm chủ, mà còn vận dụng 
và phát triển được tri thức khoa học và 
các công nghệ cao, công nghệ mũi 
nhọn. Nếu thiếu đội ngũ này, cho dù 
đất nước có mở cửa, các công ty nước 
ngoài có thật sự mang công nghệ tiên 
tiến vào thì chúng ta vẫn không thể 
làm chủ, nội địa hóa và phát triển được 
những công nghệ ấy. kết quả là chúng 
ta tiếp tục lệ thuộc họ cả về công nghệ 
và vốn. Ðây là một nguy cơ lớn, đe dọa 
chiến lược đi tắt đón đầu.

cần tạo cơ chế sao cho các doanh 
nghiệp phải tìm đến và dựa vào các 
trường đại học, viện nghiên cứu để 
có thể phát triển các công nghệ mới, 
nâng cao sức cạnh tranh. Ðồng thời, 
có cơ chế để buộc các trường đại học, 
viện nghiên cứu trực tiếp tham gia 
phát triển kinh tế - xã hội. Hình thành 

>> Gs.ts Mai trọng Nhuận

Ðể kHaI tHác tốt tàI NGuyêN 
coN NGườI tHì cầN pHảI 
QuaN tâM pHát trIểN NGuồN 
NHâN lực ở các trìNH Độ 
kHác NHau BằNG các tHể 
cHế, cHíNH sácH tươNG 
ứNG, cHứ kHôNG NêN 'cào 
BằNG'  troNG ĐáNH GIá, sử 
dụNG Và ĐãI NGộ.
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được cơ chế liên kết hữu cơ giữa các cơ 
sở giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa 
học với doanh nghiệp và chính quyền, 
trên cơ sở làm rõ trách nhiệm và lợi ích 
của các bên, bảo đảm hiệu quả, tạo 
đà cho sự phát triển. Với sự kết hợp 
này, nguồn nhân lực chất lượng cao 
sẽ được đào tạo và được sử dụng hợp 
lý, gắn với thực tiễn, tạo ra những đột 
phá, khác biệt trong phát triển kinh tế 
- xã hội.

công tác giáo dục - đào tạo cần được 
chú trọng để chuẩn bị tốt nguồn nhân 
lực ở các trình độ khác nhau, nhất là 
nguồn nhân lực chất lượng cao. Nên 
quan tâm việc đào tạo và xuất khẩu 
chuyên gia chứ không chỉ xuất khẩu 
lao động. cần tạo cơ chế tự chủ, tự 
quyết, tự chịu trách nhiệm cao cho các 
đơn vị giáo dục - đào tạo và nghiên 
cứu kHcN. coi cơ chế tự chủ đích thực 
như là một sự phát huy nội lực đặc biệt, 
bởi sẽ thu hút được nhanh, mạnh các 
nguồn lực cho đầu tư, sử dụng hiệu 

quả các nguồn lực đó trong việc thích 
ứng nhanh với các biến động, đáp 
ứng yêu cầu phát triển đất nước. các 
cơ chế, chính sách phải dựa trên chất 
lượng, số lượng, hiệu quả sản phẩm 
đầu ra của mọi hoạt động. từ đây sẽ 
tạo ra chất lượng thật sự của lao động 
khoa học, hạn chế tính hình thức, khoa 
trương, cơ hội trong các hoạt động 
này, khắc phục tình trạng phân tán, 
lãng phí các nguồn lực, nâng cao năng 
lực cạnh tranh và hoạt động thực tiễn 
của các cơ sở đào tạo, nghiên cứu. Và 
tôi nghĩ, đó chính là những giải pháp 
góp phần để giáo dục - đào tạo và 
kHcN thật sự là quốc sách hàng đầu.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

 HạNH NGuyêN (thực hiện)

Xuaân Taân Maõo 2011

coI cơ cHế tự cHủ ĐícH 
tHực NHư là Một sự 

pHát Huy NộI lực Đặc 
BIệt, BởI sẽ tHu Hút 

Được NHaNH, MạNH 
các NGuồN lực cHo 

Đầu tư, sử dụNG HIệu 
Quả các NGuồN lực Đó 

troNG VIệc tHícH ứNG 
NHaNH VớI các BIếN 

ĐộNG, Đáp ứNG yêu cầu 
pHát trIểN Đất Nước. 

các cơ cHế, cHíNH sácH 
pHảI dựa trêN cHất 

lượNG, số lượNG, HIệu 
Quả sảN pHẩM Đầu ra 

của MọI Hoạt ĐộNG.
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ĐảNG troNG tHơ ca…

Năm 1960, khi Đảng thành lập được vừa đúng ba 
thập niên, nhà thơ tố Hữu đã cho in ngay bản trường 
ca viết theo thể song thất lục bát “Ba mươi năm đời 
ta có Đảng”. thi phẩm lay động lòng người mang âm 
điệu sử thi anh hùng ca để nói về công lao to lớn của 
Đảng: “Đảng ta đó, trăm tay nghìn mắt/ Đảng ta đây, 
xương sắt da đồng/ Đảng ta, muôn vạn công nông/ 
Đảng ta, muôn vạn tấm lòng niềm tin…” nhưng vẫn 
không thiếu những vần thơ sâu lắng đậm chất trữ 
tình như xoáy vào lòng người một tình cảm thiêng 
liêng, sâu nặng: "sống cùng Đảng, chết không rời 
Đảng/ tấm lòng son sáng chói nghìn thu/ Mặt trời có 
lúc mây mù/ trái tim kia vẫn đỏ bầu máu tươi”. Đọc 
những vần thơ viết về Đảng của tố Hữu, độc giả như 
được tiếp thêm sức mạnh, niềm tin. Bởi nhà thơ đã 
nói đến sức mạnh của Đảng ta là sức mạnh của một 

tổ chức luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, được 
nhân dân tin yêu. công ơn của Đảng đối với nhân 
dân thật to lớn bởi vì Đảng không chỉ giành lại đất 
nước, đem lại cho mọi người cuộc sống vật chất ấm 
no mà còn đầy những giá trị tinh thần cao đẹp “ôi Việt 
Nam hai tiếng diệu kỳ/ Một tiếng Đảng vang lên kiêu 
hãnh/ ta suốt đời nguyện là người lính/ dưới cờ Đảng 
thân yêu/ Gieo mầm thơ trên cuộc sống phì nhiêu…” 
(Hoàng trung thông).

Hòa trong “nguồn chung” ấy, chế lan Viên cũng góp 

“ĐảNG ta Đây XươNG sắt da ĐồNG”...

cácH Đây Vừa ĐúNG 81 NăM - Mùa XuâN 1930 - Một sự kIệN 
ĐáNG NHớ troNG lịcH sử dâN tộc ta Đã dIễN ra: ĐảNG 
cộNG sảN VIệt NaM cHíNH tHức Được tHàNH lập trêN cơ 
sở Hợp NHất 3 tổ cHức tIềN tHâN cùNG ra ĐờI NăM 1929.
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mặt và thành công với thi phẩm “kết 
nạp Đảng trên quê mẹ”. Điều đáng 
nói ở đây là, nhà thơ này vốn theo 
chủ nghĩa lãng mạn. tập thơ đầu tay 
của chế lan Viên (Điêu tàn) tràn ngập 
những hồn ma, xương sọ. ông từng 
ao ước: “Hãy cho tôi một tinh cầu giá 
lạnh/ Một vì sao trơ trọi cuối trời xa/ Để 
nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh/ Những 
ưu phiền, đau khổ với buồn lo”… sau 
giai đoạn “nhận đường”, nhà thơ năm 
xưa được “ánh sáng” của Đảng, “phù 
sa” của cuộc đời mới bồi đắp. Và vinh 
dự thay, nhà thơ được đứng vào hàng 
ngũ của Đảng quang vinh trên đất mẹ 
Quảng trị: “Giã Mẹ ra đi kháng chiến 
bốn phương trời/ kết nạp Đảng bỗng 
quay về quê Mẹ”. Đây là nỗi lòng thi 
nhân trong thời khắc đáng nhớ nhất 
đời người: “Ngày vào Đảng đất trời 

như đổi khác/ Những vật vô tri cũng 
làm rưng nước mắt/ Đá sỏi, cây cằn 
sao bỗng thấy thiêng liêng?/ Giọng nói 
quen nghe, màu đất quen nhìn/ Bỗng 
chan chứa trăm điều chưa nói hết”. Mà 
đâu chỉ riêng nhà thơ? có lẽ bất cứ ai 
được đứng vào hàng ngũ của Đảng, 
cũng thấy sự thiêng liêng, diệu kì và 
hạnh phúc khi “tấm lòng son” được 
quê hương chứng giám. 

…Và ĐảNG troNG âM NHạc. 

Bên cạnh thơ, chúng ta còn có rất nhiều 
lời ca dâng lên Đảng. Đảng đã khơi 
nguồn cảm xúc dạt dào, vô tận cho các 
nghệ sĩ, thôi thúc họ viết nhiều nhạc 
phẩm có giá trị, “đi cùng năm tháng”, 
lay động lòng người. có thể nói, dẫu 
cùng chung một đội ngũ - tổ chức và 
niềm tự hào về Đảng, nhưng mỗi tác 

giả đều có cách “khai thác”, góc nhìn 
riêng… tạo nên chiều sâu cho mỗi ca 
khúc, bản nhạc. Này là lời nhạc sĩ Đỗ 
Minh “chào mừng Đảng cộng sản Việt 
Nam” bằng âm thanh: “Vừng trời Đông, 
ánh hồng tươi sáng bừng lên, đàn bồ 
câu trắng bay về trong nắng mới. Ngàn 
triệu dân xiết tay nhau, đứng quanh 
Đảng cộng sản Việt Nam, khối kết 
đoàn công - nông bền vững...”

lời ca hết sức dung dị nhưng lắng sâu, 
lan tỏa. tất cả như mang một sức sống 
mới, hơi thở mới đầy tin yêu, rạo rực. 
Hình tượng trung tâm trong bài hát 
đương nhiên là Đảng. Để làm nổi bật 
hình tượng này, tác giả sử dụng thủ 
pháp đối lập để “nhắc” mọi người về 
cột mốc “trước” và “sau" khi có Đảng. 
trước khi Đảng ra đời, “cả dân tộc đói 
nghèo trong rơm rạ”, xung quanh là 
màn đêm tối tăm, u ám của bao kiếp 
người sống cuộc đời nô lệ, “và không 
có đất, vì nước đã mất”, “và đôi vai kia 
kéo cày thay trâu”… Nhưng khi “Bác đã 
về đây, Đảng ra đời” cũng là lúc xuất 
hiện bầu trời tươi sáng với nắng mới và 
ánh hồng. Hình ảnh “Đàn bồ câu trắng 
bay về trong nắng mới” làm bừng sáng 
cả không gian có tác động mạnh mẽ 
đến tâm tư, tình cảm hàng triệu con 
người: đất lành chim đậu, tổ quốc đã 
hồi sinh!

Nhìn chung, đã có phần thành “công 
thức” khi các nghệ sĩ ta, trong các ca 
khúc viết về Đảng, thường không 
“quên” hai giai đoạn trước và sau năm 
1930 trong tiến trình lịch sử dân tộc 
với một “mẫu số chung” là dụng công 
dụng tâm những hình ảnh tương phản 
nhau, các gam màu xung đột gay gắt. 
Điều quan trọng hơn, họ không “chịu” 
lặp lại người và lặp lại chính mình. Nhạc 
sĩ phạm tuyên có nhiều ca khúc hay 
viết về Đảng, nhưng mỗi lần cầm bút là 
một lần ông tìm tòi, sáng tạo cả về nội 
dung ca từ lẫn hình thức thể hiện. Với 
"Đảng là cuộc sống của tôi", nhạc sĩ bày 
tỏ tâm nguyện “suốt đời mang theo” 
của mình, chia sẻ niềm tự hào “theo 
Đảng”: "Đảng là cuộc sống của tôi, mãi 
mãi đi theo Người/ từ thuở còn thơ, đời 
tôi chưa quen sóng gió/ Đảng đã cho 
tôi lẽ sống niềm tin, giữa biển khơi biết 
đâu là bờ, bầu trời xanh chưa thấy bao 
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giờ/ Đảng là một ngôi sao sáng, sáng 
nhất trong muôn vì sao, giữa trời tối 
đêm mịt mùng…

Với Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng 
lòng, là niềm xúc động, biết ơn chân 
thành khi nhạc sĩ hồi tưởng về thời quá 
khứ “chỉ biết đêm tối mênh mông”:

“ Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng/ 
trước như tuổi thơ tôi nào biết đường/ 
Máu tôi đỏ và tim tôi yêu nước/ tôi chỉ 
biết là đêm tối mênh mông/ Đảng đã 
cho tôi sáng mắt sáng lòng/ Đảng ta ơi, 
cám ơn người dạy dỗ/ từ đây lòng tôi 
sướng vui đau khổ/ Và tình yêu, căm 
giận hóa lời ca”…

Đôi khi, tình cảm người nghệ sĩ dành 
cho Đảng, hướng về Đảng lại thể hiện 
qua những gửi gắm của họ với “lá cờ 
đỏ búa liềm” - như nhạc sĩ Văn an có 
riêng một khúc ca về “lá cờ Đảng”: 

“Đất nước bốn ngàn năm ôi tự hào biết 
mấy!/ Hạnh phúc trong tay ta đang nở 
hoa kết trái/ còn gì đẹp hơn, còn gì đẹp 
hơn lá cờ đỏ búa liềm?/ Đảng ta đó, hân 
hoan một niềm tin/ trong đêm đen, lá 
cờ của Đảng rạng soi đường đấu tranh/ 
thắm máu đào, cờ Đảng hồng tươi sắc 
thắm máu hy sinh/ Với dân giữ vẹn chữ 
hiếu, với Đảng giữ trọn lòng tin yêu/ cờ 
Đảng gọi ta đi tới, đắp xây nước non 
đẹp tươi/ Bao vinh quang, lá cờ của 

Đảng rạng soi đường đấu tranh/ dưới 
bóng cờ, lòng tràn niềm tin chân lý 
sáng trong tim/ Với Đảng trọn lòng tin 
yêu, với dân giữ vẹn chữ hiếu, với Đảng 
giữ trọn lòng tin yêu/ trọn đời lòng ta 
gắn bó sắt son dưới bóng cờ…”

còn với nhạc sĩ phạm tuyên, dường 
như tình yêu đôi lứa sẽ càng có ý nghĩa 
hơn nếu hai người cùng chung lý 
tưởng, cùng đứng dưới một sắc cờ: “cờ 
bay màu của niềm tin/ Đỏ như lời hứa 
của mình em ơi/ suốt đời lòng dặn giữ 
lời/ Đường dài muôn dặm chớ rời tay 
nhau/ trong vui sướng, giữa thương 
đau/ Màu cờ đỏ vẫn thắm màu lòng 
tôi/ ru em trong ánh mặt trời/ ôi màu 
cờ ấy là lời tình yêu…” (Màu cờ tôi yêu).

cách đây vài năm, khi ra tập tiểu luận 
“chân dung và Đối thoại”, nhà thơ 
trần Đăng khoa đã muốn định danh 
nhạc sĩ phạm tuyên: một “tố Hữu của 
âm nhạc”. tố Hữu là thi sĩ dành trọn 
vẹn cuộc đời cho Đảng - từ lúc trái tim 
người thanh niên xứ Huế “bừng nắng 
hạ” ở tuổi mười bảy đến lúc đi qua mùa 
thu thứ tám mươi hai của đời người, 
giã từ cuộc sống, lúc nào tố Hữu cũng 
hướng về Đảng, ca ngợi Đảng. Định 
danh như vậy, thần đồng thi ca năm 
nào muốn “bắc cầu” để nói lên điều 
giản dị: “phạm tuyên là nhạc sĩ của 
Đảng”. có lẽ, chỉ một lần lắng nghe ca 

khúc “Đảng đã cho ta một mùa xuân”, 
người khó tính nhất cũng “gật đầu” chia 
sẻ với trần Đăng khoa điều này: “Đảng 
đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng/ 
Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp 
nơi nơi/ Đảng đã mang về tuổi xuân 
cho nước non/ Vang tiếng hát ca chứa 
chan niềm yêu đời/ Bao năm khổ đau 
đất nước ta không mùa xuân/ cuộc 
đời tăm tối chốn lao tù bao hờn căm/ 
Vầng dương hé sáng khi khắp nơi ta 
có Đảng/ Bóng tối lui dần tiếng chim 
vui hót vang/ Và rồi từ đây ánh dương 
soi đời mới/ tiến theo cờ Đảng là thấy 
tương lai sáng tươi…” 

còn có thể nói gì hơn về những ca từ 
và âm giai ấy? tất cả thật đằm thắm, 
nhiều dư vị. Một bức tranh của sự sống 
“ba chiều” (“xuân tươi”, “chim vui hót”), 
của ánh sáng “đa tầng sắc” (lúc tràn 
“khắp nơi nơi”, lúc “hé sáng”, lúc “sáng 
tươi”) được “cấy” trên khuông nhạc. tất 
cả đều “cựa mình sinh sôi”, hân hoan 
náo nức. Mà không hân hoan náo nức 
sao được khi “ta có Đảng”, “bóng tối lui 
dần”, “ánh dương càng huy hoàng”…, 
nhất là ta được truyền “một niềm tin ở 
tương lai”?
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trong quan hệ quốc tế, có những thái 
độ ứng xử khác nhau, hoặc ngại không 
muốn bơi ra biển lớn, hoặc lại quá 
hướng ngoại, ĐHQGHN chọn cho mình 
cách ứng xử nào thưa Giáo sư? 

Đúng là trong quan hệ quốc tế hiện 
nay, giữa nhóm này hay nhóm khác, 
giữa cơ quan này hay cơ quan khác có 
những thái độ ứng xử khác nhau. Một 
là tâm lí tự ti, ngại bị đánh giá nên chủ 
trương không mở rộng hợp tác quốc 
tế, hoặc chỉ hợp tác một cách hình 
thức. Hai là tâm lí vọng ngoại thái quá, 
cái gì của quốc tế cũng là nhất, là hơn 

mình, nhưng nếu xét kĩ ra thì hai xu thế 
có vẻ trái ngược đó thật ra là hai chiều 
của cùng một căn tính, đó là tâm lí của 
những người không làm chủ được 
mình, không đánh giá đúng ngoại cảnh 
và đối tác, không đánh giá đúng người, 
đúng ta. 

lãnh đạo ĐHQGHN chủ trương xây 
dựng nội lực làm nền tảng, kết hợp mở 
rộng hợp tác quốc tế để nâng cao nội 
lực của mình. tức là trên cơ sở biết mình 
là ai, xác định rõ mục tiêu hướng đến, 
hiểu rõ mình thiếu cái gì, cần cái gì để 
vận dụng các quan hệ quốc tế phù hợp. 

tôi cho đó cũng là một lí do mà các đối 
tác nước ngoài đánh giá cao ĐHQGHN. 

ở một góc độ nào đó, quan hệ quốc 
tế còn là câu chuyện mối quan hệ giữa 
“danh” và “thực”, giải quyết mối quan hệ 
này như thế nào trong hoàn cảnh cụ thể 
của chúng ta ?

tôi nghĩ thật là lí tưởng nếu cái “danh” 
đi kèm với cái “thực”. tuy nhiên, trong 
nhiều trường hợp và trong hoàn cảnh 
cụ thể thì khẳng định cái “danh” trước rồi 
nâng dần cái “thực” lên lại là một hướng 
đi hiệu quả. chúng ta có “thực” nhưng 
chưa đều, trong mặt bằng chung có 

QuaN Hệ Quốc tế HướNG tớI 
ĐỉNH cao, cHất lượNG cao

2010 Được ĐáNH GIá là NăM Hoạt ĐộNG Đầy sôI ĐộNG Và HIệu Quả trêN lĩNH Vực 
QuaN Hệ Quốc tế của ĐHQGHN. NHIều cHươNG trìNH Hợp tác Đào tạo, NGHIêN cứu 
lớN Được kHởI ĐộNG, NHIều sự kIệN Quốc tế lớN Được ĐHQGHN ĐăNG caI tHàNH 
côNG kHôNG cHỉ ĐeM ĐếN HìNH ảNH Và Vị tHế MớI của ĐHQGHN Mà còN Góp pHầN 
NâNG cao cHất lượNG Hoạt ĐộNG trêN MọI lĩNH Vực. Gs.tskH Vũ MINH GIaNG kHẳNG 
ĐịNH: “troNG BốI cảNH HộI NHập toàN cầu HIệN Nay, ĐHQGHN Đã lINH Hoạt Mở rộNG 
Và VậN dụNG các QuaN Hệ Hợp tác Quốc tế HướNG tớI Mục tIêu tHực HIệN sứ MạNG 
Đào tạo cHất lượNG cao, trìNH Độ cao…”

>> Gs.tskH Vũ Minh Giang
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thể chưa phải là cao nhưng đã xuất 
hiện những đỉnh nhô cao. chúng ta có 
những ngành chưa phát triển mạnh 
nhưng có những ngành có thể cử người 
đi dạy nước ngoài hoặc hợp tác ngang 
ngửa với các trung tâm uy tín của thế 
giới ở một số lĩnh vực. Vậy thì phải 
quảng bá mạnh những ưu điểm ấy, để 
người ta biết đến mình nhiều hơn. Và 
trên nền tảng cái “danh” có được ấy hãy 
biến thành nội lực để nâng dần thực lực 
các ngành, lĩnh vực khác lên.

trong những năm qua, hoạt động hợp 
tác quốc tế được giao thực hiện những 
nhiệm vụ gì trong các chức năng, nhiệm 
vụ và sứ mạng của ĐHQGHN ?

ĐHQGHN là trung tâm đào tạo và 
nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh 
vực, có vị thế đặc biệt không giống bất 
kì cơ sở đào tạo và nghiên cứu thông 
thường nào ở Việt Nam, bởi được gửi 
gắm một sứ mệnh lớn: đi đầu trong 
đào tạo và nghiên cứu khoa học chất 
lượng cao và trình độ cao. Để thực hiện 
sứ mệnh này, trong bối cảnh của Việt 
Nam hiện nay, ĐHQGHN không chỉ tự 
“mày mò” tìm lối đi mà phải học hỏi kinh 
nghiệm tiên tiến của quốc tế, thu hút 
những nguồn lực từ bên ngoài để xây 
dựng nội lực, tranh thủ trình độ cao và 
trang thiết bị hiện đại của nước ngoài… 
Với ý nghĩa đó, quan hệ quốc tế được 
xác định là có nhiệm vụ hết sức quan 
trọng, có vai trò trực tiếp, đi tiên phong 

và làm nòng cốt cho việc thực hiện đào 
tạo và nghiên cứu chất lượng cao ở 
ĐHQGHN. 

trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, 
một câu hỏi đặt ra là làm thế nào để 
thương hiệu của ĐHQGHN ngày càng 
được nâng cao, mở rộng, phải được 
biết tới như một trung tâm đào tạo có 
uy tín trên thế giới. do vậy việc quảng 
bá quốc tế, làm cho bạn bè năm châu 
biết tới mình là cực kỳ quan trọng. Mặt 
khác, “nhìn bạn để biết đến ta”, thông 
qua các đối tác, các mối quan hệ đã có, 
ĐHQGHN có thể nâng cao hình ảnh của 
mình. Và nhiệm vụ của hợp tác quốc tế 
là phải tìm kiếm, lựa chọn, đề xuất thậm 
chí là phải tích cực hoạt động con thoi 
để ĐHQGHN có được những đối tác và 
những mối quan hệ tương xứng. 

Mặt khác, dù được Đảng và Nhà nước 
quan tâm nhưng nguồn lực đầu tư từ 
Nhà nước bao giờ cũng hạn chế, trong 
khi các định chế quốc tế dành nhiều ưu 
tiên cho các nước đang phát triển, với 
những lĩnh vực mà ta có thế mạnh và có 
khả năng thực hiện. Nếu chúng ta biết 
tranh thủ tối đa các nguồn lực quốc tế 
thì hoàn toàn có thể vận dụng và làm 
được rất nhiều việc. Đó cũng là một 
nhiệm vụ quan trọng khác mà hợp tác 
quốc tế của ĐHQGHN phải đảm đương.

Một ý nghĩa đặc biệt quan trọng khác là 
hợp tác quốc tế được mở rộng sẽ tạo cơ 

hội “cọ xát” với thế giới, tạo động lực, sự 
cạnh tranh để vươn lên. Người Việt Nam 
có câu “trông người mà ngẫm đến ta”, 
có mở rộng các mối quan hệ thì ta mới 
biết mình đang đứng ở đâu và mình 
cần gì để hội nhập.

cuối cùng, ĐHQGHN là đơn vị được 
giao thực hiện nhiều nhiệm vụ quốc 
gia, là đại diện của các cơ sở giáo dục 
Việt Nam đón tiếp các nguyên thủ, lãnh 
đạo, các nhà khoa học nổi tiếng thế giới 
đến thăm và làm việc; tham mưu và 
triển khai nhiều nghiên cứu trọng điểm 
về biên giới, biển và hải đảo, sắc tộc... Để 
thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ 
quốc gia trên, thì hoạt động quan hệ 
quốc tế của ĐHQGHN phải chất lượng 
và chuyên nghiệp.

Giáo sư có thể đánh giá tổng quát 
những thành tựu cơ bản mà hoạt động 
hợp tác quốc tế đã làm được trong năm 
2010 ?

Năm 2010 là năm mà hợp tác quốc tế 
của ĐHQGHN diễn ra sôi động và hoàn 
thành được khối lượng công việc hết 
sức lớn trên tất cả các phương diện và 
bám sát tất cả các nhiệm vụ ở trên. 

trong lĩnh vực đào tạo, nổi bật là các 
hoạt động hợp tác liên kết đào tạo 
thuộc Đề án xây dựng và phát triển 16 
ngành, 23 chuyên ngành khoa học cơ 
bản, công nghệ cao, kinh tế - xã hội mũi 
nhọn ở ĐHQGHN đạt trình độ quốc tế, 

>> lãnh đạo   
ĐHQGHN   và   
nguyên Đại 
sứ Mỹ tại Việt 
Nam Michael 
W.Michalak trong 
buổi làm việc về 
các vấn đề hợp tác 
giáo dục đại học, 
tại Đại sứ quán Mỹ 
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gọi tắt là Nhiệm vụ chiến lược. Đây là 
một chủ trương đúng và độc đáo của 
ĐHQGHN để tiến tới cái đích hội nhập 
quốc tế. Đó là không trông chờ hoàn 
toàn vào sự giúp đỡ của nước ngoài 
mà là tính xem trong ĐHQGHN đã có 
những ngành, chuyên ngành nào, nhìn 
từ góc độ đội ngũ, tính đếm từ góc độ 
thiết bị, chương trình đã cận kề trình độ 
tiên tiến của quốc tế rồi thì tập trung 
đầu tư. các đơn vị có các chương trình 
đào tạo thuộc Nhiệm vụ chiến lược phải 
tìm ra các đối tác nước ngoài để hợp 
tác, học tập và chuyển giao công nghệ. 
Năm 2010, đã có nhiều chương trình 
bắt đầu triển khai và hứa hẹn những kết 
quả khả quan. 

cũng trong năm 2010, ĐHQGHN được 
tín nhiệm và giao triển khai 3 chương 
trình liên kết đào tạo thuộc Đề án 
165 của chính phủ về đào tạo cán bộ 
nguồn, cán bộ lãnh đạo quản lí trong 
tương lai các ngành: Quản lí khoa học 
và công nghệ, Quản lí Xã hội, Quản lí 
công với nhiều đối tác có thứ hạng cao 
trên thế giới như Đại học lund, Đại học 
upssala (thụy Điển). Với việc triển khai 
các chương trình liên kết đào tạo quan 
trọng như vậy thì có thể thấy rằng hoạt 
động hợp tác quốc tế của ĐHQGHN đã 
được triển khai hiệu quả và thật sự đi 
vào chiều sâu. 

Về nghiên cứu khoa học, ĐHQGHN 
cũng có những bước triển khai rất 
ngoạn mục như: hợp tác với Viện JaIst 

của Nhật Bản và đi tới được cam kết 
JaIst sẽ giúp xây dựng các coe – các 
nhóm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế tại 
ĐHQGHN. chúng ta cũng tranh thủ để 
có được những dự án nghiên cứu tầm 
cỡ với với Đan Mạch, Bỉ, tây Ban Nha… 

Một mảng công việc đặc biệt nổi bật và 
thành công của ĐHQGHN năm 2010 là 
đã tổ chức được nhiều sự kiện quốc tế 
lớn như: phối hợp với Đại sứ quán Hoa 
kỳ đăng cai tổ chức Hội thảo giáo dục 
Việt - Mỹ thu hút 700 nhà khoa học và 
quản lí, trong đó có 300 nhà khoa học 
Mỹ; đăng cai tổ chức hội nghị thường 
niên về biến đối khí hậu của Ipcc (ủy 
ban liên quốc gia về biến đổi khí hậu). 
Và gần đây nhất, ĐHQGHN đăng cai tổ 
chức thành công hội thảo về “Vai trò của 
đại học trong ứng phó thông minh với 
biến đổi khí hậu” trong tháng 12/2010. 
chủ đề hội thảo là một sáng kiến của 
ĐHQGHN, được chấp nhận và tán đồng 
rộng rãi trong giới khoa học, chuyển tải 
được chính xác ý nguyện của giới khoa 
học về một phương thức hành động 
chung và hiệu quả trước một nguy cơ 
có tính toàn cầu như biến đổi khí hậu. 

Một điểm sáng khác trong hoạt động 
quốc tế của ĐHQGHN là việc tổ chức 
thành công Hội thảo “phát triển bền 
vững thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, 
vì hòa bình” - một hoạt động học thuật 
trí tuệ được đánh giá cao trong chuỗi 
các sự kiện lớn 10 ngày đại lễ kỷ niệm 
1000 năm thăng long – Hà Nội. Hội 

thảo cũng chuyển tải rõ nét một thông 
điệp về việc phát triển bền vững thủ đô 
Hà Nội dựa trên nền trí tuệ học thuật.

trong năm 2010, ĐHQGHN còn thể hiện 
vai trò chủ chốt của mình trong các tổ 
chức quốc tế như asaIHl - Hiệp hội các 
trường đại học Đông Nam á mà Gs.ts 
Mai trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGN là 
chủ tịch Hiệp hội; tổ chức diễn đàn bốn 
đại học chủ chốt Đông á BesetoHa và 
ra tuyên bố chung tại Hà Nội. Năm 2010, 
ĐHQGHN trao bằng tiến sĩ danh dự cho 
nhiều học giả, nhà hoạt động chính trị 
có tên tuổi như ngài chủ tịch Quốc hội 
ucraina,…

Những hoạt động ấy đã đóng góp 
những kết quả cụ thể gì cho sự phát 
triển và lớn mạnh của ĐHQGHN ?

Năm 2010, hoạt động hợp tác quốc tế 
gặt hái nhiều thành công, qua đó giúp 
tăng cường nguồn lực cho phát triển, 
chuyển hóa thành nội lực góp phần 
nâng cao chất lượng của tất cả các hoạt 
động của ĐHQGHN. Những thành quả 
này hứa hẹn nhiều triển vọng mới, gặt 
hái mới trong năm 2011. 

Những thành công này tạo sự hứng 
khởi và tự tin trong tập thể cán bộ khi 
có cơ hội được trực tiếp tham gia tổ 
chức, triển khai những sự kiện, chương 
trình dự án tầm cỡ quốc tế. sự tự tin ấy 
sẽ biến thành động lực thúc đẩy sự say 
mê, tâm huyết hơn trong công việc. cán 
bộ và sinh viên sẽ nhiệt huyết và hòa 
quyện hơn với mục tiêu và sứ mạng 
của ĐHQGHN. sự tự tin ấy là điểm bắt 
đầu cho việc hình thành suy nghĩ và tác 
phong chuyên nghiệp, hướng tới việc 
hội nhập quốc tế.

các hoạt động quốc tế giúp ĐHQGHN 
củng cố được vị thế và thể hiện được 
vai trò của mình trong các tổ chức khu 
vực và quốc tế, thực hiện xuất sắc các 
nhiệm vụ mà Nhà nước giao như đón 
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, đón chủ 
tịch Quốc hội của ucraina… Những sự 
kiện này đều được giới truyền thông 
trong nước và quốc tế đưa tin rộng rãi. 
Hình ảnh của ĐHQGHN đã bay khắp 
thế giới và để lại ấn tượng tốt đẹp 
trong lòng bạn bè quốc tế. Vị thế của 
ĐHQGHN đã được nâng lên rõ nét. Đó 
là những cái “được” vô giá, là sức mạnh 
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vô hình không tính đếm được mà hoạt 
động hợp tác quốc tế của ĐHQGHN đã 
góp phần tạo dựng được.

thưa Giáo sư, bối cảnh hội nhập hiện 
nay mở ra nhiều cơ hội để hợp tác 
nhưng cũng có nhiều khó khăn ? 

Đây cũng là điều tất yếu. trong hợp 
tác có việc hội nhập, hiện nay chúng ta 
đang khó trong việc trao đổi sinh viên. 
thứ nhất là chúng ta chưa có công nhận 
chứng chỉ tương đương với các đại học 
trong khu vực. sinh viên ra nước ngoài 
học nhưng khi về nước học tiếp vẫn 
không được trừ tín chỉ tương đương. 
trong khi ở nhiều quốc gia và khu vực, 
người ta có thể thống nhất những điểm 
chung giữa các môn, ngành học để 
công nhận tương đương và tạo sự liên 
thông đào tạo giữa các nước. thứ hai 
là nguồn lực tài chính cho việc trao đổi 
sinh viên chưa dồi dào. thứ ba là ở chính 
bản thân sinh viên, nhu cầu hội nhập và 
vươn lên tầm quốc tế của sinh viên Việt 
Nam chưa thật sự cao. Nếu cứ tiếp tục 
duy trì như hiện nay mà không có giải 
pháp thì giao lưu quốc tế của sinh viên 
Việt Nam sẽ kém.

Để hội nhập thì tiếng anh của cán bộ và 
sinh viên ĐHQGHN phải thay đổi một 

cách căn bản. Một số giải pháp đang 
triển khai như: tập trung học tiếng anh 
cho sinh viên trong năm đầu rồi mới 
học chuyên môn… là một trong rất 
nhiều giải pháp mà ĐHQGHN đang làm 
để khắc phục vấn đề trên. 

cuối cùng, ĐHQGHN cũng đã tính đến 
việc tăng cường cơ sở vật chất cho việc 
mở rộng hợp tác quốc tế. Đây cũng sẽ là 
một hướng ưu tiên trong việc phát triển 
quan hệ hợp tác.

thưa Giáo sư trong thời gian tới, 
ĐHQGHN có định hướng ưu tiên đặc 
biệt nào trong các lĩnh vực của hoạt 
động hợp tác quốc tế không?

Hoạt động quan hệ quốc tế là một lĩnh 
vực được ưu tiên nói chung vì vai trò 
quan trọng của nó đối với sự phát triển 
của ĐHQGHN. Nhưng với ưu thế đa 
ngành, đa lĩnh vực cũng như hoạt động 
cực kỳ đa dạng của mình, ĐHQGHN 
không có ưu tiên đặc biệt cho lĩnh vực 
này hay lĩnh vực khác. ĐHQGHN chỉ 
ưu tiên phát triển những chương trình, 
những hoạt động hợp tác quốc tế đỉnh 
cao, lấy chất lượng làm tiêu chí, thông 
qua đó nâng cao một bước chất lượng 
hoạt động, nâng cao vị thế và thương 
hiệu của ĐHQGHN. 

ĐHQGHN đặt mục tiêu nằm trong top 
200 các trường đại học hàng đầu châu 
á trong năm 2020, quan hệ quốc tế có 
đóng góp cụ thể gì cho việc thực hiện 
mục tiêu này ? 

khi nói đến xếp hạng, dù quan hệ quốc 
tế cũng đóng một vai trò quan trọng 
nhưng lúc này lại là vấn đề thực lực. Để 
nâng cao vị thế trong bảng xếp hạng 
đại học thế giới phải có công bố quốc 
tế thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, 
chương trình đào tạo được kiểm định, 
có các chuẩn về đội ngũ cán bộ, các yêu 
cầu về đảm bảo chất lượng… lộ trình 
này được triển khai theo hướng chuyển 
động ở tất cả các mặt chứ không chỉ ở 
quan hệ hợp tác quốc tế. tất nhiên, vai 
trò quan trọng của quan hệ quốc tế 
đóng góp cho mục tiêu này được hiểu 
theo nghĩa là làm cho chất lượng hoạt 
động của ĐHQGHN được nâng cao ở 
những mặt chính yếu. 

Xin cảm ơn Giáo sư!

Hà lê (thực hiện)
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Xuaân Taân Maõo 2011

Xu hướng của các đại học trên thế 
giới ngày nay là không phát triển dàn 
trải mà thường tập trung vào những 
ngành, chuyên ngành đào tạo, lĩnh vực 
nghiên cứu có lợi thế phát triển tốt nhất 
để nhanh chóng đạt được đẳng cấp 
và thứ hạng cao, qua đó khẳng định 
được năng lực cạnh tranh ưu trội của 
mình trên thị trường giáo dục – đào 
tạo và khoa học - công nghệ, tham gia 
giải quyết có hiệu quả hơn các vấn đề 
do thực tiễn đặt ra. Nắm bắt được xu 
hướng phát triển này, ĐHQGHN đã và 
đang tích cực chỉ đạo lựa chọn những 
ngành, chuyên nghành đào tạo, lĩnh 
vực nghiên cứu trong các đơn vị thành 
viên đã có những điều kiện cận kề trình 
độ quốc tế để tập trung nguồn lực đầu 
tư nhằm nâng toàn bộ một ngành/
chuyên ngành hoặc đơn vị đạt chuẩn 

quốc tế. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, 
được ưu tiên hàng đầu trong công tác 
lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám 
đốc ĐHQGHN . 

Mục tiêu của Nhiệm vụ chiến lược là gì, 
thưa phó Giám đốc?

Mục tiêu tổng quát của NVcl là nâng 
cao năng lực đào tạo và nghiên cứu 
khoa học của ĐHQGHN nhằm cung 
cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, 
trình độ cao và các sản phẩm khoa học 
công nghệ có giá trị khoa học, thực tiễn 
cao trong một số lĩnh vực quan trọng  
góp phần phát triển khoa học công 
nghệ và giải quyết các vấn đề kinh tế - 
xã hội của đất nước. phát triển hợp tác 
quốc tế về đào tạo đại học, sau đại học 
và khoa học công nghệ, từng bước xây 
dựng ĐHQGHN thành trung tâm đại 

học ngang tầm với thế giới; đẩy mạnh 
quá trình hội nhập với cộng đồng giáo 
dục đại học tiên tiến trong khu vực và 
thế giới, tạo cơ hội và điều kiện cho sinh 
viên nước ngoài vào học ở ĐHQGHN; 
Góp phần tạo dựng thương hiệu cho 
Đại học Việt Nam. Mục tiêu này sẽ được 
thực hiện theo từng lộ trình, trước hết 
là tăng cường năng lực đào tạo, nghiên 
cứu khoa học cho một số bộ môn, khoa, 
trường đại học/viện nghiên cứu thành 
viên có điều kiện phát triển tốt nhất, 
nhanh chóng đạt chuẩn quốc tế.

thưa phó Giám đốc, việc triển khai 
NVcl sẽ mang lại những lợi ích gì?

thực hiện thành công NVcl sẽ mang lại 
nhiều lợi ích to lớn, trước hết là cung cấp 
cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng 
cao, trình độ quốc tế để có thể làm việc 
ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, đồng 
thời tạo được các sản phẩm nghiên cứu 
khoa học- công nghệ đỉnh cao; sau đó 
là các lợi ích cho sự phát triển bền vững 
của các Bộ môn, khoa, trường đại học/
viên nghiên cứu thực hiện NVcl, cụ 
thể là: phát triển được đội ngũ các nhà 
khoa học, giảng viên, cán bộ quản lý đạt 
trình độ cao, có khả năng hợp tác bình 
đẳng với các đồng nghiệp ở các đại học 
tiên tiến; nâng cao năng lực nghiên cứu 
của đơn vị; đổi mới căn bản nội dung 
giáo trình, chương trình, phương pháp 
giảng dạy-học tập, phương pháp kiểm 

GIảI pHáp Đột pHá Đưa ĐHQGHN
NHaNH cHóNG Đạt trìNH Độ kHu Vực Và Quốc tế

 sứ MạNG QuaN trọNG của ĐHQGHN là Đào tạo NGuồN NHâN lực cHất 
lượNG cao, NGHIêN cứu ĐỉNH cao Và BồI dưỡNG NHâN tàI cHo Đất Nước. 
Mục tIêu cHIếN lược pHát trIểN ĐếN NăM 2020 của ĐHQGHN là pHấN Đấu 
lọt Vào top 200 ĐạI Học HàNG Đầu cHâu á. Để tHực HIệN Được sứ MạNG, 
Mục tIêu pHát trIểN Này, ĐHQGHN ĐaNG tícH cực tHực HIệN NHIều GIảI pHáp, 
troNG Đó Đặc BIệt là Xây dựNG Và pHát trIểN các NGàNH Đào tạo Bậc ĐạI 
Học, cHuyêN NGàNH Đào tạo Bậc sau ĐạI Học (GọI tắt là NGàNH, cHuyêN 
NGàNH) Đạt trìNH Độ Quốc tế. Đây là GIảI pHáp Đột pHá Và Được coI là 
NHIệM Vụ cHIếN lược (NVcl) của ĐHQGHN.

cHIa sẻ tHôNG tIN Về NHIệM Vụ QuaN trọNG Này, pGs.ts pHùNG XuâN NHạ - 
pHó GIáM Đốc ĐHQGHN cHo BIết:

>> pGs.ts  phùng Xuân Nhạ
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tra đánh giá, quản lý đào tạo; hiện đại 
hóa được một số cơ sở vật chất; xây 
dựng và thực hiện được hợp tác bình 
đẳng với các đối tác trong và ngoài 
nước; tạo được sự hấp dẫn để thu hút 
các nguồn nhân lực trình độ cao và tài 
chính. Ngoài ra, việc thực hiện NVcl còn 
thúc đẩy, nâng cao hiệu quả liên thông, 
liên kết giữa các đơn vị trong ĐHQGHN. 
các lợi ích này sẽ giúp các đơn vị “tăng 
cường năng lực” để tiếp tục phát triển 
bền vững, duy trì được chất lượng đạt 
chuẩn quốc tế khi nguồn đầu tư ngân 
sách cắt giảm. 

cách thức lựa chọn và triển khai các 
ngành/chuyên ngành để đầu tư theo 
NVcl như thế nào?

lựa chọn để xây dựng và triển khai các 
chương trình đào tạo đạt trình độ quốc 
tế được thực hiện theo các hướng: Quốc 
tế hóa các chương trình đào tạo tài 
năng, chất lượng cao, chương trình tiên 
tiến; Nâng cao chất lượng đầu vào và 
hoàn thiện các điều kiện đảm bảo chất 
lượng các chương trình liên kết đào tạo 
quốc tế; một số ngành/chuyên ngành 
mới có điều kiện phát triển tốt, nhanh 
chóng đạt chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, 
cũng phải tính đến sự sẵn sàng, quyết 
tâm cao của đơn vị tham gia NVcl và 
những ngành/chuyên ngành có nhiều 
khả năng mở rộng hợp tác, huy động 
được nguồn lực đầu tư và nhu cầu xã 
hội cao. cách thức lựa chọn này đã được 
qui định rõ theo các tiêu chí và hướng 
dẫn rất cụ thể các đơn vị trong toàn 
ĐHQGHN thực hiện.

sau khi được lựa chọn, việc triển khai 
các ngành/chuyên ngành được thực 
hiện theo từng đề án (gọi là đề án thành 
phần). Đồng thời, đơn vị thực hiện đề án 

phải ký hợp đồng với ĐHQGHN, trong 
đó có những qui định rất cụ thể về các 
mục tiêu cần đạt được, nội dung thực 
hiện, kiểm tra đánh giá, chế độ báo cáo 
và trách nhiệm giữa các bên. 

tình hình triển khai các chương trình 
đào tạo theo NVcl của ĐHQGHN hiện 
nay ra sao?

thực hiện NVcl là việc rất khó, có tính 
đột phá cao, nên lúc đầu triển khai, còn 
nhiều người chưa hiểu rõ và chưa thật 
sự tin tưởng. tuy nhiên, sau khi đã  triển 
khai được 11 đề án chương trình đào tạo 
(7 chương trình bậc đại học và 4 chương 
trình bậc sau đại học) và đã có học viên 
thạc sĩ tốt nghiệp (ngành khoa học 
máy tính của trường ĐHcN) đạt chất 
lượng cao (được chấm bởi Hội đồng 
có thành viên là giáo sư nước ngoài) và 
đơn vị thực hiện thấy được  nhiều cái lợi 
rõ rệt thì đã thu hút được sự quan tâm 
tham gia của nhiều trường đại học, viện 
nghiên cứu trong ĐHQGHN và ủng hộ 
cao của xã hội. 

sau hơn hai năm triển khai, các chương 
trình này đang được đánh giá để thấy 
được những điểm hợp lý và chưa hợp lý, 
nhờ đó làm căn cứ để  hoàn thiện và đề 
án, sửa đổi cơ chế chính sách, phân bổ 
các nguồn lực đầu tư và xây dựng thêm 
các đề án triển khai chương trình mới.

sắp tới, ĐHQGHN có kế hoạch gì cho 
việc thực hiện NVcl?

sau khi rà soát, đánh giá thực hiện các 
đề án hiện có, chúng tôi sẽ kiện toàn 
Ban thường trực thực hiện NVcl của 
ĐHQGHN và các ban quản lý đề án 
ở các đơn vị thực hiện theo hướng 
chuyên nghiệp hơn. Đồng thời, hoàn 
thiện các đề án thành phần theo cách 

tiếp cận sản phẩm đầu ra và hệ thống 
các hoạt động của đề án theo khung 
lô gíc (logframe) để tiếp tục phân bổ 
nguồn lực đầu tư. Năm nay, mức đầu 
tư  cho NVcl sẽ được tăng lên từ tích 
hợp nhiều nguồn, trong đó NsNN tăng 
khoảng 25% so với năm trước.

Mặt khác, Ban thường trực các NVcl sẽ 
phối hợp với các đơn vị để lựa chọn các 
ngành, chuyên ngành, lĩnh vực nghiên 
cứu có điều kiện phát triển tốt, phù hợp 
với các tiêu chí lựa chọn của NVcl để 
xây dựng  các đề án thành phần. dự 
kiến, trong năm 2011, sẽ xây dựng thêm 
khoảng từ 7-10 đề án thành phần, nâng 
tổng số đề án thành phần của NVcl lên 
khoảng 20 đề án vào cuối năm nay.

cùng với việc củng cố, mở rộng thêm 
các đề án thành phần, sẽ tiến hành 
thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm 
bảo chất lượng, trong đó đặc biệt là 
tập trung chỉ đạo thực hiện thu hút, 
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, 
cán bộ quản lý; bổ sung cơ sở học liệu 
tiên tiến, hiện đại hóa cơ sở vật chất, 
tìm thêm nguồn tài chính và đề nghị 
với các bộ ngành hữu quan được áp 
dụng cơ chế, chính sách đặc thù. Đồng 
thời, Ban thường trực NVcl phối hợp 
với các đơn vị rà soát các khâu trong tổ 
chức đào tạo, trong đó đặc biệt là các 
môn học chung để xử lý những vướng 
mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện 
đề án và tiến hành đẩy mạnh các hoạt 
động tuyên truyền, quảng bá NVcl. Nói 
chung là có rất nhiều việc phải làm, tuy 
nhiên chúng tôi biết rõ phải làm cái gì 
và làm như thế nào, vì thế tôi tin là việc 
triển khai NVcl sẽ khả thi. Điều quan 
trọng nhất lúc này là cần sự quyết tâm, 
đồng lòng của đội ngũ thầy, cô giáo, 
của đông đảo anh chị em sinh viên, học 
viên và nghiên cứu sinh cùng chia sẻ 
khát vọng, hướng tới những đỉnh cao 
trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, 
nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển nhanh 
của ĐHQGHN và cống hiến nhiều hơn 
cho Đất nước, cho dân tộc chính là cái 
đảm bảo cho sự thành công của NVcl 
và các nhiệm vụ khác.

Xin trân trọng cảm ơn phó Giám đốc!

trầN HằNG (thực hiện)

>> phó thủ tướng Nguyễn thiện Nhân thăm ptN thuộc trường ĐHkHtN, ĐHQGHN
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thế nào là một thần đồng, một thiên 
tài? có thể tìm thấy câu trả lời qua  thực 
tế cuộc sống lịch sử xưa và nay. từ thời 
lê trịnh, lê Quý Đôn (1726 - 1784) mới 5 
tuổi đã biết làm thơ: “Một hôm nhân lúc 
cậu đang chơi ở cổng làng, bỗng xuất 
hiện một người lạ từ xa đến hỏi thăm 
nhà tiến sĩ lê phú thứ - bố cậu. Đang 
tồng ngồng, cậu bé dạng háng, rồi đặt 
tay chéo qua háng, thách đố vị khách, 
đố biết là chữ gì thì sẽ bày nhà cho. Vị 
khách giận qúa, bảo cậu bé hỗn láo, 
không thèm trả lời. Vẫn không buông 
tha, cậu lại nói toáng lên: ồ chữ "thái", mà 

không biết. lát sau, cậu bé quay về nhà, 
vị khách không ngờ cậu bé là con bạn 
mình, bèn mách lại. khách khen cậu 
bé thông minh, nhưng bố cậu liền bắt 
phạt: “Nếu làm được bài thơ thất ngôn 
bát cú, mỗi câu phải có chữ rắn (rắn đầu) 
thì được tha, nếu không sẽ bị đòn roi. 
thế là cậu liền ứng khẩu đọc ngay: 

              “chẳng phải liu điu vẫn giống nhà 

               rắn đầu biếng học lẽ không tha.

               thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ      

               Nay thét mai gầm rát cổ cha...     

Giai thoại kể rằng, một quán nước ở đầu 
làng bị cháy, chủ quán lo quá, vì cái sổ 
nợ ghi tên người làng uống rượu chịu bị 
thiêu trụi, nên phàn nàn với mọi người. 
cậu Đôn chơi tha thẩn ở đó, liền đọc 
vanh vách tên các con nợ. chủ quán vô 
cùng ngạc nhiên, bèn hỏi cậu tại sao 
cháu biết? cậu nói, có lần ngồi chơi ở 
quán, cậu đã mở sổ ra đọc, rồi nhớ mãi. 
sướng quá, chủ quán vội thưởng cho 
cậu mấy cái kẹo bột! Về sau, khi đã lớn, 
thần đồng lê Quý Đôn thi đậu Bảng 
nhãn (kì thi này không tuyển trạng 
nguyên). làm quan thời lê, ông đề cao 

câu cHuyệN Về tHIêN tàI Và cuộc sốNG
pGs.ts NGuyễN trườNG lịcH
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pháp trị, chủ trương trọng dụng người 
tài. Với trí tuệ uyên thâm của nhà bác 
học, ông được cử làm tư nghiệp (Hiệu 
phó) trường Quốc tử Giám. say mê 
sáng tạo, kiên trì làm việc trên nhiều lĩnh 
vực khoa học, ông đã để lại nhiều tác 
phẩm thơ văn và nhiều sách nghiên cứu 
rất có giá trị. là người “thông minh bậc 
nhất”, ngày nay cũng không dễ gì tìm 
được ai sánh kịp ông về phẩm chất kẻ 
sĩ cũng như tri thức hàn lâm, tri thức đời 
sống và tri thức thực tiễn. ông là người 
đầu tiên ở nước ta vào thế kỷ XVIII “chấp 
nhận lí thuyết quả đất tròn”. trong dịp 
đi sứ sang trung Quốc, ông tỏ rõ niềm 
tự hào dân tộc và bộc lộ trình độ uyên 
bác không thua kém họ về văn hóa, từ 
chương.

Nói đến người thiên tài, từ lâu giới khoa 
học đều thừa nhận đó là thứ mầm 
mống “trời phú” cho, khó lòng giải thích 
được như nhạc sĩ Mozart ở tuổi lên sáu 
đã viết lại hoàn chỉnh bản nhạc vừa 
vang lên từ phía nhà thờ. các bậc thiên 
tài âm nhạc như Beethoven, chopin, 
traikovxki...đều bộc lộ tài năng từ tuổi 
ấu thơ, được thiên hạ cùng thời ngưỡng 
mộ và trở thành bất tử.     

thi hào Nguyễn du là một thiên tài kiệt 
xuất từng để lại mấy trăm bài thơ trữ 
tình cùng truyện thơ tuyệt vời Đoạn 
trường tân thanh. Động lòng trắc ẩn, 
nhà thơ từng rơi lệ trước nỗi đau của 
biết bao thân phận đàn bà cũng như 
hàng triệu thập loại chúng sinh! chính 
vì thế mà được uNesco tôn vinh là 
danh nhân văn hoá nhân loại quả là thơ 
văn của ông vẫn đang lung linh sống 
động trong lòng nhân dân đến tận bây 
giờ, qua bộ phim long thành cầm giả 
ca. có thể kể thêm các bậc tài hoa khác 
như Nguyễn Văn siêu, cao Bá Quát,… 
mà vua tự Đức đã không tiếc lời ngợi 
ca:“Văn như  siêu Quát vô tiền Hán / thi 
đáo tùng, tuy thất thịnh Đường.  song  
chế độ phong kiến hà khắc và lạc hậu 
trước đây đã kìm hãm năng lực phát 
sáng của họ. Điều chủ yếu đối với các 
bậc thiên tài là được nảy sinh trên mảnh 
đất nào và được bàn tay ai vun trồng, 
nuôi dưỡng và sử dụng ra sao để đem 
lại lợi ích cho xã hội. Ngày nay, Ngô Bảo 
châu cũng là một thiên tài còn rất trẻ 

mà đã giành được Huy chương Fields 
góp phần làm rạng rỡ non sông nước 
Việt chúng ta.

từ xa xưa trên lĩnh vực này, khổng tử 
từng phân loại khá hợp lý: “trong xã hội 
có thể chia ra ba lớp người, lớp thứ nhất 
“sinh nhi tri chi” (sinh ra là đã biết rồi, tức 
là “thần đồng”); lớp thứ hai: “học nhi tri 
chi”, nghĩa là học khắc biết; còn lớp thứ 
ba “nan nhi tri chi”, nghĩa là khó nhọc lắm 
mới biết được. Quan trọng hơn là bậc 
thiên tài đó phục vụ cho ai và có đem lại 
lợi ích gì cho nhân dân, cho cộng đồng 
hay không? tuy vậy, dù ở góc độ nào thì 

bản thân người có tài bẩm sinh ấy vẫn 
phải say mê, liên tục học tập, lao động 
khoa học và cần được nuôi dưỡng sao 
cho tài năng đơm hoa kết trái? chính vì 
thế mà Gơtơ - đại thi hào nước Đức từng 
chỉ rõ: “thiên tài là sự kiên nhẫn lâu dài”.

Mặt khác, đã có lần trên đường đi thuyết 
khách, khổng tử ghé vào một vương 
quốc nọ; chú tiểu đồng thấy họ đón 
tiếp lạnh nhạt, vội giục Ngài ra đi. song 
Ngài nói: “Để xem họ tiếp đãi ta ra sao 
hẵng đi!”.     

Muốn cho thiên tài phát huy được năng 
lực, thì các cơ quan quản lí cần phải tạo 
điều kiện thuận lợi về vật chất cũng như 
tinh thần được tự do toả sáng, biến  trí 
tuệ thành hành động thực tiễn trong 
đời sống, đem lại lợi ích cho một quốc 
gia, một dân tộc và rộng lớn hơn nữa 
là cho nhân loại. Như Bill Gates - vị thần 
đồng về công nghệ thông tin từng 

cống hiến cho đời biết bao điều kỳ diệu, 
ngày nay đã trở thành người giàu có bậc 
nhất thiên hạ, lại vừa là nhà từ thiện dẫn 
đầu cả thế giới, ông đã hiến tặng phần 
lớn tài sản của mình cho lợi ích của cộng 
đồng.

tuy nhiên, lịch sử thế giới cũng từng 
chứng kiến có không ít nhân vật thiên 
tài đã đi ngược lại quyền lợi của con 
người, thậm chí còn gây bao tội ác 
khủng khiếp. Nếu nhà khoa học có tài 
mà chế ra vũ khí hạt nhân và các chất 
độc khác vì mục đích giết hại đồng loại 
thì đó lại là kẻ đáng tội trời tru đất diệt. 
chẳng thế mà viên phi công Mỹ từng 
ném bom nguyên tử xuống Hiroshima, 
về sau đã sám hối, rồi phát điên và tự tử 
đó sao? Mặc dù hắn chỉ là kẻ thừa hành 
mệnh lệnh của kẻ khác! ở thế kỷ XIX, 
tướng Napoléon - nhà quân sự thiên 
tài - (angghen) bậc nhất thế giới đánh 
đông dẹp bắc, đánh đâu thắng đấy, 
nhưng lại là người dùng tài năng không 
đúng chỗ, trở thành kẻ liều lĩnh khát 
máu. Bằng bàn tay phản chúa, hắn đã 
đẩy nhân loại vào chiến tranh chết chóc 
liên miên, nướng hàng triệu dân đen 
trên ngọn lửa hung tàn và cuối cùng 
Napoléon tự kết thúc sự nghiệp lẫy lừng 
của mình trong thất bại thảm hại, bị tù 
đày trên hòn đảo giữa đại dương mênh 
mông, cô quạnh đến chết.

Ngược lại, Nguyên soái kutuzov, với tài 
năng điều binh khiển tướng lỗi lạc đã 
đánh tan hơn 60 vạn quân xâm lược do 
Napoléon chỉ huy, giải phóng nước Nga 
và cứu châu âu thoát khỏi ách thống trị 
của hoàng đế nước pháp .

Nhìn một cách khái quát, người thiên tài 
vốn là sản phẩm từ một gia đình, nhưng 
luôn gắn liền với hoàn cảnh phát triển 
của xã hội, của thời đại, của lịch sử. Năng 
lực của một thiên tài đích thực luôn phải 
gắn liền với cái tâm thiện  mới có thể 
phát huy đầu óc sáng tạo của mình vì lợi 
ích của mọi người.

>> thi hào Nguyễn du là một thiên tài kiệt xuất
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thấy tôi là người giảng dạy Ngôn ngữ học, 
nhiều bạn bức xúc do những tình huống 
giao tiếp khác nhau, đã than phiền với tôi: 

“chúng nó (lớp trẻ) làm hỏng hết tiếng Việt rồi”; 
“Ngày xưa thì lễ phép, còn bây giờ thì bát nháo. Mở 
miệng ra là chửi bậy, nói tục… lại còn nói lắp, nói 
ngọng… nói năng vô lối nữa!”. Nói tóm lại, cứ theo 
những lời phản ảnh này thì có thể nói, mọi chuyện 
sai sót trong nói năng, giao tiếp tiếng Việt hiện nay 
“trăm sai đổ lên đầu lớp trẻ”.

 tôi cười chia sẻ, rồi nói: ừ cứ cho là như thế đi. 
Nhưng tôi nghiên cứu ngôn ngữ học, mà ngôn ngữ 
học là khoa học của bằng chứng. Bạn cứ thử quan 
sát kĩ xem, có bao nhiêu phần trăm trong lớp trẻ 
nói năng như thế nào và bình tĩnh hơn một chút 
cùng nhau làm một “ phản biện xã hội” xem sao.

chúng ta gọi là nói tiếng mẹ đẻ nhưng thực ra học 

từ bố mẹ thì ít mà học từ xã hội thì nhiều. Một em 
bé khi 6 - 7 tuổi chưa thể làm được toán lớp ba, 
lớp bốn, nhưng cái gọi là ngữ năng (khả năng nói) 
đã rất hoàn chỉnh. Về cơ bản, chúng đã có thể nói 
được mọi điều, diễn đạt được mọi suy nghĩ. từ đó, 
trong xã hội hình thành những chuẩn mực trong 
nói năng mà mọi người tự nguyện tuân theo: cứ 
nói đúng rồi sẽ nói hay.

“Người bản ngữ (người nói tiếng mẹ đẻ) luôn luôn 
đúng” vì chuẩn mực ngôn từ thuộc về họ: cả chuẩn 
ngôn ngữ và chuẩn văn hóa. lệch chuẩn là lệch cái 
này, sai chuẩn cũng là sai cái này.

Xét ngôn ngữ lớp trẻ hôm nay, nhiều người hơi bi 
quan: “tiếng Việt bây giờ chán quá! Bao giờ cho 
đến… ngày xưa!”. Ngày xưa thưa gửi, gọi dạ bảo 
vâng, đâu vào đấy, nền nếp lắm. Người thăng 
long - Hà Nội nói năng nhẹ nhõm, thanh lịch 

làM Đẹp tHêM 
“dòNG sôNG” NGôN NGữ

Gs.ts ĐINH VăN Đức

22 Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội



đúng kiểu “người tràng an”, chứ có đâu bặm trợn 
“loạn xà ngầu” như bây giờ! tôi lại hỏi: “Vậy có bao 
nhiêu phần trăm lớp trẻ ăn nói bặm trợn?” Người ta 
lại bảo: "Đó là nói chung thôi, con sâu làm rầu nồi 
canh". Một nhận xét như vậy rõ ràng thiên về cảm 
xúc nhiều hơn là lí trí.

Muốn hiểu lớp trẻ hôm nay nói năng thế nào ta cần 
phải xuất phát từ bối cảnh xã hội và môi trường xã 
hội nơi thế hệ trẻ đang sống. Xã hội vừa là nhu cầu, 
vừa là động lực cho sự phát triển ngôn ngữ. Xã hội 
ta xưa, chỉ cần tính từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng 
tháng tám, về căn bản là xã hội phong kiến cát cứ 
với làng xã tách biệt, giao thông khó khăn, giao lưu 
hạn chế,… Điều này hình thành nhiều đơn vị cư 
dân “khép kín” hoặc gần như khép kín. tiếng Việt 
tồn tại với vô số ốc đảo của tiếng địa phương và các 
thổ ngữ, giữ lại những lối nói năng nhiều đời không 
thay đổi, trong đó việc xưng hô bị đóng khung 
trong lễ giáo gia đình và lề thói tôn ti làng xã. cái 
khung ấy được coi là chuẩn mực xã hội (trên bảo, 
dưới nghe, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy), được tôn 
trọng và ngầm hiểu là nề nếp, gia phong và chuẩn 
mực giao tiếp. Hai từ “thưa” và “bẩm” có tần số xuất 
hiện rất cao trong sử dụng. Mặt trái của nó là ngôn 
ngữ thiếu đi tính dân chủ trong quan hệ giao tiếp, 
nhiều khuôn phép trở nên sáo và cứng nhắc (cứ 
xem người ta nói năng, mời mọc, chúc tụng nhau 
trong các bữa cỗ bàn, lễ tết thì biết). lớp trẻ theo 
lớp già, dưới danh nghĩa là giữ gìn gia phong nhưng 
thực chất là bảo thủ, không có chính kiến làm cho 
nhịp sống đã chậm lại càng chậm hơn.

cách mạng tháng tám đã đổi đời dân Việt, hai 
cuộc kháng chiến tiếp theo đã làm thay đổi cả vận 
mệnh quốc gia, dân tộc. chế độ phong kiến không 
còn nữa. Xã hội đã có những cuộc lưu thông lớn, 
đã “thổi” vào từng gia đình, đến số phận từng con 
người. Ngôn ngữ của con người tự do phải khác với 
ngôn ngữ của quá khứ. Những thay đổi lớn trong lời 
ăn tiếng nói đã diễn ra, ngày một mạnh mẽ hơn, tự 
tin hơn, chắc chắn hơn. lớp trẻ rời gia đình, rời lũy 
tre đến với những trách nhiệm xã hội, trách nhiệm 
công dân lớn hơn (đi bộ đội, vào thanh niên xung 
phong, đi học ở trong và ngoài nước, xây dựng kinh 
tế mới,…) Họ nói với nhau, với đồng bào, đồng chí 
bằng ngôn ngữ mới mà trước đó chưa từng có. 
Ngôn ngữ phản ánh cuộc sống. cuộc sống mới với 
những quan hệ mới, tư tưởng mới đã làm ngôn ngữ 
“chuyển mình” đổi theo. tiếng địa phương cũng 
nhạt dần trong mỗi người do mở rộng tiếp xúc mà 
không sợ “chửi cha không bằng pha tiếng” như khi 
ở làng. 

Xã hội mới, do tính tập trung cao của sự bao cấp 
nên “chủ nghĩa tự do” trong phát ngôn bừa bãi có 

bị hạn chế. Bận rộn sản xuất, chiến đấu, không có 
nhiều xung đột lợi ích, ngôn từ của thanh niên 
trong giao tiếp một thuở dường như trở nên “văn 
minh trong khuôn phép”, “dĩ công vi thượng” (lấy 
việc công làm trọng). Đó rõ là mặt tốt. Nhưng mặt 
khác, cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp kéo dài 
cũng làm hạn chế các sáng tạo ngôn ngữ. Người ta 
thấy lớp trẻ nói năng, phát biểu, viết lách một thời 
na ná giống nhau trong một bộ “đồng phục” ngôn 
ngữ. không ai muốn nói khác nhau, muốn thể hiện 
phong cách riêng với sự sáng tạo và cá tính. trẻ em 
lên sân khấu cũng nói những câu khuôn sáo, “ông 
cụ non” bắt chước người lớn, mất đi cái hồn nhiên 
của tuổi thơ. tâm lí mất tự tin dẫn đến những phát 
ngôn thiếu bản sắc, không hồn nhiên sinh động.

công cuộc Đổi mới (1986) đã mang lại sự đổi thay 
có tính cách mạng cho đất nước ta. Nền kinh tế thị 
trường và việc hội nhập quốc tế thành công đã làm 
thay đổi diện mạo cả nông thôn và thành thị, nhịp 
sống trở nên sôi động và nhanh hơn nhiều lắm. tất 
cả những gì diễn ra trong bối cảnh đó đều thể hiện 
trong giao tiếp xã hội và cá nhân mà ngôn ngữ là 
công cụ quan trọng nhất. lớp trẻ là thế hệ nhạy 
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bén nhất mà tiếp thụ mau lẹ nhất các 
biến thiên xã hội, và các biến thiên ấy 
thể hiện ngay trong ngôn từ và các 
lối nói của họ. Đời sống xã hội dân 
chủ hơn thì ngôn ngữ cũng dân chủ 
hơn. lớp trẻ thời bình trong một xã 
hội cởi mở sẽ tự nhiên khi đứng trước 
nhiều cơ hội và lựa chọn trong ngôn 
ngữ và văn hóa.

Quan sát ngôn ngữ hôm nay của 
lớp trẻ ta thấy họ tự tin hơn, “người 
lớn” hơn rất nhiều trong giao tiếp 
đời thường và trong quan hệ công 
chúng. lớp trẻ đầy năng động, tự 
tin và sáng tạo trong ngôn từ. Họ 
không bị gò bó trong những lối nói 
sáo mòn, công thức. Hãy nhìn lên 
tivi sẽ thấy lớp trẻ tự tin, chững chạc 
như thế nào trong lời nói của những 
người dẫn chương trình và cả những 
người tham gia các cuộc chơi dù đó 
là văn nghệ, thể thao hay tổ chức các 
sự kiện truyền thông. Hãy nhìn vào 
bàn đàm phán thương mại xem lớp 
trẻ nghiêm túc, tự tin và thông minh 
thế nào. 

Vậy còn lời than phiền về ngôn ngữ 
thiếu chuẩn mực của lớp trẻ vẫn còn 

đó?

Đó là một thực tế của quá trình phát 
triền ngôn ngữ trong một xã hội 
đang phát triển. không phải là ngôn 
ngữ của lớp trẻ mà là ngôn từ của một 
số bạn trẻ nhận thức còn thấp, chưa 
đạt đến chuẩn mực văn hóa của thời 
đại mình bởi những lí do khác nhau. 
Hiện tượng này cũng giống như việc 
đua xe, không phải là của số đông 
bạn trẻ nhưng phản cảm và gây bức 
xúc. Một nhà lãnh đạo của ta đã nói 
một cách hình tượng: “Mở cửa thì có 
gió mát nhưng ruồi muỗi cũng bay 
vào. tuy nhiên, đừng vì thế mà đóng 
cửa, hãy tìm cách đuổi ruồi muỗi 
ra hay khéo léo dùng vợt mà diệt 
chúng”. Ngôn ngữ lớp trẻ ngày nay 
đang đi tiên phong trong đổi mới. 
thế hệ trẻ không làm hỏng ngôn 
ngữ của cha ông mà trái lại đang làm 
phong phú nó, làm cho nó dân chủ 
và sáng tạo hơn. có cái “quậy” phá rối 
nhưng có những cái quậy bắt nguồn 
từ sự thông minh, “phá cách” một 
cách sáng tạo. tất nhiên, cái gì cũng 
có tính tự phát và cần có sự can thiệp, 
điều chỉnh của pháp luật và dư luận 
xã hội. ai cũng sợ dư luận, sợ phản 

ứng của cộng đồng. Một khi nói tục, 
nói bậy, dùng những hành vi ngôn 
ngữ phi chuẩn mực trong giao tiếp 
mà không bị lên án thì cái chưa đẹp 
vẫn có cơ phát triển. tất cả sẽ xoắn 
lại thành một dòng chảy làm đục, 
làm rối dòng chủ đạo. thực tế xã hội 
ta hiện nay chưa làm tốt chức năng 
giáo dục trong việc này, nhất là ở 
trách nhiệm gia đình, nhà trường và 
đoàn thể. chính lớp trẻ cũng cần coi 
việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng 
Việt thời mở cửa và hội nhập như 
một trách nhiệm xã hội - văn hóa thì 
dụng ngôn mới thành công.

Nói chung, cách nói năng của lớp 
trẻ hiện nay có chuyện này chuyện 
nọ nhưng không phải là phổ biến, 
không phải số đông. Nếu ta biết giáo 
dục, định hướng theo chiều tích cực 
thì “trăm sông sẽ chảy về biển cả”. 
tiếng Việt ngày xưa không chỉ vẫn 
vẹn nguyên, vẫn đẹp mà còn được 
bồi đắp, giàu đẹp thêm nhiều. công 
lao đó, không tính cho lớp trẻ thì tính 
cho ai?
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tết này thầy Giàu không còn 
được ăn tết với chúng ta. tuy 
nhiên, thầy đã trải qua một 

cuộc đời đầy ý nghĩa và đạt tới những 
kỉ lục hiếm có. Đó là người cao niên 
nhất trong số các nhà cách mạng lão 
thành, những vị lãnh đạo được nhận 
huân chương Hồ chí Minh, các giáo 
sư, các anh hùng lao động, các danh 
nhân đoạt giải thưởng Hồ chí Minh.

Vẫn biết cuộc đời là hữu hạn, sinh 
tử là quy luật của muôn đời nhưng 
sự ra đi của thầy Giàu đã để lại biết 
bao tiếc thương, đau xót cho nhân 
dân cả nước. trong tâm trí chúng tôi, 
những người từng được học thầy thì 
thầy vẫn sống mãi, thầy sống trong 
niềm kính trọng của mọi người, thầy 

sống như một tấm gương cao đẹp 
của một trí thức yêu nước đã chiến 
đấu, lao động hết mình vì sự nghiệp 
giải phóng đất nước cũng như vì sự 
nghiệp phát triển giáo dục và khoa 
học.

thật không thể nào quên được nhà 
cách mạng tiền bối, cây đại thụ trong 
giới trí thức cùng người vợ yêu quý 
lại có thể sống thanh thản nhiều năm 
trong một căn hộ chật hẹp tại khu 
tập thể nhỏ bé tại phố phan Huy chú. 
sau này khi đã có ngôi nhà khang 
trang tại thành phố Hồ chí Minh thì 
thầy cô lại quyết định đổi lấy 1000 
cây vàng (năm 2001) để xây dựng 
một ngôi trường tặng quê hương 
của vợ và lập Giải thưởng khoa học 

mang tên thầy để dành tặng cho 
những công trình khoa học xuất sắc 
trong lĩnh vực khoa học xã hội, các 
công trình nghiên cứu về Nam Bộ .

thầy tên là Giàu vì sinh trưởng trong 
một gia đình giàu có nhất vùng 
châu thành ,tân an (nay là long an) 
nhưng thầy đã dứt bỏ giàu sang để 
chọn con đường học vấn và làm cách 
mạng.

Năm 1930, tại toulouse, pháp, thầy 
không chỉ lo trau dồi kiến thức mà 
đã tự nguyện gia nhập Đảng cộng 
sản pháp từ năm mới 19 tuổi. Năm 
20 tuổi, thầy lên paris tham gia cuộc 
biểu tình đòi chính phủ pháp hủy 
án tử hình đối với các thủ lĩnh của 
cuộc khởi nghĩa yên Bái. Vì sự kiện 

tHầy trầN VăN GIàu Và NHữNG BàI Học lớN

 Gs.NGNd. NGuyễN lâN dũNG

>> Đồng nghiệp và các thế hệ học trò chúc mừng Gs. trần Văn Giàu           
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này thầy bị bắt giam tại nhà tù loa 
roquillis và sau đó bị trục xuất về 
nước. thầy không làm được lời hứa 
với gia đình là sẽ “đem về hai bằng 
tiến sĩ” nhưng sau những năm tháng 
sôi nổi tham gia cách mạng thầy 
lại tiếp tục làm thầy và đào tạo biết 
bao nhiêu giáo sư, tiến sĩ cho đất 
nước. Về sài Gòn thầy vừa dạy học 
tại trường Huỳnh công phát vừa liên 
hệ với cách mạng và được kết nạp 
vào Đảng cộng sản Đông dương. 
thày cùng nhà văn hóa Hải triều phụ 
trách Ban Học sinh và Ban phản đế 
của Xứ ủy Nam kỳ. sau cao trào Xô 
Viết - Nghệ tĩnh, thầy được Đảng cử 
sang học tại trường Đại học Đông 
phương Matxcơva. Năm 22 tuổi, thầy 
tốt nghiệp trường đại học này với 
luận văn Vấn đề ruộng đất ở Đông 
dương. thầy trở lại sài Gòn và tham 
gia tổ chức lại Xứ ủy Nam kỳ, tham 
gia xuất bản tờ báo cách mạng cờ đỏ 
và bộ sách cộng sản tùng thư. thầy 
nổi tiếng với những bài diễn thuyết 
hùng hồn trước hàng ngàn người 
nghe tại sài Gòn nhằm thức tỉnh lòng 
yêu nước, trong dân chúng. chính vì 
những hoạt động can đảm này, thầy 
bị thực dân pháp kết án 5 năm tù và 
10 năm quản thúc. khi đó thầy mới 

24 tuổi đời. trong khám lớn sài Gòn, 
thầy được cử làm tổng đại diện tù 
nhân để công khai đòi cai ngục cải 
thiện chế độ sinh hoạt cho tù nhân. 
chính vì sự dũng cảm này mà năm 
26 tuổi, thầy đã bị đưa đi biệt giam 
tại nhà tù Bâtiment s cho đến tận khi 
mãn hạn tù vào năm 1940. tuy vậy 
chỉ sau mấy ngày thầy lại bị bắt trở lại 
và bị đưa đi an trí tại trại tà lài (tân 
phú, Đồng Nai). Một lần nữa thầy lại 
được các tù nhân bầu làm tổng đại 
diện. sau một năm, thầy tổ chức 
cuộc vượt ngục thành công. thầy 
tìm cách trở lại hoạt động tại sài Gòn. 
Năm 1943, thầy đảm nhiệm trọng 
trách Bí thư xứ ủy Nam kỳ , ở tuổi 
32 dù không liên lạc được với trung 
ương ngoài Bắc, thầy kể lại:“không 
đành chịu ngồi chờ, bất đắc dĩ bọn 
tôi phải tự vạch ra một đường lối 
cách mạng” cho Nam kì. thầy đã chủ 
trương: "ta phải mạnh hơn tất cả các 
chánh đảng và giáo phái thân Nhật 
cộng lại thì mới mong đem chính 
quyền về tay nhân dân được”. Ngoài 
việc khôi phục lại hệ thống Đảng các 
cấp, thành lập tổng công đoàn Nam 
kỳ, tân dân chủ đoàn, Hội truyền bá 
quốc ngữ, báo thanh niên, báo tiền 
phong, bộ sách bỏ túi tuyên truyền 

cách mạng…thầy đã trực tiếp mở 
các lớp huấn luyện chính trị. thầy đã 
cộng tác được với các đảng viên trí 
thức như phạm Ngọc thạch, Nguyễn 
Văn thủ, Huỳnh Văn tiểng… để  lập 
lại các mối quan hệ với chi bộ địa 
phương, kết nạp những đoàn viên 
thanh niên tiền phong đáng tin cậy 
nhất vào những “đội xung phong” và 
thành lập các đơn vị cứu quốc của 
Việt Minh. thanh niên tiền phong 
đóng vai trò vỏ bọc cho những nỗ lực 
của Đảng vận động thanh niên yêu 
nước phục vụ sự nghiệp cách mạng 
trong tương lai… phong trào này lan 
rộng trong giai đoạn mùa xuân và 
mùa hè 1945 tại các trường học, nhà 
máy và làng xã. Đến tháng 8, thanh 
niên tiền phong đã có số hội viên 
trên một triệu, ở hầu hết các tỉnh Nam 
Bộ. sau khi Nhật tuyên bố đầu hàng 
Đồng minh, nhận thấy thời cơ đã 
đến, thường vụ Xứ ủy thành lập ủy 
ban khởi nghĩa đêm 15 tháng 8 năm 
1945 và triệu tập hội nghị Xứ ủy Nam 
kì mở rộng bàn về khởi nghĩa, với dự 
định sẽ khởi nghĩa vào ngày hôm 
sau, nhân cơ hội lễ tuyên thệ của 
thanh niên tiền phong tại sài Gòn. 
Hội nghị họp tại chợ Đệm tối 16, tuy 
nhiên, với kinh nghiệm khởi nghĩa 
Nam kì, một số đại biểu tranh luận 
gay gắt về thời điểm. Hội nghị đồng 
ý tiếp tục chuẩn bị chu đáo, chờ tin từ 
Hà Nội, dời ngày khởi nghĩa đến ngày 
18. sau khi nhận được tin Hà Nội khởi 
nghĩa thắng lợi, ngay sáng 20 tháng 
8, hội nghị chợ Đệm lần thứ hai tiếp 
tục bàn việc khởi nghĩa. thầy đề 
nghị chọn tân an làm thí điểm khởi 
nghĩa và cử đại biểu trở về tỉnh phát 
động khởi nghĩa. khởi nghĩa ở tân an 
thành công tối 22 tháng 8. Hội nghị 
chợ Đệm lần thứ ba tối 23 tháng 8 
đã lập tức chỉ định lập ủy ban Hành 
chánh lâm thời cho toàn Nam Bộ, 
gọi tắt là lâm ủy Nam Bộ, thầy được 
bầu làm chủ tịch. chiều 24 tháng 8, 
lực lượng thanh niên tiền phong vũ 
trang dưới quyền lãnh đạo của Xứ ủy 
Nam kì ở tân an, Biên Hòa, thủ dầu 
Một, tây Ninh khởi nghĩa giành chính 
quyền và sau đó dồn về sài Gòn. 
Ngày 25 tháng 8, đến lượt sài Gòn 

>> Gs. Vũ dương Ninh và Gs. phạm Xuân Hằng chúc mừng Gs. trần Văn Giàu nhân dịp Giáo sư 
được phong tặng danh hiệu anh hùng lao động (29/11/2002).  
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nổ ra cuộc biểu tình lớn và hầu hết 
các cơ sở quản trị lọt vào quyền kiểm 
soát của lâm ủy Nam Bộ. tại lễ đài 
Độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945, 
lâm ủy Nam Bộ đã tổ chức buổi tiếp 
sóng Đài tiếng nói Việt Nam và phát 
thanh lời chủ tịch Hồ chí Minh đọc 
tuyên ngôn độc lập qua hệ thống 
loa phóng thanh nhưng do kĩ thuật, 
việc tiếp sóng không thành. ở tuổi 
34, trong tình thế đó, thầy đã thay 
mặt cho lâm ủy Nam Bộ ứng khẩu 
bài một diễn văn hoành tráng chào 
mừng ngày lễ Độc lập. Ngày 23 
tháng 9 năm 1945, trong hội nghị 
tại nhà số 629 đường cây Mai (nay 
là đường Nguyễn trãi), thầy được 
cử làm chủ tịch ủy ban kháng chiến 
Nam Bộ. thầy đã viết phát lời kêu gọi 
nổi tiếng Nam Bộ kháng chiến. 

sau đó, thầy được điều sang 
campuchia và thái lan để lập căn 
cứ hậu cần cho Nam Bộ kháng chiến. 
Đầu năm 1947, thầy được điều động 
ra Việt Bắc và bắt tay vào một sự 
nghiệp mới cho đến cuối đời - sự 
nghiệp giảng dạy và nghiên cứu, 
truyền bá khoa học. trong thời gian 
ở Việt Bắc, thầy được Bác Hồ rất quý 
trọng, gần gũi và động viên. thầy 
nhớ lại hai kỉ niệm đã được Bác thân 
mật giáo dục:

“tôi ở trong Nam ra, lúc đi tôi không 
có bộ đồ tây nào đàng hoàng, chỉ có 
quần áo sơ mi trông rất tềnh toàng. 
khi ra Bắc tôi ở nhà ông Đỗ Đình 
thiện vì ông là bạn học của tôi. Hôm 
chuẩn bị vào gặp cụ Hồ, ông thiện 
dẫn tôi ra phố Hàng trống để may 
một bộ đồ nỉ hết sức đẹp, có bộ cúc 
áo trông rất sang trọng. ông thiện 
nói với tôi: “ông Giàu ở sài Gòn ra 
phải mặc như vậy để vào gặp cụ 
Hồ…” Hôm vào gặp cụ, tôi mặc bộ 
quần áo mới. lúc gặp tôi, cụ lại cầm 
tay áo xem cúc áo và khen “Bộ quần 
áo nỉ đẹp quá, bộ cúc áo cũng thật 
đẹp!”. lúc này ông thiện nói nhỏ với 
tôi: “ông cụ đang phê bình ông đấy!”. 
khi về, tôi cất ngay bộ đồ này và lần 
sau đến gặp cụ, tôi mặc bộ đồ kaki 
bình thường. cụ bắt tay tôi niềm nở, 
không khen chê gì cả. tôi hiểu, đó là 

cách cụ “chỉnh” mình. trong khoảng 
thời gian ở miền Bắc gần một tháng, 
hàng ngày tôi đến ăn cơm trưa với cụ 
tại phủ chủ tịch. tuy nhiên có nhiều 
bữa ghế của tôi trống vì tôi không 
đến, cụ Hồ hỏi những người ngồi ăn 
chung: “chú Giàu dạo này ăn ở đâu, 
sao ít thấy đến ăn trưa ở đây vậy?” 
anh em nói với cụ: “chắc anh ấy đi ăn 

cơm ở nhà ông Đỗ Đình thiện” (ông 
Đỗ Đình thiện là một trong những 
nhà giàu bậc nhất Hà Nội khi đó và 
cũng là người đã đóng góp nhiều 
tiền vào kho bạc đang trống rỗng 
của chính quyền cách mạng). sau đó 
tôi có nghe anh em nói lại, khi nghe 
nói tôi đi ăn ở nhà ông Đỗ Đình thiện, 
cụ Hồ bảo: “chắc ăn cơm với Bác khổ 
quá nên chú Giàu đến ăn cơm nhà 
ông Đỗ Đình thiện ngon hơn”. Bản 
thân tôi cũng nghe cụ Hồ nói: “ăn 
cơm với Bác cực quá nên chú lại ăn 
cơm với ông thiện phải không…”. 
rất nhẹ nhàng nhưng với tôi đó là 
lời nhắc nhở thật thấm thía.trong lúc 
dân ta đang khổ, nạn đói năm 1945 
đang còn ảnh hưởng đến bao người, 
đã là cán bộ phải biết khổ cùng với 
cái khổ của dân, phải sướng sau dân, 
vậy mà tôi là cán bộ cách mạng lại 
tìm đến chỗ cơm ngon để ăn thì quả 
là không được. Qua hai câu chuyện 
trên tôi thấy những gì cụ dạy tôi rất 
sâu sắc và có tác dụng rất cao, cao 
hơn gấp nhiều lần nếu chỉ thẳng bảo 
tôi phải làm cái này, làm cái kia.”

 thầy đã tham gia xây dựng ngành 

dự bị Đại học từ trong chiến khu và 
sau ngày Hòa bình lập lại trên miền 
Bắc, thầy trở thành Bí thư Đảng ủy 
đầu tiên của hai trường đại học. Đó 
cũng là năm tôi có may mắn tham 
gia lớp sinh viên đầu tiên của trường. 
thầy trực tiếp giảng dạy và biên soạn 
giáo trình cho các môn chính trị, triết 
học, lịch sử thế giới và lịch sử Việt 
Nam. thầy được Nhà nước phong 
học hàm Giáo sư đợt đầu tiên. Giữa 
năm 1956, trường Đại học tổng hợp 
Hà Nội được thành lập, thầy được cử 
giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy trường 
Đại học tổng hợp Hà Nội nhưng vẫn 
tham gia đào tạo ở trường Đại học 
sư phạm Hà Nội .

từ năm 1962, thầy được điều sang 
công tác tại Viện sử học và bắt đầu 
chuyên tâm nghiên cứu về lịch sử và 
văn hóa cho đến tận cuối đời. tổng 
tập trần Văn Giàu khổ lớn đã được 
xuất bản năm 2006 đã ghi lại tóm tắt 
trên 12 công trình khoa học nghiêm 
túc mà thầy đã lần lượt cho xuất bản. 
Đó là tư liệu giáo khoa vô giá đem 
lại cho đông đảo người đọc những 
kiến thức phong phú về triết học, sử 
học, văn hóa học. tất cả được viết rất 
nghiêm túc và độc đáo ngay khi tuổi 
đã cao và có quyền được nghỉ ngơi, 
tĩnh dưỡng tuổi già. thầy coi làm việc 
là cách tốt nhất để duy trì trí tuệ và 
sức khỏe. Và thầy đã đạt xa mức cổ 
lai hi như quan niệm của nhà thơ Đỗ 
phủ. 

thầy thật sự sống mãi không chỉ 
trong lòng những đồng nghiệp, bạn 
bè, những học trò của thầy mà có lẽ 
còn sống mãi trong lòng đông đảo 
đồng bào cả nước. Một tấm gương 
sáng ngời đáng để cho mỗi chúng 
ta học tập, ngưỡng mộ và gắng sức 
noi theo.
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phải chăng, mọi vật gắn bó 
khăng khít, mọi sự gặp gỡ 
trong thế gian này cũng đều 

bắt đầu từ chữ “duyên”. tôi đã được 
gặp thầy trong một buổi chiều đông. 
Mọi suy tư, lo lắng bộn bề trong cuộc 
sống đều như tan biến. tôi ấm lòng 
hơn trước những lời tâm sự về cuộc 
sống, sự nghiệp, về những trăn trở, 
ước ao của thầy. thầy bảo: “Nếu trời 
cho tôi một cuộc đời nữa, tôi xin vẫn 
được làm thầy giáo, để cố gắng có 
thêm đóng góp, dù ít ỏi, cho ngành 
giáo dục, cho xã hội”. Đối với những 
ai đã từng là bạn, là đồng nghiệp, 

là học trò của thầy, thì không còn 
ngạc nhiên với điều đó nữa, vì thầy 
luôn như vậy, khiêm tốn, giản dị, nhẹ 
nhàng và trìu mến. 

Giáo sư trần Hữu luyến sinh ngày 
01 tháng 01 năm 1947 tại xã Quang 
Minh, huyện Mê linh, Vĩnh phúc 
(nay thuộc Hà Nội). Đây là một vùng 
quê văn hiến, giàu truyền thống yêu 
nước, cách mạng, hiếu học và nghĩa 
tình. sinh ra trong một gia đình có 
truyền thống làm nghề dạy học (ông 
nội là cụ đồ, vị thân sinh là giáo viên 
tiểu học), ngay từ nhỏ, Hữu luyến đã 
ước ao sau này được làm thầy giáo và 

cậu đã tham gia dạy học, từ khi mới 
học lớp 5 vào các kỳ nghỉ hè. chẳng 
là, thời đó, ở làng có phong trào dạy 
bổ túc văn hóa. cậu bé Hữu luyến đã 
xa nhà, từ khi lên học cấp II ở thị xã 
phúc yên, trường cấp II duy nhất của 
tỉnh khi đó. 

Năm 1965, Hữu luyến vào học khoa 
tiếng Nga, hệ 4 năm, trường Đại học 
sư phạm Hà Nội và tốt nghiệp khi các 
khoa Ngoại ngữ được tách ra thành 
trường Đại học sư phạm Ngoại ngữ 
Hà Nội. Vào thời gian đó, Nhà trường 
có chủ trương ngoại ngữ hóa các 
môn học và với kết quả học tập tốt, 
Hữu luyến được giữ lại trường và bố 
trí công tác ở Bộ môn tâm lí - Giáo dục 
học. dạy tiếng Nga đã khó, dạy bằng 
tiếng Nga một bộ môn khoa học với 
những kiến thức khác xa kiến thức đã 
được đào tạo còn khó gấp bội phần. 
Vậy mà, không hề lùi bước, thầy vẫn 
bước đi trên con đường xa ngái đầy 
thử thách. trường ĐHspNNHN khi đó 
và trường ĐHNN - ĐHQGHN sau này 
hơn lúc nào hết, rất cần những người 
có hiểu biết khoa học giáo dục, có 
chuyên môn vững vàng để đào tạo 
con người phục vụ sự phát triển xã 
hội. 

Vừa làm việc, vừa tích cực học tâm lí 
- Giáo dục ở Bộ môn của trường và 
ở khoa tâm lí - Giáo dục học, trường 
Đại học sư phạm Hà Nội, kết thúc 
khóa học năm trước, đầu năm sau, 
năm 1972, thầy lên đường nhập ngũ. 
cuối năm 1974, thầy trở lại trường 
tiếp tục công tác ở Bộ môn tâm lí - 
Giáo dục học. Những dự định nghiên 
cứu khoa học tâm lý lại đến với thầy. 
Và may mắn, cuối năm 1979, thầy 

Gs.ts.NGNd trầN Hữu luyếN: 

MọI tHứ Đều Bắt Đầu từ cHữ “duyêN”

Gs.ts.NGNd trầN Hữu luyếN là Một NGườI tHầy có tâM Và có 
tàI. tHầy là cHỗ dựa tINH tHầN cHo tất cả cHúNG tôI - NHữNG 
NGườI BạN, NHữNG NGườI ĐồNG NGHIệp, Và cả NHữNG NGườI 
Học trò. tHầy là NGườI ĐI tIêN pHoNG Và có NHữNG tHàNH 
côNG troNG HướNG NGHIêN cứu kHoa Học MớI ở Nước ta: 
tâM lí Học GIảNG dạy NGoạI NGữ Và tâM lí NGôN NGữ Học. các 
côNG trìNH NGHIêN cứu của tHầy MaNG tíNH tHực tIễN cao, là 
NHữNG tàI lIệu Quý GIá ĐốI VớI GIảNG VIêN, NHà NGHIêN cứu Và 
QuảN lý các cHuyêN NGàNH NGoạI NGữ Và Đào tạo ĐạI Học, sau 
ĐạI Học, kHôNG cHỉ ở trườNG ĐHNN -  ĐHQGHN, Mà trêN pHạM 
VI cả Nước.    

28 Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội



được chọn đi làm nghiên cứu sinh ở 
Viện tâm lí học thuộc Viện hàn lâm 
khoa học Giáo dục liên Xô. thầy 
được thử sức mình trong một môi 
trường học thuật uyên bác, được 
trang bị sâu rộng, đầy đủ hơn các 
kiến thức chuyên ngành tâm lí học. 
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với 
đề tài “khắc phục khó khăn tâm lí 
trong nắm vững các âm tiếng Nga ở 
người học Việt Nam”. cuối năm 1983, 
thầy trở về trường cũ, làm chủ nhiệm 
bộ môn tâm lí - Giáo dục học. dưới sự 
chủ trì của thầy hơn 15 năm, bộ môn 
đã trở thành một tập thể đoàn kết, có 
trình độ cao, nghiên cứu khoa học và 
giảng dạy hiệu quả, được Nhà nước 
phong tặng Huân chương lao động 
hạng Ba. 

Về sau, khi được nhà nước phong 
tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, 
thầy tâm sự: suốt những năm qua, kể 
từ khi bắt đầu cuộc đời dạy học, nhớ 
lại và nhìn nhận một cách nghiêm 
túc, thầy chưa bao giờ và ở đâu lấy 
những danh hiệu này để phấn đấu, 
mặc dù thầy rất ngưỡng mộ. Đối 
với thầy, nghề dạy học là cao quý. 
khi thực sự làm thầy giáo, buổi đầu 
tiên lên lớp giảng bài đối với thầy 
là một ngày hội. thầy cho rằng, hãy 
làm đi, tất nhiên, phải làm đúng, có 
trí tuệ và chuyên nghiệp, tất sẽ có kết 
quả, có năng suất, có đóng góp cho 
ngành, cho xã hội và như vậy, người 
thầy giáo sẽ hoàn thành nhiệm vụ 
được giao và lúc đó danh hiệu sẽ đến 
như một phần thưởng tất yếu. phần 
thưởng chính đáng là cái không thể 
xin; nó chỉ đến với lao động chân 
chính của con người. thầy có quan 
niệm: thầy giáo cũng là con người. 
Để làm thầy giáo, phải học làm 
người. chỉ khi biết làm người thực sự, 
mới làm được thầy giáo thực sự. thầy 
giáo không chỉ truyền đạt cho người 
học kiến thức, mà cả nhân cách của 
mình. Biết bao thế hệ học trò đã từng 
được nghe thầy giảng, có nhiều sinh 
viên, học viên, dù không mấy yêu 
thích môn tâm lí học dạy học ngoại 
ngữ hay tâm lý ngôn ngữ học, cũng 
không thể không thừa nhận rằng bài 
giảng của thầy luôn hấp dẫn và đầy 

sức thuyết phục. kiến thức sâu rộng, 
sự uyển chuyển trong cách truyền 
đạt và nhân cách cao đẹp của thầy 
đã khiến bài giảng của thầy trở thành 
những giờ học đầy những khám phá 
mới mẻ và lí thú. 

Đến với tâm lí – Giáo dục học, Gs. 
trần Hữu luyến đã định hướng cho 
mình một con đường học thuật mới, 
đó là nghiên cứu năng khiếu ngoại 
ngữ, nghiên cứu tâm lí học giảng dạy 
ngoại ngữ, nghiên cứu tâm lí ngôn 
ngữ học và nghiên cứu đổi mới việc 
đào tạo giáo viên ngoại ngữ. Hầu 
hết các công trình khoa học của thầy 
đều gắn với giáo dục ngoại ngữ cho 
người học Việt Nam; cụ thể, đều tập 
trung vào các vấn đề cần thiết, cơ 
bản và hiện đại của tâm lí ngôn ngữ 
học, của tâm lí học dạy học ngoại 
ngữ, của giáo dục ngoại ngữ và thầy 
đã có những thành công. Những 
công trình nghiên cứu khoa học 
của thầy đã được đưa vào phục vụ 
sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, 
nhân tài ngoại ngữ cho đất nước. Với 
sự nghiên cứu kiên trì, bền bỉ và khát 
vọng cống hiến cho sự nghiệp giáo 
dục ngoại ngữ, đến nay thầy đã công 
bố hơn 90 công trình nghiên cứu 
khoa học, gồm 7 đề tài nghiên cứu 
khoa học các cấp, 12 sách chuyên 
khảo, giáo trình, tài liệu học tập và 
hơn 70 bài báo và báo cáo khoa học 
công bố trên các tạp chí khoa học 
chuyên ngành, trên các kỉ yếu hội 
thảo khoa học quốc gia, quốc tế. 
trong đó, những công trình khoa 
học tiêu biểu, được thai nghén nhiều 
năm trong nghiên cứu và thể hiện 
trên bục giảng như “cơ sở tâm lý học 
dạy học ngoại ngữ”, Nxb ĐHQGHN, 
2008; “các quan điểm tâm lý học dạy 
học ngoại ngữ”, Nxb ĐHQGHN, 2009; 
“Những bình diện tâm lý ngôn ngữ 
học”, Nxb ĐHQGHN, 2010; tâm lý 
học đại cương, Nxb ĐHQGHN, 1995 
(viết chung, đến 2010, tái bản lần thứ 
17)… 

trong thời gian công tác ở trường 
ĐHspNNHN, thầy trần Hữu luyến 
cũng đã trải qua nhiều vị trí công 
tác như chủ nhiệm ủy ban kiểm 
tra Đảng ủy, trưởng ban Ban tuyên 

huấn Đảng uỷ và phó Hiệu trưởng 
phụ trách công tác nghiên cứu khoa 
học, đào tạo sau đại học, công tác tư 
tưởng chính trị - học sinh, sinh viên và 
công tác thanh tra. dù ở bất cứ vị trí 
nào, thầy cũng tận tụy với công việc 
và có tinh thần đổi mới. dưới sự lãnh 
đạo của Đảng ủy và Ban giám hiệu, 
thầy đã góp phần tích cực vào việc 
duy trì sự ổn định của nhà trường, 
xây dựng phong trào sinh viên lành 
mạnh, làm cho công tác nghiên cứu 
khoa học của nhà trường khởi sắc và 
công tác đào tạo sau đại học không 
ngừng phát triển.

Ngoài những vị trí nêu trên, thầy đã 
có thời gian tham gia trong ban chấp 
hành Hội khoa học tâm lí - Giáo dục 
Việt Nam (khóa III, IV), trong Ban biên 
tập tạp chí tâm lí học, Ban biên tập 
chuyên san Ngoại ngữ thuộc tạp chí 
khoa học ĐHQGHN, trong Hội đồng 
chức danh giáo sư, phó giáo sư liên 
ngành tâm lí - Giáo dục học, làm chủ 
tịch Hội đồng khoa học tâm lí - Giáo 
dục ĐHQGHN, ủy viên Hội đồng 
khoa học và đào tạo ĐHQGHN, phó 
chủ tịch Hội đồng khoa học – Đào 
tạo trường ĐHNN – ĐHQGHN.

Với những đóng góp có được cho 
sự nghiệp giáo dục và đào tạo, Giáo 
sư trần Hữu luyến được Nhà nước 
tặng thưởng Huân chương lao động 
hạng Nhì năm 2006, được Bộ Giáo 
dục - Đào tạo lựa chọn làm Gương 
mặt giáo dục Việt Nam 2008 và được 
Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà 
giáo Nhân dân năm 2010. Ngoài ra, 
thầy còn được trao tặng Huy chương 
kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì, 
Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục, 
Huy chương Vì sự nghiệp khoa học 
và công nghệ, kỷ niệm chương vì 
sự nghiệp các Hội khoa học và công 
nghệ, kỷ niệm chương vì sự nghiệp 
tâm lý – Giáo dục.

VIệt Hà
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10  sự kIệN NổI Bật của ĐHQGHN NăM 2010

1ĐHQGHN Được tổNG Bí tHư NôNG Đức MạNH 
Và pHó tHủ tướNG NGuyễN tHIệN NHâN 
ĐáNH GIá cao

"ĐHQGHN phải là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao hàng đầu của đất nước" là lời khẳng định của đồng 
chí tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Văn phòng trung 
ương Đảng nhân dịp đoàn đại biểu ĐHQGHN đến chúc 
mừng Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh tròn 80 tuổi.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của sự nghiệp đào tạo, 

đồng chí tổng Bí thư cho rằng, trong 80 năm qua, một 
trong những nhân tố quyết định tạo nên thành công 
rạng ngời của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ chính 
là con người. chính bởi vậy, Đảng, Nhà nước luôn coi giáo 
dục là quốc sách hàng đầu và ĐHQGHN đang thực hiện 
tốt nhiệm vụ cao cả là đào tạo con người. “Hai trung tâm 
đào tạo lớn nhất cả nước là ĐHQGHN và ĐHQG tp.HcM 
đã trở thành mô hình tốt trong công cuộc xây dựng đất 
nước phát triển ngang tầm khu vực và trên thế giới”, 
đồng chí tổng Bí thư khẳng định. chính bởi vậy, đồng chí 
tổng Bí thư cho rằng, “ĐHQGHN cần tiếp tục phát triển 
để có nhiều trường thành viên hơn nữa”.

Đồng chí tổng Bí thư nhấn mạnh, ĐHQGHN phải tiếp tục 
phát triển hơn nữa về quy mô và nâng cao hơn nữa về 
chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học trong tất cả các 
lĩnh vực.

trong chương trình kiểm tra, khảo sát và đánh giá mô 
hình ĐHQGHN, ngày 24 và 25/9/2010, phó thủ tướng 
Nguyễn thiện Nhân dẫn đầu đoàn công tác chính phủ 
đã thăm trường ĐH khoa học tự nhiên, trường ĐH khoa 
học Xã hội và Nhân văn, trường ĐH kinh tế và làm việc với 
cán bộ chủ chốt ĐHQGHN. sau 3 buổi kiểm tra, đánh giá 
thực tế tại các trường đại học thành viên ĐHQGHN, phó 
thủ tướng Nguyễn thiện Nhân cho rằng ĐHQGHN đã 
phát triển đúng hướng, phù hợp với yêu cầu của chính 
phủ.

2ĐạI HộI ĐạI BIểu ĐảNG Bộ ĐHQGHN lầN tHứ 
IV tHàNH côNG tốt Đẹp

trong 2 ngày 12 – 13/8/2010, Đại hội Đại biểu 
Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010-2015 đã 
được tổ chức với sự tham gia của 293 đại biểu đại diện 
cho 25 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Đại hội Đại biểu 
Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV tập trung thực hiện những 
nội dung, nhiệm vụ: kiểm điểm việc thực hiện các mục 
tiêu, nhiệm vụ, rút ra những bài học kinh nghiệm trong 
lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ và Đảng bộ trong nhiệm 
kỳ 2005 - 2010; quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ 
của Đảng bộ và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 
2010 - 2015; thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào 
dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XV Đảng bộ 
thành phố Hà Nội và Đại hội XI của Đảng; bầu Ban chấp 
hành Đảng bộ ĐHQGHN khoá IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015; 
bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành 
phố Hà Nội lần thứ XV. Gs.ts Mai trọng Nhuận được bầu 
làm Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN nhiệm kỳ 2010 - 2015.

3Gs. NGô Bảo cHâu làM cố VấN cHIếN lược cHo ĐHQGHN

làm việc  với  lãnh đạo ĐHQGHN, Gs. Ngô Bảo châu (ĐH chicago) đã nhận lời tham gia vào Ban cố vấn chiến lược 
ĐHQGHN, đặc biệt còn làm cố vấn phát triển lĩnh vực toán học ở ĐHQGHN sớm đạt trình độ quốc tế.
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4Ban hành quy chế đào tạo 
đại học mới, quy định quản lý 
tích hợp các hoạt động đào 

tạo, kiểm định chất lượng và công 
khai hóa với tư tưởng chủ đạo là 
nâng cao chất lượng và hiệu quả 
theo chuẩn đầu ra, đẩy mạnh liên 
thông liên kết, tổ chức đào tạo theo 
phương thức tín chỉ.

Quy chế mới năm 2010 gồm 11 
chương với 57 điều tập trung vào 
những nội dung: chương trình đào 
tạo; tuyển sinh; tổ chức đào tạo; 
Nghiên cứu khoa học của sinh viên; 
Giảng viên và cố vấn học tập; Nghĩa 
vụ và quyền lợi của sinh viên; kiểm 
tra, thi và đánh giá kết quả học tập; 
Xét công nhận tốt nghiệp; kiểm 
định chất lượng và công khai điều 
kiện đảm bảo chất lượng…

5ĐHQGHN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là cơ quan thường trực của 
Hội thảo quốc tế về “phát triển bền vững thủ đô Hà Nội văn hiến, anh 
hùng, vì hòa bình” – Một sự kiện quan trọng trong 10 ngày cao điểm 

của Đại lễ 1000 năm thăng long – Hà Nội.

Hội thảo đã được khai mạc trọng thể chiều 7/10/2010, tại trung tâm Hội nghị 
quốc tế, 11 lê Hồng phong, Hà Nội.

Hội thảo là hoạt động khoa học quốc tế duy nhất trong khuôn khổ các hoạt 
động chính thức của 10 ngày Đại lễ nhân dịp Hà Nội tròn 1000 năm tuổi. Hội 
thảo tập trung làm sáng tỏ các giá trị cốt lõi trong suốt 1000 năm lịch sử của 
thăng long - Hà Nội là: “Văn hiến, anh hùng, vì hòa bình” từ những góc độ 
và với những cách tiếp cận khác nhau. cùng với đó là việc phát huy những 
giá trị truyền thống đó trong thời đại Hồ chí Minh; Nghiên cứu thuận lợi, 
thế mạnh, nguồn lực, cơ hội phát triển của thủ đô Hà Nội trong thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; những 
khó khăn, thách thức mà Hà Nội cần vượt qua trong lộ trình phát triển; Đề 
xuất những giải pháp xây dựng chiến lược phát triển bền vững thủ đô Hà Nội 
trong những thập kỷ tới. từ đó thảo luận và đề xuất các giải pháp nhằm phát 
huy những giá trị tốt đẹp của thăng long – Hà Nội, hướng tới xây dựng chiến 
lược phát triển bền vững thủ đô.

6uy tíN Và Vị tHế của 
ĐHQGHN Được NâNG cao 
tHôNG Qua VIệc tổ cHức 

tHàNH côNG NHữNG sự kIệN 
Quốc tế QuaN trọNG

- từ 21 - 25/3/2010, ĐHQGHN đăng cai 
tổ chức Hội nghị quốc tế của uỷ ban 
liên chính phủ về biến đổi khí hậu 
(Inter – govermental panel on climate 
change - Ipcc) với chủ đề: "Quản lý 
rủi ro các thiên tai và hiện tượng thời 
tiết cực đoan nhằm thích ứng với biến 
đổi khí hậu" - sreX. 120 nhà khoa học 
hàng đầu thế giới đã tập trung trao 
đổi và chuẩn bị báo cáo thế giới về 
Biến đổi khí hậu nâm 2010 của liên 
hiệp quốc.

- trong 2 ngày 11 và 12/12/2010, Hội 
thảo “Vai trò của đại học trong ứng 
phó thông minh với biến đổi khí 
hậu” đã diễn ra tại ĐHQGHN với sự 
tham gia của gần 200 nhà khoa học 
và quản lý. Hội thảo đã nghe gần 40 
báo cáo đến từ các quốc gia và vùng 
lãnh thổ Malaysia, thái lan, Hồng 
kông, philipine, Indonesia, Việt Nam; 
các báo cáo viên chính hàng đấu thế 
giới đến từ Ipcc, Đại học liên hợp 
quốc cùng nhiều đại học trong khu 
vực. Hội thảo có sự phối hợp tổ chức 
của Hiệp hội các trường đại học Đông 
Nam á (asaIHl), Bộ tài nguyên và 

Môi trường; sự tài trợ của Đại sứ quán 
Nauy, trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu 
châu á - ĐHQGHN.

Đồng thời ĐHQGHN đăng cai tổ chức 
phiên họp Ban Điều hành asaIHl với 
tư cách chủ tịch asaIHl và thông qua 
Hiến chương mới của tổ chức này. 
(Hiến chương ban đầu từ năm 1956) 

- từ 7- 8/9/2010, diễn đàn Giám đốc 
4 Đại học chủ chốt Đông á năm 2010 
(BesetoHa 2010) gồm ĐH Bắc kinh, 
ĐH seoul, ĐH tokyo, ĐHQGHN chính 
thức diễn ra với chủ đề “phát triển bền 
vững đô thị trong bối cảnh biến đổi 
toàn cầu”.

tại diễn đàn, 4 đại học cùng nhau 
bàn bạc vấn đề đào tạo nguồn nhân 
lực tài năng để tạo nên các thành phố 
khoa học công nghệ (technopolis) và 
xây dựng các đề tài, dự án nghiên cứu 
khoa học làm căn cứ phát triển bền 
vững thủ đô của 4 nước. thông qua 
các chương trình hợp tác, hoạt động 
đào tạo và nghiên cứu khoa học, 4 
đại học có thể chia sẻ kinh nghiệm 
phát triển bền vững nhằm phát triển 
4 thủ đô dựa vào đại học. Đặc biệt, 
diễn đàn thông qua tuyên bố chung 
khẳng định cam kết của 4 đại học tiếp 
tục xây dựng và phát triển mạng lưới 
BesetoHa.

diễn đàn đã khẳng định, đại học là nơi 
đào tạo và cung cấp cho đô thị nguồn 
nhân lực chất lượng cao, tham gia tích 
cực vào việc giải quyết các vấn đề đặt 
ra trong thực tiễn của các đô thị từ 
quy hoạch không gian, kiến trúc cảnh 
quan, xây dựng cơ sở hạ tầng đến các 
vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã 
hội và bảo vệ môi trường đô thị. Đây 
chính là cơ sở hình thành nên chiến 
lược phát triển dựa vào đại học trong 
kỷ nguyên kinh tế tri thức. sự phát 
triển bền vững đô thị là điểm kết thúc 
của những nghiên cứu, quản lý đơn 
ngành và mở đường cho nghiên cứu 
liên ngành.

Hơn 12 năm tổ chức diễn đàn 
BesetoHa với sự tham dự của các 
nhà khoa học hàng đầu của 4 Đại học 
đã cùng chia sẻ mối quan tâm chung 
và hướng tới một tương lai bền vững. 
là những đại học hàng đầu của mỗi 
quốc gia và có vai trò quan trọng đối 
với thủ đô đang phát triển năng động 
của 4 nước, BesetoHa là cầu nối 
quan trọng, không chỉ hợp tác giữa 
đại học với đại học mà còn với các 
khu công nghệ cao, với chính quyền 
thành phố nhằm tạo ra một tam giác 
phát triển: chính quyền – Đại học – 
công viên khoa học công nghệ.
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7ký kết tHỏa tHuậN Hợp 
tác GIữa ĐHQGHN Và uBNd 
tỉNH QuảNG NINH troNG 

lĩNH Vực GIáo dục Và Đào tạo, 
NGHIêN cứu kHoa Học Và Bảo 
Vệ MôI trườNG, Đã dIễN ra NGày 
18/10/2010, tạI uBNd tỉNH QuảNG 
NINH.

ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm nâng 
cao chất lượng, hiệu quả về đào tạo, 
phát triển nguồn nhân lực, nghiên 
cứu khoa học - công nghệ và bảo vệ 
môi trường phục vụ cho chiến lược 

phát triển của tỉnh Quảng Ninh và 
ĐHQGHN.

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

lượng cao, trình độ cao của hai bên.

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

8kHaI trươNG VăN pHòNG 
Hợp tác ĐHQGHN Và ĐạI 
Học kyoto (Vkco) dIễN ra 

NGày 17/9/2010, dướI sự cHứNG 
kIếN của ĐạI dIệN lãNH Đạo 
NHIều cơ QuaN VIệt NaM Và 
NHật BảN. 

sự kiện này đánh dấu bước phát triển 
lên một tầm cao mới của quan hệ hợp 
tác giữa các đại học Việt Nam và Nhật 
Bản, là cánh cửa mở ra những cơ hội hợp 
tác mới cho hai bên. là các đại học hàng 
đầu của mỗi nước, ĐHQGHN và Đại học 
kyoto có sứ mệnh không chỉ cung cấp 
nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất 
nước mà còn giữ vai trò xúc tác cho sự 
phát triển quan hệ tốt đẹp giữa các đại 
học, viện nghiên cứu hai nước, là một 
phần quan trọng của quan hệ tốt đẹp 
Việt Nam - Nhật Bản. Đại học kyoto có 
trọng trách đại diện cho các trường đại 
học trọng điểm Nhật Bản phát triển 
quốc tế hóa giáo dục đại học Nhật Bản 
trong khuôn khổ chương trình G30 của 
chính phủ Nhật Bản tại Việt Nam. Và 
Đại học kyoto đã chọn ĐHQGHN là đối 

tác trên cơ sở quan hệ mật thiết sẵn có 
cũng như dựa trên chiến lược hướng 
tới nền giáo dục đẳng cấp quốc tế của 

ĐHQGHN như một trung tâm đại học 
và nghiên cứu khoa học hàng đầu của 
Việt Nam.

9ĐHQGHN kết hợp với Bộ Gd&Đt, Đại sứ quán 
Hoa kỳ tổ chức thành công Hội thảo quốc tế "Xây 
dựng quan hệ đối tác trong giáo dục đại học: cơ 

hội và thách thức cho Việt Nam và Hoa kỳ".

trong hai ngày 14 và 15/1/2010, Hội thảo đã tập hợp 
các nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục hai nước cùng 
bàn bạc, thảo luận nhằm thúc đẩy hợp tác trong giáo 
dục đại học giữa Việt Nam và Hoa kỳ.

Hội thảo đánh dấu một bước phát triển mới trong hợp 
tác trong lĩnh vực giáo dục đại học giữa Việt Nam – Hoa 
kỳ nói chung và ĐHQGHN với các đại học uy tín của 
Hoa kỳ nói riêng.

10áp dụng cdIo cho đào tạo những lĩnh vực 
ngoài công nghệ, kĩ thuật, được auN vào cdIo 
quốc tế thừa nhận

ĐHQGHN coi việc xây dựng chuẩn đầu ra cũng như hoàn 
thiện chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra là nhiệm vụ 
trọng tâm trong quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng 
đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu xã hội.

các đơn vị trong ĐHQGHN đã tích cực triển khai và đã đạt 
được những kết quả tích cực, trong đó điển hình là việc 
xây dựng chuẩn đầu ra cho chương trình cử nhân chất 
lượng cao ngành kinh tế đối ngoại của trường ĐH kinh tế, 
ĐHQGHN.
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tôi cho rằng, 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.

Về cơ bản, ĐHQGHN đã phát triển 
thành công và phát huy được thế 
mạnh của mô hình đại học nghiên 
cứu đa ngành, đa lĩnh vực, có quyền 
tự chủ và tính liên thông liên kết cao, 
phù hợp với cơ chế quản lý, điều 
hành của Việt Nam hiện nay. 

có thể nói, xây dựng và phát triển 
ĐHQGHN là chủ trương đúng đắn, 
thể hiện tầm chiến lược về giáo dục - 

đào tạo của Đảng và Nhà nước. phát 
huy được lợi thế của mô hình đại học 
đa ngành, đa lĩnh vực, định hướng 
nghiên cứu, khai thác tính chuyên 
sâu của từng đơn vị, lợi thế truyền 
thống về khoa học cơ bản (nền tảng 
cho đào tạo chất lượng cao, trình độ 
cao và phát triển cũng như chuyển 
giao công nghệ và dịch vụ khoa 
học…), đồng thời xây dựng và triển 
khai các kế hoạch có tính liên ngành 
cao, độc đáo, ĐHQGHN chắc chắn sẽ 
làm tốt sứ mệnh của mình là đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao, trình 
độ cao, bồi dưỡng nhân tài dựa trên 
nền tảng sáng tạo, nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ đỉnh 
cao, đóng vai trò nòng cốt và đầu 
tầu đổi mới trong hệ thống giáo dục 
đại học Việt Nam, phục vụ đắc lực sự 
nghiệp chấn hưng đất nước trong 
thế kỷ XXI.

Hy vọng rằng, sau Đại hội Đảng lần 
thứ XI, được sự chỉ đạo quyết liệt của 
các cơ quan Đảng và sự quan tâm của 
chính phủ, các bộ, ngành, các vấn 
đề về vị trí hành chính sẽ từng bước 
được giải quyết thấu đáo, tạo điều 
kiện cho ĐHQGHN và các trường đại 
học thành viên - vốn là các cơ sở đào 
tạo và nghiên cứu danh tiếng của đất 
nước, tiếp tục phát triển.

tôi tin tưởng rằng, với sức mạnh của 
bề dày truyền thống và những thành 
tựu đã đạt được, với tinh thần đoàn 
kết và quyết tâm cao, cùng sự đồng 
tâm hiệp lực, chung sức chung lòng 
của tất cả các thế hệ cán bộ, sinh 
viên; sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá 
nhân, cơ quan, tổ chức ở trong và 
ngoài nước, chúng ta chắc chắn 
sẽ giành được nhiều thành tựu to 
lớn hơn nữa, xứng đáng với truyền 
thống vẻ vang và niềm tin yêu của 
Đảng và nhân dân đối với một trung 
tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu 
đất nước.

Nhân dịp năm mới 2011 và Xuân tân 
Mão sắp tới, thay mặt Đảng uỷ, Ban 
Giám hiệu trường ĐHkHXH&NV, tôi 
xin chúc toàn thể các thầy giáo, cô 
giáo, cán bộ viên chức và toàn thể 
học sinh, sinh viên, học viên đang 
học tập, công tác tại ĐHQGHN một 
năm mới luôn mạnh khoẻ, có nhiều 
niềm vui, hạnh phúc và sẽ gặt hái 
được nhiều thành công mới trong 
công việc và cuộc sống!

chúc ĐHQGHN ngày càng bừng 
sáng tầm vóc trí tuệ!

Gs.ts NGuyễN VăN kHáNH
- HIệu trưởNG trườNG ĐHkHXH&NV

BừNG sáNG tầM Vóc trí tuệ

NăM 2010,troNG tHàNH tựu cHuNG của ĐHQGHN có sự ĐóNG 
Góp Đặc BIệt của NHữNG trườNG ĐạI Học tHàNH VIêN, BảN tIN 
ĐHQGHN XIN trícH ĐăNG Một VàI ý kIếN NHỏ của lãNH Đạo các 
ĐơN Vị trêN NHâN dịp NăM MớI.
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Bước NGoặt troNG Đào tạo 

Năm 2010, hoạt 
động đào tạo 
của trường 

ĐHNN – ĐHQGHN 
có nhiều nét mới. 
Được sự ủng hộ của 
ĐHQGHN, trường triển 
khai có hiệu quả việc 
đào tạo ngành kép, 
bằng kép bắt đầu với 
trường ĐHkt và tiếp 
đó là khoa luật và 
trường ĐHkHXH&NV. 
các chương trình này 
mang lại nhiều cơ hội 
học tập cho người học, nâng cao chất lượng tuyển sinh. 

từ năm học 2009 – 2010, theo chủ chương của ĐHQGHN, 
trường ĐHNN đã đảm nhiệm việc giảng dạy ngoại ngữ 
cho toàn bộ các chương trình đào tạo của ĐHQGHN 
hướng theo chuẩn quốc tế. Hiện nay, trường được giao 
đảm nhiệm dạy tiếng anh đạt chuẩn quốc tế cho 563 
sinh viên theo Nhiệm vụ chiến lược của nhiều đơn vị. 

ĐHQGHN là một “thương hiệu” được trong và ngoài nước 
thừa nhận. trường ĐHNN tự hào là thành viên của một 
thực thể này. sự tiên phong trong liên thông,liên kết 
đào tạo bằng kép, ngành kép cùng với trường ĐHkt 
– ĐHQGHN đã tạo ra sự kết dính trước hết giữa hai 
đơn vị này, và tiếp đó đã lan sang các đơn vị khác trong 
ĐHQGHN. sự liên thông đã làm cho ĐHQGHN của chúng 
ta “hữu cơ “ hơn, gắn kết hơn, tạo sức mạnh và uy tín 
chung cho thương hiệu ĐHQGHN. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVII đã xác định tầm nhìn 
và sứ mệnh của trường ĐHNN - ĐHQGHN là trở thành 
"trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín về ngôn ngữ, 
quốc tế học và một số ngành liên quan trong khu vực. 
trường ĐHNN - ĐHQGHN phát triển theo định hướng 
nghiên cứu. trường đóng góp vào sự phát triển của đất 
nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao, nghiên cứu khoa học, cung cấp các sản phẩm và dịch 
vụ đáp ứng yêu cầu của xã hội theo chuẩn quốc tế, với 
những giá trị cốt lõi là năng động, sáng tạo, trung thực, 
tinh thần trách nhiệm, khả năng sống và làm việc trong 
môi trường cạnh tranh đa văn hóa“. 

Để thực hiện sứ mạng trên, trường đang thực hiện 
chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 
trong đội ngũ giảng viên, tạo dựng các nguồn lực nhất 
là nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất, đổi mới cơ chế 
quản trị môi trường thuận lợi cho sự phát triển, khuyến 
khích đổi mới và sự linh hoạt. Đây cũng là các mục tiêu 
hoạt động trọng tâm của nhà trường vì mục tiêu phát 
triển bền vững. 

Gs. NGuyễN Hòa
 – HIệu trưởNG trườNG ĐHNN

pHát Huy VaI trò Đầu tàu troNG Đào 
tạo Và NGHIêN cứu kHoa Học

trong năm vừa qua, 
những thành tựu mà 
ĐHQGHN đạt được đã 

ngày càng khẳng định vị trí 
và thương hiệu của ĐHQGHN 
trong nền giáo dục đại học 
nước nhà. khi nói đến chất 
lượng cao, thì ĐHQGHN là lá 
cờ đầu trong các lĩnh vực như 
đào tạo, nghiên cứu khoa 
học,... Ngoài ra, ĐHQGHN đã 
tham gia vào nhiều lĩnh vực 
khác và thể hiện rõ vai trò 
của mình như Đại lễ 1000 

năm thăng long – Hà Nội. các công trình, sản phẩm của 
các nhà giáo, các nhà khoa học đóng góp cho Đại lễ đã để 
lại dấu ấn quan trọng trong xã hội. Bên cạnh đó, ĐHQGHN 
còn là đơn vị chủ trì nhiều hội thảo quốc tế khẳng định vị 
thế của ĐHQGHN. có thể nói bạn bè trên thế giới đã biết về 
ĐHQGHN ngày càng nhiều hơn. Nói đến ĐHQGHN là người 
ta nghĩ ngay đến một đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học 
chất lượng cao của Việt Nam.

trường ĐHkHtN là đơn vị chất lượng cao nhất của Việt Nam 
trong lĩnh vực khoa học tự nhiên đang góp phần xây dựng 
chiến lược phát triển ĐHQGHN thành một trung tâm đào tạo 
đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. trường cũng đặt mục 
tiêu phải lấy chất lượng làm trọng, đào tạo chất lượng cao 
nhằm nâng thương hiệu của ĐHQGHN. 

Về đội ngũ cán bộ, giảng viên: trường phấn đấu đến năm 
2015, 100% giảng viên có học vị tiến sĩ. Để đạt được mục 
tiêu đó nhà trường tập trung vào 2 giải pháp, thứ nhất là đào 
tạo cán bộ, thứ hai là thu hút các cán bộ giỏi về công tác tại 
trường.

chất lượng tuyển sinh phải cao hơn những năm trước, từ 
trung học phổ thông chuyên cho đến đại học, cao học và 
nghiên cứu sinh. Đặc biệt nhà trường chú trọng đến đào tạo 
sau đại học, đào tạo tiến sĩ vì đây là nhiệm vụ phải đóng góp 
tích cực nguồn lực cho ngành, đào tạo giảng viên có trình độ 
tiến sĩ đã được thủ tướng phê duyệt.

2011 là năm bản lề chuẩn bị cho kế hoạch 5 năm NckH 
(2011-2015), nhà trường sẽ tích cực tham gia vào các dự án, 
các đề tài nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, tích 
cực tham gia xếp hạng đại học của khu vực và của Bộ Giáo 
dục Đào tạo để khẳng định vị trí của trường. phấn đấu đổi 
mới toàn diện kể cả quản trị đại học, thực hiện chương trình 
hành động thực hiện nghị quyết của ban cán sự đảng, đoàn, 
Bộ Giáo dục và đào tạo về đổi mới quản lí giáo dục đại học 
giai đoạn 2011 - 2012. kiểm định chất lượng trường đại học 
phải được ở vị trí cao. 

pGs.ts BùI duy caM                                                                                                
- HIệu trưởNG trườNG ĐHkHtN
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trườNG ĐHGd luôN pHát Huy 
tíNH Đặc tHù của MìNH

phải nói rằng 
những thành 
tích mà trường 

ĐHGd đã đạt được 
cũng góp phần 
khẳng định vị thế của 
ĐHQGHN trong xã 
hội cũng như trong 
ngành Giáo dục và 
đào tạo, từ đó khẳng 
định sự đúng đắn của 
một mô hình mới ở 
Việt Nam, một thiết 
chế mới đào tạo đại 
học đa ngành đa lĩnh 
vực.  Hơn thế nữa trường ĐHGd cũng đóng góp vào 
thành tựu của ĐHQGHN bằng những cá nhân rất cụ 
thể như đại diện cho ĐHQGHN tham gia phong trào 
thi kể chuyện về Bác Hồ, thi về luật Gd đều đạt giải cao 
nhất hay tham gia vào các cuộc thi cấp thành phố hoặc 
quốc gia,… 

Nhưng đóng góp nổi bật và thành công nhất của 
trường ĐHGd vào ĐHQGHN là đã khẳng định tính đa 
ngành đa lĩnh vực trong lĩnh vực khoa học giáo dục, 
khoa học sư phạm.

Mô hình ĐHQGHN là một tổ hợp đại học. ở đó các 
thành tố cấu thành nên nó có tính tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm cao. Mô hình này cần tiếp tục hoàn thiện và phát 
triển ở Việt Nam theo triết lí  “thống nhất trong đa dạng” 
và phát huy từ thế mạnh của từng đơn vị tạo ra một 
tổng lực của một tổ hợp đại học.

Năm học 2011, chiến lược của nhà trường là tập trung 
xây dựng, triển khai chương trình đào tạo giáo viên 
tiểu học đạt chuẩn quốc tế. Để góp phần phát triển 
ĐHQGHN ngang tầm khu vực thì mỗi đơn vị thành 
viên phải phát huy những đặc thù của mình. tức là 
phải hướng tới sự khác biệt. Và trường ĐHGd chúng tôi 
khác biệt trong đào tạo giáo viên từ mô hình cho đến 
chương trình, phương pháp đào tạo cho đến đầu ra…

trong năm 2011, chúng tôi mong muốn được sự quan 
tâm nhiều hơn nữa của lãnh đạo ĐHQGHN của lãnh 
đạo Bộ Gd&Đt và các cơ quan hữu quan để nhà trường 
có điều kiện hoàn thành sứ mệnh vẻ vang mà mình đã 
xác định. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong muốn 
trong chiến lược phát triển ĐHQGHN, thì khoa học 
giáo dục, khoa học sư phạm cũng được nhìn nhận là 
một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tạo nên điểm 
nhấn, tạo nên sự khác biệt của ĐHQGHN với các đại 
học khác. trên nền tảng khoa học cơ bản là thế mạnh 
của ĐHQGHN, thì các khoa học ứng dụng nói chung và 
khoa học giáo dục sẽ có điều kiện phát triển mạnh mẽ 
và tạo dựng một thương hiệu mới cho ĐHQGHN.

Gs.ts NGuyễN tHị Mĩ lộc 
- HIệu trưởNG  trườNG ĐHGd

sáNG tạo trI tHức kHoa Học, côNG NGHệ

trường ĐHcN được Ban Giám 
đốc ĐHQGHN nhiều lần nhấn 
mạnh là một trong những 

trường đại học thành viên đặc biệt của 
ĐHQGHN. Vị thế mà trường ĐHcN 
đạt được trong đào tạo và nghiên 
cứu trong cộng đồng giáo dục đại 
học, cộng đồng khoa học công nghệ 
trong và ngoài nước phần lớn nhờ ở 
vị thế và uy tín của ĐHQGHN. trường 
ĐHcN có thuận lợi là hoạt động đào 
tạo và nghiên cứu trên những lĩnh 
vực công nghệ cao, mũi nhọn thuộc 
“điểm nóng” trong nhu cầu của xã 
hội nên có tính hấp dẫn cao, được xã 

hội quan tâm. Nhưng trường ĐHcN đã không chỉ hoạt động dựa trên 
những cơ sở thuận lợi đó mà nhận thức đúng đắn vai trò và sứ mệnh 
của mình trong ĐHQGHN, quán triệt rất sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của 
Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHQGHN, luôn tiên phong sáng tạo đề xuất 
và thực hiện nhiều biện pháp 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 và 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, 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. 

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.

pGs.ts NGuyễN NGọc BìNH 
– HIệu trưởNG trườNG ĐHcN
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trước hết, Bản tin ĐHQGHN xin chúc 
mừng ông. trên cương vị mới, hẳn 
ông sẽ tiếp tục có những đổi mới? 

trường ĐH kinh tế đã bước sang 
một giai đoạn phát triển mới, giai 
đoạn tạo bản sắc để khẳng định vị 
thế. Vì thế, trong giai đoạn này, bên 
cạnh việc tiếp tục đổi mới để phát 
triển mang tính đột phá, Nhà trường 
sẽ phải tính đến sự bền vững theo 
hướng chất lượng, hiệu quả và có 
trọng tâm, trọng điểm.

Như đã công bố trong chiến lược 
phát triển, trường ĐH kinh tế - 
ĐHQGHN theo đuổi mục tiêu chất 
lượng cao và đẳng cấp quốc tế. Để 
đạt mục tiêu này, chúng tôi đã có lộ 
trình với các kế hoạch chi tiết 5 năm 
và từng năm, trong đó công tác đổi 
mới quản trị đại học được xem là 
điểm nhấn trọng tâm để phát huy 
mọi nguồn lực nhằm tạo bước phát 
triển đột phá về chất lượng, hiệu 
quả đào tạo và nghiên cứu khoa học 
trong giai đoạn tới.

“Đổi mới” còn được thể hiện ở đổi 
mới cơ chế quản lý điều hành, phân 

cấp, phân quyền để có thể tạo dựng 
được môi trường làm việc, giảng 
dạy, nghiên cứu và học tập thuận lợi, 
khuyến khích sự đoàn kết, nhất trí, 
say mê và sáng tạo của mọi thành 
viên trong việc thực hiện các nhiệm 
vụ, góp phần đạt được mục tiêu 
chung của nhà trường.

Đổi mới quản lý giáo dục đại học 
đang là vấn đề “nóng” của ngành 
giáo dục nói chung, các trường đại 
học nói riêng. ông đánh giá thế nào 
về những trở ngại đối với trường ĐH 
kinh tế? 

trường  ĐH kinh tế luôn có được sự 
đồng thuận và thống nhất từ trên 
xuống dưới là phải đổi mới để phát 
triển bền vững cũng như nhận được 
sự ủng hộ, hậu thuẫn của các cơ quan 
quản lý cấp trên và liên quan. Mặt 
khác, các hoạt động của Nhà trường, 
đặc biệt là đào tạo và nghiên cứu 
khoa học đã bước đầu đạt được một 
số thành tựu cơ bản như: chương 
trình đào tạo cử nhân kinh tế Đối 
ngoại chất lượng cao được kiểm định 
theo Bộ tiêu chuẩn của Mạng lưới các 
trường đại học aseaN (auN); Ban tổ 

chức trung ương đặt hàng đào tạo 
cán bộ nguồn cho các bộ, ngành và 
địa phương trong cả nước (Đề án 
165); công bố và xuất bản ấn phẩm 
đặc thù - Báo cáo thường niên kinh 
tế Việt Nam bằng 2 thứ tiếng Việt và 
anh; 3 đề tài nghiên cứu cấp Nhà 
nước do cán bộ của trường chủ trì đã 
có địa chỉ ứng dụng, góp phần phát 
triển kinh tế - xã hội Việt Nam; tham 
gia vào mạng lưới nghiên cứu quốc 
tế, thực hiện các chương trình nghiên 
cứu do các quỹ và Ngân hàng Quốc 
tế tài trợ, đạt giải thưởng của chương 
trình Wto chair; v.v… Những thành 
tựu bước đầu này sẽ là nền tảng để 
trường tiếp tục phát triển đột phá 
theo hướng chất lượng và hiệu quả. 
Như vậy, có thể nói không có gì là trở 
ngại lớn.

Nói như vậy, con đường phát triển 
phía trước của trường ĐH kinh tế khá 
là thuận lợi?

Đúng vậy, nhưng không phải là 
không có thách thức. khi chính thức 
nhận nhiệm vụ mới, tôi đã cảm nhận 
được rất rõ những thách thức với tư 
cách là người đứng đầu một tổ chức. 

ĐổI MớI pHảI MaNG tíNH Đột pHá

NGày 10/1/2011 Bộ trưởNG 
Bộ Gd&Đt Đã ký Quyết ĐịNH 
số 189/QĐ-BGdĐt Bổ NHIệM                          
pGs.ts NGuyễN HồNG sơN GIữ 
cHức Vụ HIệu trưởNG trườNG ĐH 
kINH tế - ĐHQGHN NHIệM kỳ 2011 - 
2016.  cHúNG tôI Đã có cuộc trao 
ĐổI VớI tâN HIệu trưởNG:
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áp lực lớn nhất đối với tôi trong 
nhiệm kỳ này là làm thế nào để tiếp 
tục đáp ứng được kỳ vọng cao và 
niềm tin của toàn thể cán bộ, giảng 
viên, học viên và sinh viên về sự phát 
triển bền vững của trường trong 
điều kiện các nguồn lực còn đang 
hạn hẹp? khó khăn, thách thức luôn 
luôn hiện hữu và ở mỗi giai đoạn lại 
không giống nhau. song, điều quan 
trọng hơn cả là chúng ta phải đối 
mặt, dám làm và vững tin để chế ngự 
được những thách thức, biến chúng 
thành động lực để tiếp tục phát triển.

Để thành công, một trong những 
yếu tố quan trọng là các nhà lãnh 
đạo phải có khả năng quy tụ và sử 
dụng nhân tài. Quan điểm của ông 
về vấn đề này?

ông cha ta đã nói: “Hiền tài là nguyên 
khí quốc gia”. Và điều này không chỉ 
đúng trên phương diện quốc gia 
mà cả trên phương diện của một tổ 
chức. Người ta thường nói, nhân tài 
là tài sản quý giá nhất của mọi tổ 
chức nhưng tôi cho rằng hiền tài còn 
quý hơn nhiều. có được hiền tài sẽ có 
được mọi thứ và nếu càng dùng được 
nhiều hiền tài thì sẽ càng có nhiều 
hiền tài được quy tụ cũng giống như 
tri thức vậy, nếu càng nhiều tri thức 
được sử dụng thì sẽ có càng nhiều tri 
thức được sản sinh. 

Một trong những điểm mạnh của 
trường ĐHkt trong thời gian qua là 

đã thu hút được nhiều cán bộ trẻ, có 
năng lực tốt về công tác tại trường. 
trong thời gian tới, công tác quản trị 
nguồn nhân lực của trường sẽ được 
đặc biệt chú trọng với những cơ chế 
và chính sách phù hợp nhằm thu 
hút người tài, nuôi dưỡng sự say mê, 
khuyến khích sự sáng tạo, hợp tác, 
chuyên nghiệp và nâng cao năng 
lực bản thân. Hy vọng rằng, trường 
ĐH kinh tế - ĐHQGHN sẽ tiếp tục là 
nơi quy tụ được các giảng viên, các 
nhà khoa học, quản lý, doanh nhân 
có tâm huyết với chất lượng và sẵn 
sàng cống hiến cho sự phát triển 
của trường nói riêng và đất nước nói 
chung.

Với tư cách là lãnh đạo trường ĐH 
kinh tế - ĐHQGHN, ông có điều gì 
muốn chia sẻ? 

là một thành viên trong ĐHQGHN, 
trường ĐHkt không ngừng vươn 
lên, tích cực đóng góp vào sự phát 
triển chung của ĐHQGHN. thời gian 
qua, sự đóng góp tích cực này được 
thể hiện ở 3 điểm chính: thứ nhất, 
những thành tựu đã đạt được trong 
việc tiến dần tới đẳng cấp quốc tế và 
khu vực như việc trường đưa chương 
trình đào tạo cử nhân ngành kinh tế 
Đối ngoại chất lượng cao vào đánh 
giá, kiểm định theo tiêu chuẩn của 
auN đang góp phần hoàn thành sứ 
mệnh của ĐHQGHN, đó là đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao, trình 
độ cao cho xã hội. thứ hai, những 

thành tựu của trường đang góp 
phần tạo dựng và phát triển thương 
hiệu của ĐHGQHN thông qua các 
sản phẩm độc đáo, những nghiên 
cứu mang tính đặc thù như Báo cáo 
thường niên kinh tế Việt Nam, sản 
phẩm đầu ra của các đề tài cấp nhà 
nước, các hội thảo khoa học có tầm 
ảnh hưởng lớn... thứ ba, đó là tác 
động lan tỏa. Báo cáo thường niên 
kinh tế Việt Nam năm 2010 được xuất 
bản bằng 2 thứ tiếng (Việt và anh) 
không chỉ góp phần tư vấn chính 
sách cho các cơ quan chức năng mà 
mô hình này còn đang được nhân 
rộng trong ĐHQGHN. Được biết, 
ĐHQGHN đã có kế hoạch triển khai 
các Báo cáo thường niên trong lĩnh 
vực môi trường và giáo dục. Đây sẽ là 
một điểm mới góp phần tạo nên tính 
độc đáo và thế mạnh cho ĐHQGHN.

tôi mong rằng, mỗi cán bộ, giảng 
viên, học viên và sinh viên trường 
ĐH kinh tế, với trí tuệ, sức trẻ và nhiệt 
huyết của mình, tiếp tục phát huy 
tinh thần cộng đồng, đoàn kết, chủ 
động hội nhập và phát triển, cùng 
chung sức đồng lòng xây dựng Nhà 
trường. Bên cạnh đó, tôi cũng mong 
rằng trường sẽ tiếp tục nhận được sự 
ủng hộ mạnh mẽ và hợp tác có hiệu 
quả về mọi mặt (từ tinh thần, cơ sở 
vật chất cho đến nguồn nhân lực và 
cơ chế) của Bộ Giáo dục - Đào tạo, 
ĐHQGHN và các cơ quan liên quan 
cũng như của các đối tác ở trong và 
ngoài nước. tôi cho rằng bài học về 
sự kết hợp hài hòa giữa nội lực và 
ngoại lực vẫn còn nguyên giá trị đối 
với trường ĐHkt. Nó sẽ tạo thành 
sức mạnh tổng hợp giúp Nhà trường 
vượt qua những thách thức và rút 
ngắn con đường đi đến mục tiêu 
chất lượng và đẳng cấp quốc tế.

cảm ơn ông. chúc ông đạt được 
nhiều thành công trên cương vị mới!

lưu MaI aNH (thực hiện)

>> phó thủ tướng Nguyễn thiện Nhân dự giờ học tại trường ĐH kinh tế, ĐHQGHN
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Văn hóa cộng đồng ĐHQGHN là phương thức ứng xử chung của toàn thể 
cán bộ, giảng viên, sinh viên, của các tổ chức, đoàn thể, các đơn vị thuộc 
ĐHQGHN dựa trên sự phát huy các giá trị cốt lõi của cộng đồng ĐHQGHN 
với sự đồng thuận cao, tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, gắn bó cộng 
đồng, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thành công các nhiệm 
vụ chiến lược nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả trong 
đào tạo, nghiên cứu và phục vụ xã hội, nhanh chóng phát triển ĐHQGHN 
thành một đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, đạt trình độ tiên tiến 
của khu vực và thế giới, xứng đáng là nòng cốt, là đầu tàu đổi mới của hệ 
thống giáo dục đại học Việt Nam.

Văn hóa cộng đồng ĐHQGHN cũng là văn hóa tổ chức, trong đó ý thức tổ 
chức của cán bộ, sinh viên và của tất cả các đơn vị, bộ phận chính là yếu 
tố cốt lõi, giữ vai trò quan trọng nhất trong việc tạo nên sự gắn kết nội bộ 
cũng như sức mạnh cạnh tranh của ĐHQGHN. Đây cũng là yếu tố quan 
trọng nhất đảm bảo cho sự tồn tại của cơ cấu ĐHQGHN và sự vận hành 
trơn tru của cơ chế đặc thù với những ưu thế riêng ĐHQGHN.

ĐHQGHN cũng còn là một cộng đồng chính trị - xã hội có độ phức 

VăN Hóa cộNG ĐồNG 
NGuồN XuNG lực pHát trIểN ĐHQGHN

Để sớM HoàN tHàNH sứ MệNH “Đào 
tạo NGuồN NHâN lực cHất lượNG 

cao, trìNH Độ cao, BồI dưỡNG 
NHâN tàI dựa trêN NềN tảNG sáNG 

tạo, NGHIêN cứu kHoa Học Và pHát 
trIểN côNG NGHệ ĐỉNH cao; ĐóNG 

VaI trò NòNG cốt Và Đầu tầu ĐổI 
MớI troNG Hệ tHốNG GIáo dục ĐạI 

Học VIệt NaM”, cầN tạo NêN Một 
XuNG lực pHát trIểN MạNH Mẽ Và 

Một troNG NHữNG NGuồN lực 
tINH tHầN cHíNH là VăN Hóa cộNG 

ĐồNG ĐHQGHN.

trao ĐổI VớI BảN tIN ĐHQGHN Về 
VIệc Xây dựNG Và pHát trIểN VăN 

Hóa cộNG ĐồNG ĐHQGHN, pGs.ts 
pHạM HồNG tuNG – pHó trưởNG 

BaN kH-cN, ĐHQGHN, cHo BIết:
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hợp cao và do đặc thù của mình, 
ĐHQGHN là tổ hợp của những cộng 
đồng nghề nghiệp, trong đó hai 
cộng đồng quan trọng nhất là cộng 
đồng nhà giáo ĐHQGHN và cộng 
đồng sinh viên ĐHQGHN. trong mỗi 
cộng đồng này lại có nhiều tiểu cộng 
đồng với những bản sắc riêng, như 
cộng đồng các nhà sử học, các nhà 
toán học hoặc cộng đồng sinh viên 
kinh tế, cộng đồng sinh viên luật hay 
cộng đồng sinh viên khoa Văn học... 
những đặc điểm này tạo nên tính 
thống nhất trong đa dạng của văn 
hóa cộng đồng ĐHQGHN. 

ông vừa nói đến cộng đồng nghề 
nghiệp, vậy hai loại cộng đồng trong 
đó “tương tác” với nhau như thế nào?

Hai loại cộng đồng này gắn kết chặt 
chẽ với nhau không chỉ thông qua 
quá trình dạy – học, thông qua các 
hoạt động khoa học – công nghệ mà 
còn là mối tương tác, quan hệ thầy 
– trò. Đó là các truyền thống “ham 
dạy, hiếu học”, truyền thống “tôn sư, 
trọng đạo”, truyền thống tương thân, 
tương ái, mong muốn được sáng tạo, 
chinh phục những đỉnh cao trí tuệ.

Vì là những cộng đồng nghề nghiệp 
đặc trưng nên hai cộng đồng này có 
những hệ giá trị điển hình tạo nên 
đạo đức nghề nghiệp, “đạo làm thầy” 
và “đạo làm trò” rất đặc trưng. trong 
quá trình xây dựng, phát triển và phát 
huy văn hóa cộng đồng ĐHQGHN, 
việc tôn vinh và phát huy những 
giá trị cao quý trong đạo đức nghề 
nghiệp của thầy và trò ở ĐHQGHN 
đóng vai trò vô cùng quan trọng.

ông có thể cho biết văn hóa cộng 
đồng ĐHQGHN có tác động quan 
trọng như thế nào đối với sự phát 
triển của ĐHQGHN?

Xây dựng và phát triển bền vững 
văn hóa cộng đồng đặc trưng của 
ĐHQGHN nhằm gìn giữ, phát huy 
cao độ những giá trị cốt lõi và những 
truyền thống đáng tự hào của 
ĐHQGHN. Đây là một trong những 
giải pháp quan trọng nhằm phát huy 
ưu thế của cơ cấu và cơ chế đặc thù 
của ĐHQGHN, tăng cường sự gắn kết 
nội bộ, tạo nên sự đồng thuận cao 
của toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh 
viên, của các đơn vị, tổ chức và đoàn 
thể trong ĐHQGHN cùng chung sức, 
đồng lòng phấn đấu đưa ĐHQGHN 
thành một đại học nghiên cứu tiêu 
biểu nhất của cả nước, đạt trình độ 
tiên tiến trên thế giới.

Để xây dựng, phát triển và phát huy 
văn hóa cộng đồng ĐHQGHN cần 
phải có giải pháp gì, thưa ông?

theo tôi cần tập trung thực hiện tốt 
các nhóm giải pháp về chính trị - tư 

tưởng, tổ chức - cán bộ, kế hoạch - tài 
chính, đào tạo, kHcN, hợp tác trong 
và ngoài nước, công tác đoàn thể. 
trong đó, nhóm giải pháp chính trị - 
tư tưởng có vai trò quan trọng nhất.

Ngay cả trong nhóm giải pháp về 
đào tạo cũng vậy, việc tiếp tục hoàn 
chỉnh phương thức đào tạo theo tín 
chỉ trong toàn ĐHQGHN, nghiên cứu 
mở rộng và nâng cao chất lượng đào 
tạo các ngành kép, các ngành học 
liên ngành, các môn học chung, kiểm 
định và đảm bảo cam kết chất lượng 
đầu ra… cũng là những giải pháp 
góp phần phát triển và phát huy văn 
hóa cộng đồng ĐHQGHN.

Hoặc trong giải pháp về kHcN cũng 
vậy, cần phải chia sẻ, dùng chung 
các cơ sở nghiên cứu khoa học các 
phòng thí nghiệm và trang thiết bị 
khoa học. ĐHQGHN cũng sẽ tăng 
cường định hướng liên ngành trong 
hoạt động kHcN, hỗ trợ cho việc 
hình thành các nhóm nghiên cứu 
mạnh, các coe và các tổ hợp nghiên 
cứu (research cluster)… Đây chính 
là những phương thức tổ chức hoạt 
động kHcN tiên tiến nhất, nhằm 
phát huy tối đa thế mạnh của nhiều 
ngành khoa học, cùng tiếp cận và 
giải quyết các vấn đề đặt ra trong 
thực tiễn theo hướng liên ngành và 
đưa ra các giải pháp tối ưu với các sản 
phẩm khoa học đỉnh cao. Vì vậy, đây 
là một trong những giải pháp then 
chốt nhất để ĐHQGHN hiện thực 
hóa được sứ mệnh của mình theo 
đúng khẩu hiệu  “excellence through 
knowledge”. Đây cũng là một giải 
pháp quan trọng về mặt kHcN nhằm 

>> pGs.ts phạm Hồng tung
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hỗ trợp cho việc phát triển văn hóa 
cộng đồng ĐHQGHN bởi lẽ nó một 
mặt tạo điều kiện cho sự phát triển 
nghiên cứu theo hướng liên ngành 
cao, đồng thời góp phần nâng cao 
danh tiếng và gìn giữ thương hiệu 
và hình ảnh chung của cộng đồng 
ĐHQGHN.

Nhiều ý kiến cho rằng, để gắn kết 
cộng đồng thì điều quan trọng là 
thực hiện tốt chính sách tôn vinh, đãi 
ngộ những tập thể, cá nhân có nhiều 
thành tích nổi bật?

Đúng vậy. Văn hóa cộng đồng 
ĐHQGHN chính là văn hóa của tập 

thể cán bộ, sinh viên ĐHQGHN. sự 
gắn bó của các thế hệ nhà giáo, nhà 
khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý, 
chuyên viên, nhân viên phục vụ và 
sinh viên... với ĐHQGHN và với từng 
tập thể trong ĐHQGHN chính là hình 
thức thể hiện cụ thể của văn hóa 
cộng đồng ĐHQGHN. Vì vậy, chính 
sách cán bộ nói chung và chính sách 
trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh xứng 
đáng những thành viên tiêu biểu 
nhất, có nhiều đóng góp to lớn nhất 
cho cộng đồng ĐHQGHN sẽ có tác 
động lớn trong việc xây dựng, phát 
triển và phát huy sự gắn kết, niềm tin 
và tự hào của toàn thể cán bộ, sinh 

viên đối với ĐHQGHN.

chẳng hạn, một trong những yếu 
tố cốt lõi tạo nên danh tiếng khoa 
học nổi bật của ĐHQGHN chính là sự 
hiện diện của đội ngũ đông đảo các 
nhà giáo – nhà khoa học đầu ngành, 
đầu đàn. uy tín khoa học của đội ngũ 
này được tạo dựng chủ yếu dựa vào 
những thành tựu kHcN đỉnh cao 
của họ. chính bản thân họ là những 
tấm gương sáng cho các thế hệ nhà 
giáo – nhà khoa học trẻ và sinh viên 
noi theo. Vì vậy, họ chính là hạt nhân 
quy tụ sự gắn kết của cộng đồng 
nhà giáo và cộng đồng sinh viên của 
ĐHQGHN. ĐHQGHN cần có những 
chính sách tôn vinh, trọng dụng và 
đãi ngộ thỏa đáng cả về vật chất và 
tinh thần đối với đội ngũ này. Đồng 
thời, tạo điều kiện, cổ vũ các thế hệ 
cán bộ trẻ và sinh viên nuôi dưỡng 
khát vọng, say mê học thuật theo 
gương các bậc thầy, kế tục và phát 
huy truyền thống học thuật vẻ vang 
của ĐHQGHN. 

Đã là cộng đồng thì sợi dây kết nối 
giữa các cá nhân là các hoạt động 
tương thân, tương ái, tăng cường 
tình cảm gắn kết cộng đồng của cán 
bộ, sinh viên. ông suy nghĩ về vấn đề 
này như thế nào?

trong thời gian tới cần nghiên cứu 
để triển khai nhiều giải pháp nhằm 
tổ chức tốt hơn, hiệu quả hơn các 
hoạt động này trên quy mô, tầm mức 
toàn ĐHQGHN. trách nhiệm trước 
hết thuộc về các tổ chức và đoàn thể 
chính trị - xã hội, song tổ chức Đảng 
và hệ thống quản lí cũng không thể 
đứng ngoài cuộc, “khoán trắng” cho 
công đoàn và các đoàn thể khác như 
hiện nay. Đồng thời, công đoàn và 
các đoàn thể cần chủ động, sáng tạo 
hơn nữa, tránh thụ động, máy móc, 
hình thức chủ nghĩa. 

Xin cảm ơn ông!

Đức MINH (thực hiện)
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thưa pGs. ts Nguyễn Việt Hà, tại sao 
trường Đại học công nghệ lại chọn 
chuyên ngành khoa học Máy tính để 
triển khai đào tạo đạt trình độ quốc 
tế?

sứ mệnh và nhiệm vụ của trường 
ĐHcN là đào tạo và cung cấp nguồn 
nhân lực trình độ cao, chất lượng cao 
trong các ngành công nghệ cao, lấy 
công nghệ thông tin (cNtt) làm 
trung tâm, được hỗ trợ và tạo môi 
trường, địa bàn phát triển cNtt. khoa 
cNtt là một trong các khoa trọng 
điểm của cả nước, là khoa có bề dày 
lịch sử, có nhiều thành tích trong hoạt 
động đào tạo và có đội ngũ cán bộ 
mạnh. Vì vậy mà lãnh đạo Nhà trường 

khi đó đã quyết định chọn một 
chuyên ngành thuộc lĩnh vực cNtt 
để xây dựng đề án đào tạo thạc sĩ đạt 
trình độ quốc tế.

Việc lựa chọn chuyên ngành khoa 
học máy tính (kHMt) một phần còn 

do ĐHQGHN chỉ định và đặt hàng. 

ở khoa cNtt của trường thì Bộ môn 
kHMt cũng là một trong các bộ môn 
được thành lập đầu tiên và có đội ngũ 
cán bộ đông đảo nhất. Vì những lí do 
đó mà trường ĐHcN và khoa cNtt 

sức sốNG của Một tHươNG HIệu

cHươNG trìNH Đào tạo tHạc sĩ cHuyêN NGàNH kHoa Học Máy tíNH 
Đạt trìNH Độ Quốc tế tHuộc NHIệM Vụ cHIếN lược của ĐHQGHN Đã 
Được trIểN kHaI tạI trườNG ĐạI Học côNG NGHệ từ NăM 2007. cHo 
ĐếN Nay, trườNG ĐạI Học côNG NGHệ (ĐHcN) Đã tuyểN sINH Được 4 
kHóa VớI 85 Học VIêN Và Đã cHo “ra lò” NHữNG sảN pHẩM Đào tạo 
Đầu tIêN. pGs.ts NGuyễN VIệt Hà - pHó HIệu trưởNG trườNG ĐHcN 
Đã dàNH cHo BảN tIN ĐHQGHN Một pHỏNG VấN NGắN.
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đã lựa chọn chuyên ngành kHMt cho 
nhiệm vụ chiến lược. có thể nói đây là 
sự lựa chọn sáng suốt và có sự đồng 
thuận, thống nhất cao từ lãnh đạo 
ĐHQGHN xuống dưới cơ sở. 

Xin phó giáo sư cho biết các điều kiện 
về nhân lực, cơ sở vật chất, cơ chế, 
chuẩn đầu ra… mà trường ĐHcN 
đã chuẩn bị để đảm bảo được mục 
tiêu đào tạo đạt chuẩn quốc tế của 
chương trình này?

Một trong những yếu tố chủ chốt để 
thực hiện chương trình đào tạo này là 
đội ngũ giảng viên. Với tầm nhìn xa và 
tâm huyết của nhiều thế hệ lãnh đạo 
trường ĐHcN và khoa cNtt, khoa 
cNtt đã đào tạo, bồi dưỡng được 
nhiều cán bộ giảng viên có năng lực 
thực sự và cũng thu hút được nhiều 
tiến sĩ tốt nghiệp nước ngoài về công 
tác. Đến thời điểm hiện tại, khoa đã 
có 33 tiến sĩ, trong đó có rất nhiều 
anh, chị đã nhận bằng tiến sĩ rồi đã 
trải qua một chương trình nghiên cứu 
sau tiến sĩ tại một số trường đại học 
có danh tiếng ở nước ngoài và họ có 
thể giảng dạy tốt bằng tiếng anh.

ở bậc đào tạo thạc sĩ, điều quan trọng 
là phải gắn chặt hoạt động dạy và 
học với hoạt động nghiên cứu. trong 
chương trình này, chúng tôi yêu cầu 
học viên phải làm việc tại phòng thí 
nghiệm của các bộ môn. Học viên 
được nhận giáo viên hướng dẫn ngay 
sau khi nhập học và giảng viên có 
trách nhiệm hướng dẫn và giám sát 
hoạt động nghiên cứu và thảo luận 
kết quả nghiên cứu của học viên 
trong suốt thời gian học viên theo 
học.

khoa và trường cũng thường xuyên 
tổ chức các seminar khoa học, tạo 
điều kiện và yêu cầu học viên tham 
dự các hội nghị quốc tế. chúng tôi 
cũng đã mời được một số lượt giảng 
viên nước ngoài sang giảng dạy tham 
gia trực tiếp phản biện và làm thành 
viên hội đồng chấm luận văn. cho 
đến thời điểm hiện tại, về cơ bản 
chúng tôi đã thực hiện được 50% các 
môn học giảng dạy bằng tiếng anh.

Xin phó giáo sư đánh giá sơ bộ về 
chất lượng những sản phẩm đào tạo 

đầu tiên trên cơ sở đối chiếu với mục 
tiêu đặt ra ban đầu?

Hiện nay đã có 13 học viên khóa 1 
bảo vệ luận văn, trong số đó có 4 học 
viên đã được ĐHQGHN ký quyết định 
công nhận học vị và cấp bằng. các 
trường hợp còn lại đang chờ bổ sung 
các điều kiện về trình độ ngoại ngữ và 
đăng tải công trình khoa học.

cả 13 học viên nói trên đều đã viết 
luận văn và bảo vệ luận văn bằng 
tiếng anh trước hội đồng quốc tế có 
sự tham gia của các giáo sư thuộc các 
trường đại học có uy tín như ĐHQG 
singapore (Nus), Đại học New south 
Wales (uNsW). 10 trong số 13 học 
viên của cả khóa đào tạo có công 
trình nghiên cứu được đăng tải trong 
kỷ yếu hội nghị quốc tế hoặc tại tạp 
chí khoa học của ĐHQGHN. 

Về cơ bản, tôi cho rằng chất lượng 
đầu ra của chương trình như vậy là 
đáp ứng được các mục tiêu đặt ra ban 
đầu của đề án. số lượng học viên tuy 
còn có hạn chế, chủ yếu do còn ít học 
viên đầu vào của chương trình chưa 
đạt được tiêu chuẩn cứng theo chuẩn 
của ĐHQGHN về trình độ tiếng anh, 
nhưng tôi cho rằng nếu chúng ta 
quyết tâm thì có thể khắc phục được 
điểm yếu này ở các khóa kế tiếp.

sau 3 năm đào tạo, phó giáo sư đánh 
giá thế nào về hiệu quả mà chương 
trình mang lại trong việc nâng cao 
chất lượng đào tạo nói chung của 
Nhà trường cũng như năng lực giảng 
dạy và nghiên cứu của giảng viên?

tôi nghĩ là vẫn còn hơi sớm để nói 
về hiệu quả của chương trình. tuy 
nhiên có thể nói rằng sau 3 năm triển 
khai thì cả Nhà trường, khoa và các 
giảng viên đã có tự tin trong việc tổ 
chức đào tạo chất lượng cao, tiếp 
cận trình độ quốc tế. do yêu cầu cao 
của chương trình nên các giảng viên 
tham gia giảng dạy và hướng dẫn 
học viên cũng trưởng thành đáng kể 
cả về năng lực chuyên môn lẫn ngoại 
ngữ. Để hướng dẫn được học viên 
cao học học tập và nghiên cứu trong 
vòng 2 năm có kết quả có thể viết 
được thành một bài báo cho một hội 
nghị quốc tế thì cán bộ hướng dẫn 
cũng phải nỗ lực rất cao.

trường ĐHcN có chủ trương gì trong 
việc hướng tới tính bền vững của 
chương trình đào tạo?

Qua thực tiễn triển khai thực hiện, 
chúng tôi thấy rằng để có thể đưa 
chương trình phát triển bền vững 
thì cần phải quan niệm đây là một 
nhiệm vụ chính trị thường xuyên và 

>> pGs.ts Nguyễn  Ngọc Bình  - Hiệu trưởng trường ĐH công nghệ  -  phát biểu tại lễ trao 
bằng thạc sĩ khoa học máy tính đạt chuẩn quốc tế.
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nó phải được tích hợp 
chặt chẽ với các nhiệm 
vụ khác của đơn vị như 
hoạt động nghiên cứu, 
phát triển đội ngũ cán 
bộ, phát triển cơ sở vật 
chất... 

lấy ví dụ, nếu chúng 
ta yêu cầu một giảng 
viên vẫn phải đảm bảo 
định mức giảng dạy tại 
những lớp thuộc các 
hệ đào tạo chuẩn rồi 
sau đó mới cộng thêm 
khối lượng hoạt động 
giảng dạy và hướng 
dẫn nghiên cứu trong 
nhiệm vụ chiến lược 
vào khối lượng công 
tác chung của họ thì 
không thể nâng cao 
được chất lượng đào 
tạo. trong giai đoạn 
vừa qua, trường và 
khoa đã tích cực chỉ 
đạo và điều hành theo 
hướng coi nhiệm vụ 
giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu 
trong chương trình đào tạo thuộc 
Nhiệm vụ chiến lược là nhiệm vụ 
thường xuyên. các giảng viên đủ 
điều kiện được giao thực hiện và quy 
đổi hợp lí khối lượng công việc theo 
số tiết dạy chuẩn để đánh giá mức độ 
hoàn thành nhiệm vụ của họ. trong 
khi bảo đảm chế độ chi trả thù lao 
một cách phù hợp. chúng tôi tích cực 
tuyên truyền, quảng bá về chương 
trình để hình thành “tư duy” đào tạo 
chất lượng cao đạt trình độ quốc tế 
trong cả giảng viên và học viên. Bên 
cạnh đó, chúng tôi cũng hết sức nỗ 
lực tổ chức thực hiện tốt theo các 
nội dung và biện pháp đã xây dựng 
và trải nghiệm nhằm đưa chương 
trình đào tạo thạc sĩ kHMt trở thành 
một mô hình đào tạo tiêu biểu và trở 
thành thương hiệu đào tạo của đơn 
vị.

từ thực tiễn đào tạo, trường có đề 
xuất gì với ĐHQGHN về các giải pháp 
hỗ trợ?

Như tôi đã nói ở trên, một khó khăn 
lớn là còn thiếu các hướng dẫn chi 
tiết về xây dựng và vận hành các 

chương trình đào tạo thuộc Nhiệm 
vụ chiến lược. chúng ta quan tâm 
nhiều đến chất lượng giảng dạy và 
chuẩn đầu ra, nhưng lại chưa quan 
tâm đúng mức đến việc đổi mới quy 
trình quản lí đào tạo tương ứng. Ví 
dụ như trong các chương trình đào 
tạo thạc sĩ ở nhiều trường đại học 
tiên tiến thì không có khái niệm môn 
học bắt buộc, tính mềm dẻo của các 
chương trình đào tạo này rất cao. 
tuy nhiên, khi đưa vào hệ thống của 
chúng ta thì lại phải tuân thủ việc 
phân bổ các khối kiến thức theo quy 
chế của ĐHQGHN. ở các trường nói 
trên thì giáo viên hướng dẫn luận văn 
là người quan trọng nhất trong việc 
đánh giá luận văn, nhưng chúng ta lại 
có “xu hướng” khuyến nghị, thậm chí 
có yêu cầu không để giáo viên hướng 
dẫn tham gia với tư cách thành viên 
của hội đồng chấm luận văn. theo tôi 
để thực sự hướng tới chuẩn trình độ 
quốc tế thì chúng ta cần mạnh dạn 
đổi mới các quy trình quản lí tương 
ứng.

Việc đào tạo thạc sĩ trong Nhiệm vụ 
chiến lược gắn chặt với hoạt động 
nghiên cứu của giảng viên. do vậy, để 

nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo 
thì cần thông suốt chủ trương và có 
các giải pháp thực hiện đầu tư mạnh 
mẽ hơn nữa về kinh phí thực hiện đề 
tài nghiên cứu khoa học công nghệ 
cho các giảng viên, các nhóm nghiên 
cứu tham gia các chương trình đào 
tạo này.

Về lâu dài, các yếu tố đầu vào tốt có 
tính then chốt, quyết định chất lượng 
đào tạo. Hiện nay, việc triệu tập học 
viên sĐH nhập học còn lệch pha với 
sự cách quãng về thời gian khá dài 
so với năm học của bậc đào tạo đại 
học. Vì vậy nhiều sinh viên giỏi của 
trường đã không “chờ” để tiếp tục 
theo học bậc sĐH. tôi cho rằng, nếu 
các chương trình đào tạo thạc sĩ các 
ngành khoa học tự nhiên và công 
nghệ thuộc Nhiệm vụ chiến lược có 
thể được thực hiện theo thể thức đào 
tạo liên thông từ bậc đại học thì sẽ có 
thể có được sinh viên với chất lượng 
đầu vào tốt hơn, và các hoạt động 
nghiên cứu trong quá trình đào tạo 
như vậy sẽ có tính chuyên sâu hơn.

Xin cảm ơn phó Giáo sư!

tHaNH Hà (thực hiện)

>> pGs.ts Nguyễn  Việt Hà và pGs.ts Hồ sĩ Đàm tại cuộc thi lập trình viên  quốc tế acM/Icpc.
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thưa pGs.ts lâm Bá Nam, tại sao 
phải cần thiết chuyển từ nghiên cứu 
và đào tạo dân tộc học sang nghiên 
cứu và đào tạo Nhân học?

trên thực tế, nghiên cứu và đào tạo 
ngành dân tộc học ở Việt Nam đã 
được tiến hành từ lâu, với những 
thành tựu đáng tự hào. các nhà dân 
tộc học và các nghiên cứu dân tộc 
học đã góp phần quan trọng vào quá 

trình phát triển kinh tế xã hội, bảo tồn 
và phát huy bản sắc văn hóa, xác định 
thành phần tộc người, hoạch định 
chính sách vĩ mô và vi mô về công tác 
dân tộc. 

tuy nhiên, trong khoảng 20 năm 
trở lại đây, gắn liền với quá trình đổi 
mới kinh tế và chính trị của đất nước, 
nhiều vấn đề, thách thức và yêu cầu 
mới đang đặt ra đối với dân tộc học. 

thứ nhất, đó là yêu cầu xây dựng một 
ngành học có khả năng hội nhập và 
tương thích với xu hướng chung của 
nghiên cứu Nhân học và dân tộc học 
trên thế giới, cả về mặt phương pháp 
luận, lí thuyết và thực tiễn. thứ hai 
là yêu cầu mở rộng phạm vi nghiên 
cứu, không chỉ giới hạn trong văn 
hóa tộc người, mà là một tập hợp đa 
dạng các vấn đề phong phú của xã 
hội hiện đại như các thiết chế kinh tế, 
các mô hình chính trị, các quan niệm 
và tư duy tôn giáo, các vấn đề về phát 
triển, cũng như những vấn đề về y 
học, giới, tri thức địa phương... thứ ba 
là việc đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao, được trang bị kĩ năng và 
kiến thức mang tính cập nhật về các 
vấn đề đương đại của khoa học xã 
hội và nhân văn nói chung và Nhân 
học nói riêng. thực tế là ở nhiều nước 
tiên tiến châu âu và Bắc Mỹ, vai trò 
của Nhân học đã được thừa nhận 

Xây dựNG NGàNH NHâN Học 
MaNG BảN sắc VIệt NaM

tHáNG 10/2010, HộI tHảo Quốc tế Về NGHIêN cứu Và Đào tạo NHâN Học tạI 
VIệt NaM lầN Đầu tIêN Được tổ cHức tạI trườNG ĐHkHXH&NV, ĐHQGHN 

NHằM ĐáNH GIá lạI cHặNG ĐườNG pHát trIểN Vừa Qua của dâN tộc 
Học Và NHâN Học VIệt NaM, NHậN dIệN NHữNG tHácH tHức Mà NGàNH 

NHâN Học VIệt NaM pHảI ĐốI Mặt troNG BốI cảNH HộI NHập Quốc tế. Đây 
cũNG là dịp ra Mắt Bộ MôN NHâN Học trực tHuộc trườNG ĐHkHXH&NV, 

ĐHQGHN. NHâN dịp Này, pGs.ts lâM Bá NaM - cHủ NHIệM Bộ MôN NHâN Học 
Đã cHo BIết Một số ĐịNH HướNG pHát trIểN của Bộ MôN HướNG tớI Xây 

dựNG Một NGàNH NHâN Học MaNG BảN sắc rIêNG của VIệt NaM.

>> Một cuộc khai quật khảo cổ học
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rộng rãi với tư cách là khoa học cung 
cấp hệ thống phương pháp luận cơ 
bản và những tri thức thực tiễn được 
sử dụng bởi nhiều ngành khoa học 
khác. theo các mô hình Bắc Mỹ và 
châu âu, thì mọi trường đại học lớn 
mang tính tổng hợp đều phải có 
khoa Nhân học, và trong khi toán học 
được coi là khoa học cơ bản của khoa 
học tự nhiên, thì Nhân học được coi 
là “toán học” của các khoa học xã hội. 
Đó chính là những lí do căn bản đòi 
hỏi phải có sự chuyển đổi từ dân tộc 
học sang Nhân học, không chỉ là sự 
chuyển đổi đơn thuần về tên gọi, mà 
là một sự chuyển biến sâu sắc trên 
nhiều khía cạnh. 

Vậy bước chuyển từ dân tộc học sang 
Nhân học có phải là sự mở rộng đối 
tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên 
cứu cũng như phương pháp nghiên 
cứu? 

Như tôi đã nói, sự chuyển biến từ 
dân tộc học sang Nhân học là một 
sự chuyển biến mang tính căn bản, 
trong đó đối tượng và phạm vi nghiên 
cứu sẽ được mở rộng đáng kể. trên 
cơ sở đối tượng nghiên cứu truyền 
thống trong dân tộc học,Nhân học có 
điều kiện mở rộng đối tượng nghiên 
cứu về các tộc người và đời sống 

con người từ truyền thống đến hiện 
đại. riêng về phương pháp nghiên 
cứu, khi tiếp cận Nhân học hiện đại, 
chúng tôi sẽ có điều kiện ứng dụng 
rộng rãi không chỉ các phương pháp 
nghiên cứu đặc trưng của Nhân học 
(điển hình là quan sát tham dự và các 
phương pháp nghiên cứu định tính), 
mà còn kết hợp các phương pháp 
mang tính liên ngành của các ngành 
khoa học khác như Xã hội học, Ngôn 
ngữ học, tâm lí học, Nhân khẩu học, 
các nghiên cứu định lượng…

Vậy xây dựng và phát triển ngành 
Nhân học tại trường ĐHkHXH&NV 
- ĐHQGHN sẽ kế thừa những gì từ 
ngành dân tộc học Việt Nam?

sự chuyển đổi từ dân tộc học sang 
Nhân học là một sự chuyển biến cơ 
bản và sâu sắc, nhưng hoàn toàn 
không phải là một sự đứt gãy. Ngược 
lại, đó là một sự phát triển mang tính 
kế thừa. khi xây dựng ngành Nhân 
học, chúng tôi luôn chú trọng phát 
triển và tiếp nối hệ thống lí luận và 
phương pháp luận đã được dày công 
xây dựng bởi nhiều thế hệ các nhà 
dân tộc học lão thành, kế thừa những 
tri thức quý báu của dân tộc học Việt 
Nam về tộc người, thành phần tộc 
người, văn hóa tộc người, các vấn đề 
kinh tế xã hội cũng như những vấn đề 
về phương pháp luận. Nói một cách 
ngắn gọn, thì sự chuyển đổi sang 
Nhân học là một quá trình lâu dài, 
từng bước, trên cơ sở kế thừa và phát 
triển các thành tựu của dân tộc học 
trước đây.

Nhân học Việt Nam sẽ được phát 
triển theo hướng tiếp thu và tiệm cận 
thành tựu của Nhân học thế giới như 
thế nào?

trên thực tế, đây là một vấn đề lớn, đòi 
hỏi sự tham gia của đông đảo đội ngũ 
những nhà nghiên cứu và đào tạo 
Nhân học – dân tộc học trên cả nước 
chứ không chỉ riêng tại ĐHQGHN. tại 
bộ môn chúng tôi, quá trình đổi mới 

cầN có GIảI pHáp Để HIệN ĐạI Hóa NGàNH 
NHâN Học Vừa pHục Vụ tốt sự NGHIệp cNH-
HĐH Đất Nước Vừa ĐảM Bảo yêu cầu HộI NHập 
VớI NHâN Học tHế GIớI. ĐIều tIêN Quyết là Mở 
rộNG Hợp tác toàN dIệN GIữa các cơ QuaN 
NGHIêN cứu Và Đào tạo troNG Nước Và Nước 
NGoàI Về các lĩNH Vực lIêN QuaN ĐếN sự pHát 
trIểN của NGàNH. HộI ĐồNG NGàNH NHâN Học 
cầN pHốI Hợp VớI HộI dâN tộc Học/ NHâN Học 
Xây dựNG cHIếN lược pHát trIểN truNG HạN 
cHo NGàNH NHâN Học troNG tHờI HạN 10 NăM 
(2010 - 2020) NHằM ĐịNH HướNG cHo sự Xây 
dựNG Và pHát trIểN toàN dIệN các lĩNH Vực 
cHuNG của NGàNH VớI sự tHaM GIa của các cơ 
QuaN Đào tạo Và NGHIêN cứu troNG cả Nước 
(pGs.ts. NGuyễN QuaNG tIệp - trưởNG kHoa 
NHâN Học, trườNG ĐHkHXH&NV, ĐHQGtpHcM).

>> pGs.ts lâm Bá Nam
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và tiếp thu thành tựu của thế giới sẽ 
được tiến hành tập trung vào một 
số phương diện. trước hết là sự cập 
nhật hệ thống lí thuyết và phương 
pháp nghiên cứu, thông qua việc sử 
dụng các tài liệu và công trình nghiên 
cứu của các truyền thống Nhân học 
uy tín trên thế giới, qua việc gửi các 
cán bộ trẻ đi tu nghiệp tại nước ngoài 
và mời các giáo sư uy tín trên thế giới 
đến giảng dạy tại bộ môn. Bên cạnh 
đó, chúng tôi nhấn mạnh yêu cầu 
phải định hướng cho các nghiên cứu 
và đào tạo căn cứ vào các xu hướng 
nghiên cứu và các chủ đề nghiên cứu 

chủ đạo hiện nay của thế giới, như 
phát triển bền vững, bản sắc dân tộc, 
kinh tế thị trường, các vấn đề tôn giáo 
đương đại, nhân học về toàn cầu hóa 
và chủ nghĩa thực dân… tuy nhiên, 
điều quan trọng nhất là phải tiến 
hành hội nhập trên cơ sở tôn trọng và 
phát huy những giá trị mang tính bản 
sắc, và hội nhập một cách chủ động 
căn cứ vào điều kiện cụ thể đặc thù 
của đất nước Việt Nam.

Về mô hình phát triển, chúng tôi dự 
kiến sẽ xây dựng định hướng nghiên 
cứu của bộ môn trên cơ sở những đặc 

trưng của hai nền Nhân học tiên tiến 
trên thế giới là Nhân học văn hóa Mỹ 
và Nhân học xã hội anh, đồng thời bổ 
sung các thành tựu của nhân học úc, 
Hà lan, trung Quốc và nhiều nước 
khác.

Vậy có những khó khăn nào mà Bộ 
môn sẽ phải vượt qua để xây dựng 
được thương hiệu và bản sắc riêng 
cho Nhân học Việt Nam?

Đương nhiên một bộ môn mới thành 
lập bao giờ cũng gặp rất nhiều khó 
khăn. trước hết là sự thiếu hụt đội 
ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu: 
hiện bộ môn có 10 cán bộ cơ hữu, 
nhưng một phần ba là những giáo 
sư đã có thâm niên công tác hoặc 
chuẩn bị nghỉ hưu, trong khi số lượng 
cán bộ trẻ còn ít và cần thời gian để 
thích nghi với sự thay đổi. thứ hai, 
cũng do mới thành lập, nên những 
nguồn lực phục vụ nghiên cứu và 
đào tạo, như cơ sở vật chất và các 
nguồn kinh phí cho nghiên cứu còn 
hạn chế. thứ ba là hiện nay công luận 
còn chưa biết nhiều về Nhân học, và 
vai trò của Nhân học ở Việt Nam chưa 
được nhận thức một cách đầy đủ. tuy 
nhiên, vấn đề quan trọng nhất vẫn là 
làm sao phát triển một ngành Nhân 

troNG Quá trìNH pHát trIểN của MìNH, BêN cạNH Mặt tHàNH tựu, dâN 
tộc Học VIệt NaM Mắc pHảI Một số HạN cHế. sự tIếp tHu NHâN Học 

Mỹ sẽ GIúp dâN tộc Học VIệt NaM kHắc pHục NHữNG HạN cHế: kết Hợp 
cHặt cHẽ NHâN Học HìNH tHể VớI NHâN Học VăN Hóa, tHực HIệN NHâN 
Học NHâN cácH, NHâN Học Đô tHị, NHâN Học GIớI, NHâN Học dâN số, 

NHâN Học pHát trIểN… NHưNG cũNG pHảI ý tHức tHườNG trực rằNG: 
NHâN Học Mỹ dựa trêN ý tHức Hệ Và NềN trIết Học kHác HẳN VớI các 
NGàNH kHXH&NV VIệt NaM dựa trêN NềN tảNG cHủ NGHĩa Mác - lê NIN 

Và tư tưởNG Hồ cHí MINH, NêN sự tIếp tHu NHâN Học Mỹ kHôNG tHể là 
sự sao cHép trọN VẹN Và NGuyêN XI. cHúNG ta cầN cHắt lọc các yếu 
tố tIếN Bộ tícH cực troNG NHâN Học Mỹ Để làM GIàu cHo NHâN Học 

VIệt NaM – Một NềN NHâN Học của VIệt NaM, do VIệt NaM Và Vì VIệt NaM                    
(Gs.ts pHaN Hữu dật – HộI dâN tộc Học Và NHâN Học VIệt NaM).

46 Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội



học vừa hội nhập được với quốc tế, 
vừa mang bản sắc Việt Nam, mà điều 
đó thì đòi hỏi phải có một hệ thống 
chính sách đặc biệt để giúp các nhà 
nhân học Việt Nam có điều kiện, cả về 
thời gian và tài chính, để đi sâu, tiếp 
cận và phản ánh những vấn đề đặc 
thù của đất nước, tạo ra những thành 
tựu riêng của Nhân học Việt Nam.

Được biết trường ĐHkHXH&NV - 
ĐHQGHN đang chuẩn bị đào tạo thạc 
sĩ ngành Nhân học?

cùng với một số đơn vị khác, như 
Viện dân tộc học (Viện kHXHVN), 
hay trường ĐHkHXH&NV – ĐHQG 
tpHcM, thì trường ĐHkHXH&NV - 
ĐHQGHN là một trong những trung 
tâm đào tạo và nghiên cứu đã triển 
khai đào tạo Nhân học chính quy một 
cách sớm nhất. Hiện nay, chúng tôi 
đã triển khai đào tạo được hai khóa 
cử nhân, và sẽ tiếp tục phát triển mở 
rộng trong thời gian tới. song song 
với đó, đề án đào tạo thạc sĩ Nhân 
học đã được xây dựng từ những 
năm 2006, đến nay đã hoàn thiện 
và chuẩn bị đưa vào đào tạo. trong 
tương lai, chúng tôi sẽ triển khai đề 
án đào tạo tiến sĩ và phấn đấu tổ chức 
đào tạo tiến sĩ Nhân học trong thời 
gian không xa.

trong thời gian tới, Bộ môn có định 
hướng phát triển như thế nào ? Một 
số hoạt động cụ thể sẽ được triển 
khai sau lễ ra mắt?

yêu cầu cấp bách của Bộ môn trong 
thời gian tới tập trung vào một số 
nhiệm vụ: trước hết là hoàn thiện 
các chương trình đào tạo cả về mặt 
lí thuyết và phương pháp, từ cấp độ 
cử nhân cho đến thạc sĩ và tương lai 
là tiến sĩ, chuẩn bị các điều kiện cần 
thiết để đăng ký đào tạo đạt chuẩn 
quốc tế. thứ hai là tăng cường đội 
ngũ cán bộ và chuẩn hóa đội ngũ 
cán bộ, lấy đó làm cơ sở để xây dựng 
năng lực nghiên cứu và đào tạo độc 
lập của bộ môn. thứ ba là mở rộng 
quan hệ quốc tế với các đại học tiên 
tiến trên thế giới; các trường, các viện 
nghiên cứu trong nước. thứ tư là triển 
khai các đề tài nghiên cứu gắn liền 
với yêu cầu phát triển của đất nước 
và cuối cùng là tổ chức các hội thảo 
để giới thiệu, quảng bá hình ảnh bộ 

môn nói riêng và Nhân học Việt Nam 
nói chung với bạn bè trong nước và 
quốc tế.

chỉ 2 tháng sau khi ra mắt, Bộ môn 
đã tham gia làm lực lượng nòng 
cốt cùng với trường ĐHkHXH&NV 
- ĐHQGHN tổ chức 2 hội thảo quốc 
tế, xúc tiến tiếp xúc và chuẩn bị thiết 

lập quan hệ hợp tác với nhiều trường 
bạn ở khu vực, và đẩy mạnh quá trình 
hoàn thiện chương trình đào tạo.

Xin cảm ơn phó Giáo sư!

duy aNH (thực hiện)

Quá trìNH cHuyểN ĐổI từ dâN tộc Học truyềN tHốNG saNG kHoa 
Học NHâN Học là Quá trìNH tất yếu NHưNG kHôNG tHể dIễN ra 
troNG NGày Một NGày HaI, lạI càNG kHôNG pHảI là sự “kHaI tử” 
NGàNH dâN tộc Học. cHúNG ta Vừa cHú trọNG ĐếN các lĩNH Vực 
của dâN tộc Học truyềN tHốNG, Vừa tập truNG NGHIêN cứu các 
lĩNH Vực của NHâN Học HIệN ĐạI, Để Vừa NGHIêN cứu Bảo tồN, Vừa 
NGHIêN cứu pHát trIểN, pHát trIểN Để Bảo tồN Và Bảo tồN Để pHát 
trIểN. kHôNG Quá coI trọNG Bảo tồN NHư dâN tộc Học truyềN 
tHốNG NHưNG cũNG kHôNG Quá coI trọNG pHát trIểN NHư NHâN 
Học âu – Mỹ (pGs.ts NGuyễN VăN MạNH - ĐạI Học kHoa Học Huế).
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NHữNG HIệN tượNG tHIêN VăN NổI Bật 
troNG NăM 2011

sự HộI tụ của 4 HàNH tINH, 4 lầN NHật tHực Và 2 lầN 
NGuyệt tHực cũNG NHư NHữNG trậN sao BăNG lí tHú sẽ là 

NHữNG HIệN tượNG tHIêN VăN Hấp dẫN NHất cHo NHữNG 
NGườI yêu Bầu trờI troNG NăM 2011.
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sự HộI tụ kì tHú của các HàNH tINH

Năm 2011, giới yêu thích thiên văn 
khắp thế giới sẽ có cơ hội chiêm 
ngưỡng một hiện tượng thiên văn 
khá lí thú – sự hội ngộ của 4 hành tinh 
trong Hệ Mặt trời là sao thủy, sao 
kim, sao Hỏa và sao Mộc.

Để quan sát được hiện tượng này, 
chúng ta hãy hướng mắt về phía 
chân trời đằng Đông, vào buổi sáng 
giữa tháng 4 và tháng 5 khi bình 
minh chưa ló rạng và nhìn về phía 
chòm sao song Ngư (một trong 12 
chòm sao Hoàng Đạo).

sao kim và sao Hỏa có thể thấy ngay 
từ đầu tháng 4, và đợi đến cuối tháng 
này, sao Mộc và sao Hỏa sẽ tiến gần 
đến hai hành tinh này cho đến khi 
chúng tụ tập tại một vùng không 
gian hẹp trong chòm sao song Ngư. 
tháng 5 là khoảng thời gian lí tưởng 
cho chúng ta chiêm ngưỡng sự hội 
ngộ hiếm có này. Đặc biệt, vào ngày 
12/5, sao Mộc, sao kim và sao thủy 
sẽ cùng nằm trên đường thẳng với 
sao Hỏa.

NHật tHực, NGuyệt tHực

Năm 2011, chúng ta sẽ đón chào 
đến 4 lần nhật thực một phần và 2 
lần nguyệt thực toàn phần. tỉ lệ 4 : 2 
trong một năm như thế này là khá 
hiếm bởi trong thế kỉ XXI chỉ có 6 năm 
xảy ra trường hợp tương tự.

- Ngày 4/1/2011 nhật thực một phần 
sẽ được quan sát trong một dải rộng 

kéo dài từ châu âu, Bắc phi và trung 
tâm châu á. cực đại của nhật thực 
một phần lần này xảy ra lúc 15:50:35 
với tỉ lệ che khuất cực đại đạt đến 
85,5%. 

- Nhật thực một phần xảy ra ngày 
1/6/2011 cũng chỉ quan sát được ở 
vùng cực Bắc của trái Đất bao gồm 
một phần canada, alaska, vùng viễn 
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đông trong đó có một phần trung 
Quốc.

- Ngày 1/7/2011, nhật thực một phần 
chỉ được quan sát trong một vùng hẹp 
ở Nam cực và như vậy hầu như không 
có ai có cơ hội được quan sát hiện tượng 
này. Đây là nhật thực đầu tiên trong chu 
kì saros 156.

- Ngày 25/11/2011 sẽ xảy ra nhật thực 
một phần và cũng là lần nhật thực 
cuối cùng trong năm 2011. lần nhật 
thực này cũng chỉ được quan sát ở… 
Nam cực và có chút may mắn cho 
người dân Nam phi, tasmania và New 
Zealand.

rất tiếc, trong cả 4 lần nhật thực trong 
năm 2011, người dân Việt Nam không 
có cơ hội được chiêm ngưỡng bất cứ 
hiện tượng nào. Nhưng bù lại, năm 
2011, người dân Việt Nam lại có cơ 
hội được chiêm ngưỡng hiện tượng 
nguyệt thực toàn phần – đây là một 
trong 2 lần nguyệt thực toàn phần sẽ 
xảy ra vào năm 2011.

- lần nguyệt thực toàn phần thứ nhất 
sẽ xảy ra vào ngày 16/6/2011. trong 
nguyệt thực lần này, nguyệt thực một 

phần sẽ bắt đầu lúc 1:22:56 (giờ Việt 
Nam), nguyệt thực toàn phần bắt đầu 
lúc 2:22:30, nguyệt thực toàn phần cực 
đạt xảy ra lúc 3:12:37, nguyệt thực toàn 
phần kết thúc lúc 4:02:42 và nguyệt 
thực một phần kết thúc lúc 5:02:15. 
trong lần nguyệt thực này, người dân 
Việt Nam chỉ có cơ hội được quan sát 
nguyệt thực một phần. 

- lần nguyệt thực toàn phần thứ hai 
sẽ xảy ra vào ngày 10/12/2011. trong 
nguyệt thực lần này, nguyệt thực một 
phần sẽ bắt đầu lúc 19:45:42, nguyệt 
thực toàn phần bắt đầu lúc 21:06:16, 
nguyệt thực toàn phần cực đại xảy ra 
lúc 21:31:49, nguyệt thực toàn phần 
kết thúc lúc 21:57:24 và nguyệt thực 
một phần kết thúc lúc 23:17:58. Đặc 
biệt, người dân Việt Nam sẽ được 
chứng kiến hiện tượng nguyệt thực 
toàn phần.

các HàNH tINH tIếN GầN tráI Đất

Ngày 3/4/2011, khoảng cách giữa sao 
thổ và trái Đất sẽ gần nhất trong năm. 
Đây là cơ hội tốt cho giới yêu bầu trời. 
Với một kính thiên văn nhỏ, các bạn 
sẽ nhìn thấy sao thổ với chiếc vành 
mảnh mai khiến nó trở thành hành 

tinh duyên dáng và đáng yêu nhất trên 
bầu trời.

trong khi đó, vào ngày 29/10/2011, sao 
Mộc sẽ gần trái Đất nhất trong năm. 
cũng với một chiếc kính thiên văn phổ 
thông, các bạn có thể thấy sao Mộc 
lung linh với 4 mặt trăng là Io, europa, 
callisto và Ganymede. Với chiếc kính 
thiên văn tốt hơn, ngoài 4 mặt trăng, 
các bạn có thể quan sát thấy những dải 
mây như những chiếc đai sẫm màu ôm 
vòng quanh hành tinh này.

Mưa sao BăNG

Như một quy luật thường niên, năm 
2011, những người yêu sao băng trên 
toàn thế giới lại tiếp tục thưởng thức 
những bữa tiệc sao băng đáng nhớ - 
những trận mưa sao băng nổi tiếng. 

trong những trận mưa sao băng này 
phải kể đến: mưa sao băng perseids 
đạt cực đại từ 12 – 13/8/2011; mưa 
sao băng orionids đạt cực đại từ 21-
22/10/2011; mưa sa băng leonids 
đạt cực đại từ 17-18/11/2011; mưa 
sao băng Geminids đạt cực đại từ 13-
14/12/2011.

NGuyễN Đức pHườNG 
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cácH NHậN BIết 5 HàNH tINH NổI Bật BằNG Mắt tHườNG

sao kIM: rất dễ nhận ra. Bạn cứ tìm ở phía Đông trước khi Mặt trời mọc hoặc phía tây sau khi Mặt trời lặn một 
ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Vị trí cao nhất của sao kim so với đường chân trời không bao giờ vượt quá 480. 

Hơn nữa vị trí của sao kim thay đổi tương đối nhanh. Nguyên nhân bởi vì sao kim là hành tinh thứ hai tính từ Mặt 
trời có quỹ đạo nằm trong quỹ đạo của trái Đất. Bề mặt sao kim với lớp khí quyển dày đặc phản xạ tới 75% ánh sáng 
mặt trời chiếu vào nó, và chủ yếu là ánh sáng màu vàng hơn nữa lại gần trái Đất nên rất dễ nhận ra.

sao tHuỷ: khó tìm hơn sao kim. Nhưng bạn đừng lo lắng. Vẫn có nhiều cơ hội để nhìn thấy hành tinh này trên 
bầu trời. Để nhìn thấy sao thuỷ, bạn phải tìm ngay trước khi Mặt trời mọc hoặc ngay sau khi Mặt trời lặn. Vị trí 

của nó cao nhất trên bầu trời không bao giờ vượt quá 280 tính từ đường chân trời do sao thuỷ ở gần Mặt trời nhất. 
Và cũng vì ở gần Mặt trời nhất nên vị trí của nó thay đổi cũng rất nhanh. sao thuỷ kém sáng hơn sao kim nhiều lần 
nhưng cũng đủ sáng như một ngôi sao sáng để có thể tìm thấy dễ dàng. ánh sáng của sao thuỷ có màu vàng đậm.

chúng ta cần phải tìm ở khu vực ở đó theo đường đi của Mặt trời sắp mọc hoặc ngay sau khi lặn. thường thì ở 
khoảng thời gian này sao thuỷ sáng lờ mờ trong một dải sáng mờ gọi là ánh sáng hoàng đạo (do các hạt bụi trong 
Hệ Mặt trời tập trung chủ yếu gần mặt phẳng hoàng đạo và phản xạ ánh sáng Mặt trời tạo ra). Bạn có thể cảm nhận 
đuợc bằng mắt thường sự thay đổi vị trí sao thuỷ từng ngày.

sao Hoả: Hãy chú ý đến một ngôi sao mọc đỏ rực trên bầu trời, không nhấp nháy và trong vài tuần vị trí của ngôi 
sao này thay đổi rõ rệt trên nên trời. Đó chính là sao Hoả. sao Hoả rất nổi bật và rất dễ tìm.

sao Mộc: sao Mộc chỉ sáng sau sao kim. ánh sáng của sao Mộc chủ yếu là ánh sáng màu vàng bị phản xạ. ánh 
sáng ổn định không nhấp nháy. Quan sát sau một thời gian thấy vị trí của nó thay đổi. sao Mộc rất dễ tìm.

sao tHổ: Bạn cứ tìm kiếm trên cung Hoàng Đạo, lọai trừ sao Hoả và sao Mộc, ngôi sao tương đối sáng màu vàng. 
chú ý sau một thời gian dài thấy vị trí thay đổi chậm. không phải là ngôi sao nào khác chính là sao thổ. khó tìm 

hơn sao Hoả và sao Mộc nhưng sao thổ cũng rất dễ tìm.
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Hoạt ĐộNG kHoa Học

Jean - Frédéric Joliot sinh năm 1900 
trong một gia đình sáu anh em. từ nhỏ, 
Jean Frédéric đã ham mê khoa học, đặc 
biệt môn Hóa học. Năm 20 tuổi, ông đỗ 
trường Vật lý và Hóa học công nghiệp 
thành phố paris. Ngôi trường này nổi 
tiếng là lò luyện giải Nobel khoa học của 
nước pháp. sau khi tốt nghiệp, ông thực 
tập một thời gian ngắn tại một nhà máy 
luyện kim ở luxemburg. 

Năm 1925, Gs. paul langevin giới thiệu 
ông vào làm điều chế viên cho bà Marie 
curie ở Viện radium. tại đây, ông làm 
việc chung với Irène, điều chế viên và 
cũng là con gái của Marie curie. cả hai 
dùng hạt nhân polonium để nghiên 
cứu những tia phóng xạ. Họ đã cưới 
nhau vào năm 1926 và sinh được hai 
người con, cả hai sau này đều là các nhà 
khoa học lỗi lạc. Jean Frédéric gắn thêm 
tên curie vào tên họ của mình “Frédéric 
Joliot-curie”. 

Năm 1930, Frédéric trình luận án tiến sĩ 
và được bổ làm phụ giáo ở Đại học khoa 
học paris sau đó ông trở thành giảng 
viên của trường. Irène hoàn thành luận 
án tiến sĩ năm 1925. Hai vợ chồng ông 
cùng nghiên cứu các đề tài như kết cấu 
của nguyên tử, phát hiện neutron, điện 
tử dương, photon năng lượng cao,... 

Năm 1935, Frédéric và Irène được nhận 
giải Nobel hóa học. 

Đầu năm 1939, Frédéric Joliot-curie 
chứng minh hiện thực những phản 
ứng phân hạch và năng lượng sinh 
ra khi phản ứng đó xảy ra. ông và học 
trò của mình, Hans Von Halban và lew 
kowarski nêu giả thuyết và chứng minh 
hiện thực dây chuyền phản ứng phân 
hạch uranium. Francis perrin đã giúp 
ông tính hộ những điều kiện để chuỗi 
phản ứng hạt nhân có thể duy trì được. 

Nhận thấy tầm quan trọng của phản 
ứng dây chuyền, Joliot-curie cùng với 
Von Halban, kowarski và perrin, nhân 
danh cNrs (Quỹ Quốc gia Nghiên cứu 
khoa học), đăng ký xin cấp bằng sáng 
chế về những áp dụng phản ứng dây 
chuyền hạt nhân. Để tránh Đức Quốc xã 
có thể lợi dụng sáng chế sản xuất vũ khí 
hạt nhân Frédéric Joliot-curie yêu cầu 
cNrs thu mua tất cả uranium và nước 
nặng trên thế giới. 

trước bước tiến của quân đội Đức, 
Frédéric Joliot-curie tổ chức sơ tán 
nhóm nghiên cứu. sau khi lo cho học 
trò sơ tán mang một số hồ sơ nghiên 
cứu và vật liệu phóng xạ ra nước ngoài. 
ông ở lại Bordeaux chăm sóc bà Irène 
đang bị bệnh rồi trở về paris để bảo vệ 
nhân viên và thiết bị nghiên cứu vẫn 

còn bị kẹt ở trung tâm nghiên cứu quy 
tụ những nghiên cứu sư  kì cựu nhất của 
nước pháp. 

chính quyền quân sự Đức cho phép 
ông tiếp tục những công trình nghiên 
cứu và giao cho Wolfgang Gentner 
theo dõi mọi hoạt động khoa học của 
ông. trước chiến tranh, Gentner là một 
nghiên cứu sinh vật lý sang pháp thực 
tập ở Institut du radium. Vì yêu quý 
người thầy cũ, Gentner đã xin đặc ân và 
lờ đi những hoạt động đấu tranh bí mật 
chống Đức của ông. 

Ngày 20 tháng 8 năm 1944, sau khi giải 
phóng, Frédéric Joliot-curie được bổ 
làm Giám đốc cNrs. ông bắt tay ngay 
vào việc tổ chức lại hoạt động của cơ 
quan, tập trung những nhà khoa học, 
học trò cũ của mình để khôi phục lại 
ngành vật lý hạt nhân cho nước pháp. 

Ngày 18 tháng 10 năm đó, tướng 
de Gaulle ký sắc lệnh thành lập le 
commissariat à l'energie atomique 
(cea, ủy hội Năng lượng Nguyên tử). 
Năm 1946, ông phong Frédéric Joliot-
curie làm cao ủy Năng lượng Nguyên 
tử và một số vị khác làm ủy viên, trong 
đó có Irène curie. cùng lúc, Irène cũng 
được bổ làm giám đốc Institut du 
radium. 

Nhóm nghiên cứu khoa học này đã 

Gs. FrédérIc JolIot-curIe:

cHa Đẻ NGàNH NăNG lượNG Hạt NHâN

Gs. FrédérIc JolIot-curIe là 
NGườI NổI tIếNG sáNG cHế 

NăNG lượNG Hạt NHâN. NHưNG 
ít aI BIết rằNG ôNG là Một lãNH 

Đạo cao cấp của ĐảNG cộNG 
sảN pHáp. ôNG từNG là tHầy 

dạy của Gs. NGụy NHư koNtuM. 
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xây lò phản ứng hạt nhân đầu tiên 
của nước pháp gọi là pile Zoe ((Z: zéro, 
o: oxyde uranium, e: eau lourde nước 
nặng). Vào thời đó người ta gọi những 
bộ phận sinh ra năng lượng hạt nhân là 
pin nguyên tử. Đồng thời, họ xây dựng 
trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân saclay, 
khởi động dự án xây dựng trường Đại 
học khoa học orsay và một số trung 
tâm nghiên cứu khác. 

Vì là đảng viên cộng sản, năm 1950, 
Frédéric Joliot-curie bị cách chức cao 
ủy Năng lượng Nguyên tử. Irène cũng 
mất chức ủy viên sau vài tháng. Hai vợ 
chồng trở lại làm giảng viên ở collège 
de France và Đại học khoa học paris. 
Irène mất năm 1956. Frédéric tiếp tục 
nghiên cứu, giảng dạy tại Đại học khoa 
học paris và triển khai dự án trung tâm 
Vật lý Hạt nhân orsay của vợ còn dang 
dở cho đến năm 1958 mất. 

Hoạt ĐộNG cHíNH trị 

Năm 1934, Frédéric tham gia vào ủy 
ban cảnh giác những trí thức chống 
phát xít. cả hai vợ chồng gia nhập Đảng 
Xã hội pháp và Hội Nhân quyền. 

thời kỳ pháp bị chiếm đóng, Irène viện 
cớ bị bệnh không tham gia cộng tác 
với Đức. Frédéric vừa nghiên cứu khoa 
học vừa tham gia hoạt động chống 
Đức. ông bị bắt nhiều lần, nhưng nhờ 
Gentner can thiệp, lần nào ông cũng 
được thả. ông gia nhập Đảng cộng sản 
pháp. 

sau khi Mỹ ném bom nguyên tử xuống 
Hiroshima và Nagasaki, thế giới kêu gọi 
chống vũ khí hạt nhân. cùng với một 
số đồng nghiệp, Frédéric Joliot-curie 
thành lập conseil Mondial de la paix 
(Hội đồng Hòa bình thế giới) và giữ 
chức chủ tịch từ 1949 cho tới năm ông 
mất. 

Ngay sau thế chiến thứ hai, Frédéric 
Joliot-curie tham gia tất cả những 
phong trào chống vũ khí đòi hòa bình, 
lại là đảng viên ở cấp lãnh đạo của Đảng 
cộng sản nên bị coi là thù nghịch. ông 
đã không hợp tác với Mỹ trong việc 
truy bắt những nhà khoa học Đức. Và 
chính phủ pháp đã yêu cầu Frédéric 
Joliot-curie rút ra khỏi Đảng cộng sản. 
ông không nhượng bộ và hai vợ chồng 
bị loại ra khỏi những kế hoạch công 
nghiệp và quân sự liên quan đến năng 

lượng hạt nhân. 

Hoa kỳ còn có một lý do khác để loại 
Frédéric Joliot-curie. Đó là lý do tài 
chính. 

theo công ước paris về sở hữu công 
nghiệp thì một bằng sáng chế cho 
phép người sáng chế độc quyền khai 
thác sáng chế của mình trong một thời 
hạn từ 15 đến 20 năm, tùy quốc gia. 
ở pháp, thời hạn đó là 20 năm tính từ 
ngày đăng ký xin cấp bằng sáng chế. 
Đội nghiên cứu do Frédéric Joliot-curie 
dẫn đầu đã đăng ký những sáng chế 
trong những năm 1939 và 1940. Vậy, 
theo luật của pháp thì cNrs, sở hữu 
chủ những sáng chế đó, có độc quyền 
khai thác sáng chế từ 1939/1940 đến 
1959/1960. dựa trên số lò hơi hạt nhân 
và số bom nguyên tử sản xuất trong hai 
chục năm đó thì Hoa kỳ đáng lý ra phải 
trả cho cNrs một số tiền mua quyền sử 
dụng sáng chế khổng lồ tính bằng chục 
tỷ đô-la. 

Nhưng, ở Hoa kỳ, thời hạn độc quyền 
khai thác 20 năm tính từ ngày công bố 
sáng chế. Như viết ở trên, đơn xin cấp 
những bằng sáng chế của đội nghiên 
cứu Joliot-curie bị Bộ chiến tranh pháp 
niêm phong, nghĩa là không cho công 
bố. dựa vào những lý lẽ đó, Hoa kỳ 
không thừa nhận quyền sở hữu công 
nghiệp của cNrs pháp. 

Để sau này có thể tiếp tục bảo vệ lập 
trường đó, khi học trò của Frédéric 
Joliot-curie chạy sang Mỹ, các nhà khoa 
học Mỹ phỏng vấn họ về nghiên cứu 
hạt nhân của pháp rồi đuổi họ sang 
canada. Viện cớ chính phủ pétain hợp 
tác với Đức và Frédéric Joliot-curie vẫn 
còn ở pháp, Hoa kỳ không cho họ tham 
gia vào kế hoạch Manhattan nghiên 
cứu chế tạo bom nguyên tử. 

Vào những năm sau thế chiến thứ hai, 
pháp hưởng viện trợ oda của kế hoạch 
Marshall (tên chính thức là european 
recovery program, chương trình khôi 
phục âu châu) lại đang muốn xin Mỹ 
giúp khí giới để tiếp tục chiến tranh ở 
Đông dương nên không dám kiện Hoa 
kỳ. 

Những tổ chức gia đình Joliot-curie 
tham gia hay do Frédéric chủ tọa đã có 
những tác động tích cực mà mọi người 
đều biết. 

Năm 1920, Nguyễn ái Quốc theo Đảng 
cộng sản đấu tranh đòi độc lập ở thuộc 
địa. Năm 1933, chi hội anh của Hội 
Nhân quyền đã thành công đòi chính 
quyền anh trả tự do cho ông khi ông bị 
bắt ở Hồng kông. Năm 1936, Mặt trận 
Bình dân đã phóng thích tù nhân chính 
trị ở Đông dương. trong cuộc kháng 
chiến chống pháp, Đảng cộng sản 
pháp và Hội đồng Hòa bình thế giới đã 
tìm mọi cách để cản trở việc gửi vũ khí 
sang Đông dương. 

Vào thập niên 1930, ý đồ các trí thức 
khuynh tả pháp là đào tạo trí thức an 
Nam để khi pháp trao trả độc lập Việt 
Nam có người lãnh đạo. 

khi sinh viên Ngụy Như kontum hỏi ý 
kiến Frédéric Joliot-curie về việc tiếp tục 
học ở pháp thì được ông khuyên nên về 
nước: "an Nam cần tới anh nhiều hơn là 

nước pháp". Năm 1937, theo lời khuyên 
của thầy, kontum về nước tham gia 
kháng chiến chống pháp, và trở thành 
giáo sư Vật lý, Hiệu trưởng trường Đại 
học tổng hợp Hà Nội.

dân tộc ta thường quý trọng những 
người có tài có đức. Hồ chí Minh gọi là 
hồng và chuyên. Hai vợ chồng Frédéric 
và Irène Joliot-curie rất hồng và rất 
chuyên. 

 ĐặNG ĐìNH cuNG

>> Gs. Ngụy Như kon tum - nguyên Hiệu trưởng 
trường Đại học tổng hợp Hà Nội.
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1. pHảN HydroGeN

Nhóm alpHa (antihydrogen laser 
physics apparatus,cerN) thông báo 
cuối tháng 11 vừa rồi đã “giam giữ” được 
38 nguyên tử phản hydrogen (một 
phản electron quay chung quanh một 
phản proton) trong 170 ms, thời gian đó 
cũng đủ để thực hiện các phép đo phổ 
học. Một vài tuần sau nhóm asacusa 
(atomic spectroscopy & collisions 
using slow antiproton, cerN) cũng thu 
được kết quả tương tự.

kết quả này cho phép nghiên cứu chi 
tiết các mức năng lượng của phản 
nguyên tử hydrogen. Một sự khác biệt 
nhỏ trong các mức năng lượng của 
phản hydrogen so với hydrogen sẽ 
cung cấp thông tin về một bí ẩn lớn của 
vật lí: tại sao có nhiều vật chất hơn phản 
vật chất trong vũ trụ? 

Jeffrey Hangst (Đại học aarhus, Đan 
Mạch) đại diện nhóm alpHa đã phát 
biểu rằng, điểm mấu chốt trong nghiên 
cứu phản hydrogen là do quá trình 
chuyển tiếp giữa hai trạng thái 1s & 2s, 
đồng thời đo quá trình tương tự trong 
hydrogen, so sánh kết quả có thể phát 
hiện sự vi phạm đối xứng quan trọng 
trong vật lí là đối xứng cpt (charge – 
parity – time / điện tích - chẵn lẻ - thời 

gian). Điều này giúp các nhà vật lí trả lời 
câu hỏi: tại sao có nhiều vật chất hơn 
phản vật chất trong vũ trụ? 

2. kHí QuyểN các HàNH tINH lạ 
kHôNG còN là Bí Mật

trong năm 2010 một nhóm các nhà 
thiên văn canada và Đức lần đầu tiên 
đã đo trực tiếp phổ khí quyển của 
một hành tinh nằm ngoài Hệ Mặt trời. 
Markus Janson (Đại học toronto) cùng 
cộng sự đã sử dụng kính Viễn vọng lớn 
Vlt (Very large telescope) đài thiên văn 
eso (european southern observatory) 
để nghiên cứu khí quyển của hành tinh 
lạ Hr 8799 cách trái Đất 130 năm ánh 
sáng. Mặc dầu hành tinh này không 
có sự sống song những nghiên cứu 
khí quyển của hành tinh này sẽ mang 
lại nhiều thông tin cho việc truy tìm sự 
sống ở những nơi khác.

3. các HIệu ứNG lượNG tử tHấy 
BằNG Mắt tHườNG

Đây là một thành công trong việc 
quan sát lượng tử trên một đối tượng 
vĩ mô đủ lớn để có thể thấy bằng mắt 
thường. andrew cleland và cộng sự đã 
thành công trong việc giảm biên độ 
dao động trong một hộp cộng hưởng 
bằng cách làm lạnh nó xuống dưới 
0,1 độ k và nhờ đó tạo nên hiện tượng 

chồng chất (superposition) đồng thời 
của trạng thái kích thích và không kích 
thích trong hộp cộng hưởng. Điều này 
tương đương với tình huống con mèo 
nổi tiếng của schrodinger đồng thời 
vừa chết vừa sống. Đây là lần đầu tiên 
chúng ta có một tia sáng rọi vào ranh 
giới bí ẩn giữa thế giới lượng tử và cổ 
điển.

4. HIệu ứNG tàNG HìNH

Hai nhóm các nhà vật lý đã công bố kết 
quả chế tạo được áo choàng tàng hình. 
George Barbastathis và cộng sự (Viện 
công nghệ Massachusetts và Đại học 
singapore) đã chế tạo được áo choàng 
tàng hình cho một vật 2d. Đồng thời 
shuang Zhang và cộng sự (Đại học 
Birmingham, Đại học Hoàng gia & Đại 
học kĩ thuật Đan Mạch) đã chế tạo được 
áo choàng tàng hình được một vật 3d. 
khác với các áo choàng khác thường 
làm bằng siêu vật liệu nhân tạo, hai áo 
choàng trên sử dụng tinh thể calcite. 

5. laser âM Đầu tIêN

Hai nhóm vật lí độc lập nhau đã chế 
tạo những “laser” phonon đầu tiên. 
Những laser này phát ra những sóng 
âm liên kết (coherent) tương tự như 
laser phát ra những sóng ánh sáng liên 
kết. Nhóm thứ nhất do tony kent (Đại 

Đột pHá kHoa Học NăM 2010
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học Nottingham, anh) lãnh đạo, nhóm 
thứ hai do Ivan Grudinin (caltech). laser 
của nhóm thứ nhất phát âm trong 
khoảng 400 GHz, laser của nhóm thứ 
hai khoảng megahertz. các laser này có 
thể dùng để thu ảnh 3d của những cấu 
trúc nano.

6. NGưNG tụ Bose-eINsteIN từ áNH 
sáNG

Nhiều nhà vật lí cho rằng đây là điều bất 
khả thi, song nhóm các nhà vật lí Đức 
đã tạo ra được ngưng tụ Bose-einstein 
(Bec/Bose-einsstein condensate) từ 
photon. Bec được hình thành khi các 
boson (tức các hạt có spin nguyên) được 
làm lạnh đến lúc mọi hạt đều rơi vào 
cùng một trạng thái. Mặc dầu photon 
là hạt boson được biết đến nhiều hơn 
cả song chúng dễ dàng sinh và hủy khi 
tương tác với các vật chất khác do đó 
khó lòng làm lạnh chúng để tạo thành 
một ngưng tụ (condensate). Martin 
Weitz và cộng sự (Đại học Bonn) đã giải 
quyết vấn đề này bằng cách bơm liên 
tục với một laser đề bù trừ số photon bị 
mất. thành tích đột phá này có thể giúp 
ích nhiều cho công nghệ pin Mặt trời. 

7. tươNG ĐốI tíNH troNG pHạM VI 
tHườNG NHật

James chin-Wen chou và cộng sự (Viện 
Quốc gia tiêu chuẩn & công nghệ-
NIst) đã sử dụng hai đồng hồ quang 
học chính xác nhất hiện nay trên thế 
giới để chứng minh rằng thời gian đã 
đi nhanh hơn trong chiếc đồng hồ bị 

treo cao 33cm hơn chiếc đồng hồ kia. 
Họ cũng chứng minh được rằng thời 
gian đi chậm hơn trên chiếc đồng hồ 
chuyển động 35 km/giờ so với chiếc 
đồng hồ kia. ở đây không có điều gì 
mới về lí thuyết tương đối einstein, song 
điều đáng nói là các hiệu quả tương đối 
đã được kiểm nghiệm ngay trong các 
khoảng không gian và vận tốc gần với 
đời sống thường nhật. 

8. tạo ảo GIác tHaM GIa (telepre 
seNce) 

Việc sử dụng vật lí để tái tạo một cảnh 
thực trong cuốn phim “chiến tranh giữa 
các vì sao” xứng đáng được bình chọn 
là một trong top 10 sự kiện trong năm 
2010. Năm 1977, khán giả đã trầm trồ 
thán phục các hiệu quả đặc biệt của 
cuốn phim cổ điển này trong đó có toàn 
ảnh (hologram) công chúa leia kêu cứu 
obi-Wan kenobi. 

Nasser peyghambarian và cộng sự (Đại 
học arizona & tập đoàn kỹ thuật Nitto 
denko) đã thực hiện một bước tiến 
quan trọng trong việc biến những toàn 
ảnh động học, thời gian - thực đó thành 
hiện thực bằng cách chế tạo những 
màn ảnh polymer khúc xạ quang 
(photorefractive) siêu nhạy với ánh sáng 
laser.

9. protoN có kícH tHước NHỏ HơN 
ta tưởNG

các nhà vật lí đã tiến hành nhiều phép 
đo về proton trong hơn 90 năm qua, vì 

vậy nhiều người nghĩ rằng kích thước 
proton chắc là đã được xác định. song 
trong năm 2010, một nhóm các nhà 
vật lí quốc tế do randolf pohl lãnh đạo 
(Viện Quang học lượng tử Max planck) 
đã phát hiện rằng kích thước proton 
thực sự nhỏ hơn kích thước ta xác định 
trước đây 4%. kết quả này thu được nhờ 
nghiên cứu hydrogen “muonic” trong 
đó electron được thay thế bằng một hạt 
nặng hơn là muon. kết quả đột phá này 
làm cho các nhà vật lí phải suy nghĩ lại 
cách áp dụng điện động lực học lượng 
tử Qed (Quantum electrodynamics), 
thậm chí phải xét lại liệu lí thuyết có cần 
những thay đổi cơ bản hay không.  

10. cerN Đã Đạt Được NHữNG Va 
cHạM BảN lề

chúng ta không thể không bình chọn 
vào top 10 sự kiện 2010 các kết quả đột 
phá thu được trên Máy va chạm Hadron 
lớn lHc (large Hadron collider) ở 
cerN. tháng 3/2010 các nhà vật lí lHc 
đã thực hiện được các va chạm proton-
proton 7 teV mà không một máy gia tốc 
nào trước đây làm được. tháng 11/2010 
các nhà vật lí trên tiến đến dự án nghiên 
cứu quá trình va chạm ion chì và tạo 
nên các điều kiện chỉ có ở thời điểm 
ngay sau Bigbang.

Gs. cao cHI (biên dịch)
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lưu trữ tHôNG tIN trêN VI 
kHuẩN

rất có thể trong tương lai ổ cứng 
máy tính và ổ usB sẽ chứa vi khuẩn 
để thực hiện chức năng lưu trữ dữ 
liệu.

Vào năm 2007, một nhóm nghiên 
cứu của Đại học keio tại Nhật Bản 
tuyên bố họ đã mã hóa thành công 
một công thức vật lý vào adN của 
một vi khuẩn phổ biến trong đất. Họ 
chỉ ra rằng, do vi khuẩn sinh sản liên 
tục nên dữ liệu sẽ được truyền từ thế 
hệ này sang thế hệ khác. Nhờ đó một 
nhóm vi khuẩn đơn bào có thể lưu 
trữ dữ liệu trong vài nghìn năm.

Nhưng nhóm sinh viên của một 
trường đại học ở trung Quốc còn đạt 
được bước tiến xa hơn so với nhóm 
chuyên gia của Đại học keio, aFp cho 
biết. Họ vừa tìm ra một số biện pháp 
để lưu trữ những dạng dữ liệu phức 
tạp hơn trong cơ thể e.coli bacterium 
– loại vi khuẩn ký sinh trong đường 
ruột của động vật máu nóng, bao 
gồm cả con người.

Họ nén dữ liệu rồi cắt thành nhiều 
phần. Họ tách adN ra khỏi vi khuẩn, 
mã hóa dữ liệu vào adN rồi đặt nó 
vào một vi khuẩn khác. Quy trình 

này tương tự như biện pháp biến đổi 
gene ở thực vật.

số lượng vi khuẩn là vô tận nên 
không có bất kỳ giới hạn nào đối với 
lượng dữ liệu mà nhóm nghiên cứu 
có thể lưu trữ. Họ cũng có thể “lập 
bản đồ” adN của vi khuẩn nên việc 
xác định vị trí lưu giữ thông tin trở 

nên dễ dàng.

kết quả nghiên cứu này mở ra khả 
năng lưu trữ văn bản, hình ảnh, âm 
nhạc và thậm chí video trong các tế 
bào. các nhà nghiên cứu khẳng định 
mỗi gram vi khuẩn có thể chứa được 
lượng thông tin tương đương 450 ổ 
cứng dung lượng 2.000 GB.

các sinh viên cũng phát triển biện 

pháp bảo mật ba lớp trong quá trình 
mã hóa dữ liệu. Đây có thể là tin vui 
đối với các nhà ngoại giao Mỹ, những 
người từng điêu đứng vì vụ rò rỉ 
thông tin trên trang Wikileaks.

“chẳng ai có thể trộm dữ liệu từ vi 
khuẩn. Mọi loại máy tính đều có thể 
rơi vào tình trạng mất điện hoặc mất 
cắp dữ liệu, song vi khuẩn chống 
được mọi hình thức tấn công trong 
thế giới ảo”, allen yu, một thành viên 
trong nhóm nghiên cứu, phát biểu.

Giáo sư chan ting Fung, người 
hướng dẫn nhóm sinh viên, nói với 
aFp rằng nghiên cứu của họ sẽ dẫn 
tới sự ra đời của nhiều ứng dụng 
thực tế. thông tin được lưu giữ trong 
vi khuẩn chẳng những tồn tại hàng 
nghìn năm, mà còn không bị mất sau 
các thảm họa mang tính hủy diệt.

“Vi khuẩn xuất hiện khắp mọi nơi. 
chúng có thể sống sót sau những 
thảm họa khủng khiếp nhất đối với 
con người. Một loại vi khuẩn có tên 
deinococcus radiodurans còn có thể 
sống sót sau các vụ nổ hạt nhân”, 
chan nói.

Ml

pHát HIệN Một HàNH tINH 
to BằNG tráI Đất

cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (Nasa) 
vừa phát hiện một hành tinh đá 
nhỏ có kích thước tương đương 
trái đất. Nó xoay rất nhanh quanh 
một ngôi sao ngoài Hệ Mặt trời.

Hành tinh, có tên kepler-10b, là 
hành tinh nhỏ nhất từng được 
con người tìm thấy ngoài thái 
dương Hệ. phi thuyền kepler của 
Mỹ phát hiện hành tinh này. Nó 
có kích thước gấp khoảng 1,4 lần 
trái đất và nặng gấp 4,6 lần. Hành 
tinh xoay một vòng quanh ngôi 
sao riêng trong 0,84 ngày. khoảng 
cách giữa nó với ngôi sao riêng chỉ 
bằng 1/23 lần khoảng cách giữa 
mặt trời và sao thủy - hành tinh 

gần mặt trời nhất trong thái dương 
Hệ.  Với tốc độ xoay nhanh và khoảng 
cách quá gần ngôi sao, kepler-10b 
không thể duy trì sự sống.

“Nhiệt độ của hành tinh này vào ban 
ngày có thể lên tới hơn 1.371 độ c, đủ 
nóng để khiến sắt tan chảy. các hợp 
chất chứa carbon, adN, arN không 

thể tồn tại ở một nơi nóng như 
thế”, Natalie Batalha, một nhà 
khoa học của Nasa, phát biểu.

“Việc phát hiện kepler-10b là 
bước tiến quan trọng trong quá 
trình tìm kiếm hành tinh giống 
địa cầu. Mặc dù nó không chứa 
sự sống, song sự tồn tại của nó 
cho thấy sẽ có nhiều hành tinh 
giống trái đất sẽ được khám 
phá trong tương lai”, Hudgins 
nhận xét.

MINH loNG
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tHủy tINH rắN HơN tHép  

trong thế giới vật liệu, sức bền và độ cứng rắn thường không đi 
đôi với nhau. tuy nhiên, nhóm chuyên gia của Viện công nghệ 
california (caltech) và phòng thí nghiệm quốc gia lawrence 
Berkeley đã thành công khi tạo ra được một dạng thủy tinh sở 
hữu cả hai đặc tính trên.

kết quả là vật liệu mới rắn và bền hơn cả thép, hay nói đúng hơn là 
bền hơn bất cứ vật liệu nào từng được biết đến trước đây. thành 
phần chính của nó là palladium, một kim loại hiếm có thể được sử 
dụng chế tạo thủy tinh từ cách đây 45 năm.

"Nó có lẽ là vật liệu chịu đựng được sự chấn động tốt nhất mà 
chúng tôi từng biết”, theo robert ritchie, giáo sư của Đại học 
california, Berkeley, người kiểm tra vật liệu mới. ông cho hay chưa 
có ai tạo được loại thủy tinh 100% với độ rắn như vậy mà lại có khả 
năng sản xuất đại trà như nhóm chuyên gia trên. còn Julia Greer, 
trợ lý giáo sư tại caltech, đánh giá vật liệu mới có tiềm năng vượt 
qua các giới hạn của thủy tinh kim loại.

theo báo cáo đăng trên chuyên san Nature Materials, Marios 
demetriou, giáo sư của caltech và là trưởng nhóm nghiên cứu, 
cho hay không như thủy tinh kim loại, thủy tinh palladium không 
bị đứt vỡ trước lực kéo ngang. Điều này do trong quá trình hình 
thành biến dạng cắt, thủy tinh palladium tạo ra một khối mẫu 
giúp ngăn chặn sự xuất hiện các vết nứt mà không làm biến đổi 
tính năng cơ bản của vật liệu này.

Hạo NHIêN

 tạo Mưa trêN sa Mạc
trong nhiều thế kỷ qua, những cư dân vùng trung 
Đông từng ước mơ biến cát sa mạc thành đất thích 
hợp cho việc canh tác, cùng những nguồn nước sạch 
ở khu vực nóng bỏng này.

Ngày nay, giấc mơ đã phần nào trở thành sự thật khi 
chính quyền thành phố abu dhabi (các tiểu vương 
quốc ả rập thống nhất - uae) đã nhờ các nhà khoa 
học thực hiện hàng loạt trận mưa nhân tạo bằng cách 
dùng công nghệ kiểm soát thời tiết.  Hơn 50 trận mưa 
đã được tạo ra vào tháng 7 - 8, thời điểm khô hạn nhất 
trong năm, tại khu vực phía đông al ain. cư dân abu 
dhabi thậm chí phải tìm cách che chắn nơi cư trú vì 
không chỉ mưa bình thường mà thỉnh thoảng còn có 
mưa đá, những cơn gió mạnh và cả sấm chớp.

các nhà khoa học đã sử dụng các máy ion hóa khổng 
lồ hình dáng như những cái chụp đèn đặt trên cột 
thép cao. thiết bị này tạo ra các hạt mang điện tích 
âm tung vào bầu khí quyển, từ đó hình thành các 
đám mây và tạo nên những trận mưa. công ty Metro 
system International, thụy sĩ quản lý dự án này đã tiết 
lộ một đoạn video cho thấy sự thành công của dự án 
làm mưa nhân tạo.

tháng 6 năm ngoái, Metro system đã xây dựng 6 khu 
vực, mỗi nơi có 20 máy tạo ion để tung hàng ngàn tỉ 
hạt ion tạo mây vào không khí. Hơn bốn tháng mùa 
hè, các máy phát xạ này đã làm tăng độ ẩm không khí 
lên hơn 30%, qua đó đã có 52 trận mưa.

tạ XuâN QuaN

XIMăNG “troNG suốt”

Một nhóm kiến trúc sư ý đã tạo ra 
loại ximăng trong suốt giúp ánh 
sáng lọt vào phòng và các tường 
trông giống như những cửa sổ 
khổng lồ.

có tên là i.light, vật liệu này có những 
lỗ nhỏ xíu 2-3mm để ánh sáng lọt 
qua mà không ảnh hưởng đến sự 
nguyên vẹn của cấu trúc. Vào một 
ngày có nắng bên trong tòa nhà làm 
bằng ximăng này sẽ tạo nên hiệu 

ứng pha trộn ánh sáng trên tường 
và lọc ánh sáng chiếu vào.

enrico Borgarello, giám đốc 
Italcementi Group Innovation, nói: 
“Ximăng trong suốt làm bằng nhựa 
plastic rẻ hơn ximăng trong suốt 
làm bằng sợi quang học và chi phí 
thấp hơn. Ngoài ra, khả năng bắt 
ánh sáng lại tốt hơn vì nhựa chứa 
một góc nhìn rộng hơn sợi quang 
học”.

Q.HươNG
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oNG có kHả NăNG sảN 
Xuất ĐIệN    

ong bắp cày phương Đông là loài 
động vật đầu tiên được phát hiện 
có khả năng biến ánh sáng mặt trời 
thành điện.

trước đây giới khoa học đã biết ong 
bắp cày phương Đông, nhờ một cơ 
chế nào đó, có khả năng tạo ra điện 
bên trong bộ xương ngoài. Vì thế 
mà trời càng nắng to thì chúng làm 
việc càng hăng – điều bất thường 
đối với các loài ong khác.

Marian plotkin, một nhà nghiên cứu 
của Đại học tel aviv tại Israel, cùng 
các đồng nghiệp tìm hiểu cấu trúc 
bộ xương ngoài của ong bắp cày 
phương Đông để tìm hiểu cách 
thực tạo ra điện của chúng, National 
Geographic cho biết.

Họ nhận thấy các hạt sắc tố trong 
các mô màu vàng của ong có khả 
năng “nhốt” ánh sáng mặt trời, còn 
các mô màu nâu tạo ra điện. tuy 

nhiên, họ chưa biết chính xác ong 
sử dụng điện để làm gì.

pin mặt trời do con người tạo ra 
chỉ biến 10 -11% ánh sáng mặt trời 
thành điện. con số tương tự dành 
cho tế bào của ong bắp cày phương 
Đông chỉ là 0,335%. Vì thế mà phần 
lớn năng lượng của chúng được tạo 
ra từ thức ăn.

“chúng tôi từng thấy khả năng biến 

ánh sáng mặt trời thành điện ở thực 
vật và vi khuẩn, song đây là lần đầu 
tiên thấy khả năng đó ở động vật”, 
plotkin phát biểu.

Nhóm của plotkin nhận thấy nhiều 
mô màu nâu của ong bắp cày 
phương Đông chứa melanin, sắc tố 
bảo vệ da người bằng cách hấp thụ 
tia tử ngoại và biến nó thành nhiệt.

kết quả phân tích cấu trúc của các 
mô màu nâu cho thấy chúng có 
nhiều đường rãnh bắt ánh sáng và 
“cắt” thành nhiều tia sáng nhỏ hơn.

“chỉ 1% lượng ánh sáng lọt vào mô 
màu nâu phản xạ ra ngoài”, plotkin 
nói.

khi nhóm nghiên cứu phân lập 
xanthopterin trong một hỗn hợp ở 
dạng lỏng và đặt hỗn hợp vào điện 
cực của pin mặt trời. khi họ chiếu 
ánh sáng vào điện cực, sắc tố trong 
hỗn hợp tạo ra điện.

Ml

Nước có tHể tồN tạI NGay 
dướI Bề Mặt sao Hỏa

Một nghiên cứu cho thấy có thể những 
túi nước ngầm chỉ nằm cách bề mặt 
sao Hỏa vài chục mét, làm tăng thêm 
hy vọng về khả năng chinh phục thành 
công hành tinh đỏ của con người.

Bề mặt sao Hỏa quá lạnh nên nước chỉ 
có thể tồn tại ở dạng băng. tuy nhiên, 
nhiều nhà khoa học cho rằng nhiệt độ 
bên dưới bề mặt đủ lớn để nước tồn 
tại ở dạng lỏng nhờ lớp trầm tích xốp 
đóng vai trò giống như lớp cách nhiệt.

Giả thuyết về sự tồn tại của những túi 
nước ngầm trên sao Hỏa được đưa 
ra sau khi các nhà khoa học nghiên 
cứu một số đường rãnh lớn nhất trên 
hành tinh đỏ. chúng trải dài vài trăm 
km ở vùng chryse thuộc bán cầu nam, 
National Geographic cho hay.

Mỗi rãnh có chiều rộng gấp từ vài trăm 
đến vài nghìn lần những con sông lớn 
nhất trên trái đất. Nhiều nhà khoa học 
cho rằng nước từ dưới lòng đất của sao 
Hỏa phụt lên vào tạo ra những rãnh đó. 
Nếu dự đoán của họ đúng, những túi 
nước ngầm từng tồn tại khá phổ biến 

trong lớp vỏ sao Hỏa.

“Nếu trầm tích xốp, trầm tích mịn, cát 
hoặc đất bồi tích tạo thành một tầng 
có độ dày vài chục mét, nhiệt độ bên 
dưới sẽ khiến băng tan chảy hoặc duy 
trì được trạng thái lỏng của nước”, ông 
nói.

rodriguez nhận định những túi nước 
ngầm nằm ở vị trí khá nông nên con 
người có thể khai thác trong tương lai.

Jeffrey kargel, một nhà khoa học của 
Đại học arizona tại Mỹ, nói rằng nếu 
những túi nước ngầm thực sự tồn tại 
trên sao Hỏa, người ta có thể ví chúng 
với những tầng đất ngậm nước nằm 
bên dưới tầng đóng băng vĩnh cửu ở 

bán cầu bắc của trái đất.

Điều đó có nghĩa là, để tìm những túi 
nước trên sao Hỏa, con người chỉ việc 
tìm những đụn cát nằm phía trên 
những khu vực chứa nhiều nước – như 
lớp đất giàu muối hoặc tầng băng.

do nước nằm bên dưới lớp trầm tích 
xốp và mềm, chứ không phải đá cứng, 
nên việc khoan xuống sẽ tương đối dễ 
dàng và không tốn kém. thực tế này 
khiến hoạt động thám hiểm hành tinh 
đỏ trong tương lai trở nên thuận lợi 
hơn.

“Nước là nguyên liệu cơ bản đối với 
tham vọng chinh phục sao Hỏa của 
loài người. Ngoài ra, chúng ta có thể 
tách khí hydro từ nước và sử dụng làm 
nhiên liệu”, rodriguez phát biểu.

Những túi nước sát bề mặt cũng là nơi 
mà vi sinh vật có thể tồn tại và phát 
triển. do một số vi khuẩn có thể tồn tại 
trong lòng đất trên địa cầu, giới khoa 
học tin rằng điều tương tự cũng có thể 
xảy ra trên sao Hỏa.

MINH loNG
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dI tHể NGườI cổ NHất tHế GIớI  

các nhà khảo cổ học đã tìm thấy phần hài cốt của con người 
có niên đại đến 400.000 năm trước, một phát hiện thách thức 
những hiểu biết lâu nay về nguồn gốc của con người.

các cuộc kiểm tra thạch nhũ tại hang động Qasem nằm ở 
phía đông tel aviv đưa đến kết luận: 8 cái răng được phát 
hiện ở đây là phần cơ thể xưa nhất của con người từng được 
tìm thấy. trong số này, cái răng cổ nhất vào khoảng 400.000 
năm tuổi.

Điều này đã thách thức quan niệm lâu nay về nguồn gốc của 
loài Homo sapiens, gọi là người tinh khôn hoặc người thông 
minh, thủy tổ của loài người hiện nay. trước giờ, giới khoa học 
luôn cho rằng con người bắt nguồn từ châu phi.

HN

BạcH kIM cHốNG uNG tHư 

các nhà khoa học Đại học Warwick (anh) đã tìm ra 
hợp chất mới từ kim loại bạch kim (pt) có tác dụng 
tiêu diệt tế bào ung thư mạnh mẽ.

thuốc chống ung thư có thành phần bạch kim 
như cisplatin được sử dụng trong nhiều thập 
niên qua nhưng gây tác dụng phụ và kháng 
thuốc. Mới đây, các nhà khoa học anh đã tìm ra 
hợp chất từ bạch kim mang tên trans,trans,trans-
[pt(N3)2(oH)2(py)] có khả năng tiêu diệt tế bào 
ung thư khi được kích hoạt bởi ánh sáng xanh.

Điều này được kiểm chứng trên một số loại tế bào 
ung thư nuôi cấy trong phòng thí nghiệm.

theo tác giả nghiên cứu, một khi được ứng dụng 
trong điều trị, hợp chất này sẽ có hoạt lực mạnh 
trên tế bào ung thư và an toàn hơn vì tan trong 
nước, dễ phân hủy - thải bỏ khỏi cơ thể.

tt

tHử NGHIệM tHàNH côNG VaccINe NGừa 
cocaINe  

Nhóm khoa học gia thuộc Đại học y khoa Weill cornell (Mỹ) 
cho biết đã tìm ra được một loại vaccine ngăn chặn tác động 
của cocaine lên não chuột có thể dẫn đến những liệu pháp trị 
nghiện ma túy ở con người.

“các dữ liệu hết sức ấn tượng của chúng tôi cho thấy, chúng ta có 
thể bảo vệ chuột khỏi những tác động của cocaine, và chúng tôi 
nghĩ rằng phương cách này có thể rất hứa hẹn trong việc chống 
chọi nạn nghiện ngập ở con người”, Gs ronald G. crystal, nói. tác 
động của vaccine kéo dài ít nhất 13 tuần. 

Đã có nhiều thử nghiệm nhằm tạo sự miễn dịch đối với cocaine, 
nhưng đây là nỗ lực đầu tiên không đòi hỏi tiêm truyền nhiều lần 
và tốn kém, và có thể tiến tới thử nghiệm trên người. 

QuyêN QuâN
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Được thuần dưỡng từ gần một 
vạn năm nay, loài mèo trở nên 
gắn bó mật thiết và có ảnh 

hưởng rất lớn tới đời sống của con 
người.

Mèo được nhiều dân tộc sùng bái. 
Người ai cập cổ đại đặc biệt kính trọng 
mèo. thời ấy, khi mèo chết, chủ nhà 
phải cạo lông mày để tang. ai giết mèo 
sẽ bị tử hình! sở dĩ như vậy là vì dưới 
hình thức con mèo thần, dân ai cập cổ 
đại tôn thờ Nữ thần Bastet như là một 
vị thần ban phúc và bảo hộ cho loài 
người. rất nhiều tác phẩm nghệ thuật 
khắc họa mèo thần đó cầm dao cắt đầu 
con rắn apophis - thần Bóng tối (con 
rắn này cố tình lật ngược chiếc thuyền 
thần thánh bơi qua cõi âm phủ). ở đây, 
con mèo biểu trưng cho sức mạnh và sự 
khéo léo mà nữ thần giám hộ sai khiến 
phục vụ con người, giúp loài người 
chiến thắng kẻ thù.

tại trung Hoa cổ đại, mèo được coi là 
con vật báo điều lành và dân chúng 
bắt chước điệu bộ của nó trong các 
điệu múa nông nghiệp (granet). còn ở 
ấn Độ, người ta tìm thấy tượng những 
con mèo khổ hạnh biểu thị cho phúc 
lạc của thế giới động vật (kramrisch). tại 
campuchia, hiện nay vẫn duy trì tục lệ 

nhốt mèo vào lồng rồi vừa đi vừa ca hát, 
rước con vật từ nhà này sang nhà kia để 
cầu mưa: mỗi người đều tưới nước cho 
mèo với niềm tin tiếng kêu của nó làm 
động lòng thần Indra - vị thần quản lý 
nước - khiến thần phải cho mưa xuống, 
dập tắt hạn hán.

Người Hồi giáo rất quý chuộng mèo và 
coi mèo đen là con vật đặc biệt. ở Iran, 
ai hành hạ mèo đen thì có nguy cơ bị 
hemzâd (thần ra đời cùng lúc với người 
để làm bạn của người ấy) trừng phạt… 
tại xứ Galles, vào thế kỉ X, luật pháp quy 
định nếu ai ăn cắp hoặc giết một con 
mèo của người khác thì phải bồi thường 
một con cừu kèm theo một chú cừu 
con. còn đối với dân da đỏ pawnees ở 
Bắc Mỹ, mèo rừng là biểu tượng của sự 
khôn khéo, tài tình, là kẻ quan sát thông 
minh, bình tĩnh và bao giờ cũng đạt 
được mong muốn, cho nên mèo rừng 
là con vật linh thiêng, chỉ được giết nó 
vì mục đích tôn giáo và theo nghi thức 
nhất định. tại trung phi, người ta coi 
mèo rừng có tài thấu thị nên các thầy 
thuốc thường dùng da nó làm túi đựng 
dược phẩm!

trên khắp thế giới, mèo là đối tượng 
phổ biến của các loại hình văn hóa nghệ 
thuật truyền thống và hiện đại. sức chịu 

đựng dẻo dai, sự nhẹ nhàng, độ tinh 
khôn, tiếng kêu, đôi mắt, bộ ria, cái đuôi 
mèo,… trở thành nền tảng xuất phát 
của nhiều câu thành ngữ, tục ngữ thâm 
thúy - thực sự là tinh hoa của xử thế và 
nghệ thuật. Mèo là đối tượng trung tâm 
của nhiều truyền thuyết, huyền thoại 
gần gũi hoặc kì vĩ, được tạo dựng và tồn 
tại sâu đậm trong tâm trí con người qua 
hàng ngàn năm. kho tàng truyện cổ 
tích, truyện ngụ ngôn,… thế giới cũng 
gặp một lượng lớn truyện có nhân vật 
chính là mèo (hoặc cặp nhân vật chính 
mèo - chuột, mèo - chó, mèo - chim, 
mèo - cá, mèo - rắn, mèo - người…). 
Vẻ đẹp độc đáo, thanh nhã, gọn, khỏe 
và linh động của mèo là đề tài hấp dẫn 
xưa nay của nhiều ngành mĩ thuật: hội 
họa, đúc nặn, điêu khắc, nhiếp ảnh,… 
trong Viện Bảo tàng Quốc gia louvre 
(pháp) hiện trưng bày một bức tượng 
mèo tinh xảo được người ai cập đúc 
bằng đồng vào khoảng năm 640 trước 
công nguyên. lịch sử nghệ thuật thế 
giới ghi nhận họa sĩ Nhật Bản Fujita là 
người chuyên vẽ mèo xuất sắc nhất: 
ông vẽ mèo ở đủ trạng thái và luôn tìm 
được những dạng thế mới lạ. Bức tranh 
“Mèo và chim” (1939) của danh họa tây 
Ban Nha picasso lại nổi tiếng ở tính thời 
sự: đang cắn gãy cánh chú chim nhỏ, 

Hai tHaùi cöïc veà meøo
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con mèo đuôi ngắn, bụng to, vuốt lởm 
chởm là hình ảnh của bọn phát xít lúc 
bấy giờ. tại trung Quốc, triều tiên, ấn 
Độ, cũng có không ít họa sĩ chuyên vẽ 
về mèo và những nghệ nhân chuyên 
nặn, đúc, khắc, tạc tượng mèo.

tuy nhiên, có lẽ do thái độ vừa dịu dàng, 
vừa vờ vĩnh và tinh ranh mà ở nhiều nơi, 
mèo bị ác cảm. tại Nhật Bản, người ta 
coi nó là con vật báo điều dữ, có thể giết 
chết đàn bà và nhập vào thân xác họ! 
còn đối với dân celtes, mèo là hiện thân 
của sự bất trắc, không đáng tin tưởng. 
Đạo phật thì cho rằng mèo và rắn là hình 
ảnh của tội lỗi, của sự lạm dụng những 
phúc lợi ở thế gian này (devoucoux). Đó 
cũng là 2 con vật duy nhất không mảy 
may xúc động trước sự từ trần của Đức 
phật. Người Nias (ở đảo sumatra thuộc 
Indonesia) lại coi mèo như nhân viên 
mẫn cán của cõi âm phủ.

Nếu về mặt văn hóa và quan niệm, mèo 
vừa tốt vừa xấu thì về mặt giá trị thực 
tiễn (nhất là giá trị kinh tế) đối với con 
người, mèo hoàn toàn tích cực. do đặc 
tính ghét chuột, ham săn bắt và tàn sát 
chuột, mèo giúp loài người diệt trừ một 
loại động vật nguy hiểm. Những khi, 
những nơi nhiều chuột, một con mèo 

có thể ăn mỗi ngày 20 con chuột. Một 
đời mèo trung bình tiêu diệt hàng vạn 
con chuột (mức kỉ lục thế giới là 28.899). 
Hầu hết các bộ phận cơ thể mèo đều 
hữu ích: thịt mèo nạc, ngon, bổ, mùi vị 
lạ; cao miêu cốt (xương mèo) là thuốc 
chữa đau lưng, mỏi gối, yếu gân, sưng 
nhức…; gan, tinh hoàn mèo chữa suy 
nhược, liệt dương, tê thấp; bộ da lông 
mèo mịn, bền, dùng may mũ, áo, ví… 
rất đẹp, sang trọng. Một số dân tộc châu 
phi và Nam Mỹ đem đầu mèo phơi khô 
mang theo bên mình như một thứ bùa 
hộ mệnh. Nhiều loài mèo được nuôi 
để làm cảnh hoặc phục vụ thí nghiệm 
khoa học. tại cyprus, người ta dùng 
mèo diệt trừ rắn độc. do thông minh, 
nhanh nhẹn, dễ dạy bảo, mèo còn được 
huấn luyện làm xiếc, đưa thư, chăn gia 
cầm, phát hiện chất ma túy và hàng 
lậu… Nhiều thế kỉ qua, ở anh, từ Văn 
phòng thủ tướng đến các ngành Bưu 
điện, Giao thông, an ninh… đều có 
tập quán dùng mèo như viên chức nhà 
nước: mèo được giao nhiệm vụ, hưởng 
lương, được khám chữa bệnh định kỳ 
và có chế độ nghỉ hưu! tại Nga, pháp, 
Mỹ, australia cũng có chuyện tương tự.

Nhìn chung, cùng với chó, mèo là con 
vật sống gần gũi loài người nhất và 

được con người đối xử tử tế bậc nhất 
trong số các vật nuôi. ở nhiều nơi, mèo 
dạo chơi, làm việc, ăn ngủ… chung với 
người. các trung tâm nuôi mèo, hội bảo 
vệ mèo, quỹ cứu trợ mèo hoang… xuất 
hiện nhan nhản khắp thế giới. không ít 
trường hợp người ta cho mèo.

Mèo và người là hai loài hoàn toàn khác 
biệt về cấu tạo sinh học. Quan niệm đó 
đã được xem xét lại do một công bố gây 
chấn động giới khoa học gần đây: gen 
người và gen mèo giống nhau đến mức 
kinh ngạc! theo kết quả nghiên cứu 
từ năm 1991 đến 2004 của phòng thí 
nghiệm di truyền học thuộc Viện ung 
thư Quốc gia Mỹ thì các thành phần 
gen người và gen mèo chỉ khác nhau về 
thứ tự sắp xếp trong nhiễm sắc thể, còn 
lại rất giống nhau - đến nỗi chỉ cần đảo 
ngược hai đoạn nhiễm sắc thể của mèo 
sẽ trở thành hai đoạn tương tự ở người! 
sự kiện này có ý nghĩa quan trọng: nó 
khẳng định quan hệ sinh học gần gũi 
giữa loài người và loài mèo, đồng thời 
mở ra nhiều hướng thuận lợi mới cho 
việc chữa trị những căn bệnh nan y của 
loài người.

GIa HâN
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ĐI tìM cáI têN tạM tHươNG

Hồi còn là cô bé học lớp Văn trường 
huyện, tôi đã mơ màng với những câu 
thơ của chế lan Viên và mong một lần 
được đến nơi này:

“sương giăng mờ trên ngõ tạm thương

Ngõ rất cụt mà lòng xa thẳm

Ngõ bảy thước mà lòng muôn dặm 

thương một đời đâu phải tạm thương!”

(chơi chữ về ngõ tạm thương)

tìm hiểu cái tên tạm thương, tôi nhận 
được rất nhiều luận giải thú vị. theo 
như cách chơi chữ của chế lan Viên 
thì có lẽ tạm thương nghĩa là thương 

tạm thời, thương hời hợt, thương tạm 
mấy hôm rồi…bỏ. kiểu giải thích này 
có vẻ… tếu. cách đây 2 thế kỉ, không 
biết các cụ có đặt tên ngõ với nghĩa này 
chăng?!

lang thang trên mạng, tôi thấy ý kiến 
của một nhà văn Nguyễn tiến Văn nào 
đó: trước có nhà thương phủ doãn. 
Bệnh nhân vào nhà thương được 
sơ cứu ở đây trước, nên gọi là tạm 
thương. tôi rất băn khoăn với ý kiến 
này, vì người Hà Nội không gọi bệnh 
viện là nhà thương.

thuyết phục nhất là kiểu cắt nghĩa 
của tác giả Giang Quân trong cuốn “từ 
điển đường phố Hà Nội”. theo đó, tên 
tạm thương có từ đầu thế kỷ XIX, dưới 
thời nhà Nguyễn. lúc đầu, ngõ tên là 
trạm thương. ở đây có dựng một cái 
kho để chứa tạm thóc thuế do dân nộp 
trước khi chuyển vào kho chính, gọi là 
kho tạm thương nên sau đổi thành 
ngõ tạm thương. 

liên quan đến cách lý giải này, còn có 
một câu dân gian hay truyền miệng: 
“trai ngõ trạm, gái tạm thương”. câu 
này được hiểu theo nghĩa… không 
được hay lắm. Ngõ trạm ngày trước là 
một trạm ngựa. thanh niên trai tráng 
thường ngồi chầu chực đợi có công 
văn, thư từ thì lập tức lên đường. Họ 
vốn là những người vạm vỡ, hung dữ, 

cHạNH lòNG VớI NGÕ tạM tHươNG
có NHữNG Địa daNH Mà MớI NGHe 
têN NGườI ta Đã có cảM GIác 
tHật GầN GũI tHâN tHIết. NGÕ tạM 
tHươNG là Một cáI têN NHư Vậy. 
ĐếN Một lầN, có tHể NặNG lòNG 
cả ĐờI VớI Nó…
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táo tợn. trong lúc chờ đợi, họ ngồi 
tụ tập sát phạt nhau trên chiếu bạc, 
rồi hút sách, đánh nhau… còn tạm 
thương là kho thóc tạm nên quanh đó 
có đông đàn bà con gái làm nghề xúc 
thóc, sàng sẩy thuê. Đám người này 
đặc biệt lưu manh, chanh chua... “Gái 
tạm thương” là gái lưu manh. Như thế, 
câu ấy có hàm ý là “ngưu tầm ngưu, mã 
tầm mã”, nghĩa không được đẹp như 
cái tên địa danh. Nhưng từ câu phương 
ngôn ấy, ta càng có cơ sở để biết chính 
xác nguồn gốc cái tên tạm thương, 
trước đây nó là một kho thóc tạm.

cũ – MớI ĐaN XeN

từ Hàng Bông nhộn nhịp mà rẽ vào 
tạm thương, cảm giác mọi thứ đều 
lắng lại. không gian hẹp hẳn và những 
âm thanh ầm ào của phố xá như bị 
chìm đi trong đó.

Ngõ gấp hình chữ “chi” và ở ngay giữa 
chỗ gấp ấy là đền yên thái. Ngôi đền 
tọa lạc trên một khuôn viên khá rộng 
và thoáng, ở vị trí trung tâm của con 
ngõ.

Đền thờ Nguyên phi ỷ lan (1107-
1177), vợ Vua lý thánh tông, mẹ Vua 
Nhân tông. khi chồng cầm quân đi 
đánh giặc, bà ở nhà lo việc triều chính. 
Vua Nhân tông lên ngôi khi còn quá 
nhỏ, bà lại một lần nữa buông rèm 
nhiếp chính. sử sách coi bà như một 
phụ nữ trung liệt, có tài trị nước. Mẫu 
ỷ lan đền yên thái nổi tiếng là thiêng, 
ngày rằm, mùng một người đến thắp 
hương đông chật ngõ.

Ngôi đền có từ lâu, có từ khi cái ngõ này 
còn chưa có tên là tạm thương. Nhưng 
thật khó để tìm thấy một nét xưa cũ 
còn sót lại. Qua nhiều lần sửa chữa, đền 
khang trang hơn và trông “hoàn toàn 
mới”! cái giếng cổ sau đền cũng đã 
được xây lại bằng gạch đỏ tươi.

tôi đi lại cả chục lần trong ngõ, mong 
tìm thấy một ngôi nhà cổ, hay ít nhất 
cũng là cái gì đó xưa cũ một chút. 
Nhưng tôi thất bại. tất cả đều đã được 
xây mới. Nếu có gì còn sót lại thì đó là 
những lối đi nhỏ, tối, sâu hun hút mà 
số lượng không còn quá 5 cái. tạm 
thương đã làm du lịch và có sự “chuyên 
môn hóa” rõ rệt. từ đền ra đến đầu ngõ, 
phía Hàng Bông là một dãy hàng nem 
chua rán. từ đền trở vào cuối ngõ, phía 

đường yên thái là dãy khách sạn, nhà 
nghỉ, chủ yếu phục vụ khách nước 
ngoài đến thăm phố cổ.

thật may mắn, trong số những cũ - 
mới lẫn lộn như thế, tôi tìm được một 
thứ cũ… thật sự. Đó là giếng. cụ thịnh 
80 tuổi sống ở đây đã là đời thứ ba. cụ 
giảng giải cho tôi về giếng cổ. Giếng ở 
phố cổ khác giếng ở làng quê. ở quê 
là giếng làng, cả làng dùng chung một 
cái. còn ở phố ngày xưa, mỗi nhà một 
giếng, đào ở gần khu bếp. Giếng đào 
nên không sâu lắm, nhưng lúc nào 
cũng đầy nước. Nước giếng rất trong 
và mát, dùng để sinh hoạt. Nhưng bây 
giờ, người ta dùng nước máy rồi, nhà 
thì chật nên giếng bị lấp hết cả. cả khu 
này giờ chỉ còn vài ba cái thôi. cụ đếm 
ngón tay, nhà số 19, nhà số 38..

tạM tHươNG Về ĐêM

Ban ngày trong ngõ khá yên tĩnh, thậm 
chí vắng vẻ. tạm thương chỉ nhộn nhịp 
từ khoảng 5h chiều đến tận 12h đêm. 
tạm thương được biết đến như một 
điểm nhậu bình dân, nổi tiếng nhất là 
món nem chua rán và rượu ngâm.

Nem chua rán ở đây khác hoàn toàn 
với thứ nem chua thanh Hóa. Người 
ta xay thịt và bì lợn, trộn với một ít bột, 
đem nặn thành hình. khi nào khách 
yêu cầu thì mới rán. Nem này không 
ủ nên không có vị chua chua đậm đà 
như nem thanh Hóa, nhưng nó thơm 
và ngậy hơn nhiều. Đặc biệt, một đĩa 

nem bao giờ cũng kèm theo khoai tây 
chiên và một trong các thứ hoa quả: 
dưa chuột, củ đậu, xoài… tương chấm 
mới thật là thứ đặc biệt. tương màu đỏ 
gạch, sóng sánh, có mùi thơm nức như 
tương bần, ngửi thấy đã thèm. Vị cay, 
đậm ăn một lần là nhớ mãi.

khách đến ăn nem rất đông mà quán 
thì chật, có quán không đến 10m2 nên 
phải ngồi cả ra đường. Đa số khách là 
các cô cậu học sinh, sinh viên đến sau 
giờ học... Với suất cho hai người, chỉ cần 
70 - 80 nghìn đồng là có thể thoải mái 
thưởng thức. Đêm mùa đông mà được 
ngồi nhấm nháp món nem rán chấm 
tương, rồi xuýt xoa vì cay, vì ngon thì 
thật tuyệt.

Ngõ tạm thương chỉ có một quán 
rượu duy nhất nhưng dân sành rượu ở 
Hà Nội không ai không biết. Đó là quán 
rượu ông thọ, nằm ngay đầu ngõ, chỉ 
cách Hàng Bông gần chục mét. Quán 
ông thọ là quán rượu gia truyền, mở 
hơn 40 năm nay. rượu ngâm đủ loại: 
rượu rắn, rượu thuốc bắc… với giá rất 
bình dân (3000 - 5000 đồng một chén 
nhỏ). trời tối hẳn quán mới bắt đầu có 
khách. không như những quán nem, 
khách đến đông. khách quán rượu 
ông thọ thường chỉ đến một mình, 
hoặc 2 người, hầu hết luống tuổi. 
trong số đó có cả giới nghệ sĩ, trí thức, 
công chức tìm đến để hàn huyên tâm 
sự tới tận khuya.

cái nhộn nhịp về đêm của tạm thương 
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cũng thật đặc biệt. Nhộn nhịp ở sự 
chuyển động, nhộn nhịp ở cái sự vội 
vàng. chứ tuyệt nhiên không phải 
nhộn nhịp kiểu huyên náo thường 
thấy. dù đông khách, dù chật chội, thì 
âm thanh chủ yếu vẫn chỉ là những 
tiếng trò chuyện nhỏ to của thực 
khách mà thôi. Vì thế đến đây ai cũng 
thấy thoải mái.

tâM tìNH NGườI NGÕ tạM tHươNG

cả ngõ chỉ có duy nhất một quán nước, 
nằm khiêm tốn ở cạnh cổng đền yên 
thái. thức uống duy nhất ở đây là chè 
hãm đặc. Bởi khách chủ yếu là những 
người trong ngõ, rảnh rỗi đến đây bàn 
“chuyện thiên hạ”. cụ thịnh hớp một 
ngụm chè, trầm ngâm, thong thả kể 
chuyện ngày xưa. cụ bảo cách đây 
chỉ vài ba chục năm thôi, tạm thương 
vẫn còn hoang sơ lắm. cứ tưởng cái ồn 

ào náo nhiệt phố thị đã bỏ quên con 
ngõ nhỏ này. Hồi ấy, nhà kiểu cổ vẫn 
còn nhiều. Mỗi nhà một giếng. Mấy 
chục nhà sống gần gũi, tối lửa tắt đèn 
có nhau. Nhà đầu ngõ có con bị ốm, 
nhà cuối ngõ cũng biết mà đến thăm. 
Giờ thì, nhà cổ không còn một cái nào, 
giếng cổ cũng bị lấp gần hết rồi.. Nhà 
mới 3, 4, 5 tầng mà nhà nào biết nhà 
nấy. Nhưng cụ chợt ngừng lời và tôi 
hướng theo ánh nhìn của cụ. cách đó 
chỉ vài chục bước chân, gần chục đứa 
trẻ trong ngõ đang túm tụm chơi rồng 
rắn. có lẽ cụ đang nhớ…

Người Hà Nội thâm trầm, thanh lịch. 
Người ngõ tạm thương cũng vậy. kín 
đáo, nhẹ nhàng. Những tâm sự của họ 
về thời thế, về cái nơi họ đã và đang 
gắn bó đầy suy tư, trăn trở. Người lớn 
tuổi thì sống với ký ức đẹp đẽ về con 
ngõ thân thương này. Biết rằng đổi 

thay là cái lẽ “phải như thế”, nhưng các 
cụ vẫn không khỏi buồn lòng khi thấy 
những cô cậu mới đôi mươi sớm thức 
thời, về mở quán karaoke, gội đầu.. làm 
xáo trộn cả không gian yên tĩnh. tạm 
thương đã có lịch sử hơn 200 năm, có 
những gia đình đã gắn bó đến đời thứ 
4, thứ 5. Vì thế, dù chật chội, dù bất tiện, 
các cụ vẫn không muốn xa nơi này.

còn những bác, những chú mà tôi gặp, 
họ có một tâm sự chung, rất thật. Họ 
bảo, ở cái ngõ này khó mà làm ăn gì 
được. Nhà thì chật chội, chỗ sinh hoạt 
còn chưa đủ, nhất là những hộ ở trong 
ngách nhỏ. Mà chúng tôi thì cũng mới 
4, 5 chục tuổi, ngồi nhàn rỗi cả ngày, rồi 
cũng đến đề đóm, cá độ thôi…Nhàn 
cư vi bất thiện mà. có những người 
còn chưa đến 40, mà cả ngày lúc nào 
cũng ngồi tếu chuyện ở quán nước! 
Họ rất mong được chuyển đến một nơi 
khác, rộng rãi để tiện sinh hoạt và có 
mặt bằng kinh doanh. Nhưng không 
phải ai cũng có điều kiện để làm việc 
đó. Mới đây, căn nhà nằm ngay cổng 
đền yên thái đã được hỗ trợ để di dời 
đến khu chung cư trung Hòa – Nhân 
chính. Đó là niềm mơ ước của hầu hết 
những người đang ngày ngày nhàn 
rỗi một cách bất đắc dĩ và sống trong 
những gian nhà chật hẹp, ẩm thấp dù 
đã được sửa chữa. 

rời tạm thương, quay trở về với ồn 
ào, nhộn nhịp thường ngày, lòng tôi 
không khỏi vấn vương về những điều 
đã nghe, đã thấy. tôi cứ mãi hình dung 
những cái ngách nhỏ, hun hút như 
chìm sâu vào bên trong những ngôi 
nhà 3, 4 tầng mới xây, cái “giếng cổ” 
màu gạch đỏ tươi sau đền yên thái. 
tôi cứ mãi khắc khoải với tâm sự của 
những con người nơi ấy, rằng “nhàn 
cư vi thì bất thiện”. tôi cũng không thể 
nào quên được cảm giác yên bình ở 
tạm thương vào một buổi mai, không 
quên được vị ngậy thơm của nem chua 
rán… Những ấn tượng vừa ngọt ngào, 
vừa day dứt, không thể nào quên. Giờ 
thì tôi hiểu cái “thương một đời, đâu 
phải tạm thương”…

MINH aNH
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Người Việt xưa chủ yếu là ở trong 
làng, có một văn hóa làng riêng. 
làng ấy phải có thuần phong 

mĩ tục, luôn gắn bó với con người. Mùa 
xuân đến – ai cũng nghĩ xuân đến với 
riêng ta. Nhưng thực ra, phải nghĩ đến 
làng trước nhất. Mừng xuân là phải 
mừng làng. cơ quan hành chính của 
làng (ngày nay là các ủy ban xã), bộ máy 
hương chức ở nông thôn phải tổ chức lễ 
mừng này. lễ ấy gọi là lễ khai hạ (khai là 
mở, hạ là mừng). Đầu xuân phải mừng 
thôn xóm, mừng làng xã trước. Ngày 
khai hạ thường là sáng mồng một tết, 
cả làng tập trung ở đình, cụ thủ chỉ đội 
mũ, mặc áo thụng ra lạy các vị thần, 
chủ yếu là thành hoàng làng. Ba tiếng 
trống, chiêng, mõ cùng vang lên sau lời 
hô của một quan viên, được gọi là ông 
lĩnh xướng. ông xướng to: 

- Đệ nhất trực kiến: thần linh tại thượng 
(dân chúng tin rằng có vị thần linh ngự 
lên trên hết).

- Đệ nhị trực trừ: trừ ương trừ ách, tống 
khứ tha phương (Xin cho năm nay, đuổi 
hết tai ương hoạn nạn, đem lại bình yên 
cho làng).

- Đệ tam trực mãn: Mãn tài, mãn lộc, hoa 
cốc phong đăng (Xin cho năm nay cả 
làng có tài, có lộc, mùa màng tươi tốt).

sau mỗi lời xướng như vậy, có ba tiếng: 
tùng, bi li, cốc. Và chỉ có ba tiếng ấy 

thôi, không đánh trống chiêng nhiều. 
phường bát âm dạo lên dóng dả, cả 
làng vui vẻ. cụ thủ chỉ lễ xong ba lễ, 
rồi lui ra. dân làng mừng xuân bằng lễ 
khai hạ, gọn gàng mà đơn giản, nhưng 
thiêng liêng và hào hứng vô cùng. tiếp 
đó, làng cử một ông tư văn, ra đọc bài 
Văn thúc ước (hay hương ước) của làng, 
để nhắc nhở mọi người phải giữ gìn 
phép tắc, đạo nghĩa, làm sao cho làng 
mình có mĩ tục thuần phong.

cùng với việc khai hạ, dân làng còn tổ 
chức ngày hội mùa xuân, cũng vào sáng 
mồng một, hoặc có nơi tổ chức vào 
ngày mồng hai cho đến mồng bảy. có 
hai hình thức, đồng thời diễn ra: 

Những người có nghề nghiệp riêng, 
thì cùng nhóm lại, tổ chức cúng thần 
tổ ngành nghề. thợ đúc, thợ may, thợ 
hàng thủ công,… đều có cuộc họp 
riêng, ở ngay trong nhà hay chỗ hành 
nghề. lễ ấy gọi là lễ khai trương (nếu 
là thợ làm đồ gốm, nung gạch thì gọi 
là khai lò,…). Đầu năm mới phải có 
nén hương, đỏ ngọn lửa đầu tiên để 
mở màn – gọi là khai nghiệp. Mỗi nghề 
đều có một thánh sư. Mừng xuân, phải 
mừng vị thánh sư ấy.

Nếu trong làng không có những 
phường nghề riêng, thì toàn dân cũng 
kéo ra sân đình diễn trò, gọi là trò tứ 
dân (sĩ, nông, công, thương), hoặc là 

trò trình nghề. dân chúng tụ tập ở sân 
đình, để xem các đoàn người ra diễn 
những động tác hợp với nghề nghiệp 
của họ. Nhà nông thì cầm cày cuốc, 
cho người đóng giả làm trâu, người đi 
câu thì vác cần, đeo giỏ. có cả những 
người đóng vai thầy đồ dạy học, thầy 
bói, thầy cúng,… ai làm việc gì thì biểu 
diễn những động tác của nghề nghiệp 
ấy, biểu diễn một cách tự do. thêm vào 
đấy, còn có những người đóng các vai 
nghịch ngợm như vai cô gái lẳng lơ, 
vai chàng ăn tham,… cốt gây vui nhộn 
cho bà con. Người ta gọi đó là trò trình 
nghề. rất vui và thoải mái, diễn cho dân 
chúng cả làng xem, nhưng cũng là biểu 
diễn cho các thần linh trong làng chứng 
kiến.

Vậy là ở đây, mừng xuân còn có ý nghĩa 
là mừng nghề nghiệp. Nghề có tinh, có 
hào hứng, thì cả năm mới mong được 
nhiều lợi nhuận.

sau những cuộc mừng vui có tính chất 
chung như vậy, mới đến việc mừng 
người thân, tổ chức ngay trong gia 
đình. Mừng tuổi là mừng các cụ già 
được thêm tuổi, thêm sự khang ninh, 
mừng các cháu bé, năm mới lớn thêm 
một ít. tùy theo hoàn cảnh gia đình 
mà có những hình thức mừng khác 
nhau: mừng câu đối, mừng bài thơ mới, 
mừng cuốn sách, cái bút là những gia 
đình thiên về học hành. Mừng cái áo, cái 
quần là dựa theo nhu cầu của người mà 
mình trân trọng. Ngày xưa có lễ mừng 
tuổi các cháu bằng tiền, nhưng rất ít, để 
gọi là có lộc, có khước mà thôi. Hồi ở với 
bà con các dân tộc trên núi pắc Bó, Bác 
Hồ thường mừng tuổi các cháu bằng 
một mảnh giấy hồng điều gói một hay 
hai xu. Mừng người thân là mừng cha 
mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái anh em 
và mừng cả các bạn hữu nữa. Mừng bạn 
ngày xưa thường rất lịch thiệp: mừng 
bằng chén rượu, bằng bông hoa, hoặc 
bằng một vật liệu gì tự tay làm lấy. Ngày 
xưa, ta không có cái thói mừng bằng 
phong bì!

ĐaN lê

NGườI XuaânVieät MừNG
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cũng giống các dân tộc khác, người tày ở tây Bắc 
rất coi trọng, cầu kì trong những nghi lễ hôn 
nhân và họ có một quan niệm rất nhân văn về 

đêm tân hôn, hay tuần trăng mật.

Đám cưới của người tày ở bản khi đã được định sẵn, 
người già chọn ngày tốt, người trẻ lo chuẩn bị lễ cưới 
sẽ diễn ra rất tưng bừng, náo nhiệt. khi về nhà chồng, 
của hồi môn quan trọng nhất của sơn nữ tày là càng 
nhiều chăn hoa thêu thổ cẩm càng tốt. trong đám cưới 
tại nhà trai, tất cả thanh niên đến dự phải mang bằng 
hết chăn hoa của cô dâu ra đắp để lấy lộc. Đó là thời 
điểm các chàng trai có cơ hội tiếp cận những cô gái 
mình thích đồng thời “dụ” bằng được cô dâu ra khỏi 
buồng cưới và đẩy chú rể đến bên cạnh, dồn họ vào 
giữa, cùng đắp một chăn, từ đó bắt đầu ca hát. “Hình 

“traêng maät” cuûa ngöôøi taøy
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ảnh” của đám cưới truyền thống ấy 
sẽ diễn ra như sau: giữa nhà là thanh 
niên uống rượu, đắp chăn mới; trên 
gác là các cụ già, hút thuốc đàm đạo 
chuyện đời; dưới bếp là các cô, các bà 
chế biến món ăn phục vụ khách,…

Đám cưới xong, cô dâu lại quay về 
nhà mình và phải đợi cho đến những 
ngày mùa, chọn một buổi chiều tốt, 
bên nhà trai sẽ cử người sang đón 
con dâu mới về để làm việc. Ngay cả 
đêm hôm ấy, chú rể cũng chưa được 
phép “động phòng”. sáng sớm hôm 
sau, đôi vợ chồng trẻ chủ động dậy 
thật sớm để lên nương, họ mang 
theo cơm nắm, xôi gà và rất nhiều thứ 
lỉnh kỉnh vào trong núi và được phép 
đến tận tối khuya mới về. Những 
ngày sau cũng thế, đôi vợ chồng trẻ 
đi từ sáng đến tận gần khuya, cô dâu 
mới cũng dần bạo dạn, thân mật hơn 

với nhà chồng. tuy nhiên, hết ngày 
mùa, người con dâu lại được đưa về 
nhà mẹ đẻ. khi nào có kết quả sau 
những lần lên nương riêng với chồng 
của cô gái được khẳng định bằng việc 
mang bầu thì cô sẽ được làm lễ chính 
thức mang họ nhà chồng. Buổi lễ ấy 
cũng diễn ra rất trang trọng, thầy tào 
làm phép, múa hát, chiêng trống ầm 
ầm, nhà chồng mổ lợn, đồ xôi, mời cả 
bản đến dự và từ bữa đó cô con dâu 
không quay về nhà cha mẹ đẻ nữa.

Đã có người đặt câu hỏi rằng, vậy 
đêm tân hôn của chàng trai, cô gái 
tày ấy là khi nào? Xin trả lời, nó diễn 
ra ở những ngày hai người lên nương 
cùng nhau. thực ra họ không phải lên 
nương, họ mang theo cơm nắm, xôi 
gà, mang theo nhiều thứ để về với 
núi rừng, để trò chuyện với nhau, tìm 
hiểu nhau và yêu nhau. Họ trải lá rừng 

làm giường, lấy ánh trăng làm nến, 
lấy cây cỏ làm hoa và họ bắt đầu yêu 
nhau. Họ yêu nhau có sự chứng giám 
của núi rừng, có linh khí của đất trời, 
có ánh trăng làm đẹp,… Đó là sự hoà 
hợp giữa con người với thiên nhiên 
một cách tuyệt vời. 

Người già ở bản bảo rằng, trong quan 
niệm ngàn đời về hôn nhân của người 
tày, điều quan trọng nhất là người 
con dâu phải chứng tỏ được mình là 
sơn nữ với khả năng làm vợ, làm mẹ 
và lao động hòa thuận bên chồng. 
Và chính phong tục về buổi tân hôn 
hay tuần trăng mật lứa đôi nguyên 
sơ giữa đại ngàn là niềm tự hào của 
đồng bào tày từ bao đời. phong tục 
ấy giúp họ tìm được hạnh phúc đích 
thực của mình.

trươNG MINH
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Năm nào cũng vậy, cứ những ngày cuối năm, mẹ lại nhắc tôi thu 
xếp công việc để về xin chữ của cụ đồ thứ ở thôn thượng. cụ 
đồ là danh xưng mà mọi người dành cho cụ thứ, cũng bởi cụ 

là con trai của cụ đồ trung, người nổi tiếng văn hay chữ tốt cả tổng quê 
tôi ngày trước. 

sinh thời, dịp đầu xuân là lúc cụ đồ trung vất vả nhất, cũng là lúc cụ thấy 
sung sướng nhất. từ làng trên xóm dưới, đến những người tận đẩu tận 
đâu, đổ đến xin cụ một đôi chữ về thờ. có người tranh thủ xin hộ cho cả 
đại gia đình, bạn bè. trong dân gian, người ta vẫn truyền tụng với nhau 
là năm nào nhà ai mà xin được chữ, được câu đối của cụ trung về thờ, 
thì y rằng, xin gì được nấy, lộc chữ, phúc chữ của cụ dày lắm, linh lắm. 

sau khi cụ đồ trung về với ông bà ông vải, con trai là cụ đồ thứ, lại tiếp 
tục cho chữ thiên hạ đầu xuân. chữ nghĩa của cụ đồ thứ cũng không 
thua cha mình là mấy. Mẹ tôi có niềm tin tuyệt đối rằng, chính nhờ 
những câu đối, những chữ mà các cụ đồ cho tôi dịp đầu xuân đã “giúp” 
anh em tôi học hành sáng dạ, cửa nhà bình yên.

tục treo câu đối, treo chữ đầu xuân ban đầu khởi nguồn từ những ý 
niệm tôn giáo, thực hành tôn giáo. Việc treo các câu đối trước bàn thờ 
dịp đầu xuân là để trừ đi những điều xấu, ngăn cản ma tà quấy nhiễu 
gia đình. dần dần, câu đối hướng đến công lao phúc đức của ông bà 
tổ tiên. Việc treo câu đối để chống lại nỗi sợ hãi lớn luôn luôn tồn tại 
trong cuộc đời mỗi người. Nào thiên tai, nào dịch họa mất mùa, nào 

Ñaàu xuaân xin chöõ göûi veà toå tieân
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những điều bất hạnh, đau khổ, bệnh tật 
đưa đến, người ta không thể lý giải được 
nguyên nhân, đều quy lại đổ lỗi do ma 
tà gây ra. Như vậy, câu đối tết, ban đầu 
nó mang nghĩa như những bùa chú để 
mang lại niềm tin, chống lại nỗi sợ hãi 
của con người.

từ ngày xưa, ông đồ là người được 
nhân dân ta coi trọng nhất, là tầng lớp 
cao nhất cùng đồng hành cùng với giai 
cấp bị trị. trong nhân dân, chỉ ông đồ là 
những người hay chữ nhất, lại là những 
người rộng hiểu biết. Bởi thế, tục xin 
câu đối, xin chữ các thầy đầu năm như 
là biểu hiện của lòng khao khát và tinh 
thần hiếu học của dân tộc ta. Việc đi học 
đối với những người con của nông dân 
lao động ngày xưa luôn chỉ là ao ước. 
Nhưng họ luôn muốn con cái mình sẽ 
có được cái chữ, sự hiểu biết, cách hành 
xử lễ nghĩa, cách đối nhân xử thế ở đời 
của các ông đồ.  Như vậy, những ông đồ 
thời xưa (bản chất là những tri thức của 
cộng đồng không được trọng dụng) 
đắt người xin chữ không chỉ vì chữ đẹp, 
mà bởi vì nếp sống, bởi vì minh triết 
sống của các ông. 

Năm nào về quê, được hầu chuyện cụ 
đồ thứ, cũng đều nhận thấy người đến 
xin chữ của cụ ngày một đông. cụ bảo, 
cụ đã “truyền nghề” cho cả trăm người, 
trong đó có cả con cháu cụ. tết nào, cụ 
cũng phải nhờ các con các cháu phụ 
giúp thì mới làm xuể. cụ kể, cả đến 
những năm tháng chiến tranh ác liệt 
nhất, những ngày xuân cụ vẫn phải dậy 
sớm mài mực cho cha mình, cho đến 
khi cụ đi bộ đội. 

tôi có được niềm vui là, mỗi lần về xin 
chữ cụ, lại ngồi cạnh mài mực cho cụ, 
lắng nghe cụ nói về ý nghĩa của từng 
câu đối, từng chữ. phải thú thật là, mỗi 
chữ Hán Nôm, có thể dùng hàng trăm 
hàng ngàn trang chữ Quốc ngữ may ra 
mới nói hết cái hay, cái đẹp và ý nghĩa 
của nó. Những chữ mà cụ thứ rất nhiều 
lần hạ bút cho là: Học, phúc, lộc, thọ, 
Đức, tài, Quý, Hành, Nhẫn, Hòa, duyên, 
Hỷ, Minh, Vinh… cụ bảo, ngày xưa dân 
mình ít chữ, đâu biết chữ nào với chữ 
nào, cứ đến trình bày với cụ đồ, rồi các 
cụ đồ sẽ cân nhắc những mong muốn 
ước nguyện mà cho chữ. Ví như, có 
người thì than rằng tuổi đã ngoài đôi 
mươi mà vẫn chưa tìm được chàng 

trai nào ưng ý thì cụ sẽ cho chữ duyên. 
Người đến mong muốn cậu con trai của 
mình có thể học hành đỗ đạt thì cụ cho 
chữ Học. Người đến than với cụ rằng 
anh em gia đình vì tranh giành đất đai 
mà sinh ra xích mích, cụ hạ bút cho chữ 
Hòa. Mỗi lần cho chữ, cụ vừa múa tay 
trên giấy điệp, miệng giảng giải ý nghĩa 
của chữ mà cụ cho. 

cụ thứ tâm sự, ngày nay, việc các hoành 
phi câu đối được khảm ngọc trai, chạm 
khắc bán khắp nơi nên cụ cũng đỡ 
vất vả hơn khoản viết câu đối. Hơn 
nữa, người bình dân đã có những câu 
đối được in sẵn, bày bán la liệt tại các 
phiên chợ. Nói là đỡ thôi, kỳ thực tết 
nào không gian nhỏ trong ngôi nhà 
cấp 4 của cụ cũng trở thành một công 
trường giấy đỏ bay phất phơ. Giờ đây, 
dù sức đã già, cụ vẫn cho chữ những 
người tri ân, tết nào cũng đến gõ cửa 
cụ như gia đình tôi. theo cụ thứ, người 
đến xin những câu đối về ơn nghĩa tổ 
tiên là nhiều nhất. Ví như: tổ tiên công 
đức thiên niên thịnh/ tử hiếu tôn hiền 
vạn đại xương (công đức tổ tôn nghìn 
năm thịnh/ Hiếu hiền con cháu vạn 
đời ngay), Nhật nguyệt quang chiếu 
thập phương/ tổ tông lưu thùy vạn thế 
(Vầng nhật nguyệt chiếu mười phương 
rạng rỡ/ Đức tổ tông lưu muôn thủa 
sáng ngời), cúc dục nhân thâm Đông 
hải đại/ sinh thành nghĩa trọng thái sơn 
cao (ơn nuôi dưỡng sâu tựa biển đông/ 
Nghĩa sinh thành cao như núi thái)… 
thi thoảng, cụ thứ cũng ứng tác những 

câu đối mới tặng cho những người bạn 
tâm giao. cụ bảo, riêng kho tàng câu đối 
của ông cha cũng có đến trăm ngàn, và 
đã đúc kết thành chuẩn mực, nên cụ 
thường viết theo người xưa. Ngoài ra, 
người dân còn đến xin cụ những câu 
đối về tài lộc, phúc đức, bình an,…

Ngày xuân, dường như đi đâu ta cũng 
bắt gặp cảnh các ông đồ cho chữ. Đa 
phần các “ông đồ” này chỉ ở tuổi “anh đồ, 
chị đồ” rất trẻ. Họ có thể bày mực giấy tại 
cổng đền chùa, trong khu Văn Miếu ở 
Hà Nội hay trên các khu phố đông đúc 
và cho chữ. không chỉ là chữ Hán Nôm, 
còn có nhiều chữ, nhiều câu đối được 
viết bằng chữ quốc ngữ cũng rất đẹp, 
trang nhã. Những vuông giấy có cả nẹp, 
đai, dây treo trông thật bắt mắt. rồi đâu 
đó, trong những ngôi nhà của những 
người am hiểu chữ Hán Nôm, say sưa 
chữ Quốc ngữ cũng đều có những 
người bạn đến xin chữ, xin câu đối về 
treo. tuy không la liệt như ngày xưa, tục 
xin chữ, xin câu đối hãy còn tồn tại trong 
sinh hoạt văn hóa đầu xuân của dân tộc 
ta. tiện đây, cũng xin thưa lại với nhà thơ 
Vũ Đình liên, người cách đây chừng 75 
năm đã viết về những ông đồ bày mực 
tàu giấy đỏ với lời cảm thán về sự mai 
một nét văn hiến này, bằng cách mượn 
lối diễn đạt của nhà thơ phùng Quán:

dạ thưa ngõ phố bây giờ

Vẫn còn giấy đỏ ông đồ múa tay.

tự cườNG
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Đã từ lâu, tết luôn là niềm 
mong mỏi của mọi nhà. dẫu 
biết rằng năm nào chẳng có 

tết và mỗi cuộc đời sẽ trải qua mấy 
mươi lần đón xuân…, nhưng sao lòng 
người vẫn nhiều chờ mong, nhiều 
hồ hởi đến thế. tết đến, không chỉ là 
xuân của đất trời, cảnh vật; mà đó còn 
là xuân trong lòng người, xuân của 
truyền thống văn hóa dân tộc. 

không khí vừa nhộn nhịp, tưng bừng 
vừa mang vẻ lo toan, tất bật từ những 
ngày giáp tết. Nhà nào nhà nấy đều 
chuẩn bị: “tết đến mẹ tôi vất vả nhiều/ 
Mẹ tôi lo liệu đủ trăm chiều/ sân gạch 
tường hoa người quét lại/ Vẽ cung trừ 
quỷ, giồng cây nêu” (“tết của mẹ tôi” – 
Nguyễn Bính). 

tết chính là dịp mọi người được nghỉ 
ngơi vui chơi và quần tụ bên nhau, 
cùng nhau lo toan vun vén việc nhà 
đón chào năm mới. Nào là quét dọn 

lại sân, chỉnh lại tường vôi cho sáng 
sủa, sửa sang bàn thờ, sắm sanh đồ lễ 
tết. chợ tết chính là nơi hội tụ nét văn 
hóa từ ngàn đời. Những phiên chợ thì 
ngày nào cũng có nhưng đông vui, 
tấp nập nhất vẫn là chợ tết: “Người 
mua bán ra vào đầy cổng chợ” (“chợ 
tết” - Đoàn Văn cừ). Và những thứ họ 

mua, bán cũng chẳng giống ngày 
thường: “anh hàng tranh kĩu kịt quảy 
đôi bồ/ tìm đến chỗ đông người ngồi 
giở bán / Một thầy khóa gò lưng trên 
cánh phản / tay mài nghiên hí hoáy 
viết thơ xuân. (“chợ tết” - Đoàn Văn 
cừ). 

Giao thừa chính là lúc tiễn biệt mọi 

XuâN troNG lòNG NGườI
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cái cũ để đón chào một cái mới hoàn 
toàn. Vì thế, từ trước đến nay trong 
tâm niệm người Việt, đây là giờ phút 
thiêng liêng nhất, ai ai cũng hồi hộp 
mong chờ. Và trước đây, dấu hiệu đặc 
trưng trong đêm giao thừa chính là 
tiếng pháo nổ. “tràng pháo chuột 
đua nhau đì đạch nổ/ Xác giấy hồng 
bắn cả cánh hoa rơi” (“Ngày tết” – anh 
thơ).

song cũng chính ở thời khắc chuyển 
giao đầy ý nghĩa này, người Việt Nam 
dù mải vui đến đâu đều không quên 
tục thờ cúng (tổ tiên, ông bà, cha mẹ):  
“Mặc quần mặc áo lên trên nhà / thắp 
hương thắp nến lễ ông bà” (“tết của 
mẹ tôi”  – Nguyễn Bính). Hay: “trong 
nhà đỏ bàn thờ nghi ngút khói / Bên 
ông già hương nến quá chuyên tâm” 
(“Ngày tết” – anh thơ). 

Hương khói ngày tết là một trong 
những nét đẹp truyền thống của 

người Việt Nam, nó vừa như tạo ra 
một không khí thiêng liêng, vừa khơi 
gợi lại tình cảm gia đình dòng họ. 
Người xưa đã từng nói “chim có tổ, 
người có tông”. Hơn nữa, đây cũng là 
lời nhắc nhở tế nhị nhớ về cội nguồn 
của thế hệ người đang sống hôm nay. 
Bao nhiêu thành kính, bao nhiêu lòng 
biết ơn, người Việt đã gửi gắm vào 
việc hương khói, bày biện mâm ngũ 
qủa, trang hoàng bàn thờ… 

Đón năm mới, lòng người hứng khởi 
lạ thường. sau một thời gian 12 tháng 
đằng đẵng kéo dài với bao nhọc 
nhằn, cơ cực, người Việt đón xuân, 
đón tết với tất cả sự hồ hởi, vui mừng. 
từ trẻ con đến người già, ai ai cũng vui 
vẻ, trẻ trung. Đám trẻ thì thích được 
người lớn mừng tuổi (lì xì) trong ngày 
đầu tiên của năm mới: “sáng ngày 
mồng một sớm tinh sương / Mẹ tôi 
cấm chúng tôi ra đường / Mở hàng 
mỗi đứa năm xu rưỡi / rửa mặt hoa 

mùi nước đượm hương” (“tết của mẹ 
tôi” – Nguyễn Bính). 

lũ trẻ còn thích được người lớn may 
cho thật nhiều quần áo mới: “lũ con 
trẻ vui mừng thay áo mới” (Ngày tết 
–anh thơ). Hay: “tôi mặc một chiếc 
quần mới may / áo hương, khăn lượt, 
chân đi giầy / cho tôi sang lễ bên quê 
ngoại” (“tết của mẹ tôi” – Nguyễn 
Bính). 

còn gì thích thú hơn khi cùng với năm 
mới, những chiếc áo mới, quần mới 
cũng được “trưng bày”? Đám trẻ vừa 
vui vẻ lại vừa kiêu hãnh với bè bạn khi 
được mang trên mình những sắc màu 
rực rỡ. 

Vậy là mỗi năm tết đến xuân về, ai ai 
cũng trở nên khác thường, ai cũng 
vui vẻ và bận rộn với  công việc của 
mình – nhưng là để dành cho một cái 
tết thật ý nghĩa và trọn vẹn chứ không 
phải là vì những kế sinh nhai, những 
toan tính cơm áo gạo tiền. ai cũng có 
niềm hân hoan riêng, bọn trẻ thì vui 
vì được người lớn cho quần áo mới, 
mừng tuổi; các bậc cha mẹ thì lo liệu 
việc lễ tết hai bên nội – ngoại; người 
già thì đảm nhiệm việc cúng thờ tổ 
tiên. Đó là những công việc giản dị 
nhưng lại rất đỗi thiêng liêng, năm 
nào chẳng thế, năm nào chẳng giống 
năm nào… nhưng nhờ có những 
phong tục ấy mà giúp người Việt lưu 
giữ được nét văn hóa quý báu của 
mình và truyền từ đời này sang đời 
khác. 

Như một quy luật tất yếu, như một 
lẽ thường tình cuộc vui nào rồi cũng 
có hồi kết thúc. Bao nhiêu háo hức, 
mong chờ… từng ngày, từng giờ để 
chào mừng xuân mới,… cuối cùng 
phải nhường chỗ cho một trạng thái 
khác. khi mấy ngày tết qua đi, chúng 
ta lại trở về với cuộc sống thường 
nhật: “Xong ba ngày tết mẹ tôi lại / 
Đầu tắt mặt tối nuôi chồng con” (“tết 
của mẹ tôi” –Nguyễn Bính). Và họ lại 
tiếp tục những tháng ngày lao động 
cần mẫn… để chờ đón một cái tết 
tiếp theo. 

HảI Hậu
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VINH daNH làNG NGHề HộI NHập

tranh khúc những ngày này tràn ngập màu 
xanh biếc của lá dong, mùi thơm nồng đặc biệt 
của những chiếc bánh chưng còn nghi ngút 
khói. tiếng nói cười râm ran của già trẻ gái trai 
đang say sưa với từng công đoạn làm bánh 
như xua đi cái giá rét cuối đông của Hà Nội. 
tranh khúc đang vào mùa làm bánh chưng tết!

làng làm bánh chưng tết từ hàng trăm năm 

nay. Hiện tranh khúc có hơn 200 hộ làm bánh. 
Mỗi năm làng phục vụ thị trường tới 5-6 vạn 
chiếc bánh. Ngày giáp tết, sản lượng tăng 7-8 
lần so với ngày thường. tính trung bình mỗi 
ngày, một hộ cho ra lò hơn 1000 chiếc bánh. 
“Mà làm ra chiếc nào là hết chiếc đó, không tồn 
hàng bao giờ nhé” - anh Bảo, chủ một lò bánh 
thuộc loại lớn nhất nhì tranh khúc cho biết. 

Bánh chưng tranh khúc cung cấp 50-60% nhu 
cầu của khu vực nội thành và các tỉnh lân cận. 
Những năm gần đây còn trở thành quà biếu 
vào tận thành phố Hồ chí Minh, thậm chí theo 
chân những Việt kiều sang Nga làm quà tặng.

Giữ nghề truyền thống, mỗi hộ dân trong làng 
đều nắm những bí quyết riêng để làm ra những 
chiếc bánh ngon. Việc làm bánh đã được 
“chuyên môn hóa” với sự phân công lao động 
rất hợp lí. Người già, phụ nữ, trẻ em thường 
được giao nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn như rửa lá 
dong, hong khô rồi tước từng sống lá, đãi gạo, 
đỗ… thanh niên trai tráng thì nghiền đỗ, buộc 
lạt, sắp bánh vào nồi, vớt bánh… Việc gói bánh 
thường do những nghệ nhân trong làng đảm 
nhận. có những người không cần khuôn vẫn 
gói được 70-80 bánh trong vòng một tiếng, cái 

tranH KHuùc – giöõ Hoàn ñaát vieät

làNG traNH kHúc tHuộc 
Xã duyêN Hà, HuyệN 

tHaNH trì, Hà NộI từ lâu 
NổI tIếNG VớI NGHề làM 
BáNH cHưNG. sảN pHẩM 

của làNG tHơM NGoN 
NổI tIếNG, kHôNG cHỉ 

pHục Vụ NHu cầu của 
kHu Vực NộI tHàNH Mà 

còN VươN ra cả kHu Vực 
MIềN Bắc Và Xuất NGoạI.
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nào cái nấy vuông vức, bằng chằn 
chặn!

Để xây dựng thương hiệu cho bánh 
chưng tranh khúc truyền thống, 
uBNd xã duyên Hà và HtX Văn khúc 
đã tiến hành đăng kí thương hiệu, 
thiết kế logo, bảo hộ nhãn hiệu tại 
sở công thương Hà Nội. từ ngày 
15/1/2009 (tức 20 tháng chạp), một 
số siêu thị, cửa hàng trên địa bàn Hà 
Nội như Đức Việt, Big c đã giới thiệu 
bán loại bánh chưng đã hút chân 
không trong túi nilong nền màu 
xanh (lá dong), in lô gô hình tròn, 
viền ngoài in chữ: "làng nghề tranh 
khúc". Đây là sản phẩm quà bánh 
đăng ký bản quyền đầu tiên trên địa 
bàn Hà Nội.

Người làm bánh chưng hồ hởi vì từ 
nay sản phẩm đã có thương hiệu. “dù 
việc đóng gói, in bao bì làm cho mỗi 
bánh tăng lên 2.000 đồng, nhưng 
vì đã có thương hiệu nên chúng tôi 
nhận được nhiều đơn đặt hàng với số 
lượng lớn hơn” – một chủ cơ sở làm 
bánh chia sẻ. Đây là sự vinh danh cho 
làng nghề truyền thống đã có lịch sử 
hàng trăm năm này.

GIữ HồN tết VIệt

Người tranh khúc tự hào về sản 
phẩm của làng mình. Nhất là từ khi 
bánh chưng tranh khúc được bảo 
hộ thương hiệu, họ càng ý thức hơn 
về công việc của mình. Bà cụ Nhàn 
đã gần 80 tuổi, làm bánh từ cái thời 
bà còn bé tí ti, móm mém nhai trầu, 
khề khà bảo: “từng cái bánh chưng 
cũng có cái hồn của nó. cái hồn là do 
người làm bánh thổi vào, chính là cái 
“tâm” của họ đó”.

cụ kể: “Nhớ ngày xưa gói xong còn 
đi xích lô lên phố bán rong, nay xe 
cộ sẵn nên luộc bánh xong là mang 
ngay đi bán, nhiều lúc mang ra chỗ 
bán bánh vẫn còn nóng”.

Hiếm có làng nghề nào làm quà 
bánh, thực phẩm mà sạch sẽ được 
như tranh khúc. Đi ngoài đường 
không phải lắc đầu bịt mũi vì rác 
thải. sạch trong từng công đoạn làm 
bánh. lá dong được rửa thật kỹ, hong 
thật khô rồi mới mang vào gói. Muốn 
bánh chắc và đẹp thì gói bằng tay. 
Những công đoạn khác có thể thuê 
người  làm, chứ gói thì nhất định 
phải là những nghệ nhân đã có kinh 
nghiệm mới được.

chị Ngân, chủ một hộ làm bánh 

khẳng định: “Bánh sạch, luộc xong ép 
kỹ thì sẽ để được lâu. còn nếu không 
sẽ nhanh bị ôi thiu, mốc. Mình làm 
bánh có tiếng rồi, phải làm cẩn thận, 
không thì lần sau ai dám mua nữa!”

Nguyên liệu làm bánh được chuẩn 
bị rất chu đáo, gạo nếp thường mua 
từ Hải Hậu (Nam Định), tiếp đến là 
đậu xanh, hạt tiêu. lá dong nếp được 
cuộn thành từng bó, chở vào làng 
có ngày đến hàng chục vạn lá. phần 
nhân bánh gồm đậu xanh, thịt lợn, 
muối, hạt tiêu, được cân đong rất cẩn 
thận, tỷ lệ thuận với gạo nếp nên dù 
gói đến cả vạn chiếc thì sự chênh lệch 
thành phần hầu như không đáng kể. 

“chất lượng bánh thì không chê vào 
đâu được” – ông Nguyễn Văn thanh, 
trưởng thôn tranh khúc tự hào nói. 
trước khi được đưa ra thị trường tiêu 
thụ, bánh chưng được kiểm tra chất 
lượng, đóng vào túi hút chân không, 
dán mã vạch cho từng hộ, đóng mác 
cẩn thận. Những hộ muốn tham gia 
thương hiệu đều được tập huấn và 
cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm, cơ sở nào vi phạm sẽ bị 
đình chỉ sản xuất. do đó người tiêu 
dùng có thể hoàn toàn yên tâm về 
chất lượng sản phẩm.

Hiện nay, tranh khúc không chỉ có 
bánh chưng truyền thống mà còn 
có rất nhiều loại bánh mới như bánh 
chưng chay, bánh chưng gấc, bánh 
chưng cốm…phục vụ nhu cầu ngày 
càng đa dạng của người dân. 

Những năm gần đây, người dân 
thành phố không còn thói quen nấu 
bánh trong dịp tết nữa, làng nghề 
truyền thống này càng có dịp phát 
triển. Người làm bánh chưng tranh 
khúc tự hào vì những sản phẩm của 
mình đã mang không khí tết đến cho 
mọi nhà. Hương vị tết truyền thống, 
“tinh túy của đất trời” đang tụ về đây. 
lại một mùa xuân đến sớm trên làng 
bánh chưng tranh khúc.

MaI Hoa
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từ thành phố Hồ chí Minh, quy cố 
hương, về lại Hà Nội, tôi tự nhiên 
mất cái thú riêng: đi chợ hoa 

Hàng lược vào ngày áp tết, dù trong 
lòng luôn vương vấn mấy câu thơ Việt 
phương: “Đất được mùa hoa ta mùa 
đời/ Mỗi lòng thơm tỏa một hương vui/ 
Như người gieo hạt yêu quả chín/ Đi 
suốt đường hoa chỉ nhớ người”. 

trong chợ hoa Hàng lược xa xưa, 
người ta từng mua bán rất nhiều loài 
hoa, nhưng nhiều nhất, đặc trưng nhất 
vẫn phải là hoa đào. theo nghiên cứu 
của Gs. trần Quốc Vượng, kiểu khí hậu 
như vùng châu thổ sông Hồng, thì 
gió Đông (ấm hơn gió mùa Đông Bắc, 
còn gọi là gió bấc) và hoa đào là minh 
chứng, vật chứng cho việc hoa đào có 
thể nở trong gió bấc và vì thế, hoa đào 
và gió bấc thành biểu tượng mùa xuân. 
chẳng phải thơ Đường đã viết: “Đào 
hoa y cựu tiếu Đông phong”. Nguyễn 
du chẳng từng viết trong truyện kiều 
đấy thôi: “Hoa đào năm ngoái còn cười 
gió Đông”.tất nhiên, trong thế giới biểu 
tượng phương Đông, hoa đào không 
phải là biểu tượng duy nhất cho mùa 
xuân. còn hệ biểu tượng khác, như “tứ 
quý”: mai-lan-cúc-trúc, hay: Xuân - lan, 
Hạ - liên (sen). thu - cúc. Đông - mai. 
Hẳn nhiều người còn mến yêu và luyến 

nhớ câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Mãn 
Giác, đời Đường: “Đình tiền tạc dạ nhất 
chi mai”. (Đêm qua sân trước một nhành 
mai). Hay bỗng nhớ thơ hoa cúc - mùa 
thu lộng lẫy của Xuân Quỳnh: Mùa thu 
vào hoa cúc/ chỉ còn anh và em/ cùng 
mùa thu ở lại/ kìa bao người yêu mới/ đi 
qua cùng heo may.

Vì tôi từng yêu Hà Nội thiên lệch qua sắc 
hoa đào của chợ hoa Hàng lược, nên 
tưởng đâu Hà Nội chỉ có một chợ hoa 
duy nhất. Nhưng Gs. trần Quốc Vượng 
khẳng định và cho biết: “làng hoa Hà 
Nội còn là bản sắc của vùng ven đô thị 
cổ Hà Nội. Và Hà Nội đã không chỉ có 
một làng hoa. ông bảo: hai làng hoa 
Ngọc Hà - Hữu tiệp nằm kề nhau, nay 
thuộc quận Ba Đình, từ xưa đã là “làng 
ven đô” và nổi tiếng: Đất Ngọc Hà - hoa 
Hữu tiệp, đất sinh hoa, hoa kết tinh 
hương từ đất. yên phụ cửa ô xưa, trước 
đời thiệu trị - tự Đức (trước 1840 - 1848) 
mang tên phường an (yên) Hoa - tên 
này có từ đời lý trần (1010 - 1400) và 
có cánh đồng Bông. trước thế kỉ XVII, 
người Bắc gọi “Hoa” là “Bông”, như người 
Việt miền Nam bây giờ vẫn  thường gọi 
vậy.

còn phải nói đến “quất”, (cũng là biểu 
trưng tết Việt), ở Hà Nội nghìn xưa là 

quất Nghi tàm, với nghệ thuật đảo 
quất siêu phàm của người làm vườn 
tài hoa thăng long: đánh cây lên rồi 
trồng lại vào ngày tháng nào đó mà 
nghệ nhân định đoạt, sao cho cây cận 
tết sai trĩu quả vàng xum xuê. Gs. trần 
Quốc Vượng cũng đồ rằng, nói đến 
“đào” ngày trước, phải nói đến đào Nhật 
tân. thành ngữ dân gian Hà Nội có câu: 
“tương Nhật tảo, Đào Nhật tân”. Đấy là 
đặc sản của từng làng ven đô Hà Nội, và 
hiện nay những làng này đã chính thức 
trở thành đất Hà Nội - thủ đô hiện đại.

Gs. trần Quốc Vượng cho biết: “Nhật tân 
- trước đời Nguyễn (1802), là phường 
Nhật chiêu (nghĩa chữ là bình minh, 
rạng đông). Xét về địa - văn - hóa, nơi ấy 
đón nắng ban mai sớm nhất, đón xuân 
cũng sớm nhất. theo kinh nghiệm lâu 
đời của người làm vườn xưa, đất cận 
phù sa trồng đào là đắc địa. Người trai 
trồng đào của vùng này ngày xưa, cất 
công gánh các tảng đất nâu hồng màu 
phù sa sông Hồng, từ ngoài vào trong 
đê, dựng nên vườn: “công anh gánh đất 
trồng đào/ Bây giờ anh để lọt vào tay ai?” 
Đúng là nếu không có người trai gánh 
đất, sẽ chẳng thể có làng hoa chợ hoa 
ngoại thành, rồi chợ hoa ven đô, tiến 
vào thành chợ hoa nội thành của thành 
phố trong sông: Hà Nội.

tHươNG NHớ cHợ Hoa HàNG lược
 pGs.ts NGuyễN tHị MINH tHáI
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Vậy xa xưa, chợ hoa Hà Nội được gọi tên 
gì?

lần giở cảo xanh trước đèn, Gs. trần 
Quốc Vượng tra cứu trong “Đại Việt sử 
kí toàn thư, Bản kỷ thực lục quyển XV”, 
chép rằng, chợ hoa ấy mang tên chợ 
Hoàng Hoa và được ghi chú là thuộc 
trại Ngọc Hà. Đó là tên gọi chợ hoa của 
đất thăng long từ 1516, năm thứ nhất 
niên hiệu Quang thiệu đời lê chiêu 
tông. Như thế chính sử đã chỉ đích danh 
làng hoa Ngọc Hà và chợ hoa cạnh đó 
có niên đại gần 500 năm cách ngày nay. 
suy ra, chợ hoa phải có trước, rồi mới có 
cái cho nhà sử chép. Bởi vậy, xác định 
niên đại cho chợ hoa Hà Nội 500 năm, 
theo Gs. trần Quốc Vượng là cử chỉ 
khiêm tốn và phong nhã. ông đã lưu 
ý, tên phường an Hoa với cánh đồng 
bông (yên phụ) có từ thời lý, thuở chiếu 
dời đô (1010 - 1226), và dẫn thêm một 
câu ca dao về chợ hoa an Quang gần 
đấy: “phiên rằm chợ chính an Quang/ 
yêu hoa anh đợi hoa nàng mới mua…” 
Vẫn chưa thỏa, Gs. trần Quốc Vượng 
đưa thêm sử liệu từ “toàn thư, Bản kỷ 
thực lục quyển X”: “Năm kỉ dậu thuận 
thiên thứ hai (1429), tháng 3, ngày 20, 
vua lê thái tổ hạ lệnh cho đô tổng quản 
cùng các quan viên ở các phường trong 
kinh thành: hiện nay, đất của các quận 
và phủ đệ, gia viên của các công hầu 
bách quan đều có phần nhất định, phải 
nên trồng cây, trồng hoa và rau đậu, 
không được bỏ hoang”.

thi sĩ xứ Huế Hoàng phủ Ngọc tường 
đánh giá cao nghiên cứu của Gs. trần 
Quốc Vượng, bởi đã đưa niên đại cụ thể 
cho loại hình nhà vườn Việt Nam: 1429, 
loại hình mà kinh thành Huế xưa và 
Huế hôm nay còn rất thịnh! Ngoại suy 
tiếp tục, Gs. trần Quốc Vượng còn đẩy 
lên đời lý-trần sự xuất hiện của gia viên 
(nhà vườn Việt). ông cũng hứng khởi 
đề xuất một tưởng tượng lạ: ức trai tiên 
sinh Nguyễn trãi (1380 - 14220) có thể 
đã có nhà vườn để di dưỡng tính tình: 
“Hé cửa đêm chờ hương quế lọt/ Quét 
hiên ngày lẹ bóng hoa tan”. Đi sâu vào 
vườn thơ ức trai ta còn thấy muôn hồng 
nghìn tía hoa lá, cây cảnh đất Việt thuở 
nào: tùng, trúc, thiên tuế, mộc, nhài, 
hòe, liễu, sen, mẫu đơn… chỉ riêng hoa 
đào, “Quốc âm thi tập” của nhà thơ tâm 
sáng như sao khuê này đã có tới 6 bài, 
chưa kể các bài thơ khác rơi rớt bóng 

hoa đào. riêng một bài đào hoa còn ẩn 
hiện trong tâm thức nhiều kẻ yêu thơ 
ức trai: “Một đóa đào hoa khéo tốt tươi/ 
tường xuân mơn mởn thấy xuân cười/ 
Đông phong ắt có tình chăng nữa/ kiện 
tiễn mùi hương dễ động người”. ( “kiện 
tiễn” nghĩa là quý mến phi thường - Đào 
duy anh).

có người nói, Đào Nhật tân gốc bên tàu, 
mới hiện diện ở nước ta khoảng 300 
năm! Gs. trần Quốc Vượng phản bác: 
có giao lưu văn hóa thì có hội nhập cây 
ngoại sinh: có đào ta, đào phai, đào bích, 
đào phớt kép gốc Vân Nam! không thể 
phủ nhận sự thực ấy, cũng như không 
phủ nhận được rằng: nếu chỉ đích danh 
chợ hoa Hàng lược thì tuổi của nó chỉ 

khoảng trên dưới trăm năm đầu thời 
thuộc pháp, vì đoạn đường ôm trọn chợ 
hoa vốn là lòng sông tô lịch bị lấp cuối 
thế kỉ XIX, và đoạn phố đó ngày trước 
vẫn đeo biển “phố sông tô lịch” và đoạn 
“cống chéo Hàng lược” là khúc ngoặt 
của sông tô chuyển mình chảy sang 
dọc đường phan Đình phùng -Quán 
thánh, rồi đổ xuống thụy khuê, Bưởi.

thương nhớ chợ hoa đào Hàng lược, 
biết lịch sử chợ hoa ngoại ô và nổi máu 
phiêu du, mấy năm gần đây, chúng tôi 
rủ nhau phóng ô tô lên mạn ngược, cất 
công mua đào rừng Mộc châu, hoa đào 
phai, chỉ có 5 cánh mỏng manh. cành 
đào cắt từ vườn nhà to khỏe, vỏ cành 

màu nâu đen mốc trắng, hoa ngủ sâu 
im lìm trong nụ non lấm tấm chi chít 
khắp thân cành, thoạt trông khô khốc. 
Nhưng thật bất ngờ, những cành khô 
ấy về đến Hà Nội chiều 26, 27 tết chưa 
hé bất kì một nụ phớt hồng nào, nhưng 
chỉ hai ngày sau, hoa sẽ rụt rè nở vài ba 
nụ hồng phơn phớt. rồi 3 ngày tết, toàn 
bộ cành hoa to khỏe bất ngờ nở tung 
hàng trăm bông 5 cánh hồng phấn dịu 
dàng. Bạn bè tôi, con gái, con rể, năm 
Mậu tí vừa thêm cháu ngoại sẽ thân 
mật ngồi dưới bóng đào rừng phai ăn 
uống, chuyện vãn, mừng năm mới kỷ 
sửu và trong lòng tôi, dù không ghé 
chợ hoa Hàng lược, vẫn nhớ nhung 
không chỉ chợ hoa truyền thống ấy mà 
nhớ tất cả những điểm bán hoa Hà Nội, 

với biết bao hoa đẹp và những chậu 
quất trĩu quả vàng,…

chẳng cần đi đâu xa,  ở giữa lòng Hà 
Nội, ta vẫn có quyền nhớ chợ hoa Hàng 
lược và thấy ông già nhà văn Nguyễn 
tuân chí lí, khi hình dung chợ hoa đào 
Hàng lược như một “dòng sông hoa 
đào”, chảy từ Đào nguyên ở núi thiên 
thai về giữa lòng thủ Đô. Và ông già Văn 
cao nữa, khi còn ở cõi dương gian, ông 
đã từng mơ trong ca khúc thiên thai 
đầy lãng mạn của  chính mình: “có một 
vườn đào dòng ngày tháng không tàn 
qua một lần…”
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tìM Về tíN NGưỡNG dâN GIaN

“số cô chẳng giàu thì nghèo

Ngày ba mươi tết thịt treo trong nhà”.

Nếu tháng chạp mà thiếu, thì ngày 29 
kia sẽ vào vai “ba mươi”. Mọi công việc, 
sắm sanh tu sửa, nghi lễ... đều nhằm cái 
“tiêu điểm” này làm chuẩn. Người ta tạm 
dừng công việc thường ngày, hối hả làm 
thật nhiều các món ăn đặc trưng, chỉ tết 
mới có (giò nem ninh mọc, bánh chưng, 
bánh tét, mâm ngũ quả), dọn dẹp nhà 
cửa, sắm sửa lễ vật và lau chùi sạch sẽ đồ 
thờ cúng,... con cháu ở xa cũng thu xếp 

bằng mọi giá về trước (hoặc trong) ngày 
30 để kịp đón giao thừa. sớm thì càng 
tốt, nhưng muộn gì thì muộn cũng phải 
không được vượt quá 12 giờ đêm. Bởi 
thời khắc này là cái mốc để cả thiên hạ 
trời đất đều phải cúi đầu đón nhận.

theo quan niệm tín ngưỡng dân gian, 
Nguyên Đán (buổi sáng đầu tiên trong 
năm) được tính từ lúc chuyển giao từ 
ngày ba mươi tháng chạp sang ngày 
mồng Một tháng Giêng. tối như đêm 
ba mươi. Đêm cuối năm thường lạnh, 
trời nhiều mây, vắng trăng sao. Đó là 
đặc trưng cảnh quan dễ nhận thấy nhất 

của đêm trừ tịch (trừ: đi qua, tịch: đêm, 
trừ tịch: đêm qua đi của năm). kết thúc 
năm cũ chuyển sang năm mới cũng là 
lúc hai vị thần cai quản thế gian (được 
gọi là ông Hành khiển) đi bàn giao 
(giao) và tiếp nhận (thừa) cho nhau. 
ông mới nhận nhiệm vụ, ông cũ tạm lui 
về nghỉ ngơi. thời khắc chuyển giao rất 
ngắn. các gia chủ thường bày mâm cỗ 
cúng giữa sân, để báo cáo với gia tiên, 
để tế trời đất. cũng bởi hai vị thần kia do 
nhiều công việc nên chỉ ghé qua chứng 
giám sự kiện này từ trên trời (và cũng 
kiêng không động chạm tới bàn thờ 
ông vải của mỗi gia đình).

Ba MươI cHưa pHảI là tết? “kHôN NGoaN ĐếN cửa QuaN MớI BIết/ GIàu có Ba 
MươI tết MớI Hay”. Nếu tHeo dâN GIaN, ăN tết Ba NGày, tHì Ba MươI cHíNH là 
NGày “tIêu ĐIểM” của sự tất Bật, sôI ĐộNG Và ĐậM Đà HươNG Vị tết NHất. cứ 
tHeo lẽ ấy Mà suy tHì Ba MươI - NGày cuốI cùNG của NăM cũ - cHíNH là NGày 
VuI NHất của tết NGuyêN ĐáN?

Ba möôi chöa phaûi laø teát

pGs.ts pHạM VăN tìNH
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Như vậy, theo quan niệm, sau thời khắc 
linh thiêng này, năm mới thực sự bắt 
đầu. từ lúc đó, mọi cử chỉ, hành động, 
lời nói,... của mỗi người đều hết sức hệ 
trọng. Bởi nếu không, chính những 
hành vi đó sẽ là xuất phát điểm cho 
mọi điều may rủi diễn ra trong năm. ai 
vào nhà đầu tiên sẽ là người “xông đất”. 
Những lời chúc đầu tiên của ai đó sẽ là 
“diễn ngôn” có ý nghĩa “vận” vào gia chủ. 
sức khỏe, điều may mắn, tài lộc,... sẽ từ 
đây mà nên. Vì vậy mà người ta kiêng 
đủ thứ: kiêng người dữ vía xông nhà, 
kiêng chó mèo chạy qua bàn thờ, kiêng 
hót rác đổ đi, kiêng vay nợ đòi nợ, kiêng 
những lời nói gở... có nhà cẩn thận, “đặt 
hàng” trước người tới xông đất, chúc tết 
cho mình. Họ xem giờ, xem tuổi, xem 
hướng xuất hành cẩn thận. có thờ có 
thiêng, có kiêng có lành. chuyện gì diễn 
ra trong năm cũ thường không ai để 
ý. thế là ngày ba mươi kia cũng chỉ là... 
ngày ba mươi thôi. trước lúc sang canh, 
lôi thôi, lốc thốc, dọn dẹp và sửa soạn 
tha hồ. Nhưng tới giao thừa “pháo nổ” 
thì “đất trời đã đổi khác”, phải nghiêm 
chỉnh, tươm tất, đi đứng khoan thai, 
đúng mực. ông Hành khiển đã tới, ông 
bà ông vải cũng đã tề tựu cả rồi. con 
cháu nhất nhất phải nghiêm chỉnh, từ 
nói năng đến cử chỉ, không thì “giông” 
cả năm như chơi.

chính tín ngưỡng này đã làm cho ngày 
mồng Một tết mang một ý nghĩa hết 
sức thiêng liêng.

trIết lí “ĐêM Ba MươI”  Và cấu trúc 
“cHưa a Đã B”

câu tục ngữ "Ba mươi chưa phải là tết" 
nói lên một điều, cái gì chưa đạt tới 
ngưỡng cần thiết thì chớ vội bỏ qua, 
đốt cháy giai đoạn. Nguyên lí biến đổi 
từ lượng thành chất trong triết học biện 
chứng cũng gần như thế. sự vật có khi 
đã hội đủ mọi điều kiện quan trọng, 
nhưng có khi chỉ thiếu một “điều kiện 
đủ” là chưa làm nên chuyện. Quả trứng 
đã nở thành gà, nhưng nếu mẹ gà kia 
chưa cục cục rồi mổ vỡ cái vỏ lấy lỗ 
thông hơi thì chú gà chíp kia chưa bứt 
vỏ chui ra được. Hai anh chị yêu nhau 
thắm thiết, họ hàng đồng tình, nhưng 
nếu chưa đưa nhau ra ủy ban phường 
để kí vào một “hợp đồng dài hạn” thì 
chưa chính thức được coi là vợ chồng. 
Một đội bóng đang dẫn bàn tới tận 
phút 90, nhưng nếu trọng tài chưa nổi 
còi mãn cuộc thì các cầu thủ chớ vội 
mà ôm nhau chúc mừng. có khi chính 
từ mấy phút bù giờ kia đối phương 
ghi bàn chuyển bại thành thắng. ôn 
Như Nguyễn Văn Ngọc có kể lại một 
câu chuyện ngụ ngôn rất hay về một 
anh học trò nghèo. Ngày ấy, hễ anh đi 
qua một ngôi đền thờ gần nơi học thì y 
như rằng trong đền nọ có tiếng chuyển 
động như ai đó muốn cất lời chào hỏi. 
Mà đền thì vắng tanh vắng ngắt. còn 
người từ giữ đền liên tục nằm mơ thấy 
thần báo mộng rằng có quan lớn vãn 
cảnh đền của ông. ông cứ chờ hoài 
mà chẳng thấy “vị quan” nào đến sất. 
thay vì quan lớn đến thăm như thần 
báo trước chính là anh học trò nghèo 
kia. Quá lạ lùng, ông từ bèn kể chuyện 
này với nho sinh nọ và không quên nói 

rằng: “thầy sau sẽ làm nên nghiệp lớn 
đó. thần báo cho tôi mấy lần rồi”. anh 
học trò kia mừng rỡ, hí hửng ra mặt. 
thay vì phải tiếp tục chăm lo đèn sách, 
anh bỗng nhiên trở nên hợm hĩnh kiêu 
căng. anh chê cô vợ của mình “vừa xấu 
vừa đen”, từ đó rắp tâm tìm cách ruồng 
rẫy cô vợ cần ăn đời ở kiếp. “Mình mà đỗ 
rồi, mình phải bỏ nó đi để lấy một cô vợ 
thật xinh đẹp”. Mấy hôm sau, có người 
hàng tổng đến đòi nợ. anh ta không trả, 
còn lớn tiếng: “ta chưa có mà giả. chớ 
nên cậy giàu vội. khoa này ta sắp đỗ rồi, 
ta sẽ lấy vườn đất các người đấy...”. thần 
thấy vậy giận lắm, bèn quyết định xóa 
tên anh ta trong sổ đăng khoa vì kẻ kia 
đã “vị đắc ý, cố thất đức (chưa được như 
ý đã mất đức)”. từ tích trên, dân gian ta 
có câu thành ngữ "chưa đỗ ông nghè 
đã đe hàng tổng".

theo cấu trúc chưa a đã B này, ta có 
thể tìm ra khá nhiều thành ngữ tương 
tự cùng mô hình ngữ nghĩa: "chưa 
nóng nước đã đỏ gọng, chưa khỏi rên 
đã quên thầy, chưa thăm ván đã bán 
thuyền, chưa đi đến chợ đã lo ăn quà, 
chưa làm đã ăn"... ở đời, không ít người 
bất chấp những logic của cuộc sống 
hiển minh: rằng muốn đạt tới mục đích 
thì phải lao động, phấn đấu cho xứng 
đáng. Mà khi đến được đích rồi cũng 
nên có một cách ứng xử sao cho hợp lẽ 
đời. kiêu căng, tự phụ, hợm hĩnh ngay 
cả khi thành đạt cũng là đáng trách. Vậy 
mà, thực tế điều thành đạt kia đã đến 
đâu... không ít người chưa nên “quan“ 
đã nói giọng quan, đã dậm dọa, đe nẹt 
người này người nọ. cũng có người 
chưa được cất nhắc, đề bạt vào một 
cương vị mới đã tính đến chuyện lo vây 
cánh, mưu cầu lợi lộc cho mình, cho cả 
con cháu nữa. Đó không chỉ là một lối 
sống theo kiểu ăn non, ăn xổi mà còn là 
một cách ứng xử thiếu văn hóa, không 
phù hợp với một phong cách sống lành 
mạnh. Đêm ba mươi trời còn tối lắm, 
hãy ráng đợi thêm chút nữa. có đáng 
là bao đâu. chỉ một tích tắc thôi là lịch 
sử sẽ “sang canh”. lúc đó thì lời chúc của 
anh của chị mới thực sự linh nghiệm 
và mang về phước lành cho mọi người 
nhân dịp tết đến xuân về.
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trẻ sINH ra pHảI Qua NHúNG Nước 
Và lễ Đặt têN

Người s’tiêng được phân thành 2 nhóm, 
nhóm s’tiêng Bù lơ và s’tiêng Bù dek. 
theo ngôn ngữ bản địa Bù lơ có nghĩa 
là vùng cao còn Bù dek là vùng thấp. 
Ngoài ra, còn một nhánh khác là s’tiêng 
Bù Biêk. Nhóm này sống ở đầu nguồn 
sông Đắc Quýt trên đất campuchia, 
thuộc tỉnh Mônđunkiri. Qua nghiên cứu 
các di tích, di chỉ được tìm thấy tại thành 
cổ tròn (huyện Bình long), di tích Đốc 
chùa (huyện tân uyên, Bình dương), 
các nhà nghiên cứu cho rằng, có khả 
năng người s'tiêng xuất hiện tại miền 
đất nam trường sơn từ 2.000 - 5.500 
năm trước. 

cũng như các tộc người Mạ, chơro, 
người s’tiêng xem sự ra đời của đứa 
trẻ là sự kiện quan trọng của làng. thế 
nên khi sản phụ sinh nở, việc thực thi 
những nghi lễ, điều cấm kị từ ngàn đời 
không chỉ là trách nhiệm của gia đình 
mà còn là việc chung của cả buôn. 
Điều cấm kị lớn nhất là người phụ nữ 
không được hạ sinh trong nhà. Để 
chuẩn bị cho sản phụ “nằm ổ”, trước đó, 
người chồng ra bìa rừng đẵn cây làm 
chòi cho vợ. khi vợ chuyển dạ, anh ta 
mời bà mụ trong buôn đến giúp đỡ. 
Già Điểu Griêm kể: “sau khi sinh con, 
người mẹ chỉ được uống các loại lá, 
cây thuốc truyền thống. Được vài ngày, 
mờ sáng, người mẹ phải đem đứa trẻ 
ra suối tắm...”. khi vầng dương còn tù 
mù, trong gió thổi rin rít và trong cái 
lạnh cắt da của vùng cao buổi ban mai, 
người mẹ lẳng lặng mang đứa con bé 
bỏng đi và nhúng vào dòng suối buốt 
giá. Đang hồng hào, đứa bé trở nên tím 
ngắt. “tắm như vậy có nhiều cái ý nghĩa 
lắm! Nếu vượt qua được, đứa trẻ sẽ lớn 

lên khỏe mạnh, cha mẹ sẽ nuôi nó dễ 
hơn. Nếu không qua được, nó sẽ về với 
yàng thôi. không có cái sức, nó không 
thể sống được giữa rừng già”, chị Điểu 
thị lênh, một phụ nữ trong buôn bộc 
bạch. còn cô giáo Điểu thị Hương ở 
trường tiểu học thiện Hưng B (huyện 
Bù Đốp) trăn trở: “Hủ tục này vẫn diễn 
ra tại các buôn làng. Đã có nhiều đứa 
trẻ chết do không chịu nổi sự khắc 
nghiệt của thời tiết. trước đây, không 
chỉ giới hạn trong cộng đồng người 
s’tiêng, thực trạng này là hiểm họa kéo 
dài ở tộc người”.

Qua “cửa ải” nhúng nước, sau 2 - 3 
tháng tuổi đứa trẻ sẽ được làm lễ đặt 
tên. Để hoàn tất nghi lễ này, gia chủ 
chuẩn bị một con lợn, một con gà 
trống, một chén rượu cần, một kỷ vật 
cho bé, sau đó gia chủ mời già làng 
đến làm chủ lễ. khi công việc chuẩn 
bị đã tươm tất, gia chủ bày rượu cần 
và các con vật hiến tế ra giữa nhà, chủ 
lễ cắt tiết vật hiến tế lấy máu và rượu 
cần dâng lên thần linh. chủ lễ mời 

thần linh về chứng giám, sau đó khấn 
với thần linh nhận mặt và tên đứa bé, 
phù hộ cho nó ăn nhiều nhanh lớn, 
có sức mạnh như nước, như lửa, sớm 
lên rừng bẻ măng, lên rẫy trỉa lúa. sau 
nghi lễ trên, chủ lễ chính thức tuyên 
bố tên đứa bé trước sự chứng kiến của 
các thành viên trong bon (làng). từ đây 
mọi người trong gia đình và xã hội phải 
có trách nhiệm chăm sóc, dạy dỗ cho 
đến lúc bé trưởng thành. tiếp đó, chủ 
lễ dùng trái bầu khô múc nước gội 
đầu, tắm cho bé. Đây là một việc làm 
có ý nghĩa chúc phước lành, theo quan 
niệm sau này bé sẽ có sức mạnh và trí 
tuệ như già làng (chủ lễ).

cHuyeän laï ôû ngaøn yumBra

truyềN tHuyết kể rằNG, tHầN dJIêNG là Vị tổ của NGườI s’tIêNG NGự trêN 
NúI yuMBra (Bà rá), từNG dạy Bà coN BIết rèN coN dao, làM cáI cHà Gạc, 
BIết cHặt cây làM NHà Để ở, ĐaN cáI cHIếu Để NGủ, cHẻ NaN ĐaN cáI GùI 
ĐI rừNG, Và dạy coN GáI, coN traI BIết yêu tHươNG trọN ĐờI” - BêN áNH 
lửa kHuya Bập BùNG, GIà làNG ĐIêu GrIêM ruNG ruNG cHòM râu Bạc kể 
cHo cHúNG tôI NGHe Về lịcH sử Và NHữNG tập tục của BuôN làNG. 
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tắM lá NGảI Và Máu Gà sau kHI 
tIễN Đưa NGườI cHết

Người già ở các bản s’tiêng còn kể lại 
rằng, khi một gia đình có nguời giã từ 
cuộc sống, làng sẽ cử những chàng trai 
khỏe mạnh vào rừng đẵn cổ thụ làm “áo 
ma”. không như người kinh làm quan 
tài từ những tấm ván ghép lại, những 
chiếc áo quan của người s’tiêng được 
khoét từ cây rừng. Người chết được đặt 
vào lõi cây rồi đậy nắp lại. 

Hơn chục thanh niên cường tráng liên 
tục chặt, băm, đục, khoét trong một buổi 
để biến thân cây trở thành “mái nhà” cho 
người chết. khi đã hoàn chỉnh, người ta 
sẽ đưa chiếc áo tang về nhà người chết. 
anh Điểu Hà Điệp, trưởng buôn sơn 
Hòa nói: “Ngày trước, để tỏ lòng thương 
tiếc người chết, thường các gia đình để 
xác chết trong nhà từ 7 - 8 ngày cho con 
cháu, họ hàng, người thân khóc than 
hay nhắn gửi tình thương, những điều 
chưa thể chuyện trò với người chết khi 
họ còn sống. Nhưng hiện nay tục này đã 
được thay đổi...”.

ts. Nguyễn thành Đức, Giám đốc trung 
tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và phát triển 
Văn hóa dân tộc, cho biết: Ngoài thế 
giới của những người sống, đồng bào 
còn có niềm tin về thế giới của các thần 
linh. trong đó, con người, cỏ cây, đồ vật 
đều có linh hồn và có nhiều thần linh 
ngự trị như thần sông, thần núi, thần 
cây, thần nước. các thần linh này được 
gọi chung là yàng. Ngoài ra còn có thế 
giới của ma quỷ là người hay vật đã chết 

biến thành. phần nhiều ma quỷ gây ốm 
đau, tai họa cho con người, nhất là ma 
lai, giống ma chuyên hút máu, ăn phân 
người. ông Đức nhấn mạnh: “Ngay tại 
thời điểm này, vẫn có không ít người tin, 
ai bị ma lai ăn phân sẽ ốm đau và chết 
dần chết mòn”. Một người khi chết sẽ có 
cuộc sống mới ở thế giới ma nên cũng 
cần những vật dụng hàng ngày để duy 
trì cuộc sống. Với niềm tin đó nên khi 
hạ thổ quan tài, người s’tiêng có tục 
chia của cho người chết, gồm những 
vật dụng mà lúc sinh thời họ thường sử 
dụng như cái lao, cái xà gạc, bầu rượu, 
ché rượu, chăn mền...

“Những vật dụng này được để tại nhà 
mồ, dù vẫn còn nguyên vẹn nhưng 
tuyệt nhiên không ai dám lấy về sử 
dụng, vì người s’tiêng cho đó là đồ ma, 
nếu mang về sẽ bị ma rừng bắt hại, gây 
dịch bệnh và những cái chết đau đớn” 
- anh Điêu tuấn, cán bộ dân số huyện 
Bù Đăng chia sẻ: “sau khi tiễn đưa người 
chết vào rừng sâu, về đến buôn làng, 
đồng bào tin, nếu không tắm lá ngải 
và máu gà, người chết vẫn chưa cắt đứt 
sợi dây kết nối với người sống. Già làng 
Điểu Griêm nghiêm giọng: “không tắm 
bằng nước máu gà và lá ngải thì con ma 
rừng sẽ vào nhà mình, làm hại mình đấy. 

Muốn không dính líu đến nó, mình phải 
bắt con gà trống cắt lấy máu, bôi lên tay. 
sau đó dùng lá ngải nhúng vào nước 
pha máu gà vẩy lên người. con ma nó 
kỵ mùi này lắm!”. sau màn tắm máu gà 
và lá ngải, tùy giới tính, chức sắc, độ tuổi 
mà những người tham dự đám tang 
không được ra khỏi làng, không làm 
bất kỳ việc gì. thời gian kiêng cữ kéo 
dài từ 1 - 2 tuần. sau đó cuộc sống mới 
trở lại bình thường. Giống như già làng 
Điểu Griêm, Điểu len, Điểu túc vẫn nhớ 
những cuộc di dân bất thường khi làng 
có nhiều người chết vì bệnh dịch. Già 
giải thích nguyên nhân do họ không 
kiêng cữ, không tắm máu gà, lá ngải... 
nên bị con ma lai hại. 

theo thời gian, trong sự giao thoa mạnh 
mẽ giữa các nền văn hóa và sự tiến bộ 
của dân trí, những gì thuộc về hủ tục đã 
được đồng bào s’tiêng dần loại bỏ khỏi 
đời sống. dù vậy, đâu đó dưới những 
tán rừng rậm của ngọn núi yumbra kia, 
bóng dáng của luật tục năm nào vẫn 
còn hiện hữu ở những buôn làng sâu 
thẳm.

tHàNH dũNG 

79                 số 239 - 2011



Xuaân Taân Maõo 2011

Đào aNH kHáNH: 10 NăM Nay tôI cHưa 
BIết ĐếN cáI tết tHật sự

Đã 10 năm nay, Đào anh khánh chưa được hưởng một 
cái tết đúng nghĩa, một cái tết để nghỉ ngơi, vui chơi thoải 
mái để nạp lại năng lượng sau một năm dài tất bật. thay 
vào đó, anh cứ lụi hụi, cặm cụi với vô vàn những dự án lớn 
nhỏ. Một điều lạ, cứ tết đến xuân về, khi người người mải 
mê sắm tết, thì Đào anh khánh lại sửa soạn đón… công 
việc. Mỗi năm anh lại trăn trở một nỗi niềm, ấp ủ một dự 
án riêng. Đào anh khánh luôn muốn đem đến cho công 
chúng của anh những niềm vui, những điều mới lạ nhất 
nhân dịp đầu xuân, chứ không hề nghĩ đến hạnh phúc 
của riêng mình.

Ngót chục năm cuốn mình trong guồng quay sự kiện, 
hết mình với những “Đáo xuân”, rồi “cầu âm thanh”… 
Đào anh khánh đã quên mất cách ăn tết như thế nào. 
thậm chí, tết còn là khoảng thời gian anh bận rộn và cô 
đơn nhất trong năm. “Bạn bè có đến thăm mình được, 
chứ mình thì không thể đi đâu vì ngổn ngang công việc”, 
người nghệ sĩ ấy cứ mải miết như thế. thảng hoặc, khi 
công việc tạm vãn, anh mới chợt nhận ra mình chỉ có một 
mình, mình đang cô đơn giữa căn nhà rộng lớn, nỗi trống 
vắng bất chợt ùa đến xâm chiếm tâm hồn.

tết năm nay, sau thành công vang dội của “dòng chảy 
ngàn năm”, Đào anh khánh quyết định tạm gác lại công 
việc để thoải mái nghỉ ngơi và thư giãn. trước mắt, anh sẽ 
sửa sang lại nhà cửa, làm đẹp tổ ấm của mình. Hoàn thiện 
bức tranh tường cao 5 tầng, sơn lại những bức tượng 
xung quanh nhà, sửa sang căn nhà đá vòm trên cây – nơi 
anh đã từng sống và làm việc suốt mấy tháng trời… mọi 

ý tưởng đã được lên chi tiết và mang toàn bộ tâm huyết 
của anh. khoảnh sân vườn là nơi anh yêu thích nhất với 
đủ mọi loài cây và hoa lạ, đặc biệt là 6 cây ban trắng Điện 
Biên sẽ nở rộ, trắng tinh thanh khiết, cùng anh đón tết. 
Đào anh khánh cũng đã lên kế hoạch muốn được đi 
đến nơi nào thật xa, chơi hết mình bên những người bạn 
tuyệt vời. 

giôùi sHowBiz
             vaø nHöõng caùi teát Buoàn

“tết là dịp Đặc BIệt Và Được cHờ ĐóN NHIều NHất 
troNG Một NăM. XuâN saNG, tết ĐếN lòNG NGườI rộN 
ràNG, pHấN kHởI. tHế NHưNG, ĐốI VớI NHIều NGHệ sĩ, 
tết kHôNG cHỉ GắN VớI NHữNG NIềM VuI, HạNH pHúc 
Mà còN Đầy NHữNG ký ức BuồN...”
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Hoa Hậu NGọc HâN: cHúc ĐồNG Bào MIềN 
truNG Mùa tết aN làNH

Ngay từ nhỏ, Ngọc Hân đã rất thích tết, vì sẽ được mặc 
quần áo mới trong cái se lạnh chuyển mùa, được đi thăm 
những người thân cùng bố mẹ và em trai. lớn lên một 
chút, Hân được mẹ dạy làm những loại bánh mứt ngày tết, 
sắp đặt bàn thờ, quét dọn và trang trí nhà cửa. Hân thích 
tự mình chọn mua những cành đào với nhiều nụ hồng 
chúm chím, bởi cảm giác sáng mồng một thức dậy được 
nhìn thấy những nụ đào đang hé nở cũng như nhìn thấy 
những hi vọng, những niềm vui. Hân thường có thói quen 
khai bút lấy may, những cảm xúc ngày đầu năm ấy đối với 
Hân thật đặc biệt.

Năm nay, tết với Ngọc Hân có rất nhiều ý nghĩa. sau khi 
đăng quang hoa hậu Việt Nam 2010, Hân có nhiều cơ hội 
làm từ thiện, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh trong 
cuộc sống. Hiện tại Hân đang quyên góp một số quà tết 
để trở lại thăm những gia đình bị thiên tai, bão lụt ở miền 
trung. Hân mong cho các em bé ở những nơi đó có được 
nhiều quần áo mới, nhiều thức ăn ngon, cầu chúc cho 
đồng bào miền trung có một cái tết thật ấm áp, an lành. 
Hân sẽ cố gắng để vừa hoàn thành tốt công việc của mình 
vừa có thể làm được nhiều điều tốt đẹp hơn cho xã hội. 

ca sĩ tHáI tHùy lINH: tôI từNG ĐóN GIao 
tHừa Một MìNH NGoàI ĐườNG!

Đó là cảm giác của thùy linh nhiều năm trước đây, khi 
linh còn một mình bươn chải ở thành phố Hồ chí Minh. 
Đã có những giây phút, linh phải đón giao thừa một 
mình ngoài đường, giữa hai show diễn. Đã có những lúc 
rớt nước mắt khi nhìn đoàn tàu kín người chở mai vàng 
ngược ra Bắc... cho đến tận bây giờ, linh vẫn không thể 
quên được cảm giác đó.

Những năm sau này tết với thái thùy linh vui hơn nhiều, 
đặc biệt là từ ngày bé thái an chào đời. linh đã có một 
giao thừa đáng nhớ khi ôm con gái bé bỏng mới mười 
ngày tuổi đứng dưới bầu trời rực rỡ pháo hoa trong mưa 
phùn lất phất. Đó là một cảm giác tuyệt vời, như thể trong 
một giấc mơ. Với linh, bé an là tất cả, linh luôn muốn 
dành trọn những khoảng thời gian đẹp nhất cho gia đình. 
chính vì vậy, đã 2 năm nay linh từ chối những chuyến lưu 
diễn xa để ở nhà với con. 

tết năm nay cũng sẽ là một cái tết bận rộn của thùy linh. 
Giữa tháng 12, đúng vào thời điểm phát hành album 
"linh lính", linh có chuyến đi kéo dài hơn chục ngày, 
tham dự "liên hoan thanh niên thế giới lần 17" tại Nam 
phi. khi trở về, ngoài những show diễn phục vụ Giáng 
sinh và tết dương lịch, thùy linh phải làm bù rất nhiều 
việc hỗ trợ cho album mới phát hành. Năm nay, bé an đã 
lớn hơn nên phải "nhường" để mẹ đi phục vụ bà con Việt 
kiều tại phần lan, đây sẽ là lần xa mẹ lâu nhất từ khi thái 
an ra đời.

HƯƠNG TRÀ (thực hiện)
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sinh ra và lớn lên tại Bát tràng - mảnh đất có 
truyền thống làm gốm từ xa xưa, ông đã tiếp nối 
truyền thống ấy như thế nào?

Gia đình tôi cũng như bao gia đình khác trong 
làng đã được kế thừa truyền thống ông cha để lại. 
Ngày nhỏ, ngoài thời gian đi học, hàng ngày vẫn 
phụ gia đình làm gốm. Ngày ấy, tôi chưa có ý thức 
hay dự định sau này sẽ tiếp nối nghề, kể cả sau này 
học xong trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp. 
ở đó tôi theo học khoa Hội họa, khi ra trường vì 
chưa tìm được công việc đúng theo ngành nên 
đành về làng làm gốm để kiếm sống. Và không 

ngờ, chính tại đây đã nảy sinh sự đam 
mê thực sự, cũng phải mất mấy năm 
trời. Nói thật, khi có ý thức trong nghề 
nghiệp thì tôi cũng đã 27 tuổi rồi.

Qua mấy chục năm trăn trở với nghề 
thì yếu tố nào ông xem là quan trọng 
nhất để dẫn đến sự thành công?

không riêng gì nghề gốm mà theo 
tôi trong tất cả các ngành nghề khác 

phải xuất phát từ lòng yêu nghề, sự dấn thân, một 
yếu tố nữa là luôn làm mới mình. Mỗi sản phẩm 
như một đứa con tinh thần. Nhưng nếu chỉ dừng 
lại ở đó thôi thì tôi e rằng chỉ đạt được một cái gì 
đó bình thường, cái tôi muốn nói xa hơn là tự làm 
mới mình, tức là luôn biết nắm bắt nhu cầu, thị 
hiếu, thị trường và tất cả phải gắn với cái hồn của 
dân tộc. 

Vâng! Những gì thuộc về dân gian luôn gắn bó với 
hồn cốt dân tộc. phải chăng vì điều này mà ông 
đặt tên cho công ty là “Hồn đất Việt”?

NGHệ NHâN Vũ Đức tHắNG: 

“cHủ HôN” cHo tHơ Và GốM

troNG NGày tHơ VIệt NaM 2010 tạI VăN MIếu, HơN 600 sảN pHẩM 
GốM Được sắp Đặt NGHệ tHuật Và ấN tượNG. Đây cũNG là 

lầN Đầu tIêN có sự HộI NGộ GIữa tHơ Và GốM Một cácH Quy 
Mô, từ Đó GốM tHổI HồN cHo tHơ Và NGược lạI tHơ tôN tHêM 

Vẻ MềM MạI, uyểN cHuyểN, sốNG ĐộNG cHo GốM. Để có Được 
NHữNG tHàNH côNG ấy, kHôNG tHể kHôNG NHắc ĐếN côNG 

lao to lớN của NGHệ NHâN Vũ Đức tHắNG. 
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thực ra khi chọn tên tôi rất trăn trở. Người xưa có 
câu “thiên thời – địa lợi – nhân hòa” và tôi đã kết hợp 
ba yếu tố ấy đặt tên cho xưởng gốm của mình, sau 
này thành tên công ty. Nhưng cái quan trọng nhất ở 
đây vẫn là mình phải làm sao cho thương hiệu “Hồn 
đất Việt” ngày càng phát triển.

cuộc hội ngộ giữa gốm và thơ tại Văn Miếu khá 
ấn tượng. Vậy điều gì đã thôi thúc ông làm nên sự 
thành công?

khi tôi nhận lời đề nghị của hội Nhà văn thời gian 
còn quá ngắn. tôi không dám chắc là mình sẽ thành 
công. Biết bao điều rủi ro có thể xảy ra trong quá 
trình thực hiện. khó khăn nhất là việc khắc thơ lên 
gốm, gồm cả chữ Hán, chữ Nôm, rồi cả…tiếng anh 
nữa. tuy mạo hiểm nhưng vẫn kiểm soát được bằng 
sự lựa chọn táo bạo, nghiêm túc. cứ nghĩ đến việc 
những đứa con tinh thần của mình được trưng 
bày ở nơi trang nghiêm nhất để mọi người chiêm 
ngưỡng tôi lại như được tiếp thêm động lực.

sau khi triển lãm xong thì người tấm tắc khen rất 
nhiều, cũng không ít lời chê bai là cẩu thả, là chưa 
hợp cảnh và thơ…ý kiến của ông về điều này thế 
nào?

tôi và nhà thơ Đỗ trung lai đều nhận định rằng, sự 
thành công của triển lãm chỉ đạt 60% thôi. sự đánh 
giá khách quan là rất quan trọng để bản thân tôi 
đúc rút kinh nghiệm. Một tờ giấy người ta còn viết 
sai chính tả chứ nói gì đến 55 tác giả thơ, trải dài trên 

600 sản phẩm, lại còn thể hiện ra nhiều loại chữ nữa. 
sai sót là không thể tránh khỏi. 

triển lãm thơ trên gốm ở Văn Miếu được xem như 
bước đệm đầu tiên cho sự gặp gỡ giữa hai dòng 
nghệ thuật. có vẻ như người thưởng thức đang chờ 
đợi ở ông một điều gì hoành tráng hơn, quy mô 
hơn?

tôi có tham gia hoạt động ở các tổ chức như: Hội 
làng nghề, Hiệp hội làng nghề, Hội nghệ nhân, Hiệp 
hội gốm sứ… nhưng đây cũng chỉ là quy mô cá 
nhân chứ thực sự chưa có sự liên kết tương tự như 
sự liên kết với hội Nhà văn vừa rồi.

Vậy trong ngày thơ Việt Nam 2011, ông có tiếp tục 
tham gia triển lãm phối hợp nghệ thuật giữa gốm 
và thơ nữa không?

các hoạt động văn chương, nghệ thuật diễn ra 
trong ngày thơ Việt Nam rất phong phú. Bởi thế, tôi 
cũng chưa thể hứa hẹn một cách chắc chắn vì để có 
được một cuộc trưng bày như thế là sự cộng hưởng 
của nhiều yếu tố khác nữa. Đôi khi tôi còn tin cả vào 
cái “duyên” của nghề nghiệp. tất nhiên, chúng tôi 
cũng luôn chủ động, bởi vì đây cũng là dịp các nghệ 
nhân, làng nghề quảng bá thương hiệu của mình.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

MaI lữ (thực hiện)
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theo anh thì cái khó là gì của những người đã và đang dấn thân đi theo dòng 
nghệ thuật đương đại nhất? 

có rất nhiều trở ngại khi muốn đưa tác phẩm của mình ra triển lãm bởi lẽ công 
chúng thì chưa trang bị cho mình nhận thức về nghệ thuật mới, các cơ quan 
cấp phép cũng không mặn mà. Bản thân người nghệ sĩ cũng khó khăn về tài 
chính khi làm nghệ thuật đương đại. Mình làm nghệ thuật mới vì nhiệt tâm 
nghề nghiệp, những mong đem đến cho cộng đồng dần hiểu về ngôn ngữ 
mới của nghệ thuật và ý nghĩa, hữu dụng của nó cho xã hội. làm nghệ thuật 
mới luôn là thách thức đối với nghệ sĩ huống chi là người xem. 

các cuộc triển lãm sắp đặt và body painting tại l'espace (trung tâm Văn hóa 
pháp) được nhiều người đánh giá là có sự tìm tòi, mới lạ, sáng tạo nhưng cũng 
không ít người cảm thấy kệch cỡm, bắt chước một cách hời hợt nghệ thuật 
của nước ngoài. là người thực hiện, anh thấy sao?

Muốn nhận xét về một tác phẩm nghệ thuật hay một sự kiện nghệ thuật thì 
trước hết phải có kiến thức về nó đã rồi sau đó tìm hiểu xem tác phẩm hay sự 
kiện đó muốn nói điều gì, tác giả muốn đưa tới công chúng thông điệp gì… 
nghệ thuật body painting có từ xa xưa của những người thổ dân châu phi, 
châu úc như một yếu tố quan trọng cho nghi lễ tâm linh, sau đó xuất hiện ở 
châu Mỹ, châu âu, châu á nhưng nó vẫn dừng lại ở mức độ trang trí cho lễ hội. 

Body painting 
           Hoïa só ñoâi luùc cuõng phaûi lieàu

Nếu NHư ở NHIều NơI trêN 
tHế GIớI NGHệ tHuật Body 

paINtING Xuất HIệN từ Xa Xưa 
troNG các lễ HộI truyềN 

tHốNG, tâM lINH tHì ở VIệt 
NaM Họa sĩ pHươNG Vũ MạNH 

là Một troNG NHữNG NGườI 
Mở Đầu cHo dòNG NGHệ 

tHuật Này BằNG NHIều cuộc 
trIểN lãM Quy Mô. 
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các cuộc triển lãm ở l’espace, tôi sử 
dụng nhiều loại hình nghệ thuật kết 
hợp với nhau như video art, tranh vẽ, 
âm nhạc đương đại để thông qua đó 
nói lên vấn đề báo động về ô nhiễm 
môi trường, thiên nhiên đang bị tàn 
phá, cuộc sống con người đang bị đe 
dọa, băng đang tan chảy ở hai cực, 
trái đất đang nóng dần lên, những 
tiếng ồn, mặt trái trong xã hội hiện 
đại trong quá trình phát triển của nó. 

ở triển lãm của anh, người mẫu vẫn 
rất “kín đáo”, điều đó có làm giảm bớt 
sự sáng tạo của anh?

Đương nhiên là cảm hứng sáng tạo 
không còn nguyên vẹn khi phải 
vẽ trên một người mẫu cho body 
painting thừa ra hai miếng vải. Và sau 
khi vẽ xong, người mẫu biểu diễn, khi 

cơ thể họ chuyển động thì các hình 
vẽ trên da và trên 2 miếng vải thừa 
đó lệch nhau rất phản cảm.

Giả sử người mẫu nude hoàn toàn, 
liệu anh có dám đánh cược với chính 
mình bằng những triển lãm khác?

Nếu thực sự là như vậy thì tôi sẽ “cháy 
hết mình” vì nghệ thuật! sẽ thuận lợi 
hơn khi tôi thực hiện tác phẩm và 
khi người người mẫu biểu diễn múa 
sau khi được vẽ sẽ tuyệt vời hơn, tự 
tin hơn, mọi chuyển động của họ sẽ 
đẹp hơn nhiều, hình ảnh đẹp của cơ 
thể con người sẽ được tôn vinh hơn 
nhiều và lúc đó ý nghĩa của tác phẩm 
sẽ rõ nét hơn!

anh có chia sẻ gì về mong muốn 
đóng góp cho nền Mĩ thuật đương 

đại?

khi tôi còn đi học tôi đã luôn mơ ước 
sau này mình tìm được một nghệ 
thuật mới riêng cho mình và cho thế 
hệ sau mình có thể hòa nhập với nền 
Mĩ thuật thế giới một cách tự tin hơn. 
trên thực tế tôi thấy mình cứ phải 
vừa nghĩ vừa làm thì mới có thể tìm 
thấy điều mình mong muốn. Nếu 
nghệ thuật là một hành trình sáng 
tạo thì hành động là ánh sáng soi 
đường cho hành trình đó.

cảm ơn anh và chúc anh luôn “cháy 
hết mình” với nghệ thuật body 
painting!

ĐoàN GIa (thực hiện)

Họa sĩ pHươNG Vũ MạNH sINH NGày 18/8/1969 
tạI Hà NộI. tốt NGHIệp tHủ kHoa sơN dầu 
trườNG VăN Hóa NGHệ tHuật Hà NộI 1991. tốt 
NGHIệp tHủ kHoa Đồ Họa trườNG ĐạI Học Mỹ 
tHuật Hà NộI NăM 1998. từ 1991, aNH Đã Mở Và 
tHaM GIa GầN 40 cuộc trIểN lãM cả troNG Và 
NGoàI Nước. aNH có kHoảNG 1.000 tác pHẩM 
traNH GIấy, 50 BảN traNH kHắc Gỗ, 500 Bức 
sơN dầu, 70 Bức sơN MàI... Và là Một troNG 
NHữNG NGườI tIêN pHoNG MaNG NGHệ tHuật 
Body paINtING Và VIdeo art Vào VIệt NaM.
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Những sáng tác văn chương 
hay nghệ thuật hình như đều 
chứa đựng một phần của kí ức 

như vậy. Ban đầu có lẽ điều vượt thoát 
khỏi những kí ức thuở niên thiếu của 
bản thân tìm kiếm những trải nghiệm 
đầu đời ở một nơi xa lạ, hoặc ở chính 
nơi mình lớn lên để khẳng định chút 
gì đó ở tuổi đang trưởng thành với 
tất cả niềm háo hức. Nhưng dần sau 
đó trên con đường đi của mỗi bài 
học đầu đời, những con đường dài 
mà ta đi cho đến khi người đàn ông 
thực sự trưởng thành khi họ nhìn thấy 
ánh mắt bản thân trong đứa con thân 
yêu của mình. Họa sĩ Đỗ tuấn anh có 
một lần tâm sự với tôi như vậy trong 
những lúc chúng tôi nói về những 
công việc mới của anh ấy: “trước khi 
có con, tôi có cảm giác nhìn được vào 
bản thân, nhưng sau khi có con, điều 

đó đã thay đổi. các yếu tố cá nhân của 
tôi sẽ được nhường lại một phần cho 
con trẻ, giống loạt tranh: “tôi ước” mà 

Họa sĩ Đỗ tuấN aNH

HàNH trìNH “MINH Họa cHo ý NIệM”

>> Họa sĩ Đỗ tuấn anh

 >> ánh sáng đô thành

 >> tôi ước 3 >> Đất quê 2 >> tôi ước 1
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tôi đang thực hiện”. 

anh suy nghĩ về điều gì đã khiến 
ta hạnh phúc và “ánh sáng đô 
thành” là một trong số những 
cái tên đầu tiên anh đặt cho loạt 
tranh “tôi ước”. tôi thấy ở đây là 
hình ảnh con trẻ trong suy nghĩ 
của người lớn, nó tươi vui trong 
bộn bề của cha mẹ, nó sẽ có đôi 
điều băn khoăn trong việc mọi 
người gọi tên chính mình và cha 
mẹ chúng cũng như tham gia 
vào cuộc phiêu lưu mới của con 
trẻ trong hành trình tìm kiếm bản 
thân.

Đỗ tuấn anh tiếp tục: “Năm 2001, 
tôi bắt đầu vào nghề”. tôi nhớ là 
lúc đó tuấn anh vẽ về cuộc sống 
người lao động ở thành phố. Và 
tiếp sau những “băn khoăn nơi 
thành phố” của anh cho đến seri 
tranh “oh! city”(2) được thực hiện 
năm 2009 mà thomas, giám đốc 
của studio thọ gallery nơi anh 
trưng bày có nhận xét rằng: “Họa 
sĩ nông dân từ trong suy nghĩ, 
chứa đựng cái nhìn nhiều thật 
thà...”. Nhưng sau “oh! city” tôi 
thấy một tín hiệu tốt ở việc anh 
tiến tới triệt để hơn ở lối “minh 
họa ý niệm” như thomas nói, đã 
rõ rệt hình thức thể hiện và hình 
ảnh thôn quê cũng dần xuất hiện 
nhiều hơn trong tranh. không còn 
nhiều là câu chuyện của “người 
nôn dân lên thành phố” nữa, mà 
anh bắt đầu hướng sang từng 
bước quan sát về tâm lý, yếu tố cá 
nhân ít tham gia vào nhiều phần 
nội dung của từng bức tranh. Việc 
“minh họa ý niệm” dần bớt đi, các 
nhân vật trong tranh cùng tham 
gia kể chuyện hoặc chúng tự có 
những tầng ý nghĩa riêng để có 
thể tự độc lập với nội dung bức 
tranh anh chú ý tới tiến trình rà 
soát lại tâm lý của bản thân, đi 
ngược trở lại nơi mình đã bắt đầu. 

có lẽ sự trưởng thành là một 
hành trình như vậy. tình cảm quê 
hương, hoặc yếu tố quê hương 
xuất hiện khi bạn ở xa nhìn lại, bản 
ngã ở đây cũng là vậy. Nó khiến 

cho tôi nhớ tới ca khúc “tình ca” 
của phạm duy với những câu mở 
đầu: 

 “tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới 
ra đời, người ơi. 

Mẹ hiền ru những câu xa vời

à à ơi! tiếng ru muôn đời.

tiếng nước tôi! Bốn ngàn năm 
ròng rã buồn vui.

khóc cười theo mệnh nước rồi 
trôi, nước ơi.

tiếng nước tôi! tiếng mẹ sinh từ 
lúc nằm nôi.

thoắt nghìn năm thành tiếng 
lòng tôi, nước ơi...”

tình cảm quê hương xuất hiện 
một cách tự nhiên giống như 
sương sớm sẽ ngấm dần vào da 
thịt bạn. rồi một lúc sẽ khiến bạn 
“trở về”. Nó là cách mà tuấn anh 
chú ý khảo sát tâm lý, để các sự 
việc tự đối thoại và nói chuyện 
thay vì cố gắng giải nghĩa chúng 
hoặc làm công việc “zoom” lại 
một phần nhỏ các ý chính trong 
nội dung một bức tranh để chúng 
mang một nội dung và màu 
sắc mới với nhiều giản lược hơn 
nhưng vẫn đầy đủ ý. Nông thôn 
là nơi anh bước ra, nhưng cũng là 
nơi anh lựa chọn chúng cho loạt 
tranh “tôi ước” là cách để quay trở 
về. 

Đỗ tuấn anh sử dụng ước lệ với 
nhiều lớp cắt hình ảnh để tạo ra 
nội dung đa nghĩa hơn Những 
bức tranh cuối cùng ở “tôi ước” 
tôi thấy tác giả đặt tên cho chúng 
là “Đất quê”. tôi thích cách đặt tên 
này, “Đất quê” bởi vậy cũng như 
là “Đất Mẹ”. loạt tranh “tôi ước” 
mất hẳn đi yếu tố cá nhân tham 
gia vào từng nội dung “minh họa 
cho ý niệm”. Đó là tâm thế cá nhân 
xuất hiện đầy đủ nhất, phải gắng 
quan sát ta sẽ thấy như hiện lên 
sau làn khói lam chiều ở bất cứ 
một vùng nông thôn Bắc Bộ nào 
mà bạn đã từng đi qua. 

Hà MạNH tHắNG

>> suy tư về hạnh phúc

>> phía trên bầu trời
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Về Đất Ba làNG tìM troNG HuyềN 
sử

làng Ba làng được hình thành từ lâu 
đời (bao gồm làng Vàng, làng lê và làng 
Đừng). Đến thế kỉ XVIII hai làng Vàng và 
làng lê có tên gọi chung là Vương Xá 
trại, còn làng Đừng được gọi là lan cù 
khu, thuộc tổng yên Xá - phủ Đường 
Hào (nay là xã phan Đình phùng, huyện 

Mỹ Hào, tỉnh Hưng yên). Ba làng diện 
tích hẹp, dân số ít, là một vùng quê có 
truyền thống cách mạng lâu đời. lịch sử 
truyền thống của Ba làng chứa đựng 
những sự tích mang tính huyền sử, 
huyền thoại, phản ánh những nét đẹp 
về văn hóa và phong tục của cư dân 
vùng này. 

theo thần phả của làng còn lưu giữ 

được cho hay: Hùng tuấn Vương tuổi  
đã cao, mà 20 hoàng tử lần lượt theo cõi 
tổ tiên không người kế vị, nên nhường 
ngôi cho con rể là sơn thánh. thục 
phán thừa cơ nước ta lúc này đang gặp 
khó khăn bèn hợp trăm vạn quân, ba 
ngàn ngựa chiến, chia quân làm năm 
đạo, tập hợp nơi cửa biển cùng với các 
đạo quân thủy, quân bộ rầm rộ tiến vào 
náo động nơi biên cương. thư cáo cấp 
ngày tới năm lần. Hùng tuấn Vương rất 
lo lắng liền cho triệu sơn thánh đến hỏi 
mưu kế. Hùng tuấn Vương trao cho sơn 
thánh binh quyền tướng quân. Ngày 
hôm đó, sơn thánh cầm quân tiến về 

theâm yeâu hoäi Ba laøng
từ kHI Đất Nước ĐổI MớI cùNG VớI sự NGHIệp côNG NGHIệp Hoá Và HIệN ĐạI 
Hoá, NHIều lễ HộI truyềN tHốNG ở Nước ta Đã Được pHục HồI, Mở rộNG 
Và pHát trIểN MạNH. HàNG NăM, NHất là MỗI Độ XuâN Về, lễ HộI Được tổ 
cHức ở NHIều Địa pHươNG, Và có NHIều loạI HìNH HộI lễ kHác NHau. 
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đạo Hải dương (xưa gọi là Hồng châu), 
phủ thượng Hồng. Đoàn quân tới địa 
phận khu trại lan cù – Vương Xá (xưa 
thuộc huyện cẩm Giàng) đóng quân 
hạ trại. Đêm đến nghỉ trong miếu thần 
dưới gốc cây dung thụ (dân gian gọi là 
cây chôi), đến cuối canh tư mơ màng 
thấy một nhân thần mình người mặt hổ 
hiện lên bảo rằng: “ta vốn là con của lạc 
long Quân, được phong là sơn thần, 
hiệu ta là lãng lôi, nơi đây trời đất đặt 
bày, phương vị đã định vua nào tôi ấy, 
ta tự nguyện làm âm phù xin theo đoàn 
quân dẹp giặc, sau này sẽ linh hiển ngôi 
vị phối hợp thần người”… sơn thánh 
tỉnh mộng, hiểu rõ linh thần ứng báo 
(bấy giờ là vào ngày 11 tháng 4). Hôm 
sau, sơn thánh cất quân đánh giặc đã 
chiến thắng giòn giã. sơn thánh thắng 
trận trở về, Hùng tuấn Vương nghe 

chuyện bèn sai sứ sắc phong lãng lôi 
là “phù Quốc tá thánh Đại thần” được 
hưởng lộc nước muôn đời. Nhà vua 
cũng chuẩn y phong cho Vương Xá trại 
và lan cù khu trông nom bảo vệ, phụng 
sự tế tự hàng năm. Đến thời vua Đinh 
tiên Hoàng đi dẹp 12 sứ quân cũng có 
lần bị vây hãm ở đây, và ngài cũng được 
âm phù giải vây. Vì thế mà từ đó cứ theo 
lệ sắc phong thêm ngôi vị, mĩ tự.

NGày Xưa…  HộI tHáNH…

cư dân Ba làng thờ Đức lãng lôi - 
người trong giấc mộng của tướng quân 
sơn thánh làm thành hoàng làng, ngày 
11 tháng 4 âm lịch là ngày Đản thánh. 
lễ hội được tiến hành song song cả hai 
phần lễ và hội.

Điều khiển đám rước là cụ Đám nhất 
hoặc một ông trưởng giáp do làng cắt 
lượt đến phiên, người điều khiển mặc 
áo thụng xanh, đầu đội mũ tế, chân đi 
hia trông rất uy nghi, đĩnh đạc.

Ba làng có bốn giáp (tam thôn, tứ giáp): 
giáp vàng, giáp lê, giáp trên, giáp dưới. 
cũng vì vậy hàng năm hội làng diễn ra 
bốn ngày, mỗi giáp làm cỗ để thờ và tế 
đúng một ngày. khi đám rước qua lê, 
rồi qua Đừng các làng phải có món lễ 
“tế đón”. Mâm tế gồm có: 12 phẩm oản, 
một nải chuối, cau, rượu. tất cả kinh phí 
bổ vào xuất Hương ẩm. Xuất Hương ẩm 
chỉ có con trai phải đóng góp, lễ càng 
diễn ra nhiều ngày càng phải đóng góp 
nhiều. thường mỗi xuất từ một đến hai 
hào, tuỳ năm.

Ngày rước, đêm hát. các phường chèo 
Ba làng đón về phục vụ rất nhiệt tình, 
thâu đêm suốt sáng. trả công phường 
hát có hai cách: cách khoán và bỏ thẻ. 
cách khoán đơn giản, gọn nhẹ. cách 
bỏ thẻ, làng có một người cầm chầu, 
đó là người danh giá nhất làng hoặc 
một chức sắc, cầm trống chầu, câu nào 
hay, đoạn nào thích thì cắc một tiếng rồi 
bỏ thẻ vào vuông lụa, sau đếm thẻ tính 
tiền. Đoàn hát nào được nhiều thẻ ấy 
cũng là đoàn hát nổi tiếng. riêng tối 15 
cả ba làng cùng làm cỗ hát. cung cách 
làm cỗ hát là nhà nào nhà nấy tự làm, 
sau đó mang ra thi, cúng gia tiên trên bệ 
riêng ở trong đình, rồi nhà nào nhà nấy 
ăn, vừa ăn vừa xem hát ca trù.

lễ hội Đản thánh Ba làng rất đông 
người tham gia, nhiều năm khách thập 
phương cùng dân quanh vùng nô nức 
thi nhau kéo đến có cả ngàn người. 
Ngày đầu đám là ngày rước ngai vị từ 
Đình Nghè ra Đình thạt: tế yên vị. Ngày 
rã đám, rước từ đình ngoài về đình 
trong: tế hoàn cung. có năm ngày rã 
đám được kết thúc bằng tục múa chạy 
cờ. Điệu múa này theo một số bậc cao 
niên trong làng cho biết, tương truyền 
là nhằm nhắc lại sự tích sơn thánh 
thắng trận trở về. khi lễ tế hoàn cung 
sắp kết thúc thì tiếng thanh la, tiếng 
mõ cùng tiếng la hét nổi lên dồn dập, 
oai hùng. trước cổng đình kéo lên một 
lá cờ đại ngũ sắc. Một đoàn người được 
phân công sẵn: người cờ, người kích, 
kẻ xà mâu, mác, chuỳ, đao, kiếm, mã 
tấu… mỗi người một thứ chia làm hai 
tốp chạy theo hai hướng một bên phải, 
một bên trái trước cửa đình. Đoàn quân 
rầm rập vác khí giới chạy vòng qua cánh 
đồng trước cửa, vòng quanh chừng ba, 
bốn trăm mét thì quay mặt hướng vào 
nhau, tiến tới. khi giáp lá cà hai bên múa 
những động tác như giao chiến.

sau này làng có thêm lễ tế Xuân cầu lộc 
vào ngày 12 tháng 2 và một lễ tế thu 
cầu phúc vào ngày 12 tháng 8 âm lịch.

lễ hội Đản thánh Ba làng, một trong 
những giá trị văn hóa phi vật thể, một 
“di sản” văn hóa của nhân dân Hưng yên 
và vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đó là sự kết 
tinh của những giá trị tinh thần cao quý 
của cư dân vùng đất này. ẩn chứa trong 
đó là tính thân thiện, lòng nhân ái, tình 
yêu thương đùm bọc nhau qua mỗi 
bước thăng trầm của lịch sử. trên hết 
là niềm tự hào về quê hương giàu tính 
nhân văn, về tinh thần yêu nước đang 
được phát huy cho đến tận ngày nay.

lê XuâN – VăN tHIệN
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Trang thô

Phieân chôï “say”
si-Ma-cai mù sương

choé rượu Bắc Hà chênh vênh sườn dốc

Bát thắng cố phả hơi cay hừng hực

em phả vào tôi sực nức váy lanh mèo.

Heo hút bóng ai về tận bản chiều

dốc đá bước ngựa chiều đay đả

chẳng biết đá hay người say nghiêng ngả

chợt thấy hoàng hôn nhoè đáy rừng...

con gái Mông bắp chân chẳng thể thon

em leo dốc ngón chân xoà nan quạt

Vạt trước lau mồ hôi vạt sau nâng bầu ngực

Bình thản biên cương đối trọng trước người.

trái mận tam Hoa tím ngọt bờ môi

câu s'li ngủ quên sườn  dốc

Điệu khèn lá ủ vàng trái mắc-coọc

Gió lơ ngơ rừng, ta lơ ngơ em.

thật bất ngờ giữa phiên chợ vùng biên

Gốc phượng ai trồng màu hoa cứ đỏ

cầm tay em ngỡ chiều châu thổ

Bát rượi đầy xin uống cạn em...

trầN NGuyêN pHúc

   Naèm moäng
Giấc ngủ theo về những lá khô

gió cứ thổi và cây sa ngã

có người nằm nghiêng không dám trở mình

sợ chết chìm bởi muôn vàn lời hứa

một con thuyền dính bùa ngải của sông

ý nghĩ găm đầy tháng năm mắc cạn

em cố quên làm gì!

khi ngay cả cánh tay anh cũng ảo

ngàn lá khô bay

rất nhiều phong thư mặc nhiên bùng cháy

người nằm nghiêng không lời kêu cứu

chỉ một cánh chuồn tiễn biệt bão dông

ta không còn nói với nhau cả những điều cay đắng

bùa ngải hoa vàng trôi mênh mông…

    lữ tHị MaI
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Chieàu xuaân
chầm chậm chiều buông giữa miền quê 

Đồng xa lúa gọi nắng trở về 

thấp thoáng bóng người đang gặt hái 

Giọng cười thanh thảnh dưới triền đê. 

ở phía trời xa khói bốc cao, 

tiếng xe inh ỏi tự lúc nào 

Máy phóng,máy cày... đang bận rộn 

trong chiều nắng đẹp, gió lao xao. 

Mai nở về đây, én về đây, 

Đầu xuân ta hát khúc mê say 

thời gian xin hãy dừng chân nhé! 

cho mùa xuân ở mãi chốn này.

aNH NHàN

Moät thoaùng bieân cöông
Ngược chiều lên biên giới

Giữa mây ngàn gió reo

ta bất ngờ trẻ lại

Như mây bay qua đèo.

Vẫn em mùa trăng ấy

e ấp điệu kèn môi

anh bắt đền tây Bắc

ru nhau đắm say rồi.

Giữa lưng trời ngựa hí

áo chàm em về đâu?

anh thì thầm hỏi gió

Gió nghiêng qua mái đầu.

tháng Giêng lên biên giới

Nhớ một mùa hoa ban

Bao người xưa nằm lại

rừng xanh, xanh bạt ngàn.

trăng non vẫn đứng đợi

Vẫn tiếng kèn của em

Vó ngựa rung đá núi

dìu hồn ta bay lên...

trườNG HuyềN
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Một thầy 7X và một trò 8X, hai thế hệ rất gần 
nhau về tuổi tác, cùng học tập, nghiên 
cứu và trưởng thành từ một mái trường, 

cùng đốt cháy đam mê cho một lĩnh vực khoa học 

để hôm nay lại được cùng đứng trên một bục vinh 
quang. sinh năm 1979, ts. phạm Ngọc Hùng từng 
là trợ giảng và nghiên cứu viên tại khoa công nghệ 
thông tin, trường ĐH công nghệ, ĐHQGHN giai 
đoạn 2002 - 2005 rồi đi nghiên cứu sinh tại Viện 
khoa học và công nghệ tiên tiến Nhật Bản từ năm 
2005, tốt nghiệp xuất sắc và trở về trường làm giảng 
viên từ năm 2009. tham gia nghiên cứu khoa học 
từ năm 2001, phạm Ngọc Hùng là chủ nhân của 
nhiều công trình trong lĩnh vực công nghệ phần 
mềm. cho đến nay, anh đã có tổng cộng 20 công 
trình khoa học công bố cả ở trong nước và quốc tế. 
Đặc biệt, trong hai năm 2009 và 2010, anh là tác giả 
chính của 2 bài báo đăng ở các tạp chí uy tín trên 
thế giới trong danh sách của IsI và 3 báo cáo khoa 
học được tuyển đăng ở kỷ yếu của các hội nghị 
khoa học nổi tiếng là Ieee, acM và spinger lNcs. 

không chỉ “cừ” về chuyên môn, phạm Ngọc Hùng 
còn là một đại diện tiêu biểu cho thế hệ các nhà 

Quaû caàu vaøng 
      vaø nHöõng Haït gioáng ñoû

>> 10 gương mặt nhận giải Quả cầu vàng trong phủ thủ tướng 

“Họ là NHữNG Hạt GIốNG Đỏ, là tươNG laI của NHữNG 
Mùa VàNG BộI tHu trêN cáNH ĐồNG côNG NGHệ tHôNG 

tIN Đầy tIềM NăNG. Họ Đều còN rất trẻ, NHưNG kHI NHìN 
GIảI tHưởNG Quả cầu VàNG Được Đặt lấp láNH trêN ĐôI 

tay, cHẳNG aI NóI tôI cũNG BIết rằNG Họ là NHữNG NGườI 
trẻ tIêu BIểu NHất, có NHữNG ĐóNG Góp Đặc BIệt Xuất 

sắc cHo sự pHát trIểN côNG NGHệ tHôNG tIN của Nước 
NHà...” - Một NHà kHoa Học lão tHàNH của ĐHQGHN Đã 

VuI MừNG tHốt lêN NHư Vậy. kHôNG VuI Và tự Hào sao 
Được BởI troNG 10 ĐạI dIệN GươNG Mặt trẻ VIệt NaM 

Được VINH daNH NHậN GIảI tHưởNG Quả cầu VàNG lĩNH 
Vực côNG NGHệ tHôNG tIN NăM 2010 có tớI 2 ĐạI dIệN của 

trườNG ĐH côNG NGHệ, ĐHQGHN...
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khoa học trẻ trong việc tham gia các hoạt động xã 
hội nhằm góp phần phát triển nghiên cứu và ứng 
dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào các lĩnh vực 
của cuộc sống, làm cầu nối tại các hội nghị công 
nghệ phần mềm Việt - Nhật nhằm thúc đẩy hợp 
tác phát triển công nghệ phần mềm tại Việt Nam. 
sinh sau người thầy phạm Ngọc Hùng của mình 
tròn một thập niên, cậu sinh viên Đỗ Ngọc tuấn 
cũng lựa chọn trường ĐH công nghệ là nơi để mình 
nuôi dưỡng những đam mê đối với ngành khoa học 
máy tính. trong suốt những năm tháng gắn bó với 
giảng đường và những phòng thí nghiệm dưới mái 
trường này, Ngọc tuấn luôn đạt kết quả học tập, 
rèn luyện xuất sắc, là gương mặt trẻ tiêu biểu của 
ĐHQGHN. Ngoài ra, chàng sinh viên điển trai, hóm 
hỉnh này còn là thành viên nòng cốt của đội tuyển 
nhà trường tham gia những cuộc thi trong nước và 
quốc tế đạt nhiều thành tích cao như giải special 
prize tại cuộc thi procon (programming contest) tại 
Nhật Bản 2009, giải acM/Icpc khu vực châu á - thái 
Bình dương hai năm 2008, 2010...

tôi gặp họ ngay sau lễ tuyên dương và cũng chẳng 
hẹn mà nên, cuộc trò chuyện không mở đầu, không 
kết thúc lại chỉ xoay quanh chủ đề “làm gì với công 
nghệ thông tin khi ta đang trẻ”. ai đó đã từng bảo, 
tuổi trẻ là những ước mơ, là những đam mê, là 
những khát khao vươn lên vượt qua chính mình. khi 
đang trẻ người ta luôn có những hoài bão, có những 
ước mơ, dám làm những điều mạo hiểm, đột phá để 
biến cái không thể thành có thể. khi đang trẻ, người 
ta tràn đầy năng lượng và có thể lan truyền nhiệt 
huyết với những người xung quanh để đạp bằng 
mọi chông gai lướt tới. Và một điều quan trọng là 
những người trẻ giỏi giang sẽ biết chắc chắn tương 
lai ở phía trước với niềm tin trong trẻo để bước đi và 
đến đích. 

trong câu chuyện, tôi đã nghe phạm Ngọc Hùng 
nhắc đến tấm gương ts. Bùi thế duy, người được 
nhận giải Quả cầu vàng năm 2006, là giảng viên trẻ 
tuổi nhất vừa được phong hàm phó giáo sư năm 
2009 ở tuổi 31, hiện là chủ nhiệm khoa công nghệ 
thông tin (trường ĐH công nghệ) nơi anh công 
đang công tác. Hùng bảo rằng, đồng nghiệp của 
anh đều trẻ, đều giỏi và chắc chắn đó là điểm tựa 
bền vững để khoa, để trường khẳng định thương 
hiệu trong nay mai. tiếp lời thầy mình, Đỗ Ngọc 
tuấn tránh nói về bản thân mà tâm sự về một vấn đề 
xem chừng già hơn rất nhiều so với tuổi. tuấn bảo, 
trong giai đoạn hiện nay, công nghệ thông tin ngày 
càng có vai trò quan trọng với phát triển kinh tế xã 
hội, không chỉ là ngành công nghiệp dịch vụ phát 
triển với tốc độ cao trong những năm qua, mà còn 
đóng góp lớn vào nguồn thu cho đất nước. em ước 

mơ một ngày gần nhất sẽ trở thành một chuyên gia 
có tiếng về công nghệ máy tính để đóng góp phần 
nào sức lực của mình đưa công nghệ thông tin đến 
mọi miền đất nước, đặc biệt là khu vực nông thôn, 
vùng sâu và vùng xa...

Một nhà tư tưởng nào đó đã nói, năng lượng của dân 
tộc chính là năng lượng của người trẻ. tôi chẳng nhớ 
câu chuyện của mình với hai Quả cầu vàng phạm 
Ngọc Hùng và Đỗ Ngọc tuấn kết thúc như thế nào 
nhưng điều ấn tượng với tôi nhất chính là sự sung 
mãn, nhạy bén, kiên quyết trong tư duy và hành động 
của những người trẻ. Họ xứng đáng được vinh danh 
như những hạt giống đỏ để khi đã được trang bị đầy 
đủ kiến thức với tầm nhìn của những “công dân thế 
giới”, cộng với trái tim vì dân tộc, họ sẽ vượt qua mọi 
vật cản. 

 

MINH truyết

>> ts. phạm Ngọc Hùng 

>> Đỗ Ngọc tuấn
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“chẳng riêng gì chúng tôi mà cả 
lãnh đạo phòng Giáo dục cũng như 
đông đảo phụ huynh học sinh ở địa 
phương này đều đánh giá rất cao 
giá trị thực tiễn của mô hình Nhà vệ 
sinh thân thiện do các em sinh viên 
khoa Báo chí - truyền thông, trường 
ĐHkHXH&NV thực hiện. chính các 
em đã đem đến một sức sống mới 
cho ngôi trường này...” - cô phùng 
thị phương, Hiệu trưởng trường tiểu 
học Bình phú (xã Bình phú, huyện 
thạch thất, Hà Nội) vui vẻ cho biết. 

từ rất nhiều năm qua, vấn đề nhà vệ 
sinh trường học đã gây nhiều bức xúc 
trong ngành giáo dục nói riêng và 
toàn xã hội nói chung. Nắm bắt được 
nhu cầu thực tiễn bức thiết đó, 5 sinh 
viên của khoa Báo chí - truyền thông 
(trường ĐHkHXH&NV, ĐHQGHN) 
trong nhóm young Journalists (yJ) đã 
đầu tư thời gian, công sức xây dựng 

dự án mang tên “Nhà vệ sinh thân 
thiện của em”. Với ý nghĩa không chỉ 
dừng lại ở việc xây dựng một nhà vệ 
sinh thật đẹp đẽ, đạt tiêu chuẩn mà 

còn kêu gọi sự tham gia chung tay 
của nhà trường, các em học sinh và 
mọi người để nhân rộng mô hình này 
ra toàn xã hội, dự án đã giành được 

tHươNG HIệu của lòNG Quyết tâM“yJ”
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giải xuất sắc của cuộc thi “Mầm nhân 
ái 2010” do tập đoàn Fpt và website 
www.vicongdong.vn tổ chức. thành 
công bước đầu ấy đã khích lệ cho 
kiều yến, Bá Hưng, phương thảo, 
thanh Hằng, Hoàng công quyết tâm 
đưa những ý tưởng từ trang giấy 
triển khai vào cuộc sống. 

Nguồn kinh phí là giải thưởng của 
cuộc thi nhưng chưa đủ, 5 cái đầu đã 
chụm lại cùng nghĩ cách. Giải pháp 
đưa ra là nhóm phải cùng một lúc 
thực hiện hai nhiệm vụ, vừa khảo sát 
địa bàn để triển khai, vừa đi kêu gọi 
tài trợ. “thời gian đi khảo sát ở các 
trường học vùng ven Hà Nội, trung 
bình mỗi ngày chúng em phải chạy 
xe khoảng 100km với gồm bánh mì, 
nước lọc để có được thông tin của 
chừng hơn 30 trường tiểu học. Vận 
động tài trợ thì nhóm phân công 
nhau gọi điện thoại, gửi thư, đến 
tận các công ty, tổ chức, nhưng hầu 
như không nơi nào hồi âm. khó khăn 
hơn cả đó là chúng em đều phải làm 
những việc ấy ngoài giờ lên giảng 
đường, nhưng thật may ai cũng 
quyết tâm để có được thành công 
ngày hôm nay!” - trưởng nhóm kiều 
yến tâm sự.

thật khó có thể diễn tả được niềm 
vui của tất cả các thành viên trong 
nhóm yJ khi công trình thí điểm triển 
khai tại trường tiểu học Bình phú 
(huyện thạch thất, Hà Nội) đã được 
hoàn thành, gắn biển bàn giao như 
một món quà đầy ý nghĩa đúng dịp 
lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 
(201/11/2010) trước sự chứng kiến 
của hàng trăm quan khách, cán bộ, 
giáo viên, phụ huynh, học sinh nhà 
trường. dạo một vòng quanh khu 
nhà vệ sinh thân thiện, nhìn những 
ánh mắt háo hức, tươi vui của những 
em thơ mới thấy ý tưởng của các bạn 
yJ không nhỏ chút nào. Hai phòng vệ 
sinh nam nữ liền kề, mỗi phòng có 2 
ô đại tiện (dùng bệ xí bệt tự hoại, có 
cửa), 2 bồn rửa tay có kèm xà phòng 
và túi lưới đựng xà phòng, 6 ô tiểu 
tiện có hệ thống đường ống dẫn 
dội nước bán tự động; có gạch lát 
sàn và ốp tường, có bảng chỉ dẫn và 
khẩu hiệu. phần tường bao mặt trước 

nhà vệ sinh được trang trí bởi những 
bức tranh sơn màu. Màu sơn tường 
bên trong được chọn là khu vệ sinh 
nữ sơn màu hồng, khu vệ sinh nam 
sơn màu xanh da trời. Bồn hoa và cây 
cảnh được đặt dọc lối đi và sát 2 bên 
tường nhà vệ sinh...

không chỉ dừng lại ở những gì đã viết 
trên dự án, các thành viên của yJ còn 
kết hợp với nhiều nhóm tình nguyện 
khác như Fun recycle, action club, 
3r club, Đội sinh viên làm công tác 
xã hội, trường ĐHkHXH&NV, tổ chức 
các hoạt động mang tính chất bền 
vững cho các em học sinh như: trồng 
cây xanh, làm bồn hoa, tổ chức làm 
các sản phẩm dễ thương và tiện ích 
từ rác tái chế, tổ chức các trò chơi kĩ 
năng để giáo dục học sinh kĩ năng 
sống vệ sinh… “Những việc chúng 

em triển khai dù là rất nhỏ nhưng 
đều thu hút đông đảo các em học 
sinh và cả các thầy cô giáo tham gia. 
Vấn đề khó khăn nhất không phải là 
xây nhà vệ sinh mà làm thế nào để 
thay đổi nhận thức của học sinh về 
vấn đề vệ sinh trong trường học, đó 
mới là ý nghĩa chiều sâu mang tính 
chất bền vững của dự án. chúng em 
hi vọng rằng trong năm 2011 này, 
mô hình Nhà vệ sinh thân thiện sẽ 
có điều kiện để tiếp tục nhân rộng ra 
nhiều ngôi trường khác. khi ấy một 
thương hiệu mới của sinh viên báo 
chí sẽ được biết đến!” - Hoàng công, 
một thành viên của yJ tự tin bày tỏ...

lập VâN
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Hở ra là Mất

Nguyễn Văn Nam, sinh viên trường 
Đại học kiến trúc trọ ở triều khúc cho 
hay: “Mấy ngày qua, xóm trọ mình 
mất đồ liên tục, vài hôm trước mất 
chiếc xe đạp, hôm nay lại mất 2 chiếc 
điện thoại, mấy bộ quần áo,…” 

còn với phạm Quang trường, sinh 
viên trường ĐHkHXH&NV, trọ ở phố 
khương Hạ thì bức xúc: “Mình mới 
sắm chiếc xe đạp hơn một triệu đồng 
đầu năm, buổi tối đã khóa cẩn thận 
rồi mà kẻ gian còn lẻn vào cắt khóa 
dắt đi”. 

Nguyễn Xuân Bình ở nội trú tại ktX 
Mễ trì bị mất chiếc xe đạp giữa “thanh 
thiên bạch nhật”, không phải mất 
ở xóm trọ mà ở quán cơm bụi, Bình 
kể: “Mình vào ăn cơm 10-15 phút, 
chủ quan dựng xe bên ngoài không 
khóa khi ăn xong thì xe không còn. 
làm thêm cả tháng mới mua được 
nó, giờ lại tay trắng”. còn với bạn cao 
thị Hạnh, trọ ở đường trường chinh 
thì: “Mình và bạn buổi trưa rửa xoong 
nồi và bát đũa để ở ngoài, đến chiều 

học về chẳng thấy đâu. cứ tưởng ai 
trong xóm trọ mượn nhưng đi hỏi thì 
ai cũng lắc đầu”.

Những ngày gần tết, cũng là thời 
điểm mà sinh viên các trường đại học, 
cao đẳng bước vào kì thi cuối học kì 
I nên trong khu trọ rất vắng người 
lại qua. Nếu có người ở nhà thì cũng 
đóng kín cửa ôn thi không mấy khi 
để ý xung quanh. Những ai sơ ý để 
xe máy, xe đạp hay vật dụng gì có thể 
bán lấy tiền ở ngoài mà không khóa 
cổng, quên khóa cửa phòng đều là 
miếng mồi ngon cho kẻ xấu. 

có tHâN tHì pHảI lo

Đối tượng lấy trộm đồ của sinh viên 
chủ yếu là những kẻ nghiện ngập, 
thanh, thiếu niên hư hỏng trên địa 
bàn. Bác Hưng, một chủ trọ trên phố 
Hạ Đình cho biết: “Nghe một số sinh 
viên trong xóm trọ của mình than 
phiền chuyện mất đồ, tôi cũng chỉ 
an ủi và khuyên bảo các cháu hãy 
cảnh giác thôi chứ cũng chẳng giúp 
gì được. kẻ xấu thường lợi dụng sơ 
hở là chúng ra tay, công an phường 

có tăng cường rà soát nhưng khó bắt 
được quả tang nên mọi chuyện vẫn 
cứ tiếp diễn”.

không chỉ xe đạp, xe máy… mà đến 
những vật dụng thiết yếu của sinh 
viên như giày dép, quần áo, máy tính, 
xoong nồi… cũng là những thứ mà 
bọn trộm nhăm nhe, nhòm ngó. 

Với nhiều thủ đoạn, những tay trộm 
này hoặc là chú ý theo dõi xóm trọ 
một thời gian, lợi dụng sự chủ quan, 
vắng vẻ là chúng hành động nhanh 
gọn, khi bị phát hiện chúng phản ứng 
rất nhanh như: làm ra vẻ đi nhầm nhà 
hoặc giả vờ đi tìm phòng ở, hỏi han 
người quen… không chỉ vậy, một 
số kẻ còn đóng vai những người đi 
quảng cáo, tiếp thị sản phầm khuyến 
mại cuối năm, khi chủ nhà sơ suất một 
chút là chúng lập tức… hành nghề. 
Bạn Nguyễn thị Mơ, sinh viên trường 
Đại học sư phạm Nghệ thuật trung 
ương, trọ ở Văn Quán – Hà Đông vẫn 
còn xót của: “có một người tự xưng 
là nhân viên bán tăm tình thương 
đến giới thiệu sản phẩm, em hết tiền 
nên chạy qua phòng bạn mượn nhờ 
thì nghe tiếng rồ ga xe máy, quay về 
phòng thì chiếc laptop Vaio vừa mua 
không lâu cùng chiếc điện thoại đã 
biến mất”.

Giáp tết nhiều vấn đề phức tạp, kẻ 
trộm thường không bỏ qua những 
cơ hội béo bở để hành động. Vì vậy, 
hơn ai hết, mỗi sinh viên  hoặc hãy tự 
cảnh giác,  đề phòng và bảo quản đồ 
đạc, phương tiện đi lại của mình kẻo 
rồi đến khi của đi rồi mới… thấy xót.

duy NGợI

sINH VIêN lo tHáNG “củ Mật”
NăM Hết tết ĐếN, cũNG là dịp Để Đạo cHícH ra tay HàNH ĐộNG NơI 
XóM trọ sINH VIêN. dạo Qua các dãy trọ ở pHùNG kHoaNG, trIều kHúc, 
kHươNG ĐìNH, VăN QuáN… trêN Địa BàN Hà NộI NHữNG NGày Này, 
cHúNG tôI Đã Được NGHe NHIều sINH VIêN BàN táN, kêu ca VớI NHau 
cHuyệN Bị cHôM Đồ.
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